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108582 - Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring vso cluster 4. Collectieve beoordeling van de
tlv-aanvraag binnen een commissie van advies kan niet gelden als een deskundigenverklaring.

ADVIES

in het geding tussen:
[bezwaarde], wonende te [woonplaats], bezwaarde
en
[samenwerkingsverband] te [vestigingsplaats], verweerder
1.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Op 12 december 2018 heeft bezwaarde bij verweerder een bezwaarschrift ingediend tegen het
besluit van 29 november 2018 tot toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring voortgezet
speciaal onderwijs voor [leerling].
Verweerder heeft op 11 januari 2019 de Commissie verzocht advies uit te brengen over het
bezwaarschrift en daarbij het verweerschrift ingediend. Op 31 januari 2019 heeft verweerder
aanvullende stukken ingediend.
Belanghebbende partij is [schoolbestuur], het schoolbestuur van [scholengemeenschap]. Deze
scholengemeenschap (verder: de school) heeft namens het schoolbestuur de
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd.
Het schoolbestuur heeft op 1 februari 2019 stukken ingediend.
De mondelinge behandeling van het geschil vond plaats op 6 februari 2019 te Utrecht.
Verzoekster is zonder bericht van verhindering niet op de hoorzitting verschenen.
Namens verweerder waren ter zitting aanwezig [directeur], directeur, [consulent], consulent, en
[voorzitter], voorzitter van de commissie van advies.
Namens het schoolbestuur was ter zitting aanwezig [orthopedagoog], orthopedagoog van de
school.
2.

DE FEITEN

1. Bezwaarde is de moeder van [leerling]. [leerling] is geboren op [datum] 2005. Hij is een
leerling in de tweede klas van het mavo. Met ingang van huidige schooljaar volgt hij
onderwijs bij de Reboundvoorziening, binnen de locatie [locatie] van de school.
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2. Op 17 oktober 2018 ontving de commissie van advies van verweerder de aanvraag voor
afgifte van een tlv voor [leerling]. De commissie van advies bestaat uit twee orthopedagogen
en twee psychologen.
3. Op 29 november 2018 heeft orthopedagoog generalist, [orthopedagoog], namens de
commissie van advies een deskundigenadvies afgegeven over de door de school
aangevraagde toelaatbaarheidsverklaring voor [leerling].
4. Op 29 november 2018 heeft verweerder voor [leerling] een toelaatbaarheidsverklaring
voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso) cluster 4 toegekend. Deze tlv is geldig tot 31 juli 2025
en toegekend met bekostigingscategorie laag.
3.

STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Bezwaarde
[leerling] wil graag terug naar de school. Hij was ongemotiveerd maar begrijpt nu dat het
belangrijk is om wel zijn best te doen. Bezwaarde stelt dat de aanvraag van de
toelaatbaarheidsverklaring onjuistheden bevat. Daarin staat ten onrechte dat er hulpverleners
zijn betrokken bij haar gezin. Er is echter alleen een onderzoek gedaan door Veilig Thuis, nadat
bezwaarde een dronken buurman had aangesproken op zijn gedrag. In de tlv-aanvraag staat
[consulent] genoemd, maar haar komt geen enkele inhoudelijke rol toe bij de begeleiding van of
onderzoek naar [leerling]. Verder is in de aanvraag een orthopedagoog van vso-school [vsoschool] genoemd, maar deze heeft geen onderzoek uitgevoerd naar [leerling].
Bezwaarde is het oneens met de wijze waarop [leerling] door school is begeleid. Zij heeft geen
medewerking verleend voor maatregelen die de school voor [leerling] wenste, zoals Check In
Check Out en zijn plaatsing op de Rebound. Zij heeft geen toestemming gegeven aan de school
voor onderzoek van [leerling] of voor het aanvragen van een tlv.
Verweerder
Door de commissie van advies is inhoudelijk vastgesteld dat er bij [leerling] sprake is van ernstige
gedrags- en sociaal-emotionele problematiek, dat er causaal verband tussen die problematiek en
zijn onderwijsbeperking is en dat door de school de juiste interventies zijn gepleegd maar dat die
ontoereikend effect hadden. [leerling] voldoet aan de criteria voor de toekenning van een tlv-vso
in cluster 4. Bezwaarde heeft de school geen toestemming gegeven om [leerling] te onderzoeken.
Ook heeft de school geen inzage gekregen in een onderzoek dat tijdens de basisschoolperiode bij
[leerling] is afgenomen. Verweerder heeft zich daarom moeten baseren op de ervaringen van de
school en de Rebound met [leerling], alsmede het ontwikkelingsperspectief dat over hem is
opgesteld.
Belanghebbende
Gedurende de basisschoolperiode is er door zorgaanbieder [zorgaanbieder] onderzoek gedaan bij
[leerling]. Dit vanwege zijn sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding. De problemen van
[leerling] op deze gebieden veroorzaken in het voortgezet onderwijs voor hem een forse
belemmering ten aanzien van het leren. Zijn prestaties blijven ver achter bij hetgeen op grond van
zijn intelligentieniveau (TIQ 130) verwacht mag worden. Bezwaarde heeft de huidige school
echter slechts gedeeltelijke inzage willen geven in het rapport van [zorgaanbieder]. Ook op de
Rebound komt [leerling] niet tot werken en hij heeft voortdurend een-op-een begeleiding nodig.
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Er zijn tal van maatregelen ingezet om het leergedrag en de motivatie te verbeteren, maar dit
heeft onvoldoende voortuitgang opgeleverd. De samenwerking met bezwaarde is zeer moeizaam
geweest. Het is niet mogelijk om met bezwaarde te komen tot een inhoudelijk gesprek over de
ondersteuningsbehoefte van [leerling]. Ook dit staat zijn welbevinden in de weg.
4.

OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE

Verweerder is aangesloten bij de Commissie en heeft haar verzocht op grond van artikel 17a lid
13 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en artikel 7:13 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) advies uit te brengen over het bezwaarschrift. Bezwaarde is de moeder van
de minderjarige [leerling], en derhalve belanghebbende. Het bezwaarschrift is binnen zes weken
na verzending van de toelaatbaarheidsverklaring, dus tijdig, ingediend. Het bezwaarschrift is
derhalve ontvankelijk.
De onderwijswetgeving stelt niet als eis dat voor de aanvraag van een tlv toestemming nodig is
van de ouders van de leerling. De aanvraag van een tlv vloeit voort uit de zorgplicht van de school
voor een leerling. Indien de aanvraag afhankelijk zou zijn van toestemming door de ouders, kan
een school niet meer volledig voldoen aan zijn zorgplicht.
De aanvraag van de tlv is opgesteld door de orthopedagoog van de school. Het bevat een samenhangend beeld over het onderzoek van [zorgaanbieder] (voor zover inhoudelijk bekend), de
ervaringen van de school en de Reboundvoorziening. De Commissie is niet gebleken dat de
aanvraag misslagen bevat. De aanvraag geeft een duidelijk beeld van de onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte van [leerling]. Er is volgens het onderzoek van [zorgaanbieder] sprake
van een harmonisch opgebouwd intelligentieprofiel op begaafd niveau. Desondanks blijkt het
voor [leerling] niet mogelijk om de reguliere mavo met succes te doorlopen. Daarvoor zit zijn
gedrag hem teveel in de weg. Blijkens de waarnemingen van de school en Rebound zit [leerling] in
zijn eigen belevingswereld. Hij zegt en doet dingen die niet leeftijdsadequaat zijn, komt zonder
een-op-een begeleiding niet tot werken en wanneer, ondanks een kleine en rustige
onderwijssetting, duidelijkheid voor hem ontbreekt, ontstaat uitdagend en impulsief gedrag.
Vastgesteld kan worden dat de school voor [leerling] verschillende onderwijs- en ondersteuningsinstrumenten heeft ingezet. Zo zijn huiswerkbegeleiding en psychologisch onderzoek aangeboden. De Check In Check Out begeleiding richtte zich op leren leren, plannen en organiseren,
agendagebruik en het nemen van verantwoordelijkheid voor huiswerk en schoolwerk. Deze
begeleiding blijkt in tweede instantie voor [leerling] te zijn geïntensiveerd. Hem is de mogelijkheid
geboden schoolwerk digitaal te maken, omdat hij niet gemotiveerd was uit boeken te werken,
maar dit bleek geen resultaat op te leveren.
Daarnaast heeft de school met het samenwerkingsverband initiatief genomen voor hulpverlening
en ambulante begeleiding. Dit heeft niet geleid tot nieuwe mogelijkheden voor de school om
[leerling] nog verder te begeleiden. Vorenstaand beeld over de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van [leerling] wordt ondersteund in de deskundigenverklaring die orthopedagoog
generalist [orthopedagoog] heeft ondertekend namens de commissie van advies.
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Zoals ter zitting door de Commissie is toegelicht, schiet het tlv-besluit tekort omdat verweerder
slechts beschikt over één deskundigenverklaring terwijl voor de beoordeling van de aanvraag
twee deskundigenadviezen zijn vereist. Op grond van artikel 15a van het Inrichtingsbesluit WVO,
dient de eerste deskundige orthopedagoog of een kinderpsycholoog te zijn, en de tweede een
kinder- of jeugdpsycholoog, arts, kinderpsychiater, pedagoog of maatschappelijk werker. Dit leidt
ertoe dat verweerder niet kan volstaan met een deskundigenadvies, afkomstig van zijn commissie
van advies. Bij een dergelijk collectief advies kan namelijk niet worden vastgesteld wie de eerste
en wie de tweede deskundige is en welk zelfstandig, schriftelijk advies elk van hen heeft
uitgebracht. Evenmin kan hierdoor worden vastgesteld of de geraadpleegde deskundigen hun
opdracht objectief en onpartijdig hebben kunnen vervullen, zoals op grond van artikel 8:34 Awb
mag worden verwacht.
Het deskundigenadvies dat [orthopedagoog] is ondertekend, behoeft daarom reparatie. Zij heeft
blijkens de ondertekening advies uitgebracht namens de commissie van advies, maar van haar
wordt een zelfstandig advies verwacht.
Ook dient verweerder te voorzien in een tweede dragend, schriftelijk deskundigenadvies voordat
hij zijn beslissing op het bezwaar neemt.
Het toelaatbaarheidsbesluit dient de belangrijkste argumenten uit de deskundigenverklaringen te
bevatten zodat voor belanghebbenden duidelijk is op grond waarvan het besluit is genomen. Het
huidig besluit voldoet daaraan niet omdat het geen motivering bevat. Deze tekortkoming kan in
de beslissing op het bezwaar worden gerepareerd.
Alles overziend kan het besluit, na reparatie van de tekortkomingen rondom de deskundigenverklaringen, en mits voorzien van een dragende motivering, door verweerder worden gehandhaafd.
5.

ADVIES

De Commissie adviseert tot handhaving van de toelaatbaarheidsverklaring mits daaraan twee
zelfstandige, schriftelijke deskundigenverklaringen ten grondslag liggen en het besluit deugdelijk
wordt gemotiveerd.

Vastgesteld te Utrecht op 18 februari 2019 door mr. R. van de Water, voorzitter, drs. A.M. van der
Hoek, drs. A. Sikkema en drs. W.A.J.J. Willems, leden, in aanwezigheid van mr. S.J.F. Schellens,
secretaris.

mr. R. van de Water
voorzitter
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