Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Informatie voor ouders
Over (niet) toelaten, verwijderen en het ontwikkelingsperspectief van uw kind

Meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl
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Goed passend onderwijs voor iedere leerling!
Past niet

Vanaf 1 augustus 2014 heeft
de school de taak uw kind een
passende onderwijsplaats te
bieden. Om dat mogelijk te maken,
werken scholen samen in regionale
samenwerkingsverbanden.

Wat te doen als u er met elkaar niet uitkomt?
Als de school zegt dat uw kind daar niet (meer)
past. Dan kunt u een verzoek indienen voor een
onafhankelijk oordeel bij de Geschillencommissie
passend onderwijs. U krijgt binnen 10 weken een
onafhankelijk advies. Aan het onderzoek door de

Extra ondersteuning voor kinderen wordt door

Commissie zijn voor u geen kosten verbonden.

de samenwerkende scholen georganiseerd. Het
systeem van landelijke indicaties en rugzakjes
bestaat niet meer.

Tussenstap

In de Schoolgids zet de school wat zij haar

Als tussenstap, vóór u naar de

leerlingen biedt aan basisondersteuning.

Geschillencommissie gaat, kunt u een

Daarnaast moet de school beschrijven wat zij

beroep doen op de Onderwijsconsulenten.

leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Een onderwijsconsulent kan adviseren bij

kan bieden aan extra begeleiding en extra

plaatsingsproblematiek of een verschil van

voorzieningen. Voor een kind dat extra

mening met de school over extra ondersteuning.

ondersteuning nodig heeft, moet de school

Onderwijsconsulenten kunnen bemiddelen in

veelal een ontwikkelingsperspectief vaststellen.

de fase waarin er nog geen geschil aanhangig is

Soms verschillen ouders en school van mening

gemaakt bij de Geschillencommissie passend

of de school past voor het kind. Een school kan

onderwijs of bij de rechter.

weigeren om uw kind toe te laten, terwijl u met
de informatie uit de Schoolgids denkt dat uw kind
daar juist op zijn plaats is. Of u vindt dat het voor
uw kind opgestelde ontwikkelings¬perspectief

Advies en ondersteuning van de
Onderwijsconsulenten is kosteloos voor ouders.
U kunt contact opnemen via de website van de

niet past.

onderwijsconsulenten:

De school kan van mening zijn dat zij niet de

www.onderwijsconsulenten.nl of per e-mail:

begeleiding kan bieden die uw kind nodig heeft.

info@onderwijsconsulenten.nl

De school kan ook uw kind verwijderen na

De onderwijsconsulenten zijn bereikbaar onder

wangedrag of een ernstig incident.
Praat met de school over wat uw kind nodig heeft

telefoonnummer 070-3122887.

en wat u samen met de school kunt doen om tot
oplossingen te komen.
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Wanneer kunt u terecht bij de
Geschillencommissie passend onderwijs?
U kunt de Geschillencommissie om een oordeel vragen als u een geschil heeft met
de school over:
1.
2.
3.

de toelating tot de school van het kind met een extra
ondersteuningsbehoefte
het ontwikkelingsperspectief
de verwijdering van een leerling

Uw kind wordt niet toegelaten
Uw kind heeft extra ondersteuning nodig. U heeft de school gekozen die u voor uw kind geschikt vindt.
Bijvoorbeeld omdat de informatie in de Schoolgids over de extra ondersteuning die de school biedt, u
bevalt. U heeft uw kind uiterlijk 10 weken voor de eerste schooldag schriftelijk aangemeld. Daarbij heeft
u de school informatie gegeven over de extra ondersteuning die uw kind volgens u nodig heeft. Daarvoor
kunt u kopieën meenemen van onderzoeksrapporten en testresultaten.
U krijgt na aanmelding, binnen zes weken bericht of uw kind wordt toegelaten. Als de school beslist dat
uw kind niet wordt toegelaten, dan moet de school u uitleggen waarom niet. De school moet ook een
andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar uw kind welkom is. Deze
beslissingen horen in overleg met u te worden genomen.
Uitgangspunt is dat een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, wordt aangemeld bij de school die
de voorkeur van zijn ouders heeft. Weigert de school van uw keuze uw kind dat extra ondersteuning
nodig heeft, toe te laten en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie
passend onderwijs. De Commissie brengt binnen 10 weken een advies uit aan het bevoegd gezag van de
school.

Let op!
U heeft de beslissing ontvangen van de directeur van de school dat uw kind niet wordt toegelaten.
1.

U moet dan binnen 6 weken terugschrijven aan de directeur dat u het met die beslissing oneens bent.
Dat kan per brief, maar het mag ook met een e-mail.
Vakanties schuiven de 6 weken-termijn niet op.

2.

Een kopie van deze brief of e-mail, stuurt u direct naar de Geschillencommissie. U stuurt ook het door u
ingevulde model-verzoekschrift’ mee. U vindt dit formulier op de website van Onderwijsgeschillen.

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo/procedure
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Uw kind wordt van school verwijderd
Uw kind zit al op school, maar de school wil tot verwijdering overgaan, omdat zij niet langer de
begeleiding kan verzorgen die uw kind nodig heeft. Ook het gedrag van uw kind kan aanleiding zijn voor
verwijdering van school.Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie
passend onderwijs.

Let op!
U heeft de beslissing van het schoolbestuur ontvangen dat uw kind wordt verwijderd.
1.

U moet dan binnen 6 weken terugschrijven aan het schoolbestuur dat u het met die beslissing
oneens bent. Dat kan per brief, maar het mag ook met een e-mail.
Vakanties schuiven de 6 weken-termijn niet op.

2.

Een kopie van deze brief of e-mail, stuurt u direct naar de Geschillencommissie, zodat uw probleem
daar bekend is. U stuurt ook het door u ingevulde model-verzoekschrift mee.

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo/procedure

U bent het oneens met het ontwikkelingsperspectief (OPP)
voor uw kind
Het schoolbestuur stelt bij plaatsing voor iedere leerling met een extra ondersteuningsbehoefte,
binnen zes weken een OPP vast. Daarin staat welke leer- en ontwikkeldoelen uw kind kan halen en het
vervolgonderwijs waar uw kind naar toe werkt. Dat OPP is heel belangrijk, omdat het de leidraad is voor
de begeleiding van uw kind op school. Het kan zijn dat u het niet eens bent met het OPP. Het kan ook zijn
dat u het bij toelating eens was met het OPP, maar na de verplichte jaarlijkse bespreking van het OPP niet
meer. Ook in deze gevallen kunt u terecht bij de Geschillencommissie passend onderwijs.

Let op!
U heeft het ontwikkelingsperspectief van uw kind ontvangen en besproken met de school.
1.

U moet dan binnen 6 weken na het bekend maken van het ontwikkelingsperspectief, terugschrijven
aan de directeur dat u het met het OPP oneens bent. Dat kan per brief, maar het mag ook met een
e-mail. Vakanties schuiven de 6 weken-termijn niet op.

2.

Een kopie van deze brief of e-mail, stuurt u direct naar de Geschillencommissie. U stuurt ook het door u
ingevulde model-verzoekschrift mee. U vindt dit formulier op de website van Onderwijsgeschillen.

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo/procedure
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Naar de geschillencommissie
Op tijd

Inhoud

U heeft maximaal 6 weken de tijd om uw

U maakt in uw schriftelijk verzoek duidelijk

verzoek bij de Commissie in te dienen. De

wat de situatie is en waarom u het niet eens

tijd gaat in vanaf het moment dat het niet

bent met de beslissing van de school. U kunt

toelaten of het verwijderen van uw kind of het

belangrijk bewijsmateriaal toevoegen, zoals

ontwikkelingsperspectief voor uw kind, aan u

onderzoeksrapporten, IQ-score en testresultaten

bekend is gemaakt door het schoolbestuur.

van uw kind, die uw standpunt ondersteunen.

Schriftelijk
U dient uw verzoek bij de Commissie in,
geschreven/getypt in de Nederlandse
taal. U kunt hierbij hulp vragen aan de
vertrouwenspersoon van de school. De naam van
de vertrouwenspersoon hoort in de Schoolgids en
op de website van de school te staan.
U kunt voor informatie bellen met het secretariaat
van de Commissie.
Het telefoonnummer van het secretariaat van de
Geschillencommissie passend onderwijs is:
030 - 280 95 90.

Tot drie dagen voor de zitting van de Commissie
kunt u nog meer stukken indienen.
Het is heel belangrijk dat u uw mening
onderbouwt met informatie.
Gebruik bij voorkeur het model-verzoekschrift:
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/
geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo/
procedure
Stuur uw verzoek naar:
Onderwijsgeschillen
t.a.v. de Geschillencommissie passend onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
e-mailadres: info@onderwijsgeschillen.nl

6
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Wat zet u in ieder geval in uw verzoek aan de
Geschillencommissie passend onderwijs?
•

Uw naam

•

Uw adres

•

Uw postcode en woonplaats

•

Uw e-mailadres

•

Uw telefoonnummer

•

Een beschrijving van de kwestie waarover u van
mening verschilt

•

De naam van de school waar u mee van mening
verschilt

•

De naam van de persoon op school met wie u
gesproken heeft, met zijn/haar functie

•

Uw handtekening (niet als u een e-mail stuurt).

Belangrijke bijlagen die u bij het verzoek voegt:
•

de beslissing van het schoolbestuur over de
geweigerde toelating, de verwijdering of het
ontwikkelingsperspectief;

•

kopieën van belangrijke stukken, zoals
onderzoeksrapporten, testresultaten.

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
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Mondelinge behandeling:
zitting

schriftelijke machtiging is ook niet nodig als uw

De Commissie nodigt u, het schoolbestuur en het

U mag als extra steuntje in de rug, één vertrouwd

betrokken samenwerkingsverband (als informant)

persoon meenemen. Dat kan uw partner, een

uit voor de zitting. Leerlingen vanaf 12 jaar kunnen

familielid of een kennis zijn. De vertrouwd persoon

worden gehoord. De zitting is niet openbaar. De

die u meebrengt, meldt u vóór de zitting aan bij de

Commissie hoort de beide partijen in elkaars

Commissie.

gemachtigde een advocaat is.

aanwezigheid, om zo tot een onderbouwd oordeel
te komen over uw verzoek. Eventuele informanten
of getuigen kunnen worden gehoord, maar de

De Commissie die uw verzoek behandelt, bestaat

Commissie beslist hierover tijdens de zitting.
U kunt zich bij laten staan door een tolk, op eigen
kosten.

samengesteld dat zij een beslissing kan nemen
uit onderwijskundig, pedagogisch, psychologisch,

aanwezig bent. Zij wil graag van u persoonlijk
horen welk probleem er speelt. Tijdens de zitting
kunt u zich laten bijstaan door een gemachtigde
verplichting, (rechts)bijstand is niet vereist. Neemt

met uw gemachtigde naar de zitting komt. Een
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medisch en juridisch oogpunt.

Oordeel

of door een advocaat. Dit is overigens geen

schriftelijke machtiging is niet nodig als u samen

De voorzitter is een jurist. De voorzitter bepaalt
verzoek behandelt. De Commissie wordt zo

Commissie verwacht dat u op de hoorzitting

schriftelijk aanmelden bij de Commissie. Een

uit drie personen: één voorzitter en twee leden.
de samenstelling van de Commissie die uw

Een mondelinge toelichting is belangrijk. De

u wel een gemachtigde mee, dan moet u deze

De Commissie

Na de zitting zal de Commissie een schriftelijk
advies uitbrengen. Dit ontvangt u binnen tien
weken na binnenkomst van het verzoek. Het
advies bevat het oordeel van de Commissie of
het verzoek gegrond is; de Commissie kan ook
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aanbevelingen doen aan het schoolbestuur. Het
advies wordt naar beide partijen gestuurd.
Heeft u een geschil aanhangig gemaakt bij de
Commissie en bij de school bezwaar gemaakt
tegen de beslissing over de toelating of de

Klacht
De Geschillencommissie passend onderwijs gaat
over drie kwesties:
1.

de toelating tot de school van het kind met
een extra ondersteuningsbehoefte,

verwijdering, dan mag het bevoegd gezag pas
een besluit op het bezwaar nemen nadat de

2.

het ontwikkelingsperspectief,

Commissie een oordeel heeft gegeven.

3.

de verwijdering van elke leerling.

Na ontvangst van het advies van de

Kwesties die hiermee direct verband houden,

Geschillencommissie, deelt het schoolbestuur zo

probeert de Commissie in haar advies te

snel mogelijk schriftelijk aan u als ouders en aan de

betrekken.

Commissie mee, hoe het advies van de Commissie
ten uitvoer wordt gebracht. Als het schoolbestuur
afwijkt van het advies van de Commissie, moet
het daarbij de reden van afwijking vermelden. Het
advies wordt openbaar gemaakt door publicatie
van de geanonimiseerde versie op de website van
Onderwijsgeschillen.

Klachten over bejegeningen en andere
beslissingen blijven bestemd voor de
klachtencommissie waar de school bij is
aangesloten. De adresgegevens van die
klachtencommissies staan in de Schoolgids. De
vertrouwenspersoon van de school kan u hierbij
helpen.

Oneens
Het advies is niet bindend. Het schoolbestuur
bepaalt wat het met het advies van de Commissie
doet. Tegen het advies van de Commissie staat
geen bezwaar of beroep open.

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
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Wilt u na het lezen van deze folder weten hoe de procedure formeel verloopt? Kijk
dan in het reglement van de Geschillencommissie passend onderwijs. U vindt het
reglement op https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissiepassend-onderwijs-gpo onder het tabblad ‘reglement’.

Onderwijsgeschillen
Geschillencommissie passend onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Bezoekadres
Gebouw “Woudstede”
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Volg Onderwijsgeschillen op

