
 

Procedures bij geschillen 
 

 
Meningsverschil over toelaatbaarheid van een kind 
Wanneer ouders het niet eens zijn met het besluit over toelating van hun kind dat extra ondersteuning nodig 
heeft of hun kind wordt van school verwijderd en ouders gaan niet akkoord, dan kunnen zij samen met de 
school proberen tot een oplossing te komen. 
Lukt dat niet, dan kunnen zij kosteloos een beroep doen op een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten 
zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met 
een handicap, ziekte of stoornis. Zij kunnen adviseren en bemiddelen in de fase waarin er nog geen geschil in 
behandeling is genomen. 
Een andere mogelijkheid is dat ouders kiezen voor een bezwaarprocedure of wettelijke stappen. 

• Zij tekenen bezwaar aan bij het schoolbestuur. De school vraagt naar het standpunt van de ouders, 
voordat ze een beslissing neemt op het bezwaar. 

• Als de ouders het niet eens zijn met dit besluit, dan kunnen zij de beslissing aanvechten op bezwaar 
bij de burgerlijke rechter (bijzonder onderwijs). De rechter doet een bindende uitspraak. 

• Ook kunnen zij het geschil voorleggen aan de tijdelijke, landelijke geschillencommissie passend 
onderwijs. Alle scholen en samenwerkingsverbanden zijn bij deze commissie aangesloten. De 
commissie geeft binnen tien weken een oordeel over het geschil.  

• Ook kunnen zij een oordeel vragen aan het College voor de Rechten van de Mens (CVRM) als zij 
menen dat de school bij de toelatingsbeslissing verboden onderscheid maakt of discrimineert op 
grond van een handicap of chronische ziekte. De oordelen van het CVRM zijn niet bindend maar 
worden in de meeste gevallen wel opgevolgd. 

 
Procedure bij een geschil over extra ondersteuning 
Als ouders vinden dat de extra ondersteuning van de school van hun kind tekortschiet, dan hebben zij de 
volgende wettelijke mogelijkheden. 

• Zij kunnen zich wenden tot de klachtencommissie van de school. 

• Zij kunnen een onderwijsconsulent om advies vragen. 

• Als zij vinden dat de school onvoldoende doeltreffende aanpassingen treft voor de handicap of 
chronische ziekte van hun kind, kunnen zij ook een oordeel vragen aan het CVRM. 

• In laatste instantie kunnen zij een geschil aanhangig maken bij de rechter. 
 
Procedure bij een geschil in medezeggenschap 
Als de ondersteuningsplanraad niet instemt met het ondersteuningsplan, dan moet het 
samenwerkingsverband het geschil voorleggen aan de Landelijke Commissie voor Geschillen 
medezeggenschap (de LCG WMS). De LGC WMS doet dan een bindende uitspraak over het geschil. Als een 
school en MR een geschil hebben over het schoolondersteuningsprofiel kunnen zij ook dat geschil voorleggen 
aan de LGC WMS. Alle samenwerkingsverbanden en scholen zijn bij de LCG WMS aangesloten. 

 


