
 

 

Bezwaarprocedure Verwijzing PO-VO 

In de toelatingsprocedure tot het voortgezet onderwijs is een belangrijke wetswijziging aangebracht. 
Vanaf dit schooljaar is het schooladvies dat de basisschool geeft bindend voor plaatsing op het VO.  
Voorheen besloot het Voortgezet Onderwijs tot de toelating op basis van de Cito Eindtoets en de 
resultaten van de Plaatsingswijzer. 
 
De basisschool maakt het schooladvies op basis van de schoolresultaten van de afgelopen jaren 
(leerlingvolgsysteem) en daarnaast wordt in het schooladvies ook rekening gehouden met de 
persoonlijke talenten en eigenschappen van de leerling.  
 
Hoewel de procedure voor het opstellen van een schoolkeuzeadvies uiterst zorgvuldig plaatsvindt, kan 
het natuurlijk voorkomen, dat ouders het niet eens zijn met het gegeven advies. Hiervoor is een 
bezwarencommissie ingericht.  
In deze procedure wordt uitgelegd hoe de bezwarencommissie is ingericht en hoe de werkwijze van 
deze commissie is.  

 

Samenstelling en afspraken commissie 
Om de onafhankelijkheid van de commissie te vergroten is de bestaande samenwerking met 
Odyssee, de Gearhing en de Opbouw (besturen voor openbaar onderwijs in de regio) aangesproken. 
Ieder bestuur levert een vertegenwoordiger en gezamenlijk voor de drie besturen wordt 1 
bezwarencommissie ingericht.  
De leden van de commissie benoemen een voorzitter en handelen zonder last of ruggenspraak. 
De leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien zij, 
direct of indirect persoonlijk belang hebben bij het te nemen besluit. Om de privacy van betrokkenen 
te bewaken is de hoorzitting niet openbaar. 
De afhandelingstermijn vanaf de datum ontvangst van het bezwaar tot de schriftelijke toezending van 
het besluit is maximaal 6 weken. 
Bezwaar kan uiterlijk tot 22 maart worden ingediend.  
 
De bezwaarcommissie kan zich waar nodig laten ondersteunen door het secretariaat van Odyssee. 
 

Werkwijze / procedure 
1. Ouders die bezwaar willen indienen tegen het plaatsingsadvies VO, kunnen het bezwaar 

schriftelijk indienen bij: 
Bezwarencommissie Plaatsing VO 
p/a D. Nieuwland 
Brédyk 4 
8601 ZD  SNEEK 
0515857020 
dnieuwland@odysseescholen.nl 
 
Het schriftelijke bezwaar dient de volgende  informatie te bevatten: 

 uw naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en evt. uw e-mailadres; 

 de naam en geboortedatum van uw kind;  

 de naam van de school die het advies heeft opgesteld en contactpersoon van deze 
school;  

 het advies voor de plaatsing op het VO 

 een beschrijving van de kwestie waarover u van mening verschilt;   

 uw handtekening (niet als u een e-mail stuurt). 
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2. De bezwaarcommissie bestudeert de informatie en vraagt de school van herkomst eventueel 
naar aanvullende informatie. De voorzitter van de commissie is voor de voorbereiding van de 
behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te 
winnen of te doen inwinnen. 
 

3. De bezwaarcommissie nodigt ouders/verzorgers uit voor een hoorzitting. Op deze zitting 
kunnen ouders/verzorgers hun zienswijze toelichten en aanvullende informatie verstrekken.  
 

4. Op basis van alle beschikbare informatie heroverweegt de bezwaarcommissie het 
plaatsingsadvies. 
 

5. De bezwaarcommissie informeert ouders/verzorgers en school schriftelijk van haar besluit en 
wijst ouders op de mogelijkheden voor bezwaar en beroep.  
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