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Leerling  
is  toegelaten 

Leerling  
is NIET toelaatbaar 

Aanhouden  
van de leerling 

Aanmelding bij 
Commissie van Toewijzing en 

Advies (CTA-opdc) 

Bespreking in 
CTA-opdc 

Vervolg 
School van 1e voorkeur  
ontvangt bericht van de  
CTA en informeert ouders en 
basisschool.  

Vervolg 
Er wordt contact gelegd met de 
afleverende school door de 
school van 1e voorkeur. Infor-
meren school m.b.t. bijv.: 
 
o Dossier niet ontvankelijk: niet 

compleet, verkeerde test ge-
bruikt (vgl. COTAN), tegenstrij-
digheden in dossier, etc. 

o Motivatie aanscherpen, stuk-
ken / informatie aanvullen. 

 
Bij volledig dossier: bespre-
king in CTA-opdc. 
 
 
 

Leerling is toegelaten 
 

Intakeprocedure  
Saenstroom opdc. 

 

Vervolg 
School van 1e voorkeur ont-
vangt bericht van  afwijzing 
van CTA-opdc. 
 
School van 1e voorkeur 
behandelt de aanmelding  
verder. 
 
 
 

Niet toelaatbaar 
 

Zie Beroepsprocedure: 
blz. 2 

 

Aanvraag heroverweging:  
 
Een verzoek tot heroverweging 
van de afwijzing kan binnen 2 
weken bij de CTA worden  
ingediend door de school van 
1e voorkeur.  
 
Er dient aanvullende informatie 
te worden aangeleverd. 

Eventueel 
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Mogelijkheden beroepsprocedure 
 
De zorgplicht ligt bij de VMBO school van 1e voorkeur. Zij kunnen overgaan tot plaatsing bin-
nen het VMBO of de doorverwijzing naar het VSO bespreken. Indien u het niet eens bent met 
de uitspraak van het samenwerkingsverband heeft u een aantal mogelijkheden om in beroep 
te gaan.  
 
Onderwijsconsulent 
 
Een onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulent.nl) kan worden ingeschakeld als de ouders 
en de school van 1e voorkeur het niet met elkaar eens zijn over plaatsing en/of ondersteu-
ning. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen. Zij bieden ouders, scholen en 
samenwerkingsverbanden gratis begeleiding, bemiddeling en advies bij het vinden van ge-
schikt onderwijs voor het kind.  
 

1. Second opinion 
 

Een second opinion kan, binnen twee werkweken na de datum van het besluit, door de 
school of de ouders/verzorgers worden aangevraagd bij de directeur van het SWV Zaan-
streek. De directeur stuurt het verzoek door aan de commissie van het samenwerkingsver-
band Waterland. Deze commissie beoordeelt de aanvraag opnieuw en geeft binnen drie we-
ken een advies aan het samenwerkingsverband Zaanstreek. Binnen één werkweek na ont-
vangst van het advies neemt de directeur van het samenwerkingsverband Zaanstreek een 
besluit en deelt dit schriftelijk mee aan de school van 1e voorkeur en de ouders/verzorgers. 

 
2. Geschillencommissie passend onderwijs 

 
Ouders van leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het (voortgezet) spe-
ciaal onderwijs kunnen bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) een geschil in-
dienen over de weigering van toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
De termijn voor het indienen van het verzoekschrift is 6 weken. Meer informatie is te vinden 
op www.geschillenpassendonderwijs.nl 

 
3. Bestuursrechter / burgerrechter 

 
Ouders kunnen nog in beroep gaan tegen de uitspraak van het samenwerkingsverband bij de 
bestuursrechter (voor openbaar onderwijs) of de burgerrechter (voor bijzonder onderwijs). 
Meer informatie is te vinden op www.rechtspraak.nl  

 
 
 

http://www.onderwijsconsulent.nl/
http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/

