
Eerst een gesprek

U kunt een afspraak maken met de TLV-

commissie die besluit over het afgeven 

van een TLV, of met het bestuur van het 

samenwerkingsverband. Een afspraak 

regelt u via het Loket (0570) 745610. 

U kunt als ouders of wettelijke verzorgers 

binnen zes weken* na afgifte van de TLV 

officieel bezwaar maken. Ook het school-

bestuur dat de TLV heeft aangevraagd kan 

dit doen. 

Wat moet u doen als u bezwaar 

wilt maken?

U stuurt uw bezwaarschrift per e-mail 

naar het Loket van Sine Limite: 

loket@po-deventer.nl.

Stuurt u liever een brief, dan kan dit 

mét datum en handtekening naar:

Het bestuur van Sine Limite

Bezwaarschrift TLV

Koningin Wilhelminalaan 9

7415 KP Deventer

Wat staat er in een bezwaarschrift?

U schrijft op waarom u het niet eens 

bent met het besluit - waarom hebt u 

er bezwaar tegen? Het bestuur van Sine 

Limite bekijkt uw bezwaar. Het kan zijn 

dat u daarna wordt uitgenodigd om 

samen tot een oplossing te komen.

Zit zo’n oplossing er niet in, dan zet het 

samenwerkingsverband op papier waarom 

het uw bezwaar afwijst. Dit heet een 

verweerschrift. Het samenwerkingsver-

band stuurt uw bezwaarschrift en het 

eigen verweerschrift naar de Landelijke 

Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheid 

die advies geeft.

Bent u het niet eens met het besluit van Sine Limite over een

toelaatbaarheidsverklaring (TLV)? Dan gaan we daar natuurlijk 

graag over in gesprek. 

Bezwaar maken: hoe & wat

De commissie organiseert een bespreking 

(hoorzitting) waar u en het bestuur van 

het samenwerkingsverband bij zijn. De 

commissie kan ook deskundigen naar hun 

mening vragen. Alle informatie wordt met 

u en het samenwerkingsverband gedeeld.

Advies binnen vier weken

De commissie brengt binnen vier weken 

na de hoorzitting advies uit. Op basis 

daarvan moet het samenwerkingsverband 

de TLV-beslissing heroverwegen. Soms 

leidt dit tot een ander besluit, soms niet.

Neemt het samenwerkingsverband het 

advies van de Commissie niet over, dan 

kunt u in beroep gaan bij de rechtbank, 

sector bestuursrecht. 

Hierover vindt u meer informatie op 

www.onderwijsgeschillen.nl >

rubriek passend onderwijs.

Welke documenten heeft de 

Commissie nodig?

Om advies te kunnen geven, heeft de 

Commissie nodig: het verzoek om 

advies met datum en handtekening, 

het TLV-besluit waar het over gaat, het 

bezwaarschrift, alle documenten die 

horen bij de TLV, het verweerschrift en 

de naam en adres van u als bezwaarmaker 

en van het samenwerkingsverband.

*  Te laat? Motiveer dan in uw bezwaar-

 schrift waarom u niet eerder heeft 

 gereageerd.

sine limite voor ieder kind


