Procedure toelating en bezwaar Saenstroom opdc

Aanmelding bij
Commissie van Toewijzing en
Advies (CTA-OPDC)

Bespreking in
CTA-OPDC

Aanhouden
van de leerling

Leerling
is toegelaten

Leerling
is NIET toelaatbaar

Vervolg

Vervolg

Vervolg

Ouders/verzorgers ontvangen
brief van CTA-OPDC:

Er wordt contact gelegd met de
afleverende school door de kassierschool.
Informeren school m.b.t.:

Ouders ontvangen brief van
CTA-OPDC:

(via administratie OPDC)
o
Uw kind is door de CTA toelaatbaar geacht
o
Uitnodiging voor nader onderzoek (+ evt. kennismaking)

o

o
o

Dossier niet ontvankelijk: niet
compleet, verkeerde test gebruikt (vgl. COTAN), tegenstrijdigheden in dossier, etc.
Motivatie aanscherpen
………….

Uw kind is door de CTA-OPDC
niet toelaatbaar geacht, omdat
…….
Beroepsprocedure die evt. kan
worden gevolgd: overzicht van
alle relevante stappen.
De afleverende school ontvangt
bericht afwijzing, Het dossier gaat
terug naar de CA

Aanvraag heroverweging:
Aanleveren aanvullende
informatie door afleverende
school via de kassierschool
naar CTA
Herbespreking
In CTA

Heraanmelding met een verzoek
tot heroverweging van de afwijzing binnen 2 weken via de kassierschool bij de CTA-OPDC door
de afleverende school of ouders
(in dit laatste geval: de school
dient op de hoogte te worden gebracht door de ouders)
Advies nader toelichten en
nieuwe informatie aandragen.

Leerling is toegelaten

Niet toelaatbaar

Intakeprocedure
Saenstroom opdc.

Zie Beroepsprocedure:
Blz 2.

Procedure toelating en bezwaar Saenstroom opdc

Second opinion
Er kan door de school of de ouders een second opinion worden
aangevraagd. Het dossier wordt dan voorgelegd aan de commissie van een ander regionaal samenwerkingsverband die daar de
aanvragen voor TLV’s of toelating opdc behandelt1. Deze commissie beoordeelt de aanvraag opnieuw en geeft een advies aan
ons SWV.
Een second opinion kan, binnen 2 (twee) werkweken na de datum
van het besluit. door de school of de ouders worden aangevraagd
bij de directeur van het eigen SWV. De directeur stuurt het verzoek door aan een ander SWV. De aanvraag wordt binnen 2
(twee) werkweken behandeld. De aanvrager ontvangt een (kopie
van de) ontvangstbevestiging van het SWV dat de second opinion
vraag behandelt, en het advies van dit SWV.
De directeur van ons SWV neemt binnen 2 (twee) werkweken na
de datum van het advies een besluit over het advies. De school en
de ouders worden hier binnen 2 (twee) werkdagen over geïnformeerd.

Niet toelaatbaar

Beroepsprocedure
Geschillencommissie passend onderwijs

1

Eventuele bemiddeling
onderwijsconsulent

Beroepsprocedure

Leerling is toegelaten

Burgerlijke rechter

Intakeprocedure
Saenstroom opdc.

SWV beschikbaar voor second opinion
Samenwerkingsverband aanvrager:
SWV VO Zaanstreek
SWV VO Noord Kennemerland
SWV VO West Friesland
SWV VO Kop van Noord-Holland
SWV VO Zuid Kennemerland
SWV VO Waterland

De second opinion vraag wordt voorgelegd aan:
SWV VO Waterland
SWV VO Zaanstreek
SWV VO Noord Kennemerland
SWV VO West Friesland
SWV VO Kop van Noord-Holland
SWV VO Zuid Kennemerland

