Regeling behandeling bezwaarschriften
Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse
Waarden voor PO en VO

Artikel 1:

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan:
a. Besluit: een schriftelijke beslissing door of namens het college van bestuur inhoudende een
rechtshandeling van publiekrechtelijke aard.
b. Bezwaar: het gebruik maken van het recht op grond van artikel 1:5 van de Algemene wet
bestuursrecht om een voorziening tegen een besluit te vragen bij het college van bestuur.
c. Belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
d. Verwerend orgaan: het college van bestuur of de functionaris die namens het college van
bestuur het besluit genomen heeft.
e. Bezwaaradviescommissie: de commissie ingesteld door het college van bestuur die de
voorbereiding van de beslissing op een gemaakt bezwaar van de bezwaarschriftenprocedure ter
hand neemt en hierover advies uitbrengt aan het college van bestuur.
f. Wet: de Algemene Wet Bestuursrecht houdende de algemene regels van bestuursrecht.
g. College van bestuur: het bevoegd gezag van Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
voor PO en VO.
h. (vestigings-)directeur: degene die is aangesteld als verantwoordelijke van één of meerdere
scholen van de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO.

Artikel 2:

Bezwaaradviescommissie

1. Het college van bestuur kan ad hoc bepalen dat een bezwaarschrift door de
bezwaaradviescommissie wordt behandeld.
2. Indien een bezwaaradviescommissie over het bezwaar zal adviseren, deelt het college van
bestuur dit zo spoedig mogelijk mede aan de indiener van het bezwaarschrift.
3. De bezwaaradviescommissie brengt aan het College van Bestuur advies uit over bezwaren met
betrekking tot de beslissingen dan wel het ontbreken ervan op grond van de Wet op het primair
onderwijs of Wet op het voortgezet onderwijs en de daarop gebaseerde regelingen.

Artikel 3:

Samenstelling van de bezwaaradviescommissie

1. De bezwaaradviescommissie bestaat uit drie leden, waarvan één benoemd is als voorzitter. De
voorzitter en de leden maken geen deel uit van het college van bestuur en zijn niet werkzaam
onder de verantwoordelijkheid van het college van bestuur.
2. Voor elk van de leden worden een of meerdere plaatsvervangende leden benoemd.
3. De leden en plaatsvervangende leden worden benoemd door het college van bestuur voor een
periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk.
4. Op eigen verzoek wordt aan de leden en plaatsvervangende leden van de
bezwaaradviescommissie ontslag verleend door het college van bestuur.
5. Aan de leden en de plaatsvervangende leden kan door het college van bestuur een vergoeding
worden toegekend.
6. De bezwaaradviescommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris aangewezen door
het college van bestuur. Tevens wijst het college van bestuur een plaatsvervanger aan.
7. De ambtelijk secretaris en zijn eventuele plaatsvervangers nemen bij hun taken de aanwijzingen
van de voorzitter van de bezwaaradviescommissie in acht.

Artikel 4:

Indiening bezwaarschrift

1. Een bezwaar wordt door een belanghebbende schriftelijk ingediend bij het college van bestuur,
Postbus 206, 2990 AE Barendrecht, binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is
gemaakt.
2. Bij verzending per post is een bezwaar tijdig ingediend, indien het binnen de bezwaartermijn is
verzonden en binnen een week na afloop van de bezwaartermijn is ontvangen door het college
van bestuur.
3. Het bezwaarschrift moet het volgende bevatten:
a. Ondertekening;
b. Naam en adres indiener;
c. Dagtekening;
d. Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
e. De gronden van het bezwaar.
4. Het bezwaar gaat bij voorkeur vergezeld van een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar
is ingesteld.

Artikel 5:

Ontvangstbevestiging

1. Aan de indiener van een bezwaarschrift wordt een schriftelijke ontvangstbevestiging gestuurd en
wordt deze in de gelegenheid gesteld eventuele verzuimen te herstellen.
2. De bezwaarmaker wordt gevraagd om aan te geven of hij gebruik wil maken van de mogelijkheid
te worden gehoord.

Artikel 6:

Vooronderzoek

1. Het college van bestuur of de voorzitter van de bezwaaradviescommissie is in verband met de
voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste
informatie in te winnen of te doen inwinnen.
2. De voorzitter van de bezwaaradviescommissie kan uit eigen beweging of op verlangen van de
bezwaaradviescommissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en dezen zo nodig
uitnodigen daartoe in de zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf
toestemming van het college van bestuur vereist.
3. Het college van bestuur of de bezwaaradviescommissie kan ambtshalve of op verzoek van
partijen derden, wiens belangen bij het bezwaar rechtstreeks zijn betrokken, in het geding
roepen. Elke derde wordt door de oproeping partij in het geding.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan ieder belanghebbende het college van bestuur
of de bezwaaradviescommissie verzoeken te mogen tussenkomen of zich bij een der partijen te
mogen voegen. Als het verzoek wordt toegestaan, wordt de verzoeker beschouwd als partij.
5. Zodra het college van bestuur of de voorzitter van de bezwaaradviescommissie meent dat de
relevante feiten door het voorbereidende onderzoek voldoende tot klaarheid zijn gebracht en de
voor het nemen van een beslissing benodigde feitelijke gegevens in de stukken zijn
bijeengebracht, stelt de voorzitter de plaats en het tijdstip voor de behandeling vast. De
ambtelijk secretaris roept onverwijld partijen voor die zitting op. De oproeping geschiedt
tenminste 10 dagen voor de zitting.
6. Voorafgaand aan de hoorzitting worden het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking
hebbende stukken tenminste een week ter inzage gelegd, tenzij de belanghebbende uitdrukkelijk

heeft ingestemd met het overslaan van de fase van inzagelegging. Van toepassing van deze
bepaling wordt mededeling gedaan.

Artikel 7:

Hoorzitting

1. Tot tien dagen voor het horen kunnen belanghebbenden nadere stukken indienen.
2. Het bezwaar wordt behandeld in een zitting van het college van bestuur of de
bezwaaradviescommissie. Voor zover bij wettelijk voorschrift niet anders is bepaald vindt de
horing in het openbaar plaats.
3. Belanghebbenden worden in elkaars aanwezigheid gehoord.
4. Van het horen van belanghebbenden kan worden afgezien indien:
a. Het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk is;
b. Het bezwaar kennelijk ongegrond is;
c. De belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te
worden gehoord;
d. De belanghebbende niet binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn
verklaart dat hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord; of
e. Aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden daardoor
niet in hun belangen kunnen worden geschaad.
5. Van het horen wordt een verslag gemaakt, waarin melding wordt gedaan van de namen van de
aanwezigen en een korte vermelding wordt gegeven van hetgeen over en weer gezegd is en wat
ter zitting is voorgevallen.
6. Het verslag verwijst naar de op de zitting overlegde bescheiden die aan het verslag worden
gehecht.
7. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de ambtelijk secretaris.

Artikel 8:

Nader onderzoek

1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek
wenselijk blijkt te zien, kan de voorzitter van de bezwaaradviescommissie of het college van
bestuur dit onderzoek houden.
2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de
commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.
3. De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een
week na verzending van de in het eerste lid bedoelde nadere informatie aan het college van
bestuur of de voorzitter van de bezwaaradviescommissie een verzoek richten tot het beleggen
van een nieuwe hoorzitting. Het college van bestuur of de voorzitter van de
bezwaaradviescommissie beslist omtrent een dergelijk verzoek.
4. Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze regeling die
betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9:

Advies

1. De bezwaaradviescommissie beraadslaagt achter gesloten deuren over het door haar uit te
brengen advies.
2. De bezwaaradviescommissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen
advies. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. Van een

minderheidsstandpunt wordt bij een advies melding gemaakt indien dien minderheid dat
verlangt.
3. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaar.
Het advies wordt door de voorzitter en de ambtelijk secretaris ondertekend.
4. Het advies wordt onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 7 en eventueel door
de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het college van bestuur.

Artikel 10: Behandeling door College van Bestuur
Indien het College van Bestuur besloten heeft om het bezwaar zelf af te handelen, vindt de
bespreking ervan plaats in een besloten vergadering.

Artikel 11:

Besluit

1. Het college van bestuur beslist binnen zes weken of – indien een bezwaaradviescommissie is
ingesteld – binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het
indienden van een bezwaarschrift is verstreken.
2. Het college van bestuur kan de beslissing ten hoogste zes weken verdagen. De belanghebbenden
worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
3. De beslissing op het bezwaar dient te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de
bekendmaking van de beslissing wordt vermeld.
4. Zo spoedig mogelijk na de beslissing wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de
belanghebbenden, de leden van de bezwaaradviescommissie en het verwerend orgaan.

Artikel 12:

Overige bepalingen

1. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO.
2. Voor een bezwaarschrift ingediend vóór de inwerkingtreding van deze regeling geldt dat zij in
behandeling kunnen worden genomen indien de beslistermijn nog niet verstreken is. Zulks ter
beoordeling van het college van bestuur.
3. Deze regeling is door het college van bestuur vastgesteld op 18 mei 2015 en treedt in werking op
de eerste dag van de maand volgend op de datum van vaststelling.

