Advies inwinnen of
bezwaar indienen?
De mogelijkheden op een rijtje
Uw kind wordt niet toegelaten tot het Axia College. U heeft hierover een gesprek gehad met het
aanmeldpunt waarin u samen heeft gekeken naar een andere passende school. Toch bent u het
oneens met de beslissing en u wilt meer advies inwinnen en/of bezwaar maken. Hieronder leest u
welke mogelijkheden er zijn.

U kunt kosteloos een beroep doen
op een onderwijsconsulent. Dat is
een onafhankelijke deskundige met
veel kennis en ervaring op het gebied
van onderwijs aan kinderen met een
handicap, ziekte of stoornis. Zij kunnen
u advies geven en bemiddelen als er
nog geen klacht is ingediend.
www.onderwijsconsulenten.nl

U kunt ook bezwaar maken tegen de beslissing
dat uw kind niet is toegelaten. Dat kan binnen zes
weken nadat het besluit aan u bekend gemaakt is.
U stuurt een bezwaarschrift naar het bestuur van
Onderwijsgroep Amersfoort waar het Axia College
onderdeel van uitmaakt. Het bestuur nodigt u uit voor
een hoorzitting/gesprek. Vier weken na dit gesprek
doet het bestuur een uitspraak. Als u het niet eens
bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken na
de beslissing bezwaar aantekenen bij de rechtbank,
sector bestuursrecht.
www.onderwijsgroepamersfoort.nl

U kunt uw verhaal voorleggen aan de
tijdelijke landelijke geschillencommissie
Passend Onderwijs. De commissie geeft
binnen tien weken een
oordeel over het geschil.
www.onderwijsgeschillen.nl

Als u vindt dat er sprake is van
discriminatie op grond van handicap of
chronische ziekte, kunt u een oordeel
vragen aan het College voor de Rechten
van de Mens (CVRM). De oordelen van
de CVRM zijn niet bindend maar worden
in de meeste gevallen wel opgevolgd.
www.mensenrechten.nl

Voor meer informatie kunt u de diverse websites bezoeken of
contact opnemen met het aanmeldpunt van het Axia College
Onderwijsgroep Amersfoort.
T: 033-461 99 42
E: aanmeldpunt@axiacollege.nl
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