
1 
 

Procesbeschrijving Bezwaar en Beroep inzake een besluit van de Expertgroep Toetsen in het 

Primair Onderwijs m.b.t. LVS-instrumenten. 

De voorliggende procesbeschrijving heeft enkel betrekking op besluiten in de zin van de Algemene 

Wet Bestuursrecht. Met betrekking tot de besluiten van de Expertgroep Toetsen in het PO gaat het 

dan om de kwaliteitsoordelen voor de LVS-instrumenten, zoals omgeschreven in artikel 11 van het 

Instellingsbesluit.  

Overige adviezen en beoordelingen die de Expertgroep in opdracht van het Ministerie OCW opstelt 

zijn niet ontvankelijk voor bezwaren.  

Bezwaar 

Een toetsaanbieder kan bezwaar maken tegen een besluit van de Expertgroep toetsen in het Primair 

Onderwijs betreffende een (reeks van) leerlingvolgsysteem instrument(en)/toets(en). Het 

bezwaarschrift wordt ingediend op het secretariaat van de Expertgroep.  

Acties en controles van het secretariaat van de Expertgroep bij ontvangst van een bezwaarschrift: 

o De datum van binnenkomst op het bezwaarschrift wordt vastgesteld; 

o De indiener krijgt schriftelijk een ontvangstbevestiging; 

o De ontvankelijkheid van het bezwaarschrift wordt vastgesteld op basis van de volgende 

punten:  

o Is indiener belanghebbende?  

o Is het bezwaarschrift tijdig ingediend (binnen 6 weken, te rekenen vanaf de dag na de 

dag waarop het besluit is bekendgemaakt, moet het zijn verzonden)? 

o Is/bevat het bezwaarschrift:  

- schriftelijk ingediend? 

- ondertekend? 

- de naam en het adres van de indiener? 

- dagtekening? 

- omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt? 

- alsmede de gronden van het bezwaar? 

Als er niet aan de formele vereisten is voldaan wordt het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. 

Bij niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift, wordt de indiener hiervan schriftelijk en 

gemotiveerd in kennis gesteld. Er wordt niet inhoudelijk op de bezwaren van indiener ingegaan. De 

indiener krijgt de kans om binnen een termijn van vier weken gebreken te herstellen, indien dat 

mogelijk is.  

Als het bezwaarschrift ontvankelijk wordt verklaard, wordt het in behandeling genomen en de 

indiener wordt hiervan in kennis gesteld.  

• Het bezwaarschrift wordt door het secretariaat aan de Expertgroep gestuurd voor inhoudelijke 

behandeling. Deze inhoudelijke behandeling vindt plaats binnen een termijn van zes weken, die 

ingaat op de dag nádat de zes weken waarin de bezwaarmaker zijn bezwaar kon indienen, zijn 

verstreken. De termijn van zes weken kan, indien nodig, met zes weken verlengd worden. De 

indiener wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. In overleg met de indiener kan de termijn 

eventueel nog verder verlengd worden.  

• De indiener wordt door het secretariaat uitgenodigd voor een overleg (hoorzitting), dat fysiek of 

telefonisch kan plaatsvinden. In dit overleg heeft de indiener de mogelijkheid om het 
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bezwaarschrift toe te lichten. Indien de bezwaarmaker geen prijs stelt op een overleg, dient deze 

dit schriftelijk kenbaar te maken. 

• De Expertgroep beoordeelt de punten waartegen bezwaar wordt gemaakt opnieuw en vraagt 

eventueel een second opinion van externe deskundigen.  

• De Expertgroep neemt binnen de bovengenoemde termijn een gemotiveerd besluit op het 

bezwaarschrift. Dit wordt schriftelijk medegedeeld aan indiener. 

• De beslissing op bezwaar kan ertoe leiden dat: 

o Het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard. Dit betekent dat de Expertgroep indiener in het 

gelijk stelt, waarbij de eerdere negatieve beslissing wordt teruggedraaid.  

o Het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard. Dit betekent dat de Expertgroep indiener 

niet in het gelijk stelt. De eerdere afwijzende beslissing blijft gehandhaafd. In de beslissing op 

bezwaar staat hoe en bij welke rechterlijke instantie beroep kan worden ingesteld.  

Beroep 

Als het bezwaar ongegrond is verklaard, dan kan de indiener beroep instellen bij de rechtbank. Dit 

betekent dat een onafhankelijke rechter opnieuw gaat beoordelen of de Expertgroep wel de juiste 

beslissing genomen heeft. Beroep wordt ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank in 

het gebied waar de indiener gevestigd is.1 Dit moet uiterlijk 6 weken nadat de beslissing op het 

bezwaar aan de indiener bekend is gemaakt. De rechtbank zal de Expertgroep vragen een 

verweerschrift in te dienen. De indiener van het beroep en de Expertgroep worden uitgenodigd voor 

een hoorzitting om het beroep en verweer te bespreken. 

 

De beslissing van de rechtbank 

De rechtbank doet in het algemeen binnen 6 weken na afloop van de zitting uitspraak. Deze 

uitspraak wordt schriftelijk aan indiener en de Expertgroep toegezonden. Hiervoor hoeft niemand 

naar de rechtbank te komen. In de beslissing van de rechtbank kan staan dat: 

• het beroepschrift gegrond wordt verklaard. Dit betekent dat de rechtbank het met indiener eens 

is dat de beslissing op het bezwaar en het beroep in eerste instantie van de Expertgroep niet juist 

is geweest. De rechtbank vernietigt de negatieve beslissing op bezwaar van de Expertgroep en 

draagt de Expertgroep op om opnieuw op het bezwaar te beslissen waarbij de Expertgroep 

rekening moet houden met de uitspraak van de rechtbank. 

• het beroepschrift ongegrond verklaard wordt. Dit betekent dat de rechtbank van oordeel is dat 

de beslissing op bezwaar van de Expertgroep juist is. Deze beslissing blijft dan ook gehandhaafd. 

• het beroepschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard. Als er niet aan de formele vereisten voor 

het instellen van beroep is voldaan, bijvoorbeeld omdat het te laat is ingediend of omdat er geen 

griffierecht is betaald, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Er wordt dan niet 

inhoudelijk op het beroepschrift ingegaan. 

 

Mogelijkheid op voorlopige voorziening 
Indien de indiener van een bezwaar of een beroep vanwege een bepaald belang niet de tijd heeft om 

te wachten tot het besluit op het bezwaar of het beroep genomen is, kan een voorlopige voorziening 

 
1 Voor meer informatie zie https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-
contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/paginas/beroepsprocedure.aspx#5eba1553-b6d3-416a-
9e5b-8bea2969bd2b882d93d7-b466-418e-b17e-0ac97bd385fe1  

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/paginas/beroepsprocedure.aspx#5eba1553-b6d3-416a-9e5b-8bea2969bd2b882d93d7-b466-418e-b17e-0ac97bd385fe1
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/paginas/beroepsprocedure.aspx#5eba1553-b6d3-416a-9e5b-8bea2969bd2b882d93d7-b466-418e-b17e-0ac97bd385fe1
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/paginas/beroepsprocedure.aspx#5eba1553-b6d3-416a-9e5b-8bea2969bd2b882d93d7-b466-418e-b17e-0ac97bd385fe1
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worden aangevraagd. De indiener verzoekt in dit geval de rechter tijdens het bezwaar of 

beroepsproces om een voorlopig oordeel of voorlopige maatregel te formuleren.  


