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Geachte heer Theunisz, 

U heeft aan de Inspectie van het Onderwijs de uitspraak van de Landel ijke 
Klachtencommissie Onderwijs gezonden inzake uw klacht over het bevoegd gezag 
van de Prof. dr. Gunningschool te Haarlem. In een eerder contact met de 
contactinspecteur, mevrouw Y. Schuur, heeft u aangegeven duidelijkheid te 
wensen over de vraag d ie u aan het bestuur van Stichting Dunamare 
Onderwijsgroep gesteld heeft, narnelijk in hoeverre de Stichting Megakids 
aanspraak kan maken op een gedeelte van de bekostiging van de 
Prof. dr . Gunningschool en zo ja, in welke omvang. 

Allereerst geef ik aan kenn is te hebben genomen van de inhoud van het advies 
van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKO) en van de conclusie dat de 
Inspectie van het Onderwijs geen definitief uitsluitsel heeft gegeven over de 
toelaatbaarheid van de aanwending van onderwijsmiddelen voor derden als 
Stichting Megakids. U verzoekt de inspectie om hierover in contact te treden met 
de LKO. Het advi es van de LKO is echter gericht aan het bevoegd gezag. Het 
bevoegd gezag dient binnen vier weken na ontvangst van het advies aan 
de heer Theunisz en de LKO mee te delen of men het oordeel van de LKO deelt. 
De Inspectie van het Onderwijs is daarin geen partij. Ik kan u wei toezeggen dat 
ik opnieuw in contact zal treden met het bevoegd gezag van de 
Prof. dr. Gunningschool om tot een definitief uitsluitsel te komen over deze zaak. 

Toelichting: 
De inspectie controleert als toezichthouder of het bevoegd gezag zich aan de Wet 
op de expertisecentra (WEC) houdt . De bekostiging van een school is bedoeld 
voor bekostiging van het personeel in dienst van het bevoegd gezag en voor de 
rnateriele instandhouding zoals boeken en inrichting van de school (WEC, artikel 
168 en 14 3). 
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Het is aan het bevoegd gezag zel f om te beslissen of ze een derde partij wi llen 
inschakelen. Van belang is om te wegen of het inze tten en inhuren van een derde 
partij budgettair en inhoudelij k in verhoud ing staat tot de eigen 
onderwijsactivite iten van de school c.q . bestuur. Daarnaast moet inschakeling 
gezien wo rde n als inschakeling va n perso neel ten behoeve van het onderwijs aan 
lee rlingen en de verantwoordelijkheid voo r het onde rwijs bl ij ft dus altijd bij het 
bev oegd gezag . 

Ik hoop u hiermee voldoende qernforrneerd te hebben . Voor vragen kun t u terecht 
bij de contactinspecteur mevrouw Schuur . 

Hoogachtend, J/ 
. C.W.J . Broeren
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