
PERSOONLlJK EN VERTROUWELlJK Landelijke 
De heer J. Theunisz Klachtencommissie 
Rijksstraatweg 541 III Onderwijs 
2025 DE HAARLEM 

detum: 28 januari 2013 
ons kenmerk: klacht 105507 

J. Theunisz/Prof.dr. GunningschoollDunamare Onderwijsgroep 
onderwerp.· advies 

Geachte heer Theunisz, 

Overeenkomstig artikel 22 van het Reglement van de Landelijke Klachtencommissie zenden wij u 
hierbij het door de Commissie op 28 januari 2013 vastgestelde advies inzake de klacht die u tegen 
de directie en het bevoegd gezag van de prof. dr. Gunningschool heeft ingediend 

Het bevoegd gezag dient binnen vier weken na ontvangst van ons advies, zowel u als de 
Klachtencommissie schriftelijk mee te delen of het ons oordeel dee It. 

Wij hebben het bevoegd gezag erop gewezen dat het op grond van artikel 8 tweede lid onder evan 
de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gehouden is terstond de medezeggenschapsraad te 
informeren over elke klacht die de Commissie gegrond heeft geoordeeld en over de eventuele 
maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel zal nemen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben qetnforrneerd. 

Hoogachtend, 

de heer mr. M. Smulders 
ambtelijk secretaris 

Bijlage: advies 
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ADVIES 

inzake de klacht van: 

de heer J. Theunisz te Haarlem, vader van Raymond, voormalig leerling van de
 
prof.dr. Gunningschool te Haarlem, klager
 

tegen
 

de directie van de prof.dr. Gunningschool,
 
en
 
het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep te Haarlem,
 
verweerders
 

1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

Bij klaagschrift met bijlagen van 24 juli 2012, aangevuld d.d. 5 augustus, 16 en 24 oktober en 
9 november 2012, heeft klager op grand van de geldende klachtenregeling een klacht tegen 
verweerders ingediend met de volgende inhoud: 

Klager klaagt er over dat zijn zoon, Raymond, een vorm van onderwijsondersteuning 
van Megakids ontvangt waarvan (nag steeds) niet duidelijk is of deze voor financiering 
vanuit onderwijsgelden in aanmerking komt. De directie van de school onderneemt 
daaromtrent te weinig en te laat actie en laat klager in het ongewisse over de uitkomst 
van eventuele acties. Klager wordt als gesprekspartner van school hierin niet serieus 
genomen. Daarenboven komt de directeur afspraken niet na en verzuimt realistische 
alternatieven aan te dragen, een en ander zoals nader toegelicht in het klaagschrift. 
Voorts heeft de directeur bij de uitreiking van de IVIO certificaten Raymond vragen 
gesteld die voor Raymond erg belastend waren. De directeur wist dat dit voor Raymond 
belastend was, maar heeft er tach geen rekening mee gehouden. 

Klager klaagt er over dat het College van Bestuur aangaande de financiering van 
Megakids uit onderwijsgelden te weinig actie onderneemt, en daarbij klager niet of niet 
juist voorlicht over de rol van het College van Bestuur en over de regels voor het 
inschakelen van particuliere instellingen zoals Megakids. Voorts heeft het College van 
Bestuur de klacht van klager gebagatelliseerd en niet serieus genomen, een en ander 
zoals nader toegelicht in het klaagschrift. 

Nadat de Commissie verweerders van de klacht op de hoogte had gesteld, hebben partijen
 
onder leiding van een mediator geprobeerd de klacht op te lassen. Zij zijn daarin echter niet
 
geslaagd. Daarop heeft de Commissie bij brieven van 29 oktober 2012 verweerders verzocht
 
een verweerschrift in te dienen.
 
Op 19 november 2012 ontving de Commissie het verweerschrift van de directie en op
 
20 november 2012 het verweerschrift van het bevoegd gezag.
 
Aile stukken zijn over en weer in afschrift aan partijen gestuurd.
 
De mondelinge behandeling van de klacht vond plaats op 28 november 2012 te Utrecht.
 
Klager verscheen in persoon ter zitting en werd vergezeld door mevrouw M. Plantinga,
 
medewerker van Megakids, als informant.
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De directie van de prof. dr. Gunningschool werd ter zitting vertegenwoordigd door de heer 
E. Raateland, directeur. Namens het bevoegd gezag verscheen ter zitting mevrouw drs. 
S. de Boer, lid College van Bestuur. Verweerders werden vergezeld door mevrouw N. Keur,
 
stageconsulent van Raymond op de prof.dr. Gunningschool, als informant.
 
Klager heeft een pleitnotitie overgelegd.
 
Onder handhaving van hun standpunten hebben partijen een nadere toelichting gegeven.
 
Hetgeen in de stukken en op de zitting naar voren is gebracht is, voor zover relevant, zakelijk in
 
dit advies weergegeven.
 

2. DE FElTEN 

De zoon van klager, Raymond, geboren 27 augustus 1993, heeft POD-NOS en is aangewezen 
op speciaal onderwijs. In het schooljaar 2011-2012 was hij ingeschreven op de prof.dr. 
Gunningschool. Daarnaast werd Raymond begeleid door Megakids, een organisatie die zich 
heeft gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met een autistisch spectrum stoornis 
(ASS). In geschil is of Megakids vanwege de begeleidingsactiviteiten op onderwijskundig 
gebied aanspraak kan maken op een gedeelte van de bekostiging van de prof.dr. 
Gunningschool en zo [a, in welke omvang. Raymond is inmiddels uitgeschreven als leerling van 
de school. 

3. VISIE PARTIJEN 

Visie klager 
Klager stelt dat de directie ondanks een toezegging daarover nooit duidelijkheid heeft verschaft 
over betalingen door de school voor de activiteiten van Megakids. In een overleg tussen 
betrokkenen bij de begeleiding van Raymond op 13 juli 2011 heeft de directie toegezegd dat de 
school een vergoeding aan Megakids zou betalen, maar een jaar later is die toezegging nag 
steeds niet nagekomen en blijft onduidelijk of en zo ja hoeveel de school zal gaan betalen. AI 
die tijd heeft Megakids werkzaamheden ten behoeve van Raymond verricht. Vanwege de 
aanhoudende onzekerheid over de financiering van die werkzaamheden heeft klager zich 
steeds zorgen gemaakt over de continurteit van de begeleiding van Raymond. De directeur zou 
al die tijd in gesprek zijn geweest met de Inspectie, hetgeen de Inspectie zelf echter niet heeft 
bevestigd. Pas nadat hij het College van Bestuur had benaderd is de directie met klager in 
gesprek gegaan over de mogelijkheden voor begeleiding van Raymond door andere instanties 
(Megakids), maar oak in dat gesprek wist de directeur geen duidelijkheid te verschaffen. 
Evenmin kreeg klager zicht op de verdeling van verantwoordelijkheid tussen de directie en het 
College van Bestuur. Het College vertelde hem dat de verantwoordelijkheid binnen de wettelijke 
grenzen aan de directie was gemandateerd, terwijl klager van de directie te horen kreeg dat het 
College goedkeuring van de Inspectie als voorwaarde had gesteld voor het aangaan van een 
arrangement met, in dit geval, Megakids. Vervolgens heeft de directie in strijd met toezeggingen 
ter zake verzuimd am het dossier en een aanvraag urenvermindering voor Raymond tijdig ter 
goedkeuring aan de Inspectie te sturen. Terwijl het dossier al begin april compleet was, is dit 
pas twee maanden later aan de Inspectie gestuurd. AI met al heeft klager nooit volledige 
informatie gekregen over de mogelijkheden am Raymond elders dan op de Gunningschool te 
laten begeleiden en, indien dat mogelijk was, over de voorwaarden die daarvoor golden. Oak 
verzuimde de directie een realistisch alternatief voor de begeleiding door l\i1egakids te 
ontwikkelen. Het volgen van klassikaal aangeboden onderwijs was niet realistisch omdat eerder 
gebleken was dat dit niet passend was voor Raymond. Klager voelt zich door deze gang van 
zaken niet serieus genomen. 
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Ten slotte verwijt klager de directie dat tijdens de uitreiking van certificaten aan de leerlingen op 
11 juli 2012 vragen aan Raymond zijn gesteld waar deze zeer van in verwarring is geraakt. 
Klager vindt het ongepast dat meerdere begeleiders en de directeur zelf bij Raymond hebben 
qeinformeerd naar zijn plannen voor het volgende schooljaar terwijl in ieder geval de directeur 
wist en er zelfs verantwoordelijk voor was dat daarover nag geen duidelijkheid bestond. 

Klager verwijt het bevoegd gezag dat het de onduidelijkheid, die de directie liet bestaan, niet 
heeft opgeheven. Oak van het bevoegd gezag verkreeg klager geen uitsluitsel over eventuele 
betalingen aan Megakids, over de verdeling van bevoegdheden tussen de directie en het 
bevoegd gezag en over de regels voor het uitbesteden van werkzaamheden en de rol van de 
Inspectie daarin. Klager vindt dat het bevoegd gezag zijn klachten over het handelen van de 
directie niet serieus heeft genomen door deze af te doen als onvoldoende communicatie en 
door gemaakte afspraken te relativeren. 

Visie verweerders 
De directie brengt naar voren dat de school veel meer aan de begeleiding van Raymond heeft 
gedaan dan klager vindt. De school is daarbij oak de begeleidingsafspraken nagekomen en 
heeft volledig aandacht besteed aan de begeleiding en het behalen van een IVIO-certificaat, 
wat oak gelukt is. De samenwerking met Megakids was inhoudelijk goed. 
Financiering van activiteiten van externe partijen, zoals Megakids, met onderwijsgeld is een 
ingewikkelde aangelegenheid. De directie heeft hierover veelvuldig contact gehad met de 
Inspectie. Oat waren overwegend informele contacten, waaruit bleek dat oak de Inspectie 
worstelt met deze materie. In maart 2012 bleek dat er toen in ieder geval geen formele 
mogelijkheid meer was am voor dat schooljaar nag een arrangement te treffen. De directie 
erkent dat de communicatie met klager over de contacten met de Inspectie te wensen heeft 
overgelaten. Gedeeltelijk verklaart de directie deze terughoudendheid doordat iedere uiting 
richting klager weer meer vragen van diens kant opriep. Niettemin heeft de directie zich 
voorgenomen am in eventuele toekomstige gelijksoortige aangelegenheden maximale openheid 
jegens betrokkenen te betrachten. Het is uiteindelijk niet gelukt am met Megakids tot 
overeenstemming te kamen, maar er is inmiddels wei een bedrag vrijgemaakt voor betaling van 
de geleverde werkzaamheden, oak al is er voor die betaling geen wettelijke basis. 
De directie is zich er niet van bewust geweest dat Raymond zich ongemakkelijk heeft gevoeld 
tijdens de uitreiking van de certificaten door vragen van medewerkers van de school. De 
directie heeft daar tijdens die bijeenkomst oak niets van gemerkt en oak zijn daar door de 
begeleiders van Raymond toen geen opmerkingen over gemaakt. Voor zover Raymond zich 
daardoor ongemakkelijk heeft gevoeld, biedt de directie daarvoor verontschuldigingen aan. 

Het bevoegd gezag geeft aan dat de Inspectie niet duidelijk heeft kunnen aangeven wat er wei 
en niet mogelijk was bij het inzetten van onderwijsgeld ten behoeve van door derden verrichte 
activiteiten. Het is ingewikkelde materie waarover de school geen duidelijkheid heeft kunnen 
krijgen en deze dus oak niet aan klager heeft kunnen bieden. Oat is geen kwestie van onwil of 
het niet serieus nemen van klager. Samen met de directie heeft het bevoegd gezag gezocht 
naar mogelijkheden am tot een afspraak met Megakids te komen. Wat betreft de rolverdeling 
tussen de directie en het bevoegd gezag heeft het bevoegd gezag geen onduidelijkheid richting 
klager laten bestaan. Binnen de wettelijke mogelijkheden en het voor de school beschikbare 
budget is de directie verantwoordelijk en bevoegd. Omdat er in dit geval vragen bestonden over 
de wettelijke kaders heeft er wei enige afstemming plaatsgevonden tussen directie en bevoegd 
gezag. In de communicatie hierover met klager heeft het bevoegd gezag zich enigszins op de 
vlakte gehouden, enerzijds am de directeur niet voor de voeten te lopen, anderzijds omdat 
klager zich in geval van onvrede over het handelen van de directie tot het bevoegd gezag zou 
kunnen wenden. Voor het bevoegd gezag was niet duidelijk dat een brief die klager samen met 
de ouders van een andere leerling van de school aan het bevoegd gezag had geschreven, 
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bedoeld was als klacht. Hoe dit oak zi], het bevoegd gezag heeft deze brief niet 
gebagatelliseerd, de briefschrijvers serieus genomen en hen uitgenodigd voor een gesprek. 

4. OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE 

De Commissie stelt allereerst vast dat de klacht niet gaat over de aan Raymond geboden 
begeleiding. Hoewel betalingen aan Megakids onzeker waren en partijen daarover langdurig 
met elkaar in discussie zijn geweest, heeft de begeleiding van Raymond daar niet onder 
geleden, is de inhoudelijke samenwerking tussen de school en Megakids tot tevredenheid 
verlopen en heeft Raymond aan het eind van het schooljaar zijn IVIO-certificaat behaald. 
Gebleken is dat samenwerking tussen een school en een niet-onderwijsinstelling bij de 
begeleiding van leerlingen niet zander haken en ogen is en dat uit de ter zake geldende 
wettelijke bepalingen niet eenduidig is af te leiden voor welke (samenwerkings)activiteiten 
onderwijsmiddelen mogen worden aangewend. De Commissie heeft geen reden te twijfelen aan 
de verklaringen van verweerders over de contacten met de Inspectie hierover en over het feit 
dat de lnspectie verweerders oak geen definitief uitsluitsel heeft gegeven. Over de 
toelaatbaarheid van de financiering van de werkzaamheden van derden als Megakids bestaat 
tot op de dag van vandaag geen duidelijkheid, hetgeen echter verweerders niet te verwijten is. 
De klacht dat verweerders klager daarover in onzekerheid hebben gelaten is daarom 
ongegrond. 

Aangaande de communicatie met klager over de gang van zaken random de samenwerking 
tussen de school en Megakids overweegt de Commissie dat de directie, zoals de directeur ter 
zitting oak zelf heeft aangegeven, daarin is tekortgeschoten. Klager had er belang bij te weten 
of de begeleiding van Raymond ongestoord voortgang kon vinden en kon daar in redelijkheid 
aan tWijfelen zolang er onduidelijkheid bestond over de betaling van de werkzaamheden van 
Megakids. Oak al kon de directie klager daarover geen definitief uitsluitsel bieden, het had wei 
op de weg van de directie gelegen klager te informeren over de stand van zaken, bijvoorbeeld 
met betrekking tot het overleg tussen de school en de lnspectie. Oak had de directie klager 
moeten informeren over de overwogen mogelijkheden - zoals een aanvraag urenvermindering 
voor Raymond - en over de redenen waarom daar niet voor gekozen is. Door deze gebrekkige 
communicatie heeft bij klager begrijpelijkerwijs de indruk kunnen ontstaan dat hij als 
gesprekspartner niet serieus werd genomen en dat de directie gedane toezeggingen niet is 
nagekomen. De klacht hierover is daarom gegrond. 

Wat betreft de tegen Raymond gemaakte opmerkingen tijdens de uitreiking van de IVIO
certificaten overweegt de Commissie dat de in een dergelijke situatie niet ongebruikelijke 
opmerkingen en vragen over de nabije toekomst op zich niet ontoelaatbaar zijn Hoewel 
ogenschijnlijk "gewone" opmerkingen in specifieke gevallen ongelukkig kunnen uitpakken en 
daar zeker in het speciaal onderwijs aandacht voor moet zijn, is niet gebleken dat de vragen die 
aan Raymond werden gesteld voor hem ernstige nadelige gevolgen hebben gehad. De klacht 
hierover is ongegrond. 

Ten aanzien van de klacht dat verweerders klager in het ongewisse hebben gelaten over de 
verdeling van bevoegdheden tussen hen overweegt de Commissie als voigt. De communicatie 
over de bevoegdheden is op zich niet onduidelijk geweest. Zowel de directie als het bevoegd 
gezag heeft klager meegedeeld dat de directie wat betreft de samenwerking met Megakids 
bevoegd was am te beslissen binnen de wettelijke kaders en het aan de directie toegekende 
budget. Oat vervolgens het bestuur noch de directie klager kon aangeven welke exacte 
wettelijke kaders in het spel waren, is mogelijk frustrerend voor klager geweest, maar doet er 
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niet aan af dat de informatie over verdeling van de bevoegdheden duidelijk was. De klacht is op 
dit onderdeel ongegrond. 

De klacht ten slotte dat het bevoegd gezag een klacht van klager (en een ander ouderpaar) 
over de gang van zaken niet serieus heeft genomen of heeft gebagatelliseerd is eveneens 
ongegrond. Op een brief van klager van 22 juni 2012 heeft het bevoegd gezag gereageerd bij 
brief van 13 juli 2012. In die brief gaat het bevoegd gezag in op aile door klager (en het andere 
ouderpaar) aangevoerde onderwerpen, zj het dat ook in die brief melding wordt gemaakt van 
de problemen om op een rechtmatige wijze betalingen aan Megakids te verrichten. Uit de brief 
blijkt dat het bevoegd gezag het probleem of de klacht van klager serieus heeft genomen. De 
conclusie is dan ook dat het bevoegd gezag het signaal van klager adequaat heeft opgepakt. 

5. OORDEEL VAN DE COMMISSIE 

De Commissie komt op grond van bovenstaande overwegingen tot het oordeel dat de klacht 
over de directie ongegrond is, behalve voor zover deze betrekking heeft op de communicatie 
over de mogelijkheden van financiering van de activiteiten van Megakids en op de 
communicatie over de mogelijkheden voor begeleiding van Raymond. Op deze onderdelen is 
de klacht gegrond. 

De klacht over het bevoegd gezag is ongegrond. 

6. AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE 

De Commissie ziet geen reden tot het doen van aanbevelingen naast hetgeen reeds voortvloeit 
uit het oordeel en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen. 

Aldus gedaan te Utrecht op 28 januari 2013 door mr. J.S. Duttenhofer, voorzitter, 
drs. C.T.M. Jaartsveld en drs. L.F.P. Niessen, leden, in aanwezigheid van mr. M. Smulders, 
secretaris. 
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mr. JIS. Duttenhofe~··-· ~, mr. M. Smulders 
voorzitter - secretaris 
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