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De heer 1. Theunisz
Rijksstraatweg 541
2025 DE Haarlem

De Onderwijsconsulenten zijn
in 2002 ingesteld door de

ministervan OCW en zijn per
, augustus 200g ondergebracht
bij de Stichting Ondersteuning

Scholen en Ouders (5050).
De Onderwijsconsulenten

bemiddelen en adviseren bij
problemen rond de toelating
van geïndiceerde leerlingen
of bij de besteding van het
leerlinggebonden budget.
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Den Haag Ons kenmerk: oe 2011-05222
4 augustus 2011
Onderwerp
Eindverslag inzet onderwijsconsulent
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Geachte heer Theunisz,

Naar aanleiding van uw verzoek een Onderwijsconsulent in te schakelen bij een Bestedingsprobleem rond
Raymond Theunisz stuur ik u bijgaand het advies dat door K. van der Straten is uitgebracht.

Een kopie van het advies wordt ook gestuurd aan Daaf Gelukschool (mevrouw M. van den Hoven),
Megakids (mevrouw M. Bouwens) en Gunningschool (mevrouw N. Keur).

Met vriendelijke groet,

mr. lA.N. Gadella
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Ons kenmerk: oe 2011-05222

Eindverslag inzet onderwijsconsulent betreffende Raymond Theunisz
Geboren: 27 augustus 1993
Consulent: K. van der Straten

Aanleiding
Raymond heeft pdd-nos en voelt zich regelmatig gefrustreerd. Na 10 maanden thuiszitten kon Raymond
uiteindelijk terecht bij het Rea-college in Wijk aan zee. Het doel was dat hij daar een opleiding volgt
met als resultaat al of niet een diploma. Er was veel onzekerheid over het vervolg na de eerste periode
van de opleiding. Tijdens het verblijf bij Rea kwam Raymond weer in zijn ritme en ziet men thuis en bij
Megakids een positieve verandering. Op 23 mei was er een brede bespreking met alle betrokkenen om
duidelijkheid te krijgen over de voortgang van de opleiding voor Raymond. De conclusie van dit overleg
zijn was uiteindelijk, dat Raymond een jaar verder kon op het Rea-college, dat de stagebegeleiding vanuit
de Gunningschool voortgang kon vinden en dat derhalve de financiering ook te regelen was. Deze afspraken
werden vastgelegd en aan alle onzekerheden leek dus een eind gekomen.

Probleemstelling
Na 23 mei heeft de onderwijsconsulent na overleg met vader de casus afgesloten. Dit vanwege hun stellige
overtuiging, die door meerderen werd gedeeld, dat er een voor alle partijen bevredigende oplossing was
gerealiseerd. In die bespreking zijn alle aspecten, de voors en tegens, uitvoerig aan de orde geweest, alsmede
de fmanciering. Er waren geen belemmeringen om het vervolg bij Rea gestalte te geven. Het al of niet
behalen van een diploma werd geen punt van discussie, dat dit open bleef was voor niemand een probleem.
Ook werd .afgesproken dat voortaan het overleg ia een kleiner verbaad-zou-plaatsvinden, het liefst met
Raymond erbij. Dat bevestigt mede het akkoord over de voortgang. Probleemstelling: Zeer kort voor de
zomervakantie komt Rea op de afspraken terug met de mededeling dat men besloten heeft toch niet verder te
willen met Raymond vanwege het ontbreken van bepaalde competenties om de opleiding te volgen. Wat nu?

Gevolgde procedure/geraadpleegde stukken
Door de Daaf Gelukschool werd er contact opgenomen met de onderwijsconsulent met de mededeling dat
Rea zich terugtrok. Een te bespreken herziene mogelijkheid was geen optie. De oe heeft geadviseerd vader
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vader heeft daar zeer uitvoerig en teleurgesteld op
gereageerd. Vervolgens heeft de oe contact gezocht met de stagebegeleidster, school en Megakids. De stage
op de sportschool verloopt goed. Er is contact met de klanten, ze zijn tevreden met zijn werkzaamheden
en hij is opgewekt. Vervolgens is er op 13 juli een brede bespreking geweest met alle betrokkenen.
Teleurstelling en gang van zaken worden doorgenomen, maar we richten ons vooral op: Wat nu? Raymond
heeft cognitief mogelijkheden en bij een juiste benadering moet hij nog het nodige kunnen leren.

Overwegingen
In de bespreking passeren diverse opties; Rea blijkt echt geen optie meer te zijn. Met Wajong is dagbesteding
op Heliomare mogelijk. Deze zal dan arbeidsgericht zijn. Is wat school betreft De Daaf Geluk of de
Gunningschool een optie? Het antwoord is duidelijk nee. Aangezien de stage goed verloopt, dient die in
ieder geval voortgezet te worden.

Benodigde en beschikbare voorzieningen
Noodzakelijk is werken aan en versterken van de competenties van Raymond en gezien zijn cognitieve
mogelijkheden, naast een aangepaste aanpak gezien zijn problematiek, zo veel mogelijk kansen bieden om
te leren.

Resultaten
Uiteindelijk worden de volgende definitieve afspraken gemaakt. De stage gaat door, begeleid door Nelleke
Keur en waar mogelijk wordt de stage uitgebreid. De Gunningschool levert boeken en een lesprogramma,
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certificaten via het IVIO-systeem. Een aan te wijzen mentor van de school levert het werk aan en heeft
contact. De school levert een handelingsplan. Megakids geeft een dag per week les vanuit de aangeleverde
stof. Alle aanwezigen vinden dit een goede oplossing en er wordt nadrukkelijk toegezegd dat dit niet weer
fout loopt.

Dit verslag gaat naar: - de ouders van Raymond; - de Daaf Gelukschool, t.a.v. M. van den Hoven; - de
Gunningschool, t.a.v. N. Keur; - Megakids, t.a.v. M. Bouwens.


