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Geachte klachtencomm issie,

Ik wil graag reageren op de klachten die dhr. Theunisz uit in zijn schrijven van 24 juli 2012. De

klachten zijn opgebouwd uit 18 punten waarvan de LKO heeft aangegeven dat alleen klacht 8 tot en

met 18 ontvankelijk zijn verklaard. De LKO heeft in een schrijven de datum 27 augustus 2012 deze
klachten als volgt samengevat:

1) Klager klaagt er over dat zijn zoon, Raymond, een vorm van onderwijsondersteuning van

Megakids ontvangt waarvan (nog steeds) niet duidelijk is of deze voor financiering vanuit
onderwijsgelden in aanmerking komt.

2) 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.

3) Daarenboven komt de directeur afspraken niet na en verzuimt realistische alternatieven aan
te dragen, een en ander zoals nader toegelicht in het klaagschrift.

4) 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 toch geen rekening mee gehouden.

Gaarne wil ik het verweer in numerieke volgorde opvoeren:

1) Voorop gesteld wil ik aangeven dat het construct zoals bij Raymond is opgezet meer is dan

alleen onderwijsondersteuning van een externe partij. De school draagt zorg voor de

begeleiding die Raymond ontvangt bij zijn stage uren en de mogelijkheid biedt om gebruik te
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maken van een Commissie Van Begeleiding. De financiering van een construct waarin een

externe partij onderwijsondersteuning geeft en de school begeleiding geeft in het stage

proces is niet eenvoudig in de wet te vinden. Voor het deel dat Raymond

onderwijsondersteuning aangeboden krijgt bij een externe organisatie kan de school volgens

artikel 12 van de WEC een verzoek indienen bij de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij moet

voor een positieve uitspraak het verzoek voldoen aan verschillende criteria. Een van de

criteria is dat het verzoek tijdig is ingediend. Hieraan konden wij ten tijde van de aanvraag

niet meer voldoen en hebben derhalve het verzoek niet ingediend.

2) De directie heeft als prioriteit gesteld Raymond zo snel mogelijk te begeleiden in zijn stage en

het aanbieden van de leerstof voor het toewerken naar het behalen van een ivio certificaat.

In tweede instantie is ingezet op het aanvragen van een onderschrijving van de

onderwijsuren. Dit traject startende gaf mij het inzicht dat we niet konden voldoen aan de

criteria en een afwijzing van het verzoek meer dan realistisch was. Het is geenszins de

bedoeling geweest dhr. Theunisz niet mee te nemen in dit proces en zeker niet als niet-

serieuze gesprekspartner te bezien. Mocht dit bij dhr. Theunisz tot verwarring hebben geleid

bied ik hiervoor mijn excuses aan.

3) In de afspraken die ik heb gemaakt staat voor mij duidelijk één onderdeel centraal. Raymond

zo ondersteunen dat hij zijn ivio certificaat behaalt, een positieve ervaring op zijn stage laten

ervaren en zijn sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderen. Deze afspraken ben ik volledig

nagekomen. In dit proces heeft de externe organisatie Megakids ook een belangrijke rol

gespeeld in de vorm van het geven van huiswerkbegeleiding. In een later stadium heb ik

geprobeerd om samen met de externe organisatie Megakids tot een oplossing te komen en

daarbij enkele alternatieven aangeboden. Dit heeft niet geleid tot een positieve wending in

het proces. Mocht deze gang van zaken bij dhr. Theunisz tot een gevoel hebben geleid van

het door mij niet nakomen van afspraken en het aandragen van realistische alternatieven

betreurt dit mij zeer en kan ik aangeven dat dit nooit de bedoeling is geweest.

4) Tijdens het uitreiken van de ivio certificaten heb ik inderdaad uit interesse Raymond enkele

vragen gesteld in het bijzijn van dhr. Theunisz, de broer van Raymond en een medewerker

van Megakids. In mijn vragen gaf ik blijk van mijn oprechte interesse naar Raymond en

blijdschap betreffende het halen van zijn certificaat. Ik ben niet in de veronderstelling

geweest dat dit belastende vragen waren en heb dezelfde avond en tot op heden geen

terugkoppeling van Megakids gehad betreffende dit gesprek met Raymond. Mochten mijn

vragen Raymond in verwarring hebben gebracht bied ik ook hier mijn verontschuldiging voor

aan en spreek de hoop uit dat dit geen verdere gevolgen voor Raymond heeft gehad.

In mijn verweer wil ik tevens aangeven dat er een akkoord is over de financiële afhandeling tussen

Megakids en de school. De factuur de datum 29 oktober 2012 onder factuurnummer 2012215 en

2012216 is door Megakids opgemaakt en door de school ontvangen.
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Geachte leden van de cornmlssle,

N.a.v. uw schrijven van 29 oktober jl. waarin u mij laat weten dat dhr. J.Theunisz alsnog een
klacht indient tegen het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep bericht ik u als volgt.

De klacht betreft het te weinig actie ondernemen inzake financiering van Meqakids, onjuist
voorlichten over de rol van het College van bestuur en over de regels voor het inschakelen van
particuliere instellingen. Verder zou het CvB de klacht gebagatelliseerd en niet serieus genomen
hebben.

In reactie op bovenstaande doe ik u een overzicht toekomen van de communicatie tussen CvB en
dhr. Theunisz. Daarbij voeg ik afschriften van e-rnails en andere correspondentie. Uit deze
documenten komt het volgende naar voren:

1. Het CvB is zich bewust van de problemen rondom financiering van de werkzaamheden van
Megakids.

2. Het CvB heeft de directeur van de Prof. Dr. Gunningschool gevraagd om binnen zijn
mandaat zoals vastgelegd in het managementstatuut van de Dunamare Onderwijsgroep
een voorstel te doen voor het gebruikmaken van de diensten van Megakids. Daarbij dient
de directeur zich te houden aan de vigerende wet- en regelgeving

3. Het CvB heeft op enig moment zelf ook de inspectie voor het voortgezet onderwijs
geconsulteerd over de mogelijkheden om Megakids in te schakelen in het
onderwijsleerproces. Het antwoord van de inspectie was een categorisch nee. Toch hebben
zowel directie van de Gunningschool als CvB nog gezocht naar manieren om Megakids in te
schakelen.
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4. Het CvB heeft aan dhr. Theunisz duidelijk gemaakt welke rolverdeling bestaat tussen de
directie van de Gunningschool en het CvB.

5. T.a.v. regels voor het inschakelen van particuliere instellingen in het onderwijsleerproces is
het CvB steeds duidelijk geweest. Er bestaan geen regels voor en het mág eenvoudigweg
niet. Dit is aan dhr. Theunisz uitgelegd, maar niet door hem geaccepteerd.

In de hoop u hiermee te hebben geïnformeerd, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Mw. Drs. S.c.G. de Boer
College van Bestuur Dunamare Onderwijsgroep

Bijlagen:

1. Overzicht communicatie tussen de heer Theunisz en het CvB
2. E-mail d.d.18-10-12 van mw. De Boer betreft bevestiging ontvangst opmerkingen n.a.v. verslag
3. E-mail d.d. 30-09-12 van dhr. Theunisz betreft opmerkingen n.a.v. verslag
4. Verslag d.d. 29-08-12 van mw. De Boer n.a.v. het gesprek d.d. 29 augustus 2012
5. Gesprek d.d. 29-08-12 tussen dhr. Theunisz en mw. De Boer
6. Briefd.d. 13-07-12 van mw. De Boer betreft reactie op brief d.d. 22 juni van dhr. Theunisz
7. Brief d.d. 22-06-12 van dhr. Theunisz betreft samenwerking met Megakids
8. E-mail d.d. 11-06-12 van dhr. Theunisz (reminder)
9. E-mail d.d. 24-04-12 van dhr. Theunisz (reminder)
10.E-mail d.d. 14-03-12 van dhr. Theunisz betreft verzoek reactietermijn
11 E-mail d.d. 7-03-12 van mw. De Boer betreft bevestiging ontvangst brief d.d. 22 februari
12 Brief d.d. 22-02-12 van dhr. Theunisz betreft de bestaande samenwerking tussen de Prof. Dr.

Gunningschool en Megakids


