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Betreft schriftelijke vragen over passend onderwijsaanbod bij de aanbesteding Jeugdzorg plus 

Geacht college, 

Met verbijstering namen we kennis van het feit dat er bij de aanbesteding van de jeugdzorg-plus en 

de daaropvolgende gunning aan een nieuwe zorgaanbieder niet is gezorgd voor passend onderwijs. 

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan de minister. Ook 

is er een motie van haar aangenomen om onderwijs voor deze kwetsbare groep te garanderen. 

Uit het verslag Tweede Kamerdebat: 
Minister de Jonge: Eerst het onderwijs Noord-Holland-Noord. Mevrouw Westerveld en ik 
hebben met enige regelmaat gesproken over de aanbesteding Transferium. Dat was in de 
aanvang best een heel griezelig traject. We hebben ons daar heel intensief mee bemoeid, 
ook in formele zin vanuit het interbestuurlijk toezicht. We hebben daar ook gezien dat de 
onderwijsvorm van die nieuwe, aanbestede partij, die daar de gesloten jeugdzorg vorm zou 
gaan geven, niet bovenaan het lijstje heeft gestaan van punten waar met de meest grote 
belangstelling naar gekeken werd. Ik zeg dat scherp, maar ik bedoel het ook scherp. Ik vind 
het eerlijk gezegd onbestaanbaar dat dat gewoon niet goed is gegaan. We hebben daar heel 
intensief contact over met de regio. Dan gaat het niet alleen over de gemeentelijke kant en 
ook niet alleen over het samenwerkingsverband, maar ook over de aanbiederskant. Dit om te 
zorgen dat het zo snel mogelijk goed werkt. We hebben daar intensief contact over. OCW 
heeft daarbij technische bijstand aangeboden. We hebben afgesproken dat daar heel snel 
een procesregisseur wordt aangesteld die met een uitgewerkt plan komt hoe zo snel mogelijk 
daar het onderwijs echt goed en duurzaam naar de toekomst toe wordt geregeld. Mevrouw 
Westerveld noemt een buitengewoon terecht aandachtspunt. We zijn er volop mee bezig 

Omdat hierbij sinds de decentralisaties toch de grootste verantwoordelijkheid ligt bij de regio en in 

het bijzonder bij de afzonderlijke gemeenten in de regio, zetten wij deze vragen door naar het 

college, waar nodig in aangepaste vorm. 

Graag krijgen wij antwoord op de volgende vragen: 

Vraag 1 
Hoe heeft het kunnen gebeuren dat er geen onderwijs is ingekocht bij de aanbesteding van de 
jeugdzorg-plus in Noord-Holland Noord? 

Vraag 2 
Is bij een aanbesteding van (gesloten jeugdzorg) verplicht om ook onderwijs aan te bieden? Zo ja, ligt 
deze verplichting dan bij de aanbestedende partij, of bij de aanbieder? Zo nee, waarom niet?  

Vraag 3  
Hoe kan dan worden gegarandeerd dat jongeren in de (gesloten) jeugdzorg ook een passend 
onderwijsaanbod aangeboden krijgen, conform de aangenomen motie Westerveld?* 
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Vraag 4 
Is er onder regie van de procesregisseur al een uitgewerkt plan hoe het onderwijs zo snel mogelijk 
wordt geregeld? Zo ja, hoe ziet dit plan eruit? Zo nee, wanneer is dit plan er wel? 
 
Vraag 5 
Kunt u garanderen dat binnen afzienbare tijd het onderwijs in de gesloten jeugdzorg in deze regio is 
geregeld? Zo nee, wie is hiervoor verantwoordelijk? 
 
Vraag 6 
Welke extra actie kunt u ondernemen om binnen korte tijd ervoor te zorgen dat de jongeren in de 
(gesloten) jeugdzorg onderwijs krijgen, ook als u er met de lokale partijen er niet uitkomt? 
 
Vraag 7 
Zijn er jongeren die door deze misser in de aanbesteding geen onderwijs krijgen? Zo, ja hoeveel zijn 
dit er en wat betekent dit voor studievertraging en welzijn van jongeren? 
 
Vraag 8Gaat het om jongeren die onder de Leerplicht vallen? Zo ja, hoe verhoudt het ontbreken van 

onderwijs zich hiertoe? Is er contact over met de Onderwijsinspectie? 

 
Vraag 9 
Hoe kan de regio voorkomen dat eenzelfde situatie niet vaker gebeurt? Welke rol heeft u hierin, en 
bent u bereid een kritische rol op u te nemen binnen het regionale overleg om tot betere procedures 
te komen bij de keuze voor zorgaanbieders? 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Hannie Lutke Schipholt 

Namens de fractie van GroenLinks 


