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Geachte heer Zwiers, 

In uw brief van 8 januari 2016 heeft u vragen gesteld over de onzekere toekomst 
voor het internaat voor VSO-Doven, de Guyotschool te Haren. Wij beantwoorden 
uw vragen als volgt: 

Vraag 1\ 
Is het College op de hoogte van de onzekere toekomst van de Guyotschool van 
Koninklijke Kentalis in Haren? 

Antwoord: Ja 

Vraag 2: 
Is het College zich bewust van de bijzondere positie van de Guyotschool in Haren 
voor Groningen, het Noorden en voor heel Nederland? 

Antwoord: Ja. 

Vraag 3: 
Heeft het College contact gehad met de directie van de Guyotschool en/of de 
hoofddirectie van de Kentalis? 
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Vraag 4: 
Heeft het College overleg gehad met Staatsecretaris Dekker over de toekomst van 
de Guyotschool, het internaat voor doven. Zo ja, wat zijn de uitkomsten van dit 
gesprek? Zo nee, is het College voornemens contact te zoeken met 
Staatssecretaris Dekker inzake genoemde kwestie? 

Vraag 5: 
Is het College voornemens om gericht actie te voeren om sluiting te voorkomen 
van het doveninstituut in zijn huidige vorm als internaat? 

Antwoord op de vragen 3, 4 en 5: 
Van oudsher heeft de provincie taken uitgevoerd op het gebied van jeugd(zorg) en 
onderwijs. Op 1 januari 2005 werd de wet op de jeugdzorg van kracht waarmee d 

De provincie Gron:!. 
Dit handvest vindt 



provincie 10 jaar lang verantwoordelijk was voor de toegang voor alle jongeren van 
onze provincie tot jeugdzorg door het in stand houden van Bureau Jeugdzorg en 
om zorg te dragen dat de zorg ook daadwerkelijk geleverd werd. Dit deden 
meerdere (grote) aanbieders van zorg in onze provincie. Ook waren wij 
verantwoordelijk voor een goede samenwerking in de keten en met gemeenten. 

Op onderwijsgebied kreeg de provincie geleidelijk minder wettelijke taken. Vanuit 
de provincie bleven wij ons sterk maken voor de kwaliteit van het (basis)onderwijs 
(voorkomen en aanpakken van onderwijsachterstanden, verhogen kwaliteit en 
bereikbaar houden van voorzieningen). Met de invoering van de nieuwe 
Jeugdstelsel per 1 januari 2015 is de gehele jeugdzorg nu onder 
verantwoordelijkheid van de gemeenten gevallen. Hiermee verviel onze wettelijke 
taak en inherent hieraan werd de beslissing eveneens genomen om onze 
bemoeienis inzake inhoudelijke issues met betrekking tot het onderwijs ook niet 
langer meer binnen de provincie te beleggen. Daarom wordt dan ook geen verdere 
actie ondernomen. 

In relatie met de aansluiting op de arbeidsmarkt, speelt onderwijs hierbij wel een 
belangrijke rol. Wanneer het onderwijs niet goed aansluit op de arbeidsmarkt, 
ontstaan er mismatches. Een goede werking van de arbeidsmarkt is cruciaal voor 
een sterke en innovatieve economie. Vraag en aanbod dienen daarbij zowel 
kwantitatief als kwalitatief in balans te zijn, ook om iedereen in de samenwerking te 
laten participeren. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 
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