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1. De wethouder van onderwijs treedt toe als lid van de Raad van Commisarissen
van Leerwerkbedrijven Kennemerland BV.

2. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie.
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Onderwerp : Leerwerkbedrijven: van onderwijs tot en met werk
Reg. Nummer : STZ/JOS/2011/390

1. Inleiding
Sinds Bureau Jeugdzorg (Bjz) heeft besloten de leerwerkbedrijven af te stoten heeft
het College zich ingezet om de leerwerkbedrijven voor het onderwijs te behouden.
Hiervoor is nauw overleg gevoerd met de meeste betrokken maatschappelijke
parners: Dunamare onderwijsgroep, ROC Novacollege, Bureau Jeugdzorg NH en
Paswerk. De redenen zijn evident. De leerwerkbedrijven zijn belangrijk voor het
onderwijs: ze vervullen een cruciale rol in de bestrijding van het voortijdig
schoolverlaten. Ze bieden jongeren met psychosociale en/of gedragsproblemen
passend onderwijs binnen een hulpverleningskader.
In overleg met genoemde partners is besloten om voor het behoud en het versterken
van de leerwerkbedrijven nauw te gaan samenwerken en overname te realiseren.
Bij Collegebesluit d.d. 16-02-2010, regnr 09/229472 heeft het College ingestemd
met het vooorstel om de leerwerkbedrijven over te laten nemen door Paswerk en
hiervoor een besloten vennootschap op te richten. Tevens heeft het College
ingestemd met het voorstel om de samenwerkende partijen i.c. de bestuurders van
Dunamare onderwijsgroep, ROC Novacollege, Bureau Jeugdzorg NH en de
wethouder van de gemeente Haarlem tesamen de Raad van Commissarissen te laten
vormen.

2. Besluiten
1. De wethouder van onderwijs treedt toe als lid van de Raad van Commisarissen

van Leerwerkbedrijven Kennemerland BV.
2. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie.

2. Beoogd resultaat
Dat de wethouder van onderwijs als lid toetreedt tot Raad van Commissarissen van
BV Leerwerkbedrijven.

3. Argumenten
De RvC biedt een belangrijk platform waar op bestuurlijk niveau onderwerpen als
(passend)onderwijs, jeugdzorg en toeleiding naar de arbeidsmarkt samenkomen.

4. Financiering
Er zijn geen financiele consequenties.

5. Kanttekeningen
De wethouder van onderwijs is voorzitter van het de RvT van Paswerk en bij
instemming van het College tevens commissaris van de leerwerkbedrijven.
Dit maakt dat er een theoretisch mogelijkheid bestaat op strijdigheid in belang.
Echter gelet op de gekozen juridische contructies en het feit dat doelstellingen van
de leerwerkbedrijven in lijn zijn met die van de bestaande leerwerkbedrijven van
Paswerk zal een conflict of interest in de praktijk moeilijk denkbaar zijn.
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