
 

Motie Leer- werkplekken op bouwprojecten  
( gewijzigd) 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 23 juni 2015 
 
Overwegende dat: 

- nu de bouw weer aantrekt het van groot belang is dat bouwbedrijven leer-werkplekken voor 
MBO-leerlingen op niveau 2 en 3, ter beschikking stellen; 

- het belang tweeërlei is: (1) jongeren de mogelijkheid te bieden een vak te leren dat voor het 
overgrote deel alleen in de praktijk kan worden geleerd, (2) door aan alle bedrijven te 
verzoeken leer-werkplekken te creëren, is sprake van een gelijk speelveld voor bedrijven.  

 
Vaststellend dat:  

- in de bouwnijverheid een fijnmazige opleidingsstructuur bestaat, waarin een groot deel van 
de bouwbedrijven gekwalificeerd zijn als ‘erkend leerbedrijf’ ; 

- dat erkende leerbedrijven geschoolde leermeesters in dienst hebben, die als onderdeel van 
hun werk, vakkennis aan leerlingen overdragen; 

- dat bedrijven via de vakopleidingsorganisatie ook een bepaalde vergoeding ontvangen voor 
de opleidingskosten per leerling. 

 
Voorts vaststellend: 

- dat aanbestedingsregels zich er niet tegen verzetten dat een keuze wordt gemaakt om alleen 
erkende leerbedrijven deel te laten nemen aan een aanbesteding. 

 
Verzoekt het college 

- vanaf heden alle opdrachtgevers van bouwprojecten dringend te verzoeken deze alleen te 
laten uitvoeren door erkende leerbedrijven; 

- de opdrachtgevers en bouwbedrijven  daarnaast te informeren met behulp van 
voorlichtingsmateriaal. Dat materiaal kan worden aangereikt door Fundeon: de 
opleidingsorganisaties in de Bouw en Infra; 

- er voor zorg te dragen dat Fundeon op de hoogte wordt gebracht van de op handen zijn 
bouwprojecten, zodat deze kan vaststellen of het betreffende bouwwerk onderwijskundig 
gezien voldoende leerelementen bevat.  

 
Verzoekt het college vervolgens: 

- om de opdrachtgevers van bouwprojecten periodiek, bijvoorbeeld eens per zes maanden, te 
laten rapporteren over het aantal leerlingen dat op het genoemde bouwwerk werkzaam is, 
of is geweest; 

- deze periodieke rapportages eventueel via Fundeon te laten verzorgen en de uitkomsten 
mee te nemen inde reguliere P&C rapportages. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Loenen a/d Vecht, 23 juni 2015, 
 
de fractie van de PvdA Stichtse Vecht,   de fractie van GroenLinks Stichtse Vecht, 
 

 Stichtse Vecht 



M.J. van Dijk  E.M. Swerts   L.J. van Dort  P. Paul 
 
Toelichting op de motie: 
 
De economie trekt  aan. Ook de bouwnijverheid trekt aan, we zien het aan de toename van de 
plannen voor bouwprojecten die de Raad passeren. Zoals bij Stam, Mastenbroek en Zwanenburg in 
Maarssen. Eerder passeerden al plannen in Vreeland, Nigtevecht en Maarssenbroek.  
 
Het is nu bij uitstek de tijd om jongeren die in de bouw een vak willen leren, de mogelijkheid daartoe 
te bieden. Immers over tien of twintig jaar plukken we daar de vruchten van omdat we dan nog 
steeds geschoolde timmerlieden en metselaars hebben. De lokale overheid kan daar in een 
belangrijke rol spelen.   
 
In de bouwnijverheid bestaat een fijnmazige opleidingsstructuur, waarin een groot deel van de 
bouwbedrijven gekwalificeerd is als ‘erkend leerbedrijf’. 
 
De motie roept het College op om opdrachtgevers van bouwprojecten dringend te verzoeken deze 
alleen te laten uitvoeren door erkende leerbedrijven. Voorts roept de motie op om de 
opdrachtgevers van bouwprojecten periodiek, bijvoorbeeld eens per zes maanden, te laten 
rapporteren over het aantal leerlingen dat op het genoemde bouwwerk werkzaam is, of is geweest. 
 
Fundeon, de opleidingsorganisatie in de Bouw en Infra, zou hierbij een ondersteunende rol kunnen 
vervullen. 


