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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE VERDUURZAMING VAN STERK 

TECHNIEKONDERWIJS IN DE REGIO ASSEN - BEILEN 
 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

1. STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS NOORD- EN MIDDEN DRENTHE, DR 

NASSAU COLLEGE, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04068442, 

gevestigd te Assen: hierna te noemen ‘Penvoerder’, in deze kwestie rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door <naam + functie>; 

 

2. STICHTING CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS VINCENT VAN GOGH, ingeschreven 

bij de met Kamer van Koophandel onder nummer 40048355, gevestigd te Assen, hierna te 

noemen ‘Samenwerkingspartner’, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam + 

functie>; 

 

3. STICHTING AGRARISCH OPLEIDINGSCENTRUM TERRA, ingeschreven bij de met Kamer van 

Koophandel onder nummer 41011947, gevestigd te Groningen, hierna te noemen 

‘Samenwerkingspartner’, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam + functie>; 

 

4. GEMEENTE ASSEN, PRAKTIJKONDERWIJS PRO ASSEN, ingeschreven bij de met Kamer van 

Koophandel onder nummer 50788590, gevestigd te Assen, hierna te noemen 

‘Samenwerkingspartner’, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam + functie>; 

 

5. STICHTING PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN, ingeschreven bij de met Kamer van 

Koophandel onder nummer 64279715, gevestigd te Assen, hierna te noemen 

‘Samenwerkingspartner’, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam + functie>; 

 

6. STICHTING CHRISTELIJKE KINDCENTRA DRENTHE, ingeschreven bij de met Kamer van 

Koophandel onder nummer 40045606, gevestigd te Assen, hierna te noemen 

‘Samenwerkingspartner’, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam + functie>; 

 

Gezamenlijk te noemen het Samenwerkingsverband STO 
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NEMEN IN AANMERKING DAT:  

 

1. Penvoerder en Samenwerkingspartners allen als doelstelling hebben het leveren van een bijdrage 

aan de verdere ontwikkeling en de verduurzaming van het techniekonderwijs in het vmbo in de 

regio Assen - Beilen; 

2. Penvoerder door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen is als aanvrager 

van subsidie in het kader van de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020 - 2023 (hierna 

‘Subsidieregeling STO’); 

3. Penvoerder en Samenwerkingspartners gezamenlijk nastreven om behulpzaam te zijn bij de 

bundeling van krachten in het vmbo binnen de regio Assen - Beilen; 

4. het vmbo-onderwijs in Nederland in het algemeen, en met betrekking tot het techniekonderwijs in 

het bijzonder, voor een groot aantal uitdagingen staat; 

5. er derhalve urgente behoefte is aan activiteiten gericht op het realiseren en vervolgens 

verduurzamen van een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch vmbo in de regio 

Assen - Beilen; 

6. de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven cruciaal is om de beoogde doelstellingen te 

kunnen behalen; 

7. mede op grond van deze constatering het projectplan ‘Sterk Techniek Onderwijs Assen - Beilen’ tot 

stand is gekomen; 

8. Penvoerder in het kader van dit projectplan, met een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 

december 2023, een subsidieaanvraag heeft ingediend waarop door het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap een beschikking subsidieverlening is afgegeven met nummer STO 19039; 

9. in het kader van het projectplan ‘Sterk Techniek Onderwijs Assen – Beilen’ onder meer 4 Techlabs 

zijn gerealiseerd gevestigd te Gieten, Beilen, Eelde en Assen; 

10. Penvoerder en Samenwerkingspartners willen bewerkstelligen dat ook na de genoemde 

projectperiode de samenwerking met betrekking tot techniekonderwijs in de regio Assen - Beilen in 

het algemeen en de Techlabs in het bijzonder wordt gecontinueerd, geborgd en een duurzaam 

karakter krijgt; 

11. deze samenwerkingsovereenkomst tot doel heeft het duurzame karakter van de samenwerking te 

borgen en de onderlinge verhoudingen met betrekking tot rechten en plichten te regelen.  

 

  



4 van 9 

 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:  

 

1. Definities Techlab 

1.1 wat is een Techlab?  

Een Techlab is de thuisbasis van het project Sterk Techniekonderwijs voor de deelnemende scholen. Hier 

vinden de meeste activiteiten plaats van het project en komen bedrijfsleven en onderwijs elkaar tegen.  

De  Techlabs kunnen zich bevinden in school, maar ook daarbuiten.  In  een  Techlab  maken  leerlingen 

van po, vmbo en mbo kennis  met  de  nieuwste  technieken en media,  maar ook met  bestaande 

technieken. Het zijn vier innovatieve  centra (Gieten, Beilen, Eelde en Assen),  waarin  bedrijven  de  

nieuwste  ontwikkelingen in de techniek  kunnen  presenteren, maar waarin leerlingen en docenten ook  

allerlei activiteiten kunnen doen en leren ontdekken wat er allemaal mogelijk is in de techniek.   

 

1.2 doelstelling van de Techlabs: 

Doelstelling van deze centra is om leerlingen (en docenten) te enthousiasmeren voor techniek en hun 

kennis te laten maken met technische bedrijven in de buurt om zo meer leerlingen te motiveren om 

voor een technische opleiding en carrière te kiezen. Andere doelstellingen zijn de verdere 

professionalisering van docenten en een intensivering van de betrokkenheid van het bedrijfsleven. 

Ieder Techlab heeft een speerpunt dat bepaald wordt in de stuurgroep. De opbrengsten/resultaten zijn 

ook beschikbaar voor leerlingen van de andere  scholen. Op  deze  manier wordt efficiënt omgegaan met 

de middelen en kan ook gebruik gemaakt worden van elkaars expertise en worden dubbelingen 

voorkomen. Elke leerling van het po (groep 7 en 8)  zal minstens één keer per schooljaar een Techlab 

bezoeken. Elke leerling van het vo zal minstens 2 dagdelen per schooljaar activiteiten doen in een 

Techlab. Hierdoor is de verwachting dat de instroom in de profielen BWI en PIE vergroot gaat worden, 

meer leerlingen binnen het profiel D&P en Groen kiezen voor een technisch keuzevak en dat de instroom 

in een technische vervolg opleiding in het mbo ook vergroot wordt. Verder zullen keuzevakken voor het 

profiel Mobiliteit en praktijkprogramma’s voor de TL worden aangeboden.  

 

2. De Techlabs 

2.1 eigendom 

De Penvoerder is eigenaar van de inventaris waaronder machines en apparatuur van de Techlabs te 

Gieten, Beilen, Eelde en Assen. 

 

2.2 gebruik binnen het Samenwerkingsverband STO 

De leden van het Samenwerkingsverband STO hebben ten opzichte van elkaar een gelijkwaardig 

gebruiksrecht van de Techlabs. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. 

 

2.3 gebruik buiten het Samenwerkingsverband STO 

Voor zover niet in gebruik door de leden van het Samenwerkingsverband STO kunnen derden gebruik 

maken van de voorzieningen in de Techlabs. Derden betalen hiervoor een vaste prijs per dagdeel. De 

prijs per dagdeel wordt jaarlijks bepaald door de stuurgroep. 

 

 



5 van 9 

 

 

 

3. De stuurgroep 

3.1 samenstelling 

De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de leden van het Samenwerkingsverband STO. 

Alle leden van het Samenwerkingsverband STO hebben het recht om vertegenwoordigt te zijn in de 

stuurgroep. De Penvoerder is de voorzitter van de stuurgroep. Uitsluitend leden van het 

Samenwerkingsverband STO hebben een stem in de stuurgroep. 

 

3.2 bevoegdheden 

De stuurgroep neemt in gezamenlijkheid besluiten ten aanzien van de exploitatie van de Techlabs te 

Gieten, Beilen, Eelde en Assen. Denk hierbij (niet uitputtend) aan het jaarlijks bepalen van de prijs per 

dagdeel voor derden, het vaststellen van de jaarlijkse doorbelasting van gemeenschappelijke kosten, 

het aangaan van (huur)overeenkomsten, het aannemen van personeel (beheerders), het plegen van 

(groot) onderhoud en het doen van nieuwe investeringen te behoeve van de Techlabs. 

 

3.3 vergaderen 

De stuurgroep vergadert periodiek naar gelang de behoefte, maar tenminste vier keer per jaar. Van de 

vergaderingen worden notulen opgemaakt waarin tenminste de besluitvorming en de actiepuntenlijst is 

vastgelegd. 

 

4. De kosten van de Techlabs 

4.1 gezamenlijke kosten 

De exploitatie van de Techlabs brengt kosten met zich mee. Deze kosten worden beschouwd als 

gezamenlijke kosten die middels een verdeelsleutel voor rekening komen van het 

Samenwerkingsverband STO. 

 

4.2 de huur 

De Penvoerder zal namens het Samenwerkingsverband STO huurovereenkomsten afsluiten ten aanzien 

van de locaties van de Techlabs te Gieten, Beilen, Eelde en Assen. 

De Penvoerder zal zorgdragen voor het voldoen van de huurverplichtingen ten aanzien van de locaties 

van de Techlabs.  

Deze kosten zullen jaarlijks aan het Samenwerkingsverband STO worden doorbelast. 

 

4.3 de kosten van inventaris waaronder machines en apparatuur 

De Penvoerder draagt, als eigenaar van de inventaris, de kosten van afschrijvingen. 

Voor beheer en onderhoud van de inventaris zullen zorgdragen: 

• Techlab locatie Gieten door Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord- en Midden 

Drenthe, Dr Nassau College  

• Techlab locatie Beilen door Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Vincent van Gogh 

• Techlab locatie Eelde door Stichting Agrarisch Opleidingscentrum Terra 
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• Techlab locatie Assen door Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord- en Midden Drenthe, 

Dr Nassau College 

De genoemde organisaties zullen zorgdragen voor het noodzakelijk onderhoud van de inventaris 

waaronder machines en apparatuur alsmede de aanschaf van de benodigde verbruiksmaterialen. 

Deze kosten zullen jaarlijks aan het Samenwerkingsverband STO worden doorbelast. 

 

4.4 de kosten van de beheerder 

De beheerders worden aangesteld door de Penvoerder en Samenwerkingspartners te weten: 

 De beheerder van Techlab locatie Gieten door Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord- en 

Midden Drenthe, Dr Nassau College 

 De beheerder van Techlab locatie Beilen door Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Vincent 

van Gogh 

 De beheerder van Techlab locatie Eelde door Stichting Agrarisch Opleidingscentrum Terra 

 De beheerder van Techlab locatie Assen door Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord- en 

Midden Drenthe, Dr Nassau College 

De genoemde organisaties zullen zorgdragen voor het voldoen van de verplichtingen die voortvloeien uit 

de aanstelling van de beheerders.  

Deze kosten zullen jaarlijks aan het Samenwerkingsverband STO worden doorbelast. 

 

4.5 subsidieregeling STO 

Het Samenwerkingsverband STO is zich ervan bewust dat de kosten voor huur en beheerder niet geheel 

gefinancierd kunnen worden met STO middelen. Tevens is het Samenwerkingsverband STO zich ervan 

bewust dat de financiering van het project ‘Sterk Techniek Onderwijs Assen - Beilen’ een looptijd heeft 

tot 31 december 2023 en dat hierop een (structureel) vervolg komt zoals aangekondigd door de Minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in zijn brief aan de Tweede Kamer van 18 oktober 2021, hoewel 

de wijze waarop het vervolg wordt vormgegeven op dit moment nog onduidelijk is.  

 

4.6 doorbelasting van de gezamenlijke kosten 

De kosten zoals genoemd in artikel 4.2, 4.3 en 4.4 betreffen gezamenlijke kosten die, ongeacht de 

organisatie die de verplichtingen heeft voldaan, voor rekening komen van alle leden van het 

Samenwerkingsverband STO. De kosten worden jaarlijks naar rato doorbelast aan het 

Samenwerkingsverband STO. De volgende verdeelsleutel wordt hiervoor gehanteerd: 

 Voor de po scholen het aantal leerlingen in groep 7 en groep 8 per start van het lopende 

schooljaar met als peildatum 1 oktober; 

 Voor de vmbo scholen het totaal aantal leerlingen per start van het lopende schooljaar met als 

peildatum 1 oktober. 
De Penvoerder stelt jaarlijks een voorstel op ten behoeve van de stuurgroep waarin de gezamenlijke 

kosten van de Techlabs worden doorbelast. De Penvoerder is verplicht inzage te geven aan de 

Samenwerkingspartners in de berekeningssystematiek en de onderbouwing van de kosten. Eventuele 

inkomsten die de Techlabs genereren worden op de gezamenlijke kosten in mindering gebracht alvorens 

deze via de verdeelsleutel in rekening worden gebracht bij het Samenwerkingsverband STO.  
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5. De samenwerking 

5.1 de duur van de samenwerking 

De duur van de samenwerking is 5 jaar en loopt tot 1 augustus 2027. De duur van de samenwerking 

sluit aan de huurovereenkomst die is aangegaan voor de Techlabs. 

 

5.2 verlenging van de samenwerking 

De samenwerking wordt steeds verlengd voor een periode die bepaald wordt door de stuurgroep. De 

stuurgroep besluit hierover in de periode van de laatste 12 maanden voordat het einde van de 

samenwerkingsovereenkomst wordt bereikt. De opzegtermijn van 12 maanden sluit aan op de 

opzegtermijn die is bepaald in de huurovereenkomst van de Techlabs. 

 

5.3 opzegging van de samenwerking 

In het geval de Samenwerkingspartner de samenwerking wil opzeggen dient dit schriftelijk te gebeuren 

bij de Penvoerder minimaal 12 maanden voordat het einde van de looptijd van de 

samenwerkingsovereenkomst wordt bereikt. De samenwerking kan niet tussentijds worden beëindigd. 

 

5.3 Penvoerder 

De Penvoerder vertegenwoordigt het Samenwerkingsverband STO. 

Middels het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst, machtigen de 

Samenwerkingspartners de Penvoerder zodat deze in en buiten rechte het Samenwerkingsverband STO 

kan vertegenwoordigen voor wat betreft de Techlabs. 

 

5.4 overdraagbaarheid aanspraken 

Het Samenwerkingsverband STO sluit de overdraagbaarheid van aanspraken uit. 

 

5.5 verrekenen van schulden 

Het is de leden van het Samenwerkingsverband STO niet toegestaan om enig bedrag dat zij aan elkaar 

verschuldigd zijn te verrekenen met hetgeen zij van elkaar te vorderen hebben. 

 

6. Aansprakelijkheid  

6.1 meldingsplicht 

Indien er omstandigheden optreden, die het beheer of de exploitatie van de Techlabs substantieel 

wijzigen, risico’s veroorzaken of die anderszins belangrijke gevolgen kunnen hebben voor het gebruik 

hiervan, doen de leden van het Samenwerkingsverband STO hiervan onverwijld mededeling aan de 

stuurgroep. De verantwoordelijkheid voor het doen van de melding ligt te allen tijde bij het lid van het 

Samenwerkingsverband STO. 

 

6.2 aansprakelijkheid over en weer 
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Het Samenwerkingsverband STO sluit over en weer de mogelijkheid elkaar aansprakelijk te stellen in het 

kader van het gezamenlijk gebruik van de Techlabs volledig uit, tenzij anders geregeld in deze 

samenwerkingsovereenkomst. 

 

6.3 aansprakelijkheid in het kader van deze overeenkomst 

De leden van het Samenwerkingsverband STO zijn aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt 

door het niet voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst. 

 

7 Fiscale (btw-)aspecten 

De samenwerkingspartners verzorgen onderwijs en verrichten in het kader van het project ‘Sterk 

Techniek Onderwijs Assen - Beilen’ de benodigde onderwijsondersteunende activiteiten. 

Partijen gaan ervanuit dat sprake is van een situatie van samenwerking bij het verzorgen van onderwijs 

als bedoeld in het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 9 augustus 2019 (nr. 2019-6225). 

De door de samenwerkingspartners verrichte activiteiten in het kader van STO kwalificeren als één 

ondeelbare van btw-heffing vrijgestelde onderwijsprestatie, waardoor onderlinge verrekeningen 

betreffende de uitvoering van gezamenlijke project ‘Sterk Techniek Onderwijs Assen - Beilen’  zonder 

btw-heffing kunnen plaatsvinden. 

Partijen zullen de Belastingdienst vragen de toepassing van de btw-vrijstelling te bevestigen. 

 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

8.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

 

8.2 De bevoegde rechter in Noord-Nederland, locatie Assen is bij uitsluiting van alle anderen bevoegd 

om kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst.  

 

Aldus opgemaakt en getekend te Assen d.d.  <datum> 

 

Penvoerder,        Samenwerkingspartner, 

Stichting Openbaar Voortgezet      Stichting Christelijk Voortgezet  

Onderwijs Noord- en Midden Drenthe,     Onderwijs Vincent van Gogh 

Dr Nassau College        

voor deze:        voor deze:  

 

 

 

Samenwerkingspartner,      Samenwerkingspartner, 

Stichting Agrarisch Opleidingscentrum Terra   Gemeente Assen 

voor deze:        Praktijkonderwijs Pro Assen  

        voor deze: 
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Samenwerkingspartner,      Samenwerkingspartner,  

Stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen  Stichting Christelijke Kindcentra Drenthe 

voor deze:        voor deze: 

 

 

 

 

 

 


