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CONVENANT EDUDELTA – MIDDELHARNIS 
 

tekenversie 
 
 
Partijen, 
 
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend in de hoedanigheid van 
bestuursorgaan, hierna te noemen: de minister; 
 
de Gemeente Goeree-Overflakkee, gevestigd te Middelharnis, met adres: 3241 XB Middelharnis, 
Koningin Julianaweg 45, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer: 56710240, hierna gezamenlijk te noemen: de Gemeente; 
 
de Stichting Edudelta Onderwijsgroep, statutair gevestigd te Goes, met adres: 4462 DZ Goes, 
Stationspark 39, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer: 41115275, hierna te noemen: Edudelta; 
 
de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee, statutair gevestigd te 
Middelharnis, met adres: 3241 XC Middelharnis, Koningin Julianaweg 54, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 24454846, hierna te 
noemen: RGO; 
 
de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen voor Voortgezet Onderwijs 
op Goeree-Overflakkee, statutair gevestigd te Middelharnis, met adres: 3241 XB Middelharnis, 
Koningin Julianaweg 57, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer: 40321861, hierna te noemen: CSG Prins Maurits; en, 
 
de Stichting Lentiz Onderwijsgroep, samenwerkingsstichting voor BVE en VO in het Westland en de 
Nieuwe Waterweg Noord, statutair gevestigd te Vlaardingen, met adres: 3134 KK Vlaardingen, 
Schiedamsedijk 114, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer: 41146390, hierna te noemen: Lentiz;1 
 
de ondergetekenden hierna ieder afzonderlijk ook te noemen: "Partij" en gezamenlijk te noemen: 
"Partijen"; 
 
Overwegen het volgende, 
 
A. Edudelta houdt het Agrarisch Opleidingen Centrum Edudelta Onderwijsgroep (BRIN 11UL, 

"AOC Edudelta"), in stand. Het AOC Edudelta is een instelling als bedoeld in artikel 1.3.3. 
van de Wet educatie en beroepsonderwijs en verzorgt middelbaar beroepsonderwijs op het 
gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel ("groen mbo") en voorbereidend 
middelbaar beroepsonderwijs in het profiel groen ("groen vmbo") zoals bedoeld in artikel 
10b, derde lid 3, onder i, van de Wet op het voorgezet onderwijs. Vanuit AOC Edudelta wordt 
onderwijs aangeboden in Barendrecht, Goes en Middelharnis. Voorts houdt Edudelta de 
school voor voortgezet onderwijs Edudelta College (BRIN 02IC, "VO Edudelta") in stand, in 
Middelharnis; 

 
B. De (financiële) situatie van Edudelta heeft zich zodanig ontwikkeld dat er om strategische en 

onderwijskundige redenen en omwille van de continuïteit van het onderwijs voor is gekozen 
dat Edudelta alle onderwijsactiviteiten per 1 augustus 2018 staakt en dat deze activiteiten 
door andere scholen en onderwijsinstellingen worden gecontinueerd. Deze keuze is bevestigd 
door het besluit van Edudelta tot statutenwijziging (de dato 24 mei 2018) strekkende tot 
afbouw van de onderwijsactiviteiten van Edudelta en daaropvolgende ontbinding van 
Edudelta. In lijn met dit convenant treffen Partijen de nodige besluitvorming; 

 
C. Edudelta heeft een zorgplicht ten aanzien van de bij haar scholen en instellingen betrokken 

leerlingen en studenten die onderwijs volgen bij Edudelta en ten aanzien van het personeel 
dat werkzaam is bij Edudelta, alsmede een maatschappelijke taak om te werken aan een 
toekomstbestendige onderwijssector; 

                                                 
1 Onder voorbehoud van de afspraken in Barendrecht. 
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D. De minister draagt vanuit zijn systeemverantwoordelijkheid zorg voor de continuïteit van het 

onderwijs en vindt het belangrijk dat leerlingen en studenten in de regio Zeeland en Zuid-
Holland niet alleen nu maar ook op langere termijn toegang hebben tot goed en 
toekomstbestendig groen vmbo en groen mbo; 

 
E. Het gebouw waarin het VO Edudelta is gehuisvest, gelegen aan de Schoolstraat 11 in 

Middelharnis, behoort in juridisch eigendom toe aan Edudelta en in economisch eigendom toe 
aan de Gemeente; 

 
F. Het gebouw waarin Edudelta College Middelharnis (BRIN 11UL02) ("Edudelta College 

Middelharnis") groen vmbo aanbiedt, gelegen aan de Langeweg in Sommelsdijk, behoort in 
juridisch en economisch eigendom toe aan Edudelta; 

 
G. Het gebouw waarin Edudelta College Middelharnis groen mbo aanbiedt, gelegen aan de 

Groene Zoom 113 in Sommelsdijk, behoort in juridisch en economisch eigendom toe aan 
Edudelta; 

 
H. RGO neemt het aanbod van groen vmbo over, dat tot 1 augustus 2018 door Edudelta in de 

regio Middelharnis wordt verzorgd. Lentiz neemt het aanbod van groen mbo over, dat tot 1 
augustus 2018 door Edudelta in de regio Middelharnis wordt verzorgd; 

 
I. Voor het verzorgen en continueren van het aanbod van groen vmbo en groen mbo dat tot 1 

augustus 2018 door Edudelta wordt verzorgd, hebben RGO en Lentiz behoefte aan extra 
personeel en, gelet op de huidige bekostigingssystematiek, aan extra middelen om groen 
vmbo en groen mbo te verzorgen. RGO en Lentiz hebben bovendien behoefte aan 
onderwijshuisvesting om groen onderwijs aan te kunnen bieden; 

 
J. Partijen hebben intensief met elkaar gesproken over het borgen van goed onderwijs en de 

belangen van leerlingen, studenten en werknemers en hebben de behoefte om de door hen 
op hoofdlijnen gemaakte afspraken en hun intenties daarbij schriftelijk vast te leggen, ter 
voorbereiding op concrete overdrachtsdocumenten; 

 
 
Spreken het volgende af, 
 
1. Doel  
 
1.1 Partijen beogen met dit convenant afspraken vast te leggen over het aanbod van groen vmbo 

en groen mbo in de regio Middelharnis vanaf 1 augustus 2018. Deze afspraken zien in het 
bijzonder op de vmbo-leerlingen (hierna: leerlingen) en mbo-studenten (hierna: studenten) die 
momenteel staan ingeschreven bij VO Edudelta en het Edudelta College Middelharnis, het 
daaraan verbonden personeel, de onderwijshuisvesting, alsmede over de benodigde licenties 
om groen vmbo en groen mbo te kunnen verzorgen. Partijen stemmen de wijze waarop zij 
communiceren met onder meer ouders, leerlingen, studenten en personeel op elkaar af. 

 
 
2. Edudelta 

 
Leerlingen en studenten 
 

2.1 Edudelta beëindigt met ingang van 1 augustus 2018 alle onderwijsactiviteiten in Middelharnis, 
en schrijft de leerlingen en studenten van het Edudelta College Middelharnis uit per 31 juli 
2018. Edudelta draagt met ingang van 1 augustus 2018 de instandhouding van VO Edudelta 
over aan RGO, conform artikel 50 van de Wet voortgezet onderwijs, met inachtneming van de 
regels die gelden ten aanzien van fusies in de zin van artikel 53e en verder van de Wet op het 
voortgezet onderwijs. De leerlingen van VO Edudelta (BRIN 02IC) blijven daar ingeschreven. 
 

2.2 Edudelta informeert (de ouders van) de leerlingen en studenten uiterlijk 7 juni 2018 over de 
gevolgen van het beëindigen van de onderwijsactiviteiten voor de leerlingen en studenten en 
de mogelijkheid om vanaf 1 augustus 2018 (groen) onderwijs te volgen bij RGO en Lentiz. 
Edudelta informeert de studenten en de leerlingen van Edudelta College Middelharnis over de 
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wijze waarop zij bij Lentiz en RGO kunnen worden ingeschreven. Edudelta informeert de 
(ouders van) leerlingen over de gevolgen van de bestuursoverdracht van VO Edudelta aan 
RGO. 
 
Personeel 

 
2.3 Edudelta informeert het personeel van het Edudelta College Middelharnis  uiterlijk 7 juni 2018 

over de gevolgen van het beëindigen van de onderwijsactiviteiten aan het AOC Edudelta en 
over de mogelijkheid om hun werkzaamheden bij Lentiz voort te zetten. Edudelta informeert 
het personeel van VO Edudelta  uiterlijk 7 juni 2018 over de gevolgen van de 
bestuursoverdracht aan RGO. 
 

2.4 Edudelta kan het personeel in boventallige functies aanbieden om vrijwillig met een passende 
vertrekregeling uit dienst te treden. Edudelta informeert het personeel in boventallige functies 
dat een ontslagprocedure zal worden gestart, voor zover niet tijdig van een eventueel 
aangeboden vertrekregeling gebruik wordt gemaakt. 
 

2.5 Edudelta spant zich in om eventuele ontslagprocedures zo spoedig mogelijk te starten 
(streefdatum vóor 1 juli 2018) en zo spoedig mogelijk af te ronden (streefdatum 1 augustus 
2018), met inachtneming van de belangen van alle partijen. 

 
Huisvesting 

 
2.6 Edudelta heeft de intentie om het pand aan de Groene Zoom 113 te Sommelsdijk te verkopen. 

Edudelta is voornemens de locatie aan de Langeweg in Sommelsdijk te verkopen aan de 
Gemeente, conform het als Bijlage aangehechte overzicht. Het pand aan de Schoolstraat 11 
wordt conform artikel 50 lid 2 van de Wet op het voortgezet onderwijs in eigendom aan RGO 
overgedragen. 

 
Bekostiging 

 
2.7 Edudelta stemt er mee in dat de bekostiging voor lesmateriaal op 02IC niet in juni wordt 

verstrekt, maar pas in augustus (na de overdracht van 02IC aan RGO). 
 

2.8 Na beëindiging van alle onderwijsactiviteiten door Edudelta, waaronder de onderwijsactiviteiten 
in AOC Edudelta, ontvangt Edudelta met ingang van 1 augustus 2018 geen rijksbekostiging 
meer. Edudelta draagt zorg voor de vaststelling van een eindafrekening in de zin van artikel 
2.8.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. De eindafrekening wordt aan de minister 
toegestuurd en gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid van een daartoe 
aangewezen accountant. 
 
Overig 
 

2.9 Edudelta spant zich in om zo spoedig mogelijk na 1 augustus 2018 over te gaan tot ontbinding, 
op een wijze die rekenschap geeft van het door Edudelta opgebouwd publiek vermogen en de 
belangen van de leerlingen, studenten en het personeel van Edudelta, de bij dit convenant 
betrokken partijen en de schuldeisers van Edudelta. 

 
3. RGO 

 
Leerlingen 
 

3.1 RGO garandeert dat de leerlingen die momenteel in het eerste, tweede en derde leerjaar bij VO 
Edudelta en het Edudelta College Middelharnis (BRIN 11UL02) staan ingeschreven en die voor 
het schooljaar 2018-2019 vmbo willen volgen, zich bij RGO kunnen inschrijven en terecht 
kunnen in het gebouw aan de Langeweg te Sommelsdijk. RGO voorziet in onderwijs dat 
aansluit op het vmbo dat momenteel vanuit VO Edudelta en Edudelta College Middelharnis 
BRIN 11UL02) wordt verzorgd, zodat de huidige studenten hun opleiding zonder belemmering 
kunnen voorzetten.  
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Personeel 
 

3.2 RGO biedt aan om per 1 augustus 2018 het personeel dat momenteel op grond van een akte 
van benoeming bij het vmbo binnen Edudelta College Middelharnis werkzaam is en waarvan de 
functies en werktijdomvang zijn opgenomen in het als Bijlage opgenomen overzicht, met 
behoud van arbeidsvoorwaarden over te nemen. 
 

3.3 De arbeidsovereenkomsten van het personeel van het VO Edudelta worden in 
overeenstemming met de onderwijsrechtelijke bepalingen omtrent bestuursoverdracht 
voortgezet door RGO. 

 
Bekostiging 

 
3.4 RGO dient op basis van artikel 85a van de Wet op het voortgezet onderwijs, uiterlijk op 16 juni 

2018 een aanvraag in bij de minister voor aanvullende bekostiging wegens bijzondere 
omstandigheden in 2018. Het gaat hier om de bekostiging voor het verzorgen van groen vmbo 
en de tegemoetkoming in de transitiekosten.  
 
Overig 
 

3.5 RGO maakt met CSG Prins Maurits afspraken over het totaalaanbod van vmbo-profielen bij elk 
van de twee scholen, zowel voor de komende twee jaar als vanaf de ingebruikname van de 
beroepscampus per 1 augustus 2020. RGO en CSG Prins Maurits bekrachtigen deze afspraken 
per 1 november 2018 formeel in het RPO. In de bovenbouw van het vmbo werken de twee 
scholen samen en besteden leerlingen uit voor de beroepsgerichte profiel- en keuzevakken, 
zodat aan hen de mogelijkheid wordt geboden om uit het totaalaanbod van vmbo-profielen te 
kiezen. 

 
 
4. CSG Prins Maurits 

 
Overig 
 

4.1 CSG Prins Maurits verklaart geen bezwaar te hebben tegen het verstrekken van het vmbo-
profiel groen aan RGO met ingang van het schooljaar 2018/2019 en verklaart geen bezwaar te 
hebben tegen het door RGO per 1 augustus 2018 op de Langeweg te Sommelsdwijk openen 
van een nevenvestiging voor groen vmbo.  
 

4.2 CSG Prins Maurits maakt met RGO afspraken over het totaalaanbod van vmbo-profielen bij elk 
van de twee scholen, zowel voor de komende twee jaar als vanaf de ingebruikname van de 
beroepscampus per 1 augustus 2020. CSG Prins Maurits en RGO bekrachtigen deze afspraken 
per 1 november 2018 formeel in het RPO. In de bovenbouw van het vmbo hebben de twee 
scholen het streven om samen te werken, op basis van nader uit te werken afspraken, die erop 
zijn gericht om aan leerlingen de mogelijkheid te bieden om uit het totaalaanbod van vmbo-
profielen te kiezen. 

 
4.3 CSG Prins Maurits sluit een huurovereenkomst met de projectontwikkelaar die het pand aan de 

Groene Zoom 113 te Sommelsdijk van Edudelta heeft gekocht. De huurovereenkomst gaat in 
op 1 augustus 2018, heeft een looptijd van maximaal twee jaar en is eenmalig te verlengen 
met een jaar, tenzij de ingebruikname van de beroepscampus Middelharnis eerder plaatsvindt. 
De huurprijs is marktconform en wordt in overleg met CSG Prins Maurits vastgesteld. 

 
 
5. Lentiz 
 

Studenten 
 

5.1 Lentiz garandeert dat de studenten die momenteel bij Edudelta College Middelharnis staan 
ingeschreven en die voor het schooljaar 2018-2019 groen mbo willen volgen, zich bij Lentiz 
kunnen inschrijven en in schooljaar 2018-2019 terecht kunnen in het gebouw aan de Groene 
Zoom 113 in Sommelsdijk. Lentiz voorziet in onderwijs dat aansluit op het groen mbo 
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onderwijs dat momenteel vanuit Edudelta College Middelharnis wordt verzorgd, zodat de 
huidige studenten hun opleiding zonder belemmering kunnen voorzetten. 
 
Personeel 
 

5.2 Lentiz biedt aan om per 1 augustus 2018 het personeel dat momenteel op grond van een akte 
van benoeming bij het mbo binnen Edudelta College Middelharnis werkzaam is en waarvan de 
functies en werktijdomvang zijn opgenomen in het als Bijlage opgenomen overzicht, met 
behoud van arbeidsvoorwaarden over te nemen. 

 
Huisvesting 
 

5.3 Edudelta heeft de intentie om het pand aan de Groene Zoom 113 te Sommelsdijk te verkopen. 
Lentiz biedt het groen mbo vooralsnog aan op de locatie van het huidige Edudelta College 
Middelharnis, gelegen aan de Groene Zoom 113 in Sommelsdijk. Lentiz sluit hiertoe een 
huurovereenkomst met Edudelta. De huurovereenkomst gaat in op 1 augustus 2018, onder een 
nader overeen te komen huurprijs, heeft een looptijd van maximaal twee jaar en is eenmalig te 
verlengen met een jaar, tenzij de ingebruikname van de beroepscampus Middelharnis eerder 
plaatsvindt. Na de nieuwbouw/renovatie huurt Lentiz een deel van het pand aan de Langeweg 
107 van de Gemeente. Deze huurprijs wordt in overleg met Lentiz vastgesteld. 

 
Bekostiging 
 

5.4 Lentiz dient op basis van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS uiterlijk 16 juni 2018 
een aanvraag in bij de minister voor aanvullende middelen over 2018 en 2019. Lentiz levert 
daarbij een specificatie aan van de kosten waarvoor de aanvullende middelen worden 
aangevraagd. 
 
 

6 De Gemeente 
 

6.1 De gemeente stelt met ingang van 1 augustus 2018 het pand aan de Schoolstraat 11 in 
Middelharnis beschikbaar aan RGO en stelt een deel van het pand aan de Langeweg in 
Sommelsdijk ter verhuur beschikbaar aan RGO. Een deel van het pand aan de Langeweg in 
Sommelsdijk wordt verhuurd aan Lentiz. 
 

6.2 De Gemeente is bereid onder de gebruikelijke voorwaarden en bedingen, medewerking te 
verlenen aan de herontwikkeling van de Groene Zoom 113 in Sommelsdijk om zodoende de 
verkoop hiervan door Edudelta aan de projectontwikkelaar te ondersteunen. Bij het verlenen 
van deze medewerking zal de gemeente zo veel als mogelijk acht slaan, voor zover mogelijk 
binnen haar publiekrechtelijke taak en bevoegdheden, op het belang van partijen bij de 
realisatie van de Beroepscampus. Lentiz kan het gebouw gedurende twee jaar (met de 
mogelijkheid tot een eenmalige verlenging van één jaar) blijven huren. 

 
6.3 De Gemeente zal de middelen die op basis van het aantal bij RGO ingeschreven leerlingen 

(vmbo groen) uit het Gemeentefonds ontvangt, inzetten ten behoeve van de instandhouding en 
verbetering van de voor de beroepscampus benodigde onderwijshuisvesting. De Gemeente, 
Edudelta, RGO en CSG Prins Maurits treden over de nadere uitwerking in overleg. 

 
 

7 De minister 
 

7.1 De minister staat Edudelta waar redelijkerwijs mogelijk bij in het streven te komen tot 
ontbinding van Edudelta, als bedoeld in artikel 2.8. 
 

7.2 De minister staat toe dat RGO het profiel groen aanbiedt in het schooljaar 2018/2019, onder de 
voorwaarde dat de andere deelnemer(s) aan het RPO daarmee instemmen en dat in het voor 1 
november in te dienen RPO een aanvraag voor het profiel groen per 1 augustus 2019 door RGO 
is opgenomen. De bij VO Edudelta aanwezige licenties blijven na de bestuursoverdracht van 
kracht. 

 
7.3 In navolging van de aanvraag van RGO bedoeld in artikel 3.4 van dit convenant, stelt de 
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minister uiterlijk 31 juli 2018 een subsidiebeschikking op, inzake de aanvullende bekostiging 
die RGO nodig heeft om in de periode van 1 augustus 2018 tot en met 31 december 2018 
groen vmbo aan te bieden. De minister bekostigt RGO vanaf 1 januari 2019 op reguliere wijze. 

 
7.4 De minister verstrekt aanvullende middelen aan Lentiz voor de kosten die gemaakt worden om 

het aanbod van groen mbo over te kunnen nemen. De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en 
VWS is van toepassing. De minister besluit uiterlijk 31 juli 2018 op de aanvraag voor zover het 
betreft de aanvullende middelen over 2018. De minister besluit uiterlijk 31 december 2018 op 
de aanvraag voor zover het betreft de aanvullende middelen over 2019. De minister bekostigt 
Lentiz vanaf 1 januari 2020 op reguliere wijze. 
 
 

8. Besluitvorming 
 

8.1. Partijen dragen zorg voor het doorlopen van hun respectievelijke interne besluitvormingscycli, 
zodanig dat de effectuering van dit convenant – en de vertaling daarvan in 
overdrachtsdocumenten – zonder belemmering kan plaatsvinden en op steun kan rekenen bij 
de relevante interne toezichthouders en medezeggenschapsorganen, alsmede bij de 
gemeenteraad van de Gemeente. Partijen informeren elkaar over de ontwikkelingen in de door 
hen te doorlopen besluitvormingscycli.  
 
 

9. Publiekrechtelijke medewerking 
 

9.1. Partijen verbinden zich jegens elkaar om de voor de uitvoering van dit convenant benodigde 
publiekrechtelijke besluiten zodanig vast te stellen respectievelijk te nemen, dat de uitvoering 
van dit convenant publiekrechtelijk is toegestaan.  
 

9.2. Partijen bevorderen daarbij zoveel mogelijk, met inachtneming van wettelijke procedures en 
de te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, dat de procedures tot het nemen van 
publiekrechtelijke besluiten met voortvarendheid worden doorlopen. Ingeval de hiervoor 
bedoelde procedures ertoe leiden dat de uitvoering van het convenant niet of althans niet op 
de door partijen bij het aangaan van het convenant voorgestane wijze kan worden uitgevoerd, 
bezien partijen of dit convenant wijziging, of (gedeeltelijke) beëindiging behoeft. De artikelen 
12 tot en met 14 worden hierbij in acht genomen. 
 

9.3. De in het kader van dit convenant door partijen te verlenen publiekrechtelijke medewerking 
laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van partijen onverlet. 
 
 

10. Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 

10.1. Als bij de uitvoering van dit convenant persoonsgegevens of andere gegevens, zoals bedrijfs- 
en fabricagegegevens, worden verwerkt die wettelijke bescherming genieten, maken partijen 
daarover zodanige afspraken dat wordt voldaan aan de eisen die de van toepassing zijnde wet- 
en regelgeving daaraan stelt.  
 

10.2. De hiervoor genoemde afspraken worden als bijlage bij het convenant gevoegd. Het verwerken 
van (persoons)gegevens vindt niet plaats dan nadat de in hiervoor genoemde afspraken zijn 
gemaakt en bij het convenant zijn gevoegd. 
 
 

11. Onvoorziene omstandigheden  
 

11.1. Partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, die 
wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van dit convenant dan wel van dien aard zijn 
dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van dit 
convenant niet mag worden verwacht.  
 
 

12. Wijziging van het convenant  
 

12.1. Elke partij kan de andere partij(en) schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen. De 
wijziging behoeft de schriftelijke instemming van de partijen die door de wijziging worden 
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geraakt. Deze partijen treden in overleg nadat een partij de wens daartoe aan de andere 
partij(en) schriftelijk heeft meegedeeld. De wijziging en de verklaring(en) tot instemming 
worden als bijlage aan het convenant gehecht. 
 
 

13. Opzegging  
 

13.1. Elke partij kan het convenant met inachtneming van een opzegtermijn van één maand 
schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat 
dit convenant billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen. Onder een zodanige 
verandering van omstandigheden wordt in ieder geval begrepen door het kabinet vastgestelde 
bezuinigingen, alsmede de aanvraag van surseance van betaling of faillissement jegens één 
van partijen. De opzegging moet de verandering in omstandigheden vermelden. 
 

13.2. Wanneer een partij het convenant opzegt, blijft het convenant voor de overige partijen in 
stand voor zover de inhoud en de strekking ervan zich daartegen niet verzetten. 
 

13.3. Ingeval van beëindiging van het convenant krachtens opzegging is geen van de partijen jegens 
een andere partij schadeplichtig, tenzij de opzegging van evident onbillijke aard is. 
 
 

14. Ongeldigheid 
 

14.1. Indien een bepaling van dit convenant in enige mate als nietig, vernietigbaar, ongeldig, 
onwettig of anderszins als niet-bindend moet worden beschouwd, wordt die bepaling, voor 
zover nodig, uit dit convenant verwijderd en vervangen door een bepaling die wel bindend en 
rechtsgeldig is en die de inhoud van de niet-geldige bepaling zoveel mogelijk benadert. Het 
overige deel van het convenant blijft in een dergelijke situatie ongewijzigd. 
 
 

15. Inwerkingtreding en looptijd 
 

15.1. Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en eindigt met 
ingang van 1 januari 2020. 

 
 
Bijlagen 

1. Overzicht personeel 
2. Overzicht huisvesting Sommelsdijk en Middelharnis 
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Aldus overeengekomen en ondertekend, 
 
 
 
 
 
Handtekening:        
 
Datum:         
 
Plaats:         
De Stichting Edudelta Onderwijsgroep, namens deze: de voorzitter van het College van Bestuur,  
de heer J. van der Meulen a.i., 
 
 
 
 
 
Handtekening:        
 
Datum:         
 
Plaats:         
De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee, namens deze: de voorzitter van 
het College van Bestuur, 
de heer A.J. Cové, 
 
 
 
 
 
Handtekening:        
 
Datum:         
 
Plaats:         
De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen voor Voortgezet Onderwijs 
op Goeree-Overflakkee, namens deze: de rector, 
de heer A.J. van Heest, 
 
 
 
 
 
Handtekening:        
 
Datum:         
 
Plaats:         
De Stichting Onderwijsgroep Lentiz, namens deze: de voorzitter van de Raad van Bestuur, 
de heer G. Kant, 
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Handtekening:        
 
Datum:         
 
Plaats:         
De Gemeente Goeree-Overflakkee, gevestigd te Middelharnis, te dezen op grond van het bepaalde 
in artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Feller, daartoe 
op grond van het bepaalde in artikel 171, lid 2, van de Gemeentewet gemachtigd door de 
burgemeester mw. Mr. A. Grootenboer-Dubbelman, handelende ter uitvoering van het besluit van 
burgemeester en wethouders van 5 juni 2018, 
 
 
 
 
 
Handtekening:        
 
Datum:         
 
Plaats:         
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
mevrouw I.K. van Engelshoven, 


