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Jaarverslag 2019

32  
locaties

600 + 
onderwijs 

professionals

leerlingen van 
4 tot 20 jaar
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Voorwoord

2019 was voor RENN4 een jaar van 
veranderingen. Zo kregen we een nieuwe 
voorzitter van het College van Bestuur 
en nieuwe leden in de Raad van Toezicht. 
Daarnaast zetten we een nieuwe koers uit. In 
het meerjarenbeleidsplan 2019-2023 hebben 
we verwoord hoe we in nauwe samenwerking 
met onze partners nóg beter kunnen 
aansluiten op de individuele onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. 

In 2019 kregen we, net als in 2018, te maken 
met een forse stijging van het aantal leerlingen 
in het VSO. Gelukkig konden we die opvangen. 
Tegelijkertijd werd nog eens duidelijk hoe ur-
gent een toekomstbestendige aanpak van het 
lerarentekort is. Een andere organisatie van 
onderwijs en een intensieve samenwerking met 
zorg – belangrijke thema’s in ons meerjarenbe-
leidsplan – kunnen daaraan een bijdrage leve-
ren. Samen met onze partners willen we onder-

wijsprofessionals en jeugd(hulp)professionals 
nog meer in samenhang en samenwerking 
inzetten. Ondertussen werkten we in 2019 ook 
aan andere oplossingen om (nieuwe) medewer-
kers aan te trekken, te boeien en te binden.

In 2019 troffen we ook voorbereidingen voor 
het ontwikkelen van nieuwe communicatiemid-
delen, te beginnen met een website. Hiermee 
gaan we een duidelijk, eigentijds profiel van 
RENN4 presenteren voor onze (toekomstige) 
leerlingen, ouders/verzorgers, (nieuwe) mede-
werkers en samenwerkingspartners. Ieder die 
met ons te maken heeft, kan dan zien waar we 
voor staan, wat we daarvoor doen én met wie 
we daaraan werken. Dat is belangrijk, want ex-
cellent zijn in speciaal talent is meer dan ooit 
een kwestie van teamwork! 

Yvonne Beishuizen en Jeep Jonker
College van Bestuur RENN4

Samen met onze partners willen we 
onderwijsprofessionals en jeugd(hulp)
professionals nog meer in samenhang 
en samenwerking inzetten.

lef

innovatie

ontwikkelingsgericht
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Leerlingen

Weer meer leerlingen in het VSO
In de afgelopen jaren zagen we in het SO en SBO een daling 
van het leerlingenaantal, vooral door demografische krimp. In 
2019 is deze daling afgevlakt. We verwachten dat deze afvlak-
king zich doorzet.

Ook het VSO heeft te maken met demografische krimp.  
Toch nam in 2019 het aantal leerlingen in het VSO onverwacht 
weer toe, net als in 2018. Ondanks het lerarentekort hebben we 
hiervoor voldoende gekwalificeerde medewerkers gevonden.

 

  

2018 2019 2020 2021

VSO

SO & SBO

Leerlingen

aantallen
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1 feb - telling 2018 2019 2020 2021 2022

SBO 395 348 319 320 317

SO - cluster 4 613 622 663 634 626

VSO - cluster 4 1.141 1.263 1.366 1.369 1.345

SO - cluster 3 32 36 40 45 45

VSO - cluster 3 75 83 82 80 78

2.256 2.352 2.470 2.448 2.411

Oorzaken en prognoses
We zien dat leerlingen langer in het SBO en het regulier onder-
wijs blijven en later in hun schoolloopbaan doorverwezen wor-
den naar het SO/VSO. Hiervoor is geen eenduidige verklaring 
of oorzaak te geven. Diverse factoren lijken hierbij een rol te 
spelen; de impact van deze factoren kan lokaal en regionaal 
verschillen. Samen met de samenwerkingsverbanden en andere 
partners willen we dit analyseren. Daarbij kan dan worden 
gekeken naar factoren als leerlingenstromen, verwijsgedrag, 
populatie, regionale kenmerken en het niveau van basisonder-
steuning op de scholen. In hoeverre deze factoren beïnvloed-
baar zijn, is echter de vraag. We constateren dan ook dat het 
maken van betrouwbare prognoses steeds lastiger wordt.
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“We stimuleren elke medewerker 
de regie te nemen over zijn/haar 
persoonlijke ontwikkeling, op een 
wijze die past bij wat het team 
nodig heeft.”



6

Hoe geven we vorm aan excellent onderwijs voor speciaal 
talent? In ons meerjarenbeleidsplan 2019-2023 hebben we 
hiervoor de koers uitgezet. We focussen hierbij op  
vier ambities (beleidsthema’s): 

 • andere inrichting van onderwijs en zorg;
 • gespecialiseerd onderwijs;
 • persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling;
 • boeien en binden van onderwijsprofessionals.

Andere inrichting van onderwijs en zorg
Voor onze leerlingen creëren we binnen de school een veilige 
omgeving waarin zij zowel leren als aan gedragsontwikkeling 
werken. Onze onderwijsprofessionals werken hierbij nauw 
samen met jeugd(hulp)professionals. We willen deze 
samenwerking verbreden en verankeren binnen een andere 
inrichting van ons onderwijs. We bekijken hoe we dit met 
zorgpartners en  gemeenten gaan organiseren. Qua organisatie 
denken we onder meer aan:
• het bundelen van budgetten, kennis en ervaring;
• efficiënter en effectiever inrichten van ons onderwijs, 

bijvoorbeeld in heterogene groepen;
• anders hanteren van onderwijstijd in afstemming met 

jeugd(hulp)professionals;

Perspectief

8
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• vakoverstijgend werken;
• inzetten van ICT-hulpmiddelen.
Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 
ondersteunen ons bij het maken van gefundeerde keuzes.

Gespecialiseerd onderwijs
RENN4 wil nóg beter kunnen inspelen op de individuele 
onderwijs- en begeleidingsbehoeften van elke leerling.  
Binnen de experimentele ruimte van wet- en regelgeving zoeken 
we naar nieuwe vormen van gespecialiseerd onderwijs. Hierbij 
werken we samen met partners in het regulier onderwijs en het 
jeugdhulpdomein. Bij deze innovaties kijken wetenschappers 
kritisch mee, wat ons helpt om goede keuzes te maken.  
Zo willen we nog meer inzicht verkrijgen in wat echt werkt bij 
onze doelgroep.

Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling
Bij RENN4 zijn we ontwikkelingsgericht: onze scholen en 
medewerkers willen nog beter worden in wat ze doen.  
Op elke RENN4-school is het onderwijsteam hiervoor de 
drijvende kracht. Teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap 
gaan daarbij hand in hand. We stimuleren elke medewerker de 
regie te nemen over zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, op een 
wijze die past bij wat het team nodig heeft. 

RUG

VO

HOGESCHOOL

CLUSTER 4
CLUSTER 3SBO PO

GESPECIALISEERD
ONDERWIJS

RENN4

ZORG
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In de komende periode geven we dit proces nieuwe  
impulsen door:
• medewerkers te helpen om scherp te krijgen wie ze zijn, 

zodat ze hun ontwikkeling nog gerichter kunnen vormgeven;
• extra mogelijkheden voor delen en ontwikkelen van kennis 

te bieden;
• extra aandacht te geven aan doorontwikkeling van het 

eigenaarschap van de onderwijsteams.

Binden en boeien van onderwijsprofessionals
Ze zijn onmisbaar: goede, gedreven medewerkers die zich 
committeren aan de opdracht van RENN4. Het boeien en binden 
van medewerkers en het aantrekken van nieuwe collega’s 
is daarom een belangrijk speerpunt. In dit kader gaan we 
onze wervingsactiviteiten aanscherpen. We gaan hierin een 
duidelijk profiel van RENN4 presenteren. Hiermee communiceren 
we aan potentiële kandidaten wat werken bij RENN4 tot 
topsport maakt en hoe zij zich als onderwijsprofessionals 
hierin kunnen ontwikkelen. Daarnaast onderzoeken we met 
samenwerkingspartners of combifuncties (deels onderwijs, 
deels zorg) aantrekkelijk kunnen zijn voor nieuwe en huidige 
medewerkers.
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Personeel

Aanpak lerarentekort: binden en boeien
Met eigen programma’s willen we nieuwe medewerkers 
aantrekken en bieden we medewerkers interessante 
doorgroeimogelijkheden. 

Zij-instroomtraject 
In een tweejarig traject kunnen zijinstromers zich ontwikkelen 
tot leerkracht. We zoeken mensen met lef en passie voor 
lesgeven. Werkervaring en/of affiniteit met de doelgroep is 
vereist. Verder dienen kandidaten een hbo- of wo-diploma 
te hebben. Tien kandidaten gingen in het schooljaar 2019-
2020 van start en vervolgen komend schooljaar het traject. 
Aansluitend hopen we hen te mogen verwelkomen als leraar 
met een vast dienstverband. 

Kweekvijver
Voor leerkrachten die willen doorgroeien tot teamleider hebben 
we het kweekvijvertraject. In 2019 selecteerden we drie  
kandidaten voor de lichting van 2020. Zij volgen de school-
leidersopleiding én een intern programma met o.a. begeleiding 
door ervaren teamleiders. Elke kandidaat die het traject succes-
vol afrondt, is benoembaar als teamleider. RENN4 zal hem/haar 
zo snel mogelijk een teamleidersfunctie aanbieden.team

leider
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Aanpak werkdruk
In 2019 hebben we geëvalueerd hoe RENN4-scholen omgaan 
met de werkdrukverlagende middelen van het ministerie van 
OCW. De keuzevrijheid en het gesprek over de inzet ligt bij de 
scholen. De meeste scholen zetten deze middelen in voor de 
formatie, terwijl sommige scholen de middelen gebruiken voor 
de aanschaf van materialen, zoals iPads. Daarnaast zijn er 
scholen die het geld besteden aan materialen én menskracht.
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Medewerkers

Eind december 2019 had RENN4 686 medewerkers in dienst 
die samen 535,2 fte invulden. Het merendeel van onze 
medewerkers werkt parttime.
 
 
 

 
 

Onderwijs ondersteunend personeel met les- en behandeltaken

Onderwijs ondersteunend personeel zonder les- en behandeltaken

Management / directie

Onderwijzend personeel
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68
6 

m
ed

ew
er

ker
s

485
onderwijzend personeel

87

81 33



12

Personele bezetting (in FTE) 2018 2019 2020 2021 2022
(stand 31 december)

Management / directie 27,7 30,7 30,6 30,5 29,9

Onderwijzend personeel 329,6 377,0 375,2 373,6 367

Onderwijs ondersteunend personeel 
met les- en behandeltaken

62,8 64,9 64,5 64,3 63,1

Onderwijs ondersteunend personeel 
zonder les- en behandeltaken

61,5 62,5 62,2 62,0 60,9

Totaal 481,6 535,2 532,5 530,4 520,9

De stijging van de bezetting in 2019 is in lijn met de stijging van 
het aantal leerlingen. De verwachte bezetting van 2020 tot en 
met 2022 is ontleend aan de meerjarenbegroting 2020 – 2024. 
De daling van de bezetting in deze jaren, is in overeenstemming 
met de verwachte lichte daling van het aantal leerlingen.
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RENN4 biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs en 
begeleiding. Onze scholen zijn ISO-gecertificeerd en voldoen 
aan de KSO-norm. Aan de kwaliteit van het onderwijs blijven 
we werken, o.a. door middel van opleiding, onderzoek en 
kennisdeling.

Onderzoeken
Promotieonderzoek geïntegreerd onderwijs
Met toestemming van het ministerie van OCW werkt RENN4 
mee aan een vierjarig experiment waarbij leerlingen van 
SO en SBO in één groep geplaatst mogen worden. Hieraan 
is een beleidsonderzoek gekoppeld dat wordt uitgevoerd 
door de RUG en de CED-groep. Daarnaast heeft RENN4 een 
wetenschappelijk praktijkonderzoek georganiseerd over de 
integratieprocessen bij SO en SBO en de gevolgen daarvan voor 
leraren, leerlingen en ouders. Dit is een promotieonderzoek dat 
wordt uitgevoerd door een medewerker van RENN4. Een andere 
RENN4-medewerker is hierbij als copromotor betrokken.

Onderzoek effectief handelen bij externaliserend leerlinggedrag 
Met subsidie van het NRO is onderzoek gedaan naar 
handelingen die effectief zijn bij leerlingen die externaliserend 
gedrag vertonen. Observaties bij SO-scholen binnen en 
buiten RENN4 hebben geresulteerd in een rapport met 
handelingssuggesties voor leerkrachten in het onderwijs. 

Kwaliteit
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Vervolgens is voor het onderwijsveld een digitaal observatie-
instrument ontwikkeld. 

Kennisdeling
Congres
In november 2019 vond het jaarlijks congres van en voor 
gespecialiseerd onderwijs plaats. Met meerdere workshops 
leverde RENN4 een actieve bijdrage aan kennisdeling.

Kenniscafés
RENN4 organiseert elke maand een kenniscafé. De Stichting 
Kwaliteitsregister Jeugd heeft deze kenniscafés geaccrediteerd, 
wat ze ook interessant maakt voor zorgmedewerkers.
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Organisatie

Nieuwe voorzitter College van Bestuur
Per 1 september 2019 is Yvonne Beishuizen voorzitter van het 
College van Bestuur van RENN4. Haar voorganger Leendert 
de Boom bleef tijdelijk aan als derde lid van het College van 
Bestuur om de werkzaamheden aan haar over te dragen.  
Op 1 maart 2020 is hij met vervroegd pensioen gegaan.

Raad van Toezicht
Per 1 januari 2019 hadden twee leden langer dan acht jaar 
zitting in de Raad van Toezicht. Halverwege 2019 gold dit ook 
voor een derde lid. De statuten van RENN4 lieten namelijk 
tweemaal herbenoeming toe, waardoor een lid in totaal 
twaalf jaren deel kon uitmaken van de Raad van Toezicht. 
Deze termijn is strijdig met de Code Goed Bestuur, die een 
maximale termijn van acht jaar kent. Van de code is bewust 
afgeweken, omdat er tot eind 2018 gesprekken werden 
gevoerd over een bestuurlijke fusie met SO-Fryslân. 

De statuten van RENN4 zijn in 2019 aangepast en in lijn 
gebracht met de Code Goed Bestuur. Voor de langer zittende 
leden is in de statuten een overgangsregeling opgenomen. 
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Nieuw: SBO De Sterren (voorheen de Zwaaikom)
Per 1 augustus 2019 is SBO De Zwaaikom in Hoogezand 
overgedragen aan ons bestuur. De school heeft een andere 
naam gekregen en heet nu SBO De Sterren. 

Profilering RENN4
Leerlingen, ouders/verzorgers en andere mensen en 
organisaties die met RENN4 te maken hebben of krijgen, 
moeten weten wat ze van ons mogen verwachten en weten 
waar wij voor staan.  Daarom willen we ons presenteren 
met een duidelijk, eigentijds profiel en de strategische 
beleidsthema’s zowel binnen als buiten RENN4 zichtbaar 
maken.
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Leerlingen, ouders/verzorgers en 
andere mensen en organisaties 
die met RENN4 te maken hebben 
of krijgen, moeten weten wat ze 
van ons mogen verwachten en 
weten waar wij voor staan. 
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Onze scholen
Eind 2019 bestond RENN4 uit onderstaande scholen,  
verspreid over 32 locaties in Drenthe, Friesland en Groningen. 
Een aantal scholen beschikken binnen dezelfde plaats over 
meerdere locaties.

DRENTHE    
De Carrousel   SBO Hoogeveen
De Kameleon   SBO Hoogeveen
De Aventurijn   SO  Assen, Emmen, Hoogeveen
G.J. van der Ploegschool SO  Hoogeveen
VSO De Windroos  VSO Hoogeveen
VSO De Atlas    VSO  Assen, Emmen, Hoogeveen
 
FRIESLAND  
De Caleidoscoop  SO  Leeuwarden, Sneek
SO De Saffier   SO Drachten
De Monoliet   VSO Leeuwarden, Sneek
VSO De Zwaai  VSO  Drachten, Heerenveen

GRONINGEN  
Prof. W.J. Bladergroenschool SO  Groningen, Haren, 

Winschoten, Appingedam
De Delta   SBO Appingedam
SBO De Sterren  SBO Hoogezand

Vestigingen

10+

Drenthe

Locaties
30+
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Diamantcollege  VSO  Groningen
Erasmusschool  VSO Groningen

Huisvesting in 2019
• Twee nieuwbouwtrajecten zijn opgestart:  

voor de SBO Delta/Prof W.J. Bladergroenschool in 
Appingedam en voor SBO De Sterren in Hoogezand. 

• Huisvestingstrajecten voor Samen Kansrijk! in Drachten en 
De Aventurijn in Emmen zijn begonnen.  

• De gemeenten Leeuwarden, Groningen en Hoogeveen 
zijn begonnen met het opstellen van hun integrale 
huisvestingstrajecten (IHP-trajecten). In Groningen is het 
IHP-traject al in concept gereed. Voor onze scholen hangt 
van deze IHP-trajecten veel af. Binnen de IHP-trajecten 
wordt namelijk bepaald wat er aan renovatie en/of 
nieuwbouw zal plaatsvinden en op welke termijn. 

7+

8+

Friesland

Groningen

Provincies

3
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Financieel gezond
Ten opzichte van 2018 namen de bekostiging en de personele 
lasten in het afgelopen jaar fors toe. RENN4 werd in 
2019 bekostigd voor meer leerlingen. Bovendien waren de 
bekostigingstarieven 3,13% hoger dan in 2018. De stijging van de 
personele lasten is onder meer het gevolg van de toevoeging van 
SBO De Sterren aan ons scholenbestand.  

Risicoprofiel geactualiseerd
Elke twee jaar actualiseren we ons financieel risicoprofiel. In 
2019 hebben we dit weer gedaan. Op basis van de uitgevoerde 
risicoanalyse hebben het College van Bestuur en de Raad van 
Toezicht besloten dat RENN4 minimaal 3,5 miljoen euro aan 
eigen vermogen zal aanhouden om risico’s af te dekken. RENN4 
beschikt de komende jaren over financiële ruimte om middels het 
beleidsplan Geld moet werken 3.0 gerichte impulsen te geven aan 
onderwijskwaliteit en professionalisering van het personeel. 

Baten & lasten



Bedragen in € Realisatie 
2018

Realisatie 
2019

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Verschil 
realisatie 19 

t.o.v. begroting ‘19

Verschil 
realisatie 19 

t.o.v. begroting ‘18

• Rijksbijdragen OCW 35.618.000 41.685.000 38.784.000 41.930.000 45.071.089 45.247.736 2.901.000 6.067.000

•  Overige 
Overheidsbedragen

346.000 244.000 214.000 271.000 274.132 276.874 30.000 -102.000

• Overige Baten 1.064.000 1.174.000 1.345.000 658.000 561.189 566.801 -171.000 110.000

Totaal Baten 37.028.000 43.103.000 40.343.000 42.859.000 45.906.411 46.091.411 2.760.000 6.075.000

• Personele lasten 28.984.000 34.840.000 32.302.000 35.963.000 37.953.982 38.035.094 2.538.00 5.856.000

• Afschrijvingen 1.027.000 785.000 796.000 747.000 762.315 777.562 -11.000 -242.000

• Huisvestigingslasten 2.951.000 2.674.000 2.573.000 2.761.000 2.816.364 2.872.691 101.000 -277.000

•  Overige 
instelllingslasten

3.562.000 4.331.000 3.776.000 4.289.000 4.217.440 4.269.026 555.000 769.000

Totaal Lasten 36.524.000 42.630.000 39.447.000 43.760.000 45.750.102 45.954.374 3.183.000 6.106.000

Financiële  
baten & lasten 22.000 -6.000 2.500 -7.000 -38.160 -38.923 -8.500 -28.000

Resultaat 526.000 467.000 898.500 -908.000 118.149 98.114 -431.500 -59.000

positief positief positief negatief positief positief

•  Uitgaven beleidsplan  
‘Geld moet werken’ 469.000 490.000 682.000 523.000 316.681 316.681 -192.000 21.000

57.000 -23.000 216.500 -1.431.000 -198.532 -218.567 -239.500 -80.000

positief negatief positief negatief negatief negatief
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In financieel opzicht zal 2020 afwijken van 
2019. Vanwege de groei van het aantal 
leerlingen in het VSO hebben we nieuwe 
leerkrachten aangetrokken. De extra personele 
lasten die daaruit voortvloeien, hebben we 
voorgefinancierd. Daardoor laat de begroting 
2020 een fors negatief saldo zien.  
De bekostiging van deze lasten ontvangen we 
in het daarop volgende begrotingsjaar. 
  

Onderwijsinhoudelijk staat 2020 in het teken 
van de nieuwe koers. Centrale vraag hierbij 
is: hoe geven we in 2020 vorm en inhoud 
aan de vier strategische thema’s van het 
meerjarenbeleidsplan 2019-2023? Hierover 
gaan we in gesprek met de RENN4-scholen en 
met onze partners.

Binnen RENN4 zal de dialoog gaan over hoe 
onze scholen hun activiteiten aanhaken op de 
vier strategische beleidsthema’s. Hierbij zullen 
we het onder meer hebben over de inhoudelijke 
ontwikkeling van RENN4 en over de inrichting 
van de organisatie die daarbij past. 

Met de partners binnen ons werkgebied 
gaat het gesprek over verder versterken van 
verbinding. De activiteiten die we samen 
met hen oppakken, gaan we koppelen aan 
de strategische beleidsthema’s. Qua visie 
en inhoud zitten we vaak al op één lijn met 
onze partners. Nu willen we met hen een 
volgende stap zetten: concrete, duurzame 
afspraken maken over bijvoorbeeld faciliteiten, 
kennisdeling en randvoorwaarden. Samen 
met partners kunnen we dan nog sneller 
en beter inspelen op de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Hoe geven we in 2020 vorm en inhoud 
aan de vier strategische thema’s van 
het meerjarenbeleidsplan 2019-2023?

Vooruitblik
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RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, is 
een gecertificeerde onderwijsorganisatie voor leerlingen met:
•  (ernstige) gedragsproblematiek  

en/of psychiatrische stoornissen;
• leerproblematiek;
• verstandelijke beperking.
Op 32 locaties in Groningen, Friesland en Drenthe verzorgen de 
RENN4-scholen speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal 
onderwijs aan ruim 2.400 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 
jaar (schooljaar 2019-2020).

Postadres  
Postbus 8091
9702 KB Groningen

Bezoekadres 
Donderslaan 157A 
9728 Kx Groningen

(050) 309 88 88
(050) 520 91 92 
j.vos@renn4.nl 

www.RENN4.nl
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(algemeen)

(rechtstreeks)

(bestuurssecretaris)


