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1. Het schoolbestuur
1.1 Organisatie
Contactgegevens
Organisatie
Bestuursnummer
Bezoekadres
Postcode
Plaats

RENN4
41414
Donderslaan 157A
9728 KX
Groningen

Postadres
Postcode
Plaats

Postbus 8091
9702 KB
Groningen

Telefoonnummer
E-mail
Website

050 – 309 88 88
info@renn4.nl
www.renn4.nl

Als er naar aanleiding van het bestuursverslag vragen zijn, kan er contact worden opgenomen met de
bestuurssecretaris van RENN4: mevrouw J.E. (Jocelyn) Vos op 050 3098888.

Juridische structuur
RENN4 is een stichting met als doel het geven van speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in
de Wet op de Expertisecentra (WEC) alsmede van speciaal basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het Primair
Onderwijs (WPO) en het verrichten van overige werkzaamheden ter verzekering van de goede gang van
zaken van het onderwijs, alsmede de begeleiding van kinderen die kunnen worden gerekend tot het zorggebied van
Cluster 4 en/of het zorggebied van Cluster 3, respectievelijk de kinderen die in aanmerking komen voor speciaal
basisonderwijs.
Organisatiestructuur
De organisatiestructuur is gebaseerd op het principe van integraal management, waarbij provinciedirecteuren van
de scholen met een grote mate van zelfstandigheid integraal verantwoordelijk zijn voor alle aspecten van de gang
van zaken op de scholen en de onderwijslocaties, een en ander binnen centraal vastgestelde beleidskaders.
Hieronder staat de organisatiestructuur weergegeven in een organogram.
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Governance
RENN4 hanteert de Code Goed Bestuur. Op het gebied van governance is een aantal ontwikkelingen geweest. Eén
van de ontwikkelingen hangt direct samen met het gegeven dat op dat punt is afgeweken van de Code Goed
Bestuur.
Een tweetal leden van de Raad van Toezicht heeft in 2019 langer dan acht jaar zitting in de Raad van Toezicht.
De statuten van RENN4 bieden de mogelijkheid een lid van de Raad van Toezicht tot tweemaal te herbenoemen. Dit
maakt dat een lid in totaal 12 jaren lid kan zijn van de Raad van Toezicht. Deze termijn is strijdig met de Code Goed
Bestuur. De argumentatie om af te wijken van de Code Goed Bestuur is tot eind 2018 gelegen in het feit dat RENN4
anderhalf jaar lang gesprekken heeft gevoerd met SO-Fryslân om te komen tot een bestuurlijke fusie. Met het oog
op het belang van historisch besef in de aanloop naar deze bestuurlijke fusie en het gegeven dat het werven van
nieuwe leden voor de Raad van Toezicht met het perspectief van een zittingsduur van enkele maanden niet als erg
kansrijk werd ingeschat, is besloten het lidmaatschap van de twee leden te verlengen.
Dat deze situatie in 2019 is verlengd, komt doordat de voorzitter van het College van Bestuur heeft aangegeven te
willen stoppen. Er is in 2019 dan ook gestart met het werven van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur.
Besloten is, in overleg met de Raad van Toezicht, de leden van de Raad van Toezicht in ieder geval aan te houden
totdat er een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur is aangesteld.
Naast de tweetal leden die in 2019 langer dan acht jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht heeft één lid
halverwege 2019 acht jaar zitting en heeft een tweetal leden, waaronder de voorzitter, het besluit genomen af te
treden, zodat er in totaal vijf nieuwe leden aangetrokken dienen te worden.
Nadat het opgestelde organisatie- en functieprofiel goedkeuring van de Raad van Toezicht heeft gekregen en de
GMR positief heeft geadviseerd is medio april de vacature voor de voorzitter van het College van bestuur
opengesteld op social media en in de Volkskrant. Begin mei was de sluitingsdatum. Nadat er met vier kandidaten een
gesprek heeft plaatsgevonden, is er in de zomervakantie een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur
benoemd. Per 1 september 2019 is Yvonne Beishuizen haar werkzaamheden gestart als voorzitter College van
Bestuur. Vanaf die datum heeft, in overeenstemming met de Raad van Toezicht, de voormalig voorzitter tijdelijk als
derde lid van het College van Bestuur gefungeerd.
De statuten van RENN4 zijn in 2019 aangepast, dusdanig dat ze in lijn zijn met de Code Goed Bestuur. Voor de leden
die meer dan acht jaren zitting hebben in de Raad van Toezicht, geldt een overgangsregeling.
Eind 2019 is de zoektocht naar nieuwe leden voor de Raad van Toezicht grotendeels geslaagd. Naar verwachting zal
in 2020 de laatste vacature ingevuld worden, waarbij de waarborg van voldoende continuïteit in het oog wordt
gehouden.
Functiescheiding
Binnen RENN4 is er sprake van een functionele scheiding van bestuur en het intern toezicht. De functie bestuur ligt
bij het College van Bestuur en de functie van het intern toezicht ligt bij de Raad van Toezicht.

Bestuur
RENN4 heeft tot september 2019 een tweehoofdig College van Bestuur, bestaande uit:
De heer L. (Leendert) de Boom, Voorzitter College van Bestuur
De heer J. (Jeep) Jonker, Lid College van Bestuur

Per september 2019 heeft RENN4, tijdelijk tot uiterlijk maart 2020, een driehoofdig College van Bestuur.
Y.E. (Yvonne) Beishuizen, Voorzitter College van Bestuur
De heer L. (Leendert) de Boom, Lid College van Bestuur
De heer J. (Jeep) Jonker, Lid College van Bestuur

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing van de organisatie; het schetsen van
(beleids-)kaders en het nemen van beleidsbeslissingen. De wijze van besturen moet een bijdrage leveren aan het
realiseren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs op scholen en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De
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bestuurssecretaris en de controller vallen rechtstreeks onder het College van Bestuur. Ook de betreffende
provinciedirecteuren vallen onder het College van Bestuur.
De voorzitter van het college heeft als aandachtsgebied de landelijke ontwikkelingen, de dialoog met de omgeving
en mogelijke samenwerkingspartners, de bouw van nieuwe onderwijslocaties en het overleg met de GMR en de
vakbonden. Het lid van het college heeft als aandachtsgebied de bedrijfsvoering en het bewaken en borgen van de
interne kwaliteit.
In bijlage 1 vindt u een overzicht van de nevenfuncties van het College van Bestuur.

Intern toezichtsorgaan
De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft
tevens een klankbordfunctie voor het College van Bestuur.
In 2019 bestond de Raad van Toezicht in 2019 uit de volgende leden:
 De heer A. (Ard) van der Tuuk, voorzitter Raad van Toezicht (tot april 2019)
 De heer D. (Dick) Baas, (plaatsvervangend voorzitter vanaf april 2019)
 Mevrouw J. (Annet) van den Broek
 Mevrouw M.H.M. (Marjolijn) Nieuwenhuijsen (tot augustus 2019)
 De heer B. (Ben) Plandsoen
 Mevrouw A. (Alexandra) Sfintesco (vanaf 1 augustus 2019)
 De heer E. (Erik) van Zuidam
In bijlage 2 vindt u een overzicht van de (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht.
In bijlage 3 vindt het verslag van de Raad van Toezicht.

Scholen
In bijlage 4 vindt u de lijst van de scholen die deel uitmaken van RENN4. Op de website van RENN4 vindt u tevens
een overzicht van al onze scholen.

Provinciedirectie
De scholen worden per provincie aangestuurd door één of twee provinciedirecteuren. De teams op de scholen
worden vervolgens weer door een teamleider aangestuurd. De mandatering van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden is in het Managementstatuut van RENN4 geregeld.

Het bedrijfsbureau
Het bedrijfsbureau heeft tot taak de organisatie goed te faciliteren en het College van Bestuur te ondersteunen
zodat de gestelde doelen bereikt kunnen worden. Tevens faciliteert en initieert het bedrijfsbureau onderzoek en
innovatie. De aansturing van het bedrijfsbureau valt onder verantwoordelijkheid van het lid van het College van
Bestuur. Het bedrijfsbureau kent de volgende domeinen:
 Onderwijs & Begeleiding
 HRM
 Huisvesting & Facilitair
 ICT
 Personeels- en salarisadministratie
 Financiën & Control
 Bestuurssecretariaat & Receptie
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(Gemeenschappelijke ) medezeggenschap
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR hebben ouders en personeel invloed op het
schoolbeleid. De primaire gesprekspartner van de MR is de provinciedirecteur. Het bedrijfsbureau heeft eveneens
een medezeggenschapsraad.
Vanuit elke MR is een lid vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is
een medezeggenschapsorgaan met advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt
alleen onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (schooloverstijgend) belang zijn. De primaire
gesprekspartner is de voorzitter van het College van Bestuur.
In bijlage 5 vindt u het jaarverslag van de GMR.

1.2 Profiel
Missie & visie
RENN4 heeft als missie om verborgen talent zichtbaar te maken. Dit willen wij doen door excellent in speciaal talent
te zijn. In dat kader bieden wij kwalitatief hoogwaardig specialistisch onderwijs en ondersteuning aan dat past bij de
ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen, zodat zij hun toekomstperspectief kunnen realiseren. Daar waar
andere onderwijsorganisaties tegen de grenzen van hun mogelijkheden aanlopen om leerlingen met zeer specifieke
onderwijsbehoeften te begeleiden en te ondersteunen, pakken wij het op. Wij kijken daarbij vooral naar de
mogelijkheden van leerlingen en focussen niet op beperkingen en belemmeringen. Ons onderwijs is er op gericht dat
de leerling leert om te gaan met zijn disbalans en de ontwikkeling kan doormaken die bij hem of haar past.
Voor het onderwijs betekent kwaliteit dat er planmatig, doelgericht en waar nodig op maat gewerkt wordt aan het
ontwikkelingsperspectief van de leerling. Een zo hoog mogelijk uitstroomniveau voor de leerling is daarbij voor ons
het doel. Daarnaast is het onderwijs zo veel als mogelijk gericht op het schakelen naar het reguliere onderwijs;
iedere leerling die zijn schoolcarrière in het regulier onderwijs kan voortzetten verdient die kans. Om de
ontwikkelingsmogelijkheden en de onderwijskansen van onze leerlingen te optimaliseren moet het onderwijs hen
positief stimuleren. Het schoolklimaat biedt hierbij veiligheid, structuur en voldoende uitdagingen. Daarnaast
ondersteunt de inrichting van de onderwijsomgeving de leerling zo optimaal mogelijk. Thuisnabij onderwijs verdient
de voorkeur, in ieder geval voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
In ons doen en laten hanteren wij de volgende gemeenschappelijke uitgangspunten:
 Werken vanuit de aspiratiewaarden: lef, ontwikkelingsgericht en innovatief
 Werken vanuit ankerwaarden: kwaliteit, duidelijkheid, respect, openheid en betrouwbaarheid.
 Professionele en lerende cultuur, door: persoonlijk leiderschap, teamgericht werken, efficiënte
besluitvorming en cyclisch werken.
 Schooleigen profiel.

Kernactiviteiten
RENN4 is een schoolbestuur voor scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) en het speciaal
basisonderwijs (SBO). Het cluster onderwijs wordt verzorgd voor leerlingen en jongeren op het snijvlak van
onderwijs en jeugdhulpverlening. De leerlingen die bij RENN4 onderwijs volgen hebben allemaal specifieke
behoeftes op het terrein van leren en/of gedrag.
Het bedrijfsbureau van RENN4 faciliteert en initieert onderzoek, onderwijsontwikkeling en innovatie en draagt zorg
voor de ondersteuning van de eigen scholen.
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Bijzonderheden
Profilering RENN4
De komende jaren wil RENN4 zich stevig profileren door aan onze belangrijkste doelgroepen duidelijk te maken wie
RENN4 is, waar RENN4 voor staat en wat onze ambities zijn en hoe wij daaraan werken. Om deze profilering handen
en voeten te geven, ontwikkelen we een nieuwe website. Andere denkbare middelen zijn een factsheet, magazine,
symposium en diverse flyers voor beurzen en bijeenkomsten. Voor alle genoemde middelen geldt dat er een
hoofdrol is weggelegd voor de vier thema's uit ons – vanaf augustus 2019 geldende – meerjarenbeleidsplan, die
grafisch is weergegeven op onze website. Door aan onze doelgroep te laten zien wat RENN4 al doet op de thema's,
waar wij naartoe willen en hoe en met wie we daaraan werken worden de thema's zowel intern als extern zichtbaar
en krijgen ze inhoudelijk een impuls. RENN4 wordt bij de ontwikkeling van de diverse middelen door een extern
bedrijf ondersteund. Begin 2020 wordt een presentatie gegeven met een voorstel voor de nieuwe website van
RENN4 en wordt dit verder uitgewerkt.
Promotieonderzoek naar geïntegreerd onderwijs
In 2018 heeft RENN4 toestemming gekregen voor het experiment waarbij SO en SBO leerlingen in één groep
geplaatst mogen worden. Het experiment loopt van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2022. Deze regeling maakt het
mogelijk, dat verschillende schooltypes toewerken naar intensieve samenwerking zoals geïntegreerd onderwijs.
Binnen RENN4 hebben de so/sbo locaties in Hoogeveen en Appingedam deze status. Landelijk zijn er in totaal zeven
locaties die momenteel deelnemen aan dit experiment. Aan de experimenteerregeling is een beleidsonderzoek
gekoppeld welke uitgevoerd wordt door de Rijksuniversiteit Groningen en CED-groep. RENN4 heeft het initiatief
genomen aanpalend praktijk(wetenschappelijk) onderzoek te organiseren. Alle betrokken besturen staan positief
tegenover dit initiatief en doen mee. In dit onderzoek gaan we op zoek naar de processen die spelen bij het
integreren van so en sbo én meten we wat de gevolgen zijn van gemengde groepen voor leraren, leerlingen en
ouders. Het onderzoek is in de vorm van een promotietraject gegoten waarbij de onderzoeker als
buitenpromovendus verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen. De promovendus is een medewerker van
RENN4, evenals één van de co-promotoren.
Onderzoek effectief handelen bij externaliserend leerlinggedrag
In het kader van een door het NRO gesubsidieerd onderzoek zijn observaties uitgevoerd op verschillende speciale
scholen binnen en buiten RENN4. Tijdens de observaties werden bijna 300 incidenten gezien. Er is in kaart gebracht
welke concrete handelingen effectief zijn in het hanteren van externaliserend gedrag. Bedoeling is om in kaart te
brengen welke concrete handelingen effectief zijn in het hanteren van externaliserend gedrag. De uitkomst heeft
geleid tot een rapport tot handelingssuggesties voor leerkrachten in het regulier onderwijs. Het rapport is
aangeleverd bij de subsidiegever en goedgekeurd. Er is een product gemaakt dat bestaat uit een digitaal observatieinstrument en dat beschikbaar komt voor het onderwijsveld.
Hét Congres
In november 2019 was er het jaarlijkse congres van en voor gespecialiseerd onderwijs Nederland, georganiseerd
door de LECSO en het landelijk SBO werkverband. Dit jaar heeft RENN4 in meerdere workshops een actieve bijdrage
geleverd om op die manier onze kennis te kunnen delen. De eerste workshops had als themathema het
teamontwikkelingsproces zoals zij dat op één van onze scholen is doorlopen. Hier is besproken hoe je van “ieder op
zijn/haar eigen manier omgaan met regels, afspraken en incidenten” toe kunt werken naar “allemaal dezelfde taal
spreken”. De tweede workshop had als thema “zorg in de school”. Medewerkers uit Appingedam hebben hier hun
succesverhaal over de “kwartiermaker zorg” gedeeld. In de laatste ronde werd een presentatie gegeven over het
werken met gemengde groepen (SO cluster 4/SBO/ZML) in de onderbouw. Hierbij vond veel interactie plaats over
hoe de ‘mix van leerlingen’ echt kan werken en welke competenties het van leerkrachten vraagt. Tot slot is er een
presentatie gegeven over het onderzoek naar effectief handelen bij externaliserend leerlinggedrag. Deze presentatie
werd gegeven onder de noemer “Leren van Gedrag”, het landelijke platform voor kennisdelen over gedrag waar
RENN4 al vanaf de start bij aangesloten is.
Kenniscafés
Dit schooljaar wordt elke 4e dag van de maand door RENN4 een kenniscafé georganiseerd. Voor deze kenniscafés is
accreditatie aangevraagd bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en deze is gehonoreerd, zodat deelname aan
deze kenniscafés ook aantrekkelijk wordt voor zorgmedewerkers met als doel te komen tot bredere kennisdeling. De
aankondigingen van de kenniscafés worden ook vermeld op de site van Op-Jeugd.
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Zij instroom in het beroep
Het leraren tekort is in alle sectoren van het onderwijs voelbaar en vraagt om creatieve oplossingen.
Een oplossing voor het leraren tekort in het Speciaal- en Voortgezet Speciaal onderwijs kan zijn de inzet van zijinstromers. De verwachting is dat er een potentieel onder werkenden is, die op dit moment geen leraar in het
primair onderwijs of leraar in opleiding zijn, maar die daar wel interesse in hebben.
Voor RENN4 zijn interessant mensen die nu in organisaties werken gericht op hulp- dienst- verlening aan de
doelgroep leerlingen van RENN4. RENN4 heeft de mogelijkheden onderzocht om kandidaten te werven die
werkervaring/affiniteit hebben met de doelgroep, in het bezit zijn van een HBO of WO-diploma, maar geen PABOdiploma of een tweede- en/of eerstegraads onderwijsbevoegdheid hebben en die in aanmerking willen komen voor
de functie van leerkracht. Deze doelgroep is interessant en daarom zijn we gestart met het werven en opstarten van
het zij instroomtraject; in totaal zijn er tien kandidaten van start gegaan. Het uiteindelijke doel is om de kandidaten
na 2 jaar studie en ervaring bij RENN4 als leraar (met een vast dienstverband) te verwelkomen bij RENN4.
Kweekvijver
Het kweekvijvertraject voor teamleiders is in 2019 van start gegaan. Het doel van dit kweekvijvertraject is enerzijds
om te kunnen voorzien in de toekomstige vraag naar goede teamleiders met kennis van de organisatie en anderzijds
om een goede en interessante werkgever te zijn en blijven voor medewerkers die ambitie hebben door te groeien.
Dit ligt vanuit dat oogpunt ook in lijn met het uitgangspunt van boeien en binden vanuit het meerjarenbeleidsplan
van RENN4 en vanuit het perspectief van duurzame inzetbaarheid zoals we dat in het Integraal Personeelsbeleid als
uitgangspunt hebben genomen.
Na een zorgvuldig werving- en selectietraject zijn er drie kweekvijverkandidaten die nu een jaar aan de slag gaan als
‘teamleider in opleiding’. In dit jaar zullen de drie kweekvijverkandidaten stage lopen op één van de
opleidingsscholen van RENN4 en tegelijkertijd de schoolleidersopleiding doen. Met de schoolleidersopleiding zijn de
kandidaten reeds begonnen en met de stages zal iedereen na de voorjaarsvakantie van start gaan. Met deze
combinatie van theorie en praktijk, proeven en uitproberen, leren en ervaren zal het de komende tijd een mooie,
interessante en leerzame periode worden.
De doelstelling van deze laatste twee ontwikkelingen zijn onlosmakelijk verbonden met een tweetal thema’s uit het
meerjarenbeleidsplan en wordt nader besproken in 2.2 onder ‘Personeel en professionalisering’.
SBO de Zwaaikom, per 1 augustus: SBO de Sterren
Eind 2018 hebben de Raden van de Toezicht en de GMR’en ingestemd met de intentie van zowel Stichting Ultiem als
RENN4 om SBO De Zwaaikom (Hoogezand) over te dragen aan RENN4. De verschillende ontwikkelingen op gebied
van passend onderwijs maken het noodzakelijk om tot verdere professionalisering van SBO De Zwaaikom te komen.
Door deze overdracht kan de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen worden geborgd.
De Dienst Uitvoering onderwijs (DUO) heeft in april 2019 goedkeuring verleend aan de bestuurlijke overdracht van
SBO de Zwaaikom aan ons bestuur. Daarnaast is in gezamenlijkheid met Stichting Ultiem aan DUO verzocht om SBO
de Zwaaikom om te zetten van een openbare naar een algemeen bijzondere school. Nadat DUO ook haar
instemming hierop heeft verleend is de akte van overdracht aan DUO gestuurd waarmee de procedure rondom de
bestuurlijke overdracht is afgerond. SBO de Zwaaikom heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook haar naam
te wijzigen. SBO De Sterren, voorheen SBO de Zwaaikom, is hiermee per 1 augustus 2019 officieel aan ons bestuur
toegevoegd.
Nevenvestigingen
Nadat de betreffende samenwerkingsverbanden en gemeenten instemming verleenden, is aan de Dienst Uitvoering
Onderwijs het verzoek gedaan BEC de Reinbôge en de Piet Bakkerschool, die als nevenvestiging van SO de Zwaai zijn
geregistreerd, als nevenvestiging van de Caleidoscoop te mogen inrichten. Daarnaast is het verzoek gedaan om De
Diken, die ook als nevenvestiging van SO de Zwaai is geregistreerd, als nevenvestiging van De Monoliet te mogen
inrichten. De Dienst Uitvoering Onderwijs heeft op alle drie verzoeken instemming verleend, zodat de locaties per 1
augustus 2019 als nevenvestiging van de gevraagde locaties worden ingericht.
Strategisch beleidsplan
Het strategisch beleidsplan 2015-2019 loopt tot augustus 2019. Voor het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan dat van augustus 2019 tot augustus 2023 loopt - zijn diverse stakeholders bevraagd. In het najaar van 2018 hebben
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in het kader van een mogelijke fusie met SO Fryslân provinciale ouderraadplegingen plaatsgevonden. Tijdens de
gesprekken met diverse ouders is er gesproken over de toekomst van RENN4. Daarnaast is aan ouders gevraagd
welke zaken zij graag gewaarborgd zouden zien in een volgende strategische periode. Het beeld dat is overgehouden
aan deze gesprekken en de input van de overige stakeholders is als vertrekpunt genomen voor het ontwikkelen van
een nieuwe strategie voor de organisatie. Vanaf januari is er intern, dat wil zeggen op elke school in de teams en de
MR'en en tevens binnen het bedrijfsbureau, input opgehaald voor het nieuw op te stellen beleidsplan, dat na
instemming van de GMR en de Raad van Toezicht per 1 augustus 2019 in werking is getreden.
De vier speerpunten uit het strategisch beleidsplan, ook wel bekend als het meerjarenbeleidsplan 2019-2023:
1.
Andere inrichting van onderwijs & zorg
De problematiek van onze leerlingen wordt steeds complexer. Daarom onderzoeken we of we daar met een andere
inrichting van ons onderwijs op kunnen inspelen. Is één leraar met 1 groep wel de beste situatie? We willen
budgetten en expertise met onze samenwerkingspartners beter bundelen en de zorg integreren binnen onze
scholen.
2.
Gespecialiseerd onderwijs
In de afgelopen periode hebben we goede ervaringen opgedaan met gespecialiseerde onderwijsvormen. Samen met
scholen voor primair en voortgezet onderwijs zorgen we dat meer van onze leerlingen regulier onderwijs kunnen
volgen. Deze onderwijsvormen ontwikkelen we verder. Daarnaast starten we nieuwe innovaties, waarbij we blijven
samenwerken met onderzoekers.
3.
Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling
De onderwijsteams zijn de drijvende kracht voor de ontwikkeling op onze scholen. Daarom blijven we investeren in
persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling.
4.
Binden en boeien van onderwijsprofessionals
Het vinden en behouden van goede betrokken collega’s is een grote uitdaging. Het boeien en binden van goede
medewerkers én het aantrekken van nieuwe collega’s is daarom een speerpunt.
In onze profilering laten we daarom duidelijk zien wat werken bij RENN4 bijzonder maakt én hoe nieuw
onderwijstalent zich bij ons ontwikkelt.
We zijn in 2019 gesprekken gestart met de directeuren om met elkaar na te denken hoe we deze ambities willen
realiseren. Een eerste opbrengst hiervan is dat we in kaart hebben gebracht wat we op dit moment doen en wat we
willen gaan doen op deze vier thema’s.
Het strategisch beleidsplan 2019 – 2023 is grafisch weergegeven en gepubliceerd op de website www.renn4.nl.

Toegankelijkheid & toelating
Voor het volgen van het onderwijs op één van onze scholen is een toelaatbaarheidsverklaring, een TLV, nodig.
Zonder zo’n verklaring kan de leerling niet worden toegelaten. De toelaatbaarheidsverklaringen worden
aangevraagd door de school waarop de leerling op dat moment zit en wordt afgegeven door een Commissie van
Advies van het Samenwerkingsverband (sommige samenwerkingsverbanden spreken van een Commissie van
Toewijzing).
RENN4 heeft de zorgplicht om, voor alle leerlingen die worden aangemeld, of die staan ingeschreven, een zo
passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. De zorgplicht gaat in als een leerling schriftelijk bij ons is aangemeld. Na
aanmelding moet de school binnen 6 weken beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal
met 4 weken worden verlengd. Als een leerling op meerdere scholen is aangemeld, wordt aan de ouders gevraagd
welke school hun voorkeur heeft. Deze voorkeursschool heeft dan de zorgplicht. Als wij vinden dat wij de leerling
geen goed aanbod kan doen, zoeken we samen met ouders naar een passende oplossing. Dat kan een andere school
voor regulier onderwijs zijn maar ook een RENN4-school.
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In sommige gevallen kan worden besloten een kind niet te plaatsen. Hiervan is sprake als:



Er geen ruimte is in een groep van de school vanwege de specifieke vraag van de leerling en samenstelling
van de groep;
De leerling dermate veel verzorging/behandeling vraagt dat de zorg en behandeling voor de betreffende
leerling en het onderwijs aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen, binnen de
mogelijkheden en grenzen van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school.

Om de hoogst mogelijke kwaliteit van het onderwijs te kunnen leveren kunnen wij niet méér leerlingen plaatsen dan
de locatie/groep maximaal kan bedienen. Als de school/groep vol is communiceren wij dit richting ouders/verzorgers
op onze website bij de betreffende school. In het geval er bij een RENN4 school geen plaatsruimte (meer) aanwezig
is, kunnen wij het kind niet plaatsen en rust er dan ook geen zorgplicht op RENN4.
Indien hiervan sprake is stelt de provinciedirecteur van de school de directeur/coördinator van het
Samenwerkingsverband op de hoogte van de plaatsingslijst voor die specifieke school/groep. Er wordt gelijktijdig
besproken of er mogelijkheden zijn de leerling(en) een passend aanbod te doen in het samenwerkingsverband en
wat de rol van RENN4 daarbij zou kunnen zijn.

1.3 Dialoog
Verbonden partijen
De samenwerking met andere partijen is voor RENN4 zeer belangrijk. Vooral bij het realiseren van thuisnabij
onderwijs voor de leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar is een goede samenwerking onontbeerlijk. Voor
de leerlingen van 13 tot 20 jaar is thuisnabij niet het leidende principe. Aansluiting bij en samenwerking met
bestaande reguliere voorzieningen voor voortgezet onderwijs en regionale opleidingscentra gelden voor de
inrichting van het onderwijs voor deze leeftijdsgroep als belangrijkste opdracht.
In de uitvoering van de RENN4-visie ten aanzien van samenwerking hebben het College van Bestuur, de
provinciedirecteuren en ook de andere medewerkers van RENN4 verder geïnvesteerd in het versterken van het
netwerk onder andere ten behoeve van het realiseren van Passend Onderwijs.
Ouders
Samenwerking met de ouders vinden wij erg belangrijk. Ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het
onderwijs van hun kind als ervaringsdeskundige. Zij zijn immers degene die hun kind vanuit de thuissituatie het beste
en het langste kennen. Het opbouwen van een vertrouwensband is belangrijk voor een goede samenwerking. De
school heeft ook een eigen verantwoordelijkheid voor het welzijn van het kind. Bijvoorbeeld als het kind naar de
mening van de school wordt bedreigd in zijn of haar ontwikkeling en niet de hulp krijgt die het nodig heeft. In
overleg met ouders zullen dan externe hulpverleningsinstanties ingeschakeld kunnen worden of zal de school zelf
contact opnemen met hulpverlenende instanties. Samenwerking betekent voor ons óók dat wij elkaar, als school en
ouders, goed op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind. Tussen ouders en de scholen is overleg/contact
in de vorm van/via groepsouderavonden, informatieavonden, bespreking van het ontwikkelingsperspectief,
rapportbesprekingen, nieuwsbrieven en social schools.
Kennispartners
RENN4 heeft met een aantal organisaties afspraken over praktijkonderzoek en het ontwikkelen van nieuwe
instrumenten om te komen tot beter onderwijs aan de leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.





Rijksuniversiteit Groningen (met name Orthopedagogiek, Ontwikkelingspsychologie)
Hanzehogeschool (waaronder lectoraten Integraal Jeugdbeleid en Leren en Gedrag)
Pi7 Consortium (landelijk consortium van voormalige PI-scholen)
Accare (kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie)

Regulier voortgezet onderwijs en Ketenpartners
RENN4 heeft met diverse reguliere onderwijsinstellingen een symbiose overeenkomst, waardoor leerlingen van
RENN4 deels hun onderwijs op het regulier onderwijs kunnen volgen. Door deze vorm van onderwijs en
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samenwerking kunnen we onze leerlingen in staat stellen een diploma te behalen en voorbereiden op een plek in de
samenleving. Daarnaast onderhoudt RENN4 structurele contacten en samenwerkingsrelaties met
jeugdhulpverleningsinstanties in het verzorgingsgebied. Zo verzorgen sommige scholen van RENN4 tevens het
onderwijs binnen de instellingen voor de jeugdzorg en jeugdhulpverlening.

In bijlage 6 vindt u een overzicht van de belangrijke ketenpartners.
Samenwerkingsverbanden
Het College van bestuur vertegenwoordigt RENN4 in diverse samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Als
uitgangspunt is gekozen dat voor wat betreft de samenwerkingsverbanden (PO en VO) de provincies Groningen en
Friesland het primaire aandachtsgebied zijn voor Yvonne Beishuizen en de provincie Drenthe voor Jeep Jonker.
De functie die het College van Bestuur heeft in het samenwerkingsverband hangt af van de inrichting van de diverse
samenwerkingsverbanden.
Een overzicht van de samenwerkingsverbanden vindt u in bijlage 7.
In bijlage 1 - de vermelding van de nevenfuncties van het College van Bestuur - is terug te vinden welke functie het
College van Bestuur heeft in een samenwerkingsverband.
Meer informatie over samenwerkingsverbanden vindt u daarnaast op www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl
Klachtenbehandeling
Het hebben van een klachtenregeling is voor scholen een wettelijke verplichting. Daarbij vinden wij het belangrijk
dat het voor zowel ouders/ verzorgers als medewerkers duidelijk is welke stappen gezet moeten worden als men
een klacht wil indienen. Ook willen we er met de regeling voor zorgdragen dat klachten deskundig en onafhankelijk
beoordeeld worden.
Een klager die een probleem op of met de school of instelling ervaart, neemt contact op met degene die het
probleem heeft veroorzaakt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet. Indien dat contact niet tot een
oplossing leidt, legt de klager het probleem ter oplossing voor aan de teamleider en daarna eventueel aan de
provinciedirecteur.
Leerlingen en ouders kunnen ook contact opnemen met de interne of externe vertrouwenspersoon van de school.
Als het probleem in de voorfase niet is opgelost, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij één van de
onderstaande partijen:




Het College van Bestuur
De interne klachtencommissie
De Landelijke klachtencommissie (LKC)

Onze klachtenregeling is te raadplegen op onze website www.renn4.nl
Aantal ingediende klachten
College van Bestuur (CvB)
Het College van Bestuur heeft eind december 2019 één klacht in behandeling genomen (2018: één). De klacht is
gericht tegen een schorsing waar ouder het niet mee eens is.
Landelijke Klachtencomissie (LKC)
Er is één klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie is ingediend (2018: twee). Deze is door de Landelijke
Klachtencommissie niet-ontvankelijk verklaard, wat betekent dat de klacht niet inhoudelijk is behandeld. De
commissie heeft klaagster meerdere malen verzocht om haar contactgegevens. Toen een reactie na het vierde
verzoek is uitgebleven, heeft de Landelijke Klachtencommissie hierop een formeel besluit genomen. Overigens is de
klacht wel door de provinciedirecteur afgehandeld.
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Interne Klachtencommissie (IKC)
De interne klachtencommissie heeft vijf klachten ontvangen (2018: vier). Van die vijf klachten zijn er drie klachten
niet door de IKC afgehandeld; deze zijn ingetrokken of ter behandeling aan de provinciedirecteur doorgestuurd. Voor
wat betreft de laatste twee klachten heeft de interne klachtencommissie een verzoek om nadere informatie aan de
betreffende Provinciedirecteuren en ouders gestuurd. De (afhandeling/uitkomst van de) klachtafhandelingen zal in
2020 plaatsvinden.
Vertrouwenspersonen
Elke school heeft een interne contactpersoon die functioneert als een eerste aanspreekpunt bij klachten in geval van
ongewenste omgangsvormen voor leerlingen, ouders van leerlingen en medewerkers. Zo nodig verwijst de interne
contactpersoon de persoon door naar de externe vertrouwenspersoon. RENN4 beschikt zowel over externe
vertrouwenspersonen voor leerlingen en ouders van leerlingen als voor medewerkers. De externe
vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Mocht dat niet het geval zijn of
geeft de gebeurtenis aanleiding tot het indienen van een klacht dan begeleidt de vertrouwenspersoon diegene
desgewenst bij de verdere procedure en verwijst in voorkomende gevallen naar andere instanties die
gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg.
De externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders van leerlingen is een speciaal opgeleide jeugdarts of
jeugdverpleegkundige die in dienst is bij de GGD. In 2019 maakte RENN4 voor de scholen in de provincies Groningen,
Friesland en Drenthe gebruik van de vertrouwenspersoon van GGD Fryslân. Bij de vertrouwenspersoon van GGD
Fryslân zijn in 2019 één meldingen (in 2018 nul meldingen) binnengekomen over een conflict inzake een schorsing
en de communicatie daarover. Er zijn in 2019 drie telefonische consulten (2018: twee telefonische consulten)
geweest voor advies en consultatie over pesten/ongewenst gedrag.
Voor medewerkers van RENN4 zijn twee externe vertrouwenspersonen bij het GIMD beschikbaar. De
vertrouwenspersonen brengen jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van de werkzaamheden. In
2019 heeft de vertrouwenspersoon 7 meldingen van medewerkers ontvangen. Een aantal meldingen bleken tijdens
de gesprekken niet te gaan om aspecten die te maken hebben met de functie van de vertrouwenspersoon. Deze zijn
doorverwezen naar andere hulpverleners.
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2. Verantwoording beleid
2.1 Onderwijs & kwaliteit
Onderwijskwaliteit
RENN4 streeft ernaar leerlingen zoveel mogelijk te doen uitstromen naar een vervolgplek die aansluit bij hun
ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast is het streven om – indien mogelijk – leerlingen te schakelen naar het
regulier onderwijs. Om dit te realiseren, focussen de RENN4 scholen op de (verborgen) talenten van leerlingen door
middel van hoogwaardig specialistisch onderwijs en ondersteuning. Samenwerking met ouders en ketenpartners is
daarbij cruciaal.
De volgende waarden en normen staan centraal in de aanpak op de scholen:






Kwaliteit. Er worden hoge eisen gesteld aan alle medewerkers. De kwaliteit van RENN4 is aantoonbaar
omdat wordt voldaan aan de eisen van de Inspectie voor het Onderwijs én omdat RENN4 ISO 9001gecertificeerd is op basis van de landelijke Kwaliteitsnorm (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.
Respect. RENN4 leraren bejegenen leerlingen respectvol en zijn voor hen een voorbeeld. Respect kenmerkt
ook de omgang van collega’s onderling en de relaties met ouders en samenwerkingspartners. Van leerlingen
verwachten we respectvol gedrag naar de school en de medewerkers.
Duidelijkheid. RENN4 medewerkers bieden leerlingen én elkaar duidelijkheid in wat zij zeggen en doen.
Openheid. RENN4 medewerkers zijn open en transparant in hun communicatie met leerlingen, collega’s,
ouders en partners.
Betrouwbaarheid. RENN4 medewerkers zeggen wat we doen en doen wat we zeggen: zij komen afspraken
na en vertonen voorspelbaar gedrag.

RENN4 hanteert drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding. Binnen de profielen zijn
verschillende leerroutes die aansluiten op de mate waarin leerlingen cognitieve beperkingen en/of
leerachterstanden hebben. In het SO en SBO worden leerlingen via 4 leerroutes voorbereid op vervolgonderwijs dat
aansluit bij hun mogelijkheden (variërend van zeer moeilijk lerend tot vwo-niveau). In het VSO worden leerlingen via
een passende leerrouteleerroute voorbereid op vervolgonderwijs, participatie op de arbeidsmarkt of dagbesteding.
RENN4 werkt vanuit het model CAREBAGS. CARE heeft betrekking op vier psychologische basisbehoeften: 1.
Competentie (ik kan iets); 2. Autonomie (wat ik wil, is belangrijk); 3. Relatie (ik hoor erbij); 4. Engagement (ik ben
met iets zinnigs bezig). De BAGS verwijzen naar de aanpak: 1. Beschermende factoren (niet de stoornis of de
onmogelijkheden van leerlingen staan centraal maar hun mogelijkheden); 2. Adaptief onderwijs (onderwijsaanbod
wordt aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van leerlingen); 3. Gedragsverandering (zichtbaar en blijvend
door het toepassen van gedragstherapeutische technieken in samenwerking met jeugdhulpverlening); 4.
Systematisch en planmatig werken (in samenwerking met onze collega’s, ketenpartners in het onderwijs en de zorg,
en met ouders en leerlingen).
RENN4 heeft in opbrengstennotities vastgelegd aan welke kennis en vaardigheden van leerlingen wordt gewerkt. De
scholen werken opbrengstgericht In het S(B)O staat reken- en taalkennis centraal. De toetsing vindt plaats door
middel van halfjaarlijkse methode-onafhankelijke toetsen en afgesloten met de eindtoets basisonderwijs. Daarnaast
wordt gewerkt aan het leergedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling. In het VSO gaat het eveneens om deze
gebieden en daarnaast om Nederlandse taal, wiskunde, rekenen, Engels en arbeidsvaardigheden.
Wijze waarop wij zicht houden op de onderwijskwaliteit
Er worden verschillende hulpmiddelen ingezet op verschillende niveaus. Hier volgt een opsomming.
 Met behulp van het leerlingvolgsysteem en methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsing (onder
andere CITO) wordt de ontwikkeling van leerlingen gemonitord (zie ook de vorige vraag).
 Tevredenheidsonderzoek bij medewerkers, leerlingen, ouders en ketenpartners. Het gaat om thema’s als
werkomstandigheden, communicatie en werktevredenheid.
 Sociale Veiligheidsmonitor bij leerlingen: voelen leerlingen zich veilig op school?
 Interne audits ten behoeve van toetsing van het kwaliteitsbeleid.
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Uitstroomrapportage: jaarlijks wordt vastgelegd waar leerlingen naartoe gaan na de periode op de RENN4
school.
Brede jaarlijkse evaluatie van scholen op verschillende thema’s zoals personeel verzuim, leerlinggedrag en
beoordeling van het schoolmanagement (het zogenaamde Sloppy Road onderzoek).
Klassenbezoeken (intern binnen de school maar ook door het College van Bestuur).
Gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus.

Instrumenten dienen in principe valide en betrouwbaar te zijn. Dat wordt echter door een gebrek aan geschikt
instrumentarium niet altijd gerealiseerd. Indien een niet door COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland)
geschikt bevonden instrument wordt gebruikt (bijvoorbeeld de Aurecool, een test voor de emotionele ontwikkeling
van leerlingen), wordt gebruik begeleid door flankerend evaluatieonderzoek. Overigens zijn ook
gebruiksvriendelijkheid en herkenbaarheid belangrijke redenen om (nog) niet valide en/of betrouwbaar
instrumenten in te zetten.
De resultaten die de hulpmiddelen, instrumenten en werkwijzen opleveren worden verzameld, geëvalueerd en
teruggebracht in de scholen.
In de opbrengstennotities S(B)O en VSO staat beschreven hoe we zicht krijgen en houden op merkbare en meetbare
opbrengsten van ons onderwijs.
Wijze waarop wij werken aan de onderwijskwaliteit
RENN4 besteedt aandacht aan het persoonlijk leiderschap van de medewerkers. Dat houdt in dat er wordt verwacht
dat mensen zich veilig genoeg voelen om persoonlijke initiatieven te nemen om de kwaliteit van het onderwijs vorm
te geven en te verbeteren. Bij het nemen van initiatief is het maken van fouten inherent. Er mogen fouten gemaakt
worden, zolang van deze fouten geleerd wordt en herhaling voorkomen wordt. Vanuit het College van Bestuur wordt
stimulerend leiderschap toegepast.
RENN4 hanteert het uitgangspunt is dat alle medewerkers voldoen aan de bevoegdheids- en bekwaamheidseisen.
Indien een medewerker niet voldoet aan de geldende eisen, dan streven we er naar om de deficiënties te verhelpen
en wordt in gezamenlijkheid een plan van aanpak opgesteld. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in scholing, super- of
intervisie. Het onderhoud van de bekwaamheid is onderwerp van gesprek in de jaarlijkse gesprekkencyclus.
Passende maatregelen voor het onderhoud van de bekwaamheid worden zowel op individueel als op teamniveau
genomen.
Het personeel wordt toegerust om met agressie om te gaan, misbruik te signaleren en opbrengstgericht te werken.
Vaste ontwikkelings- en opleidingsaspecten als de omgang met ouders, de omgang met de doelgroep, het werken
met groepssplannen, het werken met ontwikkelingsperspectiefplannen en het leerlingvolgsysteem zijn een blijvend
onderdeel van de scholing van de medewerkers. Met elke medewerker wordt in zijn persoonlijk
ontwikkelingsgesprek ontwikkelingsdoelen afgesproken. Waar mogelijk worden de ontwikkelingsdoelen gekoppeld
aan de speerpunten van het beleid. In de normjaartaak verduidelijken we het takenpakket van elke medewerker en
zorgen we voor een evenwichtige taakverdeling. Een bepaalde mate van flexibiliteit blijft echter wel nodig om in te
kunnen spelen op calamiteiten en onverwachte ontwikkelingen binnen de organisatie.
Wijze waarop bestuur verantwoording aflegt over de onderwijskwaliteit
Jaarlijks maakt het College van Bestuur afspraken met de provinciedirecteuren in de vorm van
managementcontracten waarin de bestuursnormen zijn verwerkt. Vervolgens stellen de scholen jaarlijks een
jaarplan op met meetbare doelstellingen voor de betreffende locaties of afdelingen. Deze afspraken zijn ontleend
aan het managementcontract, de regio is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het contract, het College van
Bestuur schept de kaders.
Het College van Bestuur gaat jaarlijks bij alle scholen op bezoek om zich te laten voorlichten over het onderwijs, de
mogelijkheden en kansen die men op school ziet. Daartoe voert zij gesprekken met diverse betrokkenen van en bij
de school, medewerkers, leerlingen en eventuele externe partijen, en bezoekt ze een aantal lessen. Voorafgaand aan
het bezoek krijgt het College van Bestuur relevante informatie opgestuurd zoals analyses van de schorsingen en
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analyses van de behaalde opbrengsten van de leerlingen. Mocht het met het oog op de kwaliteit nodig zijn dan
zullen er meerdere bezoeken plaatsvinden op een bepaalde school.
Jaarlijks worden de ontwikkelperspectieven geëvalueerd aan de hand van de opbrengstennotitie SO, SBO en VSO
RENN4. Het monitoren van de opbrengsten gaat via de opbrengstenmonitor en er worden steekproefsgewijs
ontwikkelingsperspectief plannen geselecteerd voor controle. Hiervan wordt op RENN4 niveau een rapportage
opgesteld met een analyse ten aanzien van de gestelde kwaliteitseisen.
Om na te gaan of het kwaliteitssysteem, of onderdelen daarvan, voldoet aan gespecificeerde eisen en om vast te
stellen of de vooraf vastgestelde (kwaliteits- en Arbo-) doelstellingen zijn behaald, voert RENN4 periodiek
interne audits uit met behulp van een intern auditteam. RENN4 is gecertificeerd volgens de Kwaliteitsnorm
(voortgezet) Speciaal Onderwijs wat inhoudt dat er volgens een kwaliteitsstandaard wordt gewerkt. De frequentie en
het onderwerp van de interne audits worden vooraf door het College van Bestuur bepaald en ligt momenteel op
een audit per jaar aangevuld met een specialistische audit per locatie. De organisatie van de audits is zo ingericht dat
de auditoren altijd in een andere provincie auditeren dan de eigen om te voorkomen dat ze te dicht zijn betrokken
bij de te auditeren school. De intern auditoren worden opgeleid en bijgeschoold door een extern bureau, CKMZ.
Via het Klanttevredenheidsonderzoek worden ouders, leerlingen, medewerkers en ketenpartners één keer per twee
jaar bevraagd op verschillende thema’s. Het Medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt ook één keer per twee
jaar afgenomen.
We betrekken ouders en ketenpartners op verschillende manieren bij ons onderwijs:
 Ten behoeve van het opstellen van het OPP (onderwijsperspectiefplan) werken scholen direct samen met de
ouders van leerlingen.
 Scholen betrekken ouders met vaste regelmaat via nieuwsbrieven en schoolse activiteiten.
 Ouders worden naar hun mening gevraagd via het klanttevredenheidsonderzoek.
 Scholen werken met andere scholen van de samenwerkingsverbanden samen door bijvoorbeeld
symbiosetrajecten voor leerlingen te organiseren.
 Het domein onderwijsadviseurs van het Bedrijfsbureau doet onderzoek naar de samenwerking tussen
scholen en hulpverleningsorganisaties.
 Ketenpartners (scholen, hulpverlening) worden naar hun mening gevraagd via het
klanttevredenheidsonderzoek.

Doelen en resultaten
Provinciedirecteuren formuleren doelen langs het managementcontract. De output van het kwaliteitssysteem wordt
gebruikt om de doelen te stellen. Op basis van de uitkomst van bijvoorbeeld een interne audit formuleert de
provinciedirecteur doelen met de teamleider van de betreffende school. Aan het eind van het jaar bespreken de
teamleiders met de provinciedirecteuren en vervolgens de provinciedirecteuren met het bestuur welke doelen zijn
behaald. Op die wijze wordt verantwoording afgelegd aan het bestuur en daarnaast leidt het tot doorontwikkeling
op scholen.
Ontwikkelingen
Leerlingen stellen vragen aan het onderwijs waar wij niet alleen antwoord op kunnen geven. Hierbij is de
samenwerking met jeugdhulpprofessionals nodig. Omdat de problematiek van onze leerlingen steeds complexer
wordt, moet verwevenheid tussen onderwijs en jeugdhulp een steeds prominentere plaats krijgen. Daarom hebben
we ervoor gekozen het onderwerp; andere inrichting van onderwijs en zorg als ambitie voor te hebben.
Daarnaast spelen we in op de individuele onderwijs- en begeleidingsbehoeften van elke leerling en hun speciale
talenten. Dat doen we door werk te maken van gespecialiseerd onderwijs en dit is dan ook één van de ambities uit
het nieuwe meerjarenbeleidsplan. In de komende periode verbreden en intensiveren we de samenwerking met onze
partners in het regulier onderwijs en het jeugdzorgdomein. Samen met hen gaan we experimenteren met nieuwe
vormen van gespecialiseerd onderwijs, waarbij de onderwijsbehoefte van de leerling als vertrekpunt geldt.
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Onderwijsresultaten
RENN4 werkt met een opbrengstennotitie die door het bestuur met de provinciedirecteuren wordt besproken. De
provinciedirecteuren bespreken deze met hun teamleiders en doen op grond van de resultaten uit die notitie
verdiepend onderzoek of maken afspraken voor doorontwikkeling op bepaalde punten.
Inspectiebezoek en bestuurlijke visitatie
In 2019 is er geen inspectiebezoek geweest en ook geen bestuurlijke visitatie.

Passend onderwijs
In onderstaande tabel zijn de ontvangen gelden van de verschillende SWV-en opgenomen.
Tabel overzicht ontvangen gelden
Eenmalige middelen

SWV
PO 20.01
VO 20.01
VO 22.01
VO 22.02
VO 22.03

Bedrag
€
€
€
€
€

Middelen t.b.v. een dekkend
aanbod en specifieke doelgroepen

PO 20.01
PO 21.01
PO 22.02
PO 22.03
VO 20.01
VO 20.02
VO 21.01
VO 21.03
VO 22.01
VO 22.02
VO 22.03

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

504.212
134.126
3.494
305.699
66.632
153.072
235.136
11.909
93.179
47.403
10.618

Aanvullende bekostiging t.b.v.
ontwikkeling specifieke
ondersteuning

PO 22.01
PO 22.03
VO 20.01
VO 21.02
VO 22.01

€
€
€
€
€

21.000
26.600
23.000
7.344
57.969

450
2.376
2.540
9.075
5.516

De ontvangen eenmalige middelen die de verschillende scholen van de SWV-en ontvangen worden aangewend voor
de doorontwikkeling van de ondersteuningsstructuur van de betreffende scholen. Veelal worden deze middelen
aangewend voor extra personele inzet gericht op de doorontwikkeling. Middelen worden ook aangewend voor
verbetering van de regionale aanpak.
Het overgrote deel van de aanvullende middelen vanuit de SWV-en voor Passend Onderwijs betreft de bekostiging
voor een dekkend aanbod en specifieke doelgroepen. Vanuit deze middelen worden, in samenspraak met de
betrokken SWV-en, specifieke arrangementen opgezet voor specifieke doelgroepen. Zo zijn er arrangementen om
thuiszitters terug te leiden naar onderwijs, arrangementen voor het jonge risicokind, observatieplekken, kleinere
groepen voor zwaardere problematieken, synthesegroepen, intensieve samenwerking met het reguliere VO, etc.
Met de betrokken SWV-en zijn aanvullende afspraken gemaakt over de inhoudelijke en financiële verantwoording
van de uitgevoerde arrangementen.
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De aanvullende bekostiging t.b.v. de ontwikkeling van specifieke ondersteuning wordt door de betreffende
scholen van RENN4 aangewend voor de ontwikkeling en doorontwikkeling van arrangementen. Dit betreft onder
andere symbiose trajecten, verbetering thuiszittersaanpak, maar ook trajecten voor doorontwikkeling van de
ondersteuning door het reguliere onderwijs. Het reguliere onderwijs wordt dan getraind door medewerkers van
RENN4.

2.2 Personeel & professionalisering
Doelen, resultaten en ontwikkelingen
We willen persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling nog meer stimuleren. Daarnaast is en blijft het boeien en
binden van goede medewerkers én het aantrekken van nieuwe collega’s een belangrijk speerpunt. Dit zijn dan ook
twee van de thema’s uit het meerjarenbeleidsplan 2019-2023.
Argumenten voor deze doelen
Op elk van de RENN4 scholen is het onderwijsteam de drijvende kracht achter de kwaliteit van de school. Daarnaast
zorgen goede medewerkers die zich verbonden voelen met de organisatie voor continuïteit en dragen bij tot de
kwaliteit van ons onderwijs.
Wat we hebben gedaan en de wijze waarop de vervolgstappen worden gezet
Het voeren van goede selectiegesprekken, een goede introductie van nieuwe medewerkers, een goede
arbeidsmarktcommunicatie, een gedegen formatieplaatsenplan en gebruikmaken van vrijwillige mobiliteit zijn
essentieel om de doelen te behalen. Daarnaast zijn het tegelijkertijd maatregelen ter voorkoming van
werkloosheidskosten in de toekomst. Daarnaast is inzet op duurzame inzetbaarheid van belang. Een open cultuur,
het aanspreken op houding en gedrag en een lerende organisatie zijn (fouten zijn er om te leren).
Het personeelsbeleid is afgestemd op de onderwijskwaliteit en opgave waar scholen voor staan. In de komende
periode gaan we persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling nog meer stimuleren. We vinden het belangrijk dat
onze collega’s nog scherper hebben wie ze zelf zijn en wat voor hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van het
team belangrijk is. De vervolgacties die worden ingezet:
 Verdere kennisdeling delen/uitwerken
 Doorontwikkelen leiderschap in de organisatie zodat eigenaarschap van de teams zich door ontwikkelt
 Gesprek over besturing en inrichting organisatie levendig houden. Daarbij kan je denken aan het opstarten
van dialoog sessies
We willen binden en boeien door medewerkers faciliteiten te bieden om zich te blijven ontwikkelen, door te groeien
binnen RENN4 en/of van locatie te veranderen. Voor nieuwe medewerkers kunnen die faciliteiten een extra
stimulans zijn om te kiezen voor RENN4.
Er zijn diverse trajecten voor de horizontale en verticale doorstroom van medewerkers:
 Kweekvijver voor ontwikkeling tot leidinggevende;
 Ontwikkeling van leraarondersteuner tot vakdocent;
 Ontwikkeling van onderwijsassistent tot leerkracht.
Werken bij RENN4 is topsport. De vervolgactie houdt in dat we duidelijk laten zien wat werken bij RENN4 bijzonder
maakt en hoe nieuwe collega’s zich bij ons kunnen ontwikkelen. Met samenwerkingspartners onderzoeken we of
combifuncties (bijvoorbeeld deels onderwijs en deels zorg) voor zowel nieuwe als huidige medewerkers aantrekkelijk
kunnen zijn. Voor de wervingsactiviteiten scherpen we onze profilering aan.

Strategisch personeelsbeleid
Wijze van implementatie, monitoring en evaluatie van het personeelsbeleid
Het Integraal persoonsbeleid (IPB) is geïmplementeerd door de provinciedirecteuren waarbij gekeken is naar de
decentrale pijnpunten en de couleur locale van een locatie. Monitoring heeft plaatsgevonden in de lijn en de
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eindevaluatie is op dit moment onderwerp van gesprek en vormt tevens het startpunt voor het nieuwe IPB. Het IBP
is met regelmaat geëvalueerd met de schoolleiders en het College van Bestuur.
Inrichting dialoog over het strategisch personeelsbeleid met leraren en teamleiders
Het IPB wordt besproken tijdens schoolvergaderingen en overleggen. Daarnaast worden voor het nieuw op te stellen
IBP de provinciedirecteuren en afvaardiging van de teamleiders betrokken in het proces.
Aanpak werkdruk
Proces dat is gevolgd om te komen tot een beslissing over de besteding van de werkdrukmiddelen
Per school wordt de inzet van werkdrukmiddelen in het formatieproces voor het nieuwe schooljaar besproken met
het team en de medezeggenschapsraad (MR).
Inzet werkdruk verlagende middelen
De inzet van de werkdruk verlagende middelen is geëvalueerd. Gevraagd is naar de ervaring, het effect, resultaat en
knelpunten. De werkdruk verlagende middelen zijn op diverse wijze ingezet. Sommige scholen hebben ervoor
gekozen deze middelen in te zetten op materiaal, zoals de aanschaf van iPads. De meeste scholen hebben de
middelen ingezet voor de formatie. Ook zijn er scholen die deze twee, materiaal en formatie, hebben gecombineerd.
Over het algemeen is men tevreden en ervaart men positieve effecten omdat er minder werkdruk is of dit in ieder
geval zo wordt ervaren. Het knelpunt ontstaat veelal bij ziekte omdat de werkdruk verlagende middelen dan wegens het niet kunnen vinden van invallers - veelal niet ingezet kunnen worden.
In onderstaande tabellen zijn de bestedingen van de werkdrukmiddelen opgenomen.

Niet-financiële maatregelen om de werkdruk te verminderen
Door actief te sturen op het terugdringen van het verzuim ontstaat er (wanneer verzuim laag is) meer ruimte om de
werkzaamheden op te pakken. Hiervoor is het vervangingsbudget op scholen aan de voorkant ingezet. Werkdruk is
ook een stuk beleving; door actief de goede gesprekken te voeren, de HRM cyclus, en oprechte aandacht te hebben
als leidinggevende voor de medewerkers kan je hierin een groot deel beïnvloeden. Het optuigen van het
werkverdelingsplan is daarbij ook een belangrijk onderdeel. Daarnaast is een vitaliteitsprogramma aan medewerkers
van het bedrijfsbureau aangeboden.
Uitkeringen na ontslag
Ontslagen medewerkers ontvangen naast de reguliere uitkeringen van het UWV voor de WW een bovenwettelijke
uitkering. De uitkeringslasten komen voor rekening van het Participatiefonds indien het ontslag voldoet aan de eisen
van de instroomtoets. Bij ontslagprocedures wordt intern gecontroleerd of de procedure voldoet aan de eisen van
deze instroomtoets. Op deze wijze minimaliseert RENN4 de kosten van uitkeringen na ontslag. Wanneer een ontslag
niet aan deze normen voldoet dienen de kosten voor de werkeloosheidsuitkeringen door RENN4 gedragen te
worden. Voor deze ontslagen is door RENN4 een wachtgeldvoorziening gevormd.
Medewerkers die ontslagen zijn uit hoofde van de reorganisatie en waarvoor een herbenoemingsverplichting
bestaat, zijn apart geregistreerd. Bij vacatures wordt de benoemingsvolgorde gehanteerd en zullen deze mensen
worden geplaatst indien ze voldoen aan de vacature eisen.
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2.3 Huisvesting, facilitaire zaken & ICT
Het jaar 2019 was een bewogen jaar op het gebied van huisvesting. Onze vaste RENN4 huisvestingsadviseur heeft in
het laatste kwartaal van 2019 afscheid genomen en wordt per april 2020 pas weer vervangen. In de tussengelegen
periode hebben een collega binnen RENN4 en een externe huisvestingsadviseur de belangrijkste taken
overgenomen. Dit om de lopende nieuwbouwprojecten, de gemeentelijke IHP trajecten en het planmatig
onderhoudstraject in “de lucht” te houden.
Nieuwbouw projecten
Voor RENN4 zijn er in 2019, twee concrete nieuwbouwtrajecten opgestart. Dit betreffen de scholen in Appingedam
en in Hoogezand. Voor de scholen in Drachten (Samen Kansrijk) en Emmen (Aventurijn) zijn inmiddels de
huisvestingstrajecten in een beginnende fase.
Op zeer korte termijn zullen zowel de bouw in Appingedam als in Hoogezand starten. Naar verwachting zullen in de
loop van 2021 deze gebouwen in gebruik genomen worden. Voor het project Samen Kansrijk in Drachten zijn
inmiddels de handen op elkaar voor de locatie en het daarbij behorende budget. Op korte termijn zal de
architectenselectie voor dit grote project, waar RENN4 de bouwheer van is, starten.
Gemeentelijke IHP trajecten
In 2019 zijn er in de gemeente Leeuwarden, Groningen en Hoogeveen integrale huisvestingstrajecten opgestart en
deels afgerond. Kort gezegd houdt dat in, in welk jaar krijgen we nieuwe of gerenoveerde scholen in de
desbetreffende gemeente. Een intensief traject waarbij diverse van onze scholen betrokken zijn. In Groningen is
inmiddels het concept IHP gereed. Voor onze scholen in de gemeente Groningen, met uitzondering van het
Diamantcollege, zal in de komende 5 jaar wat gaan gebeuren. Het is nu zaak om te zorgen dat we als RENN4 ook het
gewenste krijgen. In 2020 worden de IHP’s van de andere gemeenten afgerond.
Planmatig onderhoud
Vanaf 2019 zijn onze meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) digitaal inzichtelijk via een aparte softwaremodule en
kunnen we snel inzicht krijgen bij welke scholen gelijksoortig onderhoud gepleegd moet worden. Hiermee was het
vrij makkelijk om in 2019 het planmatig onderhoud voor 2020 goed in beeld te krijgen. Het is dan ook de bedoeling
dat we al het planmatig onderhoud in 2020, van alle scholen, grootschalig meervoudig onderhands gaan
aanbesteden bij de plaatselijke partijen uit de provincies. Naast de gewenste kwaliteit dicht bij de school verwachten
we hiermee ook financiële voordelen te behalen.
Ontwikkelingen
Een belangrijke ontwikkeling als gevolg van ons beleid is dat we zoveel mogelijk grip moeten houden en krijgen op al
het onderhoud. Zo ook het jaarlijkse preventieve onderhoud, oftewel de onderhoudscontracten. Geconstateerd is
dat we veel verschillende onderhoudscontracten hebben voor dezelfde type werkzaamheden op al onze scholen.
Ons doel komende periode is om alle onderhoudscontracten opnieuw aan te besteden in nieuwe mantelcontracten.
Hiermee toetsen we onze contracten weer aan marktconformiteit, krijgen we maximale controle en zullen we ook
op de kosten gaan besparen.
Daarnaast zullen we streven naar wederom een eigen huisvestingsadviseur zodat alle taken die nu blijven liggen,
weer kordaat en goed opgepakt worden.
Duurzaamheid
RENN4 is bij nieuwbouw nog steeds voornemens om extra te investeren om de exploitatiekosten te verlagen, maar
binnen de huidige regelgeving moet een nieuw gebouw al heel erg duurzaam zijn, de zogenaamde BENG eisen (Bijna
Energie Neutraal Gebouw). Naast de nieuwe gebouwen wil RENN4 de bestaande gebouwen ook graag
verduurzamen. In 2020 zal dit een speerpunt zijn in het beleid.
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ICT
Pilot Social Schools
De pilot met de ouderportaal Social Schools in het S(B)O is met succes afgerond. De organisatie heeft Social Schools
als standaard voor oudercommunicatie aangenomen. Scholen die nog niet met oudercommunicatie gestart zijn maar
dit wel gaan doen, maken in het vervolg standaard gebruik van Socials Schools en het beleid omtrent
oudercommunicatie.
Pilot mobiele devices
Ook de pilot omtrent de inzet van mobiele devices is met succes afgerond. Zowel het S(B)O als het VSO hebben
proefgedraaid met verschillende devices zoals iPads en Chromebooks. De conclusie uit de pilot was
dat Chromebooks beter aansluiten op de behoefte van de scholen en breed ingezet kunnenkunnen worden in alle
onderwijstypen van RENN4. De Chromebooks (i.c.m. de digitale leeromgeving Mijn Omgeving Online) zijn als
standaard aangenomen. Scholen van RENN4 die willen starten met mobiele devices gebruiken
derhalve Chromebooks, beheerd door leverancier Heutink ICT. Jaarlijks worden op basis van
begroting Chromebooks grootschalig ingekocht en geleverd aan de scholen.
Evaluatie huidige leerlingvolgsystemen
In samenwerking met het domein Onderwijsadvies & Onderzoek is een enquête uitgezet naar de collega’s van de
scholen om te meten hoe tevreden men is over de huidige volgsystemen SchoolOAS, Leerwinst en Parnassys (in het
SBO). Het resultaat van deze enquête was dat het overgrote deel van de collega’s erg ontevreden was over de
gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie van SchoolOAS en Leerwinst. De SBO-collega’s daarentegen hebben
aangegeven zeer tevreden te zijn over Parnassys. Dit heeft ertoe geleid dat een memo is opgesteld met het advies
om zowel Leerwinst als OAS te vervangen voor nieuwe systemen. Voor het SO is Parnassys gekozen en voor het VSO
wordt een aanbestedingstraject opgestart gezien de markt daar iets breder is wat betreft aanbieders.
Integratie van SBO de Zwaaikom (SBO de Sterren)
RENN4 heeft SBO de Zwaaikom in 2019 toegevoegd aan haar scholenbestand. De fysieke staat van de school was
onder de maat, zo ook de ICT-voorzieningen. Domein ICT heeft in de zomervakantie van 2019 de school gemigreerd
naar de centrale ICT-omgeving van RENN4 met alle bijbehorende faciliteiten zoals dekkende Wifi en nieuwe
hardware.
Onderzoek telefonie
De bereikbaarheid van de scholen binnen RENN4 is in de afgelopen jaren in het gedrang gekomen door
herhaaldelijke uitval van de inmiddels afgeschreven telefonieoplossing. Er is met externe adviseur Telecomvisie een
businesscase opgesteld naar aanleiding van een totale behoefte inventarisatie van de scholen en het
bedrijfsbureau. Het onderzoek heeft geleid tot een scenario waarin RENN4 haar telefonie oplossing zal gaan
vervangen met een cloudoplossing en het huidige Bring Your Own Device beleid gaat uitbreiden zodat meer
medewerkers aanspraak kunnen doen op een vergoeding voor mobiele telefonie.
Windows 10
De ondersteuning op Windows 7 vervalt waardoor RENN4 risico’s gaat lopen op het gebied van functionaliteit maar
ook beveiliging van de RENN4 werkplekken. Om deze redenen is in 2019 een migratie naar Windows 10 ingezet in
samenwerking met ICT-dienstverlener Unilogic. In de zomervakantie van 2019 is de laatste school gemigreerd naar
het nieuwe besturingssysteem, tezamen met de vervanging van ontoereikende hardware.
Vernieuwing/migratie SharePoint
Het intranet en het huidige kwaliteitsmanagementsysteem draaien op het Microsoft platform SharePoint. Dit
platform werd in voorgaande jaren fysiek op een server onderhouden. Dit bracht tekorten aan functionaliteiten met
zich mee waardoor een migratie naar het cloudplatform SharePoint Online (binnen Office 365) onoverkomelijk was
geworden. In 2019 is in samenwerking met leverancier Arrix een migratie ingezet waarbij ook het Intranet en even
later ook het kwaliteitsmanagementsysteem zijn gemigreerd en vernieuwd met nieuwe functies die niet haalbaar
waren in de oude situatie.
De gestelde ICT doelen zijn allen conform planning uitgevoerd en daarmee zijn de doelen behaald.
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2.4 Financieel beleid
Het College van Bestuur van RENN4 is zich bewust van de verantwoordelijkheden ten aanzien van de beheersing van
zowel de personele als de materiële kosten. Het financieel beleid van RENN4 is gericht op continuïteit op basis van
een gezonde financiële situatie. Om dit beleid uit te voeren, is een goed werkende Planning & Control-cyclus
onontbeerlijk.
Planning & Control-ontwikkelingen
Maandelijks ontvangen alle budgethouders een financiële voortgangsrapportage en een rapportage betreffende de
personele inzet in relatie tot het toegekende budget; het College van Bestuur ontvangt hiervan afschriften. De Raad
van Toezicht en het College van Bestuur ontvangen iedere vier maanden een uitgebreide rapportage over de
(financiële) ontwikkelingen van de totale stichting. Het College van Bestuur heeft daarnaast tweewekelijks overleg
met het domein Financiën om de actuele zaken rondom de financiële situatie van RENN4 te bespreken.
De sturing op de personele inzet is cruciaal binnen RENN4 aangezien dit meer dan 75% van de totale uitgaven
betreft. RENN4 stuurt de personele inzet op basis van de FPE-systematiek. Deze systematiek rekent alle personele
inzet om naar aantallen op basis van de gemiddelde loonschaal L11 van RENN4. De rapportage over de personele
inzet geeft het College van Bestuur en de budgethouders voldoende grip om effectief te kunnen sturen. Onderdeel
van de rapportage is de monitoring van de juistheid van de FPE-systematiek. De rapportage wordt maandelijks op
totaalniveau (inclusief verzuimcijfers) en op medewerker niveau opgesteld en verzonden aan het College van
Bestuur en alle directeuren die budgethouder zijn.
Naast de managementinformatie en de jaarlijkse begroting werken wij ook met een meerjarenbegroting inclusief
een meerjarig bestuursformatieplan en een jaarlijks bestuursformatieplan. RENN4 heeft in januari 2019 de
meerjarenbegroting 2019-2023 opgesteld. Deze meerjarenbegroting vormt de financiële basis tot en met 2023 en is
de uitwerking van het meerjarig financieel beleid.
Financiële positie
RENN4 kent een gezonde financiële positie. Het College van Bestuur streeft naar het op peil houden van het
vermogen binnen redelijke grenzen. RENN4 streeft ernaar om de verhouding van het vermogen in lijn te houden met
de omvang van de organisatie.
Het College van Bestuur heeft, met instemming van de Raad van Toezicht, besloten om het vermogen meer in te
zetten. Hiervoor is in 2011 het beleidsplan “Geld moet werken” opgesteld. Dit beleidsplan is een meerjarige
financiële vertaling van extra uitgaven naast de jaarlijkse uitgaven. Het plan beoogt het op peil houden van - en waar
mogelijk - verbeteren van de onderwijskwaliteit na inkrimping van de organisatie als gevolg van Passend Onderwijs.
Tevens is gekozen voor extra inzet van middelen vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. In
2014 is dit plan voor het eerst geactualiseerd en in 2015 en 2016 zijn de uitgaven bijgesteld.
In 2017 is een financiële risicoanalyse uitgevoerd om te bepalen hoe groot het eigen vermogen van RENN4 moet zijn
om risico’s op te vangen. Op basis van dit rapport heeft het College van Bestuur besloten, met goedkeuring van de
Raad van Toezicht, wat het minimum vermogen van RENN4 moet zijn. Het meerdere kan daarmee geïnvesteerd
worden in de organisatie. Dit heeft in 2018 geresulteerd in het beleidsplan ‘Geld moet werken 3.0’ wat verder in
2019 is uitgevoerd.
Treasury- en financieringsbeleid
De uitgangspunten van de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW zijn door RENN4 vertaald in het
treasurystatuut. Het treasurystatuut van RENN4 is in januari 2019 aangepast naar de veranderde wet- en
regelgeving.
In 2019 is binnen de kaders van het treasurystatuut gehandeld en daarmee vergelijkbaar met de uitvoering in 2018.
Momenteel houdt RENN4 haar liquiditeiten ad € 7,0 miljoen alleen aan op bank- en spaarrekeningen. Deze middelen
zijn direct opeisbaar. Dit beleid is binnen de financiële commissie besproken en besloten is om dit te handhaven.
Voor de komende jaren is er geen behoefte aan het aantrekken van externe financiering.
RENN4 heeft in 2019 geen gebruik gemaakt van derivaten. Het treasurybeleid van RENN4 is risicomijdend ter
waarborging van de financiële continuïteit van de organisatie.
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Allocatie middelen
De school (BRIN) is de bekostigingseenheid, maar de middelen worden op bestuursniveau verdeeld. Dit is wettelijk
zo geregeld. Over de inzet van de gelden beslist het College van Bestuur, na advies van de GMR en goedkeuring
(begroting kalenderjaar) van de Raad van Toezicht. Voor de toekenning van de middelen wordt aan de hand van de
leerlingenaantallen per school berekend wat de personele- en materiële inkomsten zijn.
Van de personele lumpsumbekostiging wordt 6% ingehouden voor de bekostiging van de overhead (College van
Bestuur/ bedrijfsbureau), 1,5% wordt ingehouden voor de financiering van de gezamenlijke kosten. Voor de
financiering van het centraal gedragen ‘bijzonder budget voor oudere werknemers’ en ouderschapsverloflasten
wordt 3% ingehouden van de personele lumpsumbekostiging. Het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid
wordt voor 50% bovenschools ingezet ter dekking van de overhead en de centraal gedragen lasten. De rest wordt
toegekend aan de scholen via de materiële begroting. Bekostiging vanuit de SWV-en bestemd voor expertise en
arrangementen worden één op één toegevoegd aan het formatieve budget van de betreffende school.
De lumpsum die na aftrek van bovenstaande inhoudingen beschikbaar is voor de scholen wordt volledig ingezet voor
de reguliere- en de vervangingsformatie. Naast dit budget kunnen scholen ook een deel van hun budget voor
personeels- en arbeidsmarktbeleid inzetten voor de bekostiging van de door de school gewenste formatie mits daar
ruimte voor is in de reguliere exploitatie en daarover afspraken zijn gemaakt bij vaststelling van de begroting.
De materiële bekostiging, minus de aftrek voor de kosten voor groot onderhoud, worden toegerekend aan het
exploitatiebudget van de scholen, vermeerderd met 50% van de P&A-middelen en 100% van de middelen voor de
prestatiebox. De middelen voor de verlaging van de werkdruk worden naar eigen inzicht van het schoolteam ingezet.
Dit kan zowel voor personele- als voor materiele uitgaven zijn.

2.5 Risico’s en risicobeheersing
Ultimo 2019 is door RENN4, ondersteund door de Controlgroep, een uitgebreide analyse gedaan naar het financieel
risicoprofiel van RENN4 in combinatie met de beheersmaatregelen die daarop getroffen zijn. Deze exercitie is
gedaan om vast te stellen wat de omvang van het vermogen van RENN4 moet zijn om deze risico’s af te dekken. Dit
betrof een vernieuwde analyse en herijking van een eerdere analyse uit 2017.
Door het College van Bestuur en de Raad van toezicht is op basis van deze analyse een ondergrens van 3,5 miljoen
euro vastgesteld. Het verschil tussen dit benodigde vermogen en het beschikbare vermogen kan de organisatie
aanwenden voor investeringen in de organisatie op het gebied van duurzame maatregelen om de kwaliteit te
verbeteren of te waarborgen of om efficiency voordelen te behalen.
Beheersmaatregelen en risicobereidheid
Een beheersmaatregel is elke actie die wordt ondernomen om een risico te voorkomen of te reduceren, dan wel de
impact op de organisatie te verkleinen. Per risico’s heeft RENN4 één of meerdere beheersmaatregelen genomen.
Deze zijn uitvoerig verkend en beschreven. Daarbij is ook de risicobereidheid van RENN4 bepaald. Daar waar
(financieel) mogelijk neemt RENN4 de beheersmaatregelen om risico’s volledig te voorkomen of te reduceren.
Op basis van deze beheersmaatregelen is de kansklasse (de kans dat het risico zich openbaart) bepaald en de
inschatting van het financiële gevolg gemaakt.
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Risico’s
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico’s genoemd met de bijbehorende kansklasse en de inschatting van
de gevolgschade.
Omschrijving risico
Onvoorzienbare en onbeheersbare leerling fluctuatie
Financiële gevolgen van beëindiging arbeidsrelatie ter voorkoming
van een geschil of om een bestaand geschil op te lossen (o.a.
arbeidsconflicten)
Instabiliteit in bekostiging
Onvolledige indexatie van bekostiging
Hoger dan begrote lasten voor (ziekte-)vervanging
Arbeidsmarkt schaarste, hoger dan begrote lasten door het
moeilijk kunnen vervullen van vacatureruimte
Restrisico’s
Uitvoeringsrisico in de bedrijfsvoering (vaste voet)

Kans
90%
30%

Gevolg min
€ 500.000
€ 150.000

Gevolg max
€ 750.000
€ 300.000

50%
70%
70%
70%

€ 150.000
€ 500.000
€ 150.000
€ 300.000

€ 300.000
€ 750.000
€ 300.000
€ 500.000

50%
100%

€ 500.000
€ 300.000

€ 750.000
€ 500.000

Met een zogenaamde “Monte Carlo” simulatie is bepaald dat met een gewenste zekerheid van 90% een aan
te houden vermogen van € 3.043.000 voldoende is om bovenstaand profiel af te kunnen dekken. Simulatie van de in
2017 geïnventariseerde risico’s leidde tot een benodigd aan te houden vermogen van € 2.578.000. Ten opzichte van
het in 2017 geïdentificeerde profiel is er dus een stijging van € 465.000 waarneembaar in het minimaal aan te
houden vermogen om het risicoprofiel af te kunnen dekken.
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3. Verantwoording financiën
3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Leerlingen
In onderstaande tabel is de leerlingentelling opgenomen. De jaren 2021 en 2022 zijn ontleend aan de vastgestelde
meerjarenbegroting 2020-2024. De telling betreft niet de 1 oktobertelling, maar de zgn. groeiteldatum 1 februari
omdat deze bij RENN4 hoger is dan 1 oktober en de bekostiging vastgesteld wordt op deze hogere tellingen.

In de afgelopen 15 jaar is er een verschuiving ontstaan waarbij er relatief minder SO leerlingen zijn en de VSO
leerlingen verhoudingsgewijs en in absolute zin zijn gestegen. De leerlingenkrimp in het PO is ingezet in 2012. De
daling in het SO is echter sterker geweest dan de demografische krimp. In 2014 is de daling in het SO versterkt door
de komst van Passend Onderwijs. Vanaf 2018 is de daling in het SO gestopt en is er een lichte groei waarneembaar.
De VSO populatie is vanaf 2016 bij RENN4 fors gegroeid. Dit is deels te verklaren door de start van onderwijs op
nieuwe locaties (Fier Fryslân, Matrix Lyceum en Synthese Heerenveen). In Drenthe is echter het VSO zeer fors
gestegen in 2 jaar tijd met 50% waarvoor geen directe verklaring is. Mogelijk is dit te verklaren door uitgesteld
verwijsgedrag in het PO; de problematiek van de leerlingen maakt dat succesvol inpassen in het VO moeizaam
verloopt.
RENN4 verwacht voor de komende jaren geen verdere groei en houdt rekening met een daling op basis van de
demografische ontwikkelingen.

Personele bezetting
In onderstaande tabel is de personele bezetting weergegeven.

De bezetting is in lijn met de stijging van het aantal leerlingen. De bezetting 2020 tot en met 2022 is ontleend aan de
meerjarenbegroting 2020 – 2024. De daling van de bezetting wordt volledig verklaard door de verwachte lichte
daling van het aantal leerlingen.
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Covid-19
Vanaf maart 2020 heeft Nederland te maken met de coronacrises. Vanaf 16 maart heeft de Rijksoverheid besloten
dat alle scholen moesten sluiten en medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis moeten werken. Dit vraagt van de
medewerkers van RENN4 veel improvisatie- en doorzettingsvermogen om het onderwijsproces bij onze doelgroep
door te laten gaan. Voor leerlingen met een onveilige thuissituatie of waarbij het niet mogelijk is om op afstand
onderwijs te volgen wordt gekeken naar maatwerk op de scholen. Vanaf 11 mei 2020 zal het onderwijsproces in de
leeftijd van 4 t/m 12 jaar weer opstarten en vanaf 2 juni voor de VSO-scholen.
Op het moment van opstellen van de jaarrekening lijken de extra kosten erg mee te vallen en zijn veelal weg te
strepen tegen besparingen als gevolg van de sluiting (bijvoorbeeld op energielasten). De verwachting is dat de
coronacrisis geen continuïteitsimpact heeft op RENN4.

3.2 Staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten

In de bovenstaande staat van baten en lasten zijn de private geldstromen wel opgenomen in de cijfers over de jaren
2018 tot en met 2020, echter zijn de private geldstromen nog niet verwerkt in de begroting voor 2021 en 2022. Het
begrote resultaat voor 2021 en 2022 wordt hierdoor ca. € 10K te hoog weergegeven.

Belangrijkste verschillen realisatie 2019 t.o.v. begroting 2019
Bekostiging
De bekostiging is fors hoger door de verhoging van de tarieven voor de lumpsumbekostiging. Daarnaast is voor
€ 426K aan aanvullende bekostiging ontvangen die niet begroot was, waaronder werkdruk verlagende middelen,
lerarenbeurzen, subsidie voor zij-instromers, etc. Tevens is er nog een bedrag van € 224K ontvangen vanuit de
eenmalige 460 miljoen voor het onderwijs. Dit geld is bedoeld voor de eenmalige uitkering die in februari 2020
betaald zal worden aan de medewerkers van RENN4.
De gelden die vanuit de SWV-en worden ontvangen zijn € 667K hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt doordat
gedurende het jaar zijn er meer arrangementen uitgegeven door de SWV-en.
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Overige Overheidsbijdragen en overige baten
De overige Overheidsbijdragen zijn redelijk in lijn met de begroting. De hogere baten worden veroorzaakt doordat er
meer geld voor de instandhouding van de gymzalen is ontvangen.
De overige baten zijn lager dan de begroting. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er minder personeel is
gedetacheerd bij externe organisaties (€ 524K lager). Dit wordt gecompenseerd door de overige baten die € 350K
hoger uitvallen, met name door hogere ESF subsidie dan begroot en de overdracht van het eigen vermogen ad
€ 100K van SBO de Sterren door stichting Ultiem.
Personele lasten
De lonen en salarissen vallen € 1.720K (5,4%) hoger uit dan begroot. De overschrijding wordt met name veroorzaakt
door toegestane overschrijdingen die zijn toegekend door het CvB aan de scholen. Het overgrote deel van deze
overschrijdingen zijn gedekt vanuit extra gelden vanuit de SWV-en of betreffen overschrijdingen die betrekking
hebben op de groei van leerlingen ten opzichte van de bekostiging (met name De Atlas en VSO de Zwaai). In totaal
betreffen de toegestane overschrijdingen 56,3 FPE waarvan 11,1 FPE was meegenomen in de jaarbegroting. Van de
toegestane overschrijdingen wordt 18,6 FPE direct gefinancierd door SWV-en, detacheringen en de lerarenbeurs.
Het resterende deel van de toegestane overschrijdingen (31,8 FPE) wordt gefinancierd vanuit het eigen vermogen
van RENN4. Hiervan heeft 20 FPE betrekking op voorfinanciering van groei van leerlingen of leerlingen met een
zwaardere bekostigingscategorie. 3,3 FPE heeft betrekking op de inzet van zij-instromers boven de formatieve
sterkte.
De overschrijdingen worden licht gecompenseerd doordat er gemiddeld 0,9 FPE per maand minder aan formatie
werd ingezet dan begroot.
RENN4 heeft € 55.321 betaald aan ontslagvergoedingen en € 34.716 aan transitievergoedingen.
De overige personele lasten zijn € 749K hoger dan begroot. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door
hogere inhuur derden ad € 1.032K als gevolg van tijdelijke projecten en vervanging voor ziekte. En daarnaast zijn de
overige personele lasten ad € 440K lager o.a. door vrijval van voorzieningen. Verder vallen de kosten voor de
scholing en de kosten voor HRM-trajecten hoger uit dan begroot.
Overige lasten
De overige lasten zijn € 882K hoger dan het budget. Dit wordt veroorzaakt door hogere huisvestingslasten, hogere
overige instellingslasten (waaronder hogere lasten voor leermiddelen).
De afschrijvingen zijn nagenoeg in lijn met de begroting.
De huisvestingslasten zijn met name hoger doordat de kosten voor medegebruik hoger uitvallen en de hoger lasten
voor schoonmaak.
De overige instellingslasten zijn met name hoger door de extra wervingskosten (€ 222K hoger) voor personeel als
gevolg van het lerarentekort. Verder zijn de advieskosten hoger dan begroot. Dit wordt gecompenseerd door lagere
lasten voor accountantskosten door de verandering van accountantskantoor.
De leermiddelen zijn met name hoger door de overschrijdingen van de lasten voor ICT en symbiose- en
onderwijszorgtrajecten. Dit wordt enigszins gecompenseerd door de lagere lasten voor reguliere leermiddelen.
Financiële baten & lasten
De financiële baten lopen licht achter op de begroting in absolute bedragen. Ondanks dat RENN4 een kleine 7
miljoen aan liquide middelen heeft is de rentestand dermate laag (0,01%) dat er bijna geen rentebaten meer
ontvangen worden. De bankkosten zijn inmiddels hoger dan de rentebaten.
Geld moet werken
De uitgaven vanuit ‘Geld moet werken’ ad € 490.000 blijven achter op de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat
de kweekvijver pas na de zomervakantie is opgestart, er nog geen kosten voor maatregelen werkdrukvermindering
zijn gemaakt, alsmede weinig tot geen kosten voor het innovatiebudget en de certificering. De uitgaven hebben met
name betrekking op afschrijvingen op eerdere investeringen vanuit Geld moet werken en op scholingskosten.

Belangrijkste verschillen realisatie 2019 t.o.v. realisatie 2018
RENN4 wordt in 2019 voor fors meer leerlingen bekostigd dan in 2018. Tevens zijn de bekostigingstarieven ook
3,13% hoger dan in 2018. In augustus 2019 is SBO de Sterren toegevoegd aan het scholenbestand van RENN4. Deze
ontwikkelingen hebben in 2019 gezorgd voor een fors hogere bekostiging en ook hogere personele lasten dan 2018.
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Belangrijkste ontwikkelingen in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting
De jaren 2020 tot en met 2024 betreffen de begroting op basis van de geprognosticeerde leerlingenaantallen en de
uitkomsten van de gehanteerde uitgangspunten. Het verschil tussen 2020 en 2021 in exploitatieresultaat wordt
verklaard doordat in de begroting van 2020 een fors bedrag zit aan groeiformatie die RENN4 moet voorfinancieren,
een kwaliteitsimpuls voor de scholen door middel van een extra specifieke formatieve inzet en door de zijinstromers. In totaal betreft dit een bedrag van € 1.157K. Dit is vanaf 2021 niet meer aan de orde. Het dalende
resultaat tussen 2021 en 2022 wordt verklaard doordat RENN4 ervan uitgaat dat de materiële lasten sterker stijgen
dan de indexering van de materiële kosten.

Meerjarenbalans
Bij de opstelling van de meerjarenbalans in de meerjarenbegroting is de verwachte eindbalans 2019 als uitgangspunt
genomen bij opstelling van de meerjarenbegroting. Aangezien vorderingen en schulden meerjaarlijks sterk kunnen
fluctureren en daardoor onvoorspelbaar zijn, zijn ze, omwille van het zichtbaar maken van deze posten binnen de
meerjarenbalans, ‘bevroren’ op de verwachte eindstand van 2019.

De materiële vaste activa is in 2019 gestegen doordat er meer is geïnvesteerd dan er is afgeschreven. Er is met name
in ICT geïnvesteerd (touchscreens). De vorderingen zijn in 2019 met name gedaald t.o.v. 2018 door de overlopende
activa. Ultimo 2018 was er een forse vordering uit hoofde van huisvestingsprojecten. De liquide middelen zijn in
2019 licht gestegen t.o.v. 2018 doordat de kasstroom uit bedrijfsoperaties hoger was dan de negatieve kasstroom uit
investeringsoperaties.
De daling van het eigen vermogen wordt veroorzaakt door de negatief begrote exploitatieresultaten. Tussen 2019 en
2020 zit een forse sprong die verklaard wordt door het verwachte fors negatieve resultaat 2020. Dit negatieve
resultaat zal lager uitvallen dan begroot doordat bij opstelling van de begroting de verwachting was dat
medewerkers de cao-verhoging over 2019 ook in 2019 uitbetaald zouden krijgen. De nabetaling komt echter ten
laste van het exploitatieresultaat 2020.
De voorzieningen zijn in 2019 gedaald t.o.v. 2018 door de vrijval van de voorziening voor verzuimkosten en de vrijval
van de voorziening voor vertrekregelingen en transitievergoedingen.
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De kortlopende schulden zijn in 2019 gestegen door een hogere crediteurenstand, hogere belastingen en sociale
premies en een hogere stand van het vakantiegeld.

3.3 Financiële positie
Kengetallen
In onderstaande tabel zijn de kengetallen van RENN4 opgenomen. De cijfers betreffende de jaren 2020 tot en met
2022 zijn ontleend aan de vastgestelde meerjarenbegroting 2020-2024.

De solvabiliteit van RENN4 is ruim boven de signaleringsgrens die de Inspectie van het Onderwijs hanteert. De daling
van het percentage richting 2022 wordt met name veroorzaakt door de (begrote) negatieve resultaten.
De liquiditeit blijft ook ruim boven de signaleringsgrens. In 2020 is er een forse sprong neerwaarts als gevolg van het
negatieve resultaat.
RENN4 heeft met het beleidsplan “Geld moet werken” al jarenlang bewust een negatieve exploitatie en daarmee
een negatieve rentabiliteit. In 2020 is de rentabiliteit echter fors langer dan normaal als gevolg van de
voorfinanciering van de sterke groei van leerlingen.

Reservepositie
De reservepositie van RENN4 is fors hoger dan het minimale niveau wat benodigd is op basis van de risico-analyse.
Uitgangspunt hierbij is dat RENN4 minimaal € 3,5 miljoen aan liquide middelen beschikbaar moet hebben voor de
risico’s. Ultimo 2019 is dat € 7,3 miljoen. Dit betekent dat er nog voor € 3,8 miljoen aan financiële ruimte is. Hierbij
moet wel aangetekend worden dat de verwachting voor 2020 fors negatief is.
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Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht Nevenfuncties College van Bestuur
Onderstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd tenzij anders vermeld.
L. (Leendert) de Boom
Functie
 Voorzitter College van Bestuur RENN4, tot 1 september 2019
 Lid College van Bestuur RENN4, vanaf 1 september 2019
Nevenfuncties (tot 1 september 2019)
 Lid van de Adviesraad van de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool te Groningen
 Lid van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband PO 20.01
 Lid van de Raad van Toezicht van het Samenwerkingsverband PO 22.02
 Lid van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband PO 22.03
 Lid van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband VO 20.01
 Lid van het Niet Uitvoerend Bestuur van het Samenwerkingsverband VO 20.02
 Lid van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband VO 21.01
 Bestuurslid van het Samenwerkingsverband VO 21.02
 Bestuurslid van het Samenwerkingsverband VO 21.03
 Bestuurslid van het Samenwerkingsverband VO 22.01
 Lid van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband VO 22.03
 Lid van de Algemene Ledenvergadering van het RTC-Groningen

J. (Jeep) Jonker
Functie
 Lid College van Bestuur RENN4
Nevenfuncties
 Eigen bedrijf in het uitvoeren van ballonvaarten (bezoldigd)
 Voorzitter van het bestuur van de coöperatie Eduglas
 Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband PO 22.01
 Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband PO 22.02
 Penningmeester van het Samenwerkingsverband VO 22.01
 Lid van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband VO 22.02
 Bestuurslid van het Samenwerkingsverband VO 22.03
 Bestuurslid van het Samenwerkingsverband PO 22.03
 Penningmeester beheerstichting MFA Het Schakelveld
Y.E. (Yvonne)Beishuizen
Functie
 Directeur REIK, tot 1 maart 2019
 Voorzitter College van Bestuur, vanaf 1 september 2019
Nevenfuncties
 Lid van het bestuur van atletiek- en trimvereniging ATC’75
Vanaf 1 september 2019:
 Lid van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband PO 20.01
 Lid van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband VO 20.02
 Lid van het Dagelijks Bestuur en penningmeester van het Samenwerkingsverband VO 21.01
 Bestuurslid van het Samenwerkingsverband VO 21.02
 Bestuurslid van het Samenwerkingsverband VO 21.03
 Lid van de Adviesraad van de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool te Groningen
 Lid van de Algemene Ledenvergadering van het RTC-Groningen
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Bijlage 2: Overzicht (neven)functies leden Raad van Toezicht
A. (Ard) van der Tuuk
Nevenfuncties:
 Lid commissie bezwaar gemeente Heerenveen
 Penningmeester landelijk bestuur PvdA
 Voorzitter van de Raad van Toezicht Loods 13, jeugdtheater
 Voorzitter welstandscommissie Libau
 Lid bestuur Het Houten Huis – theatergezelschap

E. (Erik) van Zuidam
Functie:
 Adviseur Rijnlandse Organisatieontwikkeling, leiderschap& sociale innovatie
Nevenfuncties:
 Bestuurslid van de Stichting Jeugdbrandweer Groningen
 Lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Noord
 Lid Rekenkamercommissie gemeente Noordenveld

M.H.M. (Marjolijn) Nieuwenhuijsen- Janssens
Functie:
 Directeur Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM), Utrecht
Nevenfunctie:
 Lid van de Raad van Toezicht Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe

A. (Alexandra) Sfintesco
Functies:
 Oprichter en adviseur Buro Bries
 Partner en adviseur Buro Waai
 Adviseur Corus advies

J. (Annet) van den Broek
Functie:
 Interim directeur Hogeschool Van Hall Larenstein (tot april 2019)
 Interim directeur Dockinga College (vanaf oktober 2019)
Nevenfuncties:
 Voorzitter examencommissie Clusius College
 Projectleider NHL Stenden

D. (Dick) Baas,
Functie:
 Eigenaar Privacy management en Bedrijfsconsultancy, "Delius (Dick) Baas MBA"
Nevenfunctie:
 (gast) Docent Finance Tax and Advice bij NHL Stenden Hogeschool

B. (Ben) Plandsoen
Nevenfuncties:
 Lid Raad van Toezicht Kids First - COP groep; qq lid Raad van Commissarissen Holding COP groep (Centrum voor
Ontwikkeling en Pedagogiek, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
 Lid Raad van Commissarissen, Woongroep Marenland
 Lid kwaliteitscommissie VTOI-NVTK (Denktank Vereniging van toezichthouders kinderopvang en onderwijs)

30

Bijlage 3: Jaarverslag van de Raad van Toezicht

Begin dit jaar is er tijdens de strategische sessie met het College van Bestuur gesproken over de organisatie van het toekomstige
onderwijs in het licht van behoud van kwaliteit, de ontwikkeling van samenwerking met ketenpartners en een krimpende markt
aan personeel. Met deze uitdagingen zal RENN4 de komende jaren naar verwachting blijvend worden geconfronteerd.
Meerjarenbeleidsplan
Tijdens de sessie heeft er ook een evaluatie op zowel in- als extern niveau plaatsgevonden van het lopende
meerjarenbeleidsplan (2015-2019) “Excellent in speciaal talent”. Daarnaast is met het oog op de landelijke ontwikkelingen zoals het lerarentekort, verzwaring van de problematiek, de mankerende samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening
- en de inventarisatieronde onder personeel, ouders en ketenpartners gesproken over de koers voor het nieuwe
meerjarenbeleidsplan (2019-2023). De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan het meerjarenbeleidsplan van het
College van Bestuur.
Meerjarenbegroting 2019-2023
Eind januari heeft de financiële commissie diepgaand en uitgebreid overleg gehad over de meerjarenbegroting 2019-2023. Uit
het overleg heeft de financiële commissie geconstateerd dat er voor wat betreft het lerarentekort daadwerkelijk sprake is van
een lastig vraagstuk en een grote zorg. Het antwoord op deze problematiek - naast het blijven voeren van actief beleid gericht
op binden en boeien van medewerkers - zal mogelijk gevonden kunnen worden in een andere vorm van inrichting van het
onderwijs. Daartoe zal onderzoek nodig zijn. De financiële continuïteit van RENN4 is hierdoor echter niet in geding. Er is voor de
komende jaren volop ruimte voor investeringen en innovatie. De meerjarenbegroting is door de Raad van Toezicht goedgekeurd.
Bestuursverslag
Het bestuursverslag geeft informatie op vele beleidsterreinen, over de activiteiten in het afgelopen jaar en hetgeen gerealiseerd
is. Vanuit de Raad van Toezicht zijn er, gezien het feit dat de Raad gedurende het jaar goed middels managementrapportages
wordt geïnformeerd over het verloop van de ontwikkelingen binnen RENN4, geen vragen ten aanzien van het bestuursverslag.
De Raad van Toezicht keurt het besluit van het College van Bestuur tot vaststelling van de jaarrekening en bestuursverslag 2018
goed.
De Raad van Toezicht heeft toegezien op de rechtmatige verwerking en de doelmatige en rechtmatige bestemming en
aanwending van de middelen van de school.
De Raad van Toezicht heeft naast deze ‘vaste’ items ook gesproken over zaken die niet jaarlijks plaatsvinden.
Overdracht SBO de Zwaaikom
Zo is er in het vorig jaarverslag al gesproken over de mogelijke overdracht van de SBO de Zwaaikom, deel uitmakend van
Stichting Ultiem. Nadat alle van belang zijnde zaken rondom de overdracht zijn afgewikkeld stemt de Raad van Toezicht in met
de overdracht van SBO de Zwaaikom naar RENN4, zodat het verzoek om overdracht aan de Dienst Uitvoering Onderwijs kan
worden voorgelegd. Per augustus 2019 is SBO de Zwaaikom aan RENN4 toegevoegd.
Samenstelling Raad van Toezicht
Een ander belangrijk onderwerp van gesprek in 2019 is de samenstelling van de Raad van Toezicht geweest. Allereerst heeft de
voorzitter van Raad van Toezicht wegens andere werkzaamheden zijn functie neergelegd. Hierop is terstond een
plaatsvervangend voorzitter aangewezen. Wegens het gegeven dat een tweetal leden, waaronder de plaatsvervangend
voorzitter, langer dan acht jaar zitting heeft in de Raad van Toezicht, één lid bijna acht jaar zitting heeft en twee leden waaronder de voorzitter - aftreden, dienen er nieuwe leden te worden geworven. Hoewel de zittingstermijnen wel in
overeenstemming zijn met de statuten van RENN4, zijn de termijnen niet in lijn met die van de Code goed Bestuur. Om die
reden is in afstemming met het College van Bestuur besloten de statuten in overeenstemming te brengen met de Code Goed
bestuur. In de statuten is een overgangsregeling opgenomen voor de nog zittende leden die over de zittingstermijn van acht jaar
zitten.
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Voorzitter College van Bestuur
Daarnaast heeft de voorzitter van het College van Bestuur begin maart bekend gemaakt dat hij per 1 augustus 2019 zal stoppen
als voorzitter van het College van Bestuur. De Raad heeft begrip voor deze keuze en is de bestuurder zeer erkentelijk voor wat
hij de afgelopen jaren voor RENN4 heeft betekend. Om voldoende aandacht te kunnen geven aan de zorgvuldige overdracht en
introductie van de nieuwe voorzitter bij de vele externe contacten van RENN4 is de bestuurder verzocht nog enkele maanden na zijn vertrek als voorzitter- als lid aan het College van Bestuur verbonden te blijven. Dat biedt tevens de gelegenheid om nog
enkele lopende projecten te kunnen afronden. Per 1 maart 2020 gaat de voorzitter met pensioen. De Raad van Toezicht heeft
ingestemd met beide voorstellen.
Na bekendmaking is de Raad van Toezicht in samenwerking met een extern bureau een wervingstraject gestart. Per 1 september
is een nieuwe voorzitter van College van Bestuur gestart en de voormalig voorzitter is tijdelijk als derde lid aan het College van
Bestuur toegevoegd.
Begroting 2020
Sluitstuk van de vergaderingen in 2019 is de begroting 2020 geweest. De begroting 2020 is, vóór bespreking in de vergadering
met de Raad van Toezicht, besproken in de auditcommissie. De begroting betreft een bijzondere nu RENN4 te maken heeft met
een stevige, niet begrote en niet in de meerjarenbegroting geprognotiseerde groei van het aantal leerlingen. Hierdoor is het
noodzakelijk extra leerkrachten in te zetten, die vanwege de financieringsstructuur (t-1) niet in het boekjaar 2020 zullen worden
bekostigd. Dit leidt tot een negatieve begroting. De Raad van Toezicht concludeert dat de forse investeringen in
voorfinanciering, kwaliteitsimpulsen en middelen om zij-instromers op te leiden, leiden tot een begroot negatief
exploitatieresultaat 2020 maar alleszins verantwoord zijn. Van belang is dat over twee jaar weer sprake is van een evenwichtige
begroting. De begroting 2020 wordt door de Raad van Toezicht goedgekeurd.
Overleggen 2019
In 2019 hebben de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zesmaal vergaderd, waarvan één strategische sessie waarin
een aantal thema’s zijn bediscussieerd die van belang zijn voor de vormgeving van het nieuwe strategische beleidsplan voor de
periode augustus 2019 tot augustus 2023.
De financiële commissie is driemaal bijeen geweest. Met de financiële commissie is gesproken over het voorstel stelselwijziging
groot onderhoud. Daarnaast is met de financiële commissie overleg geweest inzake aanpassing van de begroting 2019. Tot slot
is de managementletter 2019 besproken.
Daarnaast zijn er vier extra vergaderingen met de voltallige Raad van Toezicht geweest, ter bespreking van onderwerpen
rondom de samenstelling van de Raad van Toezicht en de werving van de nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur.
Onderwerpen die in de vergaderingen met het College van Bestuur aan bod zijn gekomen, zijn:
Meerjarenbegroting 2019-2023 (ter goedkeuring)
Wet normering topinkomens (ter goedkeuring)
Selectieprocedure accountant (ter bespreking)
Samenstelling Raad van Toezicht (ter bespreking)
(Nieuwe) voorzitter College van Bestuur (ter bespreking)
Advies communicatiebureau (ter bespreking en besluitvorming)
Rooster van Aftreden (ter vaststelling)
Werving en selectie Raad van Toezicht en College van Bestuur (ter bespreking)
Formele afhandeling pensionering Voorzitter College van Bestuur (ter goedkeuring)
Samenstelling auditcommissie (ter bespreking)
Afhandeling jaarrekening en bestuursverslag (ter bespreking)
Voorstel voor benoeming nieuwe accountant (ter besluitvorming)
Jaarrekening en bestuursverslag 2018 (ter goedkeuring)
Voordracht GMR en voorstel tot benoeming nieuw lid Raad van Toezicht (ter besluitvorming)
Meerjarenbeleidsplan 2019-2023 (ter besluitvorming)
Taakverdeling College van Bestuur (ter informatie)
Stand van zaken werving en selectie nieuwe leden Raad van Toezicht (ter vaststelling)
Statutenwijziging en Bestuursreglement (ter vaststelling)
Aanpassing begroting i.v.m. niet doorgaan fusie SO-Fryslân (ter vaststelling)
Voorstel stelselwijziging groot onderhoud (ter vaststelling)
Begroting 2020 (ter goedkeuring)
Managementletter 2019
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Naast de reguliere overleggen met het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht in 2019 tweemaal overleg gevoerd met
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en een schoolbezoek afgelegd aan VSO de Atlas en SBO de Sterren.

Namens de Raad van Toezicht RENN4,

De heer J.D. Sprokkereef
Voorzitter Raad van Toezicht RENN4
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Bijlage 4: Overzicht scholen RENN4, per provincie
Provincie Drenthe
School
BRIN
Type onderwijs
Directeuren

Teamleider(s)
Bezoekadres
Postcode
Plaats

De Atlas
00ZF
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Mevr. I. Cornelissen (locatie
Hoogeveen)
Dhr. R. Kempers (overige locaties)
Mevr. E. Hilbrandie en Mevr. Z. Bosch
Treubstraat 2
9402 KH
Assen

Postadres
Postcode
Plaats

Postbus 30017
9400 RA
Assen

Telefoonnummer

0592 – 340 497

Overige locaties De Atlas:
 De Atlas Emmen, Ullevi 26 te Emmen
 De Atlas Hoogeveen (Eduwiek), Voltastraat 27 te Hoogveen
 De Atlas Epe, Epe 83 te Assen

School
BRIN
Type onderwijs
Directeuren

Teamleider
Bezoekadres
Postcode
Plaats

De Aventurijn
06SV
Speciaal Onderwijs
Mevr. I. Cornelissen (locatie
Hoogeveen)
Dhr. R. Kempers (0verige locaties)
Dhr. J. Grootjans
Witterhoofdweg 1G
9405 HX
Assen

Postadres
Postcode
Plaats

Postbus 30017
9400 RA
Assen

Telefoonnummer

0592 – 820 394

Overige locaties De Aventurijn:
 De Aventurijn Emmen, Sparrenlaan 4 te Emmen
 De Aventurijn Hoogeveen, Van Goghlaan 3 te Hoogeveen
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School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Teamleider
Bezoekadres
Postcode
Plaats

De Kameleon
00JH
Speciaal Basisonderwijs
Mevr. I. Cornelissen
Dhr. K. Schaak
Van Goghlaan 3
7901 JN
Hoogeveen

Telefoonnummer

0528 – 278 722

School
BRIN
Type onderwijs
Directeuren
Teamleider
Bezoekadres
Postcode
Plaats

De Carrousel
07MI
Speciaal Basisonderwijs
Mevr. I. Cornelissen
Mevr. R. Drost
De Wielewaal 1
7905 GX
Hoogeveen

Telefoonnummer

0528 – 234 444

School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Teamleider
Bezoekadres
Postcode
Plaats

G.J. van der Ploegschool
16QX
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Mevr. I. Cornelissen
Mevr. R. Drost
De Wielewaal 1
7905 GX
Hoogeveen

Telefoonnummer

0528 – 266 173

Overige locaties G.J. van der Ploegschool:
 VSO De Windroos, Voltastraat 27 te Hoogeveen

35

Provincie Friesland

School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Teamleider
Bezoekadres
Postcode
Plaats

De Caleidoscoop
02EP
Speciaal Onderwijs
Dhr. M. Andringa
Mevr. L. Schoonbrood
Wilaarderburen 2
8924 JK
Leeuwarden

Postadres
Postcode
Plaats

Postbus 8500
8903 KM
Leeuwarden

Telefoonnummer

058 – 267 8 267

Overige locaties De Caleidoscoop:
 MOD ’t Hofke, J.H. Knoopstraat 4 te Leeuwarden
 BEC De Reinbôge, Molenkrite 234 te Sneek (vanaf 1 augustus 2019)
 SO Sneek (Piet Bakker), Plevierenpad 3 te Sneek (vanaf 1 augustus 2019)

School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Teamleider
Bezoekadres
Postcode
Plaats

SO De Zwaai, per 1 augustus 2019:
De Saffier
00MU
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Dhr. M. Andringa
Mevr. I.Ter Steege
Klokhuislaan 4
9201 JE
Drachten

Postadres
Postcode
Plaats

Klokhuislaan 4
9201 JE
Drachten

Telefoonnummer

0512 – 542 600

Overige locaties SO De Zwaai:
 BEC De Reinbôge, Molenkrite 234 te Sneek (tot 1 augustus 2019, vanaf 1 augustus 2019 locatie van De Caleidoscoop)
 SO Sneek (Piet Bakker), Plevierenpad 3 te Sneek (tot 1 augustus 2019, vanaf 1 augustus 2019 locatie van De
Caleidoscoop)
 VSO Sneek (De Diken), Hemdijk 20 te Sneek (tot 1 augustus 2019, vanaf 1 augustus 2019 locatie van De Monoliet)
 BEC De Lytse Wâlden, De Lanen 98 te Drachten
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School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Teamleider
Bezoekadres
Postcode
Plaats

VSO De Zwaai
14OR
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Dhr. M. Andringa
Dhr. T. Stobbe
Splitting 17
9202 LC
Drachten

Postadres
Postcode
Plaats

Splitting 17
9202 LC
Drachten

Telefoonnummer

0512 – 571 130

Overige locaties VSO De Zwaai:
 Matrix Lyceum, Vogelzang 27 te Drachten
 Synthesegroep Heerenveen, Schans 100 te Heerenveen

School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Teamleider(s)
Bezoekadres
Postcode
Plaats

De Monoliet
23JT
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Dhr. M. Andringa

Postadres
Postcode
Plaats

Postbus 7597
8903 JN
Leeuwarden

Telefoonnummer

058 – 267 43 63

Dh. A. Dijkstra/Dhr. J. Yntema
Cornelis Troostlaan 29
8932 BR
Leeuwarden

Overige locaties De Monoliet:
 Kinnikgroep, Melkemastate te Leeuwarden
 Fier Fryslân, Holstmeerweg te Leeuwarden
 VSO Sneek (De Diken), Hemdijk te Sneek (vanaf 1 augustus 2019)
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Provincie Groningen

School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Teamleider(s)
Bezoekadres
Postcode
Plaats

Prof. W.J. Bladergroenschool
02YR
Speciaal Onderwijs
Dhr. A. Koridon
Dhr. J. de Goede/Mevr. N. Jaarsma
Donderslaan 157
9728 KX
Groningen

Postadres
Postcode
Plaats

Postbus 8098
9702 KB
Groningen

Telefoonnummer

050 – 309 88 44

Overige locaties Prof. W.J. Bladergroenschool:
 Locatie Haren, Cantersveen te Haren
 Locatie Winschoten, Grintweg te Winschoten
 Locatie Appingedam, Pastorielaan te Appingedam

School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Teamleider
Bezoekadres
Postcode
Plaats

Erasmusschool
19WF
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Dhr. A. Koridon
Mevr. J. van der Moren
Van Heemskerckstraat 56
9726 GM
Groningen

Telefoonnummer

050 – 312 87 40

School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Teamleider(s)
Bezoekadres
Postcode
Plaats

Diamantcollege
02YM
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Dhr. A. Koridon
Mevr. C. Molewater/Mevr. L.
Woldendorp
Diamantlaan 12
9743 BG
Groningen

Postadres
Postcode
Plaats

Postbus 8098
9702 KB
Groningen

Telefoonnummer

050 – 309 71 15
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School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Teamleider
Bezoekadres
Postcode
Plaats

De Delta
19RA
Speciaal Basisonderwijs
Dhr. A. Koridon
Mevr. M. Schans
Pastorielaan 2
9901 CE
Appingedam

Postadres
Postcode
Plaats

Postbus 198
9900 AD
Appingedam

Telefoonnummer

0596 – 682 551

School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Teamleider
Bezoekadres
Postcode
Plaats

SBO de Sterren (per 1 augustus)
19ZN
Speciaal Basisonderwijs
Dhr. A. Koridon
Mevr. C. Veen
Mars 65
9602 KZ
Hoogezand

Telefoonnummer

0598 – 350 360
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Bijlage 5: jaarverslag GMR RENN4
Voor u ligt het jaarverslag van 2019 van de GMR van RENN4.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in RENN4
Binnen RENN4 hebben we een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR van RENNN4. Alle 15 scholen en het
bedrijfsbureau hebben een medezeggenschapsraad en enkele scholen hebben deelraden en er is een bovenbestuurlijke
medezeggenschapsraad. De werkzaamheden van de medezeggenschap binnen RENN4 vloeien voort uit de Wet
Medezeggenschap op Scholen, de WMS. Deze wet verplicht het bevoegd gezag van RENN4 om de medezeggenschap voor
personeel, ouders en leerlingen te regelen. De structuur van de medezeggenschap staat beschreven in het
medezeggenschapsstatuut, zie website RENN4 en intranet.

Samenstelling GMRRENN4
De GMR van RENN4 bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende MR’s binnen RENN4. Dat betekent dat iedere MR van
RENN4 iemand heeft gekozen die zitting neemt in de GMR. In theorie kan iedere MR een personeelslid, een ouder of een
leerling (bij VSO) kiezen. Het bedrijfsbureau kan één lid kiezen. In de praktijk vergadert de GMR met 15 GMR-leden, 13 collega’s
en twee ouders. In de notulen is terug te lezen welke leden aanwezig zijn en welke vacatures open zijn. De notulen zijn op te
vragen bij de MR’s van de scholen en/of de ambtelijk secretaris.

Taakverdeling
De GMR van RENN4 wordt ambtelijk ondersteund door een ambtelijk secretaris (Bernadette Evers). Tevens is er een dagelijks
bestuur (DB), bestaande uit een voorzitter (Floor Pel), de penningmeester (Robert Graalman) en de ambtelijk secretaris. Zij
voeren agendaoverleg met de bestuurder en leiden de vergadering en verdere procedures.
De verdeling van de taken vindt plaats op basis van affiniteit met het onderwerp en de beschikbaarheid van het GMR-lid, er
wordt niet gewerkt met commissies. Wanneer een GMR-lid mandaat nodig heeft van andere leden dan wordt dat in de
vergadering besproken en in de notulen vastgelegd.

Onderwerpen in 2019
In GMR-vergaderingen worden vele onderwerpen besproken die het onderwijs binnen RENN4 aangaan. De GMR kent een aantal
principes die leidend zijn bij de besluitvorming.





De GMR vindt het belangrijk dat er zoveel als mogelijk decentraal wordt besloten.
De GMR vindt de mening van ouders belangrijk.
De GMR heeft bij besluitvorming oog voor de impact voor leerlingen.
De GMR kijkt en denkt overstijgend.

Hier volgt een selectie van onderwerpen die in GMR-vergaderingen zijn besproken, zonder vermelding van de status (ter
instemming, ter advies of ter informatie).
Begroting 2019 RENN4, managementletter, kweekvijvertraject, zij-instroomtraject, sociaal veiligheidsbeleid, interne
klachtencommissie, fusie sbo Zwaaikom (nu De Sterren), gedragscode relaties op de werkvloer, participatiebanen,
telefoongebruik, introductieprogramma, bestuursformatieplan, margedagen, meerjarenbegroting, werving en selectiebeleid,
opleidingsplan leerkrachtondersteuners, werkverdelingsplan, pensionering L. de Boom, huisvesting RENN4-scholen in
verscheidene gemeenten, privacy (beleidsplan, gedragscode, aandacht functionaris), ingehouden loonkosten i.v.m. staking,
jaarverslag RENN4 (accountantsverklaring, bestuursverslag en jaarrekening), faciliteiten GMR, functiehuis, strategisch
beleidsplan 2019-2023, uitspraak Onderwijsgeschillen, verslag interne klachtencommissie, kwaliteitseisen onbevoegde
leerkrachten, schorsing en verwijdering, eigen risicodragerschap WGA (werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
en Ziektewet, intentieverklaring samenwerking Fultura en SWV VO22.02, extra beloningsmogelijkheden cao po,
Opbrengstennotitie SO-SBO, reglement Raad van Toezicht en College van Bestuur, taakverdeling College van Bestuur,
arbobeleid, procedure ongeoorloofd afwezig vermiste leerlingen, lerarentekort, positie teamleiders, staking, cao, ziekteverzuim,
leerlingenaantallen, statuut medezeggenschap, reglementen, huishoudelijk reglement, voordrachtzetel GMR in de Raad van
Toezicht, werving en selectie Raad van Toezicht, werving en selectie College van Bestuur, werving en selectie provinciedirecteur.

Overleg
Er zijn 9 vergaderingen per jaar met de bestuurder. Deze vergadering vindt plaats op het bedrijfsbureau in Groningen. In de
week vóór de vergadering vindt agendaoverleg plaats tussen het DB van de GMR en de voorzitter van het College van Bestuur
met de bestuurssecretaris. Voor elke vergadering vindt onderling overleg plaats tussen GMR-leden; het vooroverleg. Na elke
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vergadering vindt na-overleg plaats. Daar vinden tevens de stemmingen plaats. Elke vergadermiddag is van 13.00 tot 18.00 uur.
Tussen 15.30 en 17.00 uur vindt het formele overleg met de bestuurder plaats. Deze vergaderingen zijn openbaar.
De leden van de GMR overleggen 2 x per jaar met de Raad van Toezicht.
Elke derde woensdag van januari is er de scholingsdag voor alle MR-leden van RENN4: de MRdag.
Gedurende het jaar en afhankelijk van het onderwerp nemen GMR-leden deel aan overleggen zoals: arbo-overleg, werving en
selectie en of andere werkgroepen.

Achterban
De achterban van de GMR zijn de MR’s van RENN4. Deze zijn van nature vertegenwoordigd in de GMR van RENN4, GMR-leden
nemen gespreksonderwerpen mee naar de MR en weer terug. De GMR van RENN4 is bereikbaar via mailadres GMR@RENN4.nl

Verslagen
Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Deze komen via intranet beschikbaar voor alle medewerkers. Voor de GMRleden is op sharepoint een pagina ingericht waarin per schooljaar, per vergadering de stukken worden geplaatst waarin gewerkt
kan worden.
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Bijlage 6: Overzicht Ketenpartners

Belangrijke ketenpartners zijn:
Jeugdhulp Friesland (hulp bij problemen rond gedrag, ontwikkeling en opvoeding)
Reik (expertise- en behandelcentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking)
Elker (jeugd- en opvoedhulp en GGZ-hulp)
Accare (Kinder- en jeugdpsychiatrie)
Yorneo (hulp bij uiteenlopende en complexe opvoed- en opgroeiproblemen)
Ambiq (Orthopedagogische zorg)
Kinnik (Kinder- en jeugdpsychiatrie)
Lentis/Jonx (Kinder- en jeugdpsychiatrie)
Fier! (hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties)
MEE (ondersteuning op maat voor mensen met een beperking)
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Bijlage 7: Overzicht Samenwerkingsverbanden

RENN4 werkt samen met andere schoolbesturen in de volgende 14 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs:
Samenwerkingsverband Groningen PO 20.01
Samenwerkingsverband Fryslân PO 21.01
Samenwerkingsverband Noord-Drenthe PO 22.01
Samenwerkingsverband Emmen, Borger, Odoorn PO 22.02
Samenwerkingsverband Hoogeveen, Meppel, Steenwijk PO 22.03
Samenwerkingsverband Groningen Stad VO 20.01
Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden VO 20.02
Samenwerkingsverband Fryslân Noard VO 21.01
Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 21.02
Samenwerkingsverband Zuidwest-Friesland VO 21.03
Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe VO 22.01
Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe VO 22.02
Samenwerkingsverband Hoogeveen, Meppel, Steenwijk VO 22.03
Samenwerkingsverband Aandacht+ VO 24.02
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