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Voorwoord
Het jaar 2020 is een bewogen jaar geweest. Een jaar dat bol stond van ontwikkelingen; externe ontwikkelingen die ons ertoe
zetten intern actie te nemen en daarnaast leidden interne keuzes ertoe bepaalde ontwikkelingen in gang te zetten. Hieronder
geven we een kort overzicht waar we later in het verslag uitgebreider bij stil staan.
Allereerst heeft Covid-19 invloed gehad op onze leerlingen. Zij hebben zich constant moeten aanpassen aan de besluiten van de
overheid. Wij hebben in grote lijn een goed beeld bij, en van onze leerlingen kunnen houden. Wij zijn enorm trots op al onze
leerlingen, die zich zeer flexibel hebben weten op te stellen. Waar er veelal wordt gesproken over opgelopen achterstanden,
zien we juist ook positieve ontwikkelingen bij onze leerlingen. Zo zijn ze digitaal vaardiger geworden, hebben ze een grote mate
van zelfstandigheid laten zien en zijn sommige leerlingen zelfs gebaat geweest bij het onderwijs vanuit huis.
Uiteraard zijn we ook trots op ons personeel, met name vanwege hun flexibiliteit en wendbaarheid. Onderwijsondersteunend
personeel is gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken. Onderwijzend personeel heeft zich constant aan moeten passen aan de
richtlijnen en de besluiten van het kabinet; dan weer werd er online les gegeven en een volgend moment stond het
onderwijzend personeel weer voor de klas. Ook moesten de gebouwen coronaproof toegankelijk worden gemaakt. In
samenwerking met elkaar hebben we ons elke keer aan de veranderende richtlijnen aangepast, waarbij we ons stuk voor stuk,
ieder vanuit een andere rol, volledig hebben ingespannen het best mogelijke resultaat te behalen. Een organisatie waar we trots
op zijn!
Ondanks dat het soms leek alsof de hele wereld en ook ons onderwijs om Covid-19 draaide, hebben we ook te maken gehad met
andere ontwikkelingen.
Binnen RENN4 hebben we er bewust voor gekozen het strategisch beleidsplan (2019-2023) niet in woorden te vatten, maar
enkel in de vorm van een film weer te geven. Deze film is te zien op onze vernieuwde website, die wij met de start van het
schooljaar 2020-2021 met trots hebben gelanceerd en die u kunt bekijken via deze link: RENN4 - Gespecialiseerd onderwijs voor
specifieke behoeftes. In lijn met deze visualisatie gaan we ook op diverse wijzen communiceren hoe we onze ambities
realiseren. Ook op het gebied van de vier thema’s uit het strategisch beleidsplan zijn diverse ontwikkelingen. Hierover kunt u
meer lezen in 2.1 en 2.2.
In het nieuwe schooljaar 2020-2021 is gestart met het herijken van de besturingsfilosofie van de organisatie onder begeleiding
van een externe partij. Mede aanleiding hiervoor was de komst van een nieuwe CAO PO en de noodzaak voor het actualiseren
van het functiehuis. Met de ambitie om te komen tot een duurzaam functiehuis en de onlosmakelijke verbinding met de
besturingsfilosofie heeft er binnen RENN4 mede voor gezorgd dat dit een nog lopend proces is. Over dit proces en de stand van
zaken leest u meer in 2.2.
Ook op het gebied van onderzoek, huisvesting en ICT hebben in het verslagjaar de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden. We
nodigen u daarom graag uit het hele verslag te lezen, waarin we u meenemen in alle van belang zijnde ontwikkelingen binnen
RENN4. Mocht u naar aanleiding van het lezen van dit verslag vragen hebben of de dialoog willen aangaan, dan nodigen wij u uit
daartoe contact met ons op te nemen.
Wij wensen u veel leesplezier!

Yvonne Beishuizen en Jeep Jonker,
College van Bestuur RENN4

4

1. Het schoolbestuur
1.1 Profiel
Missie, visie en kernactiviteiten
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 leerlingen die passen bij hun
ontwikkelingsmogelijkheden, zodat zij hun toekomstperspectief kunnen realiseren. Daar waar andere onderwijsorganisaties
tegen hun grenzen van 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 (voormalig cluster 3 en 4) en het speciaal
basisonderwijs (SBO). Het gespecialiseerd onderwijs wordt verzorgd voor leerlingen en jongeren op het snijvlak van onderwijs en
(jeugd)hulpverlening. De leerlingen die bij RENN4 onderwijs volgen hebben allemaal specifieke ondersteuningsbehoeftes 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 scholen op het gebied van financiën, huisvesting, ICT en HRM.
Strategisch beleidsplan
Ons strategisch beleidsplan is visueel weergegeven op onze in 2020 gelanceerde nieuwe website. De film van ons strategisch
beleidsplan is hier te zien.
De vier speerpunten uit het strategisch beleidsplan, ook wel bekend als het meerjarenbeleidsplan 2019-2023, zijn:
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 één groep wel de beste situatie? We willen budgetten en expertise met
onze samenwerkingspartners beter bundelen en de zorg integreren binnen onze scholen.
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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 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 duidelijk zien wat werken bij RENN4 bijzonder maakt én hoe nieuw onderwijstalent zich bij ons
ontwikkelt.
Nadat we in 2019 gesprekken zijn gestart met de directeuren over onze ambitiesen deze vertaald hebben in vier thema's,
hebben we in 2020 nader in kaart gebracht hoe we deze willen en kunnen realiseren. In dit bestuursverslag leest u in hoofdstuk
2 de activiteiten op deze thema’s.
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 of Arrangeren).
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 zes weken beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met vier 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 collega RENN4school.
In sommige gevallen moet worden besloten een kind niet te plaatsen. Hiervan is sprake als er geen (plaats)ruimte is in een groep
van de school.
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1.2 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: oftewel leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs.
Organisatiestructuur
De organisatiestructuur is gebaseerd op het principe van integraal management, waarbij provinciedirecteuren van de scholen
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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Bestuur
Tot maart 2020 bestaat het College van Bestuur uit:
Y.E. (Yvonne) Beishuizen, Voorzitter College van Bestuur
De heer J. (Jeep) Jonker, Lid College van Bestuur
De heer L. (Leendert) de Boom, lid college van bestuur
Vanaf maart 2020 heeft RENN4 een tweehoofdig College van Bestuur, bestaande uit:
Y.E. (Yvonne) Beishuizen, Voorzitter 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 bestuurssecretaris en de
controller vallen rechtstreeks onder het College van Bestuur. Ook de provinciedirecteuren vallen onder het College van Bestuur.
De voorzitter van het College van Bestuur heeft als aandachtsgebieden de landelijke ontwikkelingen, de dialoog met de
omgeving en mogelijke samenwerkingspartners en het overleg met de GMR en de vakbonden. Het lid van het College van
Bestuur heeft als aandachtsgebieden de bedrijfsvoering en het bewaken en borgen van de interne kwaliteit. Specifiek intern?
aandachtsgebied voor de voorzitter zijn de provincies Groningen en Friesland. Drenthe is het aandachtsgebied van het lid.
In bijlage 1 vindt u een overzicht van de nevenfuncties van het College van Bestuur.
Intern toezicht
De Raad van Toezicht is belast met het toezicht houden op het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft tevens een
klankbordfunctie voor het College van Bestuur.
In 2020 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:
• Mevrouw J. (Annet) van den Broek
• Mevrouw A. (Alexandra) Sfintesco
• De heer E. (Erik) van Zuidam
• De heer J.D.M. (Jan Dirk) Sprokkereef, voorzitter a.i.
• Mevrouw G. (Grietje) Kalfsbeek
• De heer M.G. (Matthieu) van Olffen, per maart 2020
In bijlage 2 vindt u een overzicht van de (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht.
In bijlage 3 vindt het jaarverslag van de Raad van Toezicht.
Functiescheiding
Binnen RENN4 is er sprake van een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht. De functie van bestuur ligt bij het
College van Bestuur en de functie van intern toezicht ligt bij de Raad van Toezicht.
Code Goed Bestuur en governance
RENN4 hanteert de Code Goed Bestuur. We passen de code toe en leggen bij een afwijking uit waarom we afwijken. Op het
gebied van governance is een aantal ontwikkelingen geweest. Eén van de ontwikkelingen hangt direct samen met het gegeven
dat is afgeweken van de Code Goed Bestuur.
Eind 2019 hebben we vier nieuwe leden voor de Raad van Toezicht moeten werven en die werving is grotendeels geslaagd.
Begin 2020 zijn de vacatures ingevuld, op één na. Covid-19 maakte het lastig(er) een laatste nieuw lid te werven. Omdat we
daarnaast te allen tijde de waarborg van voldoende continuïteit in het oog houden, is ervoor gekozen een lid dat meer dan acht
jaar zitting had aan te houden. Een Raad van Toezicht bestaande uit vier nieuwe leden en twee leden, waarvan één lid per 2017
en één lid per eind 2019 tot de Raad van Toezicht is toegetreden, heeft RENN4 namelijk niet wenselijk geacht. De kennis en
ervaring van het langstzittende lid is van belang geacht voor de kwaliteit van het toezicht. Voor de leden die meer dan acht jaren
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zitting hebben in de Raad van Toezicht, is in onze statuten een overgangsregeling vastgelegd. Voor het laatste lid dat meer dan
acht jaar zitting heeft wordt in 2021 een nieuw lid geworven.
De voorzitter van het College van Bestuur die per september 2019 is gestopt is verzocht om nog enkele maanden als lid van het
College van Bestuur aan te blijven. Dit om voldoende aandacht te kunnen geven aan de zorgvuldige overdracht aan, en
introductie van de nieuwe voorzitter. In deze periode heeft hij ook de huisvestingsportefeuille voor zijn rekening genomen. In de
statuten is een regeling opgenomen voor de tijdelijke situatie van een driekoppig College van Bestuur. Per 1 maart 2020 is dit
tijdelijke derde lid met pensioen gegaan, waardoor het College van Bestuur vanaf dat moment weer tweehoofdig is.
Scholen
In bijlage 4 vindt u de lijst van de scholen die deel uitmaken van RENN4. Op onze website vindt u tevens een overzicht van al
onze scholen: De scholen van Renn4 - RENN4 speciaal basis- en voortgezet onderwijs.
Provinciedirecteuren
De scholen vallen per provincie onder verantwoordelijkheid van één of twee provinciedirecteur(en). De teams op de scholen
worden 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:
• Onderwijsadvies & Onderzoek
• HRM
• Huisvesting & Facilitair
• ICT
• Personeels- en salarisadministratie
• Financiën & Control
• Bestuurssecretariaat & Receptie
De (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 het
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.
Horizontale dialoog en 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 investeren zowel het College van Bestuur, de
provinciedirecteuren als ook de andere medewerkers van RENN4 continu in het versterken van het netwerk, maar ook onder
andere ten behoeve van het realiseren van Passend Onderwijs.
Ouders
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Samenwerking met de ouders vinden wij erg belangrijk. Ouders leveren als ervaringsdeskundig van hun kind een belangrijke
bijdrage aan het onderwijs. 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 kunnen 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
de leerling. Tussen ouders en de scholen is overleg/contact in de vorm van/via groepsouderavonden, informatieavonden,
bespreking van het ontwikkelingsperspectief, rapportbesprekingen, nieuwsbrieven en social schools. Tijdens de coronaperiode
hebben we bemerkt dat digitaal contact met de ouders positief bijdraagt aan de samenwerking.

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)

Regulier voortgezet onderwijs en andere 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 samenwerking stellen we onze
leerlingen in staat een diploma te behalen en voor te bereiden op een plek in de samenleving. Daarnaast onderhoudt RENN4
structurele contacten en samenwerkingsrelaties met onder andere jeugdhulpverleningsinstanties in het verzorgingsgebied. Zo
verzorgen sommige scholen van RENN4 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 van de voorzitter en de provincie Drenthe van het lid.
De functie die het College van Bestuur heeft in het samenwerkingsverband hangt af van de inrichting van de diverse
samenwerkingsverbanden.
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.
Een overzicht van de samenwerkingsverbanden vindt u in bijlage 7.

Meer informatie over samenwerkingsverbanden vindt u daarnaast op www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl
Klachtenbehandeling
RENN4 gaat zorgvuldig met klachten om. Wij hebben hiervoor een klachtenregeling. Doel van de klachtenregeling is om tot
een oplossing te komen die zowel recht doet aan het belang van de klager(s) als aan het belang van de school. Klachten kunnen
gaan over gedrag en omgang, maar ook over beslissingen of het uitblijven van beslissingen. Klachten kunnen worden ingediend
door mensen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, bijvoorbeeld een ouder van een (ex-)leerling, een (ex-)leerling, een
personeelslid of directielid.
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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 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 Klachten - RENN4
Aantal ingediende klachten
College van Bestuur (CvB)
Het College van Bestuur heeft in 2020 één klacht in behandeling genomen (2019: één). De klacht is gericht tegen een school
inzake begeleiding en ondersteuning van de leerling. Na een gesprek met ouder is de klacht naar tevredenheid opgelost.
Landelijke Klachtencommissie (LKC)
In 2020 is één klacht ingediend (2019: één). Deze klacht was nog niet bekend bij de school zelf, daarom verwees de LKC klager(s)
door naar die school. Dit is opgepakt door school en naar tevredenheid afgehandeld, waardoor de LKC inhoudelijk geen klacht
heeft behandeld.
Interne Klachtencommissie (IKC)
In 2020 is één nieuwe klacht ingediend (2019: vijf). Twee van de in 2019 ingediende klachten zijn in 2020 verder opgepakt. Over
deze klachten zijn, wegens tussentijds stopzetten van de klacht, geen adviezen uitgebracht.
Eind 2020 is een klacht ingediend die de commissie in 2021 behandelt. In bijlage 8 vindt u het jaarverslag van de Interne
klachtencommissie.
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2. Verantwoording van het beleid
2.1 Onderwijs & kwaliteit
Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg
Certificering
RENN4 is gecertificeerd volgens de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (ISO 9001:2015). De context waarbinnen RENN4 opereert
is voortdurend aan verandering onderhevig. De basis van het kwaliteitssysteem van de organisatie is de contextanalyse. Die
bestaat uit een stakeholder- en een risicoanalyse. Voor RENN4 is het van belang om blijvend antwoorden te geven op vragen
vanuit verschillende belanghebbenden. Investeren in het kwaliteitssysteem:
•
•
•
•

helpt bij het verbeteren van de prestaties van de organisatie;
biedt een stevig fundament voor duurzame ontwikkelingsinitiatieven;
helpt bij het voldoen aan de vragen vanuit de omgeving;
helpt bij het inspelen op risico’s, kansen, bedreigingen, toekomstige behoeften en verwachtingen.

Met het gebruik en de toetsing - middels jaarlijks een interne, en een externe audit door certificeerder CIIO - van een
kwaliteitsmanagementsysteem werken we volgens afgesproken processen, verbeteren we op een cyclische manier onze
kwaliteitsprestaties en verkleinen we kwaliteitsafbreukrisico's. Aan de externe audit is het landelijk erkende certificaat
Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs verbonden. Het hebben van het certificaat betekent dat wij onze basiskwaliteit op orde
hebben. Onder de paragraaf Doelen, resultaten en toekomstige ontwikkelingen leest u meer over de externe audit.
RENN4 streeft ernaar leerlingen zoveel mogelijk te doen uitstromen naar een vervolgplek die aansluit bij hun
ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast is het streven om 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. Zoals eerder gezegd is samenwerking met ouders en ketenpartners daarbij cruciaal.
RENN4 heeft in opbrengstennotities vastgelegd aan welke kennis en vaardigheden van leerlingen wordt gewerkt. De scholen
werken opbrengstgericht. In het S(B)O staan reken- en taalkennis centraal. De toetsing vindt plaats door middel van
methodegebonden, en halfjaarlijkse methode-onafhankelijke toetsen die afgesloten worden met de eindtoets basisonderwijs.
Daarnaast wordt gewerkt aan het leergedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling. In het VSO gaat het om de leergebieden
Nederlandse taal, wiskunde, rekenen, Engels en arbeidsvaardigheden.
Vanuit ons strategisch meerjarenbeleidsplan zijn er twee thema’s op het gebied van onderwijs, te weten: andere inrichting
onderwijs en zorg en gespecialiseerd onderwijs. Door activiteiten te ontplooien op die gebieden hebben we, naast dat we
voldoen aan basisnorm van de Inspectie van het Onderwijs, ambities ten behoeve van innovatie en kwaliteit van het onderwijs.
Wijze waarop wij zicht houden op de onderwijskwaliteit
Er worden verschillende middelen ingezet op verschillende niveaus waarmee input wordt geleverd voor onze verantwoording.
De resultaten die de hulpmiddelen, instrumenten en werkwijzen opleveren worden verzameld, geëvalueerd en teruggebracht in
de scholen. Onderstaand volgt een opsomming.
Op leerlingniveau
• Met behulp van het leerlingvolgsysteem en methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsing (onder andere
CITO) wordt de ontwikkeling van leerlingen gemonitord
• Met de Monitor Sociale Veiligheids meten we het gevoel van veiligheid op school bij leerlingen
• Tevredenheidsonderzoek. Het gaat hierin om thema’s als kwaliteit van de lessen, relatie met medewerkers en sfeer op
school.
Op medewerkers- en organisatieniveau
• Tevredenheidsonderzoek bij medewerkers, leerlingen, ouders en ketenpartners. Het gaat om thema’s als
werkomstandigheden, communicatie en werktevredenheid
• Gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus m.b.t. functioneren en ontwikkeling van medewerkers
• Interne audits ten behoeve van toetsing van het kwaliteitsbeleid.
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
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behulp van een intern auditteam. RENN4 is gecertificeerd volgens de Kwaliteitsnorm (voortgezet) Speciaal Onderwijs wat
inhoudt dat er volgens een kwaliteitsstandaard wordt gewerkt. Het onderwerp van de interne audits is vastgelegd in de
meerjaren auditplanning; elk jaar bepaalt het CvB de scope in samenspraak met de leidinggevenden. De frequentie ligt
momenteel op een audit per jaar, evt. aangevuld met een specialistische audit op aanvraag van een schoollocatie. 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.
• Klassenbezoeken (intern binnen de school)
• Uitstroomrapportage: jaarlijks wordt vastgelegd waar leerlingen naartoe gaan na de periode op de RENN4-school
• TRIPS (hierover leest u meer onder het kopje Doelen, resultaten en toekomstige ontwikkelingen)
• Schooljaarplannen
Op bestuursniveau
• Brede jaarlijkse evaluatie van scholen op verschillende thema’s zoals personeel verzuim, leerlinggedrag en beoordeling
van het schoolmanagement (het zogenaamde Sloppy Road onderzoek)
• Werkbezoeken
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
opbrengstenanalyses 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.
• Directiebeoordeling
• Managementcontracten
Jaarlijks maakt het College van Bestuur afspraken met de provinciedirecteuren in de vorm van managementcontracten
waarin de bestuursnormen zijn verwerkt. We hebben in 2020 met een leidende coalitie de planning-en-controlcyclus onder
de loep genomen. Dit heeft geleid onder andere tot een aanpassing van het format managementcontract. Het College van
Bestuur heeft het kader geschapen door bij de vier ambities strategische doelen voor de huidige beleidsperiode te
formuleren, welke in het format verwoord staan. Het College van Bestuur heeft de provinciedirecteur verantwoordelijk
gemaakt voor het formuleren van de organisatiebrede jaardoelstellingen bij de strategische doelen en het doorvertalen
daarvan naar doelstellingen voor de eigen provincie. Deze staan ook in het managementcontract. Daarnaast zijn de
provinciedirecteuren verantwoordelijk voor de gesprekken met de teamleiders over wat dit voor de individuele scholen
betekent (in termen van doelstellingen voor het schooljaarplan). Dit zijn werkafspraken voor dit jaar; er is (nog) geen beleid
vastgesteld omdat de werkwijze nieuw is en nog geëvalueerd zal worden.
We betrekken ouders en ketenpartners op verschillende manieren bij ons onderwijs, in het belang van kwaliteit:
• 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.
• Ten behoeve van het opstellen van het OPP (onderwijsperspectiefplan) werken scholen direct samen met de ouders
van leerlingen.
Jaarlijks worden de ontwikkelperspectieven geëvalueerd aan de hand van de opbrengstennotitie S(B)O en VSO RENN4. Het
monitoren van de opbrengsten gaat via de opbrengstenmonitor en er worden steekproefsgewijs
ontwikkelingsperspectiefplannen geselecteerd voor controle. Hiervan wordt op RENN4-niveau een rapportage opgesteld
met een analyse ten aanzien van de gestelde kwaliteitseisen.
Wijze waarop wij werken aan de onderwijskwaliteit
Binnen RENN4 werken wij gestructureerd en volgens een vaste systematiek aan de verbetering van de kwaliteit van ons
onderwijs en de bedrijfsvoering. De Kwaliteitsnorm (voortgezet) Speciaal Onderwijs (Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. –
Gespecialiseerd onderwijs), de kwaliteitscyclus van Deming (plan, do, check, act) en ons kwaliteitsmanagementsysteem zijn
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instrumenten die ons daarbij helpen. Daarnaast gebruiken we financiële overzichten, tevredenheidsonderzoeken en evaluaties
van gemaakte afspraken. Op basis van de uitkomsten hiervan ondernemen we actie en zetten we verbeteringen in gang.

Evaluatie kwaliteitszorg RENN4
In schooljaar 2019-2020 constateerden we dat we behoefte hadden om (het systeem van) onze kwaliteitszorg te evalueren en
herijken, en waar nodig in lijn te brengen met onze vier ambities. Hiertoe zijn verschillende activiteiten geïnitieerd en in gang
gezet. Zo is de planning-en-controlcyclus geactualiseerd en in beeld gebracht, is het format managementcontract vernieuwd,
hebben we een thema-CMO gehad om de evaluatie van de kwaliteitszorg in gang te zetten, hebben we, samen met
geïnteresseerde auditoren in verschillende sessies, de interne auditorganisatie onder de loep genomen en kijken we kritisch
naar gebruik en functie van KMS. In 2021 krijgt een en ander een concreet vervolg.
Wijze waarop bestuur verantwoording aflegt over de onderwijskwaliteit
Het is onze taak om ons meervoudig, dus intern en extern, te verantwoorden. Dat doen we onder andere in dit jaarverslag en in
de schoolgidsen. Maar ook naar onze leerlingen en hun ouders, , naar de interne toezichthouders, de (gemeenschappelijke)
medezeggenschap en naar relevante stakeholders. Denk bij deze laatste aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs,
jeugdhulporganisaties en gemeentes. Ook op platforms als scholenopdekaart.nl zijn onze scholen terug te vinden. RENN4 wordt
daarbij goed gewaardeerd als meedenkend partner die haar opdracht serieus neemt.

Doelen, resultaten en toekomstige ontwikkelingen
Zoals op de vorige pagina is beschreven, hebben we er onder voor gekozen de managementcontracten anders te formuleren.
Daarmee spreken we specifieke doelen af voor het jaar 2021. Dit maakt dat we voor het volgend jaar kunnen aangeven welk
doel we hebben, of dit is gehaald en waarom het doel was gesteld/wat er is gedaan/belangrijkste ontwikkelingen. Uiteraard
hebben wij nu ook, net als voorgaande jaren, doorlopende doelen vanuit de kwaliteit en op de vier thema’s uit ons strategisch
meerjarenbeleidsplan. Op het gebied van het onderwijs hebben wij de thema’s: Andere inrichting van onderwijs en zorg en
gespecialiseerd onderwijs (zie ook pagina 5 en 6 voor meer informatie).
Hieronder kunt u lezen uit welke activiteiten wij hebben ondernomen op het gebied (investeren in) kwaliteit en op het gebied
van de thema’s uit het strategisch meerjarenbeleidsplan.
Op het niveau van (investeren in) Kwaliteitszorg
Externe audit (door CIIO)
In het laatste kwartaal van 2020 vond het vanwege corona uitgestelde tweede tussentijdse onderzoek van CIIO in het kader van
de certificering volgens de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs van RENN4 plaats. Middels een audit zijn steekproefsgewijs acht
van onze scholen en het bedrijfsbureau onderzocht. Veel zaken zijn goed op orde, zoals de OPP-cyclus, zicht op veiligheid en de
AVG. CIIO kwam bij de weging van de bevindingen tot vijf kanttekeningen. Een kanttekening is de lichtste aanwijzing tot
verbetering die men kan geven. Het volstaat dan dat de organisatie verbetermaatregelen neemt in de periode tot het volgende
onderzoek.
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De kanttekeningen gingen over gebrekkige SWOT's in schoolplannen; matige actualisering van, en werken met documenten in
KMS; ontbreken van een geformaliseerde probleemsignaleringsstructuur op één school; onvoldoende systematisch inwerken
van nieuwe medewerkers en het ontbreken van incidentenmeldingsrapportages.
Op verzoek van het College van Bestuur is een procesvoorstel geformuleerd met adviezen over de manier waarop deze
kanttekeningen opgepakt konden worden. Er is aansluiting gezocht bij (werk)groepen die zich al bezighielden met een
onderwerp dat relateerde aan een kanttekening, of waar die aan toegevoegd kon worden. Omdat het uitgebreide
vervolgonderzoek t.b.v. hercertificering van CIIO v plaatsvindt in april konden we zo op een efficiënte manier komen
tot activiteiten om de kanttekeningen op te lossen.
Concreet heeft dit tot acties voortkomend uit de kanttekeningen geleid, zodat deze afgerond/opgestart zullen zijn als het
vervolgonderzoek door uitgevoerd wordt.
Interne audits
Dit jaar is veel geïnvesteerd in de voorbereiding van de jaarlijkse interne audit. De scope was 'kwaliteit van de onderwijszorgarrangementen'. Er zijn vier nieuwe leadauditoren en zes auditoren opgeleid. Er is van tevoren geïnventariseerd welke
auditoren beschikbaar waren om te auditeren en er zijn onlinesessies auditkennis en -vaardigheden georganiseerd. In de
aanloop werd ene gedeeltelijke lock-down vanwege stijgende coronabesmettingen afgekondigd. Dit vroeg de nodige
overwegingen en raadpleging, om te komen tot het besluit dat de audit zou doorgaan, zij het via Teams. De afwegingen bij dit
besluit zijn uitgebreid besproken en toegelicht in de organisatie. Er was (hierdoor) meestal begrip op de scholen voor dit besluit,
maar in de praktijk liepen we toch tegen beschikbaarheidsproblemen aan van scholen, auditoren of auditees. Een handvol audits
is uitgesteld en hebben we het auditproces niet kunnen afronden. De trendrapportage op organisatieniveau wordt medio 2021
opgeleverd.
TRIPS
Met TRIPS is afgesproken om een pilot uit te voeren rond het gebruik van data. Bij het project zijn enkele RENN4-scholen
betrokken. Onderzocht wordt wat de voordelen zijn van het op één plek samenbrengen van alle data op het vlak van
onderwijskwaliteit. Voordelen hiervan zijn geen dubbele administratie, continuïteit in de beschikbaarheid van data, mogelijkheid
tot directe toepassing in de scholen, het eenvoudig kunnen maken van trendanalyses, tijdsbesparing voor met name de
onderzoekers binnen RENN4, gemakkelijk data-exports kunnen maken voor de Onderwijsinspectie. In de periode septemberdecember zijn voorbereidingen getroffen: geïnventariseerd is welke data worden meegenomen in de pilot die in 2021 verder
wordt uitgevoerd.
Op het niveau van Binden en boeien van onderwijsprofessionals (thema uit het strategisch meerjarenbeleidsplan)
Netwerkleren
In de periode september - december 2020 hebben we door de voortdurende Covid-19-epidemie ervoor gekozen geen live
bijeenkomsten te organiseren. Op 7 oktober hebben ongeveer 15 belangstellen kennis gedeeld over lesgeven in coronatijd naar
aanleiding van de inleiding door dr. Elisa Kupers van de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoekers van de RuG deden
onderzoek naar leraren in de periode van afstandsonderwijs. Zij konden op basis van de resultaten drie categorieën leraren
onderscheiden met ieder hun eigen behoeften en valkuilen. Vervolgens hebben we een online kenniscafé gehouden naar
aanleiding van ResearchED Groningen. Met de deelnemers hebben we kennis gedeeld over de onderwerpen die tijdens de
conferentie aan bod kwamen.
Op het niveau van Gespecialiseerd onderwijs (thema uit het strategisch meerjarenbeleidsplan)
Onderzoek integratie so-sbo
Het onderzoek naar de integratie van so-sbo-scholen die gebruik maken van de beleidsregel experimenten samenwerking
regulier en speciaal onderwijs van het ministerie van OCW is gestart in september 2019. Het onderzoek richt zich op de praktijk
van de experimenten: het verloop van het proces en de gevolgen van integratie voor leraren, ondersteuners, leerlingen en
ouders. De periode september - december 2020 stond in het teken van het voorbereiden van de dataverzameling:
toestemmingen regelen, instrumenten bouwen, vragenlijsten maken enzovoorts. Daarnaast zijn er presentaties gegeven (online)
over het onderzoek in het vakgroepoverleg Intern Begeleider van de Onderwijsspecialisten, bij verschillende onderzoeksscholen
en bij ResearchED Groningen. We hopen in het eerste kwartaal van 2021 te starten met de dataverzameling.

15

Landelijke ontwikkelgroep Gespecialiseerd Onderwijs
Vanuit het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ) en het Steunpunt Passend Onderwijs worden er al enkele jaren
landelijke ontwikkelgroepen georganiseerd om initiatieven die zich bezighouden met intensivering van samenwerking tussen
verschillende typen onderwijs en jeugdzorg samen te brengen om kennis te delen. RENN4 is actief in de ontwikkelgroepen PO,
VO en de bestuurdersgroep. Op 27 november vond de jaarlijkse conferentie online plaats.. RENN4 heeft een bijdrage geleverd
door een sessie te organiseren met als thema "zicht krijgen op opbrengsten".
Onderzoek: De invloed van leerling- en schoolkenmerken op de prestaties en ontwikkeling van leerlingen met extra
ondersteuningsbehoefte in het (voortgezet) speciaal onderwijs
De afgelopen jaren hebben we gezien dat onze scholen erg kunnen verschillen wat betreft uitstroom van leerlingen: bij de ene
so-school stromen er bijvoorbeeld veel meer leerlingen uit naar vso dan bij de andere so-school. Ook gaan er van de ene vsoschool veel meer leerlingen naar vervolgonderwijs dan van de andere vso- school. Het is al lang duidelijk dat deze verschillen
niet uitsluitend verklaard worden door leerlingkenmerken zoals IQ en de thuissituatie. We gaan daarom in een door NRO
gefinancierd onderzoek kijken naar hoe deze verschillen wel verklaard kunnen worden. Dat doen we door naast
leerlingkenmerken ook schoolkenmerken, zoals onderwijskwaliteit en werktevredenheid van leraren, mee te nemen in het
onderzoek. We hopen daarmee beter zicht te krijgen op voorwaarden voor een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van leerlingen
nadat ze onze scholen hebben verlaten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Orthopedagogiek en
Onderwijswetenschappen van de RuG.
Subsidievoorstel Symbiose
RENN4 heeft samen met Orthopedagogiek en Onderwijskunde van de RuG een onderzoekvoorstel geschreven vanuit de .
onderzoeksvraag: In welke mate draagt symbiose bij aan leerontwikkeling, leergedrag en sociale inclusie van leerlingen met
extra ondersteuningsbehoefte? Het voorstel is door de eerste beoordelingsronde heen. Het voorstel is verder uitgewerkt door
onder andere leden van de commissie voor de begeleiding uit de scholen te bevragen op het thema. Inmiddels is het ingediend;
de definitieve beoordeling volgt begin 2021.
Naast dit subsidievoorstel is in 2020 blijvend contact gezocht met reguliere onderwijsinstellingen om symbiose verder vorm te
geven. We sluiten steeds meer wederzijdse symbiose-overeenkomsten; het regulier onderwijs maakt ook gebruik van de
expertise van RENN4 om uitval van leerlingen in het regulier te voorkomen. Wij zijn blij met deze ontwikkeling, omdat we
hiermee samen werken aan steeds meer inclusief onderwijs. Onze leerlingen komen meer en meer in aanmerking voor een
diploma en leerlingen in het regulier onderwijs kunnen, dankzij inzet van onze expertise, op hun eigen school ingeschreven
blijven staan.
Op het niveau van Ander inrichting onderwijs en zorg (thema uit het strategisch meerjarenbeleidsplan)
Onderzoek Zorg in School Hoogeveen
De so-scholen in Hoogeveen hebben samen met de gemeente een samenwerkingsconvenant gesloten om te komen tot betere
afstemming tussen jeugdhulp, thuis en school gericht op een verbindende aanpak en normaliseren van de ondersteuning van
leerlingen van deze scholen. Ten behoeve hiervan zijn de betrokken partijen (scholen, gemeente, Cosis, Ambiq,
onderzoekscoördinatoren RENN4) een evaluatieonderzoek gestart.
Project samenwerking onderwijs-zorg
Het doel van dit project is om te onderzoeken welke aspecten in de samenwerking tussen RENN4-scholen en ketenpartners
vragen om doorontwikkeling en welke verbeterpunten er liggen. In de periode september-december is een verdiepingsslag
uitgevoerd: een 15-tal leerkrachten is geïnterviewd over hun ervaringen met een zorgpartner. Tevens zijn enkele zorgpartners
die met RENN4 te maken hebben bevraagd. De uitkomsten volgen in 2021.
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Publicatie
In Passend Onderwijs is een artikel geplaatst over de uitstroomgegevens van RENN4 over de afgelopen zeven jaar: Bijstra, J.
(2020). Uitstroomperspectieven (v)so in Noord Nederland. Passend Onderwijs Magazine, 5, 13-15. Bijdrage Jan Bijstra in PO
Magazine - RENN4
Onderwijsresultaten
De onderwijsresultaten per school kunt u in de schoolgids van de betreffende school terugvinden. Hierin is informatie
opgenomen over het vervolgonderwijs waarnaar de leerlingen zijn geschakeld, uitstroom- en bestendigingscijfers en de
behaalde examens, certificaten en diploma’s. Daarnaast is informatie te lezen in de uitstroomrapportage: jaarlijks wordt hierin
vastgelegd waar leerlingen naartoe gaan na de periode op de RENN4-school. Deze rapportage is op verzoek in te zien.
Inspectie van het Onderwijs
Herstelonderzoek SBO De Sterren te Hoogezand
Eind 2019 is aangekondigd dat de Inspectie van het Onderwijs een herstelonderzoek zou verrichten bij De Sterren. De Sterren
heeft in de periode hieraan voorafgaand gewerkt aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op de school. Het doel van dit
onderzoek, dat eind januari 2020 plaatsvond, was vast te stellen of de kwaliteit van het onderwijs weer van een voldoende
niveau was. Met dank aan de inspanningen van het team is dit de school gelukt; de Inspectie van het Onderwijs heeft dit
bevestigd in haar rapport herstelonderzoek. Het rapport kan hier worden geraadpleegd: Detailpagina van de Toezichtresultaten
Onderwijsinspectie website met detail informatie over het element en eventueel bovenliggend bestuur.

Herstart onderwijs S(B)O scholen
Wij hebben aan de Inspectie van het Onderwijs doorgegeven welk kader wij hanteren bij het opstarten van fysiek onderwijs.
Samengevat is dit de boodschap: Uitgangspunt: We gaan voor kwaliteit van onderwijs, niet voor kwantiteit.
We hebben de scholen de ruimte gegeven om te starten met een vierdaagse schoolweek om leerlingen en ouders gelegenheid
te geven te wennen aan het weer naar school gaan. Het welbevinden en het inventariseren van de beginsituatie stond centraal.
We investeerden in de relatie met leerlingen en gaven trauma-sensitief les met een focus op basisvakken. De mogelijkheid van
de vierdaagse schoolweek is de rest van het schooljaar van kracht gebleven om duidelijkheid te scheppen voor alle betrokkenen
en daarmee veranderingen in het schoolritme zoveel mogelijk te beperken. De scholen zijn overigens wel vijf dagen open
gebleven. Medewerkers konden op de vijfde dag helpen bij het in beeld brengen van de beginsituatie van leerlingen na de
periode van digitaal onderwijs, zo nodig afstandsonderwijs verzorgen, (via Teams) overleggen etc. Ons streven was om zoveel
mogelijk de voor de leerlingen vertrouwde leraren les te laten geven en zo weinig mogelijk gebruik te maken van losse
invalkrachten.
Bestuursgericht toezicht
Voor 1 augustus 2021 komen we in aanmerking voor een vierjaarlijks onderzoek. Vanwege de coronamaatregelen beperkt de
Inspectie van het Onderwijs (hierna: Inspectie) in 2020-2021 het aantal vierjaarlijkse onderzoeken op locatie. Op basis van de
jaarlijkse prestatieanalyse maakte de Inspectie de inschatting dat het onderzoek in 2020-2021 bij ons kon worden beperkt tot
die analyse en een gesprek met het bestuur.
We hebben tijdens het gesprek, half december, een mooie presentatie gegeven van de actuele ontwikkeling op onze scholen en
de kwaliteitszorg van RENN4 waarbij Sloppy road ook is gepresenteerd. Daarnaast hebben we de Inspectie verteld over onze
scholen die in de experimenteerregeling zitten. De Inspectie heeft geen risico’s gezien en het rapport kunt u hier lezen: Kwaliteit
- RENN4
Zoals ook in het rapport is te lezen, komen we in principe in het schooljaar 2021-2022 of 2022-2023 weer in aanmerking voor
een regulier vierjaarlijks onderzoekPassend onderwijs
In onderstaande tabel zijn de ontvangen gelden van de verschillende SWV’s opgenomen.

17

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’s voor Passend Onderwijs betreft de bekostiging voor een
dekkend aanbod en specifieke doelgroepen. Vanuit deze middelen worden, in samenspraak met de betrokken SWV’s, 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’s zijn aanvullende afspraken
gemaakt over de inhoudelijke en financiële verantwoording van de uitgevoerde arrangementen.
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 symbiosetrajecten,
verbetering thuiszittersaanpak, maar ook trajecten voor doorontwikkeling van de ondersteuning door het reguliere onderwijs.
Het reguliere onderwijs wordt dan getraind door medewerkers van RENN4.
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2.2 Personeel & professionalisering
Doelen en resultaten
Vanuit ons strategisch meerjarenbeleidsplan (2019-2023) is als doel gesteld het verder ontwikkelen van de thema’s Binden en
boeien van onderwijsprofessionals en Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling.
In 2020 zijn er diverse ontwikkelingen op deze thema’s, die we hier graag delen.
Een belangrijke ontwikkeling is het zij-instroomtraject en het kweekvijvertraject. Deze trajecten hangen samen met het
strategisch meerjarenbeleidsplan, waarin we ons tot doel hebben gesteld onderwijsprofessionals te binden en te boeien en
persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling te stimuleren. In het kader van de tekorten op de arbeidsmarkt is het belangrijk om
het zittende personeel te ‘binden en boeien’.
Zij instroom traject
Om het tekort aan leerkrachten bij RENN4 mogelijk op te vangen is in het schooljaar 2019/2020 gestart met het traject ZijInstroom in het Beroep (ZIB). Het traject behelst van start tot finish een periode van drie jaar, opgesplitst in één jaar
voorbereidingstijd en twee jaar studie-/stagetijd. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele verlenging van de
studieduur.
Na een werving- en selectieperiode van ongeveer zes maanden zijn tien kandidaten in september 2019 gestart. De start van het
schooljaar en begin 2020 was geen gemakkelijke periode: er was onduidelijkheid door corona, er was onduidelijkheid over de
'stageplekken' en er was beleidstechnisch onduidelijkheid. De coronaperikelen liggen niet in onze cirkel van invloed, maar de
andere twee issues wel. Er zijn heldere afspraken met NHL-Stenden (de opleider) gemaakt over waar de zij-instroomcollega's
hun stage kunnen lopen om te voldoen aan de eisen van de examencommissie, en er is op beleidsniveau duidelijkheid gekomen.
Van de tien kandidaten zijn er in het laatste kwartaal van 2020 drie kandidaten afgevallen wegens privéomstandigheden. Eind
2020 hebben we nog zeven zij-instromers.
Behaalde doelen:
We zijn hoe dan ook blij met de komst van deze zeven zij-instromers. In 2021 zal de balans opgemaakt en besloten worden of
we dit traject voortzetten, waarbij de vraag wordt beantwoord of we het beoogde doel, het binden en boeien van medewerkers
mede in relatie tot het tekort aan leerkrachten, hebben behaald.
Kweekvijvertraject
De scholen van RENN4 willen ook in de toekomst verzekerd zijn van professionele en gemotiveerde leidinggevenden. Het
inrichten van een kweekvijver biedt de mogelijkheid om te kunnen investeren in de deskundigheidsbevordering van eigen
medewerkers. Leiderschap kan op veel niveaus en manieren worden uitgeoefend en over wat goed leiderschap is bestaan
verschillende visies. Eén ding is echter wel duidelijk: leiders van scholen moeten opereren in complexe omgevingen die hoge
eisen stellen aan hun vermogen tot innovatie.
Behaalde doelen:
Er zijn drie kandidaat-teamleiders gedurende een jaar twee dagen per week vrijgesteld van eigen werkzaamheden om in de
praktijk kennis te maken met de functie van teamleider. Daarnaast zijn zij opgeleid tot basis-bekwame schoolleider via een
hogeschool. In 2020 zijn twee van hen aangesteld als teamleider bij een RENN4-school. De derde kandidaat heeft veel ervaring
opgedaan en kan met de concludering van het traject een loopbaankeuze voor de toekomst maken.
Het traject wordt in 2021 geëvalueerd door HRM, de programmaleider op dit onderwerp en de GMR. Hierna wordt besloten hoe
dit traject verder vorm krijgt.
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Scholing
We willen nadrukkelijk blijven investeren in scholing om medewerkers te binden en te boeien.
Behaalde doelen in de projectperiode:
De scholing betreft voornamelijk de opleiding tot generalist voor orthopedagogen. . Daarnaast zijn er diverse scholingen en
trainingen geweest zoals Parnassys-scholing, ABC-trainingen, auditorentraining, centrale scholing meldcode, WISC-training voor
orthopedagogen, coaching directeur, supervisie Orthopedagoog Generalist, externe cursussen, centraal seminar
bewegingsonderwijs.
Omdat opleiding een speerpunt is van het Integraal Personeelsbeleid zal dit in 2021 verder worden uitgebreid.
Toekomstige ontwikkelingen
Toekomstbestendig functiehuis
In de cao Primair Onderwijs 2019-2020 is afgesproken dat er per 1 augustus 2020 een actualisering en herwaardering van de
functies van onderwijsondersteunend personeel en directie plaatsvindt. Wegens vertragingen door corona is de deadline
verschoven naar 1 november 2020. Omdat bij ons bleek dat ook deze deadline niet zou worden gehaald, heeft de GMR akkoord
op uitstel gegeven. De arbeidsrechtelijke gevolgen treden wel met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 in werking.
Binnen RENN4 komen vijf functies in aanmerking voor een actualisatie. Dit schooljaar zijn de functies onderwijsassistent en
leerkrachtondersteuner, na instemming van de GMR, geactualiseerd. De actualisering voor de overige drie functies, te weten:
staffunctionaris beleid en advies, teamleider en provinciedirecteur is in 2020 on hold gezet. We zijn erachter gekomen dat het
proces rondom de besturingsfilosofie (waarover hieronder meer) een grote verwevenheid heeft met het proces rondom taken
en verantwoordelijkheden en positionering die in die functiebeschrijvingen aan bod komen. Dit vraagstuk is nu nog onvoldoende
uitgekristalliseerd om deze reeksen te actualiseren en vast te stellen. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een
toekomstbestendig functiehuis zodat we dit voor de zomer 2021 hebben afgerond.
Besturingsfilosofie
Wij vinden het belangrijk de vier ambities uit het strategisch meerjarenbeleidsplan terug te zien in onze individuele en
collectieve manier van handelen. Mede daarom zijn we met elkaar een onderzoek gestart om onze besturingsfilosofie te
onderzoeken. En daarbinnen naar onze gewoontes, en welke gewoontes passend zijn. Daartoe zijn we onder leiding van een
extern bureau het gesprek aangegaan met leidinggevenden en diverse medewerkers van het bedrijfsbureau. Het gesprek over
waarom we dingen doen zoals we die doen, hoe het anders zou kunnen en wat we zouden willen. Het doel is verbinding te
creëren tussen de diverse medewerkers binnen RENN4 en samen na te denken over de toekomst: hoe moet die eruit zien om
onze leerlingen blijvend te kunnen bedienen op de best mogelijke manier?
We hebben ook gemerkt dat dit proces rondom de besturingsfilosofie iets is dat niet snel af te ronden is. Het doel is namelijk
juist dit traject samen te lopen en te bespreken en daarvoor zijn meerdere dagen en sessies nodig. Doel is om dit traject voor de
zomer van 2021 af te ronden, zodat we het toekomstbestendig functiehuis ook uiterlijk dan hebben ingericht en we de functies
staffunctionaris beleid en advies, teamleider en provinciedirecteur hebben geactualiseerd.
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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 mits het ontslag voldoet aan de eisen van de instroomtoets. Bij
ontslagprocedures wordt intern gecontroleerd of de procedure voldoet aan deze eisen. Op deze wijze minimaliseert RENN4 de
kosten van uitkeringen na ontslag. Wanneer een ontslag niet aan deze eisen voldoet draagt RENN4 de kosten voor de
werkeloosheidsuitkeringen. Hiervoor heeft RENN4 een wachtgeldvoorziening gevormd.
Medewerkers die ontslagen zijn vanwege een reorganisatie en voor wie een herbenoemingsverplichting bestaat zijn apart
geregistreerd. Bij vacatures wordt de benoemingsvolgorde gehanteerd en worden deze mensen geplaatst indien ze voldoen aan
de vacature-eisen. Om de kosten te minimaliseren wordt gewerkt aan een goed inwerkprogramma voor startende leerkrachten.
Daarnaast is er tijd en ruimte voor scholing van alle medewerkers en wordt er ingezet op professionalisering. Ook is aandacht
voor werkplezier en worden de HR-gesprekken gevoerd in de HR-cyclus.
Aanpak werkdruk
In het formatieproces voor het nieuwe schooljaar bespreekt elk schoolteam, als ook de MR van de school de inzet en verdeling
van de beschikbare werkdrukverlagende middelen.
De inzet van de werkdrukverlagende middelen is geëvalueerd. Gevraagd is naar de ervaring, het effect, resultaat en knelpunten.
De werkdrukverlagende middelen zijn op diverse wijzen 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 werkdrukverlagende 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 wordt het vervangingsbudget op scholen ingezet. Werkdruk is ook een stuk beleving.
Door actief de goede gesprekken te voeren, door de HRM-cyclus, en als leidinggevende oprechte aandacht te hebben voor de
medewerkers is die beleving te beïnvloeden. Het optuigen van een werkverdelingsplan is daarbij ook helpend.

Strategisch personeelsbeleid
Het huidige integraal personeelsbeleid (IPB) heeft HRM in samenwerking met de provinciedirecteuren opgesteld en is afgestemd
in de MT’s. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk. De uitvoering van het personeelsbeleid valt onder de
verantwoordelijkheid van de teamleiders. De HRM-adviseurs vervullen een adviserende en ondersteunende rol.
In het kader van actualisatie van het IPB zijn er in 2020 drie bijeenkomsten geweest met enkele provinciedirecteuren, HRM- en
onderwijsadviseurs. Hierin is in gezamenlijkheid de visie met betrekking tot de vier programmalijnen van RENN4 verkend en zijn
concrete ambities opgesteld. Op basis daarvan wordt het IPB 2021-2025 geschreven. Begin 2021 krijgt bespreking van dit plan
een nader en concreet vervolg.
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Speerpunten in het realiseren van de vier centrale ambities
We gaan aandacht geven aan de introductie van nieuwe medewerkers en stagiaires, het opleiden op de scholen, de
ontwikkeling van een RENN4 academie, het opstellen van een leiderschapsprogramma voor schoolleiders inclusief
teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap, de modernisering van de HR-gesprekkencyclus, de vitaliteit en gezondheid en het
voorkomen van vroegtijdig vertrek van medewerkers. In het najaar van 2020 zijn provinciedirecteuren en HRM-adviseurs bij
elkaar gekomen om het integraal personeelsbeleid 2021-2025 binnen RENN4 uit te werken. Voorafgaand waren er gesprekken
in de MT’s waarin kansen en uitdagingen om ons als organisatie verder door te ontwikkelen zijn opgehaald. Het leveren van een
bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van de medewerkers, zodat zij zorg kunnen dragen voor eigentijds en goed
onderwijs stond centraal.
De speerpunten zullen de komende maanden worden uitgewerkt met provinciedirecteuren en het College van Bestuur. De
adviseurs op het bedrijfsbureau zullen hierbij een ondersteunende rol vervullen op basis van hun expertise.
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2.3 Huisvesting & facilitaire zaken (ICT)
Het jaar 2020 was een overgangsjaar op het gebied van huisvesting. In april is de huisvestingsadviseur van RENN4 begonnen. De
overdracht van de interim-adviseur is goed verlopen en het voorliggende werk is voortvarend opgepakt.

Doelen en resultaten huisvesting
Doel/project
Nieuwbouw De Sterren,
Hoogezand

Status
Project loopt nog

Nieuwbouw De Delta,
Appingedam

Project loopt nog

Nieuwbouw SamenKansrijk!,
Drachten

Project loopt nog

Nieuwbouw Aventurijn, Emmen

Project loopt nog

Aanbesteding contractueel
onderhoud

Afgerond

Realisatie jaarplan onderhoud
gebouwen

Afgerond

Toelichting
Oplevering en inhuizen staan gepland voor de
zomer 2021. De locatie heeft als naam
‘Zuiderkroon’ gekregen.
Gebouw wordt in de zomer 2021 opgeleverd
maar wordt binnen het scholenprogramma van
de gemeente Eemdelta eerst ingezet voor
tijdelijke huisvesting van twee andere scholen die
verstevigd worden. Inhuizen RENN4 in 2023.
Intentieovereenkomst tussen de deelnemende
partijen is getekend. Start architecten selectie in
2021, verwachte oplevering zomer 2024. RENN4
is bouwheer van dit project.
Het ambitiedocument is goedgekeurd en de
gemeente heeft het bouwbudget vrijgegeven.
Start van het project in mei 2021
(architectenselectie). Verwachte oplevering
zomer 2023
Aanleiding voor de aanbesteding was de grote
versnippering/diversiteit aan partijen en
contracten voor het onderhoud aan installaties.
De aanbesteding was succesvol en de nieuwe
partijen zijn succesvol gecontracteerd. Financieel
positief resultaat en grote stap in kwaliteit,
aansturingslast en overzichtelijkheid voor RENN4.
De geplande onderhoudswerkzaamheden aan de
gebouwen die RENN4 in beheer heeft zijn onder
begeleiding van een externe adviseur aanbesteed
en gerealiseerd.

Toekomstige ontwikkelingen
Het ministerie van OCW heeft een wetswijziging voorgesteld op aangeven van PO-Raad, VO-Raad en VNG. Hiermee wordt het
voor gemeentes verplicht een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. Zij werken hierbij samen met
schoolbesturen. In de wet wordt opgenomen dat renovatie een volwaardig alternatief voor nieuwbouw is. Ook wordt het
investeringsverbod voor besturen in het PO genuanceerd. RENN4 is actief in gesprek met de gemeentes om deze plannen te
ontwikkelen. Deze plannen maken het mogelijk om gestructureerd en strategisch te kijken naar de ontwikkeling van
onderwijshuisvesting met alle betrokken partijen, waarbij belangrijke waarden/onderwerpen zoals verduurzaming, integrale
benadering van bouwopgaven en kansen veel beter op de agenda staan. In de gemeentes Groningen en Leeuwarden zijn de
IHP’s al vastgesteld. De overige gemeentes zijn hier ondertussen wel mee begonnen, of starten op korte termijn. RENN4 zit
hierbij goed aan tafel.
De opkomst van Covid-19 heeft op het vlak van ventilatie/binnenklimaat veel stof doen opwaaien. Veruit de meest scholen van
RENN4 voldoen aan de wettelijke eisen; op enkele locaties lopen nog (vervolg)onderzoeken om te komen tot passende
oplossingen. Binnen het ministerie van OCW is er veel (meer) aandacht voor het klimaat van de scholen ontstaan. Dit is een
goede ontwikkeling, maar brengt tevens veel financiële druk met zich mee voor schoolbesturen met relatief oude gebouwen.
Hierin zijn veel parellellen te trekken met de ontwikkeling van de IHP’s.
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Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen
In 2020 is RENN4 voortvarend bezig geweest met het onderzoeken van kansen voor toepassing van ledverlichting op scholen
waar dit nog niet aanwezig is. Daarnaast is ook gekeken naar de haalbaarheid van een SDE++ subsidie voor onze locatie aan de
Treubstraat in Assen.
In de uitwerking van de IHP’s is duurzaamheid een belangrijk thema, dit wordt per school beoordeeld op economische
haalbaarheid alsmede op CO2-reductie. In de lopende nieuwbouwprojecten wordt gezocht naar slimme toepassingen
(bouwkundig en installatietechnisch) om de energievraag te minimaliseren en tevens een optimaal binnenklimaat te realiseren.
De verwachting is dat de noodzaak tot verduurzaming in de komende jaren/decennia fors toeneemt. RENN4 probeert hierop
waar mogelijk te anticiperen bij zowel bestaande als nieuwe gebouwen.
Doelen en resultaten ICT
Doel
Alle scholen stappen over van
SchoolOAS naar Parnassys als
leerling administratiesysteem.

Status
Behaald

Aanbesteding vso leerling
administratie -en volgsysteem.

Behaald

Aanbesteding ICT-dienstverlening

Behaald

Borgen van privacy

Proces loopt nog

Website vernieuwing

Behaald

Toelichting
In het najaar is de laatste soschool gemigreerd naar
Parnassys. Alle s(b)o-scholen
maken nu gebruik van Parnassys
als leerling administratie -en
volgsysteem.
Een nieuw administratie -en
volgsysteem voor het vso is
succesvol geselecteerd op basis
van wensen en eisen vanuit de
organisatie in de vorm van
Parnassys en SOMtoday.
Naar aanleiding van het aflopen
van de maximaal toegestane
aantal contractjaren met de
huidige ICT-dienstverlener moest
RENN4 de ICT-dienstverlening
opnieuw aanbesteden. De
procedure is zomer 2020 afgerond
met als gegunde de Rolf Groep.
De feitelijke transitie is oktober
2020 gestart.
In 2020 zouden de scholen
onderhevig zijn aan privacy audits.
Door de komst van COVID-19
evenals de aanstaande ICTtransitie is dit uitgesteld en wordt
opnieuw gepland voor schooljaar
2021-2022.
Naar aanleiding van het plan om
RENN4 beter te profileren is er in
zomer 2020 een nieuwe website
gelanceerd. De website bevat een
eenvoudigere opzet en is in lijn
gebracht met het lopende
strategisch meerjarenbeleidsplan.

Toekomstige ontwikkelingen ICT
Afhankelijk van de ontwikkelingen wereldwijd zal thuiswerken wellicht (deels) een norm worden. ICT moet hierop voorbereid
zijn door zoveel mogelijk processen te digitaliseren. Hierbij valt te denken aan het printen via de cloud en digitaal ondertekenen
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van documenten en het optimaliseren van documentbeheer. Daarnaast staan kennis en kunde van medewerkers op het gebied
van ICT op de agenda voor de komende jaren, als ook het nog verder integreren van ICT en onderwijs op de scholen.

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-en-controlcyclus onontbeerlijk.
Planning-en-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 de controller om onder andere de actuele
zaken rondom de financiële situatie van RENN4 te bespreken.
De sturing op de personele inzet is cruciaal binnen RENN4, aangezien deze meer dan 75% van de totale uitgaven betreft. RENN4
stuurt op 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 2020 de meerjarenbegroting 2020-2024
opgesteld. Deze meerjarenbegroting vormt de financiële basis tot en met 2024 en is de uitwerking van het meerjarig financieel
beleid.
In 2020 is gestart met een leidende coalitie planning-en-control die de huidige werkwijze analyseert en actualiseert. Het
managementcontract met de provinciedirecteur is vernieuwd, waarbij de doelen afgeleid van de strategische koers jaarlijks
worden afgestemd en waarover verantwoord wordt. Om organisatiebreed meer inzicht te krijgen in de diverse producten uit de
planning-en-controlcyclus wordt een statische kalender opgesteld, waarbij de tijdsplanning en verantwoordelijkheden duidelijk
zichtbaar worden.
Financiële positie
RENN4 kent een gezonde financiële positie. Het College van Bestuur streeft naar het op peil houden van het eigen vermogen
binnen redelijke grenzen. RENN4 streeft ernaar om de verhouding van het vermogen in lijn te houden met de omvang van de
organisatie.
Signaleringswaarden
De Inspectie van het Onderwijs hanteert vanaf 2020 de ‘signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen’. Volgens
de berekening komt RENN4 boven deze waarde uit. Dat betekent dat er mogelijk bovenmatig eigen vermogen zou zijn. Het
vermogen van RENN4 komt boven de signaleringswaarde uit als het feitelijk eigen vermogen hoger is dan het normatief eigen
vermogen (vermogen dat redelijkerwijs nodig is om bezittingen te financieren en risico’s op te vangen), zie de tabel in paragraaf
3.3. Vanaf 2021 wordt een nieuw plan ‘Geld moet werken’ opgesteld. Door uitvoering van dit plan zal naar verwachting per 31
december 2021 geen sprake meer zijn van bovenmatig eigen vermogen.

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 2020 is binnen de kaders van het treasurystatuut gehandeld en is daarmee vergelijkbaar met de uitvoering in 2019. RENN4
houdt haar liquiditeiten ad € 6,5 miljoen alleen aan op bank- en spaarrekeningen, vanaf maart 2021 wordt ook gebruik gemaakt
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van vrijwillig schatkistbankieren, waarbij geen negatieve rente verschuldigd is. 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 2020 geen gebruik gemaakt van derivaten. Het treasurybeleid van RENN4 is risicomijdend ter waarborging van
de financiële continuïteit van de organisatie.
Coronacrisis
Net als overal in Nederland en de wereld zijn de gevolgen van de coronacrisis ook binnen RENN4 merkbaar. Ondanks de crisis is
er ruimte en tijd vrij gemaakt om ook aandacht te houden voor overige zaken. Veelal in aangepaste vorm, 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 voor wie het niet mogelijk is om op afstand onderwijs te volgen werd
gekeken naar maatwerk op de scholen. De impact van de coronacrisis is zichtbaar in de cijfers. In 2020 is totaal € 140.000 aan
extra kosten in verband met corona uitgegeven. Dit betreft scholing (€ 3.000), schoonmaakkosten (€ 63.000),
desinfectiezuilen/mondkampjes/desinfectiemiddelen e.d. (€ 78.000) en overige kosten (€ 4.000). De kosten zijn bovenschools
gedragen om ze inzichtelijk te houden en vanwege de impact die deze extra kosten zouden hebben op de begroting van de
scholen. Daar staat tegenover dat er minder kosten zijn geweest met betrekking tot bijvoorbeeld de kilometervergoedingen en
de personeelsuitjes. De coronacrisis heeft niet geleid tot het voorzichtiger begroten van de meerjarenbegroting vanaf 2021.

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 10,5% ingehouden voor de bekostiging van:
- de overhead van College van Bestuur en het bedrijfsbureau (6%);
- de financiering van de gezamenlijke kosten, zoals groeibekostiging en thuis nabij onderwijs (1,5%);
- het centraal gedragen ‘bijzonder budget voor oudere werknemers’ en ouderschapsverloflasten (3%).
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’s
bestemd voor expertise en arrangementen wordt 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 personeels- en arbeidsmarktbeleidsbudget 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, na instemming van de MR. 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. 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 College van Bestuur heeft al in 2011, met instemming van de Raad van Toezicht, besloten om het bovenmatige vermogen in
te zetten. Vanaf 2011 zijn diverse plannen ‘Geld moet werken’ uitgevoerd. Het huidige plan ‘Geld moet werken 3.0’ liep eind
2020 af. In 2021 zal een nieuw plan worden opgesteld.
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Het bovenmatige vermogen kan de organisatie aanwenden voor investeringen in de organisatie op het gebied van:
A: De vier ambities uit het strategisch beleidsplan 2019-2023:
-andere inrichting van onderwijs& zorg;
-gespecialiseerd onderwijs;
-persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling;
-binden en boeien van onderwijsprofessionals.
B: Onderwijsonderzoek ten behoeve van kennis en expertiseontwikkeling.
C: Faciliteren van randvoorwaarden ten behoeve van onderwijskwaliteit.
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 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
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.
Risico’s
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste risico’s genoemd met de bijbehorende kans klasse 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-Carlosimulatie” 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.
Een risico dat is ontstaan is in de loop van 2020 is Covid-19. Op het moment van opstellen van de jaarrekening lijken de extra
kosten erg mee te vallen en zijn deze veelal weg te strepen tegen besparingen als gevolg van de sluiting. De verwachting is dat
de coronacrisis geen continuïteitsimpact heeft op RENN4.

Signaleringswaarden in relatie tot financieel risicoprofiel
De signaleringswaarde voor bovenmatig eigen vermogen wordt vanaf 2020 door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerd. Dit
betreft een externe toetsing met een berekening waarbij het gehele eigen vermogen, inclusief de materiële vaste activa, de
bestemmingsreserves en het private vermogen, wordt betrokken. Bij deze berekeningswijze wordt niet gekeken naar mogelijke
risico’s die van toepassing zijn.
Iedere twee jaar laat RENN4 een financieel risicoprofiel opstellen om te kunnen borgen dat zij op korte en lange termijn aan
haar financiële verplichtingen kan voldoen. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is het noodzakelijk om over voldoende
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vermogen te beschikken om de aanwezige (financiële) risico’s af te kunnen dekken. Uit het opstelde risicoprofiel blijkt dat
hiervoor ruim € 3.000.000 algemene reserve nodig is.

3. Verantwoording van de financiën
3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief
Leerlingen
In onderstaande tabel is de leerlingentelling opgenomen. De jaren 2022 en 2023 zijn ontleend aan de vastgestelde
meerjarenbegroting 2021-2025. 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 basis van deze hogere tellingen.

Na de invoering van passend onderwijs in 2015 hebben we binnen het so/vso eerst een daling gezien, maar vanaf 2018 zien we
een lichte stijging met name in het vso. Dit heeft te maken met de start van onderwijs op locaties vanaf september 2017, zoals
Fier Fryslân, het Matrix Lyceum en Synthese te Heerenveen. Momenteel zien we nog steeds een stijging, maar in de toekomst
verwachten we op basis van de demografische ontwikkelingen een daling. Vooral dit laatste is van belang om goed voor ogen te
hebben bij het aangaan van verplichtingen. Zeker met de “nieuwe” koers van inclusief onderwijs. Vanuit onderzoek van de
Inspectie van het Onderwijs wordt duidelijk dat de populatie verandert. Er wordt een verzwaring van de individuele leerlingproblematiek ervaren, hetgeen ook voor RENN4 van toepassing is. De ingezette groei heeft vooralsnog geen effect gehad op de
organisatorische eenheden.
Onze scholen hanteren verschillende strategieën om het onderwijs af te stemmen op de veranderingen die zij ervaren:
-Combinatie van onderwijs en zorg;
-Creëren van een ondersteunend leer- en leefklimaat;
-Investeren in professionalisering;
-Onderwijs anders inrichten: onderwijszorgklassen en meer maatwerk;
-Investeren in de samenwerking met gemeentes, samenwerkingsverbanden en jeugdhulpaanbieders.
Personele bezetting
In onderstaande tabel is de personele bezetting weergegeven:
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De bezetting is in lijn met de stijging van het aantal leerlingen. De bezetting 2021 tot en met 2023 is ontleend aan de
meerjarenbegroting 2021 – 2025. De daling van de bezetting wordt volledig verklaard door de verwachte lichte daling van het
aantal leerlingen.

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

Belangrijkste verschillen realisatie 2020 t.o.v. begroting 2020
Bekostiging
De bekostiging is fors hoger ( € 3.967k) door extra bekostiging door OCW (tweede tranche onderwijsakkoord) van € 482k, de
verhoging van de tarieven voor de lumpsumbekostiging, waaronder een nabetaling over 2019-2020 in augustus van OCW van
€895k. De gelden die vanuit de SWV’s worden ontvangen zijn € 1.304k hoger dan begroot door een grotere groei van de
leerlingenaantallen dan begroot en doordat gedurende het jaar meer arrangementen uitgegeven zijn door de SWV’s. Daarnaast
werd een bijzondere bekostiging voor de beloning van leraren vso in uitstroomprofiel vervolgonderwijs ontvangen.
Overige Overheidsbijdragen en overige baten
De overige overheidsbijdragen zijn redelijk in lijn met de begroting. De overige baten zijn hoger dan de begroting. Dit wordt met
name veroorzaakt door een ontvangst van € 614k uit het participatiefonds ter compensatie van de extra lasten die voortkomen
uit de vernieuwing van het functiehuis.
Daarnaast werd er meer personeel gedetacheerd bij externe organisaties (€ 240k hoger).
Personele lasten
De lonen en salarissen vallen € 3.619K (9,7%) hoger uit dan begroot. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door een
extra uitbetaling van € 1.223k op basis van de CAO PO 2019-2020 in februari 2020. Daarnaast zijn er de hogere toegestane
overschrijdingen die zijn toegekend door het College van Bestuur aan de scholen. Het overgrote deel van deze overschrijdingen
is gedekt vanuit extra gelden vanuit de SWV’s of het betreffen overschrijdingen die betrekking hebben op de groei van
leerlingen ten opzichte van de bekostiging. In totaal betreffen de toegestane overschrijdingen 55,11 FPE waarvan 17,7 FPE was
meegenomen in de jaarbegroting. Van de toegestane overschrijdingen wordt 24,6 FPE direct gefinancierd door SWV’s,
detacheringen en de lerarenbeurs. Het resterende deel van de toegestane overschrijdingen (30,5 FPE) wordt gefinancierd vanuit
het eigen vermogen van RENN4. Hiervan heeft 18,8 FPE betrekking op voorfinanciering van groei van leerlingenaantallen of van
leerlingen in een zwaardere bekostigingscategorie. 6,4FPE heeft betrekking op de inzet van zij-instromers boven de formatieve
sterkte.
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De overschrijdingen worden gecompenseerd doordat er gemiddeld 14 FPE per maand minder aan formatie werd ingezet dan
begroot.
RENN4 heeft € 48.987 betaald aan transitievergoedingen.
De overige personele lasten zijn € 1.861K hoger dan begroot. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere
inhuur derden ad € 1.685K als gevolg van tijdelijke projecten en ziektevervanging. En daarnaast zijn de overige personele lasten
ad € 109K lager o.a. door minder uitgaven voor het project ‘Geld moet werken’. Verder vallen de kosten voor de scholing hoger
uit dan begroot € 268k.
Overige lasten
De overige lasten zijn € 916K hoger dan het budget. Dit wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingslasten (€ 374k) vanwege een
inhaalafschrijving van ca. €325k in verband met een aanpassing van de afschrijvingstermijn van 40 naar 15 jaar van een activum
(klimaatbeheersing en zonnepanelen).
De huisvestingslasten zijn iets hoger doordat de kosten voor medegebruik hoger uitvallen en de hogere lasten voor schoonmaak,
terwijl de kosten voor het onderhoud iets lager waren dan begroot.
De overige instellingslasten zijn met name hoger door aanschaf van extra leermiddelen (vso) € 677k, door een stijging in het
leerlingenaantal vso. Daarnaast zijn er meer digitale lespakketten aangeschaft, waarvoor abonnementen moeten worden
afgesloten. Door de migratie naar een nieuwe ICT-leverancier zijn de ICT-kosten ca. € 446k hoger. Daarnaast zijn de symbioseen onderwijszorgtrajecten circa € 160k lager, door corona waren er minder trajecten.
Financiële baten & lasten
De financiële baten zijn iets hoger dan begroot. Ondanks dat RENN4 een kleine 7 miljoen aan liquide middelen heeft, ontvangt
RENN4 geen rente en zal er vanaf 2021 zelfs negatieve rente betaald moeten worden. De kosten betreffen met name de
bankkosten.
Geld moet werken
De kosten vanuit ‘Geld moet werken’ ad € 623.000 zijn iets hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de hogere kosten van
de kweekvijver. De overige kosten hebben met name betrekking op afschrijvingen op eerdere investeringen vanuit ‘Geld moet
werken’ en op scholingskosten.
Belangrijkste verschillen realisatie 2020 t.o.v. realisatie 2019
RENN4 wordt in 2020 voor fors meer leerlingen bekostigd dan in 2019. Tevens zijn de bekostigingstarieven hoger dan in 2019,
door de compensatie van de CAO loonsverhoging in het PO.
Belangrijkste ontwikkelingen in de begroting 2021 en de meerjarenbegroting
De jaren 2021 tot en met 2025 betreffen de begroting op basis van de geprognosticeerde leerlingenaantallen en de uitkomsten
van de gehanteerde uitgangspunten. Het verschil tussen 2021 en 2022 in exploitatieresultaat wordt verklaard doordat in de
begroting van 2021 een fors bedrag zit aan groeiformatie die RENN4 moet voorfinancieren en de uitvoering van ‘Geld moet
werken 4.0’. Dit is vanaf 2023 niet meer aan de orde.
Meerjarenbalans
Bij het opstellen van de meerjarenbalans in de meerjarenbegroting is de verwachte eindbalans 2020 als uitgangspunt genomen
voor 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 2020.
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De materiële vaste activa zijn in 2020 gedaald doordat er minder is geïnvesteerd dan er is afgeschreven. De liquide middelen zijn
in 2020 gedaald t.o.v. 2019 door het negatieve resultaat over 2020 en doordat de loonheffingen en premieheffingen vanaf eind
2020 in de salarismaand reeds worden afgedragen. De daling van het eigen vermogen wordt veroorzaakt door de negatieve
(begrote) exploitatieresultaten.

3.3 Financiële positie
Kengetallen
In onderstaande tabel zijn de kengetallen van RENN4 opgenomen. De cijfers betreffende de jaren 2019 tot en met 2023 zijn
ontleend aan de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2025.

De solvabiliteit van RENN4 is ruim boven de signaleringsgrens die de Inspectie van het Onderwijs hanteert. Het
weerstandsvermogen zal waarschijnlijk vanaf 2021 onder de signaleringsgrens komen. Afhankelijk van aan te houden
signaleringswaarde OCW is dit een punt van aandacht voor het te maken beleid.
De liquiditeit blijft ruim boven de signaleringsgrens.
RENN4 heeft met het beleidsplan ‘Geld moet werken’ al jarenlang bewust een negatieve exploitatie en daarmee een negatieve
rentabiliteit. In 2021 is de rentabiliteit echter fors lager dan normaal als gevolg van de negatieve exploitatie in verband met het
‘Geld moet werken’ project, met als doel om de reservepositie te verlagen.

31

De ratio eigen vermogen betreft de signaleringswaarde OCW. De Inspectie van het Onderwijs hanteert vanaf 2020 de
‘signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen’. Volgens de berekening per 31 december 2020 komt RENN4
boven deze waarde uit. De signaleringswaarde is vanuit de inspectie bedoeld als startpunt voor een gesprek over de reserves,
en niet als harde norm. De verwachting is dat door de uitvoering van het plan ‘Geld moet werken 4.0’ RENN4 eind 2021 geen
bovenmatig eigen vermogen meer heeft.

32

Bijlage 1
Overzicht Nevenfuncties College van Bestuur 2020
Onderstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd tenzij anders vermeld.
drs. Y.E. (Yvonne)Beishuizen, MBA
Functie
• Voorzitter College van Bestuur
Nevenfuncties
• Lid van het bestuur van atletiek- en trimvereniging ATC’75
• 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 Fryslân Noard VO
21.01
• Bestuurslid van het Samenwerkingsverband ZO Friesland VO 21.02
• Bestuurslid van het Samenwerkingsverband Fultura 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
• Lid van de Algemene Ledenvergadering van het Samenwerkingsverband Groningen Stad VO 20.01
• Lid van de Algemene Ledenvergadering van het Samenwerkingsverband Groningen Ommeland VO
20.0
• Lid Bestuurlijk Platform VO-MBO Groningen
• Lid stuurgroep Samenkansrijk!

J. (Jeep) Jonker, MSc
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 (tot augustus)
• Lid van het Algemene Ledenvergadering van het Samenwerkingsverband VO 22.02 (vanaf augustus)
• Bestuurslid van het Samenwerkingsverband VO 22.03
• Bestuurslid van het Samenwerkingsverband PO 22.03
• Penningmeester beheerstichting MFA Het Schakelveld
• Lid Stuurgroep Opleiding Platform Jeugd

L. (Leendert) de Boom
Functie
• Lid College van Bestuur RENN4 tot 1 maart 2020

Bijlage 2
Overzicht (neven)functies leden Raad van Toezicht RENN4, 2020
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
A. (Alexandra) Sfintesco
Functies:
 Partner en adviseur coöperatie Buro Bries
 Partner en adviseur Buro Waai VOF
 Partner en adviseur Corus Advies B.V.
 Partner Furtuna Impact B.V.
 Eigenaar Sfintes &Co B.V.
Nevenfunctie:
 lid MR Nassauschool, Groningen
ir. J. (Annet) van den Broek
Functies:
 Zelfstandig adviseur, manager onderwijs
 Interim directeur Dockinga College
 Voorzitter vaststellingscommissie profiel Groen CvTE
Nevenfunctie:
 Voorzitter examencommissie Clusius College
J.D.M. (Jan Dirk) Sprokkereef, voorzitter
Functie:
 Lid Raad van Bestuur Siza
G. (Grietje) Kalfsbeek
Functie:
 Directeur/bestuurder Wedeka bedrijven
Nevenfunctie:
 Adviseur, coach in Kalfsbeek Consult

M.G. (Matthieu) van Olffen RC EMFC
Functie:
 Directeur-bestuurder woningstichting Wierden en Borgen
Nevenfunctie:
 Penningmeester stichting Meent van de Sluis

Bijlage 3
Verslag van de Raad van Toezicht 2020
Dit verslagjaar zijn we als Raad van Toezicht (hierna: de Raad) begonnen met een aanzienlijke wijziging in de
samenstelling van de Raad door het toetreden van een drietal nieuwe leden; per januari zijn toegetreden de
heer Sprokkereef en mevrouw Kalfsbeek en per maart de heer Van Olffen. In overleg binnen de Raad is de heer
Sprokkereef aangesteld als voorzitter a.i. met een specifieke opdracht om van een grotendeels nieuwe Raad
een goed samenwerkend team te maken.
Naast de reguliere vergaderingen hebben er een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden met een andere
invulling; een strategische bijeenkomst waarin de Raad op hoofdlijnen is geïnformeerd over de diversiteit aan
ontwikkelingen binnen het onderwijsdomein in het algemeen en RENN4 hierbinnen in het bijzonder. Er is voor
dit onderwerp gekozen omdat het strategisch meerjarenbeleidsplan (2019-2023) pas in het tweede jaar zit en
daarmee nog actueel is.
De tweede bijeenkomst heeft in het teken gestaan van een nadere persoonlijke kennismaking binnen de Raad
en het College van Bestuur (hierna: CvB). Doelstelling is het gesterkt worden in het onderlinge vertrouwen en
daardoor ook de scherpte te durven opzoeken binnen de Raad en tussen de Raad en het CvB.
In 2020 heeft de Raad vijf reguliere vergaderingen gehad. Naast vaste jaarlijkse agendapunten is een aantal
specifieke onderwerpen aan de orde geweest. De financiële commissie is tweemaal bijeen geweest. Met de
financiële commissie is gesproken over het jaarverslag met de accountant en aan het eind van 2020 over de
begroting.
RENN4 in tijden van corona
Hoewel dit onderwerp niet aan het begin van het jaar speelde, is het goed hiermee te beginnen. Immers,
covid-19 heeft een enorme impact op de maatschappij en zo ook op het onderwijs. De grootste thema’s die dit
jaar speelden waren het sluiten van de scholen, de overgang naar digitaal onderwijs en vervolgens de herstart
van het onderwijs. Daarnaast is voortdurend punt van aandacht geweest de veiligheid en bescherming van
personeel waar RENN4 de nodige voorgeschreven voorzorgsmaatregelen voor heeft getroffen. De Raad is
middels de interne berichtgeving vanuit het CvB voortdurend geïnformeerd over de voortgang en door het CvB
genomen besluiten. De Raad heeft haar betrokkenheid bij de organisatie getoond door een ingelaste teams
overleg tussen de Voorzitter van de Raad met de voorzitter van het CvB.
Strategisch meerjarenbeleidsplan
In 2019 is het strategisch meerjarenbeleidsplan van RENN4 visueel vastgesteld. De Raad en het CvB zijn in
gesprek met elkaar over de wijze van rapporteren bij deze nieuwe vorm van het strategisch
meerjarenbeleidsplan. De vier strategische thema’s uit het strategisch meerjarenbeleidsplan zijn binnen de
organisatie wel belegd, maar hebben mede door de impact van covid-19 op het onderwijs en de organisatie,
nog niet de aandacht kunnen krijgen die nodig is. Het komend jaar zal op diverse wijze gewerkt worden aan het
verder inhoud en vormgeven van de vier strategische thema’s en wordt de Raad blijvend geïnformeerd over de
ontwikkelingen op dit beleidsplan. We hopen in 2021 meer concrete inzichten te verkrijgen naar aanleiding van
de ontwikkelingen die in 2020 in gang zijn gezet.
Financiën en bedrijfsvoering
Meerjarenbegroting 2020-2024
De meerjarenbegroting is dit jaar tijdens de eerste reguliere vergadering met het CvB besproken. Bij het
opstellen van de meerjarenbegroting wordt door het CvB gekeken naar de leerlingenontwikkeling en de
meerjarige formatieve impact op de begroting. De echte actualisatie vindt plaats in de jaarbegroting. Om die
reden geeft de meerjarenbegroting een grote mate van onzekerheid. De meerjarenbegroting is door de Raad
van Toezicht goedgekeurd.
Managementletter
De managementletter is samen met de ‘oude’ auditcommissie Financiën met de nieuwe accountant besproken.

In de managementletter is een aantal aanbevelingen voor verbetering van processen opgenomen. De
accountant heeft vastgesteld dat de processen binnen RENN4 van voldoende niveau zijn. Wel zijn enkele
verbeterpunten aangedragen. Deze zijn inmiddels opgelost of worden op korte termijn opgepakt. De voortgang
in de verbetering van de processen wordt gemonitord in de financiële rapportages. De Raad stelt vast dat door
het CvB een adequate reactie op de managementletter is gegeven.
Bestuursverslag en jaarrekening 2019
Halverwege het jaar is het verslag en de jaarrekening in aanwezigheid van de accountant besproken. De Raad is
meegenomen in de hoofdlijnen van het verslag. Gezien de omstandigheden: een nieuwe accountant, een
nieuwe controller, covid-19 en daardoor controle op afstand is het een aanzienlijke prestatie die in een goede
onderlinge verstandhouding is uitgevoerd. De stukken zijn volgens de accountant helder en goed leesbaar,
maar kunnen worden aangevuld door meer aandacht te besteden aan visie en focus van RENN4. Dit standpunt
deelt de Raad en ook het CvB. Doel is verbinding te maken met de strategische thema’s uit het strategisch
meerjarenbeleidsplan en daarmee de koppeling te maken met de planning & control cyclus en begroting van
RENN4. Het CvB heeft de ambitie om vanuit communicatief perspectief nog een doorontwikkeling te maken
met het bestuursverslag en de Raad heeft er vertrouwen in dat het CvB dit goed oppakt.
De Raad van Toezicht keurt het besluit van het College van Bestuur tot vaststelling van de jaarrekening en
bestuursverslag 2020 goed.
Begroting 2021
Sluitstuk van de vergaderingen in 2020 is de begroting 2021 geweest. De begroting 2021 is, vóór bespreking in
de vergadering met de Raad, besproken in de auditcommissie. Het CvB heeft hierin een toelichting gegeven op
de plannen om de ambities van RENN4 te realiseren. Door het toenemende aantal leerlingen in met name het
VSO wordt een enorme voorinvestering gevraagd van RENN4 en daarmee een beroep gedaan op het eigen
vermogen van de organisatie. Desondanks maakt een strakke exploitatiebegroting het mogelijk dat er gelden
beschikbaar zijn voor het project Geld moet Werken 4.0 en de inzet van zij-instromers. Het project Geld moet
Werken 4.0 wordt, in het kader van de horizontale verbreding, nog nader ingevuld door het CvB in overleg met
onder meer de provinciedirecteuren. Het uiteindelijke plan zal in 2021 aan de raad worden voorgelegd.
De begroting wordt gezien als een mooie combinatie van ruimte, compactheid en wendbaarheid en geeft
voldoende informatie en zekerheid. Met name het in de huidige bijzondere omstandigheden realiseren van
Geld moet Werken 4.0 vereist de nodige actie en ook sturing en monitoring. Voor de lange termijn wordt het
vastgestelde risicoplafond ad 3,5 miljoen euro genoemd waar, ook met de inzet van Geld moet Werken ad 1,2
miljoen, aan wordt voldaan. Gezien de uitkomsten van de externe toetsing, is ca. 2,5 miljoen aan middelen
beschikbaar om extra in te zetten in duurzame investeringen. Verwacht wordt dat uit het budget voor Geld
moet Werken voor 2021 nog voldoende middelen overblijven voor onvoorziene zaken. Tevens wordt
opgemerkt dat er de nodige (externe) ontwikkelingen en vraagstukken zijn waarvan de effecten op de
meerjarenbegroting nog onduidelijk zijn. De gecorrigeerde meerjarenbegroting 2021-2025 zal in 2021 worden
besproken. De begroting 2021 wordt door de Raad goedgekeurd.
Overige onderwerpen die in de vergaderingen met het College van Bestuur aan bod zijn gekomen, zijn:
Meerjarenbegroting 2020-2024
ter goedkeuring
Wet normering topinkomens
ter goedkeuring
Selectieprocedure accountant
ter bespreking
Samenstelling Raad van Toezicht
ter bespreking
Advies communicatiebureau
ter bespreking en besluitvorming
Rooster van Aftreden
ter bespreking en vaststelling
Werving en selectie Raad van Toezicht
ter bespreking
Samenstelling auditcommissie
ter bespreking
Afhandeling jaarrekening en bestuursverslag
ter bespreking
Voorstel voor benoeming nieuwe accountant
ter besluitvorming
Jaarrekening en bestuursverslag 2019
ter goedkeuring
Taakverdeling College van Bestuur
ter informatie
Stand van zaken werving en selectie nieuwe leden Raad van Toezicht
ter vaststelling
Voorstel stelselwijziging groot onderhoud
ter vaststelling

Begroting 2021
Managementletter 2020

ter goedkeuring
ter informatie

Naast de reguliere overleggen met het CvB heeft de Raad van Toezicht in 2020 tweemaal overleg gevoerd met
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en een schoolbezoek afgelegd aan VSO de Zwaai.
Wegens Covid-19 is goed nagedacht over het wel of niet door laten gaan van dit werkbezoek. Rekening
houdend met de situatie waarin we ons allen bevinden aan de ene kant en aan de andere kant omdat het van
waarde is voor nieuwe leden om een breder beeld te vormen van het specialistisch onderwijs door één van de
scholen te bezoeken, hebben drie leden het werkbezoek afgelegd. Het werkbezoek heeft een goede inkijk op
de praktijk gegeven, zodat dit erg waardevol is geweest. Ook heeft de Raad halverwege het jaar kennisgemaakt
met de vier provinciedirecteuren van RENN4. Dit is een goed en open gesprek met diepgang geweest. De
provinciedirecteuren oordeelden uitermate positief over het opereren en de betrokkenheid van het nieuwe
CvB waarmee bevestigd is dat we daarmee op één lijn met de provinciedirecteuren zitten.
Samenstelling Raad van Toezicht
Commissie Financiën: (huisvesting, ict en beheer)
- Matthieu van Olffen
- Erik van Zuidam
Commissie Personeel/renumeratie
- Annet van den Broek
- Jan Dirk Sprokkereef
Commissie Strategie, organisatieontwikkeling en inhoud
- Grietje Kalfsbeek
- Alexandra Sfintesco
- Annet van den Broek
Dit jaar zit het langstzittende lid, de heer Van Zuidam, over de zittingstermijn van acht jaar heen. In 2019 zijn de
statuten, onder andere op dit punt, in overeenstemming gebracht met de Code Goed Bestuur en is een
overgangsregeling opgenomen voor de zittende leden die over de termijn van 8 jaar zitten. Het streven is om
dit jaar een nieuw lid te werven, echter corona en het onderwerp continuïteit binnen de Raad hebben
uiteindelijk gebracht dat de heer Van Zuidam tot eind 2020 is aangebleven als lid.
Samenstelling College van Bestuur
Yvonne Beishuizen
voorzitter
Jeep Jonker
lid
Leendert de Boom
lid tot 1 maart 2020
De voormalig voorzitter van het CvB die per september 2019 is gestopt, is verzocht om nog enkele maanden als
lid van het CvB aan te blijven. Dit om voldoende aandacht te kunnen geven aan de zorgvuldige overdracht en
introductie van de nieuwe voorzitter. In de statuten is daartoe een regeling opgenomen voor de tijdelijke
situatie van een driekoppig CvB. Per 1 maart 2020 is de voormalig voorzitter en - per september 2019 tijdelijk
derde lid - met pensioen gegaan, waardoor het CvB vanaf dat moment weer tweehoofdig is. In genoemde
periode heeft hij naast het inwerken van de nieuwe voorzitter van het CvB, vooral de huisvestingsportefeuille
voor zijn rekening genomen.
Al met al hebben er ondanks de Covid-19 mooie ontmoetingen en goede gesprekken, al dat niet digitaal,
plaatsgevonden in 2020. Wij kijken uit naar een nieuw jaar met mooie ontwikkelingen.
Namens de Raad van Toezicht RENN4,

Mevrouw G. Kalfsbeek
Voorzitter Raad van Toezicht RENN4

Bijlage 4
Overzicht scholen RENN4, per provincie 2020

Provincie Drenthe
School
BRIN
Type onderwijs
Directeuren

Bezoekadres
Postcode
Plaats

De Atlas
00ZF
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Mevr. I. Cornelissen (locatie
Hoogeveen)
Dhr. M. Snippert (per 1-4-20, overige
locaties)
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 Emmen, Angelsloërdijk 13 te Emmen, per augustus 2020
 De Atlas Hoogeveen (Eduwiek), Voltastraat 27 te Hoogveen
 De Atlas Epe, Epe 83 te Assen

School
BRIN
Type onderwijs
Directeuren

Bezoekadres
Postcode
Plaats

De Aventurijn
06SV
Speciaal Onderwijs
Mevr. I. Cornelissen (locatie
Hoogeveen)
Dhr. M. Snippert (per 1-4-20, overige
locaties)
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

School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Bezoekadres
Postcode
Plaats

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

Telefoonnummer

0528 – 278 722

School
BRIN
Type onderwijs
Directeuren
Bezoekadres
Postcode
Plaats

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

Telefoonnummer

0528 – 234 444

School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Bezoekadres
Postcode
Plaats

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

Telefoonnummer

0528 – 266 173

Overige locaties G.J. van der Ploegschool:
 VSO De Windroos, Voltastraat 27 te Hoogeveen
Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen vanuit
experimentenregeling:
Aventurijn (SO), Kameleon (SBO), Carrousel G.J. (SBO) en van
der Ploegschool (SO)

Provincie Friesland
School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Bezoekadres
Postcode
Plaats

De Caleidoscoop
02EP
Speciaal Onderwijs
Dhr. M. Andringa
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
 SO Sneek (Piet Bakker), Plevierenpad 3 te Sneek

School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Bezoekadres
Postcode
Plaats

De Saffier
00MU
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Dhr. M. Andringa
Klokhuislaan 4
9201 JE
Drachten

Postadres
Postcode
Plaats

Klokhuislaan 4
9201 JE
Drachten

Telefoonnummer

0512 – 542 600

Overige locaties De Saffier:
 BEC De Lytse Wâlden, De Lanen 98 te Drachten

School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Bezoekadres
Postcode
Plaats

VSO De Zwaai
14OR
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Dhr. M. Andringa
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
Bezoekadres
Postcode
Plaats

De Monoliet
23JT
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs
Dhr. M. Andringa
Cornelis Troostlaan 29
8932 BR
Leeuwarden

Postadres
Postcode
Plaats

Postbus 7597
8903 JN
Leeuwarden

Telefoonnummer

058 – 267 43 63

Overige locaties De Monoliet:
 Kinnikgroep, Melkemastate 29 te Leeuwarden
 Fier Fryslân, Holstmeerweg 1 te Leeuwarden
 VSO Sneek (De Diken), Hemdijk 20 te Sneek

Provincie Groningen
School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Bezoekadres
Postcode
Plaats

Prof. W.J. Bladergroenschool
02YR
Speciaal Onderwijs
Dhr. A. Koridon
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 4 te Haren
 Locatie Winschoten, Grintweg 70 te Winschoten
 Locatie Appingedam, Pastorielaan 2 te Appingedam
School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Bezoekadres
Postcode
Plaats

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

Postadres
Postcode
Plaats

Postbus 198
9900 AD
Appingedam

Telefoonnummer

0596 – 682 551

Gespecialiseerd Onderwijs vanuit experimentenregeling:
Prof. W.J. Bladergroen Appingedam (SO) en De Delta
Appingedam (SBO)

School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Bezoekadres
Postcode
Plaats

Erasmusschool
19WF
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Dhr. A. Koridon
Van Heemskerckstraat 56
9726 GM
Groningen

Telefoonnummer

050 – 312 87 40

School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Bezoekadres
Postcode
Plaats

Diamantcollege
02YM
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Dhr. A. Koridon
Diamantlaan 12
9743 BG
Groningen

Postadres
Postcode
Plaats

Postbus 8098
9702 KB
Groningen

Telefoonnummer

050 – 309 71 15

School
BRIN
Type onderwijs
Directeur
Bezoekadres
Postcode
Plaats

SBO de Sterren
19ZN
Speciaal Basisonderwijs
Dhr. A. Koridon
Mars 65
9602 KZ
Hoogezand

Telefoonnummer

0598 – 350 360

Bijlage 5

Jaarverslag 2020 medezeggenschap RENN4

Voor u ligt het jaarverslag van 2020 van de GMR van RENN4.

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad in RENN4
Binnen RENN4 hebben we een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR van RENNN4.
Alle 14 scholen (op basis van brinnumer) en het bedrijfsbureau hebben een medezeggenschapsraad
en enkele scholen hebben deelraden. De werkzaamheden van de medezeggenschap binnen RENN4
vloeit voort uit de Wet Medezeggenschap 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 KMS).

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 en een ouder of een leerling (bij VSO) voordragen. Het
bedrijfsbureau draagt 1 lid aan. In de praktijk nemen gemiddeld 10 personen deel aan de
vergadering: GMR-leden: 8 collega’s en 2 ouders. In de notulen is terug te lezen welke leden
aanwezig zijn en welke vacatures open zijn.
In 2020 hebben we afscheid genomen van de volgende leden: M. Helmink (de Saffier), N. Figaroa (De
Atlas), M. Jansen (oudergeleding van De Atlas), B. van Es (Kameleon), R. Bos (De Sterren), R.
Graalman (bedrijfsbureau, penningmeester).
We verwelkomen in 2020: V. van der Veen (ouderlid Bladergroenschool), H. Busman (De Saffier), B.
Meijer (Caleidoscoop), D. Brandt (vervanging Diamantcollege), J.W. van Katwijk als DB-lid
(Aventurijn).

Taakverdeling
De GMR van RENN4 wordt ambtelijk ondersteund door een ambtelijk secretaris (Bernadette Evers).
Tevens is er een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter (Floor Pel), de penningmeester (Jan
Willem van Katwijk) 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 mandaat vereist
is, wordt dat besproken in de vergadering en vast gelegd in de notulen.

Onderwerpen in 2020
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 mogelijk betrokkenen van ieder niveau worden
geraadpleegd bij het besluitnemingsproces.
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 de GMR-vergaderingen zijn besproken. Er is geen
duiding over status (ter instemming, ter advies of ter informatie). In notulen staan onderwerpen per
vergadering.

1

Gespecialiseerd onderwijs voor leren en gedrag

Margegedagen, begroting 2020 RENN4, cao-onderhandelingen en staking, schoolgids, werving en
selectie leden Raad van toezicht, VSO Atlas Assen Treubstraat, werving en selectie
provinciedirecteur, leerlingenaantallen, ziekteverzuim, vacatures, bespreekpunten uit CvB overleg,
herplaatsingsbeleid, rol GMR in stuurgroep cao-functiehuis, corona, meerjarenbegroting,
meerjarenformatieplan, bestuursformatieplan, jaarverslag RENN4 (accountantsverklaring,
bestuursverslag en jaarrekening), audits: ciio en interne, onderzoek inspectie van het onderwijs,
huisvesting, 4-daagse schoolweek, statuut medezeggenschap en GMR-reglement, werving en selectie
controller, privacy, Fultura, besteding scholingsbudget scholen, besteding ingehouden loon i.v.m.
staking, audittredrapportage, fietsregeling, functionaris gegevensbescherming/ICT-adviseur,
evaluatie zij-instromer, Trips (en pilot gesprekkencyclus), besturingsfilosofie, medisch protocol,
samen kansrijk, sociale veiligheid, veiligheidsmonitor, toekomstbestendig functiehuis, functie IB,
nieuwe website, besteding werkdrukverlagende middelen, lief en leed regeling, herplaatsingsbeleid,
arbeidsmarkttoelage (VSO-d gelden), migratie IT, faciliteiten medezeggenschap, kweekvijver
teamleiders.

Overleg
Er zijn 9 vergaderingen per jaar met de bestuurder. Deze vergaderingen vinden zoveel mogelijk plaats
op het bedrijfsbureau in Groningen. In de praktijk is afgelopen jaar vooral via Teams vergaderd. In de
week vóór de vergadering vindt agendaoverleg plaats tussen het DB van de GMR en de voorzitter van
het CvB met de bestuurssecretaris. Voor elke vergadering vindt onderling overleg plaats tussen GMRleden; het vooroverleg. Na elke vergadering vindt na-overleg plaats. Daar vinden tevens de
stemmingen plaats. Elke vergadermiddag is 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 overleg 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. In
2020 in het Karmelklooster met onderwerpen: wat heb je nodig om je rol als MR goed uit te
oefenen? Kennismaken met Yvonne Beishuizen in een interview.
Gedurende het jaar en afhankelijk van het onderwerp nemen GMR-leden deel aan overleggen zoals:
arbo-overleg (heeft niet plaatsgevonden), werving en selectie en stuurgroep toekomstbestendig
functiehuis.

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 gesprekonderwerpen mee naar de MR en weer terug.

Verslagen
Van elke vergadering worden notulen gemaakt Deze komen via intranet beschikbaar voor alle leden.
Voor de GMR-leden is op sharepoint en in Teams een pagina ingericht waarin per schooljaar, per
vergadering de stukken worden geplaatst waarin gewerkt kan worden.

GMR blik naar 2021
Met grote betrokkenheid zal de GMR van RENN4 ook in 2021 bijdragen aan de ontwikkelingen van
een veranderend besturingsmodel vanuit de gedachte van de bedoeling van ons werk: hoe kunnen
wij de organisatie een werkplek laten zijn waar iedereen zich betrokken bij voelt.
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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
- Jonx
- Ambiq
- Noorderpoortcollege
- Cosis
- OCRN
- Team050 Zorg en Onderwijs
- Staatsbosbeheer
- Terra MBO
- Alfa-college
- RSG Wolfsbos
- Muziek Akkoord Drenthe
- Gemeente Hoogeveen
- Rijksuniversiteit Groningen
- Roelof van Echten College
- Kentalis
- Onderwijscentrum De Twijn

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

Bijlage 8

Jaarverslag 2020 Klachtencommissie RENN4
De klachtencommissie heeft in 2020, aan 3 klachten aandacht gegeven.
Eind 2019 zijn 2 klachten bij de Commissie ingediend.
In beide gevallen is zowel bij de klager als bij de Provincie directeur om nadere informatie
gevraagd. In 1 geval is vervolgens een hoorzitting gepland. Klager heeft zich vlak voor de
hoorzitting afgemeld. Bij navraag bleek klager geen behoefte meer te hebben aan verdere
behandeling van de klacht. Een nieuwe datum voor een hoorzitting is toen niet gepland. De
klachtencommissie zag in deze casus geen aanleiding om advies aan het bestuur uit te brengen.
In het tweede geval heeft de klager de vragen van de klachtencommissie niet beantwoord. Op
grond van de informatie die de klachtencommissie van de provinciedirecteur heeft gekregen
heeft de klachtencommissie de conclusie getrokken dat de klacht is opgelost.
Ook hier zag de klachtencommissie geen aanleiding om advies uit te brengen aan het bestuur.
Op 7 december 2020 is nog een klacht ingediend die in 2021 behandeld wordt. Inmiddels kan
de klachtencommissie melden dat deze klacht (bijna) is afgehandeld.
De klachtencommissie ziet een rode lijn in de behandelde klachten. Klagers hebben op de locatie
overleg over een bepaalde situatie, in het overleg c.q. naar aanleiding van overleg worden er
actiepunten afgesproken. Voor externen/ouders is vervolgens niet altijd zichtbaar wat er
vervolgens gebeurd. Niet altijd is duidelijk welke actie wordt ingezet, in hoeverre de actie
navolging krijgt en hoe de doorlooptijd is. Hierdoor kan er onvrede en een gevoel van
onrechtvaardigheid ontstaan die aanleiding is om een klacht in te dienen. Aandachtspunt voor
RENN4 blijft dan ook: bespreek met externe betrokkenen wat je gaat doet, vertel waaraan
gewerkt wordt, hoeveel tijd de acties (mogelijk) in beslag nemen en meld terug als een
actiepunt is afgerond.
Groningen, 16 april 2021
Voorzitter
Francisca Jansen

Secretaris Annemarie
van Luik

Lid
Frans Huisman
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A.1

Financiële Kengetallen
Solvabiliteit
-Verhouding eigen vermogen/totaal vermogen

Eigen verm. + voorzieningen
Totaal vermogen

31-12-2020

31-12-2019

14.318.926
= 76,81%
18.643.069

15.664.972
= 76,66%
20.435.179

Als norm wordt hierbij gesteld dat deze verhouding minimaal op 30% dient te liggen. De
signaleringsgrenzen zijn opgenomen zoals de Inspectie van het Onderwijs deze hanteert bij het
beoordelen van de financiële positie van onderwijsinstellingen.
Liquiditeit
-Vlottende activa/kort vreemd vermogen
31-12-2020
Vlottende activa
Kort vreemd vermogen

9.609.361
4.324.143

31-12-2019
=

2,22

10.685.432
=
4.770.207

2,24

De liquiditeit geeft aan in welke mate de organisatie aan haar lopende betalingsverplichtingen kan
voldoen. De verhouding moet daarom minimaal 1 zijn.
Rentabiliteit
-Verhouding resultaat/totale baten

Resultaat
Totale baten

31-12-2020

31-12-2019

-1.130.982
= -2,31%
48.996.306

23.798
=
43.213.475

0,06%

Veelal wordt bij dit kengetal gesproken over een "maat voor het begrotingsoverschot". Als norm voor dit
kengetal kan worden genoemd een percentage van 0% tot 3%.
Weerstandsvermogen
- (Eigen vermogen -/- materiële vaste activa)/Rijksbijdrage OCW
31-12-2020
Eigen verm. -/- mat. vaste activa
Rijksbijdrage OCW

4.158.065
=
47.096.309

31-12-2019
8,83%

4.573.008
= 10,94%
41.795.594

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële veerkracht van de organisatie. Is de
organisatie voldoende in staat eventuele financiële tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen
vormt daarmee een buffer voor eventuele calamiteiten.

52

Jaarrekening Stichting RENN4

Werkkapitaal
Het werkkapitaal wordt gebruikt als maatstaf voor de liquiditeit. Het is het bedrag waarmee het langdurig
beschikbare vermogen de vaste activa overtreft. Feitelijk geeft het aan hoeveel lang vermogen
beschikbaar is voor de financiering van vlottende activa.
31-12-2020
Vlottende activa
Kortlopende schulden
Werkkapitaal

9.609.361
4.324.143 -/5.285.218

31-12-2019
10.685.432
4.770.207 -/5.915.225

Kapitalisatiefactor
Kengetal om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt
benutten voor de vervulling van hun taken. Als instellingen meer kapitaal hebben dan past bij de
jaarlijkse baten, wordt een deel van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt benut: men zou immers dezelfde
diensten moeten kunnen leveren met minder kapitaal. Omdat signaleringsgrenzen niet perfect zijn, zullen
er overigens zeker instellingen zijn die boven de signaleringsgrens uitkomen en waarbij uit nader
onderzoek blijkt dat er geen sprake is van onderbenutting van kapitaal.
Voor schoolbesturen in PO en VO die geen gebouwen en terreinen op hun balans hebben, adviseert de
commissie Don een bovengrens aan de kapitalisatiefactor van 35% voor grote instellingen.
De kapitalisatiefactor van de stichting wordt als volgt berekend:

Totale activa -BW gebouwen
Totale baten

31-12-2020

31-12-2019

15.626.191
= 31,89%
48.996.306

17.285.417
= 40,00%
43.213.475
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B.1.1 Balans per 31-12-2020
1

na resultaatbestemming

ACTIVA
31-12-2020
€

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen
In uitvoering

3.016.878
1.952.742
4.055.955
8.133

Totaal vaste activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.7
1.5.8

1.7

Vorderingen
Debiteuren
OCW
Overige vorderingen
Overlopende activa

31-12-2019
€

€

€

3.149.762
2.048.406
4.551.579
9.033.708

9.749.747

9.033.708

9.749.747

110.265
2.505.841
146.550
299.180

91.588
2.256.950
565.353
607.107
3.061.836

3.520.998

Liquide middelen

6.547.525

7.164.434

Totaal vlottende activa

9.609.361

10.685.432

18.643.069

20.435.179

Totaal activa
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2

PASSIVA
31-12-2020
€

2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserve
2.1.2 Bestemmingsreserves

31-12-2019
€

6.932.782
6.258.991

€
7.340.119
6.982.636

13.191.773
2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen

1.127.153

14.322.755

1.342.218
1.127.153

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren
2.4.7 Belastingen en premies sociale
verzekeringen
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen
2.4.9 Overige kortlopende schulden
2.4.10 Overlopende passiva

Totaal passiva

€

1.342.218

508.667

564.618

263.552
1.284.720
2.267.203

1.366.034
470.632
605.272
1.763.651
4.324.143

4.770.207

18.643.069

20.435.179
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B.1.2 Staat van baten en lasten over 2020

2020
€

Begroting
2020
€

2019
€

3
3.1
3.2
3.5

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
Totaal baten

47.096.309
264.145
1.635.852
48.996.306

43.128.900
271.000
658.000
44.057.900

41.795.594
243.830
1.174.051
43.213.475

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

41.047.708
1.445.768
2.877.534
4.745.638
50.116.648

37.357.000
1.064.000
2.761.000
4.299.900
45.481.900

35.022.021
1.096.403
2.690.744
4.374.790
43.183.958

Saldo baten en lasten

1.120.342-

1.424.000-

10.640-

7.000-

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

1.130.982-

1.431.000-

23.798

Nettoresultaat

1.130.982-

1.431.000-

23.798

5

Financiële baten en lasten

29.517
5.719-

De begrotingscijfers 2020 zoals opgenomen in de jaarrekening sluiten niet aan op de begrotingscijfers 2020
zoals opgenomen in het bestuursverslag 2019.
Bovenstaande begroting betreft de gecorrigeerde begroting 2020 na aanleiding van een begrotingscorrectie
goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
De correctie ziet toe op een onderlinge verschuiving van begrotingsonderdelen binnen de staat van baten en
lasten. Het voor 2020 begrote resultaat is ongewijzigd.
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B.1.3 Kasstroomoverzicht
31-12-2020
€

31-12-2019
€

€

€

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
4.2 - Afschrijvingen
2.2 - Mutaties voorzieningen
- Vrijval voorziening ivm stelselwijziging
Veranderingen in vlottende middelen:
1.5 - Vorderingen
2.4 - Kortlopende schulden

1.120.342-

1.445.768
215.0651.230.703

360.382
134.814
495.196
123.458

10.64010.640-

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
1.2 Investeringen materiële vaste activa
1.2 Nog af te ronden projecten

1.096.404
245.96318.814
869.255

459.162
446.06613.096

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
5 Betaalde -/- ontvangen interest

29.517

1.393.969
5.7195.719-

112.818
721.5928.133729.726-

1.388.250
1.253.6061.253.606-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

729.726-

1.253.606-

Mutatie liquide middelen

616.908-

134.643

Beginstand liquide middelen
Eindstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

7.164.434
6.547.525

7.029.796
7.164.434
616.909-

134.638
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B.1.4 Grondslagen voor de jaarrekening
1. Algemeen
Activiteiten van het bevoegd gezag
In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Stichting RENN4 en van de onder deze rechtspersoon vallende
scholen (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord.
De instelling is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 2075302.
Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad voor de
Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.
De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De
vervolgwaardering is tegen geamortiseerde kostprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële verplichting bij de
eerste verwerking in de balans wordt opgenomen, verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd
of verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil
tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag en verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel
door het vormen van een voorziening) wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid.
Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit. Het bestuur heeft daarin de effecten van de corona
pandemie meegewogen en komt op basis van die afweging niet tot een andere conclusie.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar, dat is
geëindigd op balansdatum 31 december 2020.
Saldering
De rechtspersoon heeft een actief en een post van het vreemd vermogen gesaldeerd in de jaarrekening
opgenomen uitsluitend en indien en voor zover:
De rechtspersoon beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het actief en de post vreemd
vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen;
En de rechtspersoon het stellige voornemen heeft het saldo als zodanig of beide simultaan af te wikkelen.
Vergelijking met voorgaand jaar.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waarderingen van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar.
Waar dat relevant is voor het inzicht zijn de vergelijkende cijfers aangepast.
Segmentatie naar onderwijsvormen
RENN4 stelt geen gesegmenteerde jaarrekening op naar verschillende onderwijsvormen, omdat alle
onderwijsactiviteiten worden bekostigd vanuit Primair Onderwijs.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
2. Balans
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Vaste activa
Materiële vaste activa
De investeringen in gebouwen (verbouwingen), meubilair, ICT, onderwijsleerpakket en overige vaste activa
zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (zijnde de inkoopprijs, inclusief direct toerekenbare kosten)
verminderd met de cummulatieve lineaire afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Op
terreinen wordt niet afgeschreven. Als ondergrens van de te activeren activa wordt € 1.000 gehanteerd of er
kan sprake zijn van bulkaanschaf. Voor activering van groot onderhoud aan het casco van de school en de
installaties wordt een ondergrens van € 25.000 per component gehanteerd. De materiële vaste activa worden
lineair afgeschreven en voor het eerst per 1 januari van het eerstvolgende jaar na aanschaf. Vanaf 1 januari
2021 zal er worden afgeschreven vanaf ingebruikname van het actief.
De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt:
Gebouwen en terreinen
5-40 jaar
Machines en installaties
12-20 jaar
Schoolmeubilair
8-20 jaar
Kantoormeubilair
10 jaar
Inventaris en apparatuur
10-20 jaar
Computerapparatuur
4, 5 of 10 jaar
Leermiddelen
5-10 jaar
Vervoermiddelen
10 jaar
Overige materiële vaste activa
5-40 jaar
Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere
opbrengstwaarde. Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een
vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn,
wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde
voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende
eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van
een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als last
verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffend
actief.
Als wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer
bestaat of is afgenomen, indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve
gebeurtenis na afboeking, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger
gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn als geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou
zijn verantwoord.
Ontvangen investeringssubsidies
Met betrekking tot ontvangen investeringssubsidies wordt de netto methode gehanteerd, waarbij de
ontvangen subsidies in mindering worden gebracht op de aanschafwaarde, voordat tot activering wordt
overgegaan.
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Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt
de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er
op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Reserves
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Conform de
jaarverslaggevingsvoorschriften van OCW, is het exploitatieresultaat over 2020 in de reserves per 31
december 2020 verwerkt. De in de jaarrekening gepresenteerde balans is derhalve ná voorgestelde
resultaatverdeling. Een nadere uiteenzetting van de reserves is opgenomen in de toelichting op de balans.
Reserves worden gevormd conform de door het bestuur daartoe genomen besluiten dan wel op grond van
ministeriële regelgeving.
Ook de onttrekkingen aan de reserves geschieden conform daartoe strekkende bestuursbesluiten of
geschieden op basis van rijksregelgeving.
Daar waar nodig zijn de vergelijkende cijfers aangepast.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij
anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen.
Er zijn in dit kader voorzieningen getroffen voor:
- Jubilea
De voorziening voor (toekomstige) jubileumuitkeringen wordt opgenomen op basis van de per
balansdatum geldende jubileumregeling, rekening houdend met blijfkans, toekomstige
loonkostenontwikkeling en disconteringsvoet.
- Uitkeringsgerechtigen
De uitvoering van de uitkeringen ligt in handen van het UWV en WWPlus. De verrekening van de
hiermee gepaard gaande uitkeringslasten vindt met een tijdsvertraging (van ongeveer 3 jaar) plaats
door DUO. De gevormde voorziening is gebaseerd op de overzichten Participatiefonds.
- Duurzame inzetbaarheid
De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gewaardeerd tegen contante waarde van de
toekomstige uitbetalingen. Betaalde bedragen inzake de regeling worden ten laste van deze
voorziening gebracht.
- Vertrekregelingen
De voorziening vertrekregelingen wordt gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige
uitbetalingen. Betaalde bedragen inzake de regeling worden ten laste van deze voorziening gebracht.
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- Verzuimkosten
De voorziening verzuimkosten wordt gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige
uitbetalingen. Betaalde bedragen inzake de regeling worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Vlottende passiva
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn
toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. De
verplichtingen betreffen de binnen één jaar vervallende schulden.
Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en verplichtingen
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie er toe leidt dat alle,
of nagenoeg alle, rechten op economische voordelen en alle, of nagenoeg alle, risico’s met betrekking tot de
positie aan een derde zijn overgedragen.
3. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Voor de bepaling van het exploitatiesaldo is het baten- en lastenstelsel gehanteerd. De lasten en de baten
worden tegen de nominale waarde toegerekend aan de perioden waarop ze betrekking hebben. Verliezen
worden genomen zodra ze bekend zijn. Winsten worden genomen zodra ze gerealiseerd zijn. De
afschrijvingslasten zijn conform de afschrijvingstermijnen berekend.
Opbrengsten
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden als bate verantwoord zodra waarschijnlijk is dat de
desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de hiermee samenhangende bestedingen
zijn verricht.
Rente
Rentebaten worden tijdsevenredig verantwoord.
4. Financiële instrumenten en risicobeheersing
Algemeen
RENN4 maakt in de bedrijfsuitoefening gebruik van een beperkt aantal financiële instrumenten. Deze
instrumenten leiden mogelijk tot (beperkte) risico's.
Om deze risico’s te beheersen is een helder en actueel beleid opgesteld. Doel hiervan is om de financiële
impact zoveel mogelijk te beperken.
Valutarisico
RENN4 is alleen werkzaam in Nederland en verricht alle transacties in Euro en loopt derhalve geen
valutarisico.
Prijsrisico
Er zijn geen financiële instrumenten daardoor is er geen sprake van prijsrisico.
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Rente- en kasstroomrisico
RENN4 loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende kortlopende schulden en
rentedragende verplichtingen welke niet zijn opgenomen in de balans.
Voor wat betreft de vorderingen houdt de instelling tegoeden aan bij financiële instellingen. Overtollige
middelen worden weggezet op een spaarrekening welke direct opeisbaar zijn. De rente is variabel en wordt
voorzichtig begroot. De rente is erg laag waardoor het risico beperkt is. Op dit moment kent de instelling geen
rentedragende schulden waardoor de instelling geen risico loopt ten aanzien van toekomstige kasstromen.
Ten aanzien van de rentedragende verplichtingen is er geen sprake van variabele renten waardoor ook hier
geen sprake is van een rente- en/of kasstroomrisico.
Omdat er geen sprake is van vastrentende vorderingen en schulden loopt de instelling geen risico's over de
reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.
Kredietrisico
RENN4 heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Daar waar een risico wordt gesignaleerd wordt
een voorziening getroffen jegens oninbaarheid.
Er zijn geen leningen verstrekt.
Liquiditeitsrisico
De liquiditeitspositie wordt bewaakt door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management
ziet erop toe dat er steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen
voldoen.
Overig
Bovengenoemde risico's zijn niet verzekerd of op andere wijze afgedekt.
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B.1.5 Toelichting behorende tot de balans
1.2

Materiële vaste activa

Aanschafprijs t/m 2019
Cummulatieve afschijvingen en
waardevermindering t/m 2019
Boekwaarde 31 december 2019
Investeringen 2020
Ontvangen inv.subsidies 2020
Desinvesteringen cummulatieve
aanschaf 2020
Desinvesteringen cummulatieve
afschrijving 2020
Nog af te ronden projecten 2020
Herrubricering 2020
Afschrijvingen 2020
Aanschafprijs t/m 2020
Cummulatieve afschijvingen en
waardevermindering t/m 2020
Boekwaarde 31 december 2020

Aanschafprijs t/m 2019
Cummulatieve afschijvingen en
waardevermindering t/m 2019
Boekwaarde 31 december 2019
Investeringen 2020
Ontvangen inv.subsidies 2020
Desinvesteringen cummulatieve
aanschaf 2020
Desinvesteringen cummulatieve
afschrijving 2020
Herrubricering 2020
Afschrijvingen 2020
Aanschafprijs t/m 2020
Cummulatieve afschijvingen en
waardevermindering t/m 2020
Boekwaarde 31 december 2020

1.2.1
Gebouwen
en
terreinen

1.2.2
Inventaris
en
apparatuur

1.2.3
Andere
vaste bedr.
middelen

1.2.4
In
uitvoering

Totaal MVA

4.068.860

4.731.595

9.962.981

-

18.763.436

919.098
3.149.762

2.683.189
2.048.406

5.411.399
4.551.582

-

9.013.686
9.749.750

13.905
-

247.201
-

460.486
-

-

721.592
-

-

-

-

-

-

146.789

342.865

956.113

8.133
-

8.133
1.445.768

4.082.766

4.978.796

10.423.467

8.133

19.493.162

1.065.887
3.016.878

3.026.054
1.952.742

6.367.512
4.055.955

8.133

10.459.454
9.033.708

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen
Onderwijs- Vervoers- Overige
leerpakket middelen MVA
Meubilair ICT
Totaal
3.326.231 3.101.909
2.223.432
54.633
1.256.776
9.962.981
1.857.803
1.468.428

1.751.621
1.350.289

1.622.639
600.793

36.687

161.390
1.095.386

5.411.399
4.551.582

72.053
-

151.562
-

198.498
-

38.374
-

-

460.486
-

-

-

-

-

-

-

145.927

248.352

213.430

4.140

344.264

956.113

3.398.276

3.253.471

2.421.930

93.007

1.256.776

10.423.467

2.003.730
1.394.546

1.999.973
1.253.498

1.836.069
585.860

22.086
70.921

505.654
751.122

6.367.512
4.055.955

17.946
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1.5

Vorderingen
31-12-2020
€

1.5.1 Debiteuren
1.5.2 OCW
1.5.7 Overige vorderingen
- Bijdrage gemeente
- Overige vorderingen
Totaal overige vorderingen
1.5.8 Overlopende activa
- Vooruitbetaalde kosten
- Overige overlopende activa
Totaal overlopende activa

€
110.265

31-12-2019
€

2.505.841

59.958
86.592

2.256.950

88.210
477.143
146.550

284.910
14.270

Totaal vorderingen

€
91.588

565.353

474.971
132.136
299.180

607.107

3.061.836

3.520.998

1.5.2 OCW
De berekening van de vordering op OCW bestaat uit de volgende onderdelen:
Toegekend Recht 2020
Ontvangen
Vordering
budget
(5/12e deel = 2020
OCW
2020/2021 aug - dec)
(aug - dec)
- Personele bekostiging regulier
35.213.077 14.672.116
12.166.118
2.505.997
- Prestatiebox
473.556
197.315
197.473
-158
- Personeel- & Arbeidsmarktbeleid
2.549.772
1.062.405
1.062.405
0
- Bijzondere bekostiging personeel
voor beloning leraren VSO
914.018
380.841
380.841
0
2.505.839
1.5.7 Overige vorderingen
Bijdrage gemeente
De bijdrage gemeente kan als volgt worden uitgesplitst:
- Te ontvangen vergoeding huisvesting
- Overige vorderingen gemeenten

31-12-2020
€
58.101
1.857
59.958

31-12-2019
€
88.210
88.210
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Overige vorderingen
Deze vordering kan als volgt worden gespecificeerd:
- Te ontvangen rente
- Borg
- Compensatie transitievergoedingen UWV
- Groeiregeling materieel
- Overige vorderingen

31-12-2020
€
6
575
504
27.678
57.829
86.592

31-12-2019
€
489
4.775
173.871
17.331
280.677
477.143

De overige vorderingen in 2020 betreffen o.a. vordering van energie en water afrekeningen,
detacheringsafrekeningen en huurafrekening.
1.5.8 Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
De specificatie hiervan luidt:
- Kosten huur 1e kwartaal volgend kalenderjaar
- Licentiekosten
- Scholing
- Onderhoudscontracten
- Buitenschoolse activiteiten
- Periodeverdeling kosten
- Overig (abonnementen, telefonie, etc.)

74.478
25.758
167.885
16.789
284.910

1.728
62.628
15.511
23.475
346.726
24.903
474.971

Dit zijn kosten die betrekking hebben op kalenderjaar 2021, maar die reeds in 2020 als factuur zijn
ontvangen en vooruit zijn betaald.
De overige vooruitbetaalde kosten betreft onder andere vooruitbetaalde kosten voor
abonnementen, personeelsbemiddeling, detachering en verzekeringen.
Overige
De post overige overlopende activa bestaat uit:
- Personeel
- Huisvesting
- Nog te ontvangen gemeentelijke subsidies voor huisvesting
en 1e inrichting
- Overig

486
-

32.241

13.784
14.270

79.185
20.710
132.136

65

Jaarrekening Stichting RENN4

1.7 Liquide middelen
31-12-2020
€
8.485
6.539.040
6.547.525

31-12-2019
€
14.896
7.149.538
7.164.434

1.963.202
4.575.838
6.539.040

474.884
6.674.654
7.149.538

Hoofdbanken
Rabo 3851.84.921 (hoofdrekening)

1.963.202

474.884

Overige banken
Rabo 1067.70.993 (Prof. W.J. Bladergroen)
Rabo 1067.71.000 (Diamant College)
Rabo 1068.38.431 (De Atlas)
Rabo 1069.81.595 (De Aventurijn)
Rabo 1069.81.617 (De Monoliet)
Rabo 1259.35.226 (Sluisgroepen)
Rabo 1069.81.841 (VSO De Zwaai)
Rabo 1069.81.668 (De Caleidoscoop)
Rabo 1311.56.609 (SO De Zwaai)
Rabo 31.30.27.099 (SBO De Delta)
ABN 05.19.439.139
ABN 51.94.53.417
Rabo 36.59.00.850 (SBO De Carrousel)
Rabo 17.17.52.031 (G.J. v.d. Ploegschool)
Rabo 15.51.53.269 (De Windroos)
Rabo 15.15.1326.76 (Legato)
Rabo 15.44.82.714 (SBO De Carrousel)
Rabo 15.44.82.927 (SBO De Carrousel)
Rabo 15.44.83.125 (SBO De Carrousel)
Rabo 17.17.21.187 (De Windroos)
Rabo 36.64.51.723 ((G.J. v.d. Ploegschool)
Rabo 32.91.61.210 (SBO De Sterren)
ABN 51.94.57.889
Rabo 1511.1838.37
Overige banken

12.170
2.072
7.386
6.940
3.964
3.893
9.345
2.646
2.923
6.437
4.699
28
3.072
4.686
5.692
1.000.000
4.774
1.067
1.967
2.011
2.490.066
1.000.000
-

5.163
2.494
4.956
6.798
3.076
3.452
38.879
4.738
2.882
2.261
2.165
28
3.686
4.800
1.309
2.421.372
664
17
17
1.142
4.920
4.167
4.155.652
16

Saldo op 31 december

6.539.040

7.149.538

1.7.1 Kasmiddelen
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen
Totaal liquide middelen
1.7.2 Banken
Hoofdbank
Overige banken

Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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2.1

Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve
Algemene reserve

Saldo
31-12-2019
€
7.340.119

Mutaties 2020
Bestemming
Overige
resultaat
mutaties
€
€
407.337-

-

Saldo
31-12-2020
€
6.932.782

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek
Reserve Pre-lumpsum
Reserve Investeringen GMW
Totaal bestem.res. publiek

2.659.079
4.158.308
6.817.386

102.511605.863708.374-

-

2.556.568
3.552.445
6.109.013

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat
Algemene private reserve
Totaal bestem.res. privaat

165.249
165.249

15.27115.271-

-

149.978
149.978

Totaal bestemmingsreserves

6.982.636

723.645-

-

6.258.991

14.322.755

1.130.982-

-

13.191.773

Totaal Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve
De algemene reserve is een reserve die is opgebouwd uit in het verleden behaalde
exploitatieresultaten en heeft als belangrijkste doel een noodzakelijke buffer te creëren voor
toekomstige exploitatietekorten en organisatierisico's. De algemene reserve kent, zoals de naam al
aangeeft, geen specifieke bestemming.
2.1.2 Bestemmingsreserve Publiek
Reservering Pre-lumpsum
Via de resultaatbestemming wordt € 102.511 onttrokken aan de reserve pre-lumpsum, hetgeen op dit
moment nog onttrokken mag worden betreft de afschrijving van gebouwen van investeringen van
voor 2019. Het is wettelijk niet toegestaan om deze bedragen vanuit de reguliere bekostiging
(lumpsum) te verantwoorden. Hiervoor is vóór de invoering van de lumpsum een reserve gevormd.
Reserve investeringen GMW
Via de resultaatbestemming wordt € 605.863 onttrokken aan de reserve investeringen Geld moet
Werken. Dit bedrag bestaat uit de investeringen en afschrijvingen Geld moet Werken.
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2.1.3 Bestemmingsreserve privaat
Algemene private reserve
Bij RENN4 is er voor gekozen de ouderbijdragen en de daaraan gerelateerde kosten onderdeel uit te
laten maken van de jaarlijkse exploitatie. De ouderbijdragen zijn private gelden.
De mutatie in de reserve voor 2020 is als volgt opgebouwd:
Private baten:
- Ouderbijdragen
- Bijdrage schoolreisje/schoolkamp
- Kantine-opbrengsten/ horeca
- Overige private bijdragen

14.521
10.896
658
7.137
33.212

Private lasten:
- Bijzondere dagen
- Schoolreisje/schoolkamp
- Kantine kosten/ horeca
- Overige private lasten
Per saldo

25.250
15.036
1.934
6.263
48.483
15.271-
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2.1

Bestemming van het exploitatiesaldo

Het resultaat van RENN4 - Regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland te Groningen - bedraagt:
2020
€

€
1.130.982-

Dit resultaat kan als volgt worden gespecificeerd:
- Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

1.130.9821.130.982-

Het resultaat wordt als volgt verdeeld:
Algemene reserve

407.337-

Bestemmingsreserves publiek
- Reserve Pre-lumpsum
- Reserve Investeringen GMW
Totaal
Bestemmingsreserves privaat
- overige

102.511605.863708.374-

15.27115.271-

Totaal resultaatbestemming

1.130.982-

Conform besluitvorming door het College van Bestuur heeft de verdeling van het resultaat in de balans
plaatsgevonden zoals bovenstaand verwoord.
Voor nadere gegevens inzake de winstbestemming verwijzen wij naar de Overige gegevens.
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2.2

Voorzieningen

Saldo
Dotaties
31-12-2019 2020
€
€
2.2.1 Personeelsvoorzieningen
- Jubilea
- Uitkeringsgerechtigen
- Duurzame inzetbaarheid
- Verzuimkosten
- Vertrekregeling
transitievergoedingen
Totaal voorzieningen

Mutaties 2020
Onttrekkingen
Vrijval
2020
2020
€
€

Saldo
31-12-2020
€

437.638
576.888
282.191
45.500

79.363
160.486
322.274
40.864

17.320
230.779
350.676
45.500

201.581
-

499.681
305.014
253.789
40.864

-

27.805

-

-

27.805

1.342.218

630.791

644.275

201.581

1.127.153

Onderverdeling saldo per
31-12-2020
<1 jaar
> 1 jaar
> 5 jaar
€
€
€
2.2.1 Personeelsvoorzieningen
- Jubilea
- Uitkeringsgerechtigen
- Duurzame inzetbaarheid
- Verzuimkosten
- Vertrekregeling
transitievergoedingen
Totaal voorzieningen

41.437
214.931
34.896
40.864

162.832
90.083
218.893
0

295.412
-

27.805
359.933

471.808

295.412

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Jubilea
De omvang van de voorziening jubilea per 31-12-2020 is bepaald op basis van de indiensttijd van
het aantal medewerkers op die datum. Vanwege de invoering van de wet Passend Onderwijs is
reeds rekening gehouden met een daling van het personeelbestand. De pensioenleeftijd is 68 jaar.
Uitkeringsgerechtigen
Dit betreft een voorziening voor ex-medewerkers van RENN4 die niet door de instroomtoets van
het Participatiefonds zijn gekomen. Voor de, door Renn4, uit te betalen uitkeringskosten is een
voorziening opgebouwd. In 2020 is deze voorziening geactualisseerd, dit heeft geresulteerd in een
dotatie van de voorziening van € 160.486, een onttrekking van € 230.779 en een vrijval van
€201.581.
Duurzame inzetbaarheid
Dit betreft een voorziening voor de kosten van medewerkers die uren sparen voor duurzame
inzetbaarheid.
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Verzuimkosten
Dit betreft een voorziening voor medewerkers die op peildatum 42 weken of langer ziek zijn en naar
verwachting ziek of middels beëindigingsovereenkomst uit dienst gaan. De kosten die meegenomen
worden in de voorziening zijn de verwachte loonkosten.
De schattingen van de voorziening zijn aangepast op basis van voortschrijdend inzicht.
Vertrekregelingen
Dit betreft een voorziening voor medewerkers die naar verwachting ziek of middels
beëindigingsovereenkomst uit dienst gaan. De kosten die meegenomen worden in de voorziening
zijn de verwachte transitievergoedingen.
De schattingen van de voorziening zijn aangepast op basis van voortschrijdend inzicht.
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2.4

Kortlopende schulden
31-12-2020
€

2.4.3 Crediteuren
2.4.7 Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Loonheffing
Omzetbelasting
Premies Sociale Verzekeringen
- Te betalen premie Vervangingsfonds
- Te betalen premie Participatiefonds

€

163.734
7.758

1.273.174
7.596

2.949
89.111

3.972
81.292
263.552
1.284.720

2.4.8 Schulden terzake pensioenen
2.4.9 Overige kortlopende schulden
2.4.10 Overlopende passiva
- Vooruitontv. subsidies OCW geoormerkt
- Vooruitontvangen bedragen
- Vakantiegeld
- Nog te betalen gemeente
- Accountants en administratiekosten
- Overige overlopende passiva

€
508.667

31-12-2019

17.541
274.101
1.247.475
58.588
15.974
653.524

Totaal kortlopende schulden

€
564.618

1.366.034
470.632
605.272
77.683
285.139
1.171.322
16.588
29.427
183.492

2.267.203

1.763.651

4.324.143

4.770.207

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Deze schuld betreft de nog te betalen loonheffing en premies sociale verzekeringen over de maand
december en omzetbelasting over het 4e kwartaal.
2.4.8 Schulden terzake pensioenen
Deze schuld wordt met name gevormd door de nog te betalen pensioenspremies over de maand
december.
2.4.9 Overige kortlopende schulden
Deze schuld kan als volgt worden gespecificeerd:
- OSG Singelland
- Externe inhuur
- Huisvesting
- Huur
- ICT lasten
- Salariskosten herziening functiehuis
- Overige kortlopende schulden

31-12-2020
€
604.663
31.347
131.360
40.722
298.626
100.000
78.002
1.284.720

31-12-2019
€
166.950
93.035
142.927
59.346
8.910
134.104
605.272
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Overige kortlopende schulden
De overige kortlopende schulden betreft onder andere de nog te betalen facturen voor huur, energie,
vuilafvoer, telecommunicatie kosten, kopieerkosten, onderwijsleerpakket, onderwijszorgtrajecten,
advieskosten en detacheringen.
Voor de samenwerking van het Matrix Lyceum met OSG Singelland volgt er nog een afrekening over
het schooljaar 2019/2020 en een voorschot voor de eerste vijf maanden van schooljaar 2020/2021.
Hiervoor is een bedrag opgenomen van ca. € 605.000.
De ICT lasten bestaan voor een groot gedeelte uit een nog te betalen afkoopsom van de vorige ICT
leverancier van ca. € 264.000.
Het functiehuis voor het onderwijs ondersteunend personeel wordt opnieuw ingedeeld. Hierdoor
kunnen medewekers ingedeeld worden in een hogere functieschaal. Deze aanpassingen worden in
2021 doorgevoerd met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2020. Daarom is er een schatting
opgenomen van € 100.000 aan kosten.
2.4.10 Overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidies OCW niet-geoormerkt
Dit betreft nog te besteden subsidies Studieverlof (lerarenbeurs). En een terug te betalen bedrag voor
het zij-instroom traject van twee medewerkers.
Vooruitontvangen bedragen
De specificatie luidt als volgt:
- Nog te besteden middelen naar aanleiding van ontvangen
gemeentelijke subsidies voor huisvesting en 1e inrichting
- Groeiregeling
- Overig (o.a. cultuur subsidies, medegebruik)

31-12-2020
€
15.214
225.747
33.140
274.101

31-12-2019
€
0
199.148
85.991
285.139

Vakantiegeld
Het vakantiegeld betreft het opgebouwde recht over de periode juni 2020 tot en met december 2020
en de reservering van de vakantiedagen van € 44.701.
Nog te betalen gemeente
De nog te betalen gemeente betreft een stelpost voor huur over 2019 en 2020 van een gebouw van
een gemeente waarvan nog geen factuur ontvangen is.
Overige overlopende passiva
- Salarissen
- Huisvestingsprojecten
- Projecten ESF/Impulsgelden
- Overig

162.900
432.790
52.360
5.474
653.524

30.927
0
149.962
2.603
183.492

De salarissen betreffen verrekeningen over 2020 die in januari 2021 worden verwerkt. In 2020
bestond deze onder andere uit de aanvulling voor VSO leraren.
Het onderdeel Huisvesting betreft de huisvestingsprojecten zoals nieuwbouw, renovatie en
duurzaamheid. Hiervoor wordt een vergoeding vanuit de gemeente ontvangen of wordt betaald uit
het meerjarenonderhoudsplan.
Projecten ESF/Impulsgelden betreft de kosten voor ESF en Impulsprojecten die nog niet definitief zijn
afgerond in 2020.
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Model G

Verantwoording subsidies

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden
besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.
Omschrijving

Toewijzing

Verlofsubsidie
Verlofsubsidie
Teambeurs PO
Zij-instroom
Aanvullende bekostiging
technisch VMB VSO
Inhaal- en
ondersteuningsprogramma's

Kenmerk
divers
divers
TEAM18009
divers

Datum
2019/2020
2020/2021
2018/2021
2020

De activiteiten zijn ultimo verslagjaar conform de
subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond J/N
J
N
J
J

divers
2019
IOP2-41414
-PO
2020/2021

J
N

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk

Datum

Totaal:

Bedrag van Ontvangen Totale
Saldo per Ontvangen Subsidiabele
de
t/m vorig subsidiabele 1 januari
in
kosten in
toewijzing verslagjaar kosten t/m
verslagjaar verslagjaar verslagjaar
vorig
verslagjaar
-

-

-

-

-

Te
verrekenen
per 31
december
verslagjaar

-

-

-

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend
verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk

Datum

Totaal:

Bedrag van Ontvangen Totale
Saldo per Ontvangen Subsidiabele
de
t/m vorig subsidiabele 1 januari
in
kosten in
toewijzing verslagjaar kosten t/m
verslagjaar verslagjaar verslagjaar
vorig
verslagjaar
-

-

-

-

-

Te
verrekenen
per 31
december
verslagjaar

-

-

-
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Overzicht looptijden medegebruik/huur
Locatie:
Cornelis Trooststraat 29 8932 BR

School:
Tot: Opzegtermijn:
Leeuwarden 19-10-24 1 jaar

Jaarkosten:
119.700

Naast bovenstaande contract is er sprake van enkele kleinere contracten voor huur- en
medegebruik. De totale jaarwaarde van deze contracten bedraagt ca. € 372.300.
Energie en gas contracten
Voor de diverse locaties van RENN4 zijn energiecontracten afgesloten met één
energiemaatschappij. Deze contracten lopen tot 31 december 2025. Het totale contractvolume
op jaarbasis bedraagt 393.197 mWh (ca. € 125.000).
Voor de diverse locaties van RENN4 zijn aardgascontracten afgesloten met één
energiemaatschappij. Deze contracten lopen tot 31 december 2025. Het totale contractvolume
op jaarbasis bedraagt ca. 107.989.394 m3 (ca. € 300.000).
Telefonie
Voor de diverse locaties van RENN4 is een vaste telefoniecontract afgesloten met één
telefoniebedrijf. Dit contract heeft een looptijd tot en met 31 augustus 2025. De totale
contractwaarde op jaarbasis is ca. € 120.000.
Schoonmaakcontracten
Voor de diverse locaties van RENN4 is een schoonmaakcontract afgesloten met één
schoonmaakbedrijf. Dit contract heeft een looptijd voor onbepaalde tijd met jaarlijkse evaluatie
en een opzegtermijn van 6 maanden. De totale contractwaarde op jaarbasis is ca. € 605.000.
Tuinonderhoud contract
Voor de diverse locaties van RENN4 is een tuinonderhoudcontract afgesloten met één
hoveniersbedrijf. Dit contract heeft een looptijd tot en met 31 december 2021. De totale
contractwaarde op jaarbasis is ca. € 71.000.
ICT voorzieningen
Het bestaande contract voor de ICT voorzieningen liep eind 2020 af. Dit contract is verlengd tot
en met maart 2021 in verband met de overgang naar de nieuwe ICT leverancier. De totale
verplichting die hieruit voortvloeit bedraagt € 156.359.
Eind 2020 is er voor de diverse locaties van RENN4 is een nieuw contract afgesloten voor ICT
voorzieningen met één nieuw ICT-bedrijf. Dit contract heeft een looptijd van 4 jaar tot en met 31
juli 2024. De totale contractwaarde op jaarbasis is ca. € 378.670.
Voor de diverse locaties van RENN4 is een contract afgesloten voor breedband glasvezel en
internet met één bedrijf. Dit contract heeft een looptijd tot en met 31 augustus 2025. De totale
contractwaarde op jaarbasis is ca. € 120.000.
Voor de diverse locaties van RENN4 is een contract afgesloten voor licentie en onderhoud
leerlingenadministratie met één bedrijf voor SO/SBO en één bedrijf voor VSO. Dit contract is
verlengd tot en met 31 maart 2021. De totale contractwaarde op jaarbasis is ca. € 64.000.
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RENN4 heeft een contract afgesloten voor het salarisadministratiepakket met één bedrijf. Dit
contract heeft een looptijd tot en met 31 december 2021. De totale contractwaarde op jaarbasis
is ca. € 61.000.
Verzuimmanagementcontract
RENN4 heeft een contract voor verzuimmanagement en arbodienstverlening afgesloten met één
arbodienstverlener. Dit contract heeft een looptijd tot en met 28 februari 2021. De totale
contractwaarde bedraagt € 28 per kwartaal per medewerker.
Leermiddelen
RENN4 heeft een contract voor leermiddelen VSO afgesloten met één aanbieder. Dit contract
heeft een looptijd tot en met 30 april 2023. De totale contractwaarde bedraagt ca. € 358.000 op
jaarbasis.
Voorwaardelijke verplichting terugbetalen subsidie
RENN4 heeft in 2018 vanuit het SWV een opstartsubsidie ad € 177.559 ontvangen voor het
opstarten van het Matrix Lyceum in Heerenveen. Indien besloten wordt om dit project te
stoppen dan dient 50% van deze subsidie terugbetaald te worden door RENN4 en 50% door OSG
Singelland.
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
3.1

Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage OCW
3.1.2 Overige subsidies OCW
Niet-geoormerkte OCW-subsidies

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV
Totaal (Rijks)bijdragen OCW

2020
€
44.290.048

Begroting
2020
€
42.026.000

2019
€
39.423.635

545.229
545.229

453.000
453.000

679.245
679.245

2.261.032

649.900

1.692.714

47.096.309

43.128.900

41.795.594

37.407.413
4.641.062
1.452.913
580.598
146.980
35.035
26.047
44.290.048

35.420.000
4.703.000
1.353.000
303.000
212.000
35.000
42.026.000

33.200.510
4.509.506
1.265.359
274.165
109.765
34.483
29.847
39.423.635

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
De specificatie van de Rijksbijdragen OCW luidt:
Rijksbijdragen OCW
Rijksvergoeding personeel
Vergoeding materiële instandhouding
Personeel & Arbeidsmarktbeleid
Werkdrukmiddelen personeel
Werkdrukmiddelen materieel
Garantiebekostiging PI
Overige vergoedingen
Totaal Rijksbijdragen PO

Rijksvergoeding personeel
Ten opzichte van 2019 is de personele Rijksvergoeding hoger. Dit wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door de tariefverhoging in de bekostiging en stijging van het aantal bekostigde
leerlingen. Daarnaast is er bijzondere en aanvullende bekostiging PO 2020 ontvangen in maart
van ca. € 483.000 ter dekking van de salarisverhogingen en in december is er ca. € 381.000
bijzondere bekostiging personeel voor beloning leraren VSO ontvangen.
Leerlingtelling
Tellingsdatum
Telling

2018/2019
2019/2020
2020/2021
1-10-2017
1-10-2018
1-10-2019
2.071
1.971
2.334

Vergoeding materiële instandhouding
De totale vergoeding voor de materiële instandhouding is een lumpsumvergoeding bestaande
uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen zijn afhankelijk van groepsafhankelijke, leerlingafhankelijke en aanvullende programma's van eisen. Daarnaast is een vast bedrag per school in
de vergoeding opgenomen en kunnen extra vergoedingen zijn toegevoegd.
Werkdrukmiddelen
De werkdrukmiddelen zijn bedoeld om de werkdruk bij het personeel te verlagen. Deze gelden
worden met instemming van de PMR op diverse manieren ingezet. Voor 2020 is het tarief per
leerling fors gestegen voor het speciaal onderwijs.
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Overige vergoedingen
De overige vergoedingen hebben betrekking op de bestedingen inzake inhaal- en
ondersteuningsprogramma's in verband met opgelopen achterstanden door corona. En subsidie
voor professionalisering schoolleiders.
3.1.2 Overige subsidies OCW

Niet-geoormerkte OCW-subsidies
Prestatiebox
Verlofsubidie
Zij-instroom

2020
€
463.226
43.746
38.257
545.229

Begroting
2020
€
453.000
453.000

2019
€
420.695
118.550
140.000
679.245

Prestatiebox
Vanaf augustus 2012 is vanuit het Rijk de Prestatiebox ingevoerd. Dit betreft rijksmiddelen, te
gebruiken voor het verbeteren van het taal- en rekenonderwijs, hoogbegaafden, toetsen en het
professionaliseren van leraren en schoolleiders. In de prestatiebox zit ook geld voor wetenschap
en techniek en de al bestaande subsidie voor cultuureducatie.
Verlofsubsidie
Met de lerarenbeurs/verlofsubsidie voor scholing kunnen leraren een subsidie krijgen om een
extra kwalificerende opleiding te volgen. De leraar ontvangt daarvoor middelen voor studie- en
reiskosten en de werkgever ontvangt middelen om de leraar studieverlof te verlenen en een
vervanger aan te stellen. De subsidie wordt per schooljaar verleend.
Zij-instroom
Vanaf 2019 is RENN4 begonnen met zij-instroomtrajecten. Hiervoor is per zij-instromer vanuit
DUO een subsidie verstrekt van € 20.000. Met deze subsidie worden kosten voor opleiding en
begeleiding van de zij-instromers gedeeltelijk gedekt.
3.1.2 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV
De specificatie van de doorbetalingen rijksbijdrage SWV luidt:
Doorbetaling SWV (Personeel)
Doorbetaling SWV (Materieel)

2.040.785
220.247
2.261.032

649.900
649.900

1.453.288
239.426
1.692.714

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV
Dit betreft alle toegekende bedragen vanuit het samenwerkingsverband voor arrangementen en
projecten. Er zijn meer gelden toegekend dan voorgaand jaar.
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3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Overige gemeentelijke bijdragen
Totaal overige overheidsbijdragen

2020
€
264.145
264.145

Begroting
2020
€
271.000
271.000

2019
€
243.830
243.830

3.2.1 Overige gemeentelijke bijdragen
De overige gemeentelijke bijdragen zijn als volgt te specificeren:
- Huurvergoeding
- Vergoeding gymzalen

18.509
245.636
264.145

43.768
227.232
271.000

42.415
201.415
243.830

Huurvergoeding
Ten opzichte van 2019 zijn de huurvergoedingen lager, ca. € 25.250 en ten opzichte van de begroting
ca. € 23.900. Dit komt met name doordat er geen vergoeding voor de locatie in Haren wordt
ontvangen, ca. € 6.300. En de huurvergoeding voor Fier Fryslân 2019 en 2020 ad € 20.000 wordt niet
ontvangen omdat er geen huur betaald wordt.
Vergoeding gymzalen
De hogere huurvergoeding voor gymzalen ten opzichte van 2019 ca. € 18.400 wordt veroorzaakt door
een hogere huurvergoeding voor gymzalen in Groningen ca. € 20.900 en Emmen ca. € 12.000.
Daarnaast zijn er lagere huurvergoedingen in Leeuwarden ca. € 4.100 en Hoogeveen ca. € 7.100.
De hogere huurvergoeding voor gymzalen ten opzichte van de begroting ca. € 44.200 wordt
veroorzaakt door een hogere huurvergoeding voor gymzalen in Groningen ca. € 11.500, Emmen
ca. € 2.500, Appingedam ca. € 8.350 en Hoogeveen ca. € 3.500.
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.5
3.5.6

Overige baten
Verhuur
Detachering personeel
Ouderbijdragen
Overige baten
Totaal overige baten

324.324
100.663
14.521
1.196.344
1.635.852

332.291
15.000
38.968
271.741
658.000

334.267
147.653
31.697
660.434
1.174.051
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3.5.1 Verhuur
Dit betreft voornamelijk de opbrengsten voor verhuur gymzalen, lokalen en kantoorruimtes aan BV
Sport, Samenwerkingsverbanden Groningen en Noord Friesland, Stichting Alliade, Openbare
Scholengemeenschap Piter Jelles, De Bolster en Stichting Cosis. De opbrengsten zijn nagenoeg gelijk
aan voorgaand jaar en dan begroot.
3.5.2 Detachering personeel
De detacheringsopbrengsten zijn lager dan 2019 ca. € 47.000. Er zijn in 2019 meer medewerkers
gedetacheerd. De opbrengsten zijn hoger dan begroot ca. € 85.650. Bij de begroting was de
verwachting dat er alleen detacheringen in Emmen zouden zijn.
3.5.5 Ouderbijdragen
Bij RENN4 is er voor gekozen de ouderbijdragen en de daaraan gerelateerde kosten, onderdeel uit te
laten maken van de jaarlijkse exploitatie. De ouderbijdragen zijn private gelden. Overschotten en
tekorten op de private baten en lasten worden apart verantwoord in de reserves van RENN4.
Vanwege corona zijn de ouderbijdragen lager omdat activiteiten die met deze gelden betaald worden
veelal niet zijn doorgegaan.
3.5.6 Overige baten
De overige baten zijn als volgt te specificeren:

ESF/Impulsprojecten
Subsidie NRO praktijkonderzoek effectief handelen
Kwartiermaker gemeente Eemsdelta
Participatiefonds aanpassing functiehuis OOP
Private bijdragen
Overige

2020
€
244.151
57.329
42.000
614.026
18.691
220.147
1.196.344

Begroting
2020
€
271.741
271.741

2019
€
347.427
38.540
274.467
660.434

ESF/impulsprojecten
Van de ESF-projecten is 40% van de gemaakte kosten gesubidieerd. Hiervan wordt, op basis van de
aanvraag, voorzichtigheidshalve 90% van het subsidiebedrag na afloop van het betreffende schooljaar
als baten verantwoord. Hierna volgt een controlerapport en een eindafrekening waarna de resterende
10% van het subsidiebedrag als bate geboekt wordt.
Vanaf schooljaar 2019/2020 kunnen er impulsgelden aangevraagd worden die op een vergelijkbare
manier als de ESF-gelden ontvangen en besteed worden.
Overige baten
De overige baten zijn erg divers. In 2020 betreft dit buiten bovenstaande gespecificeerde bedragen
Gezonde school bijdragen € 15.000, diverse cultuursubsidies ca. € 23.450, Collectiviteitskorting
Onderwijs Inkoop groep ca. € 20.650 en ontvangsten voor experimenten € 16.500.
Daarnaast zijn er private bijdragen (schoolreis, etc.) van ca. € 18.700 verantwoord. Dit is lager dan
voorgaand jaar, omdat er vanwege de coronamaatregelen weinig activiteiten zijn geweest.
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4.1

Personele lasten
2020
€

4.1.1 Lonen en salarissen
- Brutolonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenpremies

4.1.2 Overige personele lasten
- Dotatie voorzieningen
- Overige personele lasten

4.1.4 Af: uitkeringen
Totaal personele lasten

29.418.009
4.881.431
4.272.479
38.571.919

Begroting
2020
€

2019
€

28.021.041
4.649.627
4.069.592
36.740.260

24.733.284
4.591.239
3.904.004
33.228.527

1.066.740
1.066.740

162.339
2.095.058
2.257.397

442.980

450.000

463.903

41.047.708

37.357.000

35.022.021

9.7652.928.534
2.918.769

RENN4 heeft een pensioenregeling ondergebracht bij het ABP. Het pensioen wordt opgebouwd
volgens de middelloonregeling vanaf 1 januari 2004, daarvoor gold de eindloonregeling. De
regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het ABP, het bedrijfstakpensioenfonds in het
onderwijs. De pensioenverplichtingen uit deze regeling worden gewaardeerd volgens de
‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst- en verliesrekening verantwoord.
De Nederlandse Bank stelt een minimale beleidsdekkingsgraad van 128,2%, ABP voldoet hier niet
aan, daarom is er een herstelplan geschreven. In het herstelplan wordt uitgegaan dat er binnen 10
jaar aan deze dekkingsgraad voldaan kan worden.
Vanwege uitzonderlijke economische omstandigheden heeft Minister Kolmees voor 2020 de
kritische dekkingsgraad voor alle pensioenfondsen in de vrijstellingsregeling vastgezet op 90%.
Per eind 2020 is de dekkingsgraad 93,2% (2019: 97,8%). Op basis van het uitvoeringsreglement
heeft RENN4 bij een tekort geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan
door hogere toekomstige premies.
In 2020 is de personele bezetting gemiddeld 538,73 fte. Ten opzichte van 2019, gemiddeld 502,17
fte is dit een toename van 36,56 fte.
Door de stijging van het aantal fte's zijn de salarissen in 2020 hoger dan in 2019.
Ten opzichte van de begroting zijn de lonen en salarissen gestegen door toename aantal fte's en
door salarisstijgingen.
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4.1.2 Dotatie voorzieningen
De personele voorzieningen en reserveringen zijn per ultimo 2020 geactualiseerd, wat heeft
geresulteerd in dotaties aan de jubileumvoorziening van ca. € 79.350, voorziening uitkeringen van
ca. € 160.500, voorziening duurzame inzetbaarheid van ca. € 322.250, voorziening verzuim
langdurig zieken van ca. € 40.850, voorziening transitievergoedingen van ca. € 27.800 en de
reservering vakantiedagen van € 7.900. Daarnaast onttrekkingen in de jubileumvoorziening van ca.
€ 17.320, voorziening uitkeringen van ca. € 230.800, voorziening duurzame inzetbaarheid van ca.
€ 350.650 en de voorziening verzuim van ca. € 45.500.
Overige personele lasten
De overige personele lasten zijn als volgt samengesteld:

- Kosten Arbodienst
- Inhuur derden
- Scholing en opleidingskosten
- HRM-trajecten
- Overige personele lasten

2020
€
163.434
1.741.961
665.590
91.516
266.033
2.928.534

Begroting
2020
€
101.700
56.000
397.600
136.250
375.190
1.066.740

2019
€
112.550
1.236.986
465.391
126.069
154.062
2.095.058

De totale overige personele lasten zijn ca. € 1.861.000 hoger dan begroot en ca. € 832.700 hoger
dan 2019. Hieronder volgt een toelichting van de significante verschillen.
Arbodienst
In 2020 zijn de kosten voor Perspectief hoger dan 2019 en begroot. Het verzuimabonnement per
medewerker is gestegen. Daarnaast zijn er meer trajecten geweest.
Inhuur derden
De kosten voor inhuur derden is in 2020 fors hoger dan begroot en hoger dan in 2019. Dit wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door extra inhuur als gevolg van toegestane overschrijdingen (personele
inzet voor voornamelijk tijdelijke projecten die door het College van Bestuur zijn goedgekeurd) en
ziekte.
Scholing
In 2020 zijn de scholingskosten hoger dan in 2019 ca. € 200.200 en dan begroot ca. € 268.000 dit
komt o.a. door extra scholing voor nieuwe medewerkers en teamleiders en scholing voor het
leerlingvolgsysteem. En scholingen voor jobcoaching vanuit de ESF/impulsgelden. Ook zijn er
scholingen geweest om te komen tot meer verbinding tussen de scholen. Daarnaast zijn er ook
diverse scholingen uitgesteld in verband met corona.
HRM-trajecten
HRM-trajecten betreffen kosten voor uitdiensttreders zoals outplacement, scholing e.d.
De HRM-trajecten zijn lager dan 2019 ca. € 35.350 en dan begroot ca. € 45.550, doordat er minder
trajecten zijn geweest.
Overige personele lasten
In 2020 zijn de overige personele lasten ca. € 111.950 hoger dan vorig jaar, dit komt met name
doordat er in 2020 extra attenties voor het personeel zijn verstrekt in verband met waardering voor
het thuisonderwijs ca. € 81.400.
Daarnaast zijn de overige personele lasten lager dan begroot, ca. € 109.150, dit komt met name
doordat er in 2020 weinig uitputting van project GMW 3.0 is geweest en in verband met corona
minder personeelsuitjes zijn geweest.
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4.1.4 Uitkeringen
Dit betreft ontvangen ZW-uitkeringen en ontvangen uitkeringen inzake WAO/WIA.
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Wet Normering Topfunctionarissen (WNT 4.1)
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting RENN4. het voor RENN4 toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020
€ 157.000. Het betreft het Algemeen bezoldigingsmaximum/bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse D, complexiteitspunten per criterium:
Complexiteitspunten
Gemiddelde baten
Gemiddeld aantal leerlingen
Gewogen onderwijssectoren

€

38.094.167
2.103
speciaal basisonderwijs
speciaal onderwijs
voortgezet speciaal onderwijs

6
2
1
1
1

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2020
Bedragen x € 1

Y.E. Beishuizen

J. Jonker

L. de Boom

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Voorzitter CvB
1/1-31/12
1,0
ja

Lid CvB
1/1 - 31/12
1,0
ja

Lid CvB
1/1 - 29/2
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

127.703
20.446
148.149

124.162
20.211
144.373

26.868
3.428
30.296

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

157.000

157.000

25.738

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

148.149

144.373

30.296

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom
de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

4.558
Zie toelichting
overschrijding

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Bezoldiging
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Gegevens 2019
Bedragen x € 1

Y.E. Beishuizen

J. Jonker

L. de Boom

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

Voorzitter CvB
1/9-31/12

Lid CvB
1/1 - 31/12

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

1,0
ja

1,0
ja

Voorzitter CvB
1/1 - 31/8
Lid CvB
1/9 - 31/12
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

37.720
6.565
44.285

113.597
19.175
132.772

129.149
19.935
149.084

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

50.805

152.000

152.000

Bezoldiging

44.285

132.772

149.084

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als
leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018).
Toelichting overschrijding
De WNT verantwoording toont in 2020 een zichtbare overschrijding bij dhr. De Boom. Dit is een gevolg van afrekening van het vakantiegeld bij beëindiging van het dienstverband. Onderdeel van
de verantwoorde bezoldiging 2020 is een bedrag ad € 5.010 aan vakantiegeld dat betrekking heeft op 2019 en welke aan dat jaar wordt toegerekend op grond van artikel 3 lid 2
Uitvoeringsregeling WNT. Tevens geldt dat in de bezoldiging 2019 een component is opgenomen voor vakantiegeld dat betrekking heeft op 2018, een bedrag ad € 4.957 wordt aan 2018
toegerekend op grond van de Uitvoeringsregeling WNT. Met toerekening van het vakantiegeld aan 2018 en 2019 is er voor zowel 2018, 2019 als 2020 geen sprake van een overschrijding van het
bezoldigingsmaximum en is er geen sprake van een onverschuldigde betaling. Hierbij wordt opgemerkt dat op de bezoldiging van 2018 het overgangsrecht van toepassing is.
Vermelding bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1-12
Bovengenoemde categorie is niet van toepassing op RENN4
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2020
Bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

J.D.M. Sprokkereef

Voorzitter
1/1 - 31/12

A. Sfintesco

Lid

G. Kalfsbeek

Lid
1/1 - 31/12

M.G. van Olffen

Lid
1/1 - 31/12

J. van den Broek

Lid
1/3 - 31/12

E. van Zuidam

Lid
1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging

5.500

3.000

3.000

2.500

3.000

3.000

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

23.550

15.700

15.700

13.126

15.700

15.700

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

5.500

3.000

3.000

2.500

3.000

3.000

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

J.D.M. Sprokkereef

A. Sfintesco

G. Kalfsbeek

M.G. van Olffen

J. van den Broek

E. van Zuidam

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen
bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom
de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 2019
Bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Lid

Lid

Lid

1/8 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1.250
6.372

3.000
15.200

3.000
15.200

Gegevens 2019
Bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

A. van der Tuuk

Voorzitter
1/1 - 22/03
1.219
5.060

D. Baas

Voorzitter
23/3 - 31/12

D. Baas

Lid

4.412
17.740

B. Plandsoen

Lid

M.H.M. NieuwenhuijsenJanssens

Lid

1/1 - 22/3

1/1 - 31/12

1/1 - 31/7

620
3.373

3.000
15.200

1.750
8.828

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Bovengenoemde categorie is niet van toepassing op RENN4
Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen
Bovengenoemde categorie is niet van toepassing op RENN4
Vermelding bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12.
Bovengenoemde categorie is niet van toepassing op RENN4
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4.2

Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa

- Gebouwen
- Inventaris en apparatuur
- Andere vaste bedrijfsmiddelen
Totaal afschrijvingen

2020
€
146.789
342.865
956.113
1.445.768

Begroting
2020
€
115.263
338.881
609.856
1.064.000

2019
€
116.514
341.057
638.832
1.096.403

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven en voor het eerst per 1 januari in het
eerstvolgende jaar na aanschaf.
De afschrijvingslasten zijn ca. € 349.350 hoger dan in 2019 en ca. € 381.750 hoger dan begroot. Dit
komt met name door een inhaalafschrijving van ca. € 325.000 in verband met aanpassing van de
afschrijvingstermijn van een activum van 40 naar 15 jaar. Bij de activering in het verleden is een
verkeerde inschatting gemaakt van de levensduur. Daarnaast zijn er eind 2019 nog investeringen
geweest die niet meegenomen waren bij het opstellen van de begroting.
4.3
4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Huisvestingslasten
Huur en medegebruik
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overige huisvestingslasten
Totaal huisvestingslasten

492.067
982.162
462.160
747.057
50.614
143.474
2.877.534

442.318
1.102.496
424.987
650.269
44.601
96.329
2.761.000

553.821
937.604
400.917
621.409
38.002
138.991
2.690.744

4.3.1 Huur en medegebruik
Ten opzichte van 2019 zijn de kosten ca. € 61.750 lager. Dit komt met name doordat de huur van
het kantoorpand aan de Schweitzerlaan in 2019 is opgezegd, deze bedroeg ca. € 61.400 in 2019.
Daarnaast zijn de kosten in 2020 ca. € 49.750 hoger dan begroot. Dit is voornamelijk door hoger
medegebruik De Sterren ca. € 42.000 welke niet was begroot.
4.3.3 Onderhoud
Naast de kosten voor klein onderhoud (klein materiaal en eenvoudige reparaties) en kosten voor
onderhoudscontracten betreft dit met name onderhoudslasten die niet aan het casco van de school
zijn en per component minder dan € 25.000 bedragen die voorheen ten laste van de
onderhoudsvoorziening kwamen.
Ten opzichte van 2019 zijn de onderhoudskosten ca. 44.550 lager. Elk jaar vinden er
onderhoudswerkzaamheden plaats volgens de meerjarenonderhoudsplanning.
Ten opzichte van de begroting zijn de onderhoudskosten ca. € 120.350 lager, dit komt met name
doordat sommige onderhoudswerkzaamheden naar een later tijdstip zijn verplaatst.
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4.3.4 Energie en water
De kosten in 2020 zijn ca. € 61.250 hoger dan 2019 en ca. € 37.150 hoger dan begroot. De
verschillen per locatie zijn niet groter dan ca. € 10.000 positief dan wel negatief. Het
energieverbruik is erg afhankelijk van de weersomstandigheden.
4.3.5 Schoonmaakkosten
De schoonmaakkosten zijn ca. € 125.650 hoger dan vorig jaar en ca. € 96.800 hoger dan begroot.
Dit komt met name door extra inzet en materialen in verband met hygiënemaatregelen rondom
corona ca. € 67.700 en aanpassingen in het bestek.
4.3.6 Heffingen
De heffingen zijn nagenoeg gelijk aan de begroting en aan vorig jaar.
4.3.7 Overige huisvestingslasten
De overige huisvestingslasten betreffen onder andere de kosten voor beveiliging, vuilafvoer,
aankleding van lokalen, verhuizing en opslag.
De hogere lasten ten opzichte van de begroting van ca. € 47.150 worden met name veroorzaakt
door hogere kosten voor vuilafvoer ca. € 11.200, alarmopvolgingen ca. € 27.950 en overige
huisvestingslasten ca. € 8.000.
4.4

Overige instellingslasten

4.4.1 Administratie en beheerslasten
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4.4.4 Overige instellingslasten
Totaal overige instellingslasten

2020
€
1.011.434
2.871.444
862.760
4.745.638

Begroting
2020
€
1.246.875
2.190.702
862.323
4.299.900

2019
€
1.006.949
2.466.624
901.217
4.374.790

4.4.1 Administratie- en beheerslasten
De administratie- en beheerslasten zijn als volgt te specificeren:
Administratie en beheer
Reis- en verblijfkosten
Accountantskosten
Telefoon, portokosten en drukwerk
Kantoorartikelen
Kopieerkosten
Deskundigen advies
Verzekeringen
Doorbelasting kosten SWV

133.011
91.490
41.910
282.361
23.701
75.162
336.922
26.753
124
1.011.434

136.860
163.531
45.000
444.600
25.750
84.800
307.434
38.900
1.246.875

114.313
165.581
46.513
316.922
24.201
76.815
238.459
23.935
210
1.006.949

Administratie en beheer
In 2020 zijn er ca. € 18.700 hogere kosten dan in 2019. Dit komt met name door hogere kosten voor
het salarisverwerkingspakket.
Ten opzichte van de begroting zijn de kosten nagenoeg gelijk.
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Reis- en verblijfkosten
De reis- en verblijfskosten zijn veel lager dan vorig jaar en dan begroot. Dit komt doordat de meeste
overleggen digitaal plaatsvinden in verband met corona en het thuiswerken.
Accountantskosten
De accountantshonoraria in 2020 zijn:

Controle van de jaarrekening

Accountant
€
41.910
41.910

Overig
€

Accountant
€
46.513
46.513

Overig
€

-

Totaal
€
41.910
41.910

-

Totaal
€
46.513
46.513

De accountantshonoraria in 2019 waren:

Controle van de jaarrekening

Hierbij is het toerekeningsbeginsel van toepassing.
De kosten zijn nagenoeg gelijk aan 2019 en begroot.
Telefoon, portokosten en communicatie en profilering
De telecommunicatiekosten zijn nagenoeg gelijk aan voorgaand jaar. Ze zijn wel lager dan begroot
ca. € 121.250. Dit komt met name door lagere kosten voor communicatie en profilering inzake
aanpassingen website en communicatie ondersteuning.
Kopieerkosten
De kosten zijn nagenoeg gelijk aan 2019 en de begroting.
Deskundigenadvies
De kosten voor deskundigenadvies zijn hoger dan in 2019, ca. € 98.450 en dan begroot,
ca. € 29.500. Dit komt voornamelijk door hogere advieskosten voor aanpassingen in het functiehuis
ca. € 25.900 en advieskosten inzake overstap naar een nieuwe ICT leverancier ca. € 46.300. Ook zijn
er advieskosten voor huisvesting geweest inzake onderhoudstrajecten en CO2 metingen in de
schoolgebouwen in verband met corona.
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
De kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn als volgt te specificeren:

Inventaris, apparatuur
Leermiddelen (PO)

2020
€
32.600
2.838.844
2.871.444

Begroting
2020
€
28.702
2.162.000
2.190.702

2019
€
59.367
2.407.257
2.466.624

Inventaris, apparatuur
Inventaris en apparatuur is ca. € 26.750 lager dan in 2019 en nagenoeg gelijk aan begroot. Dit komt
met name door aanschaf van materialen voor praktijkonderwijs vanuit ESF gelden door de V(S)O
scholen in Groningen in 2019.
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Leermiddelen PO
De leermiddelen zijn ca. € 431.600 hoger dan in 2019 en ca. € 676.850 dan begroot. Dit komt met
name door stijging in het leerlingenaantal VO waardoor onderwijsleerpakket ca. € 87.000 hoger is.
Ook zijn er steeds meer digitale lespakketten waarvoor abonnementen afgesloten moeten worden,
ca. € 71.000. Door de migratie naar een nieuwe ICT leverancier zijn de ICT kosten ca. € 446.451
hoger. Daarnaast zijn de symbiose- en onderwijszorgtrajecten ca. € 160.300 lager geweest, door
corona konden deze trajecten minder doorgaan.
4.4.4 Overige instellingslasten
De overige instellingslasten zijn als volgt te specificeren:

Wervingskosten
Vergader-/Kantinekosten
Buitenschoolse activiteiten
Abonnementen
Medezeggenschap
Rechten en licenties
Overige instellingslasten

2020
€
264.171
102.181
40.286
90.212
11.334
179.945
174.631
862.760

Begroting
2020
€
242.600
99.924
113.985
99.650
29.149
176.700
100.315
862.323

2019
€
311.271
105.333
80.389
101.078
14.469
166.634
122.043
901.217

Wervingskosten
De wervingskosten zijn lager dan 2019 ca. € 47.100, dit komt met name door het verloop van
personeelsleden en het lerarentekort. En in 2019 zijn er wervingskosten geweest voor een lid van
het College van Bestuur en controller.
Vergader-/Kantinekosten
Ten opzichte van 2019 zijn de vergader-/kantinekosten nagenoeg gelijk. Er hebben meer
vergaderingen online plaatsgevonden, maar voor de vergaderingen die fysiek waren moesten
externe grotere ruimtes gehuurd worden.
Buitenschoolse activiteiten
Er hebben vanwege de coronamaatregelen minder buitenschoolse activiteiten kunnen
plaatsvinden. De kosten zijn ca. € 40.100 lager dan voorgaand jaar en ca. € 73.700 lager dan
begroot.
Abonnementen
De abonnementen zijn nagenoeg gelijk aan 2019 en aan begroot. Dit betreffen onder andere
lidmaatschappen voor personeelsleden.
Rechten en licenties
De rechten en licenties zijn ca. € 13.300 hoger dan 2019, maar conform begroting. Dit komt
voornamelijk door tariefverhogingen.
Overige instellingslasten
De overige instellingslasten zijn ca. € 52.600 hoger dan 2019 en ca. € 74.300 hoger dan begroot. Dit
komt met name door hogere kosten voor de Raad van Toezicht in verband met huur externe
vergaderruimte. En hogere lasten administratie en beheer door coronamaterialen zoals schermen
bij balies en mondmaskers en dergelijke, totaal ca. € 50.300.
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5

Financiële baten en lasten
2020
€

5.1
5.5

Rentebaten
Rentelasten

72
10.712

Saldo financiële baten en lasten

10.640-

Begroting
2020
€
1.000
8.000
7.000-

2019
€
1.339
7.058
5.719-

De rentebaten zijn lager dan 2019 en dan begroot, dit komt door de sterk gedaalde rente.
De rentelasten zijn hoger dan 2019 en begroot. Er wordt negatieve rente in rekening gebracht op
het spaarsaldo.
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6

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de
algemene reserve, zodanig dat deze hier vermeld dienen te worden.
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7

Verbonden partijen
Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam
PO 20.01 Groningen
PO 21.01 Friesland
PO 22.01 Assen e.o.
PO 22.02 Emmen e.o.
PO 22.03 Meppel e.o.
VO 20.01 Groningen-stad
VO 20.02 Groningen-Ommelanden
VO 21.01 Fryslân Noard
VO 21.02 Zuidoost-Friesland
VO 21.03 Fultura (Zuidwest-Friesland)
VO 22.01 Assen e.o.
VO 22.02 Emmen e.o.
VO 22.03 Meppel e.o.

Juridische vorm
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Vereniging
Vereniging
Vereniging
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Coöperatie
Stichting

Statutaire zetel
Groningen
Leeuwarden
Assen
Emmen
Meppel
Groningen
Groningen
Leeuwarden
Drachten
Sneek
Assen
Emmen
Meppel

Code
activiteit
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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Ondertekening jaarrekening

Groningen, 17 juni 2021
Mevr. drs. Y.E. Beishuizen MBA
Voorzitter College van Bestuur

Dhr. J. Jonker MSc
Lid College van Bestuur

Mevr. drs. G. Kalfsbeek
Voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. E.K. Tuinier MBA
Lid Raad van Toezicht

Mevr. ir. J. van den Broek
Lid Raad van Toezicht

Dhr. J.D.M. Sprokkereef
Lid Raad van Toezicht

Dhr. M.G. van Olffen
Lid Raad van Toezicht

Mevr. A. Sfintesco MSc
Lid Raad van Toezicht
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C1

Controleverklaring
De controleverklaring van de accountant wordt separaat toegevoegd aan het jaarverslag.
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C3

Statutaire winstbepaling
Binnen de statuten van RENN4 zijn geen specifieke bepalingen of besluiten opgenomen inzake de
winstbestemming.
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D

Gegevens over de rechtspersoon

Naam instelling:

RENN4 - Regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland

Adres:
Postadres:
Postcode/Plaats:

Donderslaan 157A, Groningen
Postbus 8091
9702 KB Groningen

Telefoon:

050 - 309 88 88

E-mail:
Internetsite:

info@renn4.nl
www.renn4.nl

KvK nummer:
Bestuursnummer:

02075302
41414

Brinnummers:

00MU
00ZF
02EP
02YM
02YR
06SV
14OR
19RA
19WF
23JT
00JH
07MI
16QX
19ZN

Contactpersoon:
Telefoon:
Fax:
E-mail:

Mevr. A. Waanders
050 - 309 88 88
050 - 309 88 80
a.waanders@renn4.nl

De Saffier
De Atlas
De Caleidoscoop
Diamant College
Prof. W.J. Bladergroenschool
De Aventurijn
De Zwaai
SBO De Delta
Erasmusschool
De Monoliet
SBO De Kameleon
SBO De Carrousel
G.J. van der Ploegschool
SBO De Sterren

Voor de nadere details verwijzen wij naar bijlage 4 van het bestuursverslag.
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