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›› In dit magazine lees je over onze ambities, delen we mooie 
verhalen en laten we zien wat we hebben bereikt op onze strategische 
thema’s en bedrijfsresultaten. We kijken terug en blikken vooruit ››
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Voorwoord

2020 was een bewogen jaar. Sinds maart leek het 
wel of de wereld – en daarmee ons onderwijs – alleen 
nog om COVID-19 draaide. Andere belangrijke zaken 
hielden ons echter ook bezig. 2020 was namelijk ook 
het jaar waarin we keuzes maakten voor de toekomst 
van ons onderwijs en onze organisatie. 

Om met COVID-19 te beginnen: het heeft een grote impact 
gehad. Gelukkig konden we onze leerlingen goed in beeld 
houden. We zagen hoe ze zich met bewonderenswaardige 
fl exibiliteit aanpasten aan de steeds wisselende 
omstandigheden. COVID-19 wordt vaak in verband gebracht 
met leerachterstanden, maar wij hebben juist ook positieve 
ontwikkelingen gezien. Zo werden onze leerlingen digitaal 
vaardiger en bleken zij heel zelfstandig te zijn. Sommige 
leerlingen hebben zelfs profi jt gehad van het onderwijs 
op afstand.

Bewondering hebben we ook voor de fl exibiliteit en 
wendbaarheid van onze medewerkers. Onderwijsondersteunend 
personeel ging zoveel mogelijk thuis werken. Afhankelijk van de 
laatste RIVM-richtlijnen en kabinetsbesluiten gaf onderwijzend 
personeel de ene keer online les en de andere keer in de klas. 
Onder lastige omstandigheden spande ieder zich in om samen 
met collega’s het best mogelijke resultaat te behalen. RENN4 is 
een organisatie om trots op te zijn!
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Voor de ontwikkeling van ons onderwijs en de samenwerking 
met onze partners is het strategisch meerjarenbeleidsplan 
(2019-2023) richtinggevend. Op de in 2020 vernieuwde 
website is het weergegeven in een fi lm, die u kunt bekijken via 
RENN4 - Gespecialiseerd onderwijs voor specifi eke behoeftes. 
Hoe de ontwikkeling op de vier thema’s uit het strategisch 
meerjarenbeleidsplan verloopt, leest u in dit jaarverslag.

Belangrijk voor onze toekomst is ook dat we in schooljaar 
2020-2021 zijn begonnen met het herijken van de 
besturingsfi losofi e van RENN4. Een externe partij begeleidt 
dit proces. Met een evenwichtige besturingsfi losofi e kunnen 
we het individuele en het collectieve handelen binnen RENN4 
nog eff ectiever met elkaar verbinden en onze strategische 
ambities waarmaken! 

Yvonne Beishuizen en Jeep Jonker,
College van Bestuur RENN4

Yvonne Beishuizen Jeep Jonker
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“Leerlingen verdienen 
een goede plek in het 

onderwijs, zodat ze later 
een goede plek in de 

maatschappij vinden.”
Anton Koridon
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Doelstellingen 2019 - 2023

Ambities 2019 - 2023

Gespecialiseerd onderwijs is onderwijs aan leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften. We werken hierbij intensief 

samen met zorgpartners om het aanbod af te stemmen op de 

ondersteuningsbehoeften van de leerling. Gespecialiseerde 

onderwijsvormen waarmee we goede ervaringen hebben opgedaan, 

ontwikkelen we verder. Samen met scholen voor primair en 

voortgezet onderwijs zorgen we dat meer van onze leerlingen 

regulier onderwijs kunnen volgen. Daarnaast starten we met 

innovaties, waarbij we blijvend samenwerken met onderzoekers. 

Binnen onze scholen is elke leerling mede-eigenaar van zijn/haar 

leerproces. De onderwijsprofessional ondersteunt en begeleidt  

dit proces en overlegt hierover met de ouders/verzorgers.  

De principes van formatieve evaluatie zijn hierbij leidend. 

Het professioneel handelen wordt ondersteund door evidence 

informed/practice based kennis of draagt bij aan de ontwikkeling 

van deze kennis. 

RUG

VO

HANZE
HOGESCHOOL

CLUSTER 4
CLUSTER 3SBO PO

GESPECIALISEERD
ONDERWIJS

RENN4

ZORG
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Samen met ketenpartners het onderwijs anders inrichten: daar gaat gespeciali-
seerd onderwijs over. Hoe dat in de praktijk werkt, vertellen provinciedirecteuren 
Anton Koridon en Marcel Andringa. 

Gespecialiseerd onderwijs begint met goed 
kijken naar de onderwijsbehoeften van 
leerlingen én hoe je daarop het beste kunt 
inspelen. “Kunnen we met het huidige aan-
bod voldoen aan de behoeften of is er iets 
extra’s nodig? Daarbij gaat het vooral om 
ontschotten: buiten de gebaande paden 
kijken”, legt Anton uit. Hij noemt twee voor-
beelden. “Je kunt jeugdhulp een plek geven 
in het schoolgebouw. Maar je kunt onder-
wijs juist ook uit het schoolgebouw wegha-
len en vormgeven op een zorgboerderij.”

Diversiteit maakt doorontwikkeling nodig
Gespecialiseerd onderwijs komt niet uit 
de lucht vallen. "Het gaat eigenlijk om de 
doorontwikkeling van passend onderwijs 
naar inclusiever onderwijs", vertelt Marcel. 
"Voor een deel vloeit dat voort uit wet- en 
regelgeving, maar het is ook een proces 
waar we al langer mee bezig waren. Het is 
nodig omdat de behoeften van leerlingen 

steeds diverser worden. We hebben te 
maken met leerlingen met een grotere 
zorgbehoefte of met een hoger IQ. Die 
willen we allemaal goed bedienen. In 
de afgelopen jaren hebben we hiervoor 
grote stappen vooruit gezet. Zo zijn er in 
Heerenveen en Drachten synthesegroepen, 
waar leerlingen hun HAVO/VWO-diploma 
kunnen halen. Daarnaast hebben we 
zelf een MBO entreeopleiding in huis.”  

Trots op inclusiever onderwijs

Marcel Andringa Anton Koridon
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Wat is haalbaar?
Er zijn veel goede ontwikkelingen gaan-
de. Tegelijkertijd brengen die grenzen aan 
het licht. Marcel: “We hebben bijvoorbeeld 
best veel leerlingen met een grote onder-
steuningsbehoefte die op zorgboerderijen 
geplaatst zijn. Voor hen verzorgen wij een 
deel van het onderwijs. Het begeleiden 
van die individuele trajecten is een grote 
uitdaging. Om dat te kunnen blijven doen, 
moeten we ook kijken naar wat deze kin-
deren met elkaar gemeen hebben, zodat je 
naar een meer groepsgerichte aanpak kunt 
gaan.” Anton: “Het is ook een maatschap-
pelijke opdracht om daar kritisch naar te 
kijken. Leerlingen verdienen een goede plek 
in het onderwijs, zodat ze later een goede 
plek in de maatschappij vinden. Dat bete-
kent dat je moet samenwerken en niet 
moet concurreren, zodat je gezamenlijk het 
beste uit elk kind kunt halen. Samen creëer 
je bovendien meer mogelijkheden en kun je 
beschikbaar geld beter besteden.”

Leuk en uitdagend
Anton en Marcel vinden het leuk en 
uitdagend om met deze ambitie bezig te 
zijn. Anton: “Onze leerlingen zijn soms best 
beschadigd. Als ze met nieuwe trajecten 
weer zelfvertrouwen krijgen en een 
passend plekje vinden, dan geeft dat mij 
voldoening, maar die kinderen ook! Daar 
heb je meer voor nodig dan een traditioneel 
klaslokaal. Je wilt ze leren om stappen in 
de maatschappij te zetten of hun gedrag 
te beheersen.” Marcel: “Voor mij zit de 
uitdaging ook in het organiseren van een 
compleet dagprogramma. Dus niet alleen 
focussen op onderwijsproblematiek, maar 
ook kijken naar de totale ontwikkeling van 
een leerling. Misschien kunnen we samen 
met gespecialiseerde kinderopvang in 
integrale kindcentra nog meer bereiken. 
Dat zijn mooie plannen, maar die kun je 
niet altijd zo snel realiseren als je zou 
willen. Je hebt partners nodig, maar ook 
financiering.”

“ Meer focussen op de  
totale ontwikkeling van de leerling”
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 Voor het in 2019 gestarte 
onderzoek integratie 
SO-SBO (beleidsregel 
experimenten OCW) is in 
2020 de dataverzameling 
voorbereid.

2020
Resultaat

Jeugdhulpverlening wordt 
steeds vaker op school 
gegeven door een pedagogisch 
medewerker. Een voorbeeld 
is de SO+-groep (6-8 
leerlingen): een samenwerking 
van Yorneo (jeugdhulp) en 
een van onze scholen. 

2020
Resultaat

 Nieuwe symbiosetrajecten 
met VO, MBO en 
Praktijkonderwijs dragen bij 
aan inclusiever onderwijs.

2020
Resultaat

Publicatie van 
Jan Bijstra over de 
uitstroomgegevens 
van RENN4 in de afgelopen 
zeven jaar. Opgenomen in 
PO Magazine, jaargang 8, 
nummer 5, november 2020. 

2020
Resultaat

 In het project samenwerking 
onderwijs-zorg onder-
zoeken RENN4-scholen 
en ketenpartners hoe 
hun samenwerking door-
ontwikkeld en verbeterd 
kan worden. Uitkomsten 
worden in 2021 verwacht.

2020
Resultaat

Onderwijszorgarrangementen 
waarbij jeugdhulpverlening 
wordt gekoppeld 
aan een klas.

2020
Resultaat

jeugdhulp
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Een van onze scholen is in 
gesprek met zorgpartners, 
de gemeente Assen en 
voorliggende voorziening 
Vaart Welzijn over de invulling 
van een dagarrangement 
(bij voorkeur als IKC).

2020
Resultaat

Samen met 
Orthopedagogiek en 
Onderwijskunde van de 
RUG hebben we een voor-
stel geschreven voor een 
onderzoek naar het effect 
van symbiose op leeront-
wikkeling, leergedrag en 
sociale inclusie van leerlin-
gen met extra ondersteu-
ningsbehoefte. Hiervoor is 
subsidie aangevraagd.

2020
Resultaat

Voor de jaarlijkse 
conferentie van de 
Landelijke ontwikkelgroep 
Gespecialiseerd Onderwijs 
organiseerde RENN4 een 
online sessie over het thema 
‘zicht krijgen op opbrengsten’.

2020
Resultaat

NRO heeft subsidie 
toegekend voor een 
onderzoek naar de oorzaak 
van uitstroomverschillen 
tussen onze leerlingen. 
Samen met Orthopedagogiek 
en Onderwijswetenschap 
van de RUG voert RENN4 
dit onderzoek uit. 

2020
Resultaat



Onderwijs

Leerlingen

In 2020 steeg het leerlingenaantal opnieuw en ook voor 2021 verwach-

ten we een stijging. De oorzaak hiervan is een grotere instroom van leer-

lingen in het VSO. De stijging is echter tijdelijk: op basis van de demo-

grafi sche ontwikkelingen verwachten we vanaf 2022 een daling. Bij het 

aangaan van verplichtingen is dit een factor om rekening mee te houden, 

zeker nu we samen met partners vormgeven aan inclusiever onderwijs. 

Een andere factor van belang is de veranderende populatie. Uit een 

onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat de problematiek 

van individuele leerlingen steeds complexer wordt, wat wij bij RENN4 

ook ervaren.

Kwaliteit 

RENN4 voldoet sinds 2015 aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 

(KSO-norm), die gebaseerd is op de norm ISO 9001. Het certifi caat be-

vestigt dat RENN4 zelf de regie neemt in het waarborgen van de kwali-

teit van het onderwijs. We blijven daaraan werken, o.a. door middel van 

opleiding, onderzoek en kennisdeling.

1 feb - telling 2019 2020 2021 2022 2023

SBO 348 319 312 308 305

SO - cluster 4 622 663 686 675 669

VSO - cluster 4 1.263 1.366 1.437 1.418 1.392

SO - cluster 3 36 40 40 40 39

VSO - cluster 3 83 82 76 75 74

2.352 2.470 2.551 2.516 2.479
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Hercertifi cering KSO-norm: externe audit

In het kader van hercertifi cering volgens de KSO-norm vond in het 

laatste kwartaal van 2020 het tweede tussentijdse onderzoek van 

CIIO plaats. Steeksproefsgewijs zijn acht scholen en het bedrijfs bureau 

onderzocht. Veel zaken zijn goed op orde, zoals de cyclus rond 

het Onderwijsperspectiefplan (OPP-cyclus), het zicht op veiligheid en 

het waarborgen van AVG-privacyrechten. CIIO plaatste 

tevens vijf kanttekeningen. Een kanttekening is de lichtste 

aanwijzing voor verbetering die kan worden gegeven. Hierop zijn 

verbetermaatregelen genomen. 

Toezicht door Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs (hierna: Inspectie) voert vierjaarlijkse 

onderzoeken op locatie uit. Vanwege COVID-19 heeft de Inspectie in 

schooljaar 2020-2021 het aantal vierjaarlijkse onderzoeken beperkt. Op 

basis van onze jaarlijkse prestatieanalyse heeft de Inspectie ingeschat 

dat deze prestatieanalyse en een gesprek met het College van Bestuur 

dit keer volstonden. Dit gesprek heeft plaatsgevonden in december 

2020. Aan de hand van een presentatie hebben we onder meer de ac-

tuele ontwikkeling op onze scholen zichtbaar gemaakt en de kwaliteits-

zorg van RENN4 belicht. De Inspectie heeft geen risico’s geconstateerd. 

Het rapport kunt u hier lezen: Kwaliteit - RENN4

Opleiding, kennisdeling en onderzoek

Kwalitatief goed onderwijs is onderwijs dat zich blijft ontwikkelen. 

Daar werken we aan door opleidingen voor onze medewerkers te faci-

literen, kennisdeling binnen en tussen scholen te bevorderen en door 

wetenschappelijk onderzoek te initiëren en daaraan mee te werken. Al 

deze activiteiten hebben een duidelijke focus: de vier thema’s uit ons 

strategisch meerjarenbeleidsplan 2019-2023. Voorbeelden van 

opleiding, kennisdeling en onderzoek in 2020 vindt u elders in 

dit verslag, namelijk op de pagina’s die aan deze vier thema’s 

gewijd zijn.  
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en teamontwikkeling

Persoonlijk leiderschap  
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Ambities 2019 - 2023 

De onderwijsteams zijn de drijvende kracht achter de ontwikkeling 
op onze scholen. Daarom blijven we investeren in persoonlijk 
leiderschap en teamontwikkeling. 

Doelstellingen 2019 - 2023 

RENN4 stimuleert medewerkers om met en van elkaar te leren en 
elkaar te versterken. Zowel binnen de scholen als tussen de scholen 
delen professionals hun expertise. In een veilige, uitnodigende en 
uitdagende omgeving hebben medewerkers collegiale intervisie en 
geven ze elkaar feedback. Individuele ontwikkeling en teamontwikke-
ling gaan daarbij hand in hand. Medewerkers vergroten hun eigenaar-
schap en autonomie en onderwijsteams professionaliseren verder 
naar concrete, gezamenlijk te behalen doelen. 

€

€

partner

partner

zorg

partner

€
8
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Werken aan je persoonlijke professionele ontwikkeling én samen met je collega’s 

werken aan de ontwikkeling van je team. Een flinke ambitie! Provinciedirecteuren 

Ingrid Cornelissen en Martin Snippert verkennen hoe deze ambitie waargemaakt 

kan worden. Samen het gesprek aangaan is een eerste vereiste, vinden ze. 

“Voor mij betekent persoonlijk leiderschap 
en teamontwikkeling dat je je eigenaar 
voelt, en daarmee ook verantwoordelijk-
heid neemt, en dat je samen met collega’s 
invulling geeft aan de doelstellingen van 
je persoonlijk ontwikkelingsplan, maar ook 
aan die van het teamplan”, zegt Martin. “Je 
zit eigenlijk aan het roer van je eigen toe-
komst.” Mooi, maar wat betekent dit con-
creet? Dat is iets waar Ingrid ook naar op 
zoek is. “Persoonlijk leiderschap en eige-
naarschap zijn begrippen waar iedereen 
op z’n eigen manier invulling aan geeft. Ik 
heb dat voor mezelf ook niet altijd helder. 
Wat wordt er van mij verwacht als project-
leider? Hoe ontwikkel ik mij daarin? Ik wil 
met collega’s dan ook vooral het gesprek 
aangaan over wat zij verstaan onder per-
soonlijk leiderschap. Dan ontstaat er mis-
schien wel een soort visie (hoofd), met 
een beeld van het gedrag dat daarbij 
hoort (handelen) en hoe dat voelt (buik).” 
 

 

 
 
 
 

 
Eigen initiatief
Duidelijk is wel dat iedere individuele 
medewerker bij deze ambitie zelf aan zet 
is. Martin: “Stel dat een school bepaalde 
doelen wil halen, maar de daarvoor beno-
digde kennis nog niet in huis heeft. Dan 
kun je als medewerker vanuit persoonlijk 
leiderschap aangeven dat je daaraan wilt 
werken en een voorstel doen voor hoe je 
die kennis denkt te verkrijgen. Uiteraard 
moet het wel passen binnen de kaders 
van de organisatie.” “Eigen initiatief kan 
ook uit een groep komen. Zo hebben de 
Commissies van Begeleiding van De Atlas 
samen de scholing waarderend coachen 
en begeleiden opgepakt”, vult Ingrid aan. 
“Daarnaast hoort bij eigenaarschap ook 
dat je goed voor jezelf zorgt, zodat je 
goed je werk kunt doen!”

Dialoog is essentieel
Gesprekken over persoonlijk leiderschap, 
eigenaarschap en teamontwikkeling 
vinden plaats op alle niveaus: tussen 
medewerkers, tussen medewerkers en 
leidinggevenden en binnen onderwijsteam 
en managementteam. Het zijn niet de 
gemakkelijkste gesprekken. Ingrid: “Wat 
het moeilijk maakt, is dat iedereen 

“ Iedereen  
leert op een 
eigen manier”

Trots op inzet van teams 

en medewerkers
Martin Snippert Ingrid Cornelissen

››
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iets anders kan verstaan onder die 
begrippen. Daarom is de dialoog ook 
zo belangrijk en moet je wederzijdse 
verwachtingen naar elkaar uitspreken. 
En ondertussen rijdt de trein gewoon 

door. We willen dat medewerkers nu 
al eigenaarschap tonen, professioneel 
werken en doelen behalen.” Martin belicht 
ook een andere kant: “Onze mensen 
zijn het belangrijkste kapitaal van de 

organisatie. Daar hebben we goed voor 
te zorgen. Juist door in gesprek te gaan 
kun je mensen helpen om goed voor 
zichzelf te zorgen. Eigenaarschap is 
ook willen en kunnen leren. Dat vraagt 
wel om vertrouwen: het is de basis voor 
eigenaarschap.” Bij vertrouwen hoort ook 
dat mensen fouten mogen maken, want 
anders kun je niet leren. Martin: “Het 
doel is dat collega’s elkaar uitdagen en 
inspireren en dat ze verantwoordelijkheid 
geven en nemen.” Ingrid: “Maatwerk is 
daarbij heel belangrijk. Iedereen leert op 
een eigen manier. En als niet iedereen op 
hetzelfde moment aan leren toe is, dan 
mag dat. Als lerende collega’s enthousiast 
over hun proces vertellen, kan dat als een 
olievlek werken en kunnen steeds meer 
collega’s geïnspireerd raken.” 

“ Het doel is dat collega’s 
elkaar uitdagen en 
inspireren en dat ze 
verantwoordelijkheid 
geven en nemen”

››
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 De Commissie voor 
de Begeleiding 
van een van onze 
scholen hebben samen een 
scholing voor waarderend 
coachen en leidinggeven 
opgepakt. Dit zorgt voor 
verbinding en dialoog.

2020
Resultaat

 In het kader van de 
herregistratie voor 
schoolleider hebben 
teamleiders een 
gezamenlijk ontwikkeltraject 
gevolgd bij NHL Stenden en 
passen zij als groep begeleide 
intervisie toe. 

2020
Resultaat

 Een groot deel van het team 
GOH Wielewaal heeft zich 
opgegeven voor een scholing 
ondersteunende gebarentaal 
om de ondersteuning van 
o.a. cluster 2-leerlingen te 
verbeteren.

2020
Resultaat

Om talenten van medewerkers 
beter te benutten en als 
team efficiënter te kunnen 
werken heeft een school 
de werkwijze leerKRACHT 
geïmplementeerd. 

2020
Resultaat

Een provinciebrede intervisie-
groep is opgezet waardoor 
RENN4-teamleiders kunnen 
leren van elkaar.

2020
Resultaat

2020
Resultaat

Een van onze scholen heeft 
het Proces Communication 
Model geïmplementeerd, 
omdat het praktische hand-
vatten biedt voor positieve 
communicatie met collega’s, 
ouders en leerlingen.



Bestuur

Sinds 1 maart 2020 bestaat het College van Bestuur uit: 

• Yvonne Beishuizen, voorzitter College van Bestuur

• Jeep Jonker, lid College van Bestuur

Tot maart 2020 maakte Leendert de Boom als tijdelijk lid deel uit 

van het College van Bestuur. Per 1 maart 2020 ging hij met vervroegd 

pensioen en heeft RENN4 weer een tweekoppig bestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en 

fungeert tevens als klankbord voor het College van Bestuur. Volgens de 

statuten van RENN4, die in 2019 in lijn zijn gebracht met de Code Goed 

Bestuur, mag een lid maximaal acht jaar deel uitmaken van de Raad van 

Toezicht. In 2020 is hiervan bewust afgeweken. Voor vier leden die in 

2019 afscheid namen, waren begin 2020 drie vervangers gevonden. 

Eén vacature bleek wegens COVID-19 moeilijk in te vullen. Om voldoen-

de ervaring in de Raad van Toezicht te behouden, is daarom afgeweken 

van de statuten en de Code Goed Bestuur: één lid dat de maximale 

zittingstermijn had bereikt, is gevraagd om tijdelijk aan te blijven.

Medewerkers

Eind december 2020 had RENN4 699 

medewerkers in dienst. Daarnaast werkten 

op dat moment 31 externen voor RENN4. 

Samen vulden zij 548,6 fte (intern) en 11,4 

fte (extern) in. Het merendeel van onze 

medewerkers werkt parttime. 

Onderwijs ondersteunend personeel met les- en behandeltaken

Onderwijs ondersteunend personeel zonder les- en behandeltaken

Management / directie

Onderwijzend personeel

548,6
fte

intern11,4fteextern
73

0
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ed
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523
onderwijzend personeel

86

81
40

Personeel & Organisatie
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Personele bezetting (in FTE) 2019 2020 2021 2022 2023
(stand 31 december)

Management / directie 30,7 29,8 29,7 29,5 29,0

Onderwijzend personeel 377,6 393,1 391,2 389,6 382,7

Onderwijs ondersteunend personeel 
met les- en behandeltaken

64,9 64,9 64,6 64,3 63,2

Onderwijs ondersteunend personeel 
zonder les- en behandeltaken

62,5 60,8 60,5 60,3 59,2

Totaal 535,2 548,6 546,0 543,7 534,1

ICT

Transitie van ICT-dienstverlening en telefonie

In 2020 is de aanbestedingsprocedure voor de ICT-dienstverlening afge-

rond. De nieuwe ICT-dienstverlener is de Rolf Groep. De aanbesteding 

was nodig omdat de verbintenis met de vorige ICT-dienstverlener het 

maximaal toegestane aantal contractjaren had geduurd.

In 2020 hebben we de actuele behoeften ten aanzien van de telefoni-

sche bereikbaarheid organisatiebreed in kaart gebracht. Uit een aanbe-

stedingsprocedure kwam de nieuwe telefoniepartner die in deze behoef-

ten gaat voorzien: Breedband in Bedrijf. Met het nieuw in te richten 

telefonieplatform gaat dit bedrijf de telefonische bereikbaarheid van 

RENN4 verbeteren.

Twee projectgroepen zijn ingericht: een voor de transitie van de ICT-

dienstverlening en een voor de transitie naar het nieuwe telefonieplat-

form. Beide projecten zijn in oktober gestart. De migraties van de eerste 

scholen verliepen echter moeizaam. Vervolgens hebben de projectgroe-

pen hun aanpak aangepast om ervoor te zorgen dat de komende migra-

ties soepeler zullen verlopen. Dit heeft tot vertraging geleid; de twee 

projecten worden in 2021 afgerond.  

TRIPS: pilot voor data-analyse en ontwikkelcyclus

Binnen RENN4 verzamelen we voortdurend informatie over de kwaliteit 

van ons onderwijs, o.a. over prestaties van leerlingen, professionele 

ontwikkeling van docenten, absentie- en verzuimcijfers, wat leerlingen, 

medewerkers of ouders ergens van vinden en hoe het staat met de 



huisvesting. Deze data zijn heel bruikbaar, maar worden vaak te weinig 

benut. Dat komt vooral doordat de data in veel verschillende systemen 

zijn opgeslagen en niet eenvoudig op te halen en te combineren zijn. 

Daar willen we verandering in brengen met TRIPS: een programma dat 

gegevens uit verschillende systemen geautomatiseerd kan combineren. 

We hopen hiermee effi  ciencyvoordelen te behalen, zoals geen dubbele 

administratie meer en continue beschikbaarheid van direct bruikbare 

data. De verwachting is dat scholen, onderzoekers en medewerkers data 

veel sneller kunnen verwerken, bijvoorbeeld in trendanalyses en data-

exports voor de Inspectie. 

Met TRIPS zijn twee pilots gestart: 1. Data-analyse en 

2. Ontwikkelcyclus. De eerste pilot richt zich op het effi  ciënt inzicht 

krijgen in o.a. schoolresultaten en factoren als huisvesting, cultuur en 

verzuim. De tweede pilot richt zich op het verzamelen van informatie 

waarmee leerkrachten en teams snel zicht kunnen krijgen op concrete 

ontwikkelpunten. In 2021 sluiten we de pilots af en beoordelen we of 

TRIPS inderdaad toegevoegde waarde heeft voor RENN4. 

Somtoday: nieuw informatiesysteem voor de VSO-scholen van RENN4

Somtoday is geselecteerd als het nieuwe administratie- en volgsysteem 

voor de VSO-scholen van RENN4. Met Somtoday kunnen leerkrachten 

alle administratie en planning rond roosters, huiswerk, toetsen, resulta-

ten, verzuim en zorg (OPP’s) online bijhouden en inzichtelijk maken voor 

leerlingen, ouders en verzorgers. Met dit systeem kunnen leerkrachten 

deze taken sneller en gemakkelijker uitvoeren. Somtoday ondersteunt 

bovendien individuele leerlingbegeleiding doordat actuele gegevens 

direct beschikbaar zijn. Leerlingen, ouders en verzorgers kunnen straks 

online – via scherm of app – huiswerk, rooster, cijfers en verzuimgege-

vens inzien. Somtoday wordt in de eerste helft van 2021 ingevoerd.   
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Borgen van privacy

In 2020 zouden privacy audits plaatsvinden bij de scholen van RENN4. 

Wegens COVID-19 en de overgang naar een nieuwe ICT-dienstverlener 

zijn deze audits uitgesteld. Ze zullen nu worden gepland in schooljaar 

2021-2022.

Nieuwe website

In de zomer van 2020 is de nieuwe website van RENN4 gelanceerd. De 

website is eenvoudiger van opzet dan de vorige en daardoor veel toe-

gankelijker. Nieuw en handig is de indeling in doelgroepen, die maakt 

dat iedere bezoeker snel de voor hem/haar relevante informatie kan 

vinden. Belangrijk is verder dat de website in lijn is gebracht met het 

strategisch meerjarenbeleidsplan en de nieuwe profilering van RENN4 

ondersteunt.
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Andere inrichting van 

onderwijs en zorg
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Ambities 2019 - 2023

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. 

Doelen 2019 - 2023

RENN4 heeft lokaal ingebedde expertisecentra ontwikkeld, passend 
in en bij de regio en met een zichtbare verbindende rol in (het 
versterken van) de samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp, arbeid 
en dagbesteding. Realiseren van een ononderbroken ontwikkeling van 
leerlingen is hierbij het uitgangspunt. 
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Samenwerking van RENN4 met partners in onderwijs, zorg en bedrijfs-
leven is van groot belang voor onze leerlingen. Hoe samenwerkingsvormen 
zich ontwikkelen, vertellen Anton Koridon, provinciedirecteur, en Margreet 
Schans, teamleider van De Delta en de Prof. W. J. Bladergroenschool  
in Appingedam.

De ambitie is logisch, vindt Anton: 
“Onderwijs is altijd aan verandering 
onderhevig, omdat de wereld om ons 
heen verandert. RENN4 moet meebewe-
gen en het liefst een beetje vooroplopen.” 
“Willen we onze leerlingen klaarmaken 
voor de wereld van nu, dan kan dat eigen-
lijk alleen door samenwerking van onder-
wijs en zorg”, vult Margreet aan. Daarbij 
staat het beantwoorden van de onder-
steuningsvraag van de leerlingen steeds 
centraal. “Onze leerlingen hebben meer 
nodig dan een klaslokaal. Dus moeten we 
ons systeem aanpassen aan de vragen die 
leerlingen ons stellen,” voegt Anton toe. 

Maatwerk
Leerlingen passen niet altijd in een hok-
je. Margreet: “Sommige kinderen kun-
nen een aantal vakken prima binnen het 
regulier onderwijs volgen, maar hebben 
bij andere vakken extra ondersteuning 

nodig. Samenwerking met andere scholen 
kan dan soms een waardevolle oplossing 
zijn. In Appingedam werken we bijvoor-
beeld samen met het Eemsdeltacollege. 
Een deel van onze leerlingen volgt daar 
praktijklessen techniek, want daar zijn 
een goede ruimte en apparatuur plus een 
vakdocent voorhanden.” Volgens Anton 
moeten we nog vaker uitgaan van wat 
leerlingen wel kunnen. Ook dat vraagt 
maatwerk: “In het regulier onderwijs blij-
ven nog steeds kinderen zitten, omdat ze 
op een of twee vakken onvoldoende sco-
ren. Dat doet veel met het zelfbeeld en de 
motivatie van leerlingen. Waarom bieden 
we niet verschillende vakken op verschil-
lende niveaus aan?”

Samenwerking 
Maatwerk wordt geboden via diver-
se samenwerkingsvormen: verschil-
lende RENN4-scholen samen, RENN4-
scholen met scholen uit regulier of 
speciaal onderwijs of met zorgorganisa-
ties en/of bedrijven. Anton: “De Prof. W.J. 
Bladergroenschool heeft bijvoorbeeld  een 
schoolpoli dankzij een samenwerking met 
zorgorganisaties Accare en Molendrift. 

“ Leerlingen hebben 
meer nodig dan  
een klaslokaal”

Margreet Schans Anton Koridon

››

Trots op gezamenlijke 

inzet voor maatwerk
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Daardoor kunnen leerlingen op school 
behandeling krijgen, worden gedragsdes-
kundigen geholpen bij de analyse en kun-
nen leerkrachten worden bijgeschoold. 
Andere scholen werken samen met een 
pedagogisch hulpverlener of een wijk-
team.” Margreet: “Door dit soort initiatie-
ven is het ontschotten begonnen. Vaak 
zijn het nog wel kortdurende projecten. 
Ik zou graag investeren in verduurzaming 
van deze samenwerkingen, zodat partners 
meer variatiemogelijkheden krijgen.”

Leerwerktrajecten
In het VSO leidt samenwerking met bedrij-
ven tot leerwerktrajecten. Anton: “Wat 
leer je het beste op school en wat op het 
bedrijf? Dat bekijken we samen. In Emmen 
werkt De Atlas bijvoorbeeld samen met 
de sociale werkplaats en jobcoaches. 
Leerlingen kunnen daardoor allerlei 

activiteiten ondernemen en werkervarin-
gen opdoen. Samen met Staatsbosbeheer 
maken RENN4-scholen in Groningen en 
Hoogeveen het mogelijk dat leerlingen in 
het bos werken en getuigschriften voor 
groenwerkzaamheden halen. Ook zijn 
er leerlingen die op een zorglocatie van 
Philadelphia de horeca, de groenbeheer-
der, de conciërge en/of de schoonmaak 
ondersteunen. Zo doen ze praktijkervaring 
op die heel waardevol is voor hun volgen-
de stap in de maatschappij.”

 Traject in het VSO samen 
met Factor 5, waarin 
leerlingen hun talenten op 
het gebied van o.a. techniek 
en houtbewerking kunnen 
ontwikkelen.

Onderzoek Zorg in School 
Hoogeveen. SO-scholen 
hebben met de gemeente een 
samenwerkingsconvenant 
gesloten, gericht op betere 
afstemming tussen jeugdhulp, 
thuis en school. De betrokken 
partijen voeren hierbij een 
evaluatieonderzoek uit.

2020
Resultaat

2020
Resultaat

››
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 Samenwerking met het 
MBO (bijv. Friese Poort en 
Noorderpoort) waarbij leer-
lingen op de locatie van het 
de MBO-school les krijgen 
van één van onze docenten 
en zo hun entreeopleiding 
kunnen halen.

2020
Resultaat

 Symbiose met verschillende 
scholen van voortgezet 
onderwijs zodat leerlingen 
een volwaardig einddiploma 
kunnen halen, zowel op 
VMBO-niveau als HAVO/
VWO-niveau.

2020
Resultaat

Een van onze scholen 
heeft een plan van aanpak 
voor integraal onderwijs 
geschreven.

2020
Resultaat

 Samenwerking met 
verschillende MBO-
opleidingen, bijv. 
TERRA-College, waardoor 
leerlingen praktijkcertificaten 
kunnen behalen, bijv. voor 
lassen, kettingzagen en 
vorkheftruckchauffeur. 

2020
Resultaat

Een van onze scholen heeft 
het protocol thuisonderwijs 
afgerond en geëvalueerd.

2020
Resultaat

 Samen met een zorgboerderij 
geeft een van onze scholen 
vorm aan Leren op Locatie 
voor leerlingen die 
gedijen bij leren in de 
praktijk.

2020
Resultaat



Huisvesting

Onze scholen

Eind 2020 bestond RENN4 uit onderstaande scholen, verspreid over 

locaties in Drenthe, Friesland en Groningen. Sommige scholen hebben 

binnen dezelfde plaats meerdere locaties.

DRENTHE

De Carrousel     SBO  Hoogeveen

De Kameleon     SBO  Hoogeveen

De Aventurijn    SO  Assen, Emmen, Hoogeveen

G.J. van der Ploegschool   SO  Hoogeveen

De Windroos     VSO  Hoogeveen

De Atlas     VSO  Assen, Emmen, Hoogeveen

Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen vanuit experimentenregeling 

(Aventurijn SO, De Kameleon SBO, De Carrousel SBO en G.J. van der Ploegschool SO)

FRIESLAND

De Caleidoscoop    SO  Leeuwarden, Sneek

De Saffi  er     SO  Drachten

De Monoliet    VSO  Leeuwarden, Sneek

De Zwaai     VSO  Drachten, Heerenveen

GRONINGEN

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

Winschoten, Appingedam

De Delta     SBO  Appingedam

Gespecialiseerd Onderwijs vanuit experimentenregeling 

(Prof. W.J. Bladergroenschool Appingedam SO en De Delta Appingedam SO)

De Sterren     SBO  Hoogezand

Erasmusschool    VSO  Groningen

Diamantcollege    VSO  Groningen
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Nieuwbouw

Opstart nieuwbouwtrajecten

Voor het nieuwbouwproject van De Aventurijn in Emmen heeft de  

gemeente het bouwbudget vrijgegeven. In mei 2021 wordt met het  

project gestart.

In 2020 tekenden de deelnemende partijen de intentieovereenkomst 

voor de nieuwbouw van SamenKansrijk! in Drachten. De architectense-

lectie start in 2021. RENN4 is bouwheer van dit project, dat in 2024 zal 

worden opgeleverd. 

Lopende projecten

De Sterren zal naar verwachting voor de zomer van 2021 haar intrek 

nemen in de nieuwe locatie Zuiderkroon.

Het nieuwe gebouw voor De Delta in Appingedam wordt in de zomer van 

2021 opgeleverd. Het zal eerst dienst doen als tijdelijke huisvesting voor 

twee andere scholen (niet van RENN4), waarna het in 2023 beschikbaar 

komt voor De Delta.

De Atlas Emmen betrekt in 2021 een nieuwe tweede locatie. In 2020 zijn 

hiervoor de voorbereidingen getroffen.  
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onderwijsprofessionals

Binden en boeien van
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Ambities 2019 - 2023 

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 
profi lering laten we duidelijk zien wat werken bij RENN4 bijzonder 
maakt én hoe nieuw onderwijstalent zich kan ontwikkelen.

Doelstellingen 2019 - 2023 

RENN4 heeft zich ontwikkeld tot een professionele leer- 
en ontwikkelgemeenschap die vorm en inhoud geeft aan 
ontwikkelingsgericht en zelfverantwoordelijk leren voor de leerlingen 
binnen de scholen. Zij daagt al haar medewerkers uit zich blijvend te 
ontwikkelen. Ontwikkeling wordt daardoor zichtbaar op het niveau 
van het individu, het team en de organisatie. Alle medewerkers 
van RENN4 hebben hierbij passende competenties, vaardigheden, 
houding en gedrag of werken daaraan.
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Binden en boeien van onderwijs-
professionals is een korte karakteris-
tiek voor een veelomvattende ambitie. 
Provinciedirecteur Martin Snippert en 
HR-adviseur Harrie Bakker vertellen hoe 
RENN4 werk maakt van in- en doorstroom 
van medewerkers, duurzame inzetbaar-
heid en professionalisering. 

“Onze organisatie daagt medewerkers uit om 
kwalitatief goed werk te leveren en bij te dra-
gen aan vernieuwing van het onderwijs”, zegt 
Harrie. “Dat kan alleen als zij geboeid zijn door 
het vak en wij hen kunnen faciliteren. Daarbij 
kun je bijvoorbeeld denken aan werkdrukverla-
gende middelen, zodat leerkrachten ook in posi-
tie komen om zich verder te ontwikkelen.” De 
randvoorwaarden moeten goed georganiseerd 
worden, beaamt Martin: “Je moet ruimte maken 
om jezelf te blijven ontwikkelen en daarbij over 
de grenzen van je eigen school heen durven kij-
ken. Voor RENN4 is het daarbij de uitdaging om 
steeds een aantrekkelijke werkgever te zijn.”

Verschillen doen ertoe
Boeien zit overigens niet alleen in vakinhoud. 
Martin: “Op De Atlas in Emmen is samen spor-
ten onderdeel van het weekprogramma van de 
medewerkers. De saamhorigheid die dat ople-
vert, draagt ook bij aan boeien.” Ook het goede 
gesprek voeren draagt eraan bij, vindt Harry: 
“Oog houden voor elkaar en naar elkaar luisteren 

Trots op ruimte  

voor medewerkers
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Martin Snippert

is heel belangrijk, zeker nu er meer thuis wordt 
gewerkt.” Waar worden zij zelf door geboeid? 
Harrie: “Voor mij zit dat in samenwerken en 
elkaars kwaliteiten benutten. En nieuwsgierig 
blijven.” Martin zoekt vooral de ruimte. “Als je 
een hoopje zand in het kommetje van je hand 
legt, kun je heel wat zand kwijt. Zodra je knijpt, 
loopt het zand tussen je vingers weg. Zo is het 
ook bij medewerkers. Je moet kaders aangeven, 
maar hen niet te veel inperken. Ik probeer zelf 
mijn eigen weg te zoeken en anderen die ruimte 
ook te geven.” 

Iedere medewerker heeft eigen dingen die hem 
of haar boeien. Harrie: “We zouden die verschil-
len meer mogen erkennen. We hoeven niet alle-
maal gelijk te zijn.” Martin: “Sterker nog, diver-
siteit hebben we nodig om kwaliteit te kunnen 
bieden. De een vindt uitdaging in het coachen 
van nieuwe collega’s, terwijl een ander energie 
krijgt van een training waarmee je elkaars com-
municatie beter leert begrijpen. Ruimte geven 
aan die verschillende behoeftes is belangrijk. 
Ik geniet ervan als medewerkers die ruimte 
ook pakken, bijvoorbeeld wanneer leerkrachten 
besluiten om de opleiding tot intern begeleider 
te doen.”

“We hebben 
diversiteit nodig”

››

Harrie Bakker Martin Snippert
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Nieuw: Integraal Personeelsbeleid
Afgelopen jaar heeft Harrie het Integraal 
Personeelsbeleid (IPB) in de steigers gezet. 
Harrie: “Best een lastig proces, maar ik ben 
trots op het resultaat. In het IPB zijn speer-
punten geformuleerd die aansluiten bij alle 
vier de ambities van het strategisch meer-
jarenbeleidsplan. Aan het binden en boeien 
van medewerkers zal het IPB dus ook zeker  
bijdragen. Zo zullen er programma’s komen 
voor de introductie van nieuwe medewer-
kers en stagiaires en voor het opleiden 
op de scholen. Ook wordt een RENN4  
academie opgezet.” 
 

Binden en boeien is nooit klaar; je moet 
erover in gesprek met elkaar. Maar ook al 
is het een continu proces, Martin heeft wel 
beelden bij het einddoel. “Medewerkers 
die trots zijn op hun werk, hun school en 
op RENN4. Vertrekkende leerlingen die 
bij RENN4 een goede tijd hebben gehad, 
waarin ze veel hebben geleerd. En ver-
trekkende medewerkers die aangeven dat 
RENN4 een goede organisatie is, waarin je 
je kunt blijven ontwikkelen.” 

 RENN4 wil opleidingsschool 
voor gedragsdeskundigen 
worden en heeft hiervoor een 
supervisor aangesteld.  
In de opleidingsschool kunnen 
ook (aankomende) leraren 
en onderwijsondersteunend 
personeel op de werkplek 
worden opgeleid en kunnen zij 
leren binnen de context van 
de school.

2020
Resultaat

In het najaar van 2020 vonden 
geen live bijeenkomsten 
voor netwerkleren plaats. 
Online werd in oktober kennis 
gedeeld over een onderzoek 
van de RUG naar leraren en 
afstandsonderwijs. Daarnaast 
werd in november online een 
kenniscafé gehouden naar 
aanleiding van de conferentie 
ResearchED Groningen.. 

2020
Resultaat
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Drie medewerkers hebben in 
2020 het kweekvijvertraject 
voor teamleider afgerond. 
Twee van hen zijn aangesteld 
als teamleider. 

2020
Resultaat

Medewerkers van onze 
scholen volgden scholing 
in vakken (o.a. techniek, 
leerkrachtondersteuning) 
die passen bij 
hun talenten en 
ambities.

2020
Resultaat

Gefaciliteerd 
door RENN4 
volgen gedrags-
deskundigen de 
universitaire  
opleiding tot generiek 
gedragsdeskundige.

2020
Resultaat

Een van onze scholen heeft 
de normjaartaak losgelaten 
en gebruikt in plaats daarvan 
een werkverdelingsplan.

2020
Resultaat

 In samenwerking met 
opleider NHL Stenden 
is in 2019 het traject 
Zijinstroom in het Beroep 
voor leerkrachten gestart. 
Drie van de tien deelnemers 
stopten in 2020 af wegens 
privéomstandigheden. 

2020
Resultaat



Financiën

Bedragen in € Realisatie 
2019

Realisatie 
2020

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Verschil 
realisatie 20 
t.o.v. begroting ‘20

Verschil 
realisatie 20 
t.o.v. begroting ‘19

• Rijksbijdragen OCW 41.796.000 46.848.000 43.129.000 45.908.000 48.146.000 48.345.000 3.719.000 5.052.000

•  Overige 
Overheidsbedragen

244.000 264.000 271.000 261.000 264.000 267.000 -7.000 20.000

• Overige Baten 1.174.000 1.536.000 658.000 603.000 609.000 615.000 878.000 362.000

Totaal Baten 43.214.000 48.648.000 44.058.000 46.772.000 49.019.000 49.227.000 4.590.000 5.434.000

• Personele lasten 34.884.000 40.710.000 37.161.000 39.840.000 40.652.000 40.758.000 3.549.000 5.826.000

• Afschrijvingen 785.000 1.121.000 747.000 847.000 864.000 881.000 374.000 336.000

• Huisvestigingslasten 2.691.000 2878.000 2.761.000 2.872.000 2.929.000 2.988.000 117.000 187.000

•  Overige 
instelllingslasten

4.334.000 4.755.000 4.289.000 3.990.000 4.034.000 4.076.000 466.000 421.000

Totaal Lasten 42.694.000 49.464.000 44.958.000 47.549.000 48.479.000 48.703.000 4.506.000 6.770.000

Financiële 
baten & lasten -6.000 -11.000 -7.000 -35.000 -40.000 -41.000 -4.000 -5.000

Resultaat 514.000 -827.000 -907.000 -812.000 500.000 483.000 80.000 -1.341.000

positief negatief negatief negatief positief positief

•  Uitgaven beleidsplan 
‘Geld moet werken’ 490.000 623.000 524.000 1.595.000 1.595.000 0 99.000 133.000

24.000 -1.450.000 -1.431.000 -2.407.000 -1.095.000 483.000 -19.000 -1.474.000

positief negatief negatief negatief negatief positief

Baten en lasten 

Ten opzichte van 2019 namen de bekostiging en de personele lasten in het 

afgelopen jaar fors toe. RENN4 werd in 2020 bekostigd voor meer leerlin-

gen. Bovendien waren de bekostigingstarieven 3,13% hoger dan in 2018. 

Daar stond een stijging van de personele lasten tegenover, die onder meer 

veroorzaakt werd door een extra uitbetaling op basis van de CAO PO 

2019-2020 en hogere inhuur van derden die het gevolg was van tijdelijke 

projecten en vervanging van zieke medewerkers.
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Financieel gezond

RENN4 is een fi nancieel gezonde organisatie. Onderstaande 

tabel bevat de kengetallen van RENN4, die gebaseerd zijn op 

de meerjarenbegroting 2021-2025.

Geld moet werken 4.0

RENN4 houdt een solide eigenvermogenspositie aan. In 2011 

is besloten om bovenmatig eigen vermogen te gebruiken om 

mogelijke risico’s als gevolg van de invoering Passend Onderwijs 

af te dekken en anderzijds bewust te investeren in de kwaliteit 

van het onderwijs in de brede zin van het woord. In het inves-

teringsplan Geld moet werken zijn deze voornemens omgezet 

in concrete maatregelen, die vervolgens gebudgetteerd zijn. 

Van 2018 tot en met 2020 is uitvoering gegeven aan Geld moet 

werken 3.0. In 2020 is gewerkt aan de actualisering van het 

in vesteringsplan: Geld moet werken 4.0. Hiermee zullen 

vanaf 2021 extra middelen worden ingezet voor: 

•    de vier ambities uit het strategisch 

meerjarenbeleidsplan 2019-2023. 

•    onderwijsonderzoek ten behoeve van 

kennis en expertiseontwikkeling. 

•   faciliteren van randvoorwaarden ten 

behoeve van onderwijskwaliteit. 

Kengetal 2019 2020 2021 2022 2023 sig. grens

Solvabiliteit 2 76,7% 75,5% 85,6% 84,5% 85,0% < 30%

Weerstandsveromgen 10,9% 8,3% 4,9% 2,5% 3,5% < 0,05

Liquiditeit 2,24 2,11 2,66 2,15 2,38 < 0,75

Rentabiliteit -0,5% 0,1% -3,3% -0,4% -0,5%
3-jarig <0%
2-jarig <5%
1-jarig <10%

Reservepositie (o.b.v. 
signaleringswaarde OCW) 2,8 mln 1,7 mln 0 0 0 bovengrens

> € 0
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" Vanuit de vraag en behoefte 
van de leerling verzorgen 
we in samenwerking met 
andere partijen steeds 
specialistischer onderwijs."
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Nawoord
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We hebben met u teruggekeken op 2020. Een jaar waarin 
COVID-19 van invloed is geweest op onze leerlingen, 
medewerkers, ons onderwijs en onze organisatie. 

Uiteraard hadden we zorgen om onze leerlingen en het 
leren in hun thuissituatie. Al snel bleek echter dat zowel 
zij als onze medewerkers een grote mate van fl exibiliteit, 
creativiteit en aanpassingsvermogen hebben. Leerlingen 
bleken meer te kunnen en zelfstandiger te zijn dan we 
vooraf wel dachten. Kijkend naar wat wel kan hebben we 
ons onderwijs digitaal vorm gegeven, soms geheel en soms 
gedeeltelijk. Ook digitaal contact houden met ouders bleek 
goed mogelijk. Sterker nog, de contacten vonden soms 
vaker plaats dan eerst. We kunnen dan ook zeggen dat we 
met elkaar een enorme digitaliseringsslag hebben gemaakt.

In het onderwijs kijken we steeds vooruit. Logisch, want 
het gaat over groeien en ontwikkelen. Een belangrijke 
ontwikkeling voor RENN4 is inclusiever onderwijs. Vanuit 
de vraag en behoefte van de leerling verzorgen we in 
samenwerking met andere partijen steeds specialistischer 
onderwijs. Hierbij benutten we de expertise van al onze 
scholen en samenwerkingspartners en verbinden we ons 
aan de regio, waarmee we ook onze specialistische kennis 
delen. Dit wordt één van de belangrijkste uitdagingen 
voor het komend jaar: blijven werken aan de kwaliteit en 
innovatie van ons onderwijs, ondersteund door (toegepast) 
onderzoek en met focus op de expertise van al onze 
medewerkers en in samenwerking met andere partijen. 

Een uitdaging die we met vertrouwen aangaan!
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RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, 

is een gecertifi ceerde onderwijsorganisatie voor 

leerlingen met:

•  (ernstige) gedragsproblematiek 

en/of psychiatrische stoornissen;

• leerproblematiek;

• verstandelijke beperking.

Op 32+ locaties in Groningen, Friesland en Drenthe 

verzorgen de RENN4-scholen speciaal basisonderwijs en 

(voortgezet) speciaal onderwijs aan ruim 2.400 leerlingen in 

de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

Postadres 
Postbus 8091
9702 KB Groningen

Bezoekadres 
Donderslaan 157A
9728 KX Groningen

(050) 309 88 88
info@renn4.nl 

www.RENN4.nl

lef

innovatie

ontwikkelingsgericht


