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Voorwoord

2022: een jaar met nieuwe uitdagingen voor RENN4. 
Welke uitdagingen dat zijn en hoe we die aangaan, 
vertellen we u in dit voorjaarsmagazine. Aan de hand 
van de begroting 2022 lichten we onze plannen en 
ambities toe. 

Alvorens in te gaan op plannen en ambities bespreken 
we een factor waarmee we ook in 2022 rekening 
moeten houden: COVID-19. We willen onder de steeds 
wisselende omstandigheden en gedragsregels optimaal 
blijven inspelen op de onderwijsbehoeften van onze 
leerlingen. Een belangrijke bijdrage hieraan leveren de 
plannen die onze scholen in het kader van het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO) hebben ontwikkeld.

We blijven innoveren en investeren in ons onderwijs en onze 
organisatie en in de relatie met de maatschappij en onze 
partners. Hoe we dat onder de noemer Geld moet werken 4.0 
doen, leest u in dit voorjaarsmagazine. Daarbij lichten we één 
van de investeringen eruit: het onderzoek naar de samenwerking 
tussen speciaal onderwijs (SO) en speciaal basisonderwijs (SBO). 

Plannen en ambities inspireren ons, maar we blijven wel met 
beide benen op de grond staan. We kijken realistisch naar 
de risico’s waarmee we te maken hebben: de onvoorzienbare 
fluctuaties in het leerlingenaantal, het lerarentekort en de 
instabiliteit van het zorglandschap.

Er is dus veel werk aan de winkel en daar zijn we op voorbereid. 
Sinds het najaar van 2021 werken we namelijk met een 
nieuwe besturingsfilosofie en een nieuw besturingsmodel. 
Als organisatie worden we hierdoor slagvaardiger. Enerzijds 
versterken we de verbindingen tussen onze scholen. Anderzijds 
kunnen we samen met partners nog beter inspelen op specifieke 
lokale en regionale uitdagingen.

Yvonne Beishuizen en Jeep Jonker,
College van Bestuur RENN4

Yvonne Beishuizen Jeep Jonker
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bedragen in €
2022

Rijksbijdragen OCW 54.360.000

Overige Overheidsbedragen 301.000

Overige Baten
872.000

Private Baten
98.000

Totale baten 55.630.000

Personele lasten 47.039.000

Afschrijvingen
874.000

Huisvestingslasten 2.828.000

Overige instellingslasten 1.732.000

Leermiddelen 3.080.000

Private lasten
132.000

Totale lasten 55.685.000

Financiële baten en lasten 10.000-

-64.000

Geld moet werken 1.259.000

1.323.000-

▶

2021 2022

Tabel 2 Leerlingenaantallen

VSO

1733
leerlingen

4,8%
+

1654

SBO

462
leerlingen

7,4%
+

428

SO 

471
leerlingen

4,2%
+

452

de bekostiging. De bekostiging wordt 

namelijk gebaseerd op het leerlingen-

aantal per 1 februari, terwijl de bekos-

tiging pas per 1 augustus beschikbaar 

komt. Steeds wanneer het leerlingen-

aantal tussen 1 februari en 1 augustus 

groeit, moeten we dus voorfinancieren. 

Analyse van het resultaat

Het begrote resultaat van RENN4  

is opgebouwd uit de resultaten van  

 ▶  De bekostiging van RENN4, post 

Rijksbijdragen OCW, is voor 98% af-

hankelijk van het totale aantal leer-

lingen dat onderwijs ontvangt op onze 

scholen. In de begroting zijn we ervan 

uitgegaan dat het leerlingenaantal  

wederom zal stijgen. Deze groei is  

begonnen in schooljaar 2018/2019 en 

zet zich tot nu toe voort. Dit houdt in 

dat we ook dit jaar rekening houden 

met voorfinanciering van een deel van 

de scholen en de afdelingen, zoals 

Tabel 3 laat zien. De voorfinanciering 

van de groei leidt tot een extra perso-

nele inzet ten bedrage van € 647.000. 

Vanuit Geld moet werken 4.0     

in vesteren we daarnaast € 282.000 

extra in de kwaliteit van onderwijs.  

We ver wachten echter dat we in 2022 

niet alle vacatures kunnen invullen. 

Daarom is rekening gehouden met een 

voordeel in de exploitatie van € 774.000.

Financiën

Tabel 3 Resultaat naar scholen en afdelingen

RENN4-scholen materieel 

Materiële exploitatie € 84.000

ESF-projecten € 15.000

€ 99.000  

Afdelingen RENN4

Exploitatie CvB en Bedrijfsbureau € 237.000

Gezamenlijke kosten € 245.000-

€ 8.000-

RENN4-scholen personeel

Voorfinanciering groei € 647.000-

Kwaliteitsimpuls € 282.000-

Niet ingevulde vacatureruimte € 774.000

€ 155.000-

Totaal reguliere exploitatie € 64.000-

Beleidsplan 'Geld moet werken' € 1.259.000-

Totaal resultaat € 1.323.000-

Tabel 1 Begroting 2022 
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De volgende elementen 

zijn aanklikbaar:

▶
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Onvoorzienbare fluctuaties  

in leerlingenaantal 

Er is sprake van demografische krimp in 

de regio’s waar we actief zijn. Die krimp 

vertaalt zich nog niet in een daling 

van het leerlingenaantal. Integendeel, 

sinds schooljaar 2018/2019 is het 

leerlingenaantal steeds gestegen. 

Zodra de omslag naar daling inzet, 

heeft dat echter direct gevolgen voor 

de bekostiging.  

 

 

Instabiliteit van het zorglandschap 

Door veranderingen in de (hoog-

gespecialiseerde) jeugdzorg en te 

krappe gemeentebudgetten is het 

zorglandschap voor onze doelgroep in-

stabiel. Wanneer jeugdzorg niet langer 

de juiste zorg kan bieden aan leer-

lingen die nu op een reguliere basis -

-school of middelbare school zitten, 

dan bestaat de kans dat zij niet in het 

reguliere onderwijs kunnen blijven. Zij 

zijn dan aangewezen op plaatsing in 

het SBO of VSO. Dit kan ertoe leiden 

dat het leerlingenaantal van RENN4 

blijft groeien.  

Lerarentekort  

Het tekort aan leraren bedroeg voor 

RENN4 in 2021 5%. De verwachting is 

dat het oploopt naar 13,2% in 2027.  

Dit is een groot risico. Vacatures die 

niet worden ingevuld, leiden immers 

tot hogere werkdruk en langere wacht-

lijsten voor leerlingen. Om het leraren-

tekort het hoofd te bieden, investeren 

we in het binden en boeien van onze 

medewerkers, het opleiden van zij- 

instromers en in onze arbeidsmarkt-

communicatie en profilering.

 

Risico’s

Met de begroting proberen we de 

werkelijkheid zo goed mogelijk te 

benaderen. Drie risicofactoren maken 

dit echter lastig:

VSO
SBO

0908
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RUG

CLUSTER 4
CLUSTER 3SBO PO

GESPECIALISEERD
ONDERWIJS

RENN4

ZORG

Gespecialiseerd onderwijs

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. 

Doelstellingen 2019 - 2023

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. 

1110
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Op weg naar geïntegreerde 

Onderzoekers Christy Tenback en Anke de Boer doen onderzoek naar de 
samenwerking tussen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.  
Zij willen weten hoe deze samenwerking kan worden verbeterd, zodat 
beter kan worden ingespeeld op de onderwijsbehoeften van leerlingen. 
Onlangs hebben ze hun tweede tussentijdse verslag uitgebracht.

Aanleiding
Van oudsher krijgen verschillende 
schooltypes verschillende ‘zakjes geld’, 
die niet zomaar gemengd mogen worden. 
Na een sterke lobby, waarbij RENN4 
betrokken is geweest, heeft de overheid 
in 2018 experimenteerruimte gecreëerd 
voor het mengen van schooltypes. 
Dit is geregeld in de beleidsregel 
‘Experimenten Samenwerking regulier 
en speciaal onderwijs’. Bij het onderzoek 
van Christy Tenback en Anke De Boer 
zijn vier scholen van RENN4 betrokken. 
Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen en 
De Delta/Bladergroenschool Appingedam 
doen mee als experimentscholen. De 
Sterren (Hoogezand) en De Aventurijn 
(Assen) fungeren in het onderzoek als 
controlescholen. Overigens zijn bij het 
onderzoek ook scholen van andere 
school besturen betrokken. Het onderzoek 
is mede mogelijk gemaakt dankzij een 
subsidie van het NRO.

Onderzoeksdoel
Het doel van het onderzoek is zicht 
krijgen op wat de gevolgen zijn van 
gemengde groepen van speciaal 

basisonderwijs en speciaal onderwijs. 
Christy: “We willen weten wat het 
mengen van groepen betekent voor 
leerlingen, ouders en leerkrachten.  
Wat zijn bevorderende en belemmerende 
factoren? Wat zijn gevolgen voor 
leerresultaten? Wat zijn de gevolgen 
voor het welbevinden en het zelfbeeld 
bij leerlingen? En wat vinden ouders 
en leerkrachten van het werken met 
gemengde groepen?” 

Tussenrapportage
De tweede tussenrapportage is onlangs 
verschenen. Hierin staan de resultaten 
van het schooljaar 2020-2021 beschre-
ven. Daarnaast verscheen een factsheet 
met de belangrijkste do’s voor het  
integreren van verschillende schooltypes. 
De eerste tussenrapportage verscheen 
in 2020, ook met een bijbehorende fact-
sheet. Beide rapportages en factsheets 
zijn hier te downloaden.

onderwijsvoorzieningen

“We willen weten wat 
het mengen van groepen 
betekent voor leerlingen, 
ouders en leerkrachten."

1312
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▶ De invloed van leerling- en school-
kenmerken op de prestaties en  
ontwikkeling van leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte in het  
(voortgezet) speciaal onderwijs.

▶ De invloed van symbiose op de 
leerontwikkeling, het leergedrag 
en sociale inclusie van leerlingen 
met extra ondersteuningsbehoefte, 
en de ervaringen van leerlingen, 
ouders en leraren met symbiose.

In maart 2021 heeft het NRO hiervoor subsidie toegekend. Het on-
derzoek is gestart op 1 september 2021 en loopt tot februari 2023.

Het onderzoek wordt gesubsidieerd door het NRO. Het is op  
1 september 2021 gestart en loopt tot februari 2023.  
Symbiose betekent dat leerlingen naast onderwijs op de school 
voor speciaal onderwijs ook vakken volgen op een reguliere 
school. Verondersteld wordt dat symbiose positieve effecten 
heeft: leerlingen zouden cognitief meer uitgedaagd worden en 
extra mogelijkheden krijgen om positief gedrag aan te leren. 
Ook zou symbiose een bijdrage kunnen leveren aan de sociale 
inclusie van leerlingen. In dit onderzoek wordt voor het eerst 
nagegaan welke effecten symbiose daadwerkelijk heeft.

lop
en

d

lop
en

d

Overige onderzoeken

▶ De factoren die van invloed 
zijn op de samenwerking van 
onderwijs en jeugdzorgpartners. 

Het onderzoek heeft geresulteerd in aanbevelingen voor het 
verbeteren en versterken van de samenwerking van onder-
wijs en jeugdzorgpartners. Meer informatie vindt u hier.

vo
lto

oid
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https://www.renn4.nl/onderzoek-samenwerking-onderwijs-jeugdzorgpartners/
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Kwaliteitsbevordering, innovatie 

en vernieuwing

We investeren, o.a. met Geld moet werken 4.0, in de kwaliteit van 

onderwijs in de breedste zin van het woord: kwaliteit van het per-

soneel, kwaliteit van de gebouwen en kwaliteit van de faciliterende 

processen. De extra middelen van dit investeringsplan zetten we in 

2022 voornamelijk in voor:

1.  De vier ambities uit het strategisch meerjarenbeleidsplan 
2019-2023, nl.
 – andere inrichting van onderwijs en zorg  

(voor het inrichten van integraal onderwijs op één locatie);
 – persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling  

(o.a. voor vitale medewerkers (samen sporten) en extra 
scholing buiten het reguliere budget);

 – gespecialiseerd onderwijs  
(o.a. voor onderzoek naar geïntegreerde 
onderwijsvoorzieningen, zie pagina 6/7);

 – boeien en binden van onderwijsprofessionals  
(in 2022 o.a. voor externe coaching op diverse locatie voor 
teamprofessionalisering en cultuurtrajecten). 

2.  Onderwijsonderzoek ten behoeve van kennis  
en expertiseontwikkeling. 
Door te investeren in onderzoek blijven we ontwikkelen en 
bewegen we mee met de veranderingen in de wereld om ons 
heen. Het vergroot onze kennis en verstevigt onze positie als 
expertisecentrum. 

3.  Faciliteren van randvoorwaarden ten behoeve van  
onderwijskwaliteit en de nieuwe koers van RENN4 
Het betreft in 2022 onder meer investeringen in planten en groen-
bakken voor lesaanbod buiten, ledverlichting, duurzaamheid en 
inrichting van een klaslokaal voor thematisch onderwijs.

Elk schooljaar kunnen scholen aanvragen indienen voor de inzet van 

extra middelen. De begrote uitgaven voor 2022 zijn opgenomen in 

onderstaande tabel.

Terug naar Tabel 1 Begroting 2022 →

Afschrijvingen op eerdere investeringen Exploitatie

Nieuwbouw en renovatie € 51.817

Meubilair € 42.151

ICT € 16.015

Machines, inventaris en apparatuur € 198.304

Overige active € 31.297

Programmalijnen uit meerjarenbeleidsplan

Gespecialiseerd onderwijs € 331.666

Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling € 170.450

Binden en boeien van onderwijsprofessionals € 170.450

Faciliteren randvoorwaarden € 385.320

Machines, inventaris en apparatuur € 31.523

Totaal € 1.258.543

Tabel 4 Begrote uitgaven Geld moet Werken 4.0

1

2

3
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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 el-
kaar 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 
teamontwikkeling gaan daarbij hand in hand. Mede-
werkers vergroten hun eigenaarschap en autonomie en 
onderwijsteams professionaliseren verder naar concrete, 
gezamenlijk te behalen doelen. 

Persoonlijk leiderschap

en teamontwikkeling

1918
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Wat gaat goed?

Al doende leren ze. Zo ontdekte Ingrid dat 

de samenstelling van de projectgroep al in 

de beginfase aandacht vraagt. “Enerzijds 

wil je veel kennis binnenhalen, anderzijds 

heb je ook mensen nodig die veel lijnen 

met de organisatie hebben.” Welke kwa-

liteiten heeft ze ontwikkeld? “De organi-

satie informeren over de voortgang van 

het project. Ook kan ik goed samenvatten 

wat we hebben afgesproken. En als er 

iets misgaat, onderneem ik direct actie.” 

Marcel heeft ervaren dat mensen verbin-

den een kunst is die hij aardig beheerst. 

“En ik kan best goed analyseren en knel-

punten signaleren.” 

Wat kan nog beter?

Beiden vinden het afbakenen van pro-

jecten lastig. “We hebben nog steeds 

discussie over wanneer iets een project is 

en of we een stuurgroep en/of een werk-

groep nodig hebben. Gelukkig is er nu een 

beleidskader dat voor meer duidelijkheid 

zorgt. Daarnaast moet de praktijk 

Ingrids eerste project ging over het administratie- 

en volgsysteem Somtoday. “In het begin was dat 

echt zoeken. We verzamelden verschillende experts 

en gingen van start. Hoe we het gingen aanpakken, 

hadden we nog helemaal niet afgesproken.” Een 

belangrijke les: “Een projectleider hoeft niet per se 

inhoudelijke kennis van het onderwerp te hebben. 

Experts in je projectteam heb je wel keihard nodig. 

Jij als projectleider moet ze de juiste vragen stellen.” 

Toen Marcel het project NPO (Nationaal Programma 

Onderwijs) ging leiden, moest hij ook even 

zoeken: “Ik vroeg me af wat precies mijn taak en 

verantwoordelijkheid was. In het eerste gesprek 

werd duidelijk dat ik het niet alleen hoefde te 

doen. Ook ik zie het belang van inhoudelijke 

experts. Projectgroepsleden helpen me ook bij 

het maken van het projectplan en het gebruiken 

van Teams. Ik ben daar minder handig in.” 

RENN4 versterkt de horizontale verbinding  

tussen de scholen. Voor activiteiten die een grote 

groep scholen raken, bundelen scholen daarom hun 

krachten. Projectmatig werken is daarbij handig. 

Hoe je dat in praktijk brengt? Ingrid Cornelissen, 

regiodirecteur Groningen, en Marcel Andringa,  

regiodirecteur Friesland, vertellen over hun leer-

ervaringen als projectleider. 

Een project leiden doe 

je samen!

››

“Enerzijds wil je veel 
kennis binnenhalen, 
anderzijds heb je 
ook mensen nodig 
die veel lijnen met de 
organisatie hebben.”

2120
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uitwijzen wat wel of niet werkt”, vindt Marcel. 

Tijdmanagement is ook een issue. “Projecten kosten 

veel tijd en vragen het nodige van onze mensen. 

Soms ervaren deelnemers de projectstructuur als 

vertragend. Dat merkte ik bij het NPO-project. 

Enkele scholen waren al klaar met hun plannen 

en ineens was er een projectgroep die wat wilde”, 

aldus Marcel. “Voor de horizontale verbinding kan 

vertraging echter nodig zijn, omdat je alle scholen 

in het project wilt meenemen.” 

Verdieping door scholing

Leren door ervaring is goed, maar daarnaast is 

scholing nodig. “Om een eenduidige werkwijze 

te ontwikkelen en verwachtingen duidelijk te 

krijgen”, zegt Ingrid. “Ook heb ik behoefte aan 

handvatten voor het afbakenen van een project, 

risicomanagement en het toepassen van tools 

voor planning en taakverdeling.” Hun positieve 

ervaringen werken alvast motiverend. Ingrid:  

“Ik heb beter zicht op de voortgang van het 

project en de taakverdeling. Door goede 

communicatielijnen af te spreken, kan ik snel 

ophalen wat er leeft in de organisatie.” Marcel 

besluit: “Het delen van expertise met elkaar is 

heel waardevol. Het cyclische proces waarbij je 

continu beoordeelt of je op de goede weg bent 

of moet bijsturen, komt bij projectmatig werken 

nadrukkelijker naar voren. Dat draagt echt bij aan 

de horizontale verbinding!”

"Ik heb beter zicht 
op de voortgang van 
het project en de 
taakverdeling." 

23
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In maart 2021 is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

opgestart. Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het 

onderwijs tijdens en na corona. Dit belangrijke programma hebben 

we aangegrepen om samen te werken, kennis te delen en de hori-

zontale verbinding tussen scholen te versterken. Hiervoor hebben  

we het NPO-project opgezet.

Aanpak

Alle scholen hebben in 2021 een schoolscan uitgevoerd, Deze uniforme 

schoolscan bestaat uit een probleem- en behoefteanalyse op zowel leer-

lingniveau als schoolniveau. Deze scan vormde de basis voor het ontwik-

kelen van plannen die passen bij de ‘menukaart’ van het NPO.  

In het kader van de planontwikkeling hebben scholen met elkaar samen-

gewerkt in het NPO-project. Daarnaast hebben zij afstemming gezocht 

met samenwerkingsverbanden, gemeenten en partners in de jeugdzorg.

Inhoud van de plannen 

In hun plannen hebben de scholen onder meer gekozen voor interventies 

met betrekking tot:

• het versterken van het didactisch handelen van de leerkracht; 

• de motivatie en het welbevinden van leerlingen; 

• bewegen en bewegend leren; 

• personele inzet. 

Uiteraard zijn er ook verschillen tussen de scholen. Voor het verhelpen of 

verminderen van leerachterstanden richten S(B)O-scholen hun inter-

venties met name op technisch en begrijpend lezen en woorden schat. 

VSO-scholen zetten vooral in op Nederlands, Engels en rekenen/

wiskunde. Een aantal scholen gaat NPO-gelden gebruiken voor het 

inkopen van stageplaatsen. Ze hebben namelijk gemerkt dat de stages 

in de afgelopen periode minder goed verliepen. Interventies op het 

gebied van ‘leren leren’ komen ook voor. 

Ontvangsten

In 2022 wordt € 3.300.000 aan NPO-gelden ontvangen.  

Onderstaande tabel laat zien waaraan ze worden besteed. In het eerste 

kwartaal van 2022 voeren de scholen opnieuw een scan uit, met daarbij 

een eerste evaluatie van de opgestelde NPO-plannen. Van sommige 

plannen is de uitvoering eind 2021 al gestart. De uitvoering van de 

overige plannen start in het eerste kwartaal van 2022.

Plannen NPO uit begrotingen 3.370.000

Personeel 1.802.000

Overige personeelskosten 543.000

Huisvestigingskosten 15.000

Overige instellingskosten 107.000

Leermiddelen 402.000

Investeringen 129.000

Overhead 202.000

Reserveringen WW kosten 170.000

3.370.000

Nationaal Programma Onderwijs

Tabel 5 NPO: Ontvangsten en bestedingen

Terug naar Tabel 1 Begroting 2022 →
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Martin Snippert

Regiodirecteur Drenthe

Afstemming besturing op ambitie

De besturingsfilosofie van RENN4 moet de realisatie van de ambities 

optimaal ondersteunen. Hiervoor hebben we drie sturingslijnen 

geformuleerd:

1. Voldoen aan de norm; kwaliteit, continuïteit en goed werkgeverschap.

2.  Wat doen we samen; horizontale verbinding van RENN4-scholen op 

thema’s en functies.

3. Passend bij de context; lokaal en regionaal verankerd.  

 

Besturingsmodel

Passend bij de nieuwe besturingsfilosofie is ons besturingsmodel herzien. 

Uitgangspunt hierbij is dat we de integrale verantwoordelijkheid zo dicht 

mogelijk bij het primaire proces leggen, namelijk bij directeuren van 

scholen/locaties. Zij kunnen dan slagvaardig handelen als het gaat om:

- de realisatie van de onderwijskundige visie;

- het versterken van de horizontale verbinding tussen scholen/locaties;

- het leggen/versterken van verbindingen met lokale partners. 

Concreet betekent dit onder meer dat:

-  een school/locatie een of meer directeuren heeft, die verantwoording 

aflegt/afleggen aan de regiodirecteur;

-  we in ons werkgebied (Friesland, Drenthe en Groningen) acht regio’s 

onderscheiden;

- voor elke regio een van onze drie regiodirecteuren verantwoordelijk is;

-  de regiodirecteuren verantwoording afleggen aan het College  

van Bestuur.

Nieuw besturingsmodel

Regiodirecteur FrieslandRegiodirecteur Groningen

Ingrid Cornelissen Marcel Andringa

Het strategisch meerjarenbeleidsplan 2019-2023 is leidend voor onze 

ambities. Op basis hiervan hebben we in 2021 de strategische 

speerpunten geactualiseerd:

  Sterk gepersonaliseerd onderwijs op maat voor de steeds 

diverser wordende leerlingenpopulatie.  

Dit wordt verzorgd door leraren die bedreven zijn in gedifferentieerd 

lesgeven en het begeleiden van leerprocessen.

 Krachtige ondersteuning van het onderwijs met digitale 

middelen en ICT.

Gespecialiseerd onderwijs dat het verschil maakt door de 

doorontwikkeling van kerndoelen die het leergebied overstijgen. 

Het betreft de volgende kerndoelen: leren, leren taken uitvoeren, 

leren functioneren in sociale situaties en het ontwikkelen van een 

persoonlijk toekomstperspectief.

Stevige kwaliteitsborging. 

Structurele evaluatie en analyse van resultaten en opbrengsten 

vormt de basis voor onderwijsontwikkeling, innovatie en onderzoek.

Duurzame versterking van de professionaliteit van medewerkers 

toegespitst op didactische, pedagogische en academische 

vaardigheden en opbrengstgericht werken.

Gespecialiseerd onderwijs werkt intensief en innovatief samen 

met partners in het onderwijs, de jeugdzorg, de arbeids-

toeleiding en het sociale domein van leerlingen en hun gezinnen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, 

is een gecertificeerde onderwijsorganisatie voor  

leerlingen met:

•  (ernstige) gedragsproblematiek  

en/of psychiatrische stoornissen;

• leerproblematiek;

• verstandelijke beperking.

Op 32+ locaties in Groningen, Friesland en Drenthe 

verzorgen de RENN4-scholen speciaal (basis)onderwijs en 

(voortgezet) speciaal onderwijs aan ruim 2.600 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


