
Pak je ruimte  
en grijp kansen met 
beide handen aan!

In vier  

verhalen.

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

Publieksjaarverslag 2021
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Kwaliteit en onderzoek zijn tenslotte belangrijke speerpunten 
geweest. Kwaliteit om onze CIIO-certificering te kunnen 
blijven behouden en onderzoek om te kunnen werken aan 
onderbouwing van ons onderwijskundig handelen en het maken 
van gefundeerde beleidskeuzes. 

Onderzoek rondom onderwijs is en blijft belangrijk binnen 
RENN4 als expertisecentrum. We hebben daarom onderzoek 
expliciet toegevoegd aan onze vier ambities uit ons 
meerjarenbeleidsplan. RENN4 doet in samenwerking met andere 
partijen onderzoek en daarover hebben we in 2021 in- en extern 
meer informatie gedeeld. 

We zijn trots op onze medewerkers, op onze organisatie en op 
wat we met elkaar doen en hebben bereikt in het afgelopen 
jaar; alles om onze expertise in te zetten ten behoeve van onze 
leerlingen.

Veel leesplezier!

Yvonne Beishuizen en Jeep Jonker 
College van Bestuur RENN4

Net als het voorgaande jaar heeft COVID-19 grote 
impact gehad op de maatschappij en het onderwijs. 
Van onze leerlingen en medewerkers heeft dit 
opnieuw veel flexibiliteit gevraagd. We hebben 
hierbij gemerkt dat we de ervaring rondom digitaal 
werken van de vorige COVID-19 periode hebben 
kunnen verzilveren. Vooral de sprong voorwaarts 
die is gemaakt in digitaal lesgeven en in contact 
met leerlingen, ouders en elkaar, hebben we als 
organisatie vast kunnen blijven houden. 

Als RENN4 hebben we vooral ingezet op het goed blijven 
verzorgen van het onderwijs; zowel digitaal als ook fysiek met 
als doel structuur en voorspelbaarheid voor onze leerlingen. 
Daarnaast was er speciale aandacht voor het welbevinden 
van onze leerlingen en medewerkers, onder andere door 
andersoortige activiteiten te organiseren.

Ondertussen hebben we als organisatie veel stappen gezet. 
Eind 2020 is een begin gemaakt het formuleren van een nieuwe 
besturingsfilosofie met daarbij de doorvertaling naar een 
nieuw besturingsmodel. Hierbij gaan we uit van de wens om de 
verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij het primaire proces te 
leggen. Het beschrijven van een toekomstbestendig functiehuis 
was hier direct aan verbonden. 

Het vraagstuk van het verkrijgen en behouden van personeel 
is een blijvend aandachtspunt. Zeker gezien de krapte op 
de arbeidsmarkt en een oplopend ziekteverzuim. Daarnaast 
hebben we veel oog voor heldere communicatie, passende ICT- 
voorzieningen en ondersteuning en goede huisvesting met een 
gezond binnenklimaat van onze scholen. 

Voorwoord
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Gespecialiseerd onderwijs

Ambities 2019 - 2023

Gespecialiseerd onderwijs is onderwijs aan leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften. We werken hierbij intensief 
samen met zorgpartners en gemeenten 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. 

06 07
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Ouders en leerlingen hebben niet altijd een goed beeld van het speciaal 
onderwijs. De drempel naar het speciaal onderwijs kan daardoor hoog zijn. 
Gelukkig vinden kinderen er vaak helemaal hun plek…

Monique kan erover meepraten. Drie van 
haar vier kinderen zitten bij RENN4 op 
een school voor speciaal basisonder-
wijs (SBO). Ze schrok enorm toen bleek 
dat haar oudste zoon Lars naar het SBO 
moest. “Lars zat in groep 4 van een re-
guliere basisschool. Zijn juf vertelde dat 
hij druk gedrag vertoonde en dat er ook 
veel conflicten waren. Het was onduide-
lijk of hij over zou gaan. Bij mij en ook 
bij Lars gaf dat best veel onrust.” Uit on-
derzoek bleek dat Lars een onverwerkt 
trauma en ADHD-kenmerken had. “Het 
drukke gedrag was zijn overlevingsme-
chanisme. Maar door dat gedrag kon hij 
moeilijk goed contact maken met ande-
re kinderen. Lars voelde zich regelmatig 
buitengesloten.” 

Wat voor kinderen gaan naar het SBO?
Monique had aanvankelijk niet zo’n posi-
tief beeld van het SBO. “Ik associeerde 
het toch vooral met ernstig gekke kinde-
ren. Bij het eerste gesprek met de direc-
teur en een intern begeleider (IB'er) werd 
dat beeld al rechtgezet. Ze legden me uit 
dat in het SBO dezelfde einddoelen gel-
den als in het regulier onderwijs, maar 
dat er door kleinere klassen meer aan-
dacht per kind is. Dat wist ik niet.”

Lars wordt weer vrolijk
Lars had eerder te maken met pesterij-
en, waardoor hij soms erg somber kon 
zijn. “Op SBO De Kameleon in Hoogeveen 
bloeide Lars helemaal op. Hij kreeg meer 
zelfvertrouwen, werd vrolijker en had 
weer zin om te voetballen. Op school 
heeft hij nu echte vrienden en wordt hij 
geaccepteerd zoals hij is.” Lars vond het 
eerst best spannend om naar een ande-
re school te gaan. Nadat hij was wezen 
kijken, kreeg hij er al meer zin in. Lars: 
“Op mijn oude school stond ik vaak alleen 
langs de kant. Op mijn nieuwe school kon 
ik meteen echt meespelen. Vooral ver-
stoppertje spelen in de pauze is leuk! In 
de klas is veel meer ruimte. En ik krijg veel 
duidelijkheid. Dat vind ik fijn. De juffen en 
meesters zijn duidelijk, maar nog steeds 
erg aardig.” 

Ook de tweeling naar het SBO
De 5-jarige tweeling, Luke en Jesse, gaat 
nu ook naar het SBO. “Ik zie hoe goed Lars 
het er heeft, maar toch schrok ik even 
toen ik hoorde dat de tweeling ook werd 
doorverwezen naar het SBO. Eigenlijk 
zouden ze naar het regulier basison-
derwijs gaan. Maar vanwege hun grote 
ontwikkelings    achterstand zagen reguliere 
basisscholen het niet zitten, zelfs niet 

“ Duidelijkheid  
is fijn”

Trots op inclusiever 

onderwijs

››

08 09
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met begeleiding vanuit het medisch 
orthopedagogisch centrum. Het maakte 
mij emotioneel dat niemand mijn kinde-
ren wilde. Huilend heb ik de directeur van 
Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen 
opgebeld. Uiteindelijk kregen ze een toe-
laatbaarheidsverklaring voor het SBO en 
nu doen ze het hartstikke goed! Ze zijn 
vrolijk en gaan met plezier naar school: 
dat is het belangrijkste.”

 
 

Persoonlijke aandacht
Monique wil andere ouders meegeven 
dat ze bij twijfels vooral het gesprek op 
school moeten aangaan. “Laat je goed 
informeren door leerkrachten of IB’ers, 
dan krijg je vanzelf het juiste beeld van 
de school. Door goed contact ontstaat er 
een vertrouwensband en krijg je het ge-
voel dat je het samen doet, leerkrachten 
en ouders. De persoonlijke aandacht voor 
je kind is echt goud waard!”

››

De gemeente Hoogeveen wil 
zorg binnen het onderwijs 
anders vormgeven, zodat een 
kind (en gezin) minder hulp-
verleners ziet, er sneller hulp 
geboden wordt en er uiteinde-
lijk ook kosten worden be-
spaard. Daarom werd in 2020 
gestart met een proef waarbij 
jeugdprofessionals vanuit 
Cosis en Ambiq worden inge-
zet op twee RENN4-scholen. 
Elke dag is op school een pe-
dagogisch medewerker aan-
wezig die leerlingen onder-
steunt, leerkrachten coacht 
en contacten onderhoudt met 
ouders. De eerste resultaten 
zijn positief en daarom is de 
proef met een jaar verlengd. 

2021
Resultaat

Onderzoeker Jan Bijstra van 
RENN4 blikt terug op zijn 
loopbaan in het speciaal 
onderwijs. In zijn artikel in 
magazine Kind & Adolescent 
(nr. 4, 2021) gaat hij daarbij 
o.a. in op passend onderwijs 
en inclusiever onderwijs.

2021
Resultaat

Om leerlingen mediawijs te 
maken, gebruikt een aantal 
RENN4-scholen Mediajungle. 
Dit bordspel met bijbeho-
rende app is oorspronkelijk 
ontwikkeld voor doelgroe-
pen in de zorg. Samen met 
Mediajungle zijn we een 
ontwikkeltraject gestart om 
het spel te optimaliseren 
voor (speciaal) onderwijs. 

2021
Resultaat

In het voorjaar is gestart met 
een onderzoek naar de in-
vloed van leerling- en school-
kenmerken op de prestaties 
en ontwikkeling van leerlingen 
met extra ondersteunings-
behoefte in het (voortge-
zet) speciaal onderwijs. 

2021
Resultaat

SO Sneek, onderdeel van  
De Caleidoscoop, is na de 
zomervakantie verhuisd naar 
SBO De Wetterwille in Sneek.
Voor de beide scholen heeft 
dit voordelen: ze verduur-
zamen hun samenwerking, 
ontwikkelen verder, delen 
expertise met elkaar en 
behouden gespecialiseerd 
onderwijs voor de regio.

2021
Resultaat

Het onderzoek naar de  
samenwerking tussen onder-
wijs en jeugdzorgpartners 
is afgerond. Vastgesteld is 
onder meer dat een SO/SBO-
school gemiddeld 12 jeugd-
zorgpartners heeft, terwijl een 
VSO-school er gemiddeld 19 
heeft. De onderzoekers heb-
ben aanbevelingen gedaan 
voor het versterken en verbe-
teren van de samenwerking.  
Lees meer over dit onderzoek 
op pagina 29.

2021
Resultaat

Een voorbeeld van het aangaan structurele samenwerkingen zijn  
de externe stages. Scholen van RENN4 zijn hierover op diverse 
plekken in overleg met gemeenten en werkgevers. Zo kunnen 
leerlingen ervaring opdoen en kunnen we ze begeleiden  
naar werk. 

2021
Resultaat

Van september 2021 tot maart 2023 
vindt een door NRO gesubsidieerd 
onderzoek plaats naar de effecten 
van symbiose. Onderzocht wordt of 
symbiose van invloed is op de leer-
ontwikkeling, het leergedrag en de 
sociale inclusie van leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoeften. 
Verder wordt onderzocht welke erva-
ringen leerlingen, ouders en leraren 
met symbiose hebben opgedaan.

2021
Resultaat

10
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Onderwijs

Leerlingen

In 2021 is het leerlingenaantal opnieuw gestegen. Ook voor 2022 ver-

wachten we een stijging. De oorzaak hiervan is een grotere instroom van 

leerlingen in het VSO. Daarbij zien we dat de individuele problematiek 

van VSO-leerlingen steeds complexer wordt. De toename van het aantal 

leerlingen heeft tot gevolg dat we tegen de grenzen van onze capaci-

teit aanlopen, zowel qua huisvesting als qua personeel. Veel scholen 

moesten overgaan tot een volverklaring (12 scholen in 2021, 3 scholen in 

2020). We zoeken samen met onze samenwerkingspartners naar structu-

rele oplossingen om deze ongewenste ontwikkeling te stoppen. 

Op basis van de demografische ontwikkelingen verwachten we dat het 

leerlingenaantal vanaf 2023 zal dalen.

Kwaliteit 

RENN4 voldoet sinds 2015 aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 

(KSO-norm), die gebaseerd is op de norm ISO 9001. Het certificaat 

bevestigt dat RENN4 zelf de regie neemt over het waarborgen van de 

kwaliteit van het onderwijs. We werken daar voortdurend aan, o.a. door 

middel van opleiding, onderzoek en kennisdeling.

Hercertificering KSO-norm

RENN4 blijft de komende drie jaar gecertificeerd volgens de KSO-norm.  

Dit is de uitkomst van de externe audit die CIIO heeft uitgevoerd bij 

1 feb - telling 2020 2021 2022 2023 2024

SBO 319 312 335 331 327

SO - cluster 4 663 686 681 655 640

VSO - cluster 4 1.366 1.437 1.504 1.482 1.463

SO - cluster 3 40 40 71 79 39

VSO - cluster 3 82 76 80 65 74

2.470 2.551 2.671 2.612 2.543
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acht scholen en het bedrijfsbureau. Veel zaken werden zeer 

positief beoordeeld, zoals de in-, door- en uitstroom van onze 

leerlingen, de kwaliteit van de OPP's en het 'gedifferentieerde 

en rijke onderwijsaanbod.' Het CIIO plaatste een paar kantte-

keningen. Op basis daarvan is een plan van aanpak gemaakt 

zodat we continu blijven verbeteren. Om dit proces optimaal te 

laten verlopen, geeft het CIIO hierop regelmatig tussentijdse 

feedback. 

Interne audits

RENN4 wil de kwaliteit en de meerwaarde van resultaten uit 

interne audits vergroten. Daarom is besloten om met een kleiner 

auditteam te gaan werken. Voor de doorontwikkeling van de 

interne audits is in samenwerking met CWKZ een plan opge-

steld. Kern daarvan is dat het eigenaarschap voor de toetsing 

van de kwaliteit van onze primaire en bedrijfsprocessen zo dicht 

mogelijk bij deze processen zelf wordt gelegd. Dit plan is ge-

introduceerd bij het bestaande auditorenteam. Vervolgens zijn 

nieuwe leden voor dit team geworven en onderzoekt dit team 

de doorontwikkeling van interne audits.

Evaluatie kwaliteitszorg RENN4

In schooljaar 2019-2020 besloten we om onze kwaliteitszorg te 

evalueren, herijken en waar nodig in lijn te brengen met onze 

vier ambities. In schooljaar 2020-2021 zijn hiervoor verschillen-

de acties ondernomen. Allereerst is de planning & control-cyclus 

van RENN4 opnieuw vastgesteld. Aansluitend daarop is een 

nieuw format voor het managementcontract gemaakt, waarin 

zowel de vier ambities als de KSO-norm zijn geïntegreerd.  

Dit format zal nog verder worden verfijnd. Daarnaast is een 

planning & control-kalender gemaakt. De grafisch vormgegeven 

kalender is een handig hulpmiddel voor de scholen, doordat 

hierin een overzichtelijke tijdslijn met alle relevante instrumen-

ten, producten en processen is opgenomen.
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Al jarenlang doet RENN4 onderzoek in samenwerking met de 

Hanzehogeschool en de RUG. Onderwijsonderzoek 

is namelijk van groot belang voor de ontwikkeling 

van kennis en expertise binnen en buiten RENN4. In 

2021 hebben we onze focus op onderzoek, ook intern, 

versterkt. We investeren in onderzoek omdat we ons 

blijven ontwikkelen en meebewegen met de snel ver-

anderende wereld om ons heen. We vergroten zo onze 

kennis en versterken onze positie als kenniscentrum. 

 Integratie SO-SBO

In 2019 startte een onderzoek naar 

de integratie van SO-SBO-scholen 

die gebruikmaken van de beleidsre-

gel experimenten samenwerking van 

regulier en speciaal onderwijs van 

het ministerie van OCW. Het onder-

zoek richt zich op de praktijk van de 

experimenten: het verloop van het 

proces en de gevolgen van integratie 

voor leraren, ondersteuners, leerlin-

gen en ouders. In 2021 brachten de 

onderzoekers hun tweede tussenrap-

portage uit. Deze is te vinden op de 

website van RENN4.

 Invloed van leerling- en  

school kenmerken op prestaties  

en ontwikkeling

In 2021 kende het NRO (Nationaal 

Regieorgaan Onderwijsonderzoek) 

subsidie toe aan RENN4 en de RUG 

voor een onderzoek naar de invloed 

van leerling- en schoolkenmerken op 

de prestaties en ontwikkeling van 

leerlingen met extra ondersteunings-

behoefte in het (voortgezet) speciaal 

onderwijs. Een belangrijk onderzoek 

omdat er grote verschillen zijn tus-

sen hoe leerlingen presteren en zich 

ontwikkelen in het speciaal onderwijs 

en daarna. Hoe zijn deze verschil-

len te verklaren? Leerlingkenmerken 

alleen, zoals IQ en thuissituatie, 

bieden geen sluitende verklaring. De 

verschillen zijn echter ook niet alleen 

toe te schrijven aan kenmerken van 

de speciale scholen, zoals onderwijs-

kwaliteit en werktevredenheid van le-

raren. Daarom gaan de onderzoekers 

systematisch in kaart brengen welke 

leerling- en schoolkenmerken, en 

welk samenspel tussen de kenmer-

ken, een positieve invloed hebben op 

de leerontwikkeling, het leergedrag en 

de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

leerlingen op en na de cluster 4-school. 

De eerste fase werd eind december  

afgesloten en betrof het verzamelen 

van data van leerlingen. 

Invloed van symbiose op leerlingen

In 2021 werd door NRO nóg een sub-

sidie toegekend voor een onderzoek 

van RENN4 en de RUG. Het gaat over 

symbiose: onderwijs waarbij een leer-

ling een deel van het onderwijs op een 

school voor speciaal onderwijs volgt 

en een deel op een reguliere school. 

Steeds meer VSO-scholen gebruiken 

deze wettelijk toegestane onderwijs-

vorm om leerlingen met gedragspro-

blemen meer uitdaging te bieden. 

Daarnaast wordt verondersteld dat 

symbiose het aanleren van positief ge-

drag kan bevorderen en kan bijdragen 

aan de sociale inclusie van leerlingen. 

Naar de daadwerkelijke opbrengsten 

van symbiose is echter nooit eerder 

onderzoek gedaan. De onderzoekers 

van RENN4 en de RUG gaan in kaart 

brengen welke effecten verschillende 

symbiosevarianten hebben op de leer-

ontwikkeling, het leergedrag en de so-

ciale inclusie van leerlingen. Daarnaast 

bestuderen zij de ervaringen die leer-

lingen, ouders en leraren met symbiose 

hebben. Het onderzoek is in het laatste 

kwartaal van 2021 gestart en duurt tot 

maart 2023. 

Onderzoek samenwerking onderwijs 

en jeugdzorgpartners

Samenwerking tussen onderwijs en 

zorg is een van de speerpunten in het 

RENN4 meerjarenbeleidsplan 2019-

2023 is. We zetten in op de door-

ontwikkeling en verbetering van de 

samenwerking tussen de scholen en 

de bij leerlingen betrokken jeugdzorg-

partners. Daarbij kunnen we nu ge-

bruikmaken van de uitkomsten van een 

onderzoek van de Hanzehogeschool 

en RENN4, dat in 2021 is afgerond. Uit 

het onderzoek komt naar voren hoe 

de samenwerking tussen verschillende 

RENN4-scholen en jeugdzorgpartners 

verloopt. Leidende vragen in het onder-

zoek waren: hoe ziet de samenwerking 

er concreet uit, wat gaat goed, wat 

gaat niet goed en hoe kan de samen-

werking worden verbeterd? Het onder-

zoek kan worden beschouwd als een 

startmeting, waarvan de uitkomsten 

kunnen worden gebruikt als basis voor 

verbeterplannen. Lees meer over dit 

onderzoek op pagina 29. 
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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. Medewer-
kers vergroten hun eigenaarschap en autonomie en on-
derwijsteams professionaliseren verder naar concrete, 
gezamenlijk te behalen doelen. 

Persoonlijk leiderschap

en teamontwikkeling

16 17
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moet je gegevens vastleggen. Daarbij kijken 
we als team wel kritisch naar de verhouding 
werkdruk/opbrengst. Groepsplannen heb-
ben we bijvoorbeeld afgeschaft, omdat ze 
een te grote werkdruk gaven en te weinig 
opleverden.”

Analyseren kun je leren
Het is belangrijk om analyseren regelmatig 
aandacht te geven. Daarom werd vorig jaar 
de teamtraining ‘Analyseren kun je leren’ 
gehouden. “Omgaan met data moet je regel-
matig oefenen. Het is soms best lastig om 
een trend te vinden. Ook is het goed om te 
ervaren dat het niet per se aan jezelf ligt als 
een doel niet gehaald is.”

Resultaten
Systematisch analyseren levert resultaat 
op: “Een aantal jaren geleden zagen we een 
trend in groep 5. Al enkele jaren achter elkaar 
scoorden leerlingen onder de maat op begrij-
pend lezen. We hebben toen experts uitge-
nodigd om mee te kijken wat er gebeurde. 

Onze gegevens kregen een theoretische 
onderbouwing. Daardoor kwamen we tot 
de conclusie dat begrijpend lezen eigenlijk 
helemaal geen vak is. Dan moet je ook een 
methode durven loslaten. We zijn toen over-
gestapt op Close Reading. Momenteel her-
zien we de rekenmethode, omdat we heb-
ben ontdekt dat het automatiseren hiermee 
niet altijd goed op gang komt. Met hulp van 
experts kijken we weer waar dit aan ligt. Een 
frisse, deskundige blik van buitenaf kan ver-
helderend werken.”

Enthousiasme
Waarom is Roselie enthousiast over data-
gestuurd werken? “Onderwijs is echt meer 
dan alleen doelen stellen en resultaten ana-
lyseren, maar opbrengstgericht werken is 
wel een belangrijk onderdeel ervan. Ik ben 
heel enthousiast over het maken van analy-
ses, omdat ik zie dat het ons verder helpt.  
Zowel op sociaal als didactisch gebied levert 
het voor leerlingen en leerkrachten mooie 
inzichten op.”

“Omgaan met data moet je oefenen”Trots op inzet van teams 

en medewerkers

18 19

Analyseren; de een vindt het saai en onnodig, de ander haalt er nuttige informatie en 

energie uit. Roselie Drost, directeur van Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen,  

vindt analyseren onmisbaar. “Het geeft me meer inzicht in hoe leerlingen en leerkrach-

ten zich ontwikkelen.” 

Roselie gebruikt analyse om te monitoren 
en waar nodig bij te sturen. “Als team wil je 
weten wat er goed gaat en wat er minder 
goed gaat. Waardoor zijn beoogde opbreng-
sten niet gehaald? Komt dat door corona, 
sluit de methode niet langer aan of heb je 
als leerkracht iets te leren of te veranderen? 
Als je nooit analyseert, krijg je op deze vra-
gen geen antwoord. Analyses geven aankno-
pingspunten voor de richting waarin leerlin-
gen en leerkrachten kunnen veranderen.”

Op leerling- en teamniveau
Elke leerling heeft een eigen ontwikkelings-
perspectiefplan (OPP) waarin doelen worden 
vastgelegd. “Op basis van toetsgegevens, 
zoals de CITO en de Aurecool, wordt drie 
keer per jaar met de IB’er en de orthopeda-
goog elke individuele leerling besproken. Als 

een kind niet toetsbaar is, gebruiken we de 
leerlijnen van de CED-groep. We kijken naar 
de ondersteuningsbehoefte van het kind: wat 
het nodig heeft om de doelen te behalen. 
Daarnaast kijken we teambreed twee keer 
per jaar naar beschikbare toetsgegevens, 
waarbij we vooral op trends letten."

Doelgericht
Gegevens invoeren voor analysedoelein-
den vraagt de nodige administratie. “Maar 
het helpt als je weet waarvoor je dat doet. 
Overigens moet je analyseren niet groter 
maken dan het is. Eigenlijk is een leerkracht 
er elke dag mee bezig. Wat doet een kind, 
hoe komt dat en is dat anders dan vorige 
week? Dat is niets anders dan het doorlopen 
van de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). Wil 
je daarmee tot nieuwe doelen komen, dan 
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In september 2021 is de 
programmaleider strategisch 
beleid gestart. In nauwe 
samenwerking met de 
regiodirecteuren gaat de 
programmaleider de vier 
strategische ambities van 
RENN4 verder uitwerken. 

2021
Resultaat

De overlegstructuur van 
het College van Bestuur 
met de regiodirecteuren is 
aangepast aan de nieuwe 
besturingsfilosofie. 

2021
Resultaat

Een aantal schoolleiders 
heeft bij NHL Stenden 
deelgenomen aan een  
studiedag ‘Leiderschap met 
impact’. Daarnaast zijn ze, 
ook onder leiding van NHL 
Stenden, een intervisietraject 
gestart. 

2021
Resultaat

De planning & control-
cyclus is geactualiseerd en 
grafisch vormgegeven in een 
overzichtelijke 
kalender voor de 
scholen en het 
bedrijfsbureau. 

2021
Resultaat

2021
Resultaat

De Atlas in Emmen is 
schooljaar 2021-2022 ge-
start met een driedaags 
programma voor persoonlijk 
leiderschap en teamvorm-
ing. Vitaliteitsbeleid staat 
hoog op de agenda van 
deze locatie.

De drie provinciedirecteuren 
zijn regio directeuren 
geworden. De drie provincies 
waarin RENN4 actief is, zijn 
onderverdeeld in regio’s: drie 
regio’s voor zowel Friesland  
als Drenthe en twee regio’s 
voor Groningen. Voor elke  
regio is steeds één regio-
directeur verantwoordelijk. 
Binnen het Bedrijfsbureau is 
een directeur bedrijfsvoering 
aangesteld.

2021
Resultaat

Om de integrale verant-
woordelijkheden zo dicht 
mogelijk bij het primaire 
proces te beleggen, is de 
functie van teamleider 
gewijzigd in directeur.
Locaties hebben nu een of 
meer directeuren. Daarnaast 
hebben ze meerdere L12-
docenten met een specifieke 
opdracht op het gebied van 
onderwijs, onderzoek en/of 
coördinatie. 

2021
Resultaat

Een leerkracht van een van 
onze VSO-scholen is door de 
NVA (Nederlandse Vereniging 
voor Autisme) uitgeroepen tot 
Autismevriendelijke leerkracht 
van het jaar!

2021
Resultaat

20
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Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit: 

• Yvonne Beishuizen, voorzitter

• Jeep Jonker, lid

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur 

en fungeert tevens als klankbord voor het College van Bestuur. De 

raad heeft de Code Goed Bestuur van de PO-Raad als leidraad voor 

het eigen handelen omarmd. In 2021 heeft er een wisseling in het 

voorzitterschap van de Raad van Toezicht plaatsgevonden als gevolg 

van veranderingen in de maatschappelijke context die onverenigbaar 

zijn met de functie van voorzitter.

Medewerkers

Eind december 2021 had RENN4 838 medewerkers in dienst.  

Daarnaast werkten op dat moment 29 externen voor RENN4.  

Samen vulden zij 623,1 fte intern en 15,3 fte extern in.

Onderwijs ondersteunend personeel  
met les- en behandeltaken 

Onderwijs ondersteunend personeel  
zonder les- en behandeltaken

Management / directie

Onderwijzend personeel

*Zonder stagiaires

schatting schatting
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ICT

TRIPS: pilot voor data-analyse en ontwikkelcyclus

In 2020 startten we een pilot met TRIPS: een programma dat gegevens 

uit verschillende systemen geautomatiseerd kan combineren. We wilden 

vaststellen of RENN4 hiermee efficiencyvoordelen kan behalen, zoals 

continue beschikbaarheid van direct bruikbare date en de mogelijkheid 

om data sneller te verwerken in trendanalyses en dataexports voor de 

onderwijsinspectie. De pilot met TRIPS bestond uit twee projecten:  

1. Data-analyse en 2. Ontwikkelcyclus.

 

Personeel & Organisatie

Personele bezetting (in FTE)* 2020 2021 2022 2023 2024
(stand 31 december)

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

Onderwijzend personeel 393,1 412,8 410,8 409,1 401,8

Onderwijs ondersteunend personeel 
met les- en behandeltaken 64,9 69,4 69,1 68,8 67,6

Onderwijs ondersteunend personeel 
zonder les- en behandeltaken 60,8 71,1 70,8 70,5 69,2

Totaal 548,6 583,1 580,2 577,8 567,6

22
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In 2021 hebben we de pilot geëvalueerd. Uit de evaluatie van het pro-

ject Data-analyse kwam naar voren dat allereerst de randvoorwaarden 

gecreëerd moeten worden, voordat TRIPS binnen de hele organisatie kan 

worden geïmplementeerd. Met name het uniform invoeren van data bin-

nen de scholen is een cruciale randvoorwaarde. Daarom is besloten om 

voorlopig te stoppen met TRIPS. In 2022 zal worden bezien hoe binnen 

RENN4 aan deze randvoorwaarde kan worden voldaan. 

ICT-ambassadeurs volgen opleiding Digitale Geletterdheid

Elke RENN4-school heeft een ICT-ambassadeur die als opdracht heeft 

de ICT-visie en het ICT-beleid van de school te (helpen) ontwikkelen, 

te omarmen en te bewaken. RENN4 wil hen hiervoor optimaal toerus-

ten. Daarom zijn alle ICT-ambassadeurs begonnen aan de opleiding tot 

Digitale geletterdheid Expert, die zij in mei 2022 met het diploma hopen 

af te afsluiten.

Somtoday: implementatie gestart

In 2021 is begonnen met de implementatie van Somtoday. Somtoday 

helpt scholen bij het plannen en organiseren van het onderwijs en wordt 

op onze vso-scholen gebruikt als administratie- en volgsysteem. Ouders 

en leerlingen kunnen Somtoday via een app raadplegen en zo ondermeer 

hun voortgang volgen. 

24
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Andere inrichting van 

onderwijs en zorg

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. 

Doelstellingen 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. 

26 27
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Stel, je bent leerkracht op een school voor speciaal onderwijs. In je klas zitten  
14 leerlingen. Meer dan de helft van hen heeft ondersteuning vanuit de jeugdzorg. 
Omdat het thuis niet zo lekker loopt. Of vanwege traumatische ervaringen met 
naar school gaan of omdat de leerling te kampen heeft met gedrags  problematiek 
of psychische problemen. Daarover heb je contact met verschillende aanbie-
ders van jeugdzorg, variërend van kleine particulier tot grote zorginstellingen 
en alles wat daartussenin zit. Je wilt het beste voor al je leerlingen, maar vraagt 
je af of deze samenwerkingen wel het meest effectief en efficiënt zijn.

Elke leerkracht in het speciaal onder-
wijs herkent deze situatie. Leerkrachten 
en medewerkers van onderwijsadvies en 
-onderzoek van RENN4 hebben hier onder-
zoek naar gedaan. Het in 2019 gestarte 
onderzoek concentreerde zich op de fac-
toren die van invloed zijn op de samen-
werking tussen onderwijs en jeugdzorg-
partners. Het onderzoeksverslag is in 2021 
gepresenteerd.

Bepalende factoren 
Gegevens voor het onderzoek kwamen 
uit de interviews die zijn gehouden met 
Commissies voor de Begeleiding van alle 
RENN4-scholen, leerkrachten en jeugdzorg-
partners. Hanneloes Schleurholts, onder-  
zoeker van de Hanze  hogeschool (lecto-
raat Leren & Gedrag) en gedetacheerd bij 
RENN4, heeft het onderzoek samen met 
andere onderzoekers uitgevoerd. “Wat ons 
het meest is opgevallen is dat er zo ont-
zettend veel verschillende samenwerkings-
partners zijn. Een SO/SBO-school heeft 

gemiddeld met 12 verschillende jeugdzorg-
partners te maken en op een VSO-school 
zijn dat er zelfs 19! Je kunt je voorstellen 
dat dat veel energie en afstemming vraagt.” 
Met zoveel verschillende samenwerkings-
partners is het belangrijk om te kijken hoe 
je die samenwerking zo goed mogelijk kunt 
vormgeven. “In het onderzoek hebben we 
daarom gekeken naar factoren die van 
invloed zijn op de effectiviteit en de effici-
entie van de samenwerking tussen onder-
wijs en jeugdzorgpartners. Deze factoren 
hebben we onderverdeeld in organisatie-, 
school- en leerkrachtniveau.”
 
Aanbevelingen
De onderzoekers hebben ook gekeken 
hoe de samenwerking tussen onderwijs 
en jeugdzorgpartners kan worden verbe-
terd. Dat heeft geresulteerd in de aanbe-
velingen die op de volgende pagina zijn 
weergegeven.

“Een VSO-school 
heeft gemiddeld 19 
jeugdzorgpartners”

Trots op gezamenlijke 

inzet voor maatwerk

28 29
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Dankzij de samenwerking met 
verschillende mbo’s hebben 
leerlingen van RENN4 
praktijkcertificaten 
behaald.

2021
Resultaat

Op onze VSO-scholen hebben 
vakdocenten uit het regulier 
onderwijs lessen voor onze 
leerlingen verzorgd.

2021
Resultaat

In coronajaar 2020 ging de 
door Samenwerkings verband 
22.01 geïnitieerde pilot voor 
dubbelbijzondere leerlingen 
van start. De UnIQ-groep be-
geleidt hierin hoogbegaafde 
kinderen met gedragspro-
blematiek. De pilot heeft in 
2021 verder vorm gekregen en 
duurt tot 2023. 

2021
Resultaat

In 2021 is begonnen met de 
implementatie van leerling-
volgsysteem SOMtoday. Het 
leerling volgsysteem is opge-
leverd voor de VSO-scholen, 
maar wegens capaciteitste-
kort zijn niet alle functionali-
teiten in gebruik genomen. 

2021
Resultaat

Leerlingen die gedijen 
bij leren in de praktijk, 
doen dat in verschillende 
werkomgevingen zoals op 
een zorgboerderij of in de 
catering. 

2021
Resultaat

Een NPO-projectgroep 
heeft een organisatiebrede 
aanpak voor de schoolscan 
georganiseerd. Op basis  
van de schoolscan ontwikkelt 
elke RENN4-school een plan 
voor de besteding van  
NPO-gelden. 

2021
Resultaat

Dankzij symbiose met 
verschillende scholen voor 
voortgezet onderwijs hebben 
leerlingen van onze scholen 
een volwaardig vmbo-, havo- 
of vwo-diploma kunnen 
behalen.

2021
Resultaat

Op de website van RENN4 kunt u de factsheet, de whitepaper en het onderzoeks-
verslag downloaden.

Investeren 
in training
en kennisdeling.

organisatieniveau schoolniveau leerkrachtniveau

Systematisch 
en planmatig samen-
werken (PDCA)

CAREBAGS 
model 
inzetten op 
samenwerking

Duidelijkheid over ondersteuning en 

Gedeelde visie.

Borging in beleid en bestuur.

onderwijs, ondersteuning en zorg.

Investeren in onderlinge

Visie ontwikkelen over de inzet

tijd, korte lijnen en deskundigheid.

- kennisdeling

- heldere doelen

de school.

CAREBAGS

Samenwerking onderwijs & jeugdzorgpartners
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Huisvesting

Nieuwbouw

SBO De Sterren

Na jaren van voorbereiding heeft SBO De Sterren op 16 

augustus 2021 de nieuwe locatie in de Zuiderkroon in 

Hoogezand in gebruik genomen. De oude locatie, Mars 65,  

is teruggegeven aan de gemeente Midden-Groningen. 

SO Sneek

Bij de start van schooljaar 2021-2022 is SO Sneek, onderdeel 

van De Caleidoscoop, verhuisd naar SBO De Wetterwille in 

Sneek. De verhuizing bevordert duurzame samenwerking en 

het verder ontwikkelen en delen van expertise. Bovendien 

zorgt de verhuizing voor behoud van gespecialiseerd onder-

wijs in de regio.

VSO De Atlas 

De Atlas Emmen kreeg er bij de start van schooljaar 2021-

2022 een nieuwe locatie bij. Op locatie Angelsloërdijk hebben 

team en leerlingen nu een eigen gebouw en een eigen gym-

zaal tot hun beschikking. 

Nieuwbouw De Delta/Bladergroenschool

De nieuwbouw voor locatie De Delta/Bladergroenschool in 

Appingedam werd nog vóór de bouwvakvakantie 2021  

opgeleverd, de leerlingen hebben vanaf maart '22 les in hun 

nieuwe onderkomen. 

Onze scholen

Eind 2021 bestond RENN4 uit onderstaande scholen, verspreid over loca-

ties 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

*  Deze scholen in Hoogeveen vormen vanuit de experimentenregeling 

samen Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen.

FRIESLAND

De Caleidoscoop    SO  Leeuwarden, Sneek

De Saffier     SO  Drachten

De Monoliet    VSO  Leeuwarden, Sneek

De Zwaai     VSO  Drachten, Heerenveen

Matrixlyceum    VSO Drachten

Synthese    VSO Heerenveen

GRONINGEN

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

De Delta/Bladergroenschool* SO + SBO  Appingedam 

De Sterren     SBO  Hoogezand

Erasmusschool    VSO  Groningen

Diamantcollege    VSO  Groningen

*  De samenwerking tussen deze scholen komt voort uit de experimenten-

regeling.

32
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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 profilering 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.

Binden en boeien van

onderwijsprofessionals

34 35
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In 2021 begon de 26-jarige Jarno Bouwhuis 
als stagiair op het Diamant College in 
Groningen. Teamleden wisten het snel: 
deze ruwe diamant mag RENN4 niet laten 
lopen. Jarno zelf wilde ook graag blijven. 
Dus kreeg hij dit jaar zijn eigen klas, ter-
wijl hij nog studeert. 

Jarno is opgegroeid in Harlingen. Zijn toekomst 
lag niet in het bakkersbedrijf van zijn ouders, 
maar in het onderwijs. Als jeugdtrainer bij de 
voetbalclub ontdekte hij namelijk zijn ambi-
tie: kennis overdragen. Aanvankelijk wilde hij 
geschiedenisdocent worden. “Op een open dag 
van de lerarenopleiding hoorde ik dat de kans 
op een baan als geschiedenisdocent niet bijster 
groot is. Ik kreeg de suggestie om eens bij de 
PABO te kijken.” 
 

Interesse in gedrag
Zo gezegd, zo gedaan: Jarno ging studeren aan 
de Hanzehogeschool in Groningen. Tijdens sta-
ges in het basisonderwijs ontdekte hij dat zijn 
interesse bij oudere leerlingen ligt. “Daarnaast 
ben ik nieuwsgierig naar wat mensen drijft in 
hun gedrag. Voor de vrije keuzeruimte ging ik 
daarom een nieuwe uitdaging aan: een stage in 
het speciaal voortgezet onderwijs bij Portalis.” 

Eerste ervaringen voor de klas
Tijdens een tussenjaar raakte Jarno met 
iemand in gesprek over RENN4. “Onderwijs voor 

Trots op ruimte  

voor medewerkers

leerlingen die net iets extra’s nodig hebben, 
dat spreekt me erg aan.” Hij stuurde een mail 
naar het Diamant College. Na een gesprek en 
een meeloopochtend kon hij beginnen aan zijn 
stage. “Ik had direct een goede klik met mijn 
stagebegeleider. Al vrij snel liet ze de klas voor 
korte periodes aan mij over. Toen ze tien dagen 
verlof had, heb ik de klas zelfs helemaal alleen 
gedraaid. Dat was spannend, maar het pakte 
goed uit!”

Van stage naar baan
Voor de stage kreeg hij een mooie beoordeling. 
Vervolgens bleek er ruimte te zijn in de forma-
tie van het Diamant College. “Die kans heb ik 
met beide handen aangegrepen. Ik kreeg direct 
een volledige baan met bijbehorend salaris. Dat 
voelt als een blijk van waardering. Mijn ouders 
zijn, ondanks dat ik geen bakker ben geworden, 
supertrots!” 

Waarom RENN4?
Jarno is mentor van een eerstejaars kader-
beroepsklas en geeft vrijwel alle vakken. 
“Leerlingen hoeven dus niet steeds van lokaal 
en docent te wisselen. Dat geeft hun de brood-
nodige structuur. Alleen voor praktijkvakken 
gaan ze uit de klas.” Jarno houdt enorm van de 
variatie. “Geen dag is gelijk. Ook mijn interes-
se in gedrag is relevant. Elke dag probeer ik de 
leerlingen een stapje verder te helpen. Gezien 
de achtergronden van onze leerlingen is het 
helemaal niet vanzelfsprekend dat 

“Die kans heb ik 
met beide handen 
aangegrepen!”

36 37
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ze de juiste keuzes maken. Natuurlijk is 
mijn bijdrage gering, maar elke leerling die 
zijn of haar weg in de maatschappij weet 
te vinden, is er één!” 

Tips voor de PABO(-studenten)
Het is overduidelijk: Jarno is enthousiast 
over zijn werk. “Op de PABO zou meer aan-
dacht mogen zijn voor speciaal onderwijs. 
Bij mij werd het speciaal onderwijs gepre-
senteerd alsof dat alleen voor de uitblin-
kers is en heel uitdagende stages ople-
vert. Terwijl je je er juist helemaal tot je 
recht kunt komen, als het bij je past. Vanaf 

het begin heb ik me een volwaardige  
collega gevoeld. Alle collega’s stonden 
voor me klaar: het voelde meteen als een 
warm bad.” 

Elke dag plezier
De combinatie van humor én serieus zijn 
is kenmerkend voor Jarno’s stijl van lesge-
ven. “Doordat ik vrij jong ben, kan ik op een 
bepaald level met de leerlingen omgaan. 
Tegelijkertijd laat ik duidelijk merken dat 
met mij niet te sollen valt. Consequent 
blijven is belangrijk.” De combi werkt.  
“Elke dag ga ik met plezier naar m’n werk!” 

Er zijn online kenniscafés 
georganiseerd over 
onderzoek doen binnen 
RENN4. Onze onderzoekers 
en leerkrachten bespraken 
met elkaar wat daarvoor 
nodig is en welke rol de RUG 
en de Hanzehogeschool 
hierin kunnen spelen.

2021
Resultaat

Onder leiding van de 
Rolf Groep zijn 18 ICT-
ambassadeurs gestart met 
de opleiding tot Digitale 
Geletterdheid Expert.  
ICT-ambassadeurs zijn dé 
kartrekkers op het gebied 
van digitale geletterdheid. 
Ze nemen leerlingen mee in 
IT-ontwikkelingen en brengen 
hun kennis en vaardigheden bij.

2021
Resultaat

Medewerkers van onze 
scholen hebben deelgenomen 
aan scholing die past bij hun 
talent en ambities.

2021
Resultaat

Twee keer per jaar maken 
we een magazine waarmee 
we onze medewerkers en 
ketenpartners informeren over 
de ontwikkelingen binnen 
RENN4. 

2021
Resultaat

Aantrekken van nieuwe 
medewerkers heeft prioriteit. 
Daarom is de samenwerking 
van RAP (Regionale 
Aanpak Personeelstekort) 
en Schoolplein Noord 
geïntensiveerd.

2021
Resultaat

Kenniscafés hebben een  
nieuwe naam gekregen:  
RENNspiratiesessies. Elkaar 
ontmoeten en inspireren staat 
hierin centraal.

2021
Resultaat

De in 2021 gevormde redac-
tieraad verzamelt en deelt 
steeds meer mooie verhalen 
uit onze scholen. De verhalen 
zijn informatief en inspirerend 
voor onze medewerkers. Ook 
voor de buitenwereld zijn ze 
interessant: ze laten zien wat 
er binnen RENN4 speelt en 
gebeurt. 

2021
Resultaat

Twee zij-instromers hebben 
hun studie afgerond en zijn 
gestart als leerkracht op één 
van onze scholen.

2021
Resultaat

Op intranet zijn diverse 
verbeteringen doorgevoerd, 
waardoor informatie nu veel 
gemakkelijker toegankelijk is 
voor onze medewerkers.

2021
Resultaat
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Financiële positie

RENN4 is een financieel gezonde organisatie. De tabel op de 

volgende pagina bevat de kengetallen van RENN4. De cijfers 

over 2022 t/m 2024 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 

2022-2026. Het weerstandsvermogen zal vanaf 2023 onder de 

signaleringswaarde uitkomen: dit is een punt van aandacht voor 

het te maken beleid. De rentabiliteit is al jaren negatief. Met 

het investeringsplan Geld moet werken hebben we er namelijk 

voor gekozen om met een negatieve exploitatie te werken, wat 

resulteert in een negatieve exploitatie.

Financiën

Baten en lasten 

Het resultaat van 2021 wijkt fors af van het begrote resultaat.  

De werkelijke baten waren € 6.383.000 hoger dan de begrote baten.  

Dit komt met name doordat:

Ondertussen stegen de personele lasten ook flink: € 4.107.000 meer dan 

begroot. Dit verschil werd vooral veroorzaakt door de nabetaling van de 

loonindexatie van 2,25% en door de hogere inhuur van derden op diverse 

arrangementen en programma’s.

we in 2021 wederom 

voor meer leerlingen 

werden bekostigd; 

 

we gelden ontvingen 

in het kader van het 

Nationaal Programma 

Onderwijs; 

we extra ontvangsten 

hadden in verband met 

onder meer arrange-

menten van het samen-

werkingsverband.

nabetaling van  

de loonindexatie  

van 2,25%

hogere inhuur van  

derden op diverse  

arrangementen en  

programma’s.

NPO

2,25%
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Bedragen in € Realisatie 
2020

Realisatie
2021

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Begroting 
2024

Verschil 
realisatie 21 
t.o.v. begroting ‘21

Verschil 
realisatie 21 

t.o.v. begrot-
ing ‘20

• Rijksbijdragen OCW 47.096.000 51.757.000 45.927.000 54.360.000 53.620.000 51.226.000 5.830.000 4.661.000

•  Overige 
Overheidsbedragen

264.000 436.000 242.000 301.000 304.000 307.000 194.000 172.000

• Overige Baten 1.636.000 962.000 603.000 970.000 980.000 990.000 359.000 -674.000

Totaal Baten 48.996.000 53.155.000 46.772.000 55.631.000 54.904.000 52.523.000 6.383.000 4.159.000

• Personele lasten 40.780.000 43.600.000 39.840.000 47.039.000 45.949.000 43.340.000 3.760.000 2.820.000

• Afschrijvingen 1.121.000 882.000 847.000 874.000 892.000 909.000 35.000 -239.000

• Huisvestigingslasten 2.878.000 2.642.000 2.872.000 2.828.000 2.884.000 2.942.000 -230.000 -236.000

•  Overige 
instelllingslasten

4.714.000 5.140.000 3.990.000 4.944.000 5.019.000 5.097.000 1.150.000 426.000

Totaal Lasten 49.493.000 52.264.000 47.549.000 55.685.000 54.744.000 52.378.000 4.715.000 2.771.000

Financiële  
baten & lasten -11.000 -18.000 -35.000 -10.000 -10.000 -10.000 17.000 -7.000

Resultaat 508.000 873.000 -812.000 -64.000 150.000 135.000 1685.000 1.381.000

negatief positief negatief negatief positief positief

•  Uitgaven beleidsplan  
‘Geld moet werken’ 623.000 896.000 1.595.000 1.259.000 360.000 360.000 -699.000 273.000

-1.131.000 -23.000 -2.407.000 -4.323.000 -210.000 -225.000 2.384.000 1.108.000

negatief negatief negatief negatief negatief negatief
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Financiën

Geld moet werken 4.0

RENN4 houdt een solide eigenvermogenspositie aan. In 2011 is besloten 

om bovenmatig eigen vermogen te gebruiken om enerzijds mogelijke 

risico’s als gevolg van de invoering van 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 investeringsplan ‘Geld moet werken’ zijn 

deze voornemens omgezet in concrete maatregelen. ‘Geld moet werken 

4.0’ is het plan waarmee we vanaf 2021 extra middelen inzetten voor:

• de vier ambities uit het strategisch meerjarenbeleidsplan 2019-2023;

• onderwijsonderzoek ten behoeve van kennis en expertiseontwikkeling;

• het faciliteren van randvoorwaarden en ten behoeve van 

onderwijskwaliteit.

De uitgaven vanuit ‘Geld moet werken 4.0’ waren lager dan begroot:  

er werd € 898.000 uitgegeven, terwijl er € 1.595.000 was begroot. Het 

begrote bedrag was gebaseerd op investeringsplannen die in mei 2021 

waren vastgesteld. Echter, niet alle plannen konden in 2021 

worden uitgevoerd. Dat kwam mede door corona, krapte op 

de arbeidsmarkt en de nieuw op te stellen plannen voor het 

Nationaal Programma Onderwijs.

Nationaal Programma Onderwijs

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 horizontale verbinding tussen scholen te 

versterken. Hiervoor hebben we het NPO-project opgezet, 

waarin scholen met elkaar hebben samengewerkt in het 

kader van de planontwikkeling. Alle scholen hebben in 2021 

een schoolscan uitgevoerd. Op basis van deze scan hebben 

zij plannen ontwikkeld die passen bij de ‘menukaart’ van 

het NPO. Daarnaast hebben zij afstemming gezocht met 

samenwerkingsverbanden, gemeenten en partners in de 

jeugdzorg.

In het kader van het NPO ontving RENN4 in 2021 € 1.400.000. 

Met instemming van de GMR is 6% van de ontvangen NPO-

middelen bovenschools ingezet, en wel voor (extra) inzet van 

personeel en ondersteuning. Voor 2021 betreft dit een bedrag 

van € 84.400. Ontvangen NPO-gelden die in 2021 nog niet 

voor NPO-plannen zijn ingezet, zijn opgenomen in een 

bestemmingsreserve. Het gaat om een bedrag van  

€ 1.133.000. Deze gelden kunnen de komende jaren alsnog 

worden gebruikt. 

Kengetal 2020 2021 2022 2023 2024 sig. grens

Solvabiliteit 2 76,8% 69,0% 71,5% 71,0% 70,6% < 30%

Weerstandsveromgen 8,8% 8,1% -0,3% -0,7% -1,2% < 0,05

Liquiditeit 2,22 1,86 1,24 1,19 1,13 < 0,75

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

1-jarig <10%

Feitelijk publiek eigen 
vermogen 13.041.795 13.061.655

Normatief eigen vermogen 11.059.202 11.308.636

Mogelijk bovenmatig 
eigen vermogen 1.982.593 1.753.019

Ratio eigen vermogen 1,18% 1,16% bovengrens 
> €0
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Een belangrijke en mooie uitdaging voor komend jaar: 
blijven werken aan kwaliteit en innovatie van onderwijs, 
ondersteund door (toegepast) onderzoek en met focus op 
expertise van al onze medewerkers en in samenwerking met 
anderen. Met altijd scherp op ons netvlies: onze leerlingen 
die we met de juiste ondersteuning op weg helpen naar 
hun plek in de maatschappij. Die uitdaging gaan we vol 
vertrouwen en met elkaar aan!

In dit jaarverslag hebben we met u teruggekeken op het 
jaar waarin we binnen RENN4 een eerste aanzet hebben 
gemaakt met ‘Meer 4-en, anders RENNen’. Met elkaar 
hebben we veel kunnen bereiken, terwijl de aanwezigheid 
van COVID-19 voor de nodige uitdagingen bleef zorgen. 
Vooral voor onze leerlingen, maar zeker ook voor al onze 
medewerkers, ons onderwijs en onze organisatie.

Met de ervaringen uit het voorgaande jaar waarin fysiek 
onderwijs onder druk kwam te staan, hebben we onze 
digitale vaardigheden ingezet en verder uitgebreid. Maar 
belangrijker is dat we nog beter ingespeeld waren op het 
behouden van het contact met onze leerlingen en hun 
thuissituatie.

De grote betrokkenheid, inzet en deskundigheid van al 
onze medewerkers vormt dan ook de kracht van RENN4. 
Dat blijven we ook komend jaar vieren, want het gaat 
over groei en ontwikkeling. Vooruitkijkend daarop willen 
we onze bijdrage leveren aan inclusiever onderwijs. We 
doen dat door vanuit de vraag en behoefte van de leerling 
samen met andere partijen specialistisch onderwijs te 
verzorgen. Daarom is blijvende aandacht nodig voor 
professionalisering, onze bijdrage aan onderzoek naar 
effectieve methoden en interventies en ook aandacht voor 
het delen van onze specialistische kennis delen met al onze 
samenwerkingspartners.

Nawoord



RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, 

is een gecertificeerde onderwijsorganisatie voor  

leerlingen met:

•  (ernstige) gedragsproblematiek  

en/of psychiatrische stoornissen;

• leerproblematiek;

• verstandelijke beperking.

Op ruim 30 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


