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1. RENN4  
 
RENN4 is een onderwijsorganisatie voor leerlingen die specifieke vragen stellen aan het onderwijs op 
het gebied van leren en gedrag. Op meer dan 30 locaties in de drie noordelijke provincies verzorgt 
RENN4 speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor ruim 2.400 leerlingen in de 
leeftijd van 4 tot 20 jaar. Dit alles gericht op het realiseren van een toekomstperspectief voor 
kinderen en jeugdigen met een specifieke onderwijsbehoefte.  
Verborgen talent zichtbaar maken is de missie van RENN4. Daarom is RENN4 excellent in speciaal 
talent. Dit betekent dat gespecialiseerd onderwijs en ondersteuning steeds afgestemd wordt op de 
individuele ontwikkelmogelijkheden van iedere leerling: het speciale talent. Zo helpt RENN4 
leerlingen om hun toekomstperspectief te realiseren. Een zo hoog mogelijk uitstroomniveau voor 
elke leerling is hierbij het doel. Daarnaast wordt zo veel mogelijk ingezet op schakelen naar het 
regulier onderwijs. Want iedere leerling die zijn/haar schoolcarrière in het regulier onderwijs kan 
voortzetten, verdient die kans. Door met alle betrokkenen het maximale uit jezelf te halen haal je 
ook het maximale uit de leerlingen.   

Deze missie wordt binnen RENN4 breed gedragen en gedeeld. Samen met collega’s levert iedere 
medewerker een bijdrage aan goed onderwijs en goede ondersteuning. Daarnaast werkt RENN4 
nauw samen met zorg- en jeugdinstellingen, ontwikkelt nieuwe onderwijsvormen, innoveert haar 
onderwijs en toont lef. Indien nodig worden nieuwe wegen ingeslagen: centraal staat de 
ontwikkeling van leerlingen. Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is hierin essentieel. RENN4 
biedt veel ruimte om te ontwikkelen, mee te bepalen en te beslissen. Met elkaar geef je kwalitatief 
goed onderwijs. Reflectie, elkaar aanspreken en de hulpvraag stellen zijn daarbij belangrijk. 

  



   

 

 

 

 

 

 
Ontwikkeling 
Excellent onderwijs voor speciaal talent: dat is de kracht van RENN4. Daarnaast is de 
onderwijswereld rondom RENN4 sterk aan het veranderen. Steeds meer vraagstukken op het gebied 
van specialistisch onderwijs komen (onder andere vanuit de samenwerkingsverbanden) bij RENN4 
terecht. Dit heeft tot de volgende strategische ambities geleid:  
 

 andere inrichting van onderwijs en zorg; 
 gespecialiseerd onderwijs; 
 persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling; 
 boeien en binden van onderwijsprofessionals. 

 
Om deze strategische ambities te verwezenlijken is er gewerkt aan een nieuwe besturingsfilosofie 
‘Meer 4, anders rennen’, die het handelen leidt in de onderlinge interacties en relaties. Naast 
lijnsturing, meer horizontale verbindingen, in samenwerking, in leren en ontwikkelen, in kennis en in 
expertise. 
 
Naar de website: https://www.renn4.nl 

 
 
Plaats in de organisatie 

 
RENN4 heeft een tweehoofdig College van Bestuur. Zij sturen de vier provinciedirecteuren aan. De 
functie verandermanager functioneert op gelijkwaardig niveau als de provinciedirecteuren. De 
verandermanager is verantwoordelijk voor de (tijdelijke) aansturing van het bedrijfsbureau, wat 
bestaat uit de vakgebieden HR, Financiële Controlling, ICT, Communicatie, Huisvesting & Facilitair, 
Onderwijsadvies & Onderzoek en de PSA. Ook de medewerkers van de receptie, frontoffice en de 
bestuurssecretaris maken deel uit van het bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau telt ongeveer 25 
medewerkers. De verandermanager rapporteert rechtstreeks aan het College van Bestuur. 
 
2.  FUNCTIE 
 
RENN4 heeft een stevige ambitie en wil hier actief mee aan de slag. Het bedrijfsbureau bedient de 
hele organisatie, dus heeft een belangrijke rol in dit geheel. De verandermanager krijgt een 
termijnopdracht voor twee jaar en heeft als opdracht het bedrijfsbureau te ondersteunen in de 
verdere ontwikkeling en professionalisering. Hierbij gaat het met name om de bijdrage die het 
bedrijfsbureau levert aan de verbindingen en relaties in de nieuwe besturingsfilosofie op de 
verschillende terreinen. Hoe de verschillende onderdelen van het bedrijfsbureau gepositioneerd 
dienen te worden en de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen. Daarnaast gaat het om de 
professionalisering van processen, van de individuen en van teams binnen het bedrijfsbureau. 
 
 

https://www.renn4.nl/


   

 

 

 

 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Verantwoordelijk voor het veranderingsproces van het bedrijfsbureau binnen de 

besturingsfilosofie. 

 Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van alle medewerkers binnen het bedrijfsbureau. 

 Geeft op inspirerende wijze leiding aan de medewerkers van het bedrijfsbureau en draagt zorg 

voor (persoonlijke) ontwikkeling van medewerkers.  

 Verantwoordelijk voor het mede vormgeven van de veranderingen in de gehele organisatie en de 

doorvertaling van wat die veranderingen betekenen voor het bedrijfsbureau. 

 Adviseert rondom effectieve inrichting en positionering van het bedrijfsbureau voor de langere 

termijn. 
 
 
4. PROFIEL 
 

 Bedrijfskundige of aanverwante opleiding op HBO+ niveau. 

 Kennis van en ervaring met interne organisatie in de volle breedte in een complexe non-profit 

omgeving met professionals. 

 Ervaring met verandermanagement: van analyse tot en met implementatie.  
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Analytisch. 

 Verbindend. 

 Communicatie (overtuigingskracht). 

 Samenwerken. 

 Sensitief. 

 Hands on. 

 

 
6. RENN4 BIEDT U 
 
Een interessante opdracht binnen een organisatie met een groot maatschappelijk doel, waarbij 
leerlingen en medewerkers centraal staan. Het betreft een tijdelijke opdracht voor de duur van twee 
jaar, waarbij tussentijd geëvalueerd wordt. Omvang is 0.8 fte. Deze functie is ingeschaald in schaal 13 
cao PO.  
 
   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Renate van der Zijl 
06-53309186 


