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Rensen
Johannes, Jacobus, Hubertus, Renatus
René
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info@renerensen.nl
getrouwd met Gwen Woesthoff, samen hebben we 3 kinderen.

Opleidingen
HAVO
Pedagogische Academie
MO geschiedenis
Opleiding onderwijskundig
Management
MO Italiaans
Opleiding Schoolleiders
Primair Onderwijs
Studie Algemene Sociale Wetenschappen
Studie Lumpsum in het Primair
Onderwijs
Coaching van leerkrachten
Cursus Human Dynamics
Training gespreksvaardigheden
Master of Educational Leadership

Merlet college in Cuijk, diploma behaald in 1977
Peter Canis in Nijmegen, diploma behaald in 1982
propedeuse behaald, geen diploma
getuigschrift behaald in 1987
Stichtse Opleidingen voor Middelbare Akten 1991.
Seminarium van Orthopedagogiek, diploma behaald in 1998
Universiteit van Utrecht, propedeuse behaald in 2002
COMEET in samenwerking met ASK van het CNV
Getuigschrift behaald in 2006
Gevolgd aan het NDO in Nijmegen, certificaat behaald in 2004
Gevolgd aan Interstudie Arnhem, 2005
IJsselgroep Doetinchem
Centrum voor Nascholing Amsterdam. Het eerste en het
tweede jaar met succes afgerond. Certificaat behaald in 2008. Mijn onderzoek
ging over de mogelijke invoering van een verlengde schooldag met een breed
aanbod aan sportieve- en culturele activiteiten op een dorpsschool. Mijn
onderzoeksbegeleidster was mevrouw drs. A. Vermeulen.

Werkervaring in het onderwijs
19 augustus 2019 – 1 maart 2020:
interim-directeur van OBS de Octopus in Diemen. Mijn opdracht op deze school bestaat vooral uit de professionalisering van de
leraren. Ook het herinrichten van de zorg en de zorgstructuur was een onderdeel van mijn opdracht. Daarnaast ben ik bezig
geweeest met de doorontwikkeling van de Brede School.
7 januari 2019 – 7 juli 2019:
Interim-directeur van Basisschool Bernulphus in Oosterbeek. Mijn opdracht bestaat vooral om de professionaliteit van de leraren
een boost te geven. Daarnaast houd ik me bezig met de implementatie van unitonderwijs in de school en de inhoudelijke
consequenties daarvan. Ook de doorontwikkeling van het Kindcentrum behoort tot mijn kerntaken.
1 september 2018:
Start van de TBLD-Academy. Met de volledige focus op leiderschap en leiderschapsontwikkeling bied ik trainingen en
programma’s aan om met name het persoonlijk leiderschap van schoolleiders zodanig te versterken dat hun leiderschap zich
mee ontwikkelt.
1 september 2018 – 31 december 2018:
Interim-directeur van Wereldschool de Albatros in Dordrecht. Mijn opdracht is voornamelijk om het aanstaande inspectiebezoek
voor te bereiden, leiding te geven aan de op handen zijnde renovatie van de school en het gehele kwaliteitszorgsysteem van de
school in kaart te brengen, te analyseren en noodzakelijke interventies door te voeren.

1 november 2017 – 6 juli 2018:
Interim-directeur van Sterrenschool De Schittering in Oudenbosch. Op deze Sterrenschool ben ik verantwoordelijk voor de
verdere implementatie van het Sterrenschoolconcept en dan met name het realiseren van flexibele onderwijstijden en maatwerk
voor ieder kind. Daarnaast is de vorming van het IKC een belangrijk onderdeel van mijn opdracht.
1 maart 2017 – 7 juli 2017:
Interim-directeur van Openbare Daltonschool Culemborg. Op deze echte Daltonschool ben ik tijdens de afwezigheid van de
directeur integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de onderwijsinhoudelijke (door) ontwikkeling van de school.
24 januari 2017 – 7 juli 2017:
Interim-directeur van Openbare Montessori Basisschool Parijsch in Culemborg. Op deze school is mijn belangrijkste taak het
werken aan een professionele organisatie op het gebied van samenwerking en communicatie. Ook het (opnieuw) inrichten van
het functiehuis op schoolniveau is mijn taak. Welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden horen bij de functies
directeur, bouwcoördinator en leraar.
1 september 2016 – 31 januari 2017:
Interim-directeur van de Sterrenschool in Hilversum. Deze school is op 1 augustus 2015 als Sterrenschool gestart en mijn
opdracht bestaat met name uit het verder organisatorisch en onderwijsinhoudelijk implementeren van het concept. Ook de
voorbereiding op de nieuwbouw behoort tot mijn taken. Een belangrijk onderdeel van het concept is het werken met
vakspecialisten voor Rekenen, Taal en Lezen. Ik ben nadrukkelijk bezig om deze vakspecialisten inhoudelijk sterker te laten
functioneren.
1 september 2015 – 8 juli 2016:
Interim-directeur van Openbare Montessori Basisschool de Meander in de Meern. Vanuit mijn opdracht heb ik daar samen met
het team gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe visie en missie. Een belangrijk onderdeel van de visie is eigentijds
Montessori onderwijs. Binnen het Montessori onderwijs is eigenaarschap een essentieel onderdeel voor leraar en leerling.
Daar ben ik met de leraren succesvol mee bezig geweest. Daarnaast heb ik advies uitgebracht voor een nieuwe managementen zorgstructuur. De opdracht is met succes afgerond.
1 jan. 2015 – 1 sep. 2015:
Interim directeur op Brede School Kors Breijer in Weesp. Vanuit een nieuw ontwikkeld visie en missie traject heb ik met de
leraren mogen werken aan de schoolontwikkeling. De verbinding tussen directeur en team is opnieuw tot stand gebracht en er
is een nieuwe management- en zorgstructuur ontwikkeld en geïmplementeerd. Het eigenaarschap ligt weer daar waar het hoort:
bij de leraren. Daarnaast heeft het onderwijs in de groepen 1 en 2 een inhaalslag gemaakt. De opdracht is met succes
afgerond.
1 januari 2014- 31 januari 2017:
Extern bestuurslid bij de Utrechtse School Vereniging. Binnen het bestuur heb ik de portefeuille Onderwijs en is het mijn taak
om onderwijsontwikkelingen met relevantie voor de school te vertalen in beleid en in samenspraak met de directeur te kijken
wat de impact is of kan zijn voor de schoolontwikkeling
1 september 2014 – 31 december 2014:
Docent Rekenen aan het Deltion College in Zwolle. Ik gaf daar de rekenlessen aan MBO studenten niveau 3 en 4 van de
opleiding tot verzorgende.
1 januari 2012 - heden:
Een verandering in mijn aanbod binnen R+S+ Onderwijsadvies.. Met R+S+ Onderwijsadvies heb ik de focus op
leiderschapsontwikkeling in het onderwijs. Ik coach en train leidinggevenden op het gebied van Ontwikkelingsgericht
Leiderschap. Vanuit Vertrouwen en Aandacht werk ik aan Groei. Voor meer informatie zie www.renerensen.nl
1 juli 2010 – 1 jan 2012:
Start van mijn eigen bedrijf R+S+ Onderwijsadvies. Met mijn bedrijf richtte ik me op de professionele ontwikkeling van leraren en
directies in het primair onderwijs en de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. Tevens ontwikkelde en verzorgde ik
trainingen op het gebied van rekenen, management, Meervoudige Intelligentie en gedrag.
1 maart 2009 - 1 juli 2010:
Opleidingscoördinator en docent bij SONedutraining. In deze functie verzorgde ik de opleidingen midden management en de
schoolleideropleidingen. Ook heb ik nieuwe modules in genoemde opleidingen ontwikkeld. Daarnaast was ik binnen
SONedutraining de rekenspecialist en verzorgde ik de modules rekenen binnen de RT en IB opleidingen. Tevens verzorgde ik
dagcursussen op het gebied van rekenen en heb ik enkele nieuwe rekencursussen ontwikkeld. Ook werd ik ingezet bij
cursussen op het gebied van Meervoudige Intelligentie en gedrag
1 Januari 2008 – 31 juli 2008:
Docent aan het Centrum voor Nascholing Amsterdam: Ik verzorgde modules voor de ESAN Opleiding tot Schoolleider, in het
bijzonder op financieel terrein.
1 augustus 2007 – 31 juli 2009:

Als part-time docent Commerciële Economie aan de Hogeschool voor Economische Studies, onderdeel van de Hogeschool van
Amsterdam. Ik heb daar het onderwijs aan deeltijdstudenten commerciële economie verzorgd in de vakken
Consumentengedrag en Marketing en ICT. In het cursusjaar 2008/2009 heb ik het vak Marketinginformatie en marktonderzoek
gegeven.
1 augustus 2006 – 28 februari 2009
Directeur van basisschool ’t Pänneke in Haalderen. Mijn opdracht op deze dorpsschool was om samen met
het team een eigentijdse visie op kind en ontwikkeling te formuleren en vervolgens het primaire proces conform visie vorm en
inhoud te geven. Ik gaf leiding aan een team van 15 leerkrachten. Vanuit de school maakte ik deel uit van het
Managementteam van SPO De Linge. Binnen het MT was ik verantwoordelijk voor de financiën en vanuit die taak heb ik de
financiële paragraaf voor het Strategisch Beleidsplan voor de schooljaren 2008 – 2012 geschreven. Tijdens mijn
directeurschap aan deze school is het Coöperatief Leren als werkvorm ingevoerd. Voor de borging van dit proces zijn onder
mijn leiding kwaliteitskaarten gemaakt en ook een kijkwijzer die werd gebruikt tijdens de collegiale consultaties.
1 januari 2002 – 31 juli 2006
Directeur van basisschool Maria in Bemmel. Ik gaf leiding aan een team van 10 leerkrachten met als voornaamste
taak om de zorg op individueel en schoolniveau te herpositioneren.

1 augustus 2000 – 31 december 2001:
Leerkracht aan de basisschool Sint Mauritius in Rheden.
1 augustus 1995 – 31 juli 2000:
Directeur van basisschool De Vlinder in Dieren. Hier was mijn opdracht om de twee locaties van deze school
onderwijsinhoudelijk te integreren. Ik gaf leiding aan een team van 18 leerkrachten verdeeld over twee locaties.
1 augustus 1993 – 31 juli 1995:
Directeur van de basisschool Albert Schweitzer in Dieren. Deze school is opgegaan in De Vlinder
1 augustus 1991 – 31 juli 1993
Leerkracht en adjunct directeur aan de basisschool Valkenheuvel in Driebergen Rijssenburg.
1 januari 1986 – 31 juli 1991:
Leerkracht en vanaf 1987 tevens adjunct directeur aan de basisschool St. Jozef in Woerden.
1 januari 1984 – 31 december 1985:
Leerkracht aan de basisschool St. Theresia in Nijmegen.
1 september 1983 – 31 december 1984:
Vrijwilligerswerk bij het Kinderhuis Reek, een kindertehuis voor autistische kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar.
1 september 1982 – 31 juli 1983:
Leerkracht basisonderwijs aan de openbare basisschool Hartenaas in Grave.

Werkervaring buiten het onderwijs
2000-2002: Medewerker bij marktonderzoeksbureau Baroe in Breukelen. Ik heb
me toen beziggehouden met marktonderzoek naar onder andere de
implementatie van Toeristiek Online (het online kunnen reserveren
van reizen voor reisbureaus), het prescriptiebeleid van neurologen
betreffende chronische vermoeidheidsklachten. Tevens heb ik voor dit
bureau trainingen verzorgd aan huisartsen in verband met het in de
markt zetten van een nieuwe pijnstiller, VIOXX.

Overige informatie
Hobby”s: Koken, Lezen en hardlopen
Coördinator voor de MS collecte in de gemeente Rheden.

