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In dit deel gaan we in op de ontwikkelingen in en rond  

de school als geheel
2
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We zijn trots op de dynamiek binnen school4



CSG Reggesteyn staat midden in de samen-

leving: open en transparant naar iedereen  

die bij de school betrokken is. Daarom  

leggen we graag verantwoording af over 

de behaalde resultaten, de ontwikkelingen 

en processen die zich in en rond de school 

afspelen. In 2008 hebben wij voor het eerst 

een jaarverslag uitgebracht. Met dat jaar- 

verslag hebben wij interne en externe belang-

hebbenden laten zien hoe de school er voor 

staat. In de rapportage over 2009 hebben 

we de stap gezet van twee gescheiden rap-

portages (jaarverslag en jaarrekening) naar 

een geïntegreerd jaarverslag. Dit wordt het 

derde verslag in die lijn, waarbij we opnieuw 

goed geluisterd hebben naar kritische kant-

tekeningen. 

In dit document gaan we in het eerste deel in 

op de ontwikkeling in en rond de school als 

geheel. Daarna komen de drie vestigingen in 

beeld. We sluiten af met cijfermatige infor-

matie. 

Het college van bestuur heeft in het school-

ontwikkelingsplan 2008-2012 vijf kern-

ambities geformuleerd. Wij werken binnen 

de school hard aan het realiseren van die 

ambities. Wij laten dat graag zien, omdat 5
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we trots zijn op de dynamiek binnen de 

school, het vele werk dat verzet wordt om 

van Reggesteyn “gewoon een heel goede 

school te maken”. 

CSG Reggesteyn is een school. Daarom 

staan we in de eerste plaats stil bij de leer-

lingen met hun leerproces en de begelei-

ding door docenten en het ondersteunend 

personeel. Dat is ons kernproces. CSG 

Reggesteyn is ook een maatschappelijke 

onderneming. Daarom staan we ook stil bij 

de maatschappelijke taak die wij hebben: 

leerlingen voorbereiden op verantwoorde-

lijk burgerschap. Verder gaan we in op de 

samenwerking met anderen (instellingen, 

bedrijven, gemeenten). Reggesteyn kiest 

nadrukkelijk voor samenwerking en het delen 

van expertise en inzet bij het uitvoeren van 

onze taak. 

Wij hopen dat u dit verslag met genoegen 

leest. Hebt u vragen of opmerkingen: wij  

stellen uw reactie zeer op prijs. Wij gaan 

graag met u in gesprek.

Sam Terpstra, bestuurder

Vensters voor verantwoording
We hebben binnen Reggesteyn het instrument ‘Vensters voor Verantwoording’ geheel  

ingevoerd. Alle relevante informatie over de twintig vensters of hoofdonderwerpen is 

beschikbaar en voor u toegankelijk. U kunt dus met dit verslag terugkijken; u kunt ons 

gedurende het jaar ook volgen. De informatie over ‘Vensters voor Verantwoording’ vindt 

u op www.venstersvoorverantwoording.nl. Verder is informatie over de scholen voor 

voortgezet onderwijs (en daarmee ook over Reggesteyn) te vinden via de site van de Onder-

wijsinspectie: http://tkrtp.owinsp.nl/schoolwijzer. De beoordeling van de inspectie over 

scholen is in de vorm van inspectierapporten snel terug te vinden.
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We werken aan een klimaat waarin iedereen zijn mogelijk

heden kan ontwikkelen in samenwerking met anderen

1. Organogram

* oop = onderwijsondersteunend personeel

college van bestuur

vestiging Nvestiging C

oop*

units units units

oop* oop*

vestiging R

staf

raad van toezicht

directeur bedrijfsvoering 



Waar staat de school voor?

De missie van CSG Reggesteyn

CSG Reggesteyn is een brede scholen-

gemeenschap waar onderwijs en vorming 

plaatsvinden met het Evangelie van Christus 

als bron. Kenmerkend voor de school zijn, 

naast de geregelde bezinning op de Bijbelse 

boodschap, waarden als respect voor elkaar, 

eerlijkheid, openheid, vertrouwen en dienst-

baarheid. Vanuit deze kenmerken en waar-

den werken we aan een leef- en werkklimaat 

waarin ieder zich veilig voelt, verantwoor-

delijkheid draagt en zijn mogelijkheden kan 

ontwikkelen in samenwerking met anderen.

Onze kernwaarden

Een volledige omschrijving van onze kern-

waarden is te lezen op onze website. (De 

kernwaarden zijn te vinden via de buttons 

‘Welkom op Reggesteyn?’ > ‘Waar staan 

we voor?’ > ‘Onze kernwaarden’.) Hieronder 

volgt een verkorte versie.

Actief

Reggesteyn is voor leerlingen een leuke, 

actieve school waar ze met plezier naar toe 

gaan. 

Christelijk

Op Reggesteyn werken we vanuit het Evan-

gelie van Christus. Deze bron inspireert en 

stuurt ons, elke dag opnieuw. 

School waar je echt wat leert

Onze manier van lesgeven is eigentijds en 

uitdagend. Leren bij Reggesteyn is actief 

leren. 

Altijd dagen we leerlingen uit om het beste 

uit zichzelf te halen en maximaal te preste-

ren. 
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Kwaliteit

Reggesteyn is een goede school. Een 

betrouwbare school die kwaliteit biedt. Dat 

betekent:

1. goed onderwijs

2. goede resultaten

3.  goede vooruitzichten (vervolgopleidingen, 

arbeidsmarkt en verdere ontwikkeling)

Elke leerling telt mee

Binnen onze school telt elke leerling mee en 

is er aandacht en zorg voor iedereen. 

Maatschappelijk betrokken

Reggesteyn staat midden in de maatschap-

pij. Het contact met andere organisaties  

vinden we waardevol. Waar mogelijk werken 

we met zulke organisaties samen.
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In veel schema’s en grafieken korten wij de 

namen van onze vestigingen als volgt af:

N  Noetselerbergweg

C  Willem de Clercqstraat 

R  Rijssen 

Onze christelijke identiteit 

CSG Reggesteyn wil een school zijn met een herkenbare en 

beleefde christelijke identiteit. Op CSG Reggesteyn werken 

wij vanuit het Evangelie van Christus. Deze bron inspireert 

en stuurt ons elke dag opnieuw en verschaft ons een nieuwe 

blik op mens en samenleving. We maken dat zichtbaar in 

onze omgang met elkaar (dienstbaar, open, zorgvuldig, van-

uit vertrouwen, positief) en door activiteiten binnen en buiten 

de school. Deze kernambitie vormt voor ons een belangrijke 

opdracht en inspiratiebron.

De christelijke identiteit krijgt praktisch gestalte in het dage-

lijkse onderwijs, de omgang met elkaar en in vele activiteiten. 

Wij zijn een brede christelijke scholengemeenschap, waar alle 

leerlingen (en hun ouders) welkom zijn. Wij vinden de grote 

variatie aan overtuigingen en tradities die binnen de school 

aanwezig zijn een positief gegeven en leren leerlingen daarin 

hun eigen weg te gaan. We leggen sterke nadruk op vorming; 

ontmoeting, leren aan en met elkaar. Wij willen jongeren voor-

bereiden op hun toekomst, ook in hun zoektocht naar ant-

woorden op de vragen van zingeving en geloof. Daarbij biedt 

Reggesteyn ruimte voor het brede spectrum aan geloofsop-

vattingen en kerkelijke tradities binnen de christelijke traditie.

De kwaliteit en frequentie van de bezinningsmomenten blijft 

een belangrijk aandachtspunt. Wij vinden het belangrijk vast 

te houden aan een dagelijks moment van bezinning en reflec-

tie. Het is vooral een uitdaging een brug te slaan tussen de 

persoonlijke geloofsovertuiging van de docenten en de  

belevingswereld van de leerlingen. Juist bij vragen van  

vervolg op pag.  9



8 We dagen onze leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen
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Kijk op onderwijs

‘De leerling’ bestaat niet bij Reggesteyn. 

Leerlingen zijn individuen, elk met een eigen 

achtergrond, leerstijl, leerwens, verwachting 

en fase van zijn sociaal-emotionele ontwik-

keling. Onze onderwijsvisie in een notendop? 

Bij elke leerling eruit willen halen wat er in 

zit en het bieden van onderwijs op maat. Dit 

alles vanuit een pedagogisch optimistische 

visie met vertrouwen in de mogelijkheden van 

ieder kind.

De ontwikkelingsrichting van 
Reggesteyn

De volgende vijf kernambities zijn de 

komende jaren leidend voor het beleid van 

de school. 

1. Een herkenbare en beleefde christelijke 

identiteit

We maken dat zichtbaar is onze omgang met 

elkaar (dienstbaar, open, zorgvuldig, vanuit 

vertrouwen, positief) en door activiteiten bin-

nen en buiten de school.

2. Uitstekende kwaliteit

Wij zorgen voor een inspirerende leerom-

geving waarin we goed lesgeven, leerlingen 

optimaal begeleiden, hen maatwerk bieden 

en uitdagen zich maximaal te ontplooien. We 

stimuleren leerlingen op een zo hoog moge-

lijk niveau hun diploma te halen, met uitzicht 

op een succesvolle vervolgstudie. Daarbij 

streven wij naar een bovengemiddeld rende-

ment. 

3. Goede werkgever zijn

Reggesteyn biedt een plezierige en profes-

sionele werkomgeving die het personeel 

uitdaagt zich maximaal te ontplooien en 

voortdurend te werken aan verbetering van 

de professionele kwaliteit.

Inspiratie, motivatie en betrokkenheid zijn 

kenmerkend voor het personeel van CSG 

Reggesteyn. 

4. School waar leerlingen tot hun recht 

komen en zich thuis voelen

Onze school biedt een veilige en plezierige 

leer- en werkomgeving voor leerlingen. Zij 

voelen zich gekend en erkend; leerlingen 

voelen zich uitgedaagd om zich maximaal te 

ontplooien en hun talenten te tonen en ver-

der te ontwikkelen. Wij houden rekening met 

verschillen tussen leerlingen.

Onze school bereidt leerlingen voor op het 

toekomstig functioneren in de samenleving. 

Reggesteyn stimuleert hen hun eigen ver-

antwoordelijkheid vorm te geven en hun 

levensweg te vinden rond zingeving- en 

geloofsvragen.

5. Transparante school

Wij geven leerlingen, medewerkers en ouders 

een volwaardige en actieve rol in de school. 

Dat betekent ruimte voor actieve participatie, 

het nemen en dragen van verantwoordelijk-

heid en de bereidheid verantwoording af te 

leggen. En vooral: goed communiceren.

Wij communiceren actief met relevante 

maatschappelijke partners en werken, waar 

mogelijk en gewenst, met hen samen. Dit 

onder het motto: ‘we doen wat we zeggen en 

zeggen wat we doen’.

zin geving en geloof is het soms moeilijk de goede woorden te 

vinden en elkaar echt te ontmoeten. 

In alle drie vestigingen zijn vieringen gehouden met Kerst en 

Pasen en hebben wij aandacht besteed aan bid- en dank-

dag. Leerlingen leverden een actieve bijdrage aan die vierin-

gen: momenten om collectief de aandacht te richten op wat 

wezenlijk is en dat met elkaar te vieren.

De samenwerking met de kerken is gecontinueerd. Vooral 

in Rijssen loopt dat zeer goed in een structurele samenwer-

king binnen de commissie School en Kerken van het PCPO 

Rijssen, de PKN-kerken en CSG Reggesteyn. Wij werken 

aan deze actieve samenwerking met de kerken omdat wij 

betrokkenheid bij de identiteitsontwikkeling van jongeren als 

gemeenschappelijk werkterrein zien. De samenwerking in  

Nijverdal en Hellendoorn is in 2011 niet verder uitgebouwd.

vervolg ‘Onze christelijke identiteit’
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gemengd/theoretisch leerweg 169
basis-kadergerichte leerweg 321
vavo  2

gymnasium 74
atheneum 453
havo 584
havo/atheneum 30
vmbo/havo 28
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vavo 11
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gymnasium 47
atheneum 58
havo 145
gemengd theoretische leerweg 249
basis kadergerichte leerweg 480
vakcollege 40
pro 111
vavo 1
opdc 32
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249
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111
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2.  Aantal leerlingen per vestiging  
en per schoolsoort

3. Percentages geslaagden per vestiging

 % leerlingen van 1e naar 3e % leerlingen bovenbouw dat gemiddeld examencijfer
 klas zonder zittenblijven zonder vertraging diploma haalt over 2011

opleiding vestiging Reggesteyn gemiddelde NL Reggesteyn gemiddelde NL Reggesteyn gemiddelde NL

vwo
 N 98 

98-100
 57 

53-68
 6,2 

6,1-6,4
 R 100  nvt  nvt 

havo
 N 97 

93-100
 60 

54-68
 6 

6,0-6,3
 R 98  nvt  nvt 

vmbo-gt
 C nb 

95-100
 78 

81-92
 6,2 

6,1-6,4
 R 100  92  6,7 

vmbo k
 C 100 

98-100
 90 

79-92
 6,5 

6,0-6,4
 R 100  79  6,1 

vmbo b
 C 98 

97-100
 89 

87-96
 6,6 

6,3-6,7
 R 98  83  6,2 

4.  Gemiddeld examencijfer en rendement onder en bovenbouw
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Aantal leerlingen per schoolsoort

Na een lichte daling in 2010 is het aantal 

leerlingen weer gestegen. Dit geldt vooral 

voor de vestiging Noetselerbergweg (1078 – 

1116 – 1182). De beide andere vestigingen 

groeiden licht. 

In de vestiging Noetselerbergweg zet de 

groei van het vwo in verhouding tot het havo 

door. De verdeling van leerlingen over de  

verschillende opleidingen bleef in de vesti-

ging Willem de Clercqstraat min of meer 

gelijk. De verdeling binnen de vestiging  

Rijssen vertoont een vergelijkbaar patroon 

als in 2010. 

Reggesteyn en landelijke tendens

Over de gehele linie zien we een verminde-

ring van de omvang van het beroepsgerichte 

vmbo (vooral van de basisberoepsgerichte 

leerweg en ook van de kaderberoepsgerichte 

leerweg), een min of meer stabiele omvang 

van het vmbo-t en een groei van havo en 

vwo. Vooral het vwo is de laatste jaren fors 

gegroeid. Dit lijkt het gevolg van een meer 

optimistische plaatsing van leerlingen (meer 

gericht op kansen en mogelijkheden) en 

daarnaast van een zekere opwaartse druk 

vanuit ouders en primair onderwijs, - lande-

lijk duidelijk herkenbaar - en nu bij ons ook 

merkbaar. De komende jaren volgen we deze 

ontwikkeling nauwkeurig en gaan na of dit 

geen negatieve gevolgen heeft voor de resul-

taten (doorstroom en examens).

Slagingspercentages

Het slagingspercentage van Reggesteyn ligt 

over de hele linie gemiddeld boven negentig 

procent. Alleen voor havo en kader liggen de 

slagingspercentages iets onder het lande-

lijk gemiddelde. Afgezet tegen de landelijke 

norm is dit een redelijk tot goede prestatie.

Het slagingspercentage van havo en vwo 

(atheneum) ligt in 2011 hoger dan vorig 

jaar. De daling van de afgelopen twee jaar 

is omgebogen. De effecten van de geno-

men maatregelen zijn al beperkt zichtbaar. 

Het volgen van meer lessen zal op den duur 

vruchten afwerpen. Reggesteyn houdt 

vast aan de visie dat leerlingen die een kans 

van slagen hebben, doorstromen naar de 

eindexamenklas. De komende jaren moeten 

alle scholen in Nederland rekening houden 

met het onder druk staan van de examenre-

sultaten, omdat er verzwaarde exameneisen 

gaan gelden. 

Ook dit jaar is er een analyse gemaakt van 

de examenresultaten binnen de units; naar 

aanleiding daarvan is het gesprek gevoerd 

over mogelijke verbeteringen en aanpassin-

gen. 

De beide opleidingen van de theoretische 

leerweg van Reggesteyn (vestiging C en R) 

scoren uitstekend, vooral omdat alle vmbo-

leerlingen verplicht wiskunde hebben en 

omdat bij ons daarnaast alle leerlingen in 

een extra vak, namelijk technologie, examen 

doen. 

Gemiddeld examencijfer en 
cohort rendement

De gemiddelde examencijfers voor het vmbo 

zitten rond of ruim boven het gemiddelde. 

Voor havo en vwo zitten de cijfers dicht bij 

het gemiddelde. 

Verschillen schoolexamen-centraal examen

Het signaleren van verschillen tussen  

cijfers in de schoolexamens en het landelijke 

examen maakt onderdeel uit van de kwali-

teitszorg van Reggesteyn. Per vak brengt  

de school de gescoorde cijfers in kaart en 

volgt een analyse hiervan. Waar de verschil-

len groter zijn dan 0,5, kijken we naar de 

oorzaken en ondernemen we actie om dit 

te veranderen: binnen de vaksecties maken 

docenten afspraken over de normering. Ook 

laten we in een aantal gevallen de leerstof 

nog beter aansluiten op het examen. Over 

het geheel genomen zijn de verschillen rela-

tief klein. Alleen voor atheneum zit het ver-

schil op 0,5, maar het driejaren-gemiddelde 

zit daar nog boven. We werken intensief aan 

het verkleinen van het verschil. 

Voor nadere en gedetailleerde informatie 

verwijzen wij naar de website van de onder-

wijsinspectie.

Ongediplomeerd schoolverlaten

Van elke leerling die de school verlaat, gaan 

we na van welk schooltype, met welke reden 

en wie hierbij betrokken zijn. 

We zorgen voor een goede begeleiding van 
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verhuizing
opleiding die Reggesteyn niet biedt
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gedragsproblemen
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5. Categorieën schoolverlaters in 2011

6. Percentage ongediplomeerde schoolverlaters in 2011



leerlingen die overstappen naar een ander 

type onderwijs als bijvoorbeeld rebound 

(bij gedragsproblemen) of leerlingen die 

vroegtijdig doorgaan naar het volwassenen-

onderwijs. Een flink deel van deze groep 

bestaat uit leerlingen die een opleiding willen 

volgen die Reggesteyn niet biedt (groen-

onderwijs, loot-school, speciale vmbo  

opleidingen). 

Onze belangrijkste categorieën school-

verlaters zijn: 

• leerlingen die kiezen voor een opleiding die 

Reggesteyn niet biedt. Soms vertrekken 

leerlingen vroegtijdig naar een beroeps-

opleiding (mbo) of het volwassenen-

onderwijs. Dit laatste gebeurt vooral om 

te voorkomen dat zij zonder diploma het 

onderwijs verlaten.

• leerlingen die verhuizen 

• leerlingen van het praktijkonderwijs. Bij dit 

traject hoort geen diploma, Reggesteyn 

helpt deze leerlingen aan een leer/werkplek.

In sommige gevallen blijkt dat leerlingen, 

aangenomen vanuit pedagogisch optimisme, 

in de bovenbouw toch niet in staat zijn een 

regulier vmbo-diploma te halen. Deze leer-

lingen hebben bijzondere zorg nodig, bij-

voorbeeld op het speciaal onderwijs of het 

praktijkonderwijs. Voor de leerlingen die dit 

betreft, zoekt de school een passende  

opleiding. Ook kijken we kritischer bij de 

aanname of het halen van een diploma een 

reële mogelijkheid is.

Effectief onderwijsbeleid

Schoolontwikkelingsplan
Wat is gerealiseerd?

Het college van bestuur rapporteert elk 

kwartaal aan de raad van toezicht over de 

voortgang van het uitvoeren van beleidson-

derdelen van het schoolontwikkelingsplan.

In het schoolontwikkelingsplan is in 2011 

aandacht besteed aan de volgende onder-

werpen: christelijke identiteit, verbeteren 

kwantitatieve resultaten, kwaliteitsagenda, 

ict, personeelsbeleid, leerlingen, huisves-

ting, bestuurlijke inrichting, strategische 

samenwerking, samen opleiden en een nieuw 

schoolontwikkelingsplan.

Christelijke identiteit

De vormgeving van de christelijke identiteit 

vindt plaats in de vestigingen, direct gekop-

peld aan het onderwijsproces en aan de 

manier waarop personeel en leerlingen met 

elkaar omgaan. De bestaande methode 

voor dagopeningen is geëvalueerd en is er 

gekozen voor het werken met twee nieuwe 

methodes: Oase en Zinbox. In de vestiging 

Rijssen is gestart met het actief betrekken 

van ouders bij de vieringen. De belangstelling 

daarvoor groeit.

Verbeteren kwantitatieve resultaten

Alle instroom-, doorstroom- en uitstroomge-

gevens zijn zoals gebruikelijk vastgelegd en 

geanalyseerd. Ook de behaalde resultaten 

zijn zorgvuldig bekeken. Zoals vermeld bij het 

onderdeel ‘Slagingspercentages’ heeft de 

school stappen ondernomen om de resulta-

ten te verbeteren. Vooral op de vestigingen 

N en R zijn intensieve gesprekken gevoerd 

met de docenten over de resultaten en zijn 

afspraken gemaakt om tot concrete verbete-

ringen te komen.

Ook de plaatsing van de leerlingen bij hun 

start op Reggesteyn krijgt ruime aandacht. 

Dit gebeurde de afgelopen jaren volgens het 

uitgangspunt: pedagogisch optimisme (van 

wat een kind zou kunnen). De ervaringen zijn 

geëvalueerd en hebben geleid tot afspraken 

over een wat minder optimistische plaatsing. 

Binnen de school staat het verbeteren van de 

determinatie volop in de belangstelling.

Kwaliteitsagenda

Aan de kwaliteitsagenda is actief gewerkt. 

Dit is als apart onderdeel opgenomen in dit 

jaarverslag.

Ict

Via de bestaande website kunnen ouders 

en leerlingen inloggen op een eigen website 

waarop zij toegang hebben tot persoonlijke 

en op hen toegesneden informatie zoals cij-

fers, examenresultaten of verslagen van de 

MR. Ouders en leerlingen blijken veelvuldig 

op de site te kijken, deze voorziet duidelijk in 

een behoefte.

Voor medewerkers is er het personeelsweb 

met een schat aan informatie (onder andere 

op P&O-gebied), actualiteiten en ruimte 

voor informele pagina’s met een alternatieve 

Marktplaats; de Reggesteynpasar. Verder 

is na een proef in 2010 de mogelijkheid 

beschikbaar voor medewerkers om thuis,  

via het web, de schooldocumenten te  

13
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bewerken. 

Personeelsbeleid

In de meeste units is de reflectie op de  

professionele docent afgerond; de resultaten 

zijn door de unitleiders met elkaar gedeeld. 

Op basis daarvan is de uitwerking van een 

nieuwe gesprekkencyclus, inclusief beoor-

delingsgesprekken, ter hand genomen. Het 

project Integraal Gezondheidsmanagement is 

verder uitgevoerd. Meer verderop in dit jaar-

verslag. (Zie ‘Personeel’)

Leerlingen

Zie hiervoor de bijdragen vanuit de vesti-

gingen. 

Huisvestiging

Het ruimteprobleem in de vestiging  

Noetselerbergweg heeft nadrukkelijk onze 

aandacht gevraagd. De (onverwachte) groei 

van het aantal leerlingen maakte aanpassin-

gen in de manier van roosteren noodzakelijk. 

Desondanks is het gebouw te krap voor de 

huidige populatie. We zijn nadrukkelijk met 

de gemeente in gesprek gegaan over moge-

lijke oplossingen. 

Er is een direct verband gelegd tussen de 

nieuwbouwplannen voor de Elimschool (VSO, 

SOTOG) en de vestiging Willem de Clercq-

straat. Er wordt onderzoek gedaan naar 

verschillende varianten van combinatie van 

de huisvesting van vestiging C en van de 

Elimschool. 

Bestuurlijke inrichting

De bestuurlijke inrichting van Reggesteyn is 

geëvalueerd. Op basis hiervan heeft de raad 

van toezicht extern een opdracht gegeven 

voor een advies over de meest passende 

structuur voor het (top-) management. Deze 

adviezen hebben geleid tot een aan passing 

van de besturing van Reggesteyn.

Met ingang van 1 augustus 2011 (na het 

vertrek van Henny Lubbers als lid van het 

college van bestuur) is de opzet van een 

tweehoofdig college van bestuur gewijzigd 

naar een college van bestuur dat bestaat uit 

één persoon. Deze aanpassing is zorgvul-

dig voorbereid en stapsgewijs uitgevoerd, 

waarbij naast de drie vestigingsdirecteuren 

een directeur bedrijfsvoering is benoemd 

(de heer Ben Mooiman). Een en ander heeft 

geleid tot een herinrichting van het directeu-

renoverleg en het uitwerken van een nieuw 

management statuut.

Strategische samenwerking ‘Hart van  

Overijssel’

Het Vechtdal College (Hardenberg), het  

Noordik (Almelo) en Reggesteyn (Nijverdal) 

hebben de jaren voorafgaand aan het ver-

slagjaar onderzoek gedaan naar vormen 

van strategische samenwerking. Begin 2011 

werd duidelijk dat het Vechtdal College 

voor een andere route koos. Daarmee is de 

samenwerking binnen ‘Hart van Overijssel’ 

beëindigd. De samenwerking tussen het 

Noordik en Reggesteyn is gecontinueerd.

Nieuw schoolontwikkelingsplan

In de tweede helft van 2011 zijn de voorbe-

reidingen gestart voor de uitwerking van een 

nieuw schoolontwikkelingsplan. Dit proces 

krijgt in 2012 haar beslag.

Kenmerken leerlingen

Leerling Gebonden Financiering (LGF) / 

leerwegondersteunend onderwijs

Het aantal leerlingen met LGF is het afgelo-

pen jaar  opnieuw gestegen, bij alle drie ves-

tigingen. Oorzaak hiervoor is het feit dat er 

meer ervaring is opgedaan met het realiseren 

van de juiste indicatie. Het aanvragen van 

extra gelden voor ondersteuning en bege-

leiding komt hierdoor eenvoudiger tot stand 

komt. 

Het aantal leerlingen op het leerwegonder-

steunend onderwijs is de afgelopen twee jaar 

stabiel licht gedaald. 

Kwaliteitsagenda 

In 2011 is verder gewerkt aan de kwaliteitsa-

genda 2009-2012. Reggesteyn werkt vanuit 

deze kwaliteitsagenda aan de verbetering 

van het onderwijs op de gebieden: rekenen 

en taal, examen en toetsing, talentmaxi-

malisatie voor leerlingen, praktisch leren, 

de professionele leraar, versterking van het 

didactisch en pedagogisch handelen. Elk jaar 

wordt een projectplan opgesteld. In januari 

en juni levert elke unitleider een tussenrap-

portage over de voortgang van de verschil-

lende onderdelen in de unit. 

Rekenen en taal

Dit thema is actueler dan ooit. Binnen het 

totaal van vakken krijgen Nederlandse taal, 

Engelse taal en wiskunde een prominentere 
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plaats. De belangrijkste redenen hiervoor zijn 

de verzwaarde exameneisen (gemiddelde van 

de vakken op het eindexamen moet minstens 

5,5 zijn) en de kernvakken-regel (niet meer 

dan één keer een 5). 

Verder geldt dat er vanaf 2014 bij elke leer-

ling een rekentoets wordt afgenomen als 

onderdeel van het examen. Reggesteyn 

is intensief bezig om zowel lezen als (het 

onderhouden en verdiepen van) rekenen op 

te nemen in het curriculum van alle leerjaren. 

De extra inspanningen zijn gericht op het 

snel signaleren van achterstanden / uitval en 

hierop adequaat te reageren.

Bij lezen is het achterliggend doel het  

vergroten van de leesvaardigheid en de 

woordenschat van leerlingen. In alle units is 

gesproken over de bijdrage die elk vak en 

elke docent kan leveren om het taalniveau 

van de leerlingen te verhogen.

Een nieuw taal- en rekenbeleidsplan is in  

de afrondende fase.

Talentmaximalisatie leerlingen

Reggesteyn wil uitstralen dat bestaande 

talenten van leerlingen de kans krijgen op te 

bloeien. Dit kunnen talenten zijn voor een (of 

meerdere) vakgebied(en) zoals sport, muziek, 

een vak als wiskunde of een beroepsgericht 

vak. De bedoeling is dat leerlingen hun ken-

nis en vaardigheden verbreden of verdiepen. 

Zo doen de beroepsgerichte afdelingen mee 

aan regionale of landelijke vakwedstrijden 

en hebben ook dit jaar weer diverse prijzen 

behaald. Voor havo en vwo zijn vakoverstij-

gende modulen ontwikkeld voor verbreding 

en verdieping van de leerstof. Docenten van 

de bovenbouw volgden de cursus ‘Compac-

ten en verrijken’ om zo nog meer te kunnen 

beantwoorden aan de interesses van leer-

lingen. 

Reggesteyn neemt deel aan de kenniskring 

Talentmaximalisatie Twente. Met drie andere 

scholen behoort Reggesteyn tot de kop-

lopers op dit gebied door deel uit te maken 

van een denktank voor alle scholen voor 

voortgezet onderwijs in Twente. De denktank 

ontwikkelt programma’s en materialen op het 

gebied van talentmaximalisatie.

Plusgroepen 

Niet alleen voor haar eigen leerlingen ontwik-

kelt Reggesteyn speciale programma’s voor 

getalenteerde leerlingen. De school werkt 

ook, samen met een deel van de  

Hellendoornse basisscholen, aan leerstof 

voor meer getalenteerde leerlingen. Een deel 

van deze lessen wordt door docenten van  

Reggesteyn gegeven. 

Braintrain

Samen met het basisonderwijs in Rijssen 

hebben enkele docenten van de onderbouw 

zowel voor wiskunde als voor Engels een 

programma ontwikkeld voor de leerling van 

het basisonderwijs die wat meer aankunnen 

dan de basisschoolleerstof. Inmiddels zijn er 

honderden leerlingen uit zowel Rijssen als 

Nijverdal die hieraan deelnemen.

Gymnasium 

De lijn die ingezet is in 2009 (visie op het 

gymnasium van Reggesteyn) hebben we in 

2011 kunnen doortrekken. Ons gymnasium 

biedt leerlingen nadrukkelijk een bredere 

opleiding dan alleen de klassieke talen. De 

cultuurhistorische achtergrond ervan speelt 

een grote rol. In alle lessen en bij vakoverstij-

gende modulen gaan docenten uit van een 

hoog niveau en werken zij vanuit een weten-

schappelijk en onderzoekend perspectief. Er 

is een uitgebreid excursieprogramma voor 

deze leerlingen ontwikkeld. 

Praktisch leren

Met het nieuwe curriculum voor ‘Oriëntatie 

op vakmanschap’, een praktisch programma 

voor de basis- en kaderberoepsgerichte 

leerweg, is inmiddels op de vestiging Rijssen 

twee jaar ervaring opgedaan. De vestiging 

W. de Clercqstraat heeft een soortgelijk pro-

gramma ontwikkeld en start hiermee in 2012. 

Samen met het SLO werkt de laatste vesti-

ging aan een verbeterde doorlopende leerlijn 

vanuit de leergebieden in de onderbouw naar 

het programma voor de bovenbouw. Enkele 

afdelingen in de bovenbouw van het vmbo 

bouwen het competentiegericht werken ver-

der uit, mede als voorbereiding op het ver-

volgonderwijs.

Examen en toetsing

De protocollen voor toetsing en examens 

worden ingevoerd. Er zijn informatieboek-

jes gemaakt over de regelingen betreffende 

plaatsing, toetsing, determinatie en examens 

voor de hele school. Deze boekjes zijn voor 

elke medewerker digitaal te raadplegen. Het 

komende jaar werken we gericht aan de ver-

betering van de determinatie en doorstroom 

door de school.
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 N  C R

 2010 2011 2010 2011 2010 2011

aantal leerlingen 1.116 1.180 499 492 1.247 1.163

aantal leerlingen lgf 21 29 7 12 31 46

aantal leerlingen lwoo 0 0 155 135 251 248

zorgleerlingen in % 1,9% 2,5% 32,5% 29,9% 25,3% 25,3%

7. Zorgleerlingen binnen Reggesteyn

8. Profiel en sectorkeuze

N

C

R

CM   = cultuur en maatschapij

EM   = economie en maatschapij

NG   = natuur en gezondheid

NT   = natuur en techniek

EM/CM  = profielcombinatie

NT/NG  = profielcombinatie
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De professionele leraar

De units werken aan de zelfgeformuleerde 

competenties. Binnen de gesprekscyclus is 

het voldoen aan of verbeteren van de com-

petenties een gespreksonderwerp. 

Versterking didactisch en pedagogisch 

handelen

De interne coach voor docenten (ICD-er) 

gaat steeds meer een rol spelen bij docenten 

die hun pedagogisch en didactisch handelen 

willen verbeteren. Het referentiekader is in 

veel gevallen de aanpak uit de publicatie  

‘De vijf rollen van de leraar’. Het gaat hierbij 

om de rol als: gastheer, presentator, didac-

ticus, pedagoog en afsluiter van de les te 

verbeteren. 



9. Marktaandeel
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Marktaandeel

Hellendoorn

Het marktaandeel in de gemeente Hellen-

doorn is de afgelopen jaren stabiel (rond de 

65 procent). In dit percentage is geen reke-

ning is gehouden met het feit dat de leer-

lingen uit Haarle altijd naar Raalte gaan en 

de leerlingen uit Daarlerveen naar Almelo en 

Vriezenveen. 

Rijssen-Holten

Het marktaandeel in de gemeente Rijssen-

Holten is opnieuw iets gedaald. Er heeft een 

lichte verschuiving van de leerlingenstroom 

richting de Waerdenborch plaats gevonden, 

daarnaast is er ook een beperkte groep leer-

lingen die voor de Passie heeft gekozen. Dat 

laatste verklaart de kleine vermindering van 

instroom vanuit de gemeente Wierden. Uit 

de overige gemeenten is er een aanwas van 

leerlingen.

Personeel

In- door- en uitstroom

Aan het einde van schooljaar 2010-2011 

zijn relatief veel docenten met FPU gegaan, 

vooral op de vestiging Noetselerbergweg. 

Verder is het lid van het college van bestuur 

met FPU gegaan. Hiervoor in de plaats is de 

directeur bedrijfsvoering aangesteld. Ook zijn 

aan het einde van schooljaar 2010-2011 veel 

medewerkers van het onderwijsondersteu-

nend personeel met FPU gegaan. Deze vaca-

tures zijn grotendeels intern ingevuld. 

Door de combinatie van het vertrek van een 

aantal docenten en een lichte stijging van het 

leerlingenaantal (2788 in plaats van 2721) 

ontstond met ingang van 2011-2012 een 

aantal vacatures. De vacatures bestonden 

hoofdzakelijk op de vestiging Noetseler-

bergweg.

Het lerarentekort is in het westen van het 

land duidelijk en begint zo langzamerhand 

ook in het oosten van het land zichtbaar te 

worden. Dit was voor het eerst te merken in 

het seizoen 2010-2011. Het vervullen van de 

vacatures voor schooljaar 2011-2012 leverde 

echter nauwelijks problemen op. Relatief veel 

sollicitaties komen binnen via onze eigen 

website. De advertenties in de dagbladen 

leveren de minste reacties op.

Gemiddelde leeftijdsopbouw

De gemiddelde leeftijd voor Reggesteyn in 

2011 bedraagt op 31 december 2011: 45,68 

jaar. De gemiddelde leeftijd ten opzichte van 

2010 (45,72) is iets gedaald. De vestiging 

Noetselerbergweg heeft het jongste per-

soneelsbestand en de vestiging Rijssen de 

meeste oudere werknemers. Het onderwijs-

ondersteunend personeel op alle vestigingen 

is gemiddeld vier jaar ouder dan het onder-

wijsgevend personeel.

Formatie

Bij de eerste prognoses voor 2011-2012 was 

de verwachting dat de leerlingenaantallen 

zouden afnemen. Dit bleek niet juist, uitein-

delijk kwamen er meer leerlingen dan het 

voorgaande schooljaar. Dit heeft te maken 

met een grote externe instroom in havo-4. 

Deze instroom blijkt moeilijk in te schatten. 

Hier wordt de komende tijd meer aandacht 

aan besteed. Om in de formatie een flexibele 

schil te creëren, heeft Reggesteyn gekozen 

om nieuwe medewerkers op de Payroll te  

plaatsen. Dit ook om een eventuele  

ww-bijdrage te voorkomen. Nieuwe  

medewerkers krijgen een aanstelling bij 

P-Flex tot 1 januari. Is de eerste beoordeling 

voldoende, dan komt de nieuw benoemde  

in dienst van Reggesteyn. 

Binnen het functiegebouw van de school 

zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd. In 

verband met organisatorische ontwikkelingen 

en een wijziging in de besturingsfilosofie is 

de functie van lid van college van bestuur 

komen te vervallen. Hiervoor in de plaats 

is de functie van directeur bedrijfsvoering 

ingevoerd. In het kader van leerlingenzorg 

is op de vestiging Willem de Clercqstraat de 

functie van medewerker opvanglokaal bin-

nen de bestaande formatie gevoegd. Op de 

vestiging Noetselerbergweg is een nieuwe 

functie ingezet: werkplaatsbeheerder. Voor 

de staffunctie van medewerker helpdesk is 

functieonderhoud aangevraagd en op basis 

hiervan is de functie opnieuw beschreven, 

gewaardeerd en vastgesteld. In Rijssen is 

binnen bestaande formatie de (nieuwe)  

functie van assistent facilitaire zaken  

opgenomen. 

In het schooljaar 2009-2010 zijn de streef-

cijfers voor de functiemix vastgesteld. Er 

zijn verschillende vacatures opengesteld en 

veel collega’s zijn benoemd op een LC- of 
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12. Ziekteverzuim

13. Inzet trekkingsrecht

14. Bevoegde en onbevoegde docenten
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een LD-functie. In totaal zijn in de afgelopen 

periode achttien LC-docenten en twee LD-

docenten benoemd. Zie ook figuur 11 op 

pag. 18.

Ziekteverzuim

Sinds het begin van 2011 krijgen alle  

leidinggevenden iedere maand een verzuim-

overzicht. Het MT bespreekt deze.
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Integraal gezondheidsmanagement 

In 2010 is een start gemaakt met het project:  

‘Reggesteyn in Beweging’. Doelstelling van dit project 

is, samen met Arbodienst Santar, te werken aan het 

vergroten van de inzetbaarheid van de mede werkers 

van Reggesteyn. In het afgelopen schooljaar is 

gewerkt aan het realiseren van de volgende doelen:

• Een plezierig werkklimaat en meer regelmogelijk-

heden voor medewerkers.

• Medewerkers die langer gezond en met plezier  

kunnen doorwerken ( het vergroten van de inzet-

baarheid).

• Reductie van het ziekteverzuim (frequentie verzuim 

en ziekteverzuimpercentage omlaag).

Hieraan is gewerkt door drie deelprojecten uit te  

voeren binnen het project ‘Reggesteyn in beweging’. 

1. Gezondheidscheck

Het eerste deelproject bestond uit het uitvoeren van 

health-checks op de drie vestigingen. De vestiging 

Noetselerbergweg trapte in het najaar van 2010 af, 

gevolgd door de vesting Rijssen in het voorjaar van 

2011. De vestiging Willem de Clercq sloot de reeks 

af na de zomervakantie. In totaal hebben 264 mede-

werkers deelgenomen aan de health-check (77% 

van al het personeel). Van de medewerkers meldde 

zeventien procent zich af. Een aantal collega’s krijgt 

in het voorjaar van 2012 (alsnog) de gelegenheid deel 

te nemen.

Over het algemeen blijkt uit de health-checks dat 

Reggesteyn-medewerkers relatief gezond zijn en 

een redelijk gezonde leefstijl hebben. Aandachts-

punt voor een behoorlijk aantal medewerkers blijft 

het hand haven van een gezond lichaamsgewicht. Uit 

de health-checks is gebleken dat 49 procent van de 

medewerkers hiermee worstelt. Reggesteyn heeft 

hierop ingespeeld door, naast de reguliere fitnessre-

geling, een aantal sportactiviteiten aan te bieden. Een 

aantal medewerkers is naast hun werk bij Reggesteyn 

actief als begeleider bij verschillende sporten. Deze 

medewerkers zijn bereid geweest de sportbegeleiding 

ook aan te bieden aan collega’s. Helaas was het aan-

tal aanmeldingen te gering om dit door te laten gaan.

2. Werkplezier

Op het gebied van werkdruk en werkplezier blijkt dat 

het merendeel van de medewerkers veel energie haalt 

uit het werk. Ongeveer tien procent van de deelne-

mers meldt dat zij werkdruk ervaren (werkstressoren). 

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan 

dat vooral de snelheid die wordt gevraagd om het 

werk af te krijgen, in enige mate, bijdraagt aan de 

ervaren werkdruk. De emotionele belasting van het 

werk ervaart ruim vijftig procent als zwaar. Vooral de 

omgang met (steeds mondiger wordende) leerlingen/

ouders en het veelvuldig moeten overtuigen/over-

reden van anderen, zien medewerkers als zwaar.  

Op het gebied van de energiebronnen (afwisseling in 

het werk, autonomie en omgang met collega’s en  

leidinggevenden) scoren de respondenten positief. 

Het lijkt erop dat de energiebronnen voldoende 

tegenwicht bieden tegen de werkstressoren. 

3. Themamiddag

In november is op de vestiging Noetselerbergweg een 

themamiddag georganiseerd met een aanbod van zes 

workshops. De thema’s varieerden van tai-chi, werk-

plezier tot appreciative inquiry (waarderend gesprek) 

en een workshop ademhaling. De workshops zijn 

door de deelnemers wisselend ervaren. De aandacht 

voor gezondheid en beweging werd positief ontvan-

gen. Het tijdstip van de themamiddag (direct na een 

vergadering) werd als minder positief ervaren.



Verder besteedt de school meer aandacht 

aan verzuimgesprekken en de rol van de 

leidinggevende bij verzuim. Met ingang van 

1 juli 2011 is er een nieuwe bedrijfsarts, de 

vorige bedrijfsarts is met pensioen. Het pro-

ject Integraal Gezondheidsmanagement is 

verder uitgewerkt, medewerkers zijn zichzelf 

meer bewust van verzuim. Dit heeft geleid tot 

een daling van het verzuimpercentage.

Gesprekken en competentiemanagement

In het voorjaar van 2011 is een themadag 

georganiseerd. Schoolleiding en manage-

ment gaven invulling aan de herziene 

gesprekkencyclus en het competentiema-

nagement. De input van de themadag heeft 

een werkgroep gebruikt bij het verder uitwer-

ken van deze onderwerpen. Reggesteyn wil 

met deze instrumenten de professionalisering 

en ontwikkeling van haar medewerkers ver-

sterken en stimuleren. 

De werkgroep heeft in het najaar van 2011 

de eerste concept producten (beleidsuit-

gangspunten, protocollen en formulieren) 

opgeleverd. Deze producten geven antwoord 

op de vragen hoe de gesprekkencyclus en 

het competentiemanagement binnen Regge-

steyn eruit moeten komen te zien. Het stre-

ven is om het proces voor de zomervakantie 

van 2012 af te ronden, zodat in het nieuwe 

schooljaar een start kan worden gemaakt 

met de nieuwe cyclus.

Arbo

Om Arbo meer op de kaart te zetten, werkt 

de school aan een nieuw Arbobeleidsplan. 

Hierin staat met welke Arbo-onderwerpen 

Reggesteyn de komende periode aan de slag 

gaat. Voorbeelden hiervan zijn: aanstellen 

van een preventiemedewerker per vestiging, 

het aanstellen van Hoofd Bedrijfshulpver-

leners per vestiging, het opstellen van een 

schoolveiligheidsplan en het gebruik van een 

digitaal ongevallenregister.

Ongevallenregistratie

In 2011 zijn drie meldingen binnen gekomen 

van een ongeval. In alle drie de gevallen 

gaat het om lichte ongevallen bij lichamelijke 

opvoeding.

Taakbeleid

In 2010 is door een werkgroep een nieuw 

taakbeleid geformuleerd. Dit voorstel heeft 

niet de vereiste meerderheid van stemmen 

ontvangen. De werkgroep Taak beleid was 

van mening dat het voorstel inhoudelijk een 

verbetering zou betekenen voor de mede-

werkers en vond de uitkomst teleurstellend. 

Uit de evaluatie bleek dat de communicatie 

rond de stemmingsprocedure niet optimaal 

verlopen was. Omdat de werkgroep Taakbe-

leid achter de inhoud stond en deze graag 

nogmaals ter stemming wilde brengen, is 

het college van bestuur gevraagd het voor-

gestelde taakbeleid opnieuw onder de aan-

dacht van de medewerkers te  

brengen. 

Het college van bestuur heeft hiermee  

ingestemd. De werkgroep Taakbeleid heeft 

vervolgens alle units bezocht en een toelich-

ting gegeven op het nieuwe voorstel. Vragen 

en opmerkingen van medewerkers zijn geïn-

ventariseerd en waar nodig verwerkt in het 

nieuwe voorstel.

Over het voorgestelde taakbeleid is in  

maart 2011 opnieuw gestemd. Bij deze 

stemming hebben 128 docenten (55%) hun 

stem uitgebracht. Uiteindelijk heeft 37% voor 

het nieuwe taakbeleid gestemd. Hiermee 

is de vereiste tweederde meerderheid niet 

behaald. Het gevolg van deze stemming is 

dat het geldende taakbeleid ongewijzigd 

blijft.

Begeleiding

Al drie jaar zet Reggesteyn de interne coach 

docent (ICD-er) in. Elke vestiging maakt 

gebruik van de ICD-ers. De gesprekken 

variëren van het volgen van een ICD traject 

(inleidend gesprek, samenstellen kijkwijzer, 

lesbezoek en nabespreken) tot het behan-

delen van dringende vragen tussendoor. 

Daarnaast wordt er met groepen collega’s 

gewerkt op basis van collegiale visitatie. Ook 

intervisie wordt ingezet (vestiging C). Het 

merendeel van de docenten dat een beroep 

heeft gedaan op een ICD-er is enthousiast. 

ICD draagt bij aan hun ontwikkeling op per-

soonlijk en professioneel vlak. De ICD-ers 

volgen dit jaar een cursus om hun eigen ken-

nis en vaardigheden op peil te houden.

Opleiding en training

In 2011 zijn bijna 120 scholingsverzoeken 

gehonoreerd. Van negenentwintig medewer-

kers is bekend dat zij hun trekkingsrecht op 

scholing ingezet hebben voor het volgen van 

diverse cursussen, trainingen of opleidin-

gen. Er volgden vijfentwintig docenten een 
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langdurige studie of opleiding. Acht docen-

ten volgen een opleiding om een hogere 

bevoegdheid te behalen (van tweede- naar 

eerstegraad), zeven docenten studeerden 

voor een extra bevoegdheid. In verband met 

het behalen van een bevoegdheid waren zes 

docenten in opleiding. Twee docenten volgen 

een opleiding voor middenmanager en drie 

docenten volgen een langdurige specialisti-

sche opleiding.

Binnen het onderwijsondersteunend perso-

neel volgden een aantal medewerkers een 

langdurig scholingstraject. De medewerkers 

van de afdeling P&O volgen langdurige scho-

lingstrajecten in het kader van professionele 

(en persoonlijke) ontwikkeling. Twee mede-

werkers van het onderwijs ondersteunend 

personeel volgen, in het kader van persoon-

lijke ontwikkeling, de opleiding tot bedrijfs-

counselor.

In 2011 heeft Reggesteyn docenten een 

professionaliseringstraject aangeboden. Dit 

traject is ontwikkeld (in het samenwerkings-

verband ‘Hart van Overijssel’) in samenwer-

king met de Twentse School of Education. 

Doel is docenten in de gelegenheid te stellen 
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Samenwerkingsverbanden

Reggesteyn kent diverse vormen van samenwerking 

met scholen, bedrijven, gemeenten en maatschap-

pelijke organisaties. Schoolbreed zijn er de volgende 

samenwerkingsverbanden:

• Contacten met ROC’s: in de eerste plaats met het 

ROC Twente. Reggesteyn participeert in het aan-

sluitingsnetwerk rond het ROC van Twente. De 

aandacht gaat onder meer uit naar de doorstroom 

vmbo-mbo en een zo zorgvuldig mogelijke afstem-

ming tussen scholen van het netwerk Noordwest-

Almelo. 

• In dit kader zijn nadere afspraken gemaakt met  

het ROC van Twente om te komen tot een mbo-

opleiding ‘Helpende Zorg en Welzijn’, niveau 2, 

in Rijssen. Deze opleiding sluit direct aan bij de 

opleiding vmbo-zorg en welzijn, basis. Het pro-

gramma van deze opleiding en de afspraken over de 

aansluiting zijn uitgewerkt in nauw overleg met de 

VO-scholen in de gemeente Rijssen-Holten. Helaas 

hebben zich te weinig leerlingen voor deze opleiding 

gemeld, waardoor deze niet van start is gegaan. (Zie 

ook het vestigingsdeel Rijssen.)

• Contacten met het regionale bedrijfsleven, zowel 

met werkgeversorganisaties in Rijssen/Holten en 

Hellendoorn, als met individuele bedrijven

• Overleg met scholen voor voortgezet onderwijs  

in het kader van het regionale onderwijsaanbod 

in de regio Midden IJssel Noord. Er is een nieuwe 

aanvraag voor een regionaal Plan Onderwijs-

voorzieningen bij het Ministerie ingediend. Voor  

Reggesteyn bevat deze aanvraag geen wijzigingen.

• Overleg scholen voor voortgezet onderwijs in het 

kader van de stedenband Twente.

• Passend onderwijs. Reggesteyn neemt deel aan het 

samenwerkingsverband VO regio Almelo (met o.a. 

het OPDC ’t Nijrees). Daar is uitgebreid gesproken 

over de toekomst van dat samenwerkingsverband 

en over de gevolgen van de invoering van passend 

onderwijs. 

• Samenwerking in het kader van de maatschappelijke 

stage. Onder andere met de gemeentes Hellendoorn 

en Rijssen-Holten en de vrijwilligerscentrales en 

diverse organisaties, bedrijven en bedrijfsnetwerken.

• Periodiek overleg van het Noordik (Almelo) en  

Reggesteyn (Nijverdal). Een eerder samenwerkings-

project van deze twee scholen met het Vechtdal 

College te Hardenberg is aan het begin van 2011 

beëindigd. De samenwerking met het Noordik richt 

zich op: opleiden in de school, kwaliteitszorg,  

professionalisering. 

• Reggesteyn maakt deel uit van een partnerschap 

met het Noordik en Windesheim om gezamenlijk het 

opleiden in de school vorm te geven. 

• Technasiumnetwerk Overijssel. Reggesteyn neemt 

deel aan dit netwerk van vijf scholen die inten-

sief samenwerken om het technasiumonderwijs in 

Overijssel op de kaart te zetten. Aan het netwerk 

nemen naast Reggesteyn deel: het Bonhoeffer Col-

lege (Enschede), OSG Erasmus (Almelo), Thorbecke 

Scholengemeenschap (Zwolle) en De Waerdenborch 

(Holten). Rond het technasium is een groep bedrij-

ven en instellingen gevormd die een actieve bijdrage 

leveren aan opdrachten voor het technasium.

• Landelijk netwerk vakcollege. Reggesteyn maakt 

deel uit van dit netwerk dat mede bepalend is voor 

de ontwikkeling van het vakcollege. De vestiging 

Rijssen heeft een vakcollege Techniek.

• Reggesteyn maakt deel uit van Kring Noord (een 

netwerk van christelijke scholen voor VO in Noord-

oost Nederland). De voorzitter van het college van 

bestuur van Reggesteyn is voorzitter van Kring 

Noord.

• De voorzitter van het college van bestuur van  

Reggesteyn maakt deel uit van het hoofdbestuur van 

de VO-raad evenals van de werkgroep Governance 

van de Besturenraad.
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Het merendeel van de medewerkers haalt veel  

energie uit het werk



over verschillende onderwerpen inspiratie en 

actuele kennis op te doen. Dit gebeurt aan 

de hand van lezingen en workshops. Negen 

docenten hebben deel genomen aan het 

professionaliseringspalet.

Onbevoegden

Aan het eind van het kalenderjaar waren 

veertien docenten onbevoegd. Hiervan zijn er 

elf in opleiding om hun bevoegdheid te beha-

len. Drie docenten oriënteren zich op een 

geschikte opleiding.

Beleid management development

In 2010 zijn twee bijeenkomsten georgani-

seerd met de directeuren en de unitleiders in 

het kader van de reflectie op de professio-

nele docent. De uitkomsten van de gesprek-

ken in de unit zijn met elkaar gedeeld. Hierna 

is verkend hoe dit toegepast kan worden in 

een nieuwe gesprekkencyclus en wat het 

betekent voor het leidinggeven aan de onder-

wijsprofessionals.

Met de directeuren is uitgebreid gereflec-

teerd op de nieuwe managementstructuur 

bij de overgang naar een eenhoofdig college 

van bestuur. Daarbij is uitgebreid aandacht 

besteed aan de besturingsfilosofie, de daarbij 

horende bestuurscultuur en de vertaling naar 

een nieuw managementstatuut.

Er is een aantal informatiebijeenkomsten 

georganiseerd voor de brede schoolleiding 

(directeuren en unitleiders) over verschillende 

aspecten van de organisatie van de scholen-

gemeenschap en de rol van de staf daarin. 

Er heeft een bijeenkomst over kwaliteit(szorg) 

plaats gevonden en over financieel beleid. 

Bijeenkomsten over personeelsbeleid en 

marketing volgen.

Samenwerking Hart van Overijssel 

In 2010 is in het samenwerkingsverband 

‘Hart van Overijssel’ een aantal projecten 

verder uitgewerkt. Het samenwerkings-

verband bestaat uit drie scholen voor  

christelijk voortgezet onderwijs in de regio: 

Het Noordik, Het Vechtdal College en  

Reggesteyn. Na de zomervakantie is het 

samenwerkingsverband beëindigd. In samen-

spraak met CSG ’t Noordik is het project 

Samen Opleiden verder opgepakt. 

Samen  Opleiden

Het project ‘Opleiden in de School’ is in 

2010 overgegaan in ‘Samen Opleiden’. 

In het partnerschap Hart van Overijssel in 

samenwerking met Windesheim is gewerkt 

aan het beschrijven van een visie op Samen 

Opleiden, gevolgd door een actieplan. Na 

de breuk met het Vechtdal College is deze 

samenwerking verder uitgewerkt door de drie 

partners. Een samenwerkingsovereenkomst 

vormt de basis voor verdere uitwerking van 

de samenwerking. Ook is begonnen met de 

beschrijving van de gewenste begeleidings-

structuur.

Personeel- en salarisadministratiesysteem

In verband met het ophouden te bestaan van 

het huidige salarissysteem is in 2010 een 

plan van eisen opgesteld waaraan het nieuwe 

personeel- en salarissysteem moet voldoen. 

Op basis van dit plan van eisen is in 2011 de 

keuze gemaakt om het salaris-en personeel-

systeem van RAET aan te schaffen. In het 

najaar van 2011 is gestart met de implemen-

tatie van het salarisgedeelte. Het doel is om 

deze per januari 2012 operationeel te heb-

ben, daarna wordt gestart met de implemen-

tatie van de personele component.

Klachten

Intern

CSG Reggesteyn kent zes interne contact-

personen. Elke vestiging beschikt over twee 

interne contactpersonen, een man en een 

vrouw. Deze zijn beschikbaar voor perso-

neel, leerlingen en anderen die bij de school 

betrokken zijn. Uit de taakomschrijving:

De contactpersoon staat open voor signalen 

en klachten van leerlingen, medewerkers en 

vrijwilligers binnen CSG Reggesteyn. 

De contactpersoon is het adres en de 

gesprekspartner voor leerlingen, vrijwilligers 

en personeelsleden die ontevreden zijn over 

zaken binnen de school of over (externe) 

omstandigheden die het goed functioneren 

binnen de school belemmeren. 

De contactpersoon handelt conform de 

klachtenprocedure en de daarin vastgelegde 

taken en werkwijzen. De contactpersoon 

handelt slechts op verzoek van de klager.
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Behandelde klachten

Binnen geen van de drie vestigingen is een 

officiële klacht binnen gekomen.

De contactpersonen van de vestigingen C 

en R zijn niet bij meldingen en/of klachten 

betrokken geweest.

De contactpersonen van de vestiging  

Noetselerbergweg hebben het afgelopen 

kalenderjaar gesprekken gevoerd met  

collega’s (twee personen) van de vestiging N 

die ontevreden waren over hun werksituatie 

en zich niet gehoord en begrepen voelden 

door hun leidinggevende. Ze hebben, op 

eigen initiatief, een gesprek gevoerd met het 

college van bestuur over verontrustende  

signalen die ze ontvingen van de werkvloer. 

Ze hebben enkele mailtjes van ouders en 

leerlingen afgehandeld die zich tot hen  

hadden gewend met een klacht, die eigenlijk 

bij het management hoorden.

Extern

Reggesteyn beschikt ook over twee externe 

vertrouwenspersonen. Deze zijn niet aan de 

school verbonden en kunnen als onafhan-

kelijke vertrouwenspersoon functioneren.

De externe vertrouwenspersonen zijn niet 

benaderd met meldingen of klachten.

Financiën

Resultaat

Uit de exploitatierekening is af te leiden dat 

Reggesteyn in 2011 een tekort heeft van 

€ 666.894,- Dit negatieve resultaat is teleur-

stellend. Nadere analyse heeft aangetoond 

dat dit wordt veroorzaakt door inhuur  

externen (-150 k€), uitgekeerde ontslag-

vergoedingen (-85k€) voorfinanciering van  

de stijging van het aantal leerlingen (-250 

k€) en kleinere effecten (-27 k€). Het netto-

resultaat in de begroting was -155 k€. 

Voor het jaar 2012 zal extra worden ingezet 

op het anticiperen op mogelijk stijgende 

kosten en het compenseren van mogelijke 

tegenvallers in het begrotingsjaar.

In juni 2012 is een goedkeurende controle-

verklaring verleend.

Zoals uit de balans van eind 2011 kan wor-

den opgemaakt, is de financiële situatie van 

Reggesteyn ondanks dit negatieve resultaat 

nog steeds bevredigend. Tussen haakjes 

staan de getallen uit 2010.

Liquiditeit – vlottende activa /  

kortlopende schulden 1.39 (1.89)

Weerstandsvermogen (eigen  

vermogen/baten) 0.23 (0.25)

Kapitalisatiefactor (totaal  

vermogen/baten) 0.44 (0.45)

Weerstandsvermogen

Naar aanleiding van een brief van de VO-raad 

(over het weerstandsvermogen als maat voor 

de reservepositie van schoolbesturen)  

hebben we binnen Reggesteyn het weer-

standsvermogen en de daaruit te dekken 

financiële risico’s bekeken. 

Het weerstandsvermogen is het eigen ver-

mogen, uitgedrukt in een percentage van alle 

baten inclusief de financiële baten en exclu-

sief de buitengewone baten. Als ondergrens 

wordt 10 procent gehanteerd. Is het percen-

tage hoger dan 40 procent, dan kan in het 

algemeen worden aangenomen dat de reser-

ves te groot zijn voor toekomstige risico’s. 

Het weerstandsvermogen van Reggesteyn  

is in 2011: 23. Dit percentage valt binnen de 

marges.

Kapitalisatiefactor

Naar aanleiding van de rapportage van 

de commissie Don hanteert het ministerie 

de kapitalisatiefactor als maatstaf voor de 

reservepositie van schoolbesturen. De kapi-

talisatiefactor is het totale vermogen (balans-

totaal), uitgedrukt in een percentage van alle 

baten inclusief de financiële baten en exclu-

sief de buitengewone baten. 

Volgens de normen van de commissie Don 

behoort Reggesteyn tot de grote besturen. 

Voor grote besturen geldt een bovengrens 

van 35 procent. Reggesteyn heeft een  

kapitalisatiefactor van 44 procent.

De volledige jaarrekening en financiële ver-

antwoording zijn na te lezen in bijlage I.
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BALANS per 31 december 2011
(na verwerking voorstel resultaatverdeling)

1 ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010

VASTE ACTIVA

1.1 Immateriële vaste activa 30.278 0
1.2 Materiële vaste activa 2.694.944 2.903.063
1.3 Financiële vaste activa 3.133.304 2.279.332
 TOTAAL VASTE ACTIVA 5.858.526 5.182.395

VLOTTENDE ACTIVA

1.4 Voorraden 1.416.453 1.505.830
1.5 Vorderingen 255.017 369.456
1.7. Liquide middelen 2.132.304 3.171.826
 TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 3.803.774 5.047.112

TOTAAL ACTIVA 9.662.300 10.229.507

De daling van de inkomsten en uigaven per leerling zijn grotendeels te verklaren door de verandering van 
de ziektekosten

BALANS per 31 december 2010

2 PASSIVA 12/31/2011 12/31/2010

2.1 EIGEN VERMOGEN 5.093.234 5.760.128
2.4 VOORZIENINGEN 1.839.692 1.753.946
2.6 KORTLOPENDE SCHULDEN 2.729.374 2.715.433

TOTAAL PASSIVA 9.662.300 10.229.507

EXPLOITATIEREKENING  -  2011
  Rekening 2011 Begroting 2011 Rekening 2010

3 BATEN
3.1 Rijksbijdragen OCenW 21.031.410 20.801.950 21.656.521
3.2 Overige overheidsbijdragen 1.500 1.400 1.400
3.5 Overige baten 885.577 804.600 1.073.207
 Totaal baten 21.918.487 21.607.950 22.731.128

4 LASTEN
4.1 Personele lasten t.l.v. exploitatie 17.495.807 16.881.241 17.695.104
4.2 Afschrijvingen 443.274 436.584 483.369
4.3 Huisvestingslasten 1.006.447 991.000 1.034.342
4.4 Overige lasten 3.817.549 3.579.530 4.040.162
 Totaal lasten 22.763.078 21.888.355 23.252.977

 Saldo baten en lasten -844.591 -280.405 -521.849

5 Financiële baten en lasten
5.1 Rentebaten 177.697 125.000 117.058
 Saldo financiële baten en lasten 177.697 125.000 117.058 

 Exploitatiesaldo -666.894 -155.405 -404.791 

KENGETALLEN 2011 norm
Solvabiliteit 0,53 0,45 eigen vermogen / totaal vermogen

Solvabiliteit incl. voorzieningen 0,74

Liquiditeit (cr) 1,39 1,2 vlottende activa / kortlopende schulden

Weerstandsvermogen  0,23 0,1 - 0,4 eigen vermogen / totale inkomsten (incl. fin. baten)

kapitalisatiefactor 0,44 0,3 Totale vermogen / totale inkomsten (incl. fin. baten) 
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Kwaliteitszorg

Algemeen
In de bovenbouw van het atheneum zijn 

docenten met een cursus gestart. Deze is 

gericht op het verdiepen en verrijken van 

het aanbod, gecombineerd met een aantal 

didactische handvatten. Op de havo is aan-

dacht besteed aan de ontwikkeling van het 

mentoraat.

Tevredenheid leerlingen
Er zijn tevredenheidonderzoeken gehou-

den onder leerlingen van leerjaar 1, leerjaar 

3 en in de examenklassen. Leerlingen zijn 

tevreden over de begeleiding door mentoren 

(vooral brugklassers) en over de activerende 

didactiek (klas 3 en bovenbouw). Ontevre-

denheid bestaat over het gebouw (te weinig 

lokalen, een tekort aan beschikbare compu-

ters en het ontbreken van een netwerk voor 

laptops) en het gebrek aan ruimte in de fiet-

senstalling. Het lokalentekort heeft gevolgen 

voor het inroosteren van de lessen, hierdoor 

kunnen voor leerlingen en docenten lange 

lesdagen ontstaan. Het college van bestuur 

voert gesprekken met de gemeente Hellen-

doorn om te zoeken naar een goede oplos-

sing. Verder zijn voorbereidingen getroffen 

om toegang tot het internet (wifi) te realiseren 

in de personeelskamer en in de aula.

Tevredenheid ouders
De ouders die gereageerd hebben op tevre-

denheidonderzoeken zijn positief over de 

school. De respons is echter te laag om hier-

aan vaste conclusies te verbinden.

Elke unit heeft een klankbordgroep met 

ouders die minimaal drie maal per jaar bij-

eenkomt. Via deze weg krijgt de school veel 

informatie van betrokken en kritische ouders. 

Directie, unitleiders en docenten kunnen hier-

door tijdig inspelen op signalen van ouders. 

Ook bestaat er een vestigingsklankbordgroep 

met een vertegenwoordiger vanuit de ouder-

klankbordgroepen van elke unit. Deze groep 

heeft met het management zaken besproken 

die de hele vestiging aangaan zoals school-

regels, onderwijskwaliteit en internationali-

sering. 

In 2011 kunnen ouders ook worden betrok-

ken bij de pretaties van hun kinderen via de 

digitale weg. De oudersite van Reggesteyn 

biedt 24 uur per dag informatie over de 

behaalde cijfers en het verzuim.

Tevredenheid toeleverend en 
afnemend onderwijs

Het toeleverend onderwijs

Op verschillende fronten bestaat een nauwe 

en goede samenwerking tussen de vestiging 

Noetselerbergweg en het basisonderwijs in 

de regio Hellendoorn-Nijverdal. Hieronder 

vallen het jaarlijkse bezoek van de unitleider 

onderbouw aan de basisscholen, de terug-

koppeling over resultaten van voormalige 

basisschoolkinderen en afstemming van de 

leerlingdossiers. Na een wisseling van de 

unitleiders de afgelopen jaren is hier in de 

tweede helft van 2011 nadrukkelijk aan-

dacht aan besteed. Informatie die de school 

gebruikt bij de voorlichting op scholen wordt 

centraal en voor alle betrokkenen toeganke-

lijk, opgeslagen.

Plus / gr. 8 - lj. 1

Bijzonder is het project dat heeft plaatsge-

vonden voor leerlingen die meer aankunnen 

en die wel varen bij een uitdagend ‘plus-

programma’.

In het overleg tussen zeven (pc-)basisscho-

len en Reggesteyn bleek dat er behoefte is 

aan extra materiaal voor leerlingen die meer 

uitdaging nodig hebben. Docenten van het 

primair onderwijs en van onze school heb-

ben verschillende modules ontwikkeld, elk 

jaar komen hier nieuwe modules bij. Het 

aantal scholen dat deelneemt aan het project 

‘plusprogramma’ groeit. Zowel de scholen 

als de leerlingen zijn enthousiast over het 

programma.

Daarnaast is er een cluster van drie scholen 

die met Reggesteyn samenwerken om een 

verbeterde doorlopende leerlijn te realiseren. 

De scholen hebben zich georiënteerd op de 

huidige werkwijze en de gebruikte methodes.

Het afnemend onderwijs

We werken samen met de Universiteit Twente 

(in een aantal gevallen ook met de Rijks-

universiteit Groningen) en het hbo, met de 

Vestiging Noetselerbergweg
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30 Leerlingen zijn tevreden over de begeleiding door mentoren



hogescholen Saxion en Windesheim. Uit de 

gegevens die deze opleidingen ter beschik-

king stellen, blijkt dat de leerlingen het goed 

doen op het vervolgonderwijs in vergelijking 

met leerlingen van andere scholen. Leerlin-

gen maken de gekozen studie snel af.

Samenwerking hbo/universiteit

De samenwerking vindt plaats op leerling- en 

docentniveau. In het Docenten Ontwikkel 

Team denken docenten en wetenschappelijk 

medewerkers op regionaal niveau na over 

afstemming. Zij ontwikkelen onder andere 

nieuw aanbod voor leerlingen. Een aantal 

van onze docenten denkt mee in dit overleg. 

In 2011 werken zij met nieuwe vormen van 

uitwisseling.

Voorbeeld

Een leerling uit 5 vwo werkt een periode 

anderhalve dag per week op de UT voor 

het vak natuurkunde. Dat stimuleert de 

motivatie, de leerling werkt op een niveau 

dat hij aankan en haalt de module die bij 

dit vak hoort alvast.

Daarnaast geven universitaire docenten gast-

lessen voor de vakken biologie, natuurkunde, 

algemene natuurwetenschappen, maat-

schappijwetenschappen en informatica. Ook 

kunnen leerlingen een masterclass economie 

volgen aan hogeschool Saxion in Enschede.

Voor hun profielwerkstuk kunnen leerlingen 

aankloppen bij professoren of assistenten 

in opleiding van universiteiten (of universi-

taire organisaties als ziekenhuizen) om hun 

werkstuk wetenschappelijk te onderbouwen. 

Dit geldt voor atheneumleerlingen en voor 

havisten die hun meesterproef doen voor het 

technasium.

Twents Meesterschap

Een andere vorm van samenwerking is het 

Twents Meesterschap. Om talenten van 

vwo-leerlingen te maximaliseren, organi-

seren de Universiteit Twente en de hoge-

scholen Saxion en Artez projecten waar 

leerlingen een aantal dagen lessen volgen 

en opdrachten uitvoeren op de genoemde 

opleidingen. Het gaat om leerlingen in de 

onderbouw (klas 2) en in de bovenbouw 

(klas 4). Deze opzet daagt leerlingen extra 

uit. Op hun eigen niveau komen ze in con-

tact met de wetenschappelijke wereld van 

onderzoek.

Resultaten consultatie, beoor
delingen en externe audits

De vestiging Noetselerbergweg valt bij 

de Onderwijsinspectie onder het basis-

arrangement. In 2011 is de vestiging niet 

beoordeeld door de inspectie of andere 

instanties.

Voor collegiale visitatie zijn in 2011 voor-

bereidingen getroffen, de visitatie zelf vindt 

plaats in 2012.

Schoolklimaat en veiligheid

Leerlingen en ouders geven aan tevreden te 

zijn over de veiligheid op school.

Drugscontrole

De politie heeft in het voorjaar van 2011  

preventief gecontroleerd op de aanwezigheid 

van drugs. Deze zijn niet gevonden.

Social media

In 2011 zijn de regels over het gebruik van 

Social Media aangescherpt. Basisregel 

on- en offline is dat iedereen respectvol 

met elkaar omgaat. Met leerlingen die zich 

hieraan niet houden, voert de unitleider een 

gesprek. Waar nodig volgt een passende 

sanctie. 

Verder zijn voorbereidingen getroffen om 

in 2012 in lessen met leerlingen in gesprek 

te kunnen gaan over het gebruik van social 

media en de voordelen en consequenties 

hiervan. Bewustwording staat hierbij centraal.

Klankbordgroep leerlingen

Binnen de unit heeft elk leerjaar een eigen 

klankbordgroep met leerlingen die meeden-

ken over zaken waar zij op school mee te 

maken hebben. In de onderbouw was er dit 

jaar geen vaste groep.

Het uitwisselen van ideeën en suggesties 

tussen leerlingen en de unitleider werkt goed 

en is op school volledig doorgevoerd. 
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Onderwijsbeleid

Wat is gedaan met de doelen van 
het vestigingswerkplan?

Maatwerk

Het bieden van maatwerk is een vast thema. 

Hiervoor heeft de school het module-werk-

uur. Tijdens deze les kunnen leerlingen hulp 

krijgen bij lessen waarvoor zij extra uitleg 

of juist extra uitdaging nodig hebben. Het 

modulewerkuur heeft vijf elementen: huis-

werk, reparatie en hulp, verbreding, verdie-

ping (als Cambridge English, lessen aan de 

universiteit/hogeschool) en vakoverstijgende 

activiteiten. Docenten bepalen grotendeels 

wat een bepaalde leerling tijdens het mwu 

doet maar een leerling kan ook aangeven 

waaraan hij behoefte heeft. 

Cambridge English

Het aanbieden van ‘Cambridge English’, 

een kans voor een selecte groep leerlingen 

om op excellent niveau het Engels te leren 

beheersen, bleek een gouden greep. Het 

animo te mogen deelnemen was groot. Van 

de twintig leerlingen die het intensieve pro-

gramma volgden, slaagde 95 procent, een 

score ruim boven het landelijk gemiddelde. 

Het programma werd gegeven door onze 

eigen docenten Engels.

Gymnasium

De werkgroep werkt aan het vergroten van 

het onderwijskundig aanbod in de vorm van 

verrijking- en verdiepingsmodulen. In 2011 

is het gymnasium uitgebreid met een derde 

leerjaar. Ook vonden er vast voorbereidingen 

plaats voor de opzet van het programma 

voor de bovenbouw.

Sport en kunst

In 2011 zijn stappen gezet om op de vesti-

ging een duidelijk aanbod neer te zetten. 

Kunst, sport en het technasium krijgen een 

duidelijker profiel.

Samenwerkingsverbanden

De vestiging kent verschillende structurele 

samenwerkingsverbanden. De belangrijkste 

hiervan zijn:

• het overleg tussen het basis- en voort-

gezet onderwijs (om kinderen zo soepel 

mogelijk te laten overstappen naar het 

voortgezet onderwijs). 

• ondersteuning van het techniekonderwijs 

op de basisscholen in Hellendoorn.

• afstemming met de gemeente Hellen-

doorn. Hier vindt samenwerking plaats op 

diverse gebieden zoals sport, maar ook 

bij bijzondere projecten (als de ‘Lerende 

Gemeenschap’ in het kader van burger-

schap). Ook wordt gewerkt aan een  

gezamenlijke onderwijsagenda met  

punten die bijzondere aandacht vragen.

• samenwerking met Saxion en de Universi-

teit Twente (onder andere in het kader van 

het project LinX over de aansluiting tus-

sen voortgezet onderwijs en hbo/wo) en 

ook samenwerking met ELAN, de leraren-

opleiding van de UT en de Twente School 

of Education (Edith Stein en Saxion). 

Daarnaast werken we samen met Windes-

heim. 

• het bedrijfsleven (voor gastlessen en 

opdrachten, bijvoorbeeld voor het techna-

sium) en bedrijfsnetwerken. Deze contac-

ten worden steeds verder uitgebouwd. In 

2010 is een eerste nieuwsbrief gestuurd, 

speciaal voor en naar deze contacten.

Zorg

De zorg op de vestiging, bijvoorbeeld voor 

een leerling met leerlinggebonden financie-

ring, ligt in de eerste plaats bij de mentoren. 

Daarnaast krijgen deze leerlingen ondersteu-

ning in de vorm van ambulante begeleiding. 

Voor gespecialiseerde zorg kunnen zij terecht 

bij de tweede lijn: de leerlingbegeleiders en 

de begeleiders van rugzakleerlingen (op de 

Noetselerbergweg dezelfde personen). Ook 

de mentoren kunnen advies vragen aan de 

leerlingbegeleiders.

Daarnaast kunnen alle leerlingen van wie 

duidelijk is dat zij behoefte hebben aan extra 

zorg, interne hulp krijgen van de remedial 

teacher, ook van de motorisch remedial  

teacher. In sommige gevallen schakelt de 

school externe hulp in van bijvoorbeeld 
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een orthopedagoog of een psycholoog. Dit 

gebeurt in overleg met de leerlingbegeleider.

Activiteiten 

In 2011 vonden diverse activiteiten plaats. 

Een kleine selectie:

• De laatste schooldag (voor de examen-

klassen) in 2011. De leerlingen verschenen 

in Disneystijl op school en volgden een 

activiteitenprogramma  met onder andere 

aandacht voor  film en strips.

• De werkweken: leuke en leerrijke reizen 

naar Londen, Praag, Krakau en Berlijn.

• Het tegenbezoek van Russische leerlingen 

uit Saratov. Er was een educatief  

programma en een aantal verkennende 

35

excursies door heel Nederland voor hen 

gepland, samen met de 6 atheneum-

leerlingen die vorig jaar Saratov bezochten.

• De sponsorloop van leerlingen en docen-

ten, van partnerschool Ibbenbüren naar 

Nijverdal.

• De verschillende kunstvoorstellingen die 

leerlingen op school of in het theater 

bezochten.

Bedrijfsvoering

Onderwijstijd

De vestiging Noetselerbergweg voldoet ruim 

aan de norm van de te behalen onderwijstijd.



De techniekdagdelen zijn een groot succes. Vrijwel alle  

Hellendoornse basisscholen hebben er een bezocht
36



Kwaliteitszorg

Algemeen

SLOA-gelden

Ook in 2011 zijn de SLOA-middelen, toege-

kend door het bestuur van de VO-raad, op 

Reggesteyn, onder andere op de vestiging 

W. de Cercqstraat, ingezet voor het project 

‘Vrij en vaardig lezen’.

Hierbij is een opzet ontwikkeld waarbij de 

voortgang van lezen wordt gemeten. Er is 

een nul-meting gehouden aan het begin van 

leerjaar 1. Een herhaalmeting vindt plaats 

in juni 2012. Het doel van de meting is de 

bereikte resultaten zo concreet mogelijk in 

beeld te brengen en hierop te anticiperen. 

Het leesproject blijkt een succes. De uit-

leencijfers van de mediatheek zijn met ruim 

25 procent toegenomen. Door structureel 

aandacht aan lezen te besteden en leer-

lingen zelf boeken te laten kiezen die zij leuk 

vinden, gaan leerlingen daadwerkelijk meer 

lezen én met meer plezier lezen.

Opvang laatkomers/verzuimers

In 2011 is op de vestiging opnieuw gewerkt 

met een opvanglokaal voor leerlingen die 

te laat komen of verzuimen. De contacten 

met de leerplichtambtenaar zijn geïnten-

siveerd, de school werkt nauw samen met 

de gemeente Hellendoorn. We signaleren 

verzuim in een vroeg stadium en maken 

met alle belanghebbenden afspraken: 

leerling, ouders, leerplichtambtenaar, de 

unitleider van de leerling en zijn docenten. 

Om problemen in de les te voorkomen, 

vinden coachingsgesprekken plaats binnen 

de secties. Hierbij krijgen docenten hand-

vatten aangereikt om om te gaan met 

leerlingen die zij soms als lastig ervaren. 

Voor een aantal leerlingen is iets wat relatief 

eenvoudig lijkt, op tijd komen, een opgave. 

Vaak gaat het in deze gevallen om jongeren 

die vanuit ‘thuis’ hierbij geen begeleiding en 

steun krijgen.

Praktisch leren

De gedachte dat leren meer praktijkgericht 

moet zijn, heeft in 2011 vervolg gekregen. 

Vooral de lessen in de onderbouw voor 

basis- en kaderleerlingen zijn praktischer 

van opzet. In hun lessen leggen docenten 

bewust verbanden tussen een algemeen vak 

(als bijvoorbeeld wiskunde) en de lespraktijk. 

Deze lessen worden op elkaar afgestemd. Dit 

is ook zichtbaar in de (hiervoor aangepaste) 

lessentabel.

Combinatie algemene vakken/praktijk

Tijdens een praktijkles fabriceren de leerlin-

gen een zogenaamde muizenval-auto met 

een veer om de auto aan te drijven. 

Tijdens de les natuurkunde besteedt de 

docent aandacht aan begrippen als snel-

heid / afstand / tijd. De docent Nederlands 

bekijkt het verslag over de groepsactiviteit 

van de leerlingen. Het geheel wordt op 

een leuke manier afgesloten: een wedstrijd 

bepaalt welke auto het snelst is en welke 

het creatiefst (met de kunstdocent). De 

winnende groep krijgt de eer en een leuke 

attentie.

Deskundigheidsbevordering

Aan deskundigheidsbevordering op de  

W. de Clercqstraat is verschillende manieren 

gewerkt:

• Professionele docent: bedoeling is docen-

ten gereedschap te geven op een goede en 

effectieve manier met leerlingen te kunnen 

omgaan. Hiervoor zijn cursussen georgani-

seerd, in dit geval voor de docenten van de 

bovenbouw beroepsgericht. Dit gebeurde 

onder de noemer ‘Fit voor de groep’. 

Hierbij maakten docenten ook kennis met 

docenten van het mbo in het kader van een 

goede afstemming over de overstap vmbo-

mbo. 

 Daarnaast konden docenten op basis van 

inschrijving deelnemen aan vier cursussen: 

‘Klassenmanagement’, ‘Motiveren-werken 

aan verbinding’, ‘Herkennen van gedrags-

problemen’, ‘Omgaan met gedrags-

problemen’.

• ICT. De vestiging is in 2011 doorgegaan 

met het project over het handig inzetten 

van ICT-middelen. Vanaf de zomer 2011 

werken alle brugklasleerlingen verplicht 

met StudieReg (e-learningsysteem). Hierop 

vinden zij hun taken/huiswerk voor die 

week en informatie over de lessen van hun 

docenten. Deze hebben hiervoor scholing 

gehad. Inmiddels zijn plannen ontwikkeld 

Vestiging Willem de Clercqstraat
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deze aanpak ook in de bovenbouw toe te 

passen.

• Visieplan. In november zijn collega’s van 

de onderbouw van de afdeling Zorg & Wel-

zijn op bezoek geweest bij Het Noordik in 

Almelo om over en weer te spreken over 

werkwijze op de afdeling. Deze evaluatie 

heeft geleid tot een positief beeld over de 

afdeling en de manier waarop de docenten 

de leerstof aanbieden.

 Verder hebben alle beroepsgerichte afdelin-

gen een plan opgesteld gericht op kwaliteit 

en onderwijsontwikkeling. De manier van 

toetsen en examineren is een speerpunt in 

deze plannen, evenals een nieuwe, aange-

scherpte, toepassing van het vak technolo-

gie in de bovenbouw.

• Lerarenbeurs. Van de mogelijkheid de  

lerarenbeurs te gebruiken om docenten een 

(extra) bevoegdheid te laten halen, heeft de 

vestiging ook dit jaar gebruikgemaakt.

Tevredenheid leerlingen

Over het geheel zijn leerlingen van de  

vestiging W. de Clercqstraat tevreden over 

hun school. De zorg voor leerlingen, hun 

begeleiding en het mentoraat vinden de  

leerlingen positief. De uitleg van docenten, 

het communiceren met leerlingen en een 

goede, veilige sfeer zijn aandachtspunten 

waaraan de school nadrukkelijk aandacht 

heeft besteed. 

Docenten die op de genoemde punten niet 

functioneren zijn aangesproken op hun 

gedrag. Zij krijgen op verschillende manieren 

hulp aangeboden om dit te veranderen. Hier-

onder vallen regelmatige gesprekken met de 

leidinggevende, begeleiding door een interne 

coach docent en eventuele externe counse-

ling en training. 

Mentoren proberen in elke klas signalen van 

onveiligheid zo snel mogelijk op te pikken en 

hierop te reageren. In een enkel geval vindt 

dergelijk gedrag helaas zo onderhuids plaats 

dat wij als school hierop niet kunnen ingrij-

pen.

Klankbordgroepen leerlingen

Door middel van de leerling-klankbord-

groepen laten onze leerlingen hun stem 

horen. Leerlingen stemmen daarin voor hen 

belangrijke zaken regelmatig af met docenten 

en geven hun wensen aan. Elke leerjaar heeft 

een eigen klankbordgroep met daarin een 

vertegenwoordiger van elke klas. Docenten 

leiden de vergaderingen. De notulen gaan 

naar de unitleider en de teams. Op deze 

manier kan snel actie worden ondernomen 

als dat na een klankbordgroepvergadering 

nodig blijkt. De aanpak heeft zijn waarde 

bewezen en blijft daarom gehandhaafd.

Tevredenheid ouders

Onderzoek dat de school heeft uitgevoerd 

naar de tevredenheid onder ouders levert 

weinig respons op. De school vat dit op 

als een positief signaal. Ouders zijn redelijk 

tevreden en hebben voldoende contact met 

de school om zaken die aandacht vragen op 

een andere manier door te geven. Daarnaast 

lijkt een enquête voor ouders een minder 

geschikt middel om hun onvrede of wensen 

te uiten.

Communicatie

Regelmatige en heldere communicatie met 

ouders vindt de school belangrijk. Elke 

week ontvangen de ouders per e-mail een 

nieuwsbrief met informatie over activiteiten 

en ontwikkelingen. Verder besteedt de vesti-

gingsdirecteur kort aandacht aan opvallende 

zaken of hoogtepunten, geeft complimenten 

aan de leerlingen en hun ouders of legt de 

regels nog eens uit wanneer hierover ondui-

delijkheid bestaat. Nadat de info verzonden 

is, verschijnt deze ook op de website van de 

school. De wekelijkse ouderinfo wordt door 

ouders op prijs gesteld.

Klankbordgroepen ouders

Elke unit heeft een klankbordgroep die een 

paar keer per jaar bijeenkomt onder voor-

zitterschap van de unitleider. De groep 

bespreekt alle zaken die in de unit voor-

komen zoals de dagelijkse gang van zaken, 

de kwaliteit van het onderwijs, de praktische 

organisatie, de sfeer en georganiseerde  

activiteiten. De informatie-uitwisseling leidt 

tot een groter begrip voor elkaar. Op  

wensen van ouders kan de school sneller 

inspelen. Het werken met de klankbord-

groepen wordt als positief ervaren.
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Tevredenheid toeleverend en 
afnemend onderwijs

Toeleverend onderwijs

Er zijn intensieve en goede contacten met 

het toeleverend onderwijs, de basisscholen. 

Jaarlijks bezoekt de unitleider onderbouw 

alle leerkrachten groep 8 van toeleverende 

basisscholen. Verder geeft hij voorlichting  

op de basisscholen aan leerkrachten en 

ouders. In sommige gevallen ook aan  

groep 8-leerlingen zelf.

Daarnaast zijn er allerlei activiteiten voor 

kinderen van groep 8 waarbij zij alvast ken-

nismaken met de mogelijkheden die de 

vestiging W. de Clercqstraat biedt:

• een bezoek aan een theatervoorstel-

ling, gespeeld door eigen leerlingen 

(voor groep 7 en 8) zoals de voorstelling 

´Romeo en Julia’, een eigentijdse versie 

die werd opgevoerd in het Openlucht-

theater van Nijverdal. Het theaterbezoek 

leverde een aantal waarderende reacties 

op.

• ´doemorgens´. Op deze ochtenden in het 

najaar, nemen diverse groepen 8 uit de 

Hellendoorn en omgeving een kijkje op 

de vestiging. Na een rondleiding voeren 

ze opdrachten uit voor drie beroepsrich-

tingen om een beeld te krijgen van de 

vestiging.

• ´techniekochtenden of -middagen´.  

Groep 8-leerlingen bezoeken de vestiging 

en voeren een techniekopdracht uit. Ze 

gaan naar huis met een concreet resul-

taat. De techniekdagdelen zijn een groot 

succes. Het animo van de basisscholen 

om deel te nemen is groot: vrijwel alle 

basisscholen uit de gemeente Hellen-

doorn hebben er een bezocht.

Afnemend onderwijs

Er is veel contact geweest met het afnemend 

onderwijs (het mbo), voornamelijk met Land-

stede uit Raalte en het ROC van Twente om 

zaken rond een goede overstap tussen vmbo 

en mbo nog nauwer op elkaar af te stemmen.

Om de overstap zo soepel mogelijk te laten 

verlopen en om te zorgen dat leerlingen  

binnen het onderwijs blijven en een start-

kwalificatie kunnen halen, lopen er ook pro-

jecten tussen Reggesteyn-W. de Clercqstraat 

en Landstede-Raalte waarbij leerlingen van 

het vmbo al deels lessen of cursussen volgen 

aan het mbo. Hiervan zijn verschillende voor-

beelden.

Ook onderhoudt de vestiging nauwe banden 

met het ROC van Twente. Docenten van de 

afdeling elektrotechniek hebben een aantal 

avonden samengewerkt met de roc-docen-

ten. Centraal daarin stond de aanpak van het 

onderdeel ‘Licht en Geluid’. Docenten van 

de afdeling motorvoertuigentechniek hebben 

in samenwerking met roc-docenten modules 

ontwikkeld waaraan leerlingen op Regge-

steyn vast kunnen werken en die hen bij 

een vervolgopleiding de kans biedt door te 

stromen naar nieuwe onderdelen wanneer zij 

bepaalde modules al hebben afgerond.

Schoolklimaat en veiligheid

Schoolklimaat, sfeer

Aan het klimaat in school en aan de sfeer is 

dit jaar de aandacht vooral uitgegaan naar de 

pedagogische kwaliteiten van docenten. (zie 

ook deskundigheidsbevordering)

Veiligheid

Maandelijks vond er overleg plaats binnen 

het netwerk ´Jeugdzorg´ van de gemeente 

Hellendoorn in de vorm van het risico-

jongerenoverleg samen met medewerkers 

van Politie, Bureau Jeugdzorg, Tactus, 

Bureau Halt, Stichting de Welle en met de 

leerplichtambtenaar en jongerenwerkers.

Voor de zomervakantie werd een veiligheids-

dag georganiseerd voor leerlingen om hen te 

attenderen op een veilige deelname aan het 

verkeer. In oktober organiseerde de school 

een grootscheepse controle van fietsen en 

brommers. Veel defecten werden ter plekke 

gerepareerd, door eigen leerlingen in samen-

werking met een fietsenmaker. 

39



40
Elke sectie is verantwoordelijk, onder meer voor het  
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Onderwijsbeleid

Wat is gedaan met de doelen van 
het vestigingswerkplan?

Vier speerpunten 

De onderwijskundige doelen van de vestiging 

zijn te vertalen naar vier speerpunten.

1. Doorlopende leerlijnen

De aandacht voor de doorlopende leerlijn 

onderbouw-bovenbouw is gecontinueerd.

Andere vormen van doorlopende leerlijnen 

zijn die van primair onderwijs naar voort-

gezet onderwijs (vo) en die van het vo naar 

het mbo zoals al eerder omschreven. De 

vestiging werkt hierin samen met de Stichting 

Leerplan Ontwikkeling.

2. Units verantwoordelijk voor het onderwijs

Er is duidelijker afgesproken wie verantwoor-

delijk is voor de resultaten en het begeleiden 

van leerlingen. Elke unit is opgedeeld in 

teams en sectieleiders leiden de vaksec-

ties. Elke sectie is verantwoordelijk voor het 

maken van keuzes voor een nieuwe lesme-

thode, het budget, het vaklokaal en de resul-

taten van dat vak. 

3. Werken aan zelfstandigheid van leerlingen

De vestiging wil leerlingen kennis laten 

maken met verschillende werkvormen en 

vaardigheden om aan te sluiten bij de manier 

van werken van het primair onderwijs en bij 

de eisen die mbo en havo aan leerlingen stel-

len. De didactische aanpak is hierop gericht. 

Het werken aan zelfstandigheid is opgeno-

men in de visieplannen van de afdelingen. In 

de onderbouw zijn er gecombineerde uren 

waarin leerlingen instructie krijgen, maar ook 

zelfstandig werken. 

4. Versterken van de zorgstructuur

De diversiteit aan leerlingen vraagt een grote 

expertise in het omgaan met al die leerlingen, 

in het bijzonder met leerlingen die extra zorg 

nodig hebben. Leerlingen die extra begelei-

ding nodig hebben, ook in het leerwegon-

dersteunend onderwijs, worden nauwkeurig 

gevolgd. Voor rugzakleerlingen is er een 

protocol.

De mentor is de spil bij zorgleerlingen. Hij 

fungeert als eerste aanspreekpunt voor 

ouders en docenten en schakelt extra hulp in 

waar nodig. Ook neemt hij deel aan het zorg-

platform als de situatie hierom vraagt. In een 

aantal gevallen betekent dit nadere scholing 

van de mentoren. Voor begeleiding en vra-

gen kunnen de docenten terecht bij Interne 

Docent Coaches.

Samenwerkingsverbanden

 

De vestiging kent verschillende samen-

werkingsverbanden:

• Overleg basisonderwijs/voortgezet 

onderwijs. Dit overleg tussen basisscho-

len en het voortgezet onderwijs vindt vier 

maal per jaar plaats. 

• Samenwerking met de gemeente Hellen-

doorn bij het in kaart brengen van spijbe-

lende leerlingen en een adequate aanpak 

hiervan.

• Zorg Advies Team. In dit team zit-

ten – onder andere - jongerenwerkers, 

agenten, zorgverleners en docen-

ten om informatie uit te wisselen en 

zorgleerlingen/-gezinnen waar kan te 

ondersteunen en snel stappen te onder-

nemen bij problemen.

• Risicojongeren-overleg.

• Aansluitingsnetwerk vmbo-mbo.

Samenwerking met het mbo

Het doel van de samenwerkingsvormen 

met het mbo is lessen en stages op elkaar 

afstemmen zodat leerlingen makkelijker kun-

nen doorstromen. Ook is de samenwerking 

bedoeld om leerlingen vroegtijdig met een 

mbo-opleiding kennis te laten maken en hen 

te laten zien wat een bepaalde opleiding 

inhoudt en vraagt. Een grote groep van het 

mbo haakt in het eerste jaar af omdat leer-

lingen vooraf geen duidelijk beeld hadden 

van de specifieke en vakeigen invulling van 

de door hen gekozen opleiding. Reggesteyn 

draagt eraan bij dat leerlingen na hun vmbo-

diploma op een snelle en goede manier door 

stromen naar een opleiding die bij hen past 

en die zij succesvol kunnen afsluiten.

Zorg

Op de W. de Clercqstraat is de zorg georga-

niseerd volgens het principe van de Regge-

steynbrede nota ´Elke leerling telt mee´. (Zie 

ook ´Onderwijsbeleid´, het vierde punt van  

de speerpunten: versterken van de zorg-

structuur.)
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De opvoering van het dramatische ‘Romeo en Julia’  

was een groot succes



In totaal blijft het percentage zorgleerlingen 

ongeveer gelijk. Het aantal leerlingen voor 

leerwegondersteunend onderwijs neemt  

iets af.

Activiteiten

Op de vestiging vond dit jaar een veelvoud 

aan activiteiten plaats. Een paar bijzondere 

activiteiten:

• de succesvolle deelname vroeg in het jaar 

aan talentwedstrijden voor vak-vmbo-ers 

door de beroepsafdelingen. Regionaal 

deden onze leerlingen het goed, een aan-

tal stroomde zelfs door naar de landelijke 

finale en haalde daar een prijs.

• de opvoering van ‘Romeo en Julia’ in  

de zomer in het Openluchttheater van  

Hellendoorn

• een groot opgezette stagemarkt, in samen-

werking met de vestiging Noetselerberg-

weg, stichting De Welle en de gemeente 

Hellendoorn

• een bruisende goede doelendag waarbij 

leerlingen en docenten geld inzamelden 

voor de stichting Join4Energy, die zich 

inzet om onderzoek mogelijk te maken naar 

energie-stofwisselingsziekte bij kinderen

• de hernieuwde aanpak van ‘Job Quest’, 

een evenement voor leerjaar 3 waarbij  

leerlingen stagelopen bij bedrijven en  

organisaties om een passende beroeps-

keuze te kunnen maken

• de inzet van SDV-leerlingen als gastheer/

beveiliger bij de opening van het zwembad 

‘het Ravijn’

• de deelname aan de ‘Week van de proces-

techniek’ voor leerjaar 4 van de theoreti-

sche leerweg met natuur- en scheikunde in 

hun pakket
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Bedrijfsvoering

Onderwijstijd

De vestiging W. de Clercqstraat heeft de 

gestelde norm van het aantal onderwijsuren 

niet volledig gehaald, al zet de school hier 

nadrukkelijk op in. Dit geldt vooral voor de 

onderbouw.

Er zijn meer uren dan voorgaande jaren  

ingepland, onder andere door een extra uur 

(of uren) voor rekenen, lezen, wiskunde en 

een begeleidingsuur. Daarnaast zijn acti-

viteiten samengevoegd in de zogenaamde 

activiteitenweken. Toch kunnen door deze 

organisatie ook uren uitvallen, de aanpak 

hiervan wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Ziekte en het niet meteen vervanging vinden, 

speelt een belangrijke rol in het niet halen 

van de norm. Voor een planning van de  

lessentabel met 34 of 35 uur per week  

(waarbij het reëler is de norm te halen) zijn 

geen middelen beschikbaar.



44 Leerlingen zijn tevreden, hun school krijgt van hen een zeven



Vestiging Rijssen
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Kwaliteitszorg

Algemeen

Er zijn verschillende tevredenheidonderzoe-

ken uitgevoerd onder leerlingen, ouders en 

medewerkers. De uitkomsten hiervan en de 

acties die we hebben ondernomen, kunt u 

lezen bij de volgende onderdelen van dit 

jaarverslag.

Verder vond regelmatig met leden van klank-

bordgroepen van zowel ouders als leerlingen 

afstemming plaats over de dagelijkse gang 

van zaken in school en de kwaliteit van de 

lessen. (Meer informatie, zie kopje ‘Klank-

bordgroepen’)

Kwaliteit en tevredenheid pro

Het praktijkonderwijs heeft afspraken 

gemaakt over de kwaliteit met andere scho-

len voor praktijkonderwijs via landelijke en 

regionale verbanden. In het kader van pas-

send onderwijs hebben de pro-docenten 

tijdens studiedagen aandacht besteed aan 

het omgaan met agressieve leerlingen.

De tevredenheid over het praktijkonderwijs 

bij ouders is goed. Bedrijven zijn positief over 

pro maar geven aan dat de doelen die Reg-

gesteyn aanreikt niet altijd aansluiten bij de 

behoefte die er in een bedrijf is. Bedrijven 

kunnen vooraf niet goed inschatten wat het 

niveau van een leerling is. Soms moeten de 

doelen daarom bijgesteld worden.

Pilot feedback leerlingen

De proef waarbij in twee units leerlingen, 

voorafgaand aan het functioneringsgesprek 

van docenten de zogenaamde 360-graden 

feedback gaven, is uitgebreid met de unit 

van de theoretische leerweg. 

Leerlingen geven eerlijke en directe kritiek. 

Docenten krijgen, naar aanleiding van de 

uitkomsten, een spiegel voorgehouden. 

Afhankelijk van de uitkomsten volgen  

docenten cursussen of kunnen zij gecoacht 

worden.

Versterking pedagogisch klimaat

Er zijn interne coaches voor docenten (ICD-

er) om hen te ondersteunen wanneer zij 

vragen hebben over het pedagogisch didac-

tisch klimaat in de klas en over het omgaan 

met leerlingen die veel aandacht vragen. De 

vestiging werkt nu ruim twee jaar met deze 

aanpak, in november is de evaluatie ervan 

afgerond. De wens is meer sturing te heb-

ben wie van de docenten in aanmerking komt 

voor begeleiding door een ICD-er. De meer-

derheid van de docenten kiest nu zelf voor 

hulp bij een bepaald thema. Hiervoor wordt 

een plan geschreven. Daarin komt te staan 

wat de inzet van ICD-ers is, op welke wijze 

dit gebeurt, voor welke zaken, wat de fre-

quentie is en de opbrengst. Op basis hiervan 

kan het management besluiten hoe de ICD-

ers worden ingezet.

Dyslexiebeleid

Het dyslexiebeleid op de vestiging is veran-

derd. In het oude beleid screende Regge-

steyn (Rijssen) alle leerlingen. De leerlingen 

met dyslexie kregen vervolgens begeleiding 

van een D-coach (speciale coaches die 

docenten van een unit kunnen adviseren over 

het begeleiden van leerlingen met dyslexie). 

In een aantal (onduidelijke) gevallen werd 

de leerling doorverwezen naar een orthope-

dagoog. Vanaf augustus 2011 is de situatie 

gewijzigd. Na overleg met het basisonderwijs 

is besloten dat juist op de basisschool de 

eerste signalering en screening  plaatsvindt. 

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt dus bij 

de basisschool. Leerlingen met een dyslexie-

verklaring, of duidelijke vermoedens hiervan 

worden vervolgens door Reggesteyn bege-

leid. De school werkt met een Dyslexie Volg 

Document. Waar nodig kan de school alsnog 

besluiten een leerling te testen op dyslexie.

Deskundigheidsbevordering

Op het gebied van deskundigheids-

bevordering heeft in 2011 het volgende 

plaatsgevonden:

• scholing voor LC-docenten met coördi-

nerende taken

• trainingen van ‘Tactus’ over verslavings-

zorg. Zodat medewerkers de kenmerken 

van een verslaving herkennen, weten hoe 

deze te interpreteren en welke stappen zij 

kunnen ondernemen.

• studiedag voor alle docenten. Thema:  

‘Hoe werkt het brein?” Na een centraal 

inter actief optreden volgden docenten in  

groepen workshops. De studiedag is  
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positief ontvangen. Twaalf docenten doen 

een vervolgcursus.

• scholing voor vakkwalificaties, bijvoorbeeld 

het halen van een tweedegraadbevoegd-

heid

• toekomstgerichte scholing: sturen op  

toekomstige vacatures en hiervoor intern 

mensen vast een opleiding laten volgen.

Tevredenheid leerlingen

In 2011 is een onderzoek gehouden onder de 

leerlingen van de brugklas en leerlingen van 

leerjaar 3. Leerlingen zijn redelijk tevreden 

over de school, gemiddeld geven zij deze 

een 7. De tevredenheid van leerlingen is hier-

mee (een halve punt) omhoog gegaan. 

Het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in 

een sfeervollere en gezellige aankleding van 

het gebouw. Dit is mede door leerlingen zelf 

gebeurd, bijvoorbeeld het beschilderen van 

hoge ramen in de aula onder begeleiding van 

een kunstdocent. Daarnaast organiseert de 

school verschillende activiteiten, al zouden 

sommige leerlingen er hier nog meer van 

willen. 

Sfeer is ook een aandachtspunt in de zin 

van de sfeer in de les en de omgang tus-

sen leerlingen en docenten. Leerlingen heb-

ben behoefte aan eenduidige regels. Ook 

geven leerlingen aan dat de manier waarop 

een docent iets uitlegt, vooral bij leerlingen 

met leerproblemen, voor hen belangrijk is. 

Docenten hebben hiervoor de ‘Leren leren’-

modules ontwikkeld. Ook stemmen docenten 

informatie over leerlingen en hun vakkennis 

in kleinere teams nauwer op elkaar af dan 

voorheen.

Tevredenheid ouders

De respons uit het onderzoek onder ouders 

was te laag om hier conclusies aan te verbin-

den. Meer informatie komt uit de klankbord-

groepen die kritisch meekijken en feedback 

geven.

Klankbordgroepen ouders / leerlingen 

De vestiging Rijssen kent diverse klankbord-

groepen: elke unit heeft klankbordgroepen 

voor ouders en klankbordgroepen voor leer-

lingen van alle leerwegen.

Voorafgaand aan de aparte bijeenkomsten 

van alle unit(ouder)-klankbordgroepen zijn 

alle groepen gezamenlijk gestart.

De ouderklankbordgroepen zijn informatief, 

ouders stellen veel vragen over onderwijsin-

houdelijke zaken en over praktische dingen 

van alledag. De ervaringen met alle klank-

bordgroepen zijn positief. Eventuele proble-

men komen tijdig in beeld en kunnen worden 

opgelost. Alle klankbordgroepen volgen 

dezelfde agenda.

Vooral in de bovenbouw is het soms lastig 

ouders te vinden die bereid zijn mee te doen 

in een klankbordgroep. Thema-avonden, over 

een specifiek onderwerp, sluiten meer aan.

Tevredenheid toeleverend en 
afnemend onderwijs

Het toeleverend onderwijs

De toeleverende scholen, de basisscholen uit 

de regio, zijn positief over de contacten met 

Reggesteyn. 

Voorlichting / bezoeken

In 2011 vond de voorlichting aan basisscho-

len en ouders van leerlingen van groep 8 (en 

een enkele keer de groep 8-leerlingen zelf) 

weer plaats op de eigen vestiging. Het voor-

lichtingsprogramma is vooraf op de website 

gepresenteerd. Bezoekers konden work-

shops kiezen over een onderwerp waar hun 

interesse naar uitging. Voorafgaand aan de 

informatiebijeenkomsten gericht op ouders, 

organiseerden we in november een bijeen-

komst voor directies en leerkrachten groep-8 

van de basisscholen om hen over de laatste 

ontwikkelingen te informeren.

Daarnaast hebben de unitleiders onderbouw 

alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs in 

het voedingsgebied bezocht. Vooral de inten-

sievere contacten met en informatie over het 

praktijkonderwijs en het leerwegondersteu-

nend onderwijs worden bijzonder op prijs 

gesteld. De andere (al zeer goede) contacten 

zijn bestendigd.

Doe-dagen en doe-dingen

In 2011 zijn de doe-dagen opnieuw begin 

november georganiseerd zodat leerlingen 

van groep 7/8 vroegtijdig met de vestiging 

konden kennismaken. Ook dit jaar weer was 

de belangstelling groot: bijna 700 basis-
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schoolleerlingen uit de regio brachten een 

bezoek aan de school, maakten kennis met 

de verschillende opleidingen en afdelingen en 

kregen zo een indruk van de school.

Ook op andere manieren konden leerlingen 

kennismaken met Reggesteyn, namelijk om 

te ervaren hoe het technasium/techniek-

onderwijs op de vestiging Rijssen is. 

Voor leerlingen die havo of vwo willen volgen, 

zijn er de ‘Technasia-dagen’. Hier werken zij 

vier middagen volgens de aanpak van het 

technasium. Ze krijgen een opdracht, doen 

onderzoek, maken een plan en werken in 

groepen een slimme en creatieve oplossing 

uit.

Voor leerlingen die naar het Vakcollege wil-

len, zijn er de ’Power Up-dagen’. Hier voe-

ren de leerlingen technische opdrachten op 

vmbo-niveau uit. Aan de technische mid-

dagen deden (in beide groepen) negentig 

leerlingen mee.

Reggesteyn biedt daarnaast een digitaal pro-

gramma aan, voor basisschoolleerlingen die 

behoefte hebben aan extra uitdaging. Basis-

scholen die zich hiervoor aanmelden krijgen 

een code en kunnen leerlingen van groep 7 

en 8 zo lesstof aanbieden voor rekenen/wis-

kunde en Engels.

Het afnemend onderwijs / stagebedrijven

Met de regionale opleidingscentra heeft Reg-

gesteyn Rijssen uitstekende contacten. 

Pro-roc

Het praktijkonderwijs biedt in samenwerking 

met het ROC vakgerichte cursussen aan 

voor leerlingen praktijkonderwijs. Leerlingen 

kunnen op deze manier vakgerichte kennis 

opdoen.

Praktijkgericht onderwijs

Daarnaast heeft de school contacten met 

het REMO (Regionale Elektro en Metaal 

Opleidingen West-Twente) en het OCT 

(Onderwijs Centrum Twente). Het OCT heeft 

vervolgopleidingen in de bouwsector. Beide 

opleidingen bieden kleinschalig, herkenbaar 

en sterk praktijkgericht onderwijs in Rijssen. 

Reggesteyndocenten bespreken leerlingen 

die van Reggesteyn naar het REMO of OCT 

gaan, persoonlijk met de docenten van de 

vakopleidingen. Ook geven de docenten van 

het REMO en OCT feedback aan de docen-

ten van onze school. Tijdens een jaar vinden 

meerdere uitwisselingen plaats.

Er zijn initiatieven geweest om samen met 

het ROC Twente in het gebouw van REMO 

een variant op de doorlopende leerlijnen van 

Metaal en Bouw op te zetten op het gebied 

van Zorg & Welzijn. De voorbereidingstijd 

hiervoor bleek te kort om voldoende aanmel-

dingen te ontvangen. Inmiddels is het project 

opnieuw opgepakt in samenwerking met het 

ROC, scholengemeenschap ‘de Waerden-

borch’ en onze vmbo-vestiging aan de W. de 

Clercqstraat in Nijverdal. Leerlingen zouden 

dan een opleiding ‘Helpende in de zorg’ op 

niveau 1 en 2 kunnen volgen onder de noe-

mer: “Onderwijs na het vmbo; dicht bij huis’.

Ook een doorlopende leerlijn van de theore-

tische leerweg van vmbo naar mbo heeft de 

aandacht. Er zijn plannen gemaakt volgend 

jaar een pilot te starten, waarbij leerlingen op 

niveau 3 en 4 van het mbo instromen op het 

ROC in leerjaar 2 en daar vast modules  

volgen om hun interesse in een vakgebied 

van hun keuze te peilen en/of te vergroten.

Leerlingen van het vakcollege doen het 

goed op het mbo. Zij liggen qua vakkennis 

en vaardigheden gemiddeld een jaar voor. 

Gezocht wordt naar een modern vervolg dat 

beter aansluit op het bedrijfsleven. 

Uitstekende contacten met bedrijven

Voor de vestiging Rijssen geldt dat zij  

bijzonder goede contacten heeft met de 

bedrijven in de regio. Dit geldt voor het 

praktijk onderwijs, het gehele vmbo en voor 

het technasium. De school onderhoudt 

bestaande contacten en breidt deze continue 

uit. De contacten en een goede afstemming 

blijven belangrijk: in de bedrijven gebeurt 

veel en het vinden van een ‘match’ tussen 

bedrijf en leerling is in het belang van alle 

betrokken partijen.

Resultaten consultatie, beoor
delingen en externe audits

Inspectie 

Het onderwijs aan vmbo-leerlingen die de 

kaderberoepsgerichte opleiding volgen,  

krijgt extra aandacht. Een aantal van deze 

leerlingen haalde het eindexamen niet.

In de onderbouw hebben vanuit een peda-

gogisch optimistische visie veel leerlingen  

de kans gekregen door te stromen. In de 

praktijk blijkt het voor deze leerlingen  
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moeilijk hun kader-diploma te halen. Inmid-

dels is het beleid van toelating aangescherpt; 

al in een eerder stadium onderscheidt de 

school ieders talenten en koppelt die aan een 

passend vervolg.

Overigens geldt dat dit op alle niveaus 

belangrijk is. Een vroegtijdige juiste plaatsing 

is ook belangrijk voor het vlot doorlopen van 

de verschillende leerjaren.

Collegiale consultatie 

Reggesteyn werkt in het kader van collegiale 

consultatie samen met het Noordik (hoofd-

vestiging Almelo).

In 2011 vond geen uitwisseling plaats, in 

2012 bezoeken docenten van havo en  

atheneum het vwo van het Noordik.

Schoolklimaat en veiligheid

De school heeft stelselmatig aandacht 

besteed aan een goede en plezierige sfeer. 

In de school is op Goede Vrijdag een  

gezamenlijke studiedag georganiseerd  

met het thema: “Wat doe jij voor een 

ander?”.

Onderwijsbeleid

Wat is gedaan met de doelen van 
het vestigingswerkplan?

Werken in teams

Het werken in kleinere teams, om de betrok-

kenheid bij het onderwijsproces te vergroten, 

docenten meer ruimte te bieden tot reflectie 

hierop en de teams meer verantwoordelijk-

heid te geven, is doorgevoerd. De aanpak 

wordt als positief ervaren.

Leerlingvolgsysteem

Het werken met een vast leerlingvolgsysteem 

is geïmplementeerd. Docenten hebben een 

training gevolgd en gebruiken het systeem. 

De teamleiders kunnen zien of de gegevens 

zijn ingevoerd.

Vakcollege

Het vakcollege draait uitstekend sinds de 

start in 2008. In 2011 is gestart met leerjaar 

3 en met de voorbereidingen voor leerjaar 4 

zodat de huidige derdejaars kunnen door-

stromen. Ze gaan stage lopen buiten school, 

bijvoorbeeld bij de REMO (praktijkopleiding 

metaalbedrijven) of het OCT (praktijkopleiding 

van de bouwbedrijven). 

Een praktische onderbouw

Om de leerlingen in de onderbouw meer 

praktische lessen te kunnen laten volgen, 

waarbij zij zich oriënteren op de verschillende 

sectoren, is de lessentabel aangepast. In 

leerjaar 1 volgen leerlingen tien uren prak-

tijkgerichte lessen (per week) in de sectoren 

‘Economie’, ‘Techniek’ en ‘Zorg’. In leerjaar 

2 zijn dat er twaalf.

Theoretische leerweg & roc/havo

In de bovenbouw van de theoretische  

leerweg kunnen leerlingen meer praktische 

lessen volgen. 

De lessen zijn ontwikkeld samen met docen-

ten van het ROC. Leerlingen volgen in een 

schoolweek op hun eigen vestiging praktijk-

lessen op een gebied dat hen interesseert. 

Leerlingen die doorgaan naar het mbo heb-

ben zo een voorsprong.

Het programma voor leerlingen die na de 

theoretische leerweg de havo willen volgen, 

is aangepast. Op vrijwillige basis biedt de 

school tijdens de zomerperiode een ‘sum-

merschool’ aan. Hier kunnen leerlingen hun 

studievaardigheden aanscherpen en extra 

kennis opdoen van de kernvakken: Neder-

lands, Engels en wiskunde.

Gymnasium

In het gymnasium is leerjaar 3 opgestart. In 

samenwerking met de vestiging Nijverdal is 

het excursiebeleid voor leerjaar 1 tot en met 

3 vastgesteld en zijn de voorbereidingen 

getroffen voor het doorstromen naar leerjaar 

4, volgend cursusjaar.

Einde leergebieden en keuzemodules

In de oorspronkelijke opzet van de ‘nieuwe 

onderbouw voortgezet onderwijs’ is Reg-

gesteyn gaan werken met leergebieden. Dit 

systeem functioneerde niet naar tevreden-

heid, bijvoorbeeld vanwege een wat moei-

zame doorstroom naar de bovenbouw. De 

leergebieden zijn daarom weer ontkoppeld 

tot aparte vakken.

Op de vestiging kunnen leerlingen keuzemo-

dules volgen. Deze werkvorm biedt leerlingen 

de mogelijkheid hun kennis en vaardigheden 

te vergroten op een gebied dat hun interesse 

heeft. Ook kunnen ze tijdens deze les hulp 
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We werken aan een opleiding na het vmbo: ‘Helpende in  

de zorg’  niveau 1 en 2



krijgen van een docent wanneer ze moeite 

hebben met een bepaald vak.

Samenwerkingsverbanden

De vestiging Rijssen is sterk in het aan-

gaan van samenwerkingsverbanden. Deze 

zijn er met: de ROC’s, het REMO, het OCT, 

het Orthopedagogisch didactisch centrum 

’t Nijrees, het ‘Platform Passend Onder-

wijs’, ‘Hart van Overijssel’, de gemeente 

Rijssen-Holten, het directieberaad Rijssen 

(directies van alle VO-scholen in Rijssen), 

de Commissie School & Kerken en diverse 

beroepsgerichte landelijke netwerken of 

businessnetwerken.

Zorg

De zorg op de vestiging wordt uitgevoerd 

binnen de Reggesteynbrede nota ‘Elke leer-

ling telt mee’. 

De aandacht voor de aanpak van dyslexie, 

pestgedrag en passend onderwijs blijft. Voor 

de invoering van passend onderwijs vindt 

regionaal overleg plaats. Medewerkers vol-

gen studiedagen om zich voor te bereiden en 

hun kennis en vaardigheden te vergroten.

Ook voor excellente leerlingen is aandacht. 

Zij krijgen binnen de lessen verdieping en een 

bijpassende toets. Ook hier (net als op de 

Noetselerbergweg) zijn er programma’s voor 

talentmaximalisatie.

Activiteiten

In 2011 is een groot aantal activiteiten op en 

buiten de vestiging georganiseerd. Hieronder 

enkele voorbeelden:

• diverse excursies, 

• het bekijken/bezoeken van films en theater-

voorstellingen,

• deelname aan vakwedstrijden waarbij  

leerlingen succesvol presteerden en als 

winnaar eindigden.

Bedrijfsvoering

Onderwijstijd

De vestiging Rijssen voldeed in 2011 aan de 

norm van de onderwijstijd, leerlingen kregen 

het gewenste wettelijke aantal uren les.
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De MR heeft met de voorstellen voor de nieuwe structuur 

ingestemd
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Vergaderingen

In 2011 heeft de medezeggenschapsraad 

(MR) acht keer vergaderd, de Personeels-

geleding van de MR vergaderde tien keer.  

De ouder/leerling-geleding kwam acht maal 

bij elkaar. De MR kent drie commissies: 

Onderwijs, Personeel en Financiën. Deze 

commissies vergaderden vier keer. Verder 

was een afvaardiging van de raad van  

toezicht een aantal keren aanwezig op een  

vergadering. In het laatste geval ging dat 

vooral om de nieuwe organisatiestructuur toe 

te lichten en om de voordracht van de MR 

voor de benoeming van een nieuw lid van  

de raad van toezicht te bespreken.

Besproken onderwerpen

In de medezeggenschapsraad zijn in 2011 

onder andere besproken: begroting,  

onderwijstijd, ouder- en leerlingparticipatie,  

lessentabellen, formatie, organisatiestructuur, 

functiemix en eigen initiatieven van de MR.

Begroting

In november en december 2011 heeft de 

commissie Financiën een aantal keren met 

de directeur bedrijfsvoering overlegd over de 

begroting voor 2012. Dit heeft geresulteerd 

in een positief advies van de begroting.

Onderwijstijd en lessentabellen

Ten opzichte van vorig jaar heeft Reggesteyn 

met de gerealiseerde onderwijstijd verbete-

ring geboekt. 

Reggesteyn heeft niet op alle gebieden kun-

nen voldoen aan de vereiste onderwijstijd. 

De medezeggenschapsraad heeft het college 

van bestuur gevraagd het opgestelde beleid 

nauwgezet toe te passen.

De MR heeft ingestemd met de lessenta-

bellen voor het cursusjaar 2011-2012. De 

commissie Onderwijs heeft beleid opgesteld. 

Hierin formuleert zij negen punten waarop 

een nieuw aangeboden lessentabel wordt 

beoordeeld.

Ouder- en leerling-participatie

Het leerlingenstatuut is geactualiseerd en 

goedgekeurd door de MR.

Bij de verschillende klankbordgroepen is de 

verslaglegging en de toegankelijkheid daar-

van een aandachtspunt. De MR heeft dit 

aangegeven bij de voorzitter van het college 

van bestuur.

Organisatiestructuur / functies

De medezeggenschapsraad heeft gesprek-

ken gevoerd over de nieuwe organisatie-

structuur met een eenhoofdig college van 

bestuur met daaronder, op dezelfde positie 

als de vestigingsdirecteuren, een directeur 

bedrijfsvoering die de staf aanstuurt. De MR 

heeft met de voorstellen voor de nieuwe 

structuur ingestemd.

De medezeggenschapsraad heeft gevraagd 

om een overzicht van de taken die de nieuw 

benoemde LC- en LD-functies voor docen-

ten uitvoeren. Het college van bestuur heeft 

hierin toegestemd.

Initiatieven MR

• De werkgroep Personeel heeft samen met 

het college van bestuur zowel het MR-

statuut als het reglement aangepast aan 

de laatste wetswijzigingen en de overgang 

naar een eenhoofdig college van bestuur.

 Op verzoek van de MR is de voorgestelde 

reglementswijziging over de raad van 

toezicht aangepast. De procedure en het 

profiel van de kandidaat vallen onder het 

instemmingsrecht van de MR.

• Reggesteyn Gezond. De oudergeleding 

van de MR heeft het college van bestuur 

gevraagd beleid te ontwikkelen voor een 

groter aanbod van gezonde voeding in de 

kantines en automaten van Reggesteyn. 

Bedoeling is tot een verantwoord aanbod 

te komen. Reggesteyn heeft voorlopig nog 

te maken met contracten met leveranciers.

• Reggesteyn Rookvrij. De oudergeleding 

van de MR heeft het college van bestuur 

verzocht de school rookvrij te maken. De 

eerste stappen om dit te bereiken zijn 

gezet. De vestigingen W. de Clercqstraat 

en Rijssen zetten zich in voor een rookvrije 

school. Een aandachtspunt is het voorko-

men van overlast bij derden.

Verslag van de MR
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De leden van de raad van toezicht van CSG Reggesteyn

Voor: dhr. K.H.J. Antuma en dhr. drs. H. Eggink

Achter: dhr. R.J. Bijleveld, dhr. A.van der Spek, mw. mr. M.J. Veerman-Donkert, dhr. H. Morsink

De leden van de vernieuwde raad van toezicht van CSG Reggesteyn

Voor: dhr. K.H.J. Antuma en dhr. G. Geerling

Achter: dhr. R.J. Bijleveld, dhr. A.van der Spek, dhr. H. Morsink en dhr. R. Zuidema
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In 2011 hebben in de raad van toezicht 

belangrijke wijzigingen in de bezetting plaats-

gevonden. Ondanks deze ‘wisselingen van 

de wacht’ is de continuïteit van het intern 

toezicht gewaarborgd gebleven. De raad van 

toezicht heeft haar taken als intern toezicht-

houder, als adviesorgaan en als werkgever 

van het college van bestuur als volgt  

uitgevoerd:

Intern toezicht

In het kalenderjaar 2011 heeft de raad in 

chronologische volgorde haar goedkeuring 

verleend aan het jaarverslag over 2010, toe-

zicht gehouden op de ontwikkelingen in het 

jaar 2011 en haar goedkeuring verleend aan 

het jaarplan voor het jaar 2012.

Samenstelling college van bestuur

De ontwikkelingen in 2011 hadden voor een 

belangrijk deel betrekking op de wijziging in 

de samenstelling van het college van bestuur. 

Met ingang van 1 augustus 2011 is de opzet 

van een tweehoofdig college van bestuur 

gewijzigd naar een college van bestuur dat 

bestaat uit één persoon.

Mede naar aanleiding van deze ontwikkelin-

gen heeft de raad haar goedkeuring verleend 

aan gewijzigde statuten van de stichting.

Rapportage

Het college van bestuur heeft de raad van 

toezicht gerapporteerd over de stand van 

zaken in 2011. Dit is gebeurd aan de hand 

van het schoolontwikkelingsplan en het  

jaarplan van het college van bestuur. De  

frequentie van de rapportage is gewijzigd 

van een rapportage per kwartaal, naar een 

rapportage die drie maal per jaar plaatsvindt, 

aansluitend bij de rapportagecyclus uit  

Vensters voor Verantwoording. 

Financiën

De raad van toezicht heeft opdracht gegeven 

de jaarrekening 2010 te controleren. Deze is 

door de accountant goedgekeurd. KPMG is 

voor het boekjaar 2011 opnieuw gekozen de 

jaarrekening te controleren. Over de finan-

ciële rapportage zijn afspraken uitgewerkt 

die in 2012 haar beslag krijgen. Een audit-

commissie, bestaande uit twee personen uit 

eigen gelederen, bereid de financiële zaken 

voor. 

Klankbordfunctie

De effecten van de wijziging in de samen-

stelling van het college van bestuur op  

Reggesteyn vallen onder verantwoordelijk-

heid van de bestuurder. Hierover is echter 

ook ruimhartig van gedachten gewisseld met 

de raad van toezicht. Verder heeft de stra-

tegische oriëntatie van Reggesteyn op de 

agenda gestaan. Ook diverse ontwikkelingen 

in de breedte van de maatschappij die het 

onderwijs raken, zijn de revue gepasseerd.

Werkgeverschap

Reggesteyn - en daarmee ook de raad van 

toezicht - heeft afscheid genomen van de 

heer Lubbers, lid van het college van bestuur. 

De raad van toezicht spreekt haar dank uit 

voor de hoge mate van inzet en resultaten 

van de heer Lubbers gedurende vele jaren. 

Mede dankzij hem staat de school waar zij 

nu staat; op een stevig financieel fundament.

In de rol van werkgever is de wijziging in de 

samenstelling van het college van bestuur 

een belangrijk aandachtsgebied geweest 

voor de raad. De raad van toezicht heeft 

hiervoor een Commissie Werkgeverschap 

geformeerd, bestaand uit twee personen van 

de raad. De vanuit zorgvuldig werkgever-

schap benodigde acties zijn allemaal naar 

tevredenheid afgerond.

Bezetting en organisatie raad

In 2011 heeft de raad van toezicht regle-

mentair (vanwege het einde van de zittings-

termijn) afscheid moeten nemen van twee 

van haar leden, mevrouw Veerman en de 

heer Eggink. 

De heer Eggink is vanaf de installatie van de 

raad in 2007 voorzitter geweest, nadat hij 

daarvoor al een aantal jaren voorzitter van 

het bestuur van Reggesteyn was. Hem komt 

lof toe voor een soepele overgang van een 

vereniging met een bestuur, naar een stich-

ting met een raad van toezicht. Door zijn 

lange voorzitterschap was hij een rots in de 

branding. 

Mevrouw Veerman heeft besloten na één 

termijn te stoppen met het werk voor Regge-

steyn, de raad van toezicht gaat haar missen 

vanwege haar inzet en bijdrage op juridisch 

gebied. Ook werd zij gewaardeerd om haar 

creatieve en kritische inbreng. 

“Continuïteit tijdens wisseling van de wacht”
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Met het afscheid van mevrouw Veerman en 

de heer Eggink verloor de raad beide leden 

van de Commissie Werkgeverschap.

De raad van toezicht heeft besloten de 

nieuwe voorzitter te kiezen uit de zittende 

leden en daarnaast twee nieuwe leden te 

werven. 

De keuze voor de nieuwe voorzitter van de 

raad is gevallen op de heer Antuma, die 

daarmee ook deel uitmaakt van de Com-

missie Werkgeverschap. De heer Morsink is 

het andere lid van deze commissie. Bij het 

werven van twee nieuwe leden kwamen de 

consequenties van de nieuwe wet “goed 

57

onderwijs, goed bestuur” (augustus 2010) in 

beeld. Deze wet verplicht de raad van toe-

zicht een profielschets voor het werven van 

nieuwe leden ter advies voor te leggen aan 

de MR. Verder geeft deze wet de MR het 

recht één kandidaat voor te dragen aan de 

raad van toezicht.

In het najaar van 2011 zijn de heren Geer-

ling en Zuidema als nieuwe leden benoemd. 

De heer Zuidema is benoemd op voordracht 

van de MR, de heer Geerling maakt vanaf zijn 

benoeming deel uit van de auditcommissie, 

naast zittend lid de heer Bijleveld.
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Kerncijfers

 2011 2010 2009 2008 2007

Financieel      

Totale baten incl. financiële baten (x 1000)  22.096 22.848 23.093 21.540 21.328

Totale lasten (x1000) 22.763 23.251 22.937 22.053 22.559

Exploitatieresultaat (x1000) -667 -405 156 -512 -1.231

Eigen vermogen (x1000) 5.093 5.760 6.165 5.440 6.092

Totaal vermogen (x1000) 9.662 10.230 10.373 10.181 9.949

Solvabiliteitsratio (norm 0.35) 0.53 0.56 0.59 0.53 0.60

Liquiditeit (norm 1.20) 1.39 1.86 1.91 1.64 1.14

Rentabiliteit -3.0% -1.8% 0.7% -2.4% -5.8%

Weerstandsvermogen (tussen 10% - 40%) 23% 25% 27% 25% 28%

Kapitalisatiefactor 44% 45% 45% 47% 47%

Rijksbijdrage / totale baten 95.2% 94.8% 92.5% 91.0% 91.9%

Personele lasten / totale lasten 76.9% 76.1% 76.2% 75.2% 70.5%

Materiële lasten / totale lasten 23.1% 23.9% 23.8% 24.8% 29.5%

Totale lasten / aantal leerlingen 8.242 8.176 7.953 7.597 7.530

Totale Inkomsten / aantal leerlingen 8.000 8.034 8.007 7.420 7.119

Personele lasten / aantal leerlingen 6.334 6.222 6.059 5.710 5.305

Materiële lasten / aantal leerlingen 1.907 1.954 1.894 1.886 2.225

     

Aantal leerlingen     

• Totaal VO 2835 2762 2844 2884 2903

• Leerjaar 1 en 2 991 899 934 887 976

• Havo 3-5 472 477 473 482 447

• VWO 3-6 401 388 350 337 310

• VMBO 3-4 429 438 532 664 634

• PRO 1-6 111 113 117 122 137

• LWOO 383 406 401 361 377

• OPDC ’t Nijrees 34 27 27 28 19

• VAVO 14 14 10 3 3

     

Rendementen onderwijs     

VMBO diploma na 4 jaar 95% 96% 97% 98% 96%

HAVO diploma na 5 jaar 84% 79% 87% 97% 91%

VWO diploma na 6 jaar 90% 84% 93% 95% 98%

     

Personeel in dienst     

Onderwijzers/leraren/docenten 192 197 202,5 204 205

Ondersteunend personeel 69 71 71,5 72 73

Totaal fte 262 268 274 276 278
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Financieel bestuursverslag

Financiële informatie

Zoals uit de balans per ultimo 2011 kan worden opgemaakt is de financiële situatie van  

Reggesteyn bevredigend. De hierna volgende kengetallen zijn van toepassing.

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) 0.53 (0.56)

Liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 1.39 (1.86)

Weerstandsvermogen (eigen vermogen/baten) 0.23 (0.25)

Kapitalisatiefactor 0.44 (0.45)

Weerstandsvermogen

Naar aanleiding van een schrijven van de VO-raad over het weerstandsvermogen als maat voor 

de reservepositie van schoolbesturen zijn ook binnen Reggesteyn het weerstandsvermogen en de 

daaruit te dekken financiële risico’s bekeken. 

Het weerstandsvermogen is het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten 

inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten. Als ondergrens wordt 10% 

gehanteerd. Indien het percentage boven de 40% komt kan in het algemeen worden aangenomen 

dat de reserves te groot zijn voor de toekomstige risico’s. Het weerstandsvermogen van Regge-

steyn in 2011 is 23%. In 2010 was het weerstandsvermogen 25%. Dit percentage valt binnen de 

marges zoals gesteld in het schrijven van de VO-raad. 

weerstandsvermogen

Kapitalisatiefactor

Naar aanleiding van de rapportage van de commissie Don hanteert het Ministerie OCW de kapi-

talisatiefactor als maatstaf voor de reservepositie van schoolbesturen. De kapitalisatiefactor is het 

totale vermogen (balanstotaal) uitgedrukt in een percentage van alle baten inclusief de financiële 

baten en exclusief de buitengewone baten. Volgens de normen van de commissie Don behoort 

Reggesteyn tot de grote besturen. Voor grote besturen geldt een bovengrens van 35%.  

Reggesteyn heeft een kapitalisatiefactor van 44%. Volgens de commissie Don kan dit duiden op 

een inefficiënte benutting van kapitaal. In 2010 heeft Reggesteyn een risicoanalyse laten uitvoe-

ren. De financiële uitwerking wordt in 2012 verwacht.

kapitalisatiefactor
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Solvabiliteit en liquiditeit

Hieronder volgen een aantal grafieken met het verloop van de solvabiliteit en de liquiditeit over de 

afgelopen 4 jaar. Hieruit is af te leiden dat het vermogen van Reggesteyn voor het grootste deel 

bestaat uit eigen vermogen en voorzieningen. De solvabiliteit is in 2011 afgenomen. Reggesteyn 

kent geen langlopende schulden. Het vreemde vermogen bestaat uit kortlopende schulden.

solvabiliteit

liquiditeit

Gang van zaken gedurende het verslagjaar

Uit de bijgaande financiële jaarrekening blijkt dat Reggesteyn in het jaar 2011 een tekort heeft van 

€ 666.894. Het negatieve saldo is deels incidenteel van aard. 

Leerlingenaantal

Bij de leerlingentelling van 1-10-2011 heeft Reggesteyn 75 leerlingen meer dan bij de leerlingen-

telling 1-10-2010. Deze stijging veroorzaakte een stijging van de kosten voor het schooljaar 

2011/2012. In 2011 betekent dit een stijging van de kosten van € 200.000 tot € 250.000. Door-

dat het Ministerie OCW per kalenderjaar bekostigt is hier sprake van voor financiering.
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0,53 0,72

 Jaarrekening 2011 Begroting 2011

Resultaat -/- 666.894 - 155.405

Incidentele inkomsten en uitgaven -/- 265.610 

Resultaat gewone bedrijfsvoering -/- 401.284 - 155.405
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Onderhoudsvoorzieningen

Bij de opzet van de begroting is de dotatie gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan zonder 

buffers voor calamiteiten. Eind 2011 bedraagt de voorziening € 497.649. 

De voorziening aanpassing gebouwen en arbo bedraagt eind 2011 € 698.358. Dit is bedoeld voor 

toekomstige aanpassingen van de gebouwen zoals beschreven in het huisvestingsplan.

School- en boekenfonds

In de jaarrekening is een bestemmingsreserve school- en boekenfonds opgenomen ter dekking 

van de voorraad leermiddelen.

Reserve bestuur

De reserve bestuur is ontstaan uit private middelen. De inkomsten beperken zich tot rentebaten 

en de uitgaven zijn incidenteel van aard.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn € 15.000 meer dan begroot. De voorgestelde bezuinigingen op de 

onderhoudskosten in de begroting 2011 zijn niet gehaald. De schoonmaakkosten zijn meer  

gestegen dan verwacht. Dit komt door de extra schoonmaakwerkzaamheden i.v.m. afscheid  

van personeel. De eindafrekeningen 2011 voor elektra vielen gunstig uit. 

Overige lasten

De overige lasten zijn ten opzichte van de begroting 2011 gestegen (€ 238.000). Onderstaande 

posten verklaren voor een groot deel deze stijging:

Diverse personeelskosten  105.000

Leermiddelen   49.000

Studie en beroepskeuzebegeleiding   32.000

 Wervingskosten   20.000

Overige kosten   32.000

Diverse personeelskosten

In 2011 heeft Reggesteyn afscheid genomen van een aantal medewerkers. Hierdoor is er een 

overschrijding ontstaan op de post diverse personeelskosten van € 105.000. In 2011 heeft  

Reggesteyn € 85.000 betaald aan ontslagvergoedingen. Deze vergoedingen vallen binnen de 

grenzen die zijn gesteld door het Ministerie OCW.

Leermiddelen (boeken)

Sinds 2010 is de waarde van de leermiddelen in de balans opgenomen onder de voorraad leer-

middelen. De aanschaf van leermiddelen wordt in de resultatenrekening geboekt onder de post 

aanschaf boeken. Een waardevermindering of vermeerdering wordt via de resultatenrekening 

geboekt. In 2011 is de waarde van de boekenvoorraad verminderd. Dit had tot gevolg dat kosten 

voor leermiddelen zijn gestegen.

Studie en beroepskeuzebegeleiding

In 2011 zijn er afrekeningen ontvangen over de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011. In totaal 

ging het hierbij om een bedrag van € 32.000. 

Wervingskosten

Door ongepland vertrek van unitleiders was het noodzakelijk advertenties te plaatsen voor nieuwe 

unitleiders. Dit bracht extra wervingskosten met zich mee.
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Overige kosten

De overige kosten zijn in 2011 gestegen in vergelijking met de begroting. Dit komt vooral door de 

lasten voorgaande jaren € 7.676 en de kosten voor een preventieproject € 16.790. 

Uit onderstaande grafieken zijn de kostenontwikkelingen van de afgelopen 4 jaar af te lezen.

baten en lasten totaal

 baten en lasten per leerling

Voornaamste risico’s en onzekerheden

In 2010 heeft het CvB een risicoanalyse laten uitvoeren. De financiële vertaling van deze risico-

analyse volgt in 2012. 

Het CvB ziet de volgende financiële risico’s:

• Het achterblijven van de bekostiging bij de stijgende kosten, zowel materieel als personeel. 

• Het doorvoeren van een aantal bezuinigingen die aangekondigd zijn in het regeerakkoord, zullen 

deze achterstand vergroten; dat geldt ook voor de effecten van de verevening en bezuiniging bij 

de invoering van passend onderwijs.

• de krapte op de arbeidsmarkt voor docenten zal mogelijk van Reggesteyn vragen meer  

concurrerende arbeidsvoorwaarden te bieden, zowel wat betreft faciliteiten als financieel;

• de scholing (en mogelijk eigen opleiding) van personeel en de uitvoering van het bestuurs-

akkoord binnen de school vragen om extra investeringen; 

• de concurrentie om de leerling is scherper geworden; dat betekent meer onzekerheid over de 

omvang van de instroom van leerlingen;

• de knelpunten in de huisvesting van de vestiging Noetselerbergweg (teveel leerlingen voor het 

gebouw) vragen om maatregelen en oplossingen die extra investeringen zullen vragen.
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Treasurymanagement

Sinds 2006 heeft Reggesteyn een treasury statuut. Uit het statuut blijkt dat CSG Reggesteyn heeft 

besloten om de overtollige liquide middelen te beleggen. Dit om een beter rendement uit de overtollige 

liquide middelen te krijgen. In 2011 heeft Reggesteyn op voorstel van de huisbankier besloten de  

beleggingen onder te brengen bij Schretlen & Co. 

De beleggingen worden tegen reële waarde op de balans gewaardeerd. CSG Reggesteyn is gehouden 

aan strikte regels betreffende het beleggen en belenen van overheidsgelden. 

De begrotingscijfers voor het jaar 2012 zijn als volgt vastgesteld door het bestuur:

Hoewel het resultaat over 2011 teleurstellend, maar verklaarbaar was, is de totale financiële situatie van 

Reggesteyn nog steeds bevredigend te noemen. Het tekort over 2011 is reden tot extra waakzaamheid 

omdat gebleken is dat in de loop van het boekjaar er onvoorziene tegenvallers kunnen voordoen die 

uiteindelijk leiden tot een negatief resultaat. Voor 2012 is daarom besloten te werken met een sluitende 

begroting. In 2012 zullen de uitgaven en de uitputting van de budgetten nauwkeurig gevolgd worden 

teneinde tijdig knelpunten te signaleren en overschrijdingen te voorkomen. Versterking van de financiële 

sturing is een van de speerpunten in het financiële beleid van Reggesteyn in 2012. 

Met de begroting voor 2012 is een eerste stap gezet naar een meer beleidsrijke begroting. In 2012 

zullen we daarbij de vervolgstappen zetten: een duidelijker koppeling van begroting en budgetten aan 

beleid en een beleidsrijke meerjarenbegroting. 

Tenslotte…….

Ook nu weer zeggen wij dank aan alle medewerkers die zich, op welke wijze dan ook, voor onze  

scholengemeenschap hebben ingezet.

Namens het College van Bestuur,

S.A. Terpstra, Voorzitter College van Bestuur. 

Nijverdal, 31-03-2012

  Begroting 2012
  EUR EUR
 Baten  
3.1 Rijksbijdragen 21.167 
3.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies 1 
3.5 Overige baten 761 
 Totale baten  21.929

 Lasten  
4.1 Personeelslasten 17.008 
4.2 Afschrijvingen 475 
4.3 Huisvestingslasten 1.520 
4.4 Overige lasten 3.046 
 Totaal lasten  22.050
 Saldo baten en lasten  -121

5 Financiële baten en lasten 125
 Resultaat  4
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Jaarrekening

A.1.1 Balans per 31 december 2011
(na verwerking voorstel resultaatverdeling)

1 ACTIVA  31-12-2011  31-12-2010
    EUR  EUR

VASTE ACTIVA

1.1 Immateriële vaste activa
1 1 1 Licenties  30 278  0
    30 278  0

1.2 Materiële vaste activa
1 2 1 Gebouwen en terreinen  p m   p m 
1 2 2 Inventaris en apparatuur  2 694 944  2 903 063
    2 694 944  2 903 063

1 3 Financiële vaste activa
1 3 6 Overige effecten  2 527 594  1 667 907
1 3 7 Overige leningen  605 710  611 425
    3 133 304  2 279 332

 TOTAAL VASTE ACTIVA   5 858 526  5 182 395

VLOTTENDE ACTIVA

1.4 Voorraden
1 4 1 Gebruiksgoederen   1 416 453  1 505 830

1.5 Vorderingen
1 5 1 Debiteuren  97 534  134 495
1 5 3 Groepsmaatschappijen  0  50 577
1 5 7 Overige vorderingen  115 506  177 818
1 5 8 Overlopende activa  41 977  6 566
    255 017  369 456

1.7. Liquide middelen
1 7 1 Kasmiddelen  8 875  11 498
1 7 2 Banken  2 123 429  3 160 328
    2 132 304  3 171 826

 TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA   3 803 774  5 047 112

TOTAAL ACTIVA   9 662 300  10 229 507
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A.1.1 Balans per 31 december 2011
(na verwerking voorstel resultaatverdeling)

2 PASSIVA   31-12-2011  31-12-2010 
    EUR  EUR 
       
       
2.1 EIGEN VERMOGEN      
       
2 1 1 Algemene reserves  4 054 580  4 786 501  
2 1 2 Bestemmingsreserves  999 093  973 627  
2 1 6 Herwaarderingsreserve  39 561  0  
    5 093 234  5 760 128 
       
       
2.3 VOORZIENINGEN      
       
2 3 1 Personeelsvoorzieningen  643 685  720 905  
2 3 3 Overige voorzieningen  1 196 007  1 033 041  
    1 839 692  1 753 946 
       
2.5 KORTLOPENDE SCHULDEN      
       
2 5 3 Crediteuren  389 843  356 436  
2 5 7 Belastingen en sociale premies  747 722  746 560  
2 5 8 Schulden terzake pensioenen  241 104  236 173  
2 5 9 Overige kortlopende schulden  639 767  630 326  
2 5 10 Overlopende passiva  710 938  745 937  
    2 729 374  2 715 433 
       
       
TOTAAL PASSIVA   9 662 300  10 229 507 
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A.1.2 Staat van baten en lasten 2011

    Rekening Begroting Rekening
    2011 2011 2010
    EUR EUR EUR

3 BATEN

3 1 Rijksbijdragen   21 031 410 20 801 950 21 656 521
3 2 Overige overheidsbijdragen en subsidies  1 500 1 400 1 400
3 5 Overige baten   885 577 804 600 1 073 207

 Totaal baten   21 918 487 21 607 950 22 731 128

4 LASTEN

4 1 Personeelslasten   17 495 808 16 881 241 17 695 104
4 2 Afschrijvingen   443 274 436 584 483 369
4 3 Huisvestingslasten   1 006 447 991 000 1 034 342
4 4 Overige lasten   3 817 549 3 579 530 4 040 162

 Totaal lasten   22 763 078 21 888 355 23 252 977

 Saldo baten en lasten   -844 591 -280 405 -521 849

5 Financiële baten en lasten
5 1 Rentebaten   141 782 125 000 117 058
5 3 Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten  35 915 0 0
 Saldo financiële baten en lasten   177 697 125 000 117 058

 Netto resultaat   -666 894 -155 405 -404 791
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A.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2011

    2011  2010
   EUR  EUR

 Kasstroom uit operationele activiteiten 

 Resultaat   -666 894  -404 791

 Aanpassingen voor:
 - afschrijvingen  443 274  483 369
 - mutaties voorzieningen  85 746  266 769
    529 020  750 138

 Veranderingen in vlottende middelen:
 - voorraden  89 377  78 590
 - vorderingen  114 439  30 755
 - schulden  13 941  -5 261
    217 757  104 084

 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  79 883  449 431

 Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 Investeringen materiële vaste activa  -232 305  -485 018
 Investeringen immateriële vaste activa -33 128  0
 Investeringen financiële vaste activa  -2 282 144  1 530
 Desinvesteringen financiële vaste activa 1 428 172  5 715
 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -1 119 405  -477 773

 Kasstroom uit financieringsactiviteiten  0  0

 Mutatie liquide middelen   -1 039 522  -28 342

 Beginstand liquide middelen   3 171 826  3 200 168 

 Eindstand liquide middelen   2 132 304  3 171 826
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011

Algemeen

Juridische vorm en voornaamste activiteiten
De organisatie is een stichting; de voornaamste activiteiten van CSG  
Reggesteyn bestaan uit het stichten en instandhouden van  één of meer  
protestants christelijke scholen voor voortgezet onderwijs in de regio 
Nijverdal-Rijssen en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijde-
lings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des 
woords  

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs  In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 
2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 
Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de  
daarin aangeduide uitzonderingen  De grondslagen die worden toegepast 
voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn  
gebaseerd op historische kosten

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de  
resultaatbepaling

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarde 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is 
dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen 
toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld  
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk 
is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 
middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij 
betrekking hebben  

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van  
de organisatie 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen 
vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op 
de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa 
en verplichtingen, en van baten en lasten  De daadwerkelijke uitkomsten 
kunnen afwijken van deze schattingen 
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend 
beoordeeld  Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode 
waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft 

De effecten zijn onderdeel van de financiële vaste activa en worden  
gewaardeerd tegen reële waarde  
Beleggingen zijn ondergebracht bij Schretlen & Co, 100% dochter van de 
Rabobank 

Immateriële vaste activa
De licenties worden gewaardeerd tegen aanschafprijs en hebben betrek-
king op de eerste aanschaf, de implementatie en het leren werken met 
administratieve programma’s zoals AFAS (financieel), Raet (salaris en HRM) 
en Magister (leerlingadministratie) 
Het geactiveerde bedrag wordt volgens de lineaire methode afgeschreven 
in 3 jaar 

Materiële vaste activa
De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere vaste bedrijfs-
middelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen 
op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen 

De jaarlijkse afschrijvingspercentages bedragen voor:
Schoolmeubilair   5 %
Kantoormeubilair   6 2/3 %
Machines/installaties lokalen   6 2/3 %
Overige inventaris lokalen   6 2/3 %
Audio-visuele middelen 20 %
Hardware 20 %
Automaten en leerlingkluisjes 20 %
Overige inventaris 10 %

De leermiddelen (studieboeken) worden conform de voorgeschreven regels 
opgenomen onder de voorraad 

Financiële vaste activa
In 2011 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden met betrekking tot de 
effecten  De effecten worden per 1-1-2011 gewaardeerd tegen actuele 
waarde  Een herwaarderingsreserve voor de nog niet gerealiseerde winst 
per 31-12 is opgenomen 
Dividenden en rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij 
behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetref-
fende actiefpost  Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder 
de financiële baten en lasten 

Voorraden
Gebruiksgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs  De ver-
krijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten, zoals invoer-
rechten, transportkosten en andere kosten die direct kunnen worden 
toegerekend aan de verwerving van voorraden  Bij de waardering van de 
voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum 
opgetreden waarde verminderingen 

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van 
een voorziening voor oninbaarheid 
Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
inbaarheid van de vorderingen 

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmings-
reserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd  De algemene reserve 
bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur 
Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is 
aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen 
aangeduid als bestemmingsreserve  Indien de beperktere bestedingsmo-
gelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als 
bestemmingsfonds  Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid 
gemaakt naar publieke en private middelen 

Voorzieningen
Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en de overige 
voorzieningen gepresenteerd  Tenzij anders aangegeven worden de 
voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarde  Toevoegingen aan 
voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten  
Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen 

Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 
lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend opgenomen indien op de balans-
datum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a  de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of 

feitelijk);
b  het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een 

uitstroom van middelen noodzakelijk is; en
c  er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van 

de verplichting 
Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft de egalisatievoorziening 
voor groot onderhoud  De toevoegingen aan deze voorziening zijn bepaald 
op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode 
die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt, 
gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan 
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Langlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden 
aangeduid als langlopend  Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt 
onder de kortlopende schulden opgenomen  Schulden worden gewaardeerd 
tegen de reële waarde 

Kortlopende schulden
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één 
jaar worden aangeduid als kortlopend  Schulden worden niet gesaldeerd  
met activa  Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde 
Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder 
geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen terzake van lasten die 
aan een verstreken periode zijn toegekend  Van bedragen die voor meerdere 
jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op 
deze post aangehouden  Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten 
geschiedt naar rato van de besteding 

Personeelsbeloningen/pensioenen

Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen 
die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling  Deze pensioenregeling 
is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt – over-

eenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging – in de jaarrekening 
verwerkt als toegezegde bijdrageregeling  Dit betekent dat de over het boek-
jaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord  De risico’s van 
loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsver-
mogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse 
bijdragen aan het pensioenfonds  Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in 
een in de balans opgenomen voorziening 
Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioen-
premies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar  

Opbrengstverantwoording

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de 
basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, 
volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten 

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode 
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VLOTTENDE ACTIVA

1.4 Voorraden
1 4 1 Gebruiksgoederen   31-12-2010  31-12-2009
   EUR  EUR EUR  EUR

 Voorraad leermiddelen   1 408 077   1 500 267
 Voorraad gebruiksgoederen   8 376   5 563
    1.416.453   1.505.830

1.5 Vorderingen   31-12-2011   31-12-2010
    EUR  EUR

1 5 1 Debiteuren   97 534  134 495

1 5 3 Gelieerde instellingen (STOCO)   0  50 577

1 5 7 Overige vorderingen
 Te ontvangen bankrente  39 490  78 111
 Van derden terug te ontvangen  14 677  12 990
 Vooruit betaalde kosten  61 338  86 717
 Totaal overige vorderingen   115 506  177 818

1 5 8 Overlopende activa
 Detachering personeel  39 024
 Overig  2 953  6 566
 Totaal overlopende activa   41 977  6 566
 Totaal vorderingen   255.017  369.456

 De overige vorderingen hebben een looptijd < 1 jaar 

1.7 Liquide middelen

1 7 1 Kasmiddelen    31-12-2011 31-12-2010
     EUR EUR

 Kasmiddelen    8 875 11 498
 Totaal    8 875 11 498

1 7 2 Banken    31-12-2011 31-12-2010
     EUR EUR

 Rekeningen school-exploitatie    1 304 853 2 719 949
 Rekeningen bestuur    323 682 317 540
 Rekeningen School- en Boekenfonds    494 894 122 839
 Totaal    2 123 429 3 160 328

 Totaal liquide middelen    2.132.304 3.171.826

2 PASSIVA

2.1 EIGEN VERMOGEN

    Stand per Resultaat Stand
2 1 1 Algemene Reserve   01-01-2011  31-12-2011
    EUR EUR EUR

2 1 1 1 Algemene reserve   4 486 042 -689 354 3 796 688
2 1 1 2 Reserve bestuur (private middelen)   300 459 -42 567 257 892
    4 786 501 -731 921 4 054 580

    Stand per Resultaat Stand
2 1 3 Bestemmingsreserves (publiek)   01-01-2011  31-12-2011
    EUR EUR EUR
2 1 3 2 Reserve School- en Boekenfonds    973 627 25 466 999 093

    Stand per Resultaat Stand
2 1 6 Herwaarderingsreserve   01-01-2011  31-12-2011
    EUR EUR EUR
2 1 6 1 Herwaarderingsreserve financiële vaste activa  0 39 561 39 561

 Totaal eigen vermogen   5.760.128 -666.894 5.093.234



XIX

Weerstandsvermogen en kapitalisatiefactor
Het weerstandvermogen is het eigen vermogen uitgedrukt in een  
percen tage van alle baten in een jaar inclusief financiële baten en exclusief 
de buitengewone baten  De VO-raad stelt hierbij een ondergrens van 10% 
en een bovengrens van 40% 
Het eigen vermogen bestaat uit een tweetal categorieën, te weten 
algemene reserve en bestemmingsreserves  Voor zover niet vastgelegd 
in vaste activa zijn algemene reserves bedoeld voor het afdekken van 
toekomstige risico’s in de financiële bedrijfsvoering en als financieringsbron 
voor nieuwe activiteiten en investeringen  
De kapitalisatiefactor is het totale vermogen uitgedrukt in een percen-
tage van alle baten in een jaar inclusief financiële baten en exclusief de 
buitengewone lasten  De commissie Don stelt hierbij een bovengrens van 
35% voor grote besturen en 60%  voor kleine besturen  Reggesteyn wordt 
aangemerkt als een groot bestuur 

Reggesteyn heeft eind 2011 (jaarrekening) een eigen vermogen van 
€ 5 093 234  De totale baten (inclusief financiële baten) waren in 2011 
€ 22 096 184  Het totale vermogen was in 2011 € 9 662 300 
Het eigen vermogen bestaat uit:
1) Algemene reserve:
 - Reserve bestuur 257 892
 - Algemene reserve  3 796 688
2) Bestemmingsreserves (publiek)
 - Reserve school- en boekenfonds 999 093

Het weerstandsvermogen is 22,92% (5 063 863/22 096 184)  
De kapitalisatiefactor is 43,73 % (9 662 300/22 096 184)  In 2010 was  
ook 45% 

Verantwoording van de reserves
De reserve bestuur bestaat uit niet publieke middelen  Deze reserve wordt 
gezien als een bestemmingsreserve maar wordt wel meegerekend bij de 
reserves ter dekking van de risico’s  

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke onderdelen worden gedekt 
uit de algemene reserve 
Per item wordt een toelichting gegeven  

 Algemene reserve 4 054 580
 Minus boekwaarde vaste activa 2 725 222
 Restant ter dekking van risico’s 1 329 358

Boekwaarde vaste activa
De boekwaarde van de vaste activa bedragen € 5 816 665, waarvan  
in beleggingen en andere financiële vaste activa € 3 133 304 
De reserve school- en boekenfonds dient geheel ter dekking van de  
voorraad leermiddelen van het school- en boekenfonds 

De overige vaste activa (schoolmeubilair, kantoormeubilair, machines/in-
stallaties lokalen, overige inventaris lokalen, audio-visuele middelen,  
kluisjes, hardware) van € 2 725 222 worden gedekt uit de algemene 
reserve 

Het restant ter dekking van risico’s bedraagt 6,06% van de totale baten 
(1 338 641/22 096 184)  Reggesteyn heeft een risicoanalyse laten  
uitvoeren door KPMG  De resultaten hebben vooralsnog niet geleid tot  
een wijziging van het financiële beleid 

Conclusie
Reggesteyn heeft eind 2011 een weerstandsvermogen van 22,92%  Dit 
percentage ligt tussen de door de VO-raad voorgestelde percentages van 
minimaal 10% en maximaal 40% 
De kapitalisatiefactor is in 2011 43,73%  Dit ligt boven de door de 
 commissie Don vastgestelde grens van 35% 

In het stuk bijlagen financiële positie onderwijsinstellingen wordt gesteld 
dat een buffer van 5% van de totale baten voor restrisico’s (aansprake-
lijkheids-, imago- en milieurisico’s) aanvaardbaar is  
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2 3 VOORZIENINGEN

  Stand per 1-1 Dotatie Onttrekkingen  Vrijval Stand per kortlopende langlopende
2.3.1 Personeelsvoorzieningen 2011    31-12-2011 deel <1 jaar deel >1 jaar
  EUR EUR EUR EUR EUR

2 3 1 1 Personeel - Jubilea 140 000 43 230 43 230  140 000
  Deze voorziening dient ter dekking van de  

kosten voor jubilea 

2 3 1 3 Personeel - spaarverlof 580 905 56 783 134 003  503 685
  Deze voorziening dient ter dekking van de personeelskosten  

van vervanging bij (toekomstige) opname van spaarverlof 

 Totaal personeelsvoorzieningen 720.905 100.013 177.233 0 643.685

  Stand per Dotatie Onttrekkingen  Vrijval Stand per kortlopende langlopende
2.3.3 Overige voorzieningen 01-01-2011    31-12-2011 deel <1 jaar deel >1 jaar
  EUR EUR EUR EUR EUR

2 3 3 1 Groot onderhoud gebouwen 387 599 250 000 139 950  497 649
  Deze voorziening is ter egalisatie van uitgaven voor planmatig groot  

onderhoud (zie ook bestuursverslag)  De dotatie wordt gebaseerd  
op een meerjaren-onderhoudsplan 

2 3 3 2 Grote/kleine aanpassingen 645 442 150 000 97 084  698 358
  Deze voorziening is bedoeld voor interne aanpassing  

(w o  arbo- en brandveiligheidsvoorzieningen) van de bestaande gebouwen 

 Totaal Overige voorzieningen 1.033.041 400.000 237.034 0 1.196.007

2.5 KORTLOPENDE SCHULDEN   31-12-2011  31-12-2010
    EUR  EUR
2 5 3 Crediteuren   389 843  356 436
2 5 7 Belastingen en premies sociale verzekeringen   747 722  746 560
2 5 8 Schulden terzake pensioenen   241 104  236 173
2 5 9 Overige kortlopende schulden
 Vakantiegeld  543 863  545 787
 Personeelsverenigingen  48 722  48 800
 Overige  47 182  35 739
    639 767  630 326
    2 018 436  1 969 496

Ten laste van de exploitatierekening wordt aan de personeelsverenigingen een bijdrage verstrekt  
Naast deze bijdrage wordt maandelijks door de leden van de p v  bijgedragen  Het saldo ultimo boekjaar is het saldo van genoemde bijdragen minus de 
betaalde kosten van activiteiten 

2.5.10 Overlopende passiva   31-12-2011 31-12-2010
    EUR EUR

 Vooruit ontvangen bedragen   204 496 210 255
 OC&W geoormerkte subsidie   178 537 199 377
 OC&W niet-geoormerkte subsidie   126 456 117 639
 ESF opbrengsten   121 008 121 008
 Te verrekenen ontvangsten   25 554 6 539
 Donatiegelden   54 888 81 838
 Detacheringen personeel    9 282

 Totaal overlopende passiva   710 938 745 937

 Totaal kortlopende schulden   2.729.374 2.715.433
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Verantwoording van subsidies waarvan het overschot vrij besteedbaar is (Regeling OCW-subsidies art  13, lid 2 sub a)

Omschrijving  Toewijzing bedrag van  kosten t/m de activiteiten zijn ultimo verslagjaar
  kenmerk datum toewijzing verslagjaar conform de subsidiebeschikking
    EUR EUR geheel uitgevoerd en afgerond

Kwaliteit VO BEK-08/126243M 8-Oct-08 163 036
Kwaliteit VO VO/OK-2008/29478 22-Apr-09 171 941 186 136
Kwaliteit VO 261757-1 29-Apr-10 169 467 326 768
Kwaliteit VO 361494-1 9-May-11 154 776 501 984 N
   totaal  659 220 501 984
De activiteiten in het kader van kwaliteit VO lopen in 2012 af

Verantwoording van subsidies die volledig veplicht besteed moeten worden aan het in de subsidiebeschikking omschreven doel (Regeling OCW-
subsidies art  13, lid 2 sub b)

situatie 1: aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving  Toewijzing bedrag van  ontvangen t/m totale te verrekenen
  kenmerk datum toewijzing verslagjaar kosten ultimo verslagjaar
   EUR EUR EUR EUR

Doorontwikkeling PRO 2010-2011 287943-1 29-Oct-10 21 700 21 700 21 700 0
  totaal  21 700 21 700 21 700 0

situatie 2: doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving  Toewijzing bedrag van  saldo ontvangen in kosten in totale saldo nog te besteden
  kenmerk datum toewijzing 1/1/2010 verslagjaar verslagjaar kosten ultimo verslagjaar
  EUR EUR EUR EUR EUR

Doorontwikkeling PRO 2011-2012 393498-1 3-Nov-11 21 300 0 21 300 0 0 21 300
  totaal 21 300 0 21 300 0 0 21 300

Niet in de balans opgenomen rechten 31-12-2011 31-12-2010
  EUR EUR

Nog te ontvangen rijksbijdrage 1 272 042 1 305 986

Bij de overgang van de bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar heeft het Ministerie aangegeven dat VO-scholen een vordering op het Ministerie op 
mogen nemen in de balans 
De vordering is gelijk aan de schulden aan personeel op 31-12 met een maximum van 7,5% van de Rijksbijdrage personeel  De vordering is opeisbaar als  
het bestuur ophoudt te bestaan op een andere datum dan 1 augustus 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Reggesteyn is een leaseovereenkomst aangegaan met Stichting Metaalopleidingen Reggesteyn  Het betreft een leaseovereenkomst voor het gebruik van  
machines ter waarde van € 40 000,00  De overeenkomst heeft een duur van 7 jaar  De leaseprijs is € 5 000,00 (excl  BTW) per jaar  De leaseprijs wordt 
achteraf betaald voor het eerst in 2006 



56XXII

Toelichting op de staat van baten en lasten 2011

3 BATEN

 Jaarrekening Begroting  Jaarrekening
3.1 Rijksbijdrage OCW 2011 2011 2010
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3 1 1 Normatieve rijksbijdrage OCW
 - Normvergoeding Lump-sum personeel 16 960 561  16 867 591  17 413 149
 - Normvergoeding Lump-sum materieel 2 394 616  2 440 569  2 555 473
 Totaal  19 355 177  19 308 160 19 968 622

3 1 2 Overige subsidies OCW 1 381 669  1 305 754  1 460 616
 Overlopende ontvangsten 294 564  188 036  227 283

   1 676 233  1 493 790  1 687 898

 Totaal Rijksbijdrage OCW  21.031.410  20.801.950  21.656.521

 Jaarrekening Begroting  Jaarrekening
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2011 2011 2010
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3 2 1 Gemeente: projecten onderwijskansen  1.500  1.400  1.400

 Jaarrekening Begroting  Jaarrekening
3 5 Overige baten 2011 2011 2010
 EUR EUR EUR

3 5 1 Verhuur lokaliteiten  43 826  55 500  52 295
3 5 5 Ouderbijdragen  398 773  385 600  377 336
3 5 6 Overige baten
 - Kantineopbrengsten 112 148  110 000  126 716
 - Verhuur kluisjes 1 908  0  1 625
 - Overige personele bijdragen 189 690  195 000  398 185
 - Overige materiële bijdragen 139 232  58 500  117 049
 Totaal  442 978  363 500  643 576

 Totaal overige baten  885.577  804.600  1.073.207
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4 LASTEN

 Jaarrekening Begroting  Jaarrekening
4.1 Personeelslasten 2011 2011 2010
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

 Bruto lonen en salarissen 13 139 566  12 750 219  13 297 939
 Sociale lasten 1 291 531  1 225 760  1 278 416
 Pensioenpremies 1 782 660  1 691 587  1 764 254
4 1 1 Lonen en salarissen  16 213 757  15 667 567  16 340 609

 Dotaties personele voorzieningen  14 755  41 000  59 962
 Personeel niet in loondienst 1 114 191  842 933  1 072 277
 Overige personele lasten 295 311  344 741  359 550
4 1 2 Totaal overige personele lasten  1 424 257  1 228 674  1 491 789
4 1 3 Af: uitkeringen  -142 206  -15 000  -137 295
 Totaal  17.495.808  16.881.241  17.695.104
 

Aan het personeel is een pensioen toegezegd op basis van een eindloonregeling  Met ingang van 1 januari 2004 vindt de toezegging plaats op basis van een 
middelloonregeling  De pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP) 
De financiering vindt plaats middels doorsneepremies  In de winst- en verliesrekening van de onderneming worden de over het jaar te betalen pensioen-
premies als last verantwoord  Ultimo 2011 bedraagt de dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds 95% ( 2010: 105% )  Dit percentage is onder de 
landelijke norm van 105% 
Het ABP geeft aan de pensioenen niet te indexeren  In 2011 zijn premieverhogingen van in totaal 1% doorgevoerd 
In 2012 zal het ABP indien nodig met verdere maatregelen komen  
In de jaarrekening opgenomen zijn geen aanvullende verplichtingen opgenomen 

Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2011 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar volledige mensjaren 261,7 (2010: 268,5)  

  Jaarrekening Begroting Jaarrekening
4.2 Afschrijvingen 2011 2011 2010
  EUR EUR EUR

4 2 1 Immateriële vaste activa 2 850 0 0
4 2 2 Inventaris/apparatuur 440 424 436 584 483 369
 Totaal afschrijvingen 443.274 436.584 483.369
   

  Jaarrekening Begroting Jaarrekening
4.3 Huisvestingslasten 2011 2011 2010
  EUR EUR EUR

4 3 1 Huur accommodaties 15 156 15 000 32 095
4 3 3 Klein onderhoud en exploitatie 75 535 67 000 75 907
4 3 4 Energie en water 313 508 342 250 353 162
4 3 5 Schoonmaakkosten 439 655 425 500 420 768
4 3 6 Belastingen en heffingen 24 373 25 750 25 191
4 3 7 Overige huisvestingslasten
 - Tuinonderhoud 40 388 35 500 43 303
 - Onderhoudscontract en verzekering 97 832 80 000 83 917
 Totaal huisvestingslasten 1.006.447 991.000 1.034.342
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  Jaarrekening Begroting Jaarrekening
4.4 Overige lasten 2011 2011 2010
  EUR EUR EUR

4 4 1 Administratie- en beheerslasten
 - Beheer- en administratie 99 464 76 220 63 709
 - Reis-, verblijf- en representatiekosten 36 426 29 300 34 729
 - Accountantskosten 20 171 25 000 21 991
 - Telefoon- en portokosten e d  77 172 73 800 80 953
 - Kopieerkosten 60 487 62 220 66 475
 - Software organisatie 55 308 70 000 95 604
 - Arbodienst 21 477 40 800 45 664
 - Casokosten - salarisverwerking 41 627 42 840 40 097
 - Bijdrage scholing 139 214 115 000 171 399
 - Diverse personele kosten 477 427 372 816 427 399
 - Overige 29 866 24 860 23 741
 Totaal 1 058 637 932 856 1 071 760

4 4 2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
 - Inventaris 58 576 78 700 80 544
 - Leer- en hulpmiddelen 227 444 244 950 249 876
 - Leermiddelen (boeken) 729 134 680 000 744 251
 - Overige
 - Studie- en beroepskeuzebegeleiding 48 571 16 750 27 139
 - Kosten Internet 3 674 3 600 3 481
 Totaal 1 067 399 1 024 000 1 105 292

4 4 3 Dotatie overige voorzieningen (onderhoud) 400 000 400 000 575 000

4 4 4 Overige
 - Wervingskosten personeel 136 887 100 000 70 440
 - Kantinekosten 162 238 149 500 182 433
 - Culturele- en buitenschoolse activiteiten 327 837 346 850 325 646
 - Kontributies en abonnementen 68 289 56 500 62 968
 - Heffingen (geen huisvesting) 27 983 26 500 26 370
 - Public relations 48 137 44 500 60 676
 - Bijdrage OPDC en VAVO 349 623 372 224 376 638
 - Overig 170 520 126 600 182 940
 Totaal 1 291 513 1 222 674 1 288 110

 Totaal overige lasten 3.817.549 3.579.530 4.040.162

5 Financiële baten en lasten

  Jaarrekening Begroting Jaarrekening
5.1 Rentebaten 2011 2011 2010
  EUR EUR EUR

 Rente bankrekeningen School-exploitatie 135 036 120 000 111 937
 Rente bankrekeningen bestuur 6 746 5 000 5 121
 Rente bankrekeningen School- en Boekenfonds
 Totaal rentebaten 141.782 125.000 117.058

  Jaarrekening Begroting Jaarrekening
5.3 Overige opbrengsten financiële vaste  2011 2011 2010
 activa en effecten EUR EUR EUR

 Koerswinsten vekoop effecten 60 415 0 0
 Koersverliezen verkoop effecten 24 500 0 0
 Saldo  35.915 0 0
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Overige gegevens

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

Ingevolge de Wet op het voortgezet onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling 
Het negatieve resultaat van het verslagjaar ad EUR 666 894 wordt onttrokken aan het eigen vermogen 

    2011
    EUR
 Reserve bestuur   -42 567
 Algemene reserve   -689 354
 Bestemmingsreserve ‘Reserve School- en Boekenfonds’  25 466
 Herwaarderingsreserve immateriële vaste activa  39 561
    -666.894

Model H: Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

Is er een bezoldiging van de bestuurders  J
Is er een bezoldiging van de toezichthouders J

 Duur arbeids- Ingangs- Taakomvang Dienst- Periodiek Bonus- Ontvangen Uitkeringen
 overeenkomst/ datum   betrekking betaalde  betalingen / pensioenbijdragen/ wegens
 werkzaamheden dienstverband  (D) of op beloningen* gratificaties beloningen beëindiging v/h
    Interimbasis   betaalbaar op dienstverband
     (I)  termijn
 vanaf tot  FTE D of I 2011 2011 2011 2011
      EUR EUR EUR EUR

Bestuurders    256.177 0 50.710 0
Drs  S A  Terpstra 1-Jan-11 31-Dec-11 1-Jun-04 1,000 D 140 517 0 27 653 0 
   
Dhr  H W  Lubbers 1-Jan-11 31-Dec-11 1-Nov-81 1,000 D 115 660 0 23 057 0

Toezichthouders    24.315
Drs  H  Eggink    4 917
Dhr  H  Morsink    4 042
Dr  R J  Bijleveld    3 750
Dhr  K H J  Antuma    5 406
Mr  M J  Veerman-Donkert   3 325
A  van der Spek    2 875
* onder betaalde beloningen worden ook onkostenvergoedingen begrepen

Samenwerkingsverbanden VO/BVE en overige instellingen

   2011 2010 volgt onderwijs bij
 Brinnummer naam school aantal aantal
   leerlingen leerlingen

 02XJ CSG Reggesteyn 11 11 ROC van Twente
 02XJ CSG Reggesteyn 3 3 Deltion college
 02XJ CSG Reggesteyn 35 27 OPDC ‘t Nijrees
   49 41

CSG Reggesteyn heeft samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen in de regio  In overeenstemming met het Besluit samenwerking VO-BVE 
wordt hierover gerapporteerd 
Het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) heeft als hoofddoel om elke leerling zo ver mogelijk te begeleiden en te stimuleren 
Reggesteyn neemt deel aan het samenwerkingsverband VO/SVO  Binnen dit samenwerkingsverband is afgesproken dat leerlingen gebruik kunnen maken  
van het OPDC 
Het OPDC heeft geen eigen brinnummer vandaar dat leerlingen die het OPDC nodig hebben in worden geschreven in het reguliere VO 

Honoraria van de accountant
   2011 2010
   EUR EUR
controle van de jaarrekening en bekostigingsgegevens 19 275 18 800

De bovenstaande honoraria van KPMG Accountants zijn ten laste van de organisatie, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW  



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het College van Bestuur  en de Raad van Toezicht van Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet 

Onderwijs voor Nijverdal – Rijssen en omgeving

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet 

Onderwijs voor Nijverdal – Rijssen en omgeving te Nijverdal gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de 

balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opge-

nomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag

Het bevoegd gezag van de school is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 

en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeen-

stemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bevoegd gezag is tevens verantwoordelijk voor de 

financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in 

dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen. Het bevoegd gezag is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het nood-

zakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk 

te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als 

bedoeld in artikel 18, derde lid van het Bekostigingsbesluit W.V.O. Wij hebben onze controle verricht in over-

eenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontro-

leprotocol OCW/EL&I 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 

onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaar-

rekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedra-

gen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de 

accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 

een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die rele-

vant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de 

financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van 

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet 

tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. 

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bevoegd 

gezag van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbou-

wing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermo-

gen van Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Nijverdal – Rijssen en omgeving per  

31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs.
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Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2011 

in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in 

dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2011.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar 

aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 

Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:393 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toege-

voegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 

jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Zwolle, 7 juni 2012

KPMG ACCOUNTANTS N.V. 

G.J. Kamerling RA
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