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Voorwoord
Op CSG Reggesteyn laten we graag zien hoe wij er voor staan. Onlangs is deze inzet beloond met de landelijke prijs voor het beste jaarverslag. 

We kregen vooral complimenten voor de wijze waarop we laten zien wat we van plan waren en hoe wij de resultaten eerlijk en transparant 

beoordelen. We tonen ons daarin zelfbewust en kritisch op wat we tot stand gebracht hebben. Die lijn willen we in het jaarverslag over 2013 

voortzetten. 

We leggen graag verantwoording af over de behaalde resultaten, de ontwikkelingen en processen die zich in en rond de school afspelen. 

We hebben binnen Reggesteyn het instrument ‘SchoolVensters’ 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 ook gedurende het jaar volgen. 

De informatie over ‘SchoolVensters’ vindt u op www.schoolvo.nl. Verder is informatie over de scholen voor voortgezet onderwijs (en daarmee 

ook over Reggesteyn) te vinden via de site van de Onderwijsinspectie: http://tkrtp.owinsp.nl/schoolwijzer.  De beoordeling van de inspectie 

over scholen is in de vorm van inspectierapporten snel terug te vinden.

In het eerste deel van dit jaarverslag gaan we in op de ontwikkeling in en rond de school als geheel, gevolgd door de verslagen van de mede-

zeggenschapsraad en de raad van toezicht. Daarna komen de drie vestigingen in beeld. We sluiten af met de meer cijfermatige informatie. 

Code Goed Bestuur
CSG Reggesteyn heeft de code Gode Bestuur, zoals vastgesteld door de VO-raad ondertekende en hanteert deze code als leidraad voor de  

inrichting en uitvoering van de governance. 

 

Terugkijken en vooruitblikken
In 2012 is het nieuwe schoolontwikkelingsplan 2013-2016 uitgewerkt en vastgesteld, dat als motto heeft: “Samen aan de slag!”.  Dit school-

ontwikkelingsplan is in het begin van 2013 gepresenteerd en vertaald naar een strategische agenda met zeven punten. In die strategische 

agenda staan onze kernambities samengevat en wordt focus en richting gegeven aan ons strategisch beleid. 

De strategische agenda is door het college van bestuur in alle vestigingen gepresenteerd en daarna in alle units besproken. Het vormt het 

uitgangspunt voor de activiteitenplannen die in de units zijn ontwikkeld. Die plannen zijn bepalend voor de eigen beleidsagenda van de units  

en de vestigingen. 

De punten uit de strategische agenda zijn vertaald in een zogenaamde kaderbrief. Hierin zijn de te bereiken doelen nader uitgewerkt.  

Deze kaderbrief is leidend geweest bij het opstellen van de begroting voor 2014.

In dit jaarverslag laten we zien hoe er met deze agenda gewerkt is en wat dat betekent voor de koers voor de komende jaren.

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 CSG Reggesteyn

Kwal i tei t Vorming

Profes s ioneel  samenwerken Samenwerk ing  derden

Faci l i tei ten Financiën

Onderwi j saanbod aanteken ingen

Sam Terpstra          februari 2013

Leefwereld jongeren
Beleving verandert

Profes s ioneel  samenwerkenProfes s ioneel  samenwerkenProfes s ioneel  samenwerkenProfes s ioneel  samenwerken Samenwerk ing  derdenSamenwerk ing  derden

Faci l i tei tenFaci l i tei ten FinanciënFinanciën

Onderwi j saanbodOnderwi j saanbod

Kwal i tei tKwal i tei t VormingVorming

Profes s ioneel  samenwerkenProfes s ioneel  samenwerken

moet en kan verder omhoog!!

recht
 doen

 aan 

versch
illen

* basiskwaliteit opleidingen op orde
* meer maatwerk en excellentie 
* effectieve onderwijstijd

Vormende opdracht VO
- burgerschap / noaberschap
- christelijke identiteit. Hoe invullen??

Versterking professionele 

Goede faciliteiten nodig
a) gebouw voor de toekomst
b) moet leerproces ondersteunen
c)  ict, met de tijd mee (wat doen 

en willen leerlingen?)

- fi nancieel (meerjaren)beleid;
-  meerjaren begroting: balans andere 

inkomsten / ambities
- risicomanagement: slagvaardig

verdeling over de vestigingen: N - C- R
versterken profi elen havo, ath.,
maatwerk, excellentieprogramma’s
invoeren passend onderwijs

*  verantwoordelijkheid nemen & krijgen 
*  kwaliteit en goed resultaat; 

ervoor g/staan
*  IK ben professional - 

‘vakmanschap is meesterschap’ 
*  school = gemeenschap = 

samen = werken

Onderwi j saanbodOnderwi j saanbod
verdeling over de vestigingen: N - C- R

vernieuwd onderwijs-

aanbod vmbo

Beleving verandert
Leefwereld jongerenLeefwereld jongeren
Beleving verandert

- christelijke identiteit. Hoe invullen??
Leefwereld jongeren- christelijke identiteit. Hoe invullen??
Leefwereld jongeren
Beleving verandertBeleving verandert

To do:
- structurele samenwerking met Het Noordik. Uitwerken!

- afspraken over vmbo met andere vmbo-scholen regio
- samenwerking regionale bedrijfsleven versterken- samenwerking regionale bedrijfsleven versterken- samenwerking regionale bedrijfsleven versterken- samenwerking regionale bedrijfsleven versterken- samenwerking regionale bedrijfsleven versterken
- afspraken over vmbo met andere vmbo-scholen regio
- samenwerking regionale bedrijfsleven versterken- samenwerking regionale bedrijfsleven versterken- samenwerking regionale bedrijfsleven versterken- samenwerking regionale bedrijfsleven versterken

Reggesteyn_strategische agenda def.indd   2-3

27-02-13   14:09
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Waar staan we voor?

Naam en Stichting

CSG Reggesteyn is de school van de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Nijverdal-Rijssen en omgeving.

De missie van CSG Reggesteyn

CSG Reggesteyn is een scholengemeenschap.

Onze kerntaak is het verzorgen van voortgezet onderwijs voor leerlingen uit de regio die loopt van Markelo tot Lemele en van Wierden tot de 

Sallandse heuvelrug.

Wij ondersteunen, begeleiden, stimuleren, coachen leerlingen in hun leerproces. We streven daarbij naar maatwerk, rekening houdend met de 

verschillen tussen leerlingen.

We streven naar een maximaal resultaat: we willen het beste uit de leerlingen halen en hen de ruimte bieden zich optimaal te ontwikkelen.

Wij willen hen voorbereiden op de vervolgstappen in hun leven en op het functioneren in de samenleving.

Dit doen wij vanuit een herkenbare identiteit die haar bron vindt in de Bijbelse boodschap.

Onze onderwijsvisie

CSG Reggesteyn is een school voor voortgezet onderwijs. Het is onze opdracht en roeping om goed onderwijs te verzorgen voor leerlingen in hun 

ontwikkelingsgang tussen het primair onderwijs en het mbo, hbo of wo. 

Dat doen wij vanuit de volgende onderwijsvisie:

Leerlingen zijn individuen, elk met een eigen achtergrond, leerstijl, leerwens, verwachting en fase van sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij 

willen bij elke leerling eruit halen wat er in zit en we bieden onderwijs op maat. Dit alles gebeurt vanuit een pedagogisch optimistische visie, dus 

met vertrouwen in de mogelijkheden van ieder kind. Ieder kind wil en kan veel leren. Onze taak is het om bij elke individuele leerling de juiste 

sleutel te vinden voor passend onderwijs en hen uit te dagen zich optimaal te ontwikkelen.

Op Reggesteyn:

• ontdekken leerlingen hun talenten en hun kwaliteiten en leren die ontplooien;

• sluiten we aan bij het niveau waarop een leerling binnenkomt;

• leggen kinderen een goede basis voor het vervolgonderwijs, werk en beroep;

• leren kinderen actief, door te doen;

• leren kinderen zelfstandig te leren en te werken;

• leren kinderen door samenwerken;

• ontwikkelen kinderen hun sociale en communicatieve vaardigheden;

• leren kinderen in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving;

• zoeken leerlingen hun weg in vragen van geloof, zingeving en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het is onze verantwoordelijkheid om leerlingen in dit leer- en ontwikkelproces te ondersteunen, begeleiden, stimuleren, en te coachen.

Daartoe biedt CSG Reggesteyn een breed onderwijsaanbod, toegankelijk en nabij. Daarom werken we zoveel mogelijk op maat en houden we 

rekening met verschillen. Daarom dagen wij leerlingen uit om te excelleren.
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De ontwikkelingsrichting van Reggesteyn

Het schoolontwikkelingsplan 2013-2016 heeft als kernmotto: “Samen aan de slag!” . In 2013 heeft Reggesteyn gewerkt volgens de onderstaan-

de strategische agenda:

college van bestuur

vestiging Nvestiging C

oop

units units units

oop oop

vestiging R

staf

raad van toezicht

directeur bedrijfsvoering 
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1. Organogram

1. De kwaliteit moet en kan verder omhoog

 • De basiskwaliteit van alle opleidingen dient op orde te zijn. 

 •  Er komt meer ruimte voor maatwerk, excellentie en rechtdoen 

aan verschillen.

 • We realiseren effectieve onderwijstijd.

2. Versterken professionele leer- en werkcultuur

 •  We versterken een cultuur van verantwoordelijkheid nemen 

en krijgen.

 • Medewerkers staan voor kwaliteit en goed resultaat.

 •  Onze medewerkers zijn zich bewust van het belang van 

voortdurende professionalisering.

 • We werken in een cultuur van samenwerken.

3. Goede faciliteiten

 • Goed geoutilleerde gebouwen; toegerust voor de toekomst

 •  Adequate faciliteiten, die het leerproces adequaat  

ondersteunen

 •  ICT-inzet: bijdetijds, actueel en aansluitend bij de ervaringen 

van leerlingen.

4. Passend onderwijsaanbod 

 • We realiseren een vernieuwd onderwijsaanbod vmbo.

 •  We bezinnen ons op de verdeling van onderwijsaanbod over 

de vestigingen.

 •  We versterken de profielen van havo, atheneum en  

gymnasium.

 • We versterken maatwerk, excellentieprogramma’s.

 • We werken mee aan de invoering van passend onderwijs.

5. Actuele invulling vormende opdracht VO

 •  Een adequate invulling van burgerschapsvorming: inhoudelijk 

rijk en praktisch goed uitvoerbaar.

 •  Nieuwe vormen van invulling van de christelijke identiteit; 

passend bij de leefwereld van jongeren en rekening houdend 

met de veranderende religieuze beleving.

6. Samenwerking met derden versterken

 •  We werken de structurele samenwerking met  

CSG Het Noordik nader uit.

 •  Samen met de andere vmbo-scholen in de regio (‘vmbo 6’) 

maken we afspraken over het vmbo-onderwijs.

 •  We versterken de samenwerking met regionaal  

bedrijfsleven.

7. De financiën op orde houden

 •  We baseren onze begroting op het (meerjaren)beleid van 

Reggesteyn.

 •  We hanteren een duurzame meerjarenbegroting, met een 

balans tussen verminderende/veranderende inkomsten en  

te realiseren ambities.

 • Er is een slagvaardig risicomanagement.

Deze agenda is de komende jaren leidend in ons beleid en in ons werk.



Verantwoording college van bestuur

Strategisch beleid

1. De strategische agenda van het SOP is bekend.

2. In de teams en units is een concrete vertaling gemaakt in de 
werkplannen 2013 en 2014.

1. De hoofdlijnen van het SOP zijn bij de meeste medewerkers 
bekend. 

2. In alle units zijn activiteitenplannen gemaakt op basis van de 
strategische agenda. Deze zijn in de vestigingsteams met de 
directeuren besproken en dienen als basis voor de begroting.

1. De hoofdpunten van het SOP zijn samengebracht in een 
handzame agenda. Deze per vestiging is aan alle medewerkers 
gepresenteerd en uitgereikt (flyer).

2. Op de vestiging C is de agenda in twee units toegelicht.

2. Het accent in de units lag dit jaar op het verbeteren van de 
kwaliteit.

 Vervolgstap in januari 2014: het college van bestuur bespreekt 
de activiteitenplannen met de directeuren en de vestigings
teams.

Doel(en)

Acties

Resultaat

Toelichting
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Strategische positie in de regio

1. Het marktaandeel van Reggesteyn blijft behouden of wordt 
uitgebreid.

2. De samenwerking met Het Noordik leidt tot een samen
werkingsovereenkomst.

3. Er is bekeken hoe we de samenwerking met zowel het primair 
onderwijs als met het mbo, kunnen versterken. Dit laatste 
in samenhang met het vernieuwen van het beroepsgerichte 
vmboaanbod.

1. Reggesteyn heeft haar marktaandeel behouden. 

2. In september 2013 is een concept samenwerkingsovereen
komst vastgesteld. Deze is besproken in de raad van toezicht 
en in het overleg tussen de bestuurder en de directeuren.

3. Er is regelmatig contact met het PCPO Rijssen en met St. Ieder 
kind telt in Hellendoorn. Relevante ontwikkelingen op het ge
bied van identiteit, P&O en passend onderwijs worden gedeeld.

 Om de bouwopleiding in Rijssen te vernieuwen werkt  
Reggesteyn nauw samen met het ROC van Twente, de  
Waerdenborch, het Fruytier, het OCT en de gemeente Rijssen.

2. De wijze waarop de samenwerking gestalte kan krijgen is 
uitgewerkt, onder andere in een concept samenwerkings
overeenkomst. 

 De samenwerking met Het Noordik heeft het meest concreet 
vorm gekregen in een samenwerkingsproject van P&O over  
het opzetten van de gezamenlijke werving onder de naam  
OnderwijsSelect door middel van een (nog te realiseren)  
website. Daarnaast is de samenwerking voortgezet bij de  
projecten ‘Samen opleiden’, ‘Zelfevaluatie’ en ‘Collegiale 
Visitatie’ voortgezet. 

3. Mbo: bij de samenwerking met het mbo ligt het accent op het 
ontwikkelen van de nieuwe structuur en het examenprogram
ma van het beroepsgerichte vmbo.

2. In januari 2014 volgt een nadere uitwerking van die overeen
komst, inclusief een planning van de vervolgstappen.

3. De samenwerking met het primair onderwijs blijft een 
belangrijk aandachtspunt. De relatie met het aanleverend 
primair onderwijs is goed. Er is veel aandacht voor zorgvuldige 
overdracht, het terugkoppelen van ervaringen en gegevens, 
het zoeken van samenwerkingsvormen en het uitwisselen van 
ervaringen van leerkrachten.

 Het tot stand brengen en onderhouden van een doorlopende 
leerlijn is essentieel voor een goede start van leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. 

 De vernieuwing van het bouwonderwijs in Rijssen vraagt 
een intensieve samenwerking van alle partijen: vmbo, mbo, 
bedrijfsleven en gemeente. Een mooi proces, met hopelijk een 
goede uitkomst!

 De samenwerking met het mbo is in 2013 geïntensiveerd, 
vooral rond de bouwopleiding in Rijssen.

Doel(en)

Acties

Resultaat

Toelichting
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Passend onderwijs

2. Zorgleerlingen

1. Het uitwerken van de visie van Reggesteyn op de invoering van 
passend onderwijs.

2. De vertaling van die visie naar het onderwijsaanbod (met OPDC 
als tussenvoorziening), in samenhang met scholen voor voort
gezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio.

3. Zorgen voor inbreng in SCHOOL II in het schooljaar 2013
2014.

1. In september is het plan van aanpak (om te komen tot een 
visie op passend onderwijs) gepresenteerd. De bestaande 
situatie op de  vestigingen is beschreven in een ondersteu
ningsprofiel.

2. De werkgroep heeft de eerste stappen gezet in de richting van 
een ‘vernieuwd vmbo’. (Zie Onderwijsaanbod vmbo).

3. De scholing van het personeel in kader van invoering  
passend onderwijs is in 2103 nog niet op gang gekomen.

1. Er is een werkgroep ingesteld om de visie uit te werken.

2. De werkgroep is voortvarend van start gegaan en gekoppeld  
aan de uitvoering van het project ‘vernieuwd vmbo’.  
De werkgroep werkt aan voorstellen om het passend onderwijs 
op Reggesteyn gestalte te geven.

3. Dit is beperkt gerealiseerd.

1. Stichting Samenwerkingsverband (SWV 23 01) is het nieuwe 
samenwerkingsverband voortgezet onderwijs voorde regio 
Almelo. Eind oktober is een stichting opgericht.

 De bestuurlijke voortgang van de vorming van het nieuwe 
Samenwerkingsverband heeft veel tijd en energie gevraagd en 
zal dit blijven doen. 

 Complicerende factor hierbij is de overdracht van het oude 
samenwerkingsverband naar het nieuwe en de verschillen van 
inzicht over de inrichting van passend onderwijs.

Doel(en)

Acties

Resultaat

Toelichting

 Vestiging N Vestiging C Vestiging R

 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Aantal lln 1191 1182 528 566 1191 1221

Aantal lln lgf 21 20 7 10 31 44

Aantal lln lwoo 0 0 155 146 251 246

Percentage zorgleerlingen 1,8% 1,7% 30,7 27,6 23,7 23,8
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Onderwijsaanbod: vmbo

1. Er is een strategische visie op het onderwijsaanbod vmbo van 
Reggesteyn beschikbaar in 2013. 

 De visie is krachtig en duurzaam genoeg om het vmbo de 
komende jaren en ook op de langere termijn bestaansrecht te 
verlenen.

2. Uit de gekozen lijn vloeit een omschrijving voort met de  
gevolgen voor:

  gebouwen
  inzet medewerkers
  leerlingenstromen

3. Vervolgens volgt de invoering. Er wordt een transitieplan 
geschreven. Dit wordt stap voor stap uitgevoerd.

1. De visie op een vernieuwd, krachtig en duurzaam beroepsge
richt vmbo is uitgewerkt. Deze is vastgesteld in september. 

2. Het vmbo beroepsgerichte onderwijs (bovenbouw, klas 3 en 
4) gaat met ingang van september 2015 naar één vestiging, 
namelijk Rijssen. 

   De onderwijsstructuur wordt volledig vernieuwd en afge
stemd op de landelijk wettelijk in te voeren profielen.

   Er is een verkenning gestart naar de gevolgen voor beide 
gebouwen.

3. De uitvoering van het project ligt op schema. De inhoudelijke 
contouren tekenen zich steeds duidelijker af.

1. Er zijn drie scenario’s beschreven en onderzocht. 

2. Rond de zomer is dit uitgemond in een beslisdocument en 
het opzetten van een projectorganisatie. Na de zomer is de 
besluitvorming afgerond. 

3. Aan het begin van het schooljaar 1314 is dit gepresenteerd in 
de school en besproken door de MR en de raad van toezicht. 
Er is een projectgroep gevormd onder leiding van de beide 
directeuren van de vestigingen die het aangaat. Vanaf septem
ber zijn werkgroepen op basis van het projectplan aan de slag 
gegaan met deelthema’s.

1. Wij kiezen voor een krachtige vernieuwing van het beroepge
richte vmbo. Dat betekent verandering in programma, profielen 
en plaats. Belangrijkste verandering is een andere manier van 
werken door docenten en andere medewerkers. Dat tot stand 
brengen is de grootste uitdaging.

2. In Rijssen wordt een huisvestingsaanvraag ingediend bij de 
gemeente. In Nijverdal laten we onderzoeken welke alternatie
ven er zijn het gebouw op een effectieve en efficiënte manier 
te gebruiken. 

3. In samenhang met het project ‘vernieuwing vmbo’ is het initia
tief genomen de nieuwe opleiding Bouwen Wonen en Interieur 
te situeren aan de Reggesingel, samen met het OCT en het 
ROC van Twente. Hierbij zijn ook de Waerdenborch in Holten en 
scholengemeenschap Fruytier betrokken, evenals de gemeente 
Rijssen. Het doel is te komen tot een vernieuwd samenstel van 
opleidingen voor de brede bouwsector, doorlopend vanaf de 
derde klas vmbo basis/kader naar het mbo niveau 2, 3 en 4.  
Reggesteyn speelt een cruciale rol in dit project. Er is een 
directe verbinding met het project vernieuwing vmbo, dit geldt  
inhoudelijk/onderwijskundig en voor de gebouwen.

Doel(en)

Acties

Resultaat

Toelichting
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1. Er is gevolg gegeven aan de afspraken van de prestatiebox en 
het bestuursakkoord.

1. De uitvoering van de kwaliteitsagenda is geëvalueerd. Op basis 
daarvan is een werkplan gemaakt voor 20132014.

1. Tijdens het uitvoeren van de kwaliteitsagenda hebben we ons 
gericht op het realiseren van de afspraken in de prestatiebox. 
De focus lag daarbij op het versterken van het taal en  
rekenonderwijs, het verbeteren van vaardigheden om  
opbrengstgericht te werken en op het uitwerken van  
excellentieprogramma’s.

1. De activiteiten van de kwaliteitsagenda zijn geïntegreerd in 
een totale set ontwikkel en verbeteractiviteiten in de units, 
vastgelegd in de activiteitenplannen.

Doel(en)

Acties

Resultaat

Toelichting

Kwaliteitsagenda en prestatiebox
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Kwaliteit op orde

1. De kwaliteit van alle opleidingen is ten minste op basisniveau. 
   Net als andere jaren krijgt de school van de inspectie een 

basisarrangement voor alle opleidingen.
  De examenresultaten zijn in lijn met het landelijke beeld.

1. Er is op alle vestigingen hard gewerkt aan het verbeteren van 
de basiskwaliteit. De schoolleiding heeft hier nadrukkelijk op 
gestuurd.

   De inspectie heeft op basis van haar bezoek in november 
2012 aan de afdeling vmbo beroepsgericht vestiging R 
een kritisch oordeel gegeven en een aantal zorgen over de 
kwaliteit geuit. 

   Voor de betrokken afdeling is dat reden geweest voor een 
intensief en systematisch programma om de basis kwaliteit 
(lessen, onderwijstijd, resultaten) te verbeteren. 

   Er is schoolbreed in kaart gebracht hoe we er voorstaan, wat 
oorzaken zijn van de (soms) mindere resultaten en welke 
acties ondernomen moeten worden deze te verbeteren.

   In het scholingsprogramma zijn verschillende onderdelen 
opgenomen die hieraan gerelateerd zijn zoals scholing op het 
gebied van didactische vaardigheden en toetsing.

 De examenresultaten vertoonden voor het vwo een duidelijke 
verbetering; voor het havo en voor vmbo kader in Rijssen wa
ren de examenresultaten teleurstellend. De andere afdelingen 
vertonen een min of meer stabiel beeld.

1. Naar aanleiding van de rapportages van de inspectie is in alle 
opleidingen gewerkt aan het verbeteren van:

  de effectieve onderwijstijd
  de kwaliteit van de lessen. Deze moet goed zijn.
  de examenresultaten (cijfers en aantal geslaagden)
  de instroom, doorstroom en uitstroomcijfers

1. In de breedte van de school bestaat het besef dat kwaliteit 
prioriteit heeft en dat gerichte acties noodzakelijk zijn. Dit besef 
toont zich in een sterk gegroeid bewustzijn van het belang van 
opbrengst gericht werken, van effectieve onderwijstijd, van  
differentiëren in aandacht en werkvormen en een focus op 
ruim voldoende resultaten. We zijn ons bewust dat dit een 
proces is dat een langdurige inspanning vraagt. 

Doel(en)

Acties

Resultaat

Toelichting
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Professionele organisatie en leiderschap

1. Schoolbreed is de nieuwe gesprekkencyclus ingevoerd.

2. Het professionaliseringsbeleid is in de hele school verbeterd. 

3. Het nieuwe inzetbaarheidbeleid (taakbeleid) is uitgewerkt.

4. Alle leidinggevenden hebben hun managementvaardigheden 
verbeterd en zijn beter toegerust voor de nieuwe manier van 
leiding geven.

1. De uitvoering van de gesprekkencyclus ligt op schema. Van 
de te voeren gesprekken is heeft het merendeel van de 
startgesprekken inderdaad plaatsgevonden, behalve in de unit 
bovenbouw vwo waar een nieuwe unitleider is gekomen. De 
uitvoering van de gesprekkencyclus wordt positief beoordeeld 
in de school.

2. Systematisch werken aan de professionaliteit van medewer
kers krijgt steeds beter gestalte in het programma SCHOOL, 
door de thema’s te kiezen die bij de activiteitenplannen van 
hun unit horen. 

3. Het voorstel om te komen tot een vernieuwd inzetbaarheid 
beleid met meer ruimte voor maatwerk en een grotere nadruk 
op de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf en voor 
het team is afgewezen. Het is niet gelukt om de medewerkers 
te overtuigen van de voordelen van deze aanpak. Vervolgens is 
terug gegrepen op het oude taakbeleid.

 Na de zomervakantie is een werkgroep gestart die in februari 
2014 met een nieuw voorstel voor een ander inzetbaarheid
beleid komt.

4. Begin 2013 is er een tweedaagse geweest voor de brede 
schoolleiding. De strategische agenda is uitgewerkt en er zijn 
lijnen uitgezet voor een nieuwe werkwijze van beleidsvoering: 
meer vanuit de basis en minder topdown. 

 Het MDtraject is in gang gezet. De directeuren en de bestuur
der hebben, samen met de controller, deelgenomen aan de 
leergang Strategisch Financieel Leiderschap. Een deel van de 
schoolleiding volgt ook de leergang Strategisch HRM.

1. Met alle medewerkers is een startgesprek gevoerd. In een 
aantal gevallen is ook al een VITgesprek gevoerd.

2. In september 2013 is SCHOOL II gestart.

3. Het nieuwe inzetbaarheidbeleid is in een stemming door de 
medewerkers afgewezen.

4. Er is in het najaar van 2013 een start gemaakt met het trainen 
in een andere manier van leidinggeven. (Management Develop
ment Traject). Er is gekozen voor verschillende trajecten naast 
elkaar voor verschillende typen leidinggevenden:

  managers facilitair
  unitleiders
  directeuren en bestuurder

1. In 2014 gaan we na hoe de kwaliteit is (geweest) van de ge
sprekken. We zullen de komende jaren energie blijven steken 
in het versterken van de gesprekkencyclus, omdat een regel
matig goed gesprek tussen leidinggevende en mede werker de 
basis voor een professionele organisatie. 

4. De geplande tweedaagse voor begin 2014 is niet doorgegaan 
vanwege bijzondere omstandigheden. Daarmee is het nog niet 
gelukt om de verschillende trajecten aan elkaar te koppelen. 

Doel(en)

Acties

Resultaat

Toelichting
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Planning & control cyclus

1. In het kader van de nieuwe besturingsfilosofie is de planning 
 en controlcyclus aangepast. Sturing en verantwoording zijn 
gerelateerd aan de te leveren/geleverde resultaten.

1. De vernieuwde P&Ccyclus is uitgewerkt en gebruikt bij 
voorbereiding van de begroting 2014. De basis wordt gevormd 
door de kaderbrief, met daarna de uitwerking van activiteiten
plannen in de units en de bundeling in de vestigingen.

1. Er is een werkmiddag georganiseerd voor de directeuren, het 
college van bestuur en de controller. Ook is aandacht besteed 
aan de planning en controlcyclus tijdens de tweedaagse 
(begin 2013).

 De strategische agenda is vertaald naar een kaderbrief, die als 
leidraad dient voor de begroting 2013 en voor de activiteiten
plannen. 

1. Op basis van de kaderbrief (en uitwerking) is een voorstel ge
schreven. De systematiek van rapportages en planning wordt 
aangepast. Dit gebeurt in 2014. 

Doel(en)

Acties

Resultaat

Toelichting
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1. Het pr en communicatiebeleid (onder andere wijze van profile
ren en de huisstijl/vormgeving) is geëvalueerd. Naar aanleiding 
hiervan wordt de te volgen lijn bepaald.

2. Het onderwerp profilering vestigingen is nader bekeken.

3. Er zijn stappen gezet om de website te vernieuwen.

4. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de inzet van social media.

1. We zetten het bestaande beleid op hoofdlijnen voort.
 In de communicatie naar buiten staat de leerling (met een 

docent in een beeld) centraal. 
 Er is veel aandacht voor het verstevigen van de relaties met het 

primair onderwijs. We besteden hier aandacht aan in de goede 
contacten met de directies van scholen en leerkrachten van 
groep 8.

2. De vraag of de vestigingen zich nadrukkelijk kunnen profileren 
is nog niet beantwoord.

3. In 2014 wordt de website vernieuwd. Daarbij is ook aandacht 
voor de externe presentatie.

4. De rapportage van het onderzoek naar social media volgt in 
januari 2014.

1. Het bestaande pr en communicatiebeleid is in september 
geëvalueerd met de direct betrokkenen.

3. Er is een plan van aanpak geschreven voor het ontwikkelen 
van een nieuwe website. 

4. Een stagiair van de HAN heeft onderzoek gedaan naar de 
relatie tussen ouderbetrokkenheid en de inzet van social media 
door school.

1. Wij voeren een consistent beleid met het presenteren van 
activiteiten en gebeurtenissen vanuit de school naar buiten, via 
de ouderinfo’s, de website en via de pers. Op die manier laten 
we zien wat we doen en wie we zijn.

 Daarnaast staat in de marketing de toekomstige leerling cen
traal. Dat doen we bijvoorbeeld door leerlingen van het primair 
onderwijs al in groep 7/8 met onze school kennis te laten 
maken en op de vestigingen te komen voor diverse activiteiten 
(doemiddagen, ‘powerup’, techniekmorgens, CSIproject 
meerbegaafde leerling enz.).

Doel(en)

Acties

Resultaat

Toelichting

Marketing en pr
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Christelijke identiteit

1. Er is gereflecteerd op de vormende opdracht van het voort
gezet onderwijs. De vraag “Hoe geven we dat vorm?” staat 
centraal.

2. Er is een bezinning op gang gekomen over de invulling en 
vormgeving van de christelijke identiteit in het licht van de 
maatschappelijke veranderingen om de school heen. Dit in 
aansluiting bij de resultaten van de identiteitsscan die in 2012 
is uitgevoerd. 

3. De samenwerking met de lokale kerken is versterkt. 

2. Er is een studiemiddag georganiseerd over de veranderingen 
in de maatschappij & kerk en hoe school hierop goed kan in
haken. De middag werd als geslaagd ervaren. De vervolgstap, 
vertaling naar de praktijk, moet nog gebeuren.

3. De samenwerking met de kerken in Nijverdal blijkt in de prak
tijk weerbarstig.

 De samenwerking met de kerken en het PCPO in Rijssen loopt 
goed. De voorbereidingen van een studiedag in april 2014 zijn 
in volle gang.

1. Dit actiepunt is nog niet opgepakt.

2. Voor de zomer is een inspiratiesessie van twee dagen geor
ganiseerd voor docenten van Het Noordik en van Reggesteyn. 
Deze verliep zeer geslaagd. De deelnemers zijn bereid het 
vervolg mede vorm te geven.

   In november is gedurende een dag een nieuwe sessie  
georganiseerd voor een nieuwe groep.

   In december is een eendaagse sessie voor nieuwe docenten 
(in januari 2014) voorbereid. Medewerkers van beide scholen 
hebben een actieve bijdrage geleverd aan deze voor
bereiding.

   In november is een studiemiddag georganiseerd voor het 
OBD met externe gasten. Thema: veranderingen in onze 
maatschappelijke en kerkelijke omgeving. Hoe hierop te 
reageren?

3. De samenwerking met de kerken in Nijverdal/Hellendoorn 
is – ondanks een aantal pogingen – niet echt van de grond 
gekomen. De samenwerking in Rijssen verloopt goed. 

We zoeken naar nieuwe manieren (in samenwerking met Het 
Noordik) om medewerkers in staat te stellen zich op een bijzon
dere plek te bezinnen op de bijdrage die de medewerker kan 
leveren aan de vorming van de christelijke identiteit in de school. 

We zoeken daarbij naar nieuwe vormen en hopen op deze wijze 
een groep medewerkers te vormen die dragend en inspirerend 
met het vernieuwen van de christelijke identiteit in de scholen aan 
de slag kan. 

Wij doen dit in nauwe afstemming met de kerken om ons heen, 
bijvoorbeeld door predikanten erbij te betrekken. We blijven 
zoeken naar mogelijkheden om gezamenlijke activiteiten te  
organiseren, zoals de studiedag in Rijssen in april 2014. 

Doel(en)

Acties

Resultaat

Toelichting
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Financiën 

1. Het realiseren van een bezuiniging (voortvloeiend uit maat
regelen, genomen in 20122013).

2. Er ligt een realistische meerjarenbegroting die gekoppeld is 
aan het meerjarenbeleid.

3. De risicoanalyse is geactualiseerd.

1. De uitgaven lopen in de pas met de begroting. De verhouding 
tussen beide staat onder druk in verband met stijgende perso
neelskosten. Binnen de organisatie is de druk vergroot; er is in 
taken gesneden om het onderwijsproces voorrang te kunnen 
geven.

2. Het is gelukt de begroting 2014 vanuit beleidsoverwegingen in 
te vullen. Ook is vooruit gekeken naar 2015 en volgende jaren.

3. De risicoanalyse is niet geactualiseerd. De voorbereidingen zijn 
gestart om dat in 2014 te doen. 

1. We hebben maatregelen genomen tijdig te kunnen ingrijpen 
als de uitputting van budgetten (personeel en financieel) niet 
conform planning verloopt. Het is alle drie vestigingen gelukt 
om binnen de beperkte budgetten voor 2013 te blijven én 
vrijwel alle geplande activiteiten uit te voeren. 

2. Het is gelukt om een meerjarenbegroting te maken op basis 
van een zo betrouwbaar mogelijke inschatting van de ont
wikkelingen de komende jaren, zowel extern als intern. Deze 
maakt onderdeel uit van de begroting 2014.

1. Het is gelukt veel te ontwikkelen activiteiten een plaats te 
geven en alle onderwijsactiviteiten uit te voeren. 

 De omvang van de personele uitgaven is onder controle, de 
uitgaven voor materiële zaken zijn conform de begroting. De 
eindberekening over 2013 is positief. 

Doel(en)

Acties

Resultaat

Toelichting
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Informatie en communicatietechnologie

1. Het leermiddelenbeleidsplan is geactualiseerd en gekoppeld 
aan het investeringsplan ict.

2. Medewerkers op de vestigingen experimenteren met nieuwe 
vormen van ictgebruik in zogenoemde ‘proeftuintjes’. 

1. Het leermiddelenbeleidsplan is opnieuw vastgesteld. Het vormt 
de basis voor het op grote schaal plaatsen van digiborden en 
het experimenteren met devices in het onderwijs. 

 De invoering van Magister bracht de noodzaak mee van een 
nieuwe ELO. De ombouw van Studiereg naar de ELO van 
Magister verloopt goed.

2. Met de proeftuintjes zijn wisselende ervaringen opgedaan. 
Deze ervaringen vormen een belangrijke indicatie voor wat op 
Reggesteyn op het gebied van ict wel of niet werkt. 

Reggesteyn loopt niet voorop bij toepassen van de nieuwste 
ictontwikkelingen in het onderwijs. Toch zetten we gestadig 
stappen vooruit. In de breedte van de school maken medewerkers 
en leerlingen actief gebruik van digitale hulpmiddelen. Er ontstaan 
nieuwe vragen naar de mogelijkheden van ict en manieren om 
hierin / hiermee te differentiëren. 

Doel(en) Resultaat

Toelichting
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Huisvesting

1. Op de vestiging Noetselerbergweg zijn extra lokalen beschik
baar.

2. Er wordt geïnvesteerd in een goede relatie met het gemeente
bestuur en de politieke partijen van de gemeente Hellendoorn, 
onder andere om het dossier ‘Huisvesting Reggesteyn’ op de 
kaart te zetten.

3. Er wordt een strategische visie uitgewerkt op de huisvesting 
van het voortgezet onderwijs in Nijverdal 

1. Op de vestiging Noetselerbergweg zijn in januari 2013 zes 
extra lokalen in gebruik genomen.

2. We hebben veel aandacht gevraagd voor dit dossier. In dat ka
der is er regelmatig gesproken met projectontwikkelaar/bouwer 
Ter Steege uit Rijssen. Dit onder andere over de mogelijkheden 
op het voormalige terrein van Ten Cate aan de PC Stamstraat. 

 In de breedte van politiek en bestuur bestaat een groeiend be
sef dat er wat moet gebeuren. Financiële beperkingen vormen 
een belangrijke hindernis. 

1. In 2102 is het gesprek gevoerd met de gemeente Hellendoorn 
(in bijzonder met wethouder Johan Coes) over verschillende 
aspecten van de huisvesting van de vestigingen C en R. Dit 
heeft uiteindelijk geleid tot het besluit om zes semipermanente 
lokalen te plaatsen bij de vestiging R. 

2. Gedurende het hele jaar zijn verschillende initiatieven genomen 
het gesprek te voeren over de gewenste huisvestingssituatie 
van Reggesteyn in Nijverdal. Er zijn contacten onderhouden 
met het gemeentebestuur en met de lokale politieke partijen. 

3. Wij hebben ICS de opdracht gegeven een strategische huis
vestingsvisie uit te werken, met een schets van de gewenste 
toekomst. Dit document vormt de input voor het overdrachts
dossier van het huidige college van B&W, naar het nieuwe na 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. 

Adequate huisvesting is een complex dossier. Daarom is het 
belangrijk dat we hebben laten uitwerken wat we willen en hoe 
we tegen toekomstig onderwijs aankijken. Dat vormt de basis 
voor het gesprek in de gemeente.
Daarnaast zoeken we naar nieuwe vormen van financiering om de 
hindernissen op dat terrein weg te nemen. 

Doel(en)

Acties

Resultaat

Toelichting
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Onderwijsprestaties

Aantal leerlingen per schoolsoort

In 2013 is het aantal leerlingen op Reggesteyn gestegen, vooral op de vestigingen W. de Clercqstraat en Rijssen.

Slagingspercentages

Het slagingspercentage van de verschillende opleidingen laat een uiteenlopend beeld zien. De opleiding vwo vertoont een duidelijke verbetering 

na de dip in 2012. We lopen weer meer in de pas met het landelijk beeld. De opleiding havo kent zeer teleurstellende resultaten. De oorzaak is 

uitvoerig en grondig geanalyseerd. We hebben vastgesteld dat het onder meer te maken heeft met een grote groep leerlingen die eerder  

gedoubleerd en/of gezakt waren. Het is niet gelukt die leerlingen voldoende op het examen voor te (laten) bereiden.

De resultaten van de opleidingen in de vestiging C zijn goed op orde, met als uitzondering de kader beroepsgerichte leerweg. Er zijn al wat  

langer wat mindere resultaten van deze opleiding. Dit komt onder andere door een te optimistische toelating en niet volledig passende  

determinatie. Ondertussen werken we hard aan herstel. De verwachting is dat we in 2014 goede resultaten schrijven.
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Gemiddeld examencijfer en cohort rendement

De gemiddelde examencijfers voor het vmbo liggen op of net iets onder het landelijke gemiddelde.

Voor havo en vwo zijn de cijfers net iets onder het gemiddelde.

Verschillen schoolexamen-centraal examen

Het signaleren van verschillen tussen cijfers in de schoolexamens en het landelijke examen maakt onderdeel uit van de kwaliteitszorg van 

Reggesteyn. Per vak brengt de school de gescoorde cijfers in kaart. Hierop volgt een analyse. Waar de verschillen groter zijn dan een half procent 

(0,5), kijken we naar de oorzaken en ondernemen we actie om dit te veranderen. Binnen de vaksecties maken docenten afspraken over de nor-

mering. Ook laten we in een aantal gevallen de leerstof nog beter aansluiten op het examen. Over het geheel genomen zijn de verschillen relatief 

klein. Voor nadere en gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de website van de onderwijsinspectie.

Nadrukkelijke aandacht voor de resultaten

Reeds in 2012 is de aandacht voor de resultaten versterkt. Deze lijn is in 2013 voortgezet. De noodzaak daartoe bleek uit de resultaten van de 

examens van 2013, waar het beeld nog niet overal positief was. Direct na de zomer van 2013 zijn in alle units de resultaten  (examenresulta-

ten, eindexamencijfers, verschil CE-SE, rendementscijfers) uitvoerig geanalyseerd. Deze analyses zijn in de verschillende teams besproken en 

hebben geleid tot concrete afspraken in de units en teams om te komen tot betere resultaten. Het effect hiervan is pas later te zien. Het besef 

dat het essentieel is de resultaten op orde te brengen en te houden is breed in de school aanwezig.

Ongediplomeerd schoolverlaten

an 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 leerlingen die overstappen naar een ander type onderwijs. Voorbeelden zijn de rebound (bij gedragsproblemen), leerlingen die 

vroegtijdig naar het volwassenenonderwijs gaan of leerlingen die kiezen voor een opleiding die wij niet in ons aanbod hebben (groenonderwijs, 

loot-school, speciale vmbo-opleidingen).

Soms vertrekken leerlingen vroegtijdig naar  een beroepsopleiding (mbo) of het volwassenenonderwijs. Dit laatste gebeurt vooral om te voorko-

men dat zij het onderwijs verlaten.

Andere leerlingen die onze school verlaten zijn:
• leerlingen die verhuizen
• leerlingen die twee maal doubleren of worden afgewezen
• leerlingen van het praktijkonderwijs (doorstroom naar leer/werkplek).

 % leerlingen van 1e naar % leerlingen bovenbouw dat gemiddeld examencijfer
 3e klas zonder zittenblijven zonder vertraging diploma haalt over 2013

opleiding vestiging Reggesteyn gemiddelde NL Reggesteyn gemiddelde NL Reggesteyn gemiddelde NL

vwo
 N 100 

100
 40,9 

55,7
 6,1 

6,2-6,5
 R 100  nvt  nvt 

havo
 N 100 

97,3
 49,3 

60,1
 6,1 

6,2-6,6
 R 100  nvt  nvt 

vmbo-gt
 C nb 

98,1
 82,6 

81,1
 6,0 

6,1-6,4
 R 100  72,6  6,3 

vmbo k
 C 100 

98
 70,8 

81,9
 6,1 

6,1-6,4
 R 98  65,4  5,9 

vmbo b
 C 100 

96,5
 88,9 

89,6
 6,7 

6,4-6,8
 R 91  85,5  6,5 

6. Rendement

20
J A A R V E R S L A G  C S G  R E G G E S T E Y N  2 0 1 3



9. Profiel-sectorkeuze
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7. Categorieën schoolverlaters 8. Percentages ongediplomeerde uitstroom

In sommige gevallen blijkt dat leerlingen, aangenomen vanuit pedagogisch optimisme, in de bovenbouw toch niet in staat zijn een reulier  

vmbo-diploma te halen. Deze leerlingen hebben bijzondere zorg nodig, bijvoorbeeld op het speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs.  

Reggesteyn zoekt een passende plek voor deze leerlingen. Ook kijken we kritischer bij de aanname of het behalen van een diploma een reële 

mogelijkheid is.
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10. Marktaandeel

Marktaandeel

Hellendoorn

Het marktaandeel in de gemeente Hellendoorn is de afgelopen jaren licht gestegen (van 65 naar 69 procent). In dit percentage is geen rekening 

is gehouden met het feit dat de leerlingen uit Haarle altijd naar Raalte gaan en leerlingen uit Daarlerveen naar Almelo en Vriezenveen.

Rijssen-Holten

Het marktaandeel in de gemeente Rijssen-Holten is stabiel gebleven. De marktaandeel uit de gemeente Wierden en de overige gemeenten zijn 

iets gedaald. Het percentage uit de gemeente Hof van Twente is iets gestegen.
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Personeel

Instroom, doorstroom, uitstroom

• In 2013 zijn in totaal 47 medewerkers in dienst gekomen:

 - 21 medewerkers verkregen hun eerste dienstverband bij CSG Reggesteyn

 - 23 medewerkers zijn ingestroomd vanwege vervanging

 - 3 medewerkers zijn op projectactiviteiten benoemd

• In 2013 zijn er 35 medewerkers uitgestroomd:

 - 6 medewerkers zijn uitgestroomd vanwege (flexibel/keuze) pensioen

 - 2 medewerkers zijn ziek uit dienst gegaan

 - 5 medewerkers zijn op basis van ontslag op eigen verzoek vertrokken

 - 3 medewerkers zijn op basis van een vaststellingsovereenkomst uit dienst gegaan

 - van 19 medewerkers is het contract beëindigd door het einde van de vervanging 

• In 2013 zijn 12 reguliere vacatures ingevuld en 15 vervangingsvacatures. 

Een aantal vacatures is ingevuld door meerdere parttime benoemingen. Daarnaast is niet elke vacature opengesteld maar kon Reggesteyn via 

de vervangingspool een kandidaat benoemen. Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is besloten om elke vacature open te stellen. Vacatures 

voor (docenten voor) de vakken Duits en Engels bleken moeilijker te vervullen dan vacatures voor overige vakken.

Verder is het leerlingenaantal in 2013-2014 gestegen ten opzichte van het schooljaar 2012-2013. Het gaat om een stijging van 64 leerlingen. 

De stijging van het leerlingenaantal resulteert in een stijging van het aantal FTE.

Uitgangspunten beëindiging dienstverband

• Bij beëindiging dienstverband volgen we de CAO VO 2011-2012.

• Bij beëindiging dienstverband is ook de Werkloosheidsregeling Sociale Zekerheid Wovo (bijlage CAO VO 2011 – 2012) van toepassing. 

• Verder wordt elke ontbinding gedaan binnen de wettelijke kaders.

Gemiddelde leeftijdsopbouw

De gemiddelde leeftijd voor Reggesteyn in 2013 bedraagt op 31 december 2013: 45,72 jaar. De gemiddelde leeftijd ten opzichte van 2012 

(46,23) is iets gedaald. De vestiging Willem de Clercqstraat heeft het jongste personeelsbestand en de vestiging Rijssen kent de meeste oudere 

werknemers. Op de vestigingen is een grotere variatie in leeftijdsverdeling ontstaan tussen het onderwijsondersteunend personeel en onderwijs-

gevend personeel.

11. Gemiddelde leeftijdsopbouw

vestiging totaal directie op oop
vestiging C 42,87 43,5 42,19 44,74

vestiging N 44,00 51,75 42,52 47,74

vestiging R      47,49    57 46,23 50,81

totaal 44,79 50,75 43,64 47,76

staf 49,79 58,4 50,4 46,89

Functiegebouw

In 2013 zijn de functies van vestigingsdirecteur en directeur bedrijfsvoering vervangen door een nieuwe beschrijving: directeur. Ook de functie 

van unitleider is opnieuw beschreven en gewaardeerd.  Er zijn geen nieuwe functies toegevoegd aan het functiegebouw. 



In 2012 zijn de streefcijfers vastgesteld voor de verdere uit
werking van de functiemix in 20132014. De streefcijfers staan 
in de tabel.

De intentie was per 1 augustus 2013 te voldoen aan de genoem
de percentages in het kader van de functiemix. In verband met 
de financiële consequenties is besloten niet de hele functiemix uit 
voeren en alvast te anticiperen op het entreerecht. Er zijn 26 do
centen benaderd die in aanmerking komen voor het entreerecht. 
Al deze docenten hebben aangegeven gebruik te willen maken 
van het aanbod een LDfunctie te accepteren. Van hen hadden 
7 docenten al een LDsalaris, de overige docenten zijn inmiddels 
ook ingeschaald op het niveau van de functie.

Doel(en) Resultaat
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12. Functiemix

verdeling 0-meting benodigd 1213  bezetting streefformatie
LB-LC-LD functiemix  op 01-10-13 functiemix 2014

   totaal (fte) totaal (%) totaal (fte) totaal (%) totaal (%)

 LB 67,96 108,33 57,00 112,69 59,29 46,96

 LC 20,82 49,42 26,00 40,77 21,45 30,82

 LD 11,22 32,31 17,00 36,59 19,25 22,22

 totaal 100,00 190,06 100,00* 190,05 99,99 100,00 

Trekkingsrecht

13. Trekkingsrecht

 aantal uren procentueel
uitbetalen 2749 63,63

anders 1571 36,36

totaal 4320 100,00



Met het ziekteverzuim van Reggesteyn beneden de scores van de 
landelijke benchmark blijven.

Zie tabel

Het programma Raet Verzuimmanager heeft lange tijd niet naar 
behoren gewerkt.

Inmiddels is alles op orde en zijn de cijfers betrouwbaar. Leiding
gevenden vinden ziekteverzuimbegeleiding nog steeds een lastig 
onderwerp. Er is een jaarlijks overleg ingevoerd tussen de be
drijfsarts en het college van bestuur en een tweejaarlijks overleg 
tussen de bedrijfsarts en de vestigingsdirecteuren. Hierbij kunnen 
de leidinggevenden naar wens aansluiten.
Over de ziekteverzuimcijfers wordt regelmatig gerapporteerd. 
Deze zijn onderwerp van gesprek in de managementgesprekken  
van het college van bestuur met de directeuren en in de  
vestigingsteams.

De landelijke cijfers over 2013 zijn nog niet beschikbaar.
Het ziekteverzuimpercentage van het onderwijsgevend personeel 
ligt duidelijk lager dan in de jaren hiervoor.

Doel(en)

Acties

Resultaat

Toelichting
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Ziekteverzuim

14. Ziekteverzuim

verzuimcijfers Reggesteyn op Reggesteyn oop vo-op vo-oop
2006  4,5 5,0 5,0 6,0

2007  6,0 7,6 5,0 5,8

2008  7,5 5,6 5,1 5,8

2009  6,7 6,3 5,1 5,8

2010     7,7 5,0 4,9 5,4

2011  5,7 4,0 5,2 5,5

2012  6,5 3,2 5,3 5,3

2013  5,0 4,0 nnb nnb



Ongevallenregistratie

In 2013 zijn er veertien ongevallen geregistreerd. In zes gevallen ging het om een ongeval bij lichamelijke opvoeding. In zeven gevallen ging 

het om een ‘ongeval anders’. Voorbeelden hiervan zijn een ongelukje in de pannakooi, een aanrijding met fietsers of een hypo. Eenmaal was er 

sprake van een ongeval tijdens praktijklessen.

Gesprekkencyclus en competentiemanagement

1. Alle medewerkers hebben jaarlijks een gesprek met hun 
leidinggeven over hun functioneren (100%).

2. We ontwikkelen een digitaal systeem voor de gesprekken
cyclus.

1. In 2013 heeft 48,6% van het personeel een start of ontwikke
lingsgesprek gehad. 

 Een aantal unitleiders heeft, voor zover mogelijk, alle gesprek
ken gevoerd. Een 100% score is daar in verband met langdurig 
zieken/ afwezigen niet mogelijk. 

2. Dit kalenderjaar is gebruikt voor de opzet van een nieuwe 
module binnen het HR systeem. Binnen de module medewer
kerontwikkeling is de gesprekkencyclus en de mogelijkheid 
om feedback te verkrijgen geautomatiseerd. In 2014 wordt het 
systeem ingezet binnen de school.

Doel(en) Resultaat
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1. Organiseren van vier scholingsbijeenkomsten in het schooljaar 
20132014

2. Stimuleren van individuele ontwikkeling

1. De scholingsbijeenkomsten zijn ingepland, de eerste hebben 
plaatsgevonden en zijn een vervolg op de ingezette lijn. 

 Vanuit de professionaliseringsgids is collectief aandacht 
geschonken aan:

 • omgaan met verschillen, niveaudifferentiatie 
 • toetsen
 • magister

2. Het accent heeft vooral gelegen op collectieve scholing. Het is 
daarbij gelukt een gevarieerd palet aan nascholing aan te bie
den, passend bij de unit werk plannen. Daarnaast is collegiale 
visitatie ingezet als ontwikkelinstrument.

Doel(en) Resultaat

Honderd procent van de docenten is bevoegd. Het realiseren van het doel alleen met bevoegde docenten te 
werken is nog niet gelukt. 

Alle onbevoegden zijn in opleiding om hun bevoegdheid te 
behalen. Zestien docenten zijn aan het eind van het kalenderjaar 2013 nog 

onbevoegd, al deze docenten volgen een opleiding. 

Doel(en)

Acties

Resultaat

Toelichting
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Opleiding en training

Over individuele scholing

Verzoeken

In dit kalenderjaar zijn 110 scholingsverzoeken gehonoreerd. Van 36 medewerkers is bekend dat zij het trekkingsrecht op scholing ingezet 

hebben voor het volgen van diverse cursussen, trainingen of opleidingen. 

Studie volgen

In 2013 volgden 28 docenten een langdurige studie of opleiding. Vijf docenten volgen een opleiding om een hogere bevoegdheid te behalen (van 

tweedegraads naar eerstegraads), zeven docenten studeren voor een extra bevoegdheid. In verband met het behalen van een bevoegdheid zijn 

tien docenten in overeenstemming met Reggesteyn in opleiding. Twee daarvan zijn via het zij-instroomtraject in opleiding. Daarnaast volgen nog 

vier docenten een opleiding tot Master Special Educational Needs. Een docent volgt de opleiding Master Leren en Innoveren en twee docenten 

namen deel aan het vervolgtraject van het professionaliseringspalet van TSE. In dit kalenderjaar hebben vier docenten de lerarenbeurs aange-

vraagd. In totaal maken negen docenten gebruik van een lerarenbeurs. Drie docenten hebben hun opleidingstraject voortijdig stopgezet. Eén 

medewerker van het onderwijsondersteunend personeel volgt een masteropleiding. 

Afronden scholing

Zes docenten hebben in 2012 een langdurig opleidingstraject afgesloten. Alle zes hebben een (extra) bevoegdheid gehaald (tweedegraad).

Onbevoegden



Het verkrijgen van een accreditatie De accreditatie is nog niet verleend. Dit heeft te maken met  
externe wijzigingen in de eisen om de accreditatie te verkrijgen.

Het traject van ‘Samen Opleiden’ is ondergebracht bij de directeur 
van de vestiging Noetselerbergweg. 
Om een aantal zaken* op elkaar af te stemmen en de kwaliteit 
te verbeteren, komt het begeleidingsteam (icders, sv ibers en 
vestigingsopleiders) twee keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze 
overleggen wordt de begeleiding van studenten, nieuwe docenten 
en zittend personeel besproken. Het team stelt verbeterpunten op 
en spreekt over scholing en ontwikkeling van het begeleidings
team.

* de nieuwe structuur, de nieuwe manier van begeleiden, het 
afstemmen van de studentvraag en het aanbod 

In verband met uitstroom van de schoolopleider is de voortgang 
van dit proces enigszins gestagneerd. 
De nieuwe schoolopleider voor CSG Reggesteyn is in 2013 
gestart met het VELONcertificeringstraject. Er zijn verschillende 
overleggen gevoerd met Windesheim en Het Noordik. Dit in 
verband met de gewijzigde eisen voor accreditatie.

Doel(en)

Acties

Resultaat

Toelichting
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Samen Opleiden



Beleid management development

In het voorjaar heeft een tweedaagse voor de brede schoolleiding plaatsgevonden (in Vasse). Hier is gewerkt aan de vertaling van het nieuwe 

SOP naar de strategische agenda. Er zijn afspraken gemaakt over de gevolgen die dat heeft voor de werkwijze in de school; werken met  

activiteitenplannen is bij deze aanpak een essentieel instrument in de sturing van de school. 

Rond de zomer van 2013 is het proces van de nieuwe beschrijving en waardering van de functies van directeur en unitleider afgerond. 

Vervolgens is een MD-traject uitgewerkt voor de unitleiders en de managers facilitaire organisatie. Dit traject voorziet in een actieve onder-

steuning, op maat, van zowel de unitleiders als de managers facilitair. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met Hartger Wassink (unitleiders) en Ton 

Bruining (managers facilitaire organisatie). In beide trajecten gaat het erom hoe unitleiders/managers facilitaire organisatie hun specifieke rol in 

de organisatie beter en effectiever oppakken. Gekeken wordt welke specifieke ondersteuning (inhoudelijk, procesmatig) zij nodig hebben, welke 

competenties om verdieping vragen en op welke manier zij elkaar kunnen ondersteunen. De basis ligt in het werken met activiteitenplannen. 

Dit traject loopt door in 2014.

Dan wordt opnieuw een tweedaagse voor de brede schoolleiding georganiseerd.

De directeuren hebben samen met het college van bestuur in het najaar een werkbijeenkomst gewijd aan de reflectie op de christelijke identiteit 

van de school.
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Klachten

Intern
CSG Reggesteyn kent zes interne contactpersonen. Elke vestiging beschikt over twee interne contactpersonen, een man en een vrouw. Deze zijn 

beschikbaar voor personeel, 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 contact-

persoon 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.”

Ouders

De contactpersonen van de vestigingen zijn verschillende keren benaderd. De eerste categorie betreft vragen of opmerkingen van ouders over 

hun kind als leerling. In vrijwel alle gevallen is er na enkele gesprekken een brug geslagen tussen de betrokken ouder en de unitleider of de 

docent. Hierdoor kon de klacht worden opgelost. In één geval heeft de vestigingsdirecteur een klacht opgepakt (klacht over hoe een unitleider 

met ene leerling omging).

Medewerkers

Daarnaast speelden de contactpersonen een rol bij een paar fricties rond arbeidsverhoudingen en de communicatie tussen medewerkers onder-

ling of de communicatie met hun leidinggevende. In alle gevallen kon ook hier de communicatie hersteld worden.

Vervolg 2012

Binnen de vestiging Noetselerbergweg was in 2012 een klacht binnengekomen over de beoordeling van een profielwerkstuk van een leerling die 

havo-eindexamen deed. De klacht, afkomstig van de leerling en haar ouders, is in eerste instantie ingediend bij de Klachtencommissie Examens. 

Deze heeft de klacht terugverwezen (klacht buiten de bevoegdheid van de commissie). De klacht is vervolgens voorgelegd aan de landelijke 

klachtencommissie. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs heeft de klacht niet ontvankelijk verklaard en de school op alle punten gelijk 

gegeven.

Communicatie cruciaal

Uit de rapportage van de contactpersonen blijkt dat zowel ouders als collega’s vrij makkelijk contact zoeken en fricties, vragen en klachten 

delen. Vervolgens lukt het de contactpersonen goed om snel de brug te slaan, de communicatie te herstellen en waar nodig de frictie daar te 

leggen waar er wat mee gedaan kan worden.

Extern
Reggesteyn beschikt ook over twee externe vertrouwenspersonen. Deze zijn niet aan de school verbonden en kunnen als onafhankelijke  

vertrouwenspersoon functioneren. De externe vertrouwenspersonen zijn niet benaderd met meldingen of klachten.

Behandelde klachten

De externe vertrouwenspersonen hebben vier klachten behandeld. Zij hadden betrekking op het overplaatsen van een leerling, een straf-

maatregel, het bevorderen van een leerling en een arbeidsrechtelijke kwestie. 

In alle vier gevallen is door een luisterend oor en reflectie van de vertrouwenspersoon de klacht adequaat opgelost.

Samenwerking en evaluatie
Jaarlijks worden de werkzaamheden van de contactpersonen en de externe vertrouwenspersonen geëvalueerd in een bijeenkomst samen met 

het college van bestuur.



 2013 2012 2011 2010 2009
onderwijzers/leraren/docenten 195 192 192 197 202,5
ondersteunend personeel 70 70 69 71 71,5
totaal fte 265 262 262 268 274 

 2013 2012 2011 2010 2009
totaal VO 2969 2905 2835 2762 2844
leerjaar 1 en 2 1062 1052 991 899 934
havo 3-5 507 456 472 477 473
vwo 3-6 371 399 401 388 350
vmbo 3-4 490 449 429 438 532
pro 1-6 111 106 111 113 117
lwoo 392 407 383 406 401
OPDC ’t Nijrees 21 29 34 27 27
vavo 15 7 14 14 10
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Financieel bestuursverslag

Kerncijfers 

15. Financieel

16. Aantal leerlingen per 1-10

17. Rendementen onderwijs

18. Personeel in dienst

 2013 2012 2011 2010 2009
totale baten incl. financiële baten (x 1000)  24.179 23.050 22.096 22.848 23.093
totale lasten (x 1000) 23.518 23.278 22.763 23.251 22.937
exploitatieresultaat (x 1000) 661 -228 -667 -405 156
eigen vermogen (x 1000) 5.526 4.865 5.093 5.760 6.165
totaal vermogen (x 1000) 10.745 9.619 9.662 10.230 10.373
solvabiliteitsratio (norm 0.35) 0.51 0.51 0.53 0.56 0.59
liquiditeit (norm 1.20) 1.71 1.30 1.39 1.86 1.91
rentabiliteit 2.7% -1.0% -3.0% -1.8% 0.7%
weerstandsvermogen (tussen 10% - 40%) 23% 21% 23% 25% 27%
kapitalisatiefactor 44% 42% 44% 45% 45%
rijksbijdrage / totale baten 94.9% 95.2% 95.2% 94.8% 92.5%
personele lasten / totale lasten 76.6% 77.8% 76.9% 76.1% 76.2%
materiële lasten / totale lasten 23.4% 22.2% 23.1% 23.9% 23.8%
totale lasten / aantal leerlingen 8.096 8.211 8.242 8.176 7.953
totale Inkomsten / aantal leerlingen 8.323 8.130 8.000 8.034 8.007
personele lasten / aantal leerlingen 6.201 6.392 6.334 6.222 6.059
materiële lasten / aantal leerlingen 1.895 1.818 1.906 1.954 1.894

 2013 2012 2011 2010 2009
vmbo diploma na 4 jaar 93% 92% 95% 96% 97%
havo diploma na 5 jaar 72% 81% 84% 79% 87%
vwo diploma na 6 jaar 92% 82% 90% 84% 93%
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Financiële informatie

Zoals uit de balans van eind 2013 blijkt, is de financiële situatie van Reggesteyn bevredigend. 

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten inclusief de financiële baten en exclusief de  

buitengewone baten. De VO-raad hanteert in landelijke richtlijnen een ondergrens van 10%. Komt dit percentage boven de 40%, dan wordt 

aangenomen dat de reserves naar verhouding te groot zijn voor de toekomstige risico’s.

Het weerstandsvermogen van Reggesteyn in 2013 is 23%. In 2012 was het weerstandsvermogen 21%. Dit percentage valt binnen de gestelde 

marges.

19. Weerstandsvermogen
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Kapitalisatiefactor

Naar aanleiding van de rapportage van de commissie Don hanteert het Ministerie OCW de kapitalisatiefactor als maatstaf om te signaleren of 

onderwijsinstellingen een deel van hun kapitaal mogelijk niet of inefficiënt benutten voor de invulling van hun taken. 

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 deze besturen geldt een 

bovengrens van 35%. Reggesteyn heeft een kapitalisatiefactor van 45%. Volgens de commissie Don kan dit duiden op een inefficiënte benutting 

van kapitaal. 

In 2012 is een financiële vertaling gemaakt van de risicoanalyse (start 2010). Uit deze vertaling blijkt dat Reggesteyn voor schoolspecifieke 

risico’s een buffer van € 1.898 K nodig heeft. 

De overkapitalisatie wordt als volgt berekend:

Uit onderstaande grafiek blijkt dat de kapitalisatiefactor in 2013 is gestegen. 

20. Kapitalisatiefactor

totaal vermogen   € 10.745.464 

50% van de aanschafwaarde materiële vaste activa € 3.182.205 

100% financiering kortlopende schulden € 2.887.534

buffer voor schoolspecifieke risico’s € 1.898.000 

reserve bestuur (private middelen) € 248.907 

totaal benodigd volgens methode Don   € 8.216.646 

overkapitalisatie volgens Don   € 2.528.818 
financiering 100% van de pers. voorzieningen € 657.046

financiering 50% groot onderhoud € 529.676

financiering 50% aanpassing gebouwen € 309.236

extra benodigd kapitaal standpunt college van bestuur   € 1.495.958

overkapitalisatie volgens college van bestuur   € 1.032.860
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Solvabiliteit en liquiditeit

De solvabiliteit geeft aan hoeveel van het totale vermogen bestaat uit eigen vermogen. Is de solvabiliteit hoger dan 50%, dan betekent dit dat 

een instelling bij liquidatie kan voldoen aan de financiële verplichtingen tegenover de verschaffers van vreemd vermogen.

21. Solvabiliteit

Uit bovenstaande grafiek met het verloop van de solvabiliteit is te zien dat het vermogen van Reggesteyn voor het grootste deel bestaat uit 

eigen vermogen en voorzieningen. De solvabiliteit is in 2013 toegenomen. Reggesteyn kent geen langlopende schulden. Het vreemde vermogen 

bestaat uit kortlopende schulden. 

22. Liquiditeit

De liquiditeit (current ratio is vlottende activa/kortlopende schulden) geeft aan in hoeverre een instelling kan voldoen aan de lopende betalings-

verplichtingen. Een waarde van 1 of meer is een gezonde waarde.
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Gang van zaken in 2013

Uit de bijgaande financiële jaarrekening blijkt dat Reggesteyn in het jaar 2013 een overschot heeft van € 661.055.

Leerlingenaantal

Bij de leerlingentelling van 1-10-2013 heeft Reggesteyn 64 leerlingen meer dan bij de leerlingentelling 1-10-2012. Deze stijging veroorzaakte 

een stijging van de kosten voor het schooljaar 2013/2014. In 2013 betekent dit een stijging van de kosten van € 116.000. Doordat het Ministerie 

OCW per kalenderjaar bekostigt, is hier sprake van voorfinanciering.

Bestemmingsreserves

Reserve school- en boekenfonds

In de jaarrekening 2013 is de bestemmingsreserve school- en boekenfonds opgenomen in de algemene reserve.

Reserve flexbapo

In de jaarrekening 2013 is een bestemmingsreserve flexbapo opgenomen om aan te geven dat we een deel van de algemene reserve gebruiken 

om de gespaarde baporechten uit te keren.

Reserve prestatiebox

In de jaarrekening 2013 is voor de prestatiebox een bestemmingsreserve opgenomen. De inkomsten worden in de exploitatie per kalenderjaar 

verantwoord. De lasten worden echter in de schooljaren uit gegeven. Hierdoor verschuiven de lasten ten opzichte van de inkomsten.

Reserve personeel

In de jaarrekening 2013 is een bestemmingsreserve personeel opgenomen. Dit betreft personele inkomsten die eind 2013 zijn ontvangen en die 

in kalenderjaar 2014 worden uitgegeven.

Personeelsvoorzieningen

In 2013 bestaan de personeelsvoorzieningen uit jubilea, verlofuren onderwijs ondersteunend personeel (oop) en spaarverlof. Dit is conform de 

regels binnen de RJ-660.

De personeelsvoorzieningen zijn schulden aan het personeel.

 realisatie begroting  
 2013 2013 verschil
rijksbijdrage 22.949.790 22.133.625 816.165

overige inkomsten 1.111.5752 822.838 359.144

rente inkomsten 117.204 125.000 -29.888

totaal inkomsten 24.178.569 23.081.463 1.145.421

loonkosten 18.013.387 17.892.392 191.402

afschrijvingen  521.340 534.805 -13.465

huisvestingslasten 1.110.061 1.062.775 47.286

overige lasten 3.872.726 3.769.363 81.271

totaal lasten 23.517.514 23.259.335 306.494

verschil 661.055 -177.872 838.927
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Kostenontwikkeling

Uit onderstaande grafieken zijn de kostenontwikkelingen van de afgelopen vier jaren te lezen.

23. Baten en lasten totaal

24. Baten en lasten per leerling
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 2013 2014 2015 2016
totaal VO 2969 3035 3070 3092

leerjaar 1 en 2 1062 1085 1099 1103

havo 3-5 507 519 524 528

vwo 3-6 371 379 383 387

vmbo 3-4 490 501 506 511

pro 1-6 111 113 115 116

lwoo 392 401 405 408

OPDC ’t Nijrees 21 21 22 22

vavo 15 16 16 17
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Continuïteitsparagraaf

In deze paragraaf geeft Reggesteyn de verwachte ontwikkelingen voor de komende jaren weer.

Kengetallen

25. Aantal leerlingen per 1-10 boekjaar

26. Personeel in dienst

 2013 2014 2015 2016
management / directie 14,5 14,5 13,5  13,5

onderwijzers / leraren / docenten 195 199 201 202,5

ondersteunend personeel 55,5 56,5 57 57,5

totaal fte 265 270 271,5 273,5



38
J A A R V E R S L A G  C S G  R E G G E S T E Y N  2 0 1 3

Balans

27. Balans

De onderstaande schattingen van de balanswaarden zijn door het bestuur vastgesteld.

Huisvesting

Door de verhuizing van de vmbo bovenbouw van de vestiging Willem de Clercqstraat, naar vestiging Rijssen zijn er veranderingen in de  

gebouwen van de beide vestigingen noodzakelijk. Dit heeft tot gevolg dat de voorziening ‘aanpassing gebouwen’ verdwijnt. 

Onder de vaste activa wordt in 2015 een post ‘gebouwen’ opgenomen waarop kan worden afgeschreven. Hierdoor stijgen de afschrijvingslasten 

in 2015. 

Aflossing lening

In 2015 wordt de lening afgelost die aan de gemeente Rijssen is verleend. Hierdoor nemen de financiële vaste activa in 2015 met € 600 k af.

  2013 2014 2015 2016

  EUR EUR EUR EUR

1  vaste activa 5.819 5.926 6.594 6.119
1.1 immateriële vaste activa 57 53 53 53

1.2 materiële vaste activa 2.698 2.704 3.972 3.497

1.3 financiële vaste activa 3.064 3.169 2.569 2.569

 vlottende activa 4.926 4.019 2.743 3.118
 totaal activa 10.745 9.945 9.337 9.237

2 passiva
2.1 eigen vermogen 5.526 5.262 5.216 4.935

2.1.1 algemene reserve 3.871 4.325 4.299 4.037

2.1.2 bestemmingsreserve privaat 249 249 249 249

2.1.6 herwaarderingsreserve  97 70 70 70

2.1.6 bestemmingsreserve publiek 1.309 618 598 579

2.3 voorzieningen 2.335 1.746 1.184 1.365

2.5 kortlopende schulden 2.884 2.937 2.937 2.937

 totaal passiva 10.745 9.945 9.337 9.237



1 commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen:‘Financieel beleid van onderwijsinstellingen’ (2009)
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Baten en lasten

De raming van ‘baten en lasten’ voor de jaren 2014 t/m 2017 zijn door het bestuur als volgt vastgesteld:

Conclusie

De financiële situatie van Reggesteyn is bevredigend. In 2014 worden verklaarbare tekorten toegestaan. In 2013 zijn extra gelden ontvangen. 

Deze worden ingezet in 2014. 

Doordat het aantal leerlingen stijgt worden (in 2014, 2015 en 2016) tekorten toegestaan voor het opnemen van gespaarde  flexbapo en voor de 

voorfinanciering. Vanaf het schooljaar 2017/2018 wordt een daling van het aantal leerlingen verwacht. 

Beleid is leidend

Bovenstaande raming is onderdeel van de meerjarenbegroting die in 2013 voor het eerst meer beleidsrijk is uitgewerkt. In 2012 is een eerste 

stap gezet naar een meer beleidsrijke begroting. In 2013 zijn wij erin geslaagd voort te borduren op deze ontwikkeling. In 2014 zetten we de 

vervolgstappen. 

Tevens werken we aan een verdere versterking van de planning- en control cyclus. De activiteitenplannen van de vestigingen en units worden 

gekoppeld aan de doelstellingen die in de kaderbrief zijn geformuleerd. Vanuit de kaderbrief is de begroting voor 2013 en de meerjarenbegroting 

opgesteld.

Risicoanalyse

In 2010 heeft het college van bestuur een risicoanalyse laten uitvoeren. De financiële vertaling van deze risicoanalyse is in 2012 uitgewerkt.  

Dat heeft geleid tot het vaststellen van een buffervermogen: voor de uitgewerkte risico’s houdt Reggesteyn een reserve van € 1.898.000 aan.  

Dit bedrag is 8% van de baten, commissie Don1 adviseert voor grote schoolbesturen 5% en voor kleine schoolbesturen een reserve van 10%. 

  2013 2014 2015 2016
  EUR EUR EUR EUR
 baten
3.1 rijksbijdragen 22.950 22.940   24.118 24.322

3.2 overige overheidsbijdragen en –subsidies 231  

3.5 overige baten 880 799 809 823

 totale baten 24.061 23.739 24.927 25.145

 lasten
4.1 personeelslasten 18.013 18.951 19.384 19.532

4.2 afschrijvingen 521 591 672 672

4.3 huisvestingslasten 1.110 1.105 1.122 1.150

4.4 overige lasten 3.851 3.892 3.898 3.975

 totale lasten 23.495 24.539 25.081 25.329
 saldo baten en lasten
5 financiële baten en lasten 95 105 80 55

 resultaat 661 -695 -74 -129
 bestemmingsreserve personeel  850
 bestemmingsreserve flexbapo 32 20 20 20
 voorfinanciering extra leerlingen 116 147 76 49



I Risico van politieke beslissingen, bezuinigingen

II Risico van lagere bekostiging in de toekomst

III  Risico dat onvoldoende kwalitatief goed personeel kan worden aangetrokken en worden 

behouden (zowel onderwijsondersteunend personeel als gekwalificeerde docenten)

IV Risico op afnemende leerlingenaantallen

V  Risico dat huisvesting en ict onvoldoende aansluiten op de onderwijskundige behoefte 

of ontwikkeling in leerlingenaantallen

VI Risico op een hoog ziekteverzuim
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In de risicoanalyse zijn de volgende risico’s benoemd: 

Op basis van de risicoanalyse is een plan van aanpak gemaakt. Hierin staan de verschillende acties beschreven die noodzakelijk zijn om de 

risico’s te beheersen en/of te minimaliseren. De uitwerking van dit plan van aanpak is in 2013 in gang gezet. Daarnaast heeft het college van 

bestuur de opdracht verstrekt de risicoanalyse in 2014 te actualiseren. Om dit te realiseren, maakt Reggesteyn gebruik van de ondersteuning 

van NARIS.

Voor het beleid inzake de afdekking van risico’s verbonden aan alle belangrijke soorten voorgenomen transactie verwijzen we naar de  

bijgevoegde jaarrekening, pagina 76. De gelopen prijs-, krediet-, liquiditeit- en kasstroomrisico’s worden hier benoemd.

Reggesteyn belegt overtollige liquide middelen. Hiervoor heeft Reggesteyn een treasurystatuut. Reggesteyn voldoet aan de nieuwste Regeling 

Beleggen en Belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek zoals deze door het ministerie van OCW is vastgesteld. 

Treasury heeft bij stichting PCVO voor Nijverdal-Rijssen en omgeving primair als doel het beheren van financiële risico’s. De beleggingen worden 

beheerd door een externe partij, Schretlen & Co.

Beleggingen (x 1000) Looptijd  Looptijd tussen  Looptijd Totaal
 < 1 jaar 1 en 5 jaar  > 5 jaar
Vastrentende waarden AAA - 926 689 1.615

Vastrentende waarden AA 51 368 111 530

Aandelen met beperkt risico - 442 - 442

Totaal 51 1.736 800 2.587

Tenslotte

We mogen met tevredenheid terugkijken op het verslagjaar 2013. We zijn er in geslaagd de financiële huishouding goed te sturen, op hoofd-

lijnen conform de begroting en met een positief resultaat. We zijn er ook in geslaagd de eerste stappen te zetten in de directe koppeling tussen 

financiën en de operationele processen en het voorgenomen beleid. Daarbij is het van grote waarde dat de schoolleiding en alle medewerkers 

ondersteuning krijgen van een goed functionerende centrale administratie. 

Wij bedanken 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, 11 maart 2014
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Verantwoording MR

Inleiding

In dit jaarverslag geeft de MR een korte beschrijving van de activiteiten, de werkwijze en de bezetting van het afgelopen schooljaar.

In het cursusjaar 2013-2014 startte de MR met acht nieuwe leden, de helft van het totaal. De eerste vergaderingen is veel aandacht besteed aan 

het bekend maken van de nieuwe leden met de bevoegdheden en werkzaamheden van de MR. In de acht MR-vergaderingen die in 2013 werden 

gehouden zijn veel onderwerpen aan de orde geweest. Enkele onderwerpen lichten we nader toe.

Onderwijs

Passend Onderwijs
Binnen het samenwerkingsverband werken zeven besturen VO en vier besturen VSO. De komende vijf jaren wordt Passend Onderwijs  

geïmplementeerd. Dit zal ook invloed hebben op het onderwijs van Reggesteyn.

In de ondersteuningsraad van het samenwerkingsverband is een personeelslid van onze MR afgevaardigd. Zo blijft de MR op de hoogte van de 

ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. 

Vernieuwing onderwijsaanbod vmbo en bundeling van het beroepsgerichte onderwijs
In de MR is met het bestuur de notitie besproken over de vernieuwing van het vmbo onderwijsaanbod en het bundelen van al het  

beroepsgerichte aanbod op één vestigingsplaats: Rijssen. 

De MR heeft ingestemd met de uitgezette koers. Zodra de plannen voor de invoering klaar zijn, wordt de MR om instemming gevraagd op  

deelonderwerpen zoals lessentabellen en de gevolgen voor het personeel.

In 2015 gaat de nieuwe structuur in voor het beroepsgerichte onderwijs van het vmbo. Dit en de hieraan gekoppelde onderwijsvernieuwing van 

het vmbo doet een fors appèl op de organisatie.

Onderwijskwaliteit
De resultaten van scholen zijn gemeten en vergeleken met landelijke gemiddelden. Enkele afdelingen van onze school scoorden beneden het 

gemiddelde. Om de kwaliteit te verhogen en een verscherpt toezicht van de inspectie te voorkomen zijn plannen opgesteld. De MR heeft deze 

besproken. De MR heeft de indruk dat er hard gewerkt wordt om aan de criteria te voldoen.
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Personeel

Werkkostenregeling
De MR heeft met het college van bestuur overlegd over de werkkostenregeling. Hierin komen alle bestaande fiscale regelingen samen, de  

personal benefits (bijv. fiets- en fitnessregeling) reiskostenvergoedingen en het gratificatiebeleid. Hiervoor is 1,5% van de totale loonsom 

beschikbaar. Nieuw in de regeling is de vergoeding van bedrijfskleding voor het oop. De PMR gaat in de loop van 2014 opnieuw met het college 

van bestuur in gesprek om na te gaan of de fiscale ruimte maximaal ten goede komt aan het personeel. Dat kan leiden tot een verbetering van 

de regeling. De nieuwe regeling is ingegaan op 1 januari 2014.

Formatieplan en functiemix
In het formatieplan geeft het bestuur aan met welke functies en in welke aantallen in 2013-2014 onderwijs verzorgd wordt. Met het college 

van bestuur is afgesproken de percentages van de docentfuncties voor de functiemix op 1 augustus 2013 in te voeren, een jaar eerder dan de 

verplichte datum van 1 augustus 2014.

Financiën

Er is regelmatig overleg tussen de werkgroep financiën en de directeur bedrijfsvoering. De begroting voor 2014 is nauwgezet besproken. De 

werkgroep heeft in de decembervergadering van de MR een positief advies uitgebracht over de begroting. De MR is vooral positief over de 

beleidsrijke opzet van de begroting.

In 2014 worden de investeringen opgevoerd ten laste van de reserves. Het is een bewuste keus de reserves terug te brengen. Zo zijn extra 

middelen ingezet voor de functiemix en investeert Reggesteyn meer in leermiddelen en ict. Ook is er geld beschikbaar om aanpassingen te doen 

op de vestiging Noetselerbergweg (Science-lab en creatieve ruimtes). De komende twee jaar reserveert Reggesteyn anderhalf miljoen voor het 

aanpassen van gebouwen in relatie tot het vernieuwde vmbo. Reggesteyn investeert dus concreet in het onderwijs, zowel in personeel als in 

gebouwen en leermiddelen. 
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Bezetting en werkwijze

Bezetting
Personeelsgeleding: René Voorma en Erik Wessels zijn vervroegd afgetreden. Janneke Krommendijk, Willem Makkinga en Frits Bosman waren 

aftredend en herkiesbaar. Daarnaast stelden zich vier personeelsleden verkiesbaar. Bij de verkiezingen werden de drie herkiesbare leden  

herkozen. Jan-Willem Mulder en Frits Pluimers werden voor het eerst in de MR gekozen. 

Oudergeleding: Twee ouders waren aftredend en niet herkiesbaar. Voor de twee vacatures meldden zich twee ouders: Els Admiraal en  

Erna Borghuis. Beiden namen zonder verkiezingen plaats in de MR.

Leerlingen: Alle leerlingen traden af. Bij de verkiezingen kregen Wouter Knol, Maarten Otten, Bart van Otten en Tom Verduin de meeste stemmen. 

Vanaf 1 augustus 2013 bestaat het dagelijks bestuur uit Simon Damsma (voorzitter), Jan-Willem Mulder (secretaris). en Wouter Knol (lid).

Werkwijze
Afgelopen jaar is er veel overleg geweest met het bestuur. Onderwerpen waarover informeel met het bestuur is gesproken: impasse tot een 

nieuw taakbeleid te komen, wijze waarop het bestaande taakbeleid wordt uitgevoerd en de werkkostenregeling. Dat is een werkwijze die goed 

bevalt en problemen achteraf voorkomt.

Voorafgaand aan iedere MR-vergadering worden de onderwerpen voorbesproken in de ouder-leerlinggeleding en de PMR. Specifieke  

onderwerpen kan de MR delegeren naar één van de drie werkgroepen. Zo werd de besluitvorming over lessentabellen voorbereid in de  

werkgroep onderwijs, de begroting in de werkgroep financiën en de voorbereiding voor de verkiezingen in werkgroep personeel. 

Scholing

In april heeft de PMR de jaarlijkse scholing georganiseerd. Centraal hierbij stond de huidige werkwijze van de MR.  De OLG organiseerde een 

scholingsavond over ouderparticipatie. De leerlingen volgden een cursus van het LAKS.

Contacten achterban

• De MR probeert op een aantal manieren contact met de achterban te onderhouden:

• De MR stuurt per mail de agenda naar medewerkers en geeft aan dat de MR-vergaderingen  als toehoorder kunnen worden gevolgd.

• De notulen van vergaderingen zijn te lezen na inloggen op de Reggesteyn-website.

• De MR brengt een aantal keren per jaar een nieuwsbrief uit voor ouders en personeel.

• De medewerkers krijgen een uitnodiging voor scholingsmiddagen.

• De OLG onderhoudt contacten met andere ouders en leerlingen over zaken die spelen in de MR.

Tot slot

Het werken met drie werkgroepen is een goede keus geweest. Niet iedereen hoeft zich in elk onderwerp te verdiepen. Onderwerpen die alleen 

de PMR aangaan worden in de PMR besproken. Dit om op de MR vergadering meer tijd te hebben voor het bespreken van zaken die voor alle 

geledingen interessant zijn. 

Punt van zorg blijft de participatie van leerlingen. Op iedere vestiging is nu een lid van de PMR gekoppeld aan de leerlingen van die vestiging.  

Er wordt regelmatig informeel overlegd met de leerlingen. 

Eén maal per jaar bezoekt een delegatie van de raad van toezicht de MR. Na afloop is er ruimte voor informele contacten. Deze worden door de 

MR-leden en de leden van de raad van toezicht als waardevol ervaren. Dat geldt ook voor de jaarlijkse barbecue, ter afsluiting van het cursusjaar.

Jan-Willem Mulder, secretaris
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Verantwoording raad van toezicht

Werkzaamheden raad

Vergaderingen
In 2013 heeft de raad in totaal zes maal vergaderd, steeds in aanwezigheid van de bestuurder. Daarnaast is er een ingelaste vergadering  

geweest waarin de statuten van het nieuwe samenwerkingsverband 23.01 VO zijn behandeld en goedgekeurd. 

Een half uur voorafgaand aan de reguliere vergaderingen heeft de raad overlegd zonder de bestuurder. Dit overleg is gebruikt om diverse zaken 

over het werkgeverschap van de bestuurder te bespreken en om kort de agenda voor te bespreken.

Zelfevaluatie
Inmiddels is het de gewoonte van de leden van de raad geworden na afloop van elke vergadering een korte evaluatie van de vergadering en het 

functioneren van de raad te houden. 

Inhoudelijk toezicht
Punten toezicht

Onderwerpen die de raad besproken heeft:

• Financiën

• Kwaliteit (rapporten van de onderwijsinspectie, examenresultaten) 

•  Ontwikkelingen rondom de (strategische) samenwerking en relatie van Reggesteyn met andere partijen in de regio (onder andere  

Het Noordik, de vmbo-scholen, De Passie, het primair onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en Passend Onderwijs).

In verschillende vergaderingen is gesproken over de jaaragenda’s van het college van bestuur en de raad van toezicht. Driemaal is de raad door 

middel van een periodieke rapportage op de hoogte gehouden van de voortgang van de bedrijfsvoering.

Thema’s

Verder kwamen thematische onderwerpen aan bod:

• Herschikken opleidingsaanbod: vmbo beroepsgerichte opleidingen

• Dit thema is gedurende het jaar herhaaldelijk aan bod gekomen.

• Identiteit (maart)

• Strategisch personeelsbeleid (mei)

• Resultaten (november)

Informatievoorziening

De informatie die de raad heeft gebruikt bij haar mening- en besluitvorming is overwegend verstrekt door de bestuurder. Daarnaast zijn diverse 

algemene externe bronnen geraadpleegd zoals informatie vanuit de Besturenraad, de VO-raad, de Vereniging van Toezichthouders in het  

Onderwijs en de accountant.

Werkbezoek Noetselerbergweg

De raad heeft op 3 april een werkbezoek afgelegd aan de vestiging Noetselerbergweg. Tijdens de ochtend is de raad in gesprek gegaan met 

verschillende medewerkers van de vestiging. De raad was aangenaam verrast door de openheid en het enthousiasme waarmee de aanwezigen 

zich inzetten om de leerlingen kwaliteitsonderwijs te bieden. 

Na gesprekken over de recente geschiedenis van de vestiging en initiatieven binnen de school was er een keuzeprogramma. De leden van de 

raad hebben gekozen voor een van de onderwerpen: gymnasium en excelleren, datateam en opbrengstgericht werken, zorgstructuur en passend 

onderwijs, leesproject en rekenbeleid. 

De raad kreeg verder een rondleiding door de school. Het programma werd afgesloten met een lunch, waarbij verschillende medewerkers 

aanschoven. 

  

Samenwerking Het Noordik

Tijdens de novembervergadering is een concept samenwerkingsovereenkomst rondom de strategische samenwerking met Het Noordik  

behandeld. 
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Contacten MR

Op 21 januari hebben enkele leden van de raad van toezicht de vergadering van de medezeggenschapsraad bijgewoond. Ook hebben in 2013 

enkele leden van de raad de traditionele barbecue van de medezeggenschapsraad bezocht. 

Vaststellen toezichtkader

Het in 2012 opgestelde toezichtskader is in 2013 definitief vastgesteld en tot onderdeel gemaakt van het Handboek Governance. In maart is de 

inhoudsopgave vastgesteld.

Werkgeverschap

De raad heeft een document vastgesteld voor de uitvoering van een jaarlijkse gesprekscyclus met de bestuurder. Daarbij is tevens een beoor-

delingskader vastgesteld. In maart 2013 heeft het beoordelingsgesprek met de bestuurder plaatsgevonden. In juli is een functioneringsgesprek 

met de bestuurder gevoerd. De bestuurder van Reggesteyn is sinds het seizoen 2012-2013 op eigen verzoek en verzoek van de VO-raad voor 

één dag in de week werkzaam bij de VO-raad. De daartoe opgestelde detacheringovereenkomst is opnieuw met een jaar verlengd. 

Financiën, auditcommissie

•  De raad heeft een (nieuw) contract afgesloten met een accountant voor Reggesteyn. Voorafgaand hieraan heeft de raad een opdracht 

geformuleerd, waarbij vier verschillende partijen zijn uitgenodigd een offerte uit te brengen. Alle vier partijen hebben deze offerte toegelicht 

waarna een beoordeling heeft plaatsgevonden. Na afweging heeft de raad besloten een contract aan te gaan met KPMG Accountants N.V.

•  Naar aanleiding van de risicoanalyse 2012 heeft de raad aandacht besteed aan maatregelen die bijdragen aan het beheersen van de risico’s. 

Daarnaast is hoe op een gestructureerde manier risicomanagement in de beheersingscyclus van Reggesteyn kan worden toegevoegd. 

•  De auditcommissie financiën en de raad van toezicht hebben de jaarrekening 2012, de financiële kwartaalrapportages van 2013 en de 

begroting voor 2014 besproken. De bestuurder van Reggesteyn verzorgt op adequate wijze de financiële beheersing. Naast een eenduidige 

en heldere verantwoording over het verleden is er een duidelijke koppeling zichtbaar met visie en strategie.

•  Wij weten ons in deze mening gesterkt dat – bij een door Dyade Dienstverlening Onderwijs georganiseerde verkiezing –  het jaarverslag 

2012 van Reggesteyn als winnend verslag werd gekozen. Met name de inzichtelijkheid waarin doelen werden benoemd en de verantwoor-

ding op welke wijze deze doelen al dan niet werden gerealiseerd werd door de jury geroemd.

•  Onderwerpen die in 2014 gedegen aandacht krijgen: 

 - implementatie gestructureerd risicomanagement 

 - uitdieping financiële meerjarenbeleid.

Tenslotte

Als raad zien we terug op een jaar waarin we op constructieve wijze met de bestuurder hebben samengewerkt. De raad heeft hierbij de vinger 

aan de pols gehouden rondom de resultaten en de kwaliteit. In sommige gevallen bestonden zorgen rondom de onderwijskwaliteit en de  

resultaten hiervan. Er is in dit opzicht aandacht geweest voor de professionele werkcultuur. Het uitvoeren van de gesprekscyclus binnen  

Reggesteyn blijft een punt van aandacht.

De plannen rondom de vernieuwing vmbo en de herschikking van het onderwijsaanbod zijn voortdurend in de belangstelling geweest. 

Met tevredenheid heeft de raad tenslotte geconstateerd dat er rondom de financiën van Reggesteyn verbeterstappen gemaakt zijn en er tevens 

sprake is van een verbeterde planning- en controlcyclus. De raad spreekt haar dank en waardering uit voor de prettige en constructieve samen-

werking met de bestuurder en de organisatie gedurende het verslagjaar.

Bemensing en professionalisering

In het verslagjaar 2013 is de raad van samenstelling veranderd:

•  Het lid R.J. (Riekele) Bijleveld is om privéredenen gestopt met zijn werkzaamheden per 1 juli 2013.  

In zijn plaats is mevrouw K.A.M.J.G. (Karin) van Boxtel benoemd. 

•  De heer G.J.H. (Gert-Jan) Geerling heeft aangekondigd in de loop van 2014 terug te treden in verband met beroepsmatige werkzaamheden. 

Als opvolger heeft de raad dhr. R. (Rindert) Ekhart benoemd per 1 januari 2014. 

Door deze wisselingen is ook de samenstelling van de commissies gewijzigd; de heer R.W. (Roland) Zuidema heeft dhr. R.J. (Riekele) Bijleveld 

opgevolgd als lid van de auditcommissie. 

De samenstelling van de werkgeverscommissie is ongewijzigd gebleven. 



Gegevens bestuurder en toezichthouders

Persoonlijke gegevens van bestuurder

Naam: S.A. (Sam) Terpstra

Geboortedatum: 04-09-1953

Functie: (eenhoofdig) voorzitter college van bestuur CSG Reggesteyn sinds 01-08-2011

Datum benoeming voorzitter college van bestuur: 01-08-2007

Werkzaam bij Reggesteyn sinds: 01-08-2004

Datum einde dienstverband: onbepaald

Nevenfuncties: Vicevoorzitter raad van toezicht Dimence GGZ Deventer 

 Voorzitter Kring Noord (periodiek overleg Chr. scholen Noord Nederland).

 Voorzitter Kerkenraad Protestantse Gemeente Almelo, wijkgemeente De Bleek

 Voorzitter bestuur Stg. Samenwerkingsverband VO-SVO regio Almelo e.o. 

 Bestuurslid hoofdbestuur VO-raad, Utrecht 

 Ambassadeur VO-academie 

 Lid Veldadviesraad Master Educational Leadership, Hogeschool Edith Stein

 Voorzitter Stuurgroep Twents Meesterschap, Universiteit Twente

Gegevens toezichthouders
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naam geboorte- functie nevenfuncties datum datum her- termijn uiterste datum
 datum deelname  benoeming benoeming   aftreden
  commissies

K.H.J. (Kees-Jan) 12-07-1967 Voorzitter rvt  02-12-2009 02-12-2013 Tweede 02-12-2017
Antuma  Voorzitter
  werkgevers 
  commissie

H. (Henk)  15-05-1956  Lid rvt  Voorzitter Stg. 02-12-2009 02-12-2013 Tweede 02-12-2017
Morsink  Lid werkgevers- Pensioenen dienst
  commissie Koninklijk Huis

R.J. (Riekele)  30-03-1957 Lid rvt Voorzitter commissie 01-08-2007 02-12-2011 Tweede treedt af per
Bijleveld  Voorzitter  Vorming en Toerusting    02-07-2013
  audit-commissie Hofkerk Goor
   Lid redactieraad vakblad 
   Transfer van de Nuffic

A.A. (Arjen) 17-02-1960 Lid rvt Columnist voor het van 01-12-2010 01-12-2014 Eerste 01-12-2018
van der Spek    gezamenlijk kerkblad
   Drenthe en Overijssel

G.J.H. (Gert-Jan)  28-04-1970 Lid rvt  Bestuurslid 01-12-2011 01-12-2014 Eerste 01-12-2018
Geerling  Lid audit- (penningmeester)
  commissie  Vereniging PCPO Rijssen
   Lid raad van toezicht
   Stichting Bevolkingsgroep 
   Oost

R.W. (Roland)  27-11-1969  Lid rvt Voorzitter Stg. Make 01-12-2011 01-12-2015 Eerste 01-12-2019
Zuidema  (benoemd op  Autism Really Known.
  voordracht  Penningmeester Stg.
  van de MR)  Filmhuis Almelo 
   Interviewer/ programma-
   maker Hellendoorn 
   Omroep Interactief

K.A.M.J.G. (Karin)  26-11-1968 Lid rvt  01-09-2013 01-09-2017 Eerste 01-09-2021
van Boxtel



1. Zorgen voor gepaste aandacht voor christelijke feestdagen.

2. Een aandachtspunt voor identiteit op de vestiging creëren.

3. Het benadrukken van samenwerking als gemeenschappelijk 
doel.

4. De samenwerking met de kerken versterken.

1. We hebben een paasviering gehouden met medewerking van 
Youth for Christ.

2. Er is een Samen Werkdag voor alle medewerkers van de 
vestiging georganiseerd. Deze kon worden gebruikt om met 
elkaar in gesprek te gaan, de personeelskamer gezamenlijk 
op te knappen, lokalen te beschilderen met gedichten, samen 
muziek te maken, ect. De dag is zeer positief ontvangen.

3. De paaskaars staat duidelijk zichtbaar in de hal. Wanneer de 
kaars brandt, staat op een kaartje weergegeven waar we op 
dat moment bij stil staan. 

4. Het overleg met de kerken heeft nog geen aanwijsbare  
resultaten opgeleverd.

1. We hebben de voeringen door en commissie laten  
voorbereiden.

2. Er is plek gekozen voor de paaskaars.

3. We hebben een personeelsdag voorbereid.
 In de info voor medewerkers zijn structureel berichten  

geplaatst om de identiteit onder de aandacht te brengen.

4. Het overleg met de vertegenwoordigers van de kerken is 
gestart.

Doel(en)

Acties

Resultaat

1. Leerlingen zijn actief op het gebied ‘burgerschap’.

2. Alle docenten zijn op de hoogte van de activiteiten.

3. Een positief groepsproces tijdens het introductieprogramma 
‘Klassedeal’ is gestimuleerd.

4. Het realiseren van de invoering van een sportstroom op de 
complete vestiging.

1. -  In leerjaar 1 is een voorlichtingsronde georganiseerd over 
vormen van verslaving en gebruik van internet en social 
media. 

   In leerjaar 2 hebben alle leerlingen deelgenomen aan de 
democratiedagen.

   In leerjaar 3 hebben de leerlingen meegewerkt aan NL Doet.
   In leerjaar 4 hebben alle leerlingen hun maatschappelijke 

stage vervuld.
 -  Door formatie beschikbaar te stellen voor burgerschap 

hebben we dit thema kunnen borgen.

2. Alle docenten zijn op de hoogte wat we doen en wat er 
verwacht wordt op het gebied van burgerschap. Het besef is 
aanwezig dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

3. Onze eigen docenten kunnen Klassedeal aanbieden. Dit bevor-
dert een hechte groepsvorming in leerjaar 1 en 2.

4. Sport is een onderdeel geworden van mwu.
 De aanpassing van de lessentabel hebben we niet kunnen 

realiseren. Dit heeft te maken met de weerstand van de unit 
bovenbouw vwo en de MR-leden.

1. We hebben formatie ter beschikking gesteld voor het faciliteren 
van coördinerende taken rondom burgerschap.

2. Het thema burgerschap is inhoudelijk besproken op de unit-
vergadering (iedereen is bijgepraat).

3. Negen collega’s uit de beide onderbouwunits zijn door mede-
werkers van Soto getraind om de leerlingen te begeleiden met 
Klassedeal. Tijdens het schooljaar volgden herhalingslessen om 
de met de klas gemaakte afspraken scherp te houden.

4. Tijdens de module werk uren (mwu) in de onderbouw is aan-
dacht besteed aan sport.De lessentabel voor de bovenbouw 
vwo wordt aangepast aan de sportstroom.

Doel(en)

Acties

Resultaat

Verantwoording per vestiging

Noetselerbergweg

Christelijke identiteit

Vorming: burgerschap, cultuur en sport
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Onderwijskwaliteit: examenresultaten, CE-SE, inspectie, audits, schoolklimaat, veiligheid
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1. De kwaliteit van de lessen is verbeterd door het effectief ge-
bruiken van de te besteden tijd en door meer gedifferentieerd 
les te geven. Dit is ook een aandachtspunt voor de inspectie.

2. We hebben leerlingen zo snel mogelijk in de voor hen meest 
passende leerweg geplaatst. Dit om vertraging of doorstroom 
naar een lager niveau te voorkomen.

3. Het keren van het fenomeen dat zeer intelligente leerlingen te 
lang teren op geheugencapaciteit zonder dat zij hun studie-
vaardigheden opbouwen. Meer aandacht besteden aan het 
‘leren-leren’ voor deze groep.

4. Onze leerlingen bieden we rust en structuur zodat zij zich 
optimaal kunnen ontwikkelen (en ‘ongestoord’ kunnen leren).

5. Er is een duidelijke analyse van de opbrengsten (20130 in alle 
units en de scores van de examenresultaten liggen minimaal 
op het landelijke niveau.

6. a)  In het kader van een veilig schoolklimaat zorgen voor  
duidelijke vluchtwegen en de aanduiding hiervan.

 b)  De drinkwaterinstallatie van de vestiging krijgt het stempel: 
goedgekeurd.

1. Er zijn op didactisch gebied veranderingen te zien in de lessen 
(verlengde instructie IGDI-model).

2. De eerste resultaten laten zien dat de cijfers in leerjaar 2 en 3 
verbeterd zijn.

3. Het verbeteren van de studievaardigheden van zeer intelligente 
leerlingen; het leren-leren, krijgt structureel aandacht.

4. Vanuit school reageren we adequaat op spijbelgedrag en 
zorgwekkend verzuim.

5. Vwo: over de hele linie vooruitgang. Het slagingspercentage is 
gestegen van 82 naar 91 procent. Het schoolgemiddelde van 
de examencijfers is flink toegenomen.De verschillen tussen 
de cijfers van het schoolexamen en het centraal examen zijn 
afgenomen.

  Havo: lagere examenresultaten.
  De examenresultaten zijn van 81 naar 73, 2 procent gegaan. 
  Ze lagen onder het landelijk gemiddelde. 
  Opvallend: Er zijn – substantieel – meer leerlingen voor de 

tweede keer afgewezen om eindexamen te doen. Het verschil 
tussen de cijfers van het schoolexamen en het centraal  
examen viel met 0,4 binnen de gestelde marge.

 Rondom de toetsing is een scholingstraject gestart.

6. a)  Op 16 december 2013 zijn de nieuwe, goedgekeurde 
vluchtplannen geplaatst in de school.

 b)  Op 29 oktober heeft de directie de goedkeuring ontvangen 
van het waterleidingssysteem op school (door Vitens  
Overijssel).

1. -  Er is een studiedag georganiseerd met een werkbezoek 
aan het basisonderwijs in de gemeente Hellendoorn. Doel is 
concrete handvatten te verkrijgen om gedifferentieerd les te 
kunnen geven en effectief gebruik te kunnen maken van de 
besteedbare tijd.

 -  In duo’s zijn collega’s naar een andere school gegaan voor 
een collegiale visitatie met als doel elkaar te bevragen op en 
te ondersteunen in gedifferentieerd lesgeven.

 - We hebben intervisiebijeenkomsten 

2. -  Beter overleg met het basisonderwijs over het plaatsen van 
leerlingen.

 - I n leerjaar 1 en 3 meer aandacht voor determinatie (Zit de 
leerling op de juiste plek? Overzicht van cijfers, leerhouding, 
inzicht, motivatie, werkverzorging e.d.)

3. -  In de unit onderbouw vwo zijn ‘HB-proof lessen’ georgani-
seerd om te bespreken en uit te proberen welk docentgedrag 
begaafde leerlingen precies uitdaagt to leren.

 -  We hebben de ‘week van het leren-leren’ geïntroduceerd; 
gedurende een lesweek trainen leerlingen hun studievaardig-
heden in alle vaklessen.

4. -  We bieden leerlingen meer rust en structuur.
 -  Leerlingen die meer dan tien minuten te laat komen, hebben 

geen toegang tot de les. Dit geeft rust en duidelijkheid.
 -  Met de toezichthouders zijn afspraken gemaakt dat zij de 

unitleiders informeren over absenties of opmerkelijke zaken. 
Leerlingen kunnen naar het spreekuur van de unitleider.

5. - I n de units bovenbouw hebben we gekeken naar het 
slagingspercentage, het gemiddelde cijfer voor het centraal 
examen en het verschil tussen het cijfer voor het school-
examen en het centraal examen.

 -  Er zijn gesprekken gevoerd met vakgroepen en docenten 
over oorzaken en verbeterpunten.

Doel(en)

Acties

Resultaat

 -  We zijn gestart met het monitoren van de resultaten.
 -  In de aanloop naar het examen is met alle vakgroepen 

besproken hoe zij leerlingen voorbereiden. Daarbij is 
nadrukkelijk gekeken naar eerder behaalde resultaten. Ook 
is aandacht besteed aan de doorlopende leerlijn binnen de 
units. Er zijn afspraken gemaakt met de vakgroepen over de 
behalen doelen.

6. a)  We hebben, in overleg met Dijkoraad Viavesta BV een 
schouw laten uitvoeren op onze vestiging. Naar aanleiding 
hiervan zijn aanpassingen verricht en is de vluchtroute 
geactualiseerd.

 b)  Hofman Installatietechnieken heeft diverse aanpassingen 
doorgevoerd aan het drinkwaterleidingnetwerk van de 
vestiging. Deze zijn gecontroleerd door Vitens Overijssel.



1. - Het keuzeaanbod van de modulewerkuren is versterkt met 
modulen voor sport, kunst en ondernemerschap.

 - Bovenbouw vwo
   Het vak Chinese taal en cultuur is gestart in augustus 2013. 

Een groep van twintig gemotiveerde leerlingen is hiermee  
begonnen. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat de  
leerlingen enthousiast zijn.

 -  Het aanbod van Chinees wordt op dezelfde manier  
voortgezet. 

 -  Daarnaast heeft het MT kaders vastgesteld over de contacten 
van de mentor met de ouders.

1. -  Binnen ons onderwijsaanbod bieden we meer maatwerk;  
verschillen in het onderwijsaanbod waardoor leerlingen 
keuzes kunnen maken.

 - Onderbouw vwo
   De module werk uren voor de onderbouw vwo gebruiken we 

voor verrijking en verdieping.

 - Onderbouw havo
   Havoleerlingen (ob) hebben (naast verrijking) de mogelijk-

heden te werken aan vakken/vaardigheden waar zij moeite 
mee hebben.

 - Bovenbouw vwo
   De bovenbouw vwo bieden we meer verdiepingsmodulen 

aan. Ook besteden we bij deze groep meer aandacht aan 
excelleren.

 - Maatwerk aanbieden: mentoraat is spin in web.

Doel(en)

1. -  Er is besloten dat sport, kunst en ondernemerschap opgeno-
men worden in het keuzeaanbod van de vestiging.

   De verschillende vakgroepen (kunst, bewegingsonderwijs en 
economie) hebben modulen uitgewerkt voor leerjaar 1 en 2.

 - Bovenbouw vwo
  Het aanbod is uitgebreid met het vak Chinese taal en cultuur

 -  Het gestalte geven van een verruimd aanbod (ondersteuning, 
verrijking & verdieping) is opgenomen in de werkplannen van 
de units en is besproken in het MT van de vestiging.

Acties

Resultaat

Onderwijsbeleid: aanbod, speerpunten, zorg
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Onderwijstijd

1. De leerlingen hebben voldoende uren onderwijstijd gehad 
(binnen het wettelijk vastgestelde kader).

1. Op twee klassen na (-2 en -10 uren) hebben alle 46 klassen 
voldoende uren onderwijs gehad. Gemiddeld per jaarlaag 
hebben de leerlingen ruim voldoende onderwijstijd aangeboden 
gekregen.

1. Er is voldoende reële onderwijstijd ingepland.

Doel(en)

Acties

Resultaat

1. De ouders zijn in toenemende mate tevreden over het onder-
wijs, de organisatie en het mentoraat.

1. De scores van het tevredenheidonderzoek onder ouders liggen 
hoger dan in 2013.

 De thematiek vraagt blijvende aandacht. 

1. De vestiging heeft nadrukkelijk ingezet op het verbeteren van 
het onderwijs, een beter toegerust mentoraat en een goede 
organisatie.

Doel(en)

Acties

Resultaat

Tevredenheidonderzoeken: ouders

50
J A A R V E R S L A G  C S G  R E G G E S T E Y N  2 0 1 3



Personeelsbeleid: Professionalisering en ziekteverzuim

1. Voor het gebied van differentiatie en toetsing is gezamenlijke 
scholing georganiseerd.

2. Het onderwijs ondersteunend personeel (oop) is zich meer 
bewust van hun professionaliteit.

3. Het ziekteverzuim blijft op een aanvaardbaar niveau, namelijk 
minder dan vijf procent.

1. Er is een begin gemaakt met opbrengstgericht werken.

2. In 2013 zijn alle startgesprekken met het oop gevoerd. In 
verband met het afronden van alle competentieprofielen voor 
het oop worden de gesprekken voor de eerste ronde gevoerd 
in 2014.

3. Het verzuimpercentage ligt beneden het landelijk gemiddelde. 
Wel is het hoger dan in eerdere jaren. Dit komt door langdurige 
ziekte.

 Verder zijn de gegevens van de rapportage van het ziekte-
verzuim niet juist. Fouten in het programma creëren een 
verkeerd – te hoog – percentage, dat afwijkt van de werkelijke 
situatie.

1. Docenten hebben geleerd hoe zij rekening kunnen houden 
met verschillen en onderwijs op maat kunnen bieden door te 
differentiëren in hun instructie en leerstijlen aan te bieden die 
zijn afgestemd op de behoefte van de leerling.

2. Er zijn gesprekken gevoerd tussen oop-ers en hun leiding-
gevende. Dit is gebeurd aan de hand van ontwikkelpunten, 
gekoppeld aan de competenties hun functie.

3. Naast de periodiek gesprekken zijn er met medewerkers 
vroegtijdig gesprekken gevoerd wanneer er uitval zou kunnen 
ontstaan. Dit in overleg met en ondersteuning door de bedrijfs-
arts.

Doel(en)

Acties

Resultaat
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 Samenwerking met derden

Leerlingen en leerlingenparticipatie

1. De vestiging speelt een actieve rol in contacten met derden
 -  Het Datateam UT heeft in dit tweede jaar het onderzoek 

afgerond naar factoren die de doorstroom en vertraging in de 
leerlijn van het vwo beïnvloeden.

1. -  De samenwerking met het primair onderwijs is verder 
geïntensiveerd. Dit zorgt voor een verbeterde aansluiting en 
verwijzing.

 -  De inhoud en aanpak van het onderwijs is besproken en ver-
der op elkaar afgestemd. Vooral didactisch is er afstemming, 
er zijn aanzetten gedaan om tot inhoudelijke afstemming te 
komen.

 -  De methode om tot een passende vervolgstudie te komen is 
verbeterd.

2. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek is de 
VSV-test ingevoerd; risicoleerlingen in 4 vwo kunnen we 
vroegtijdig signaleren en begeleiden. Dit om de doorstroom in 
de toekomst te verbeteren.

1. -  Er zijn contacten gelegd en op positieve wijze gecontinueerd 
met zowel de aanleverende scholen (primair onderwijs) als 
met de afnemende scholen (hbo en wo). 

 -  De vestiging neemt deel aan de “Lerende gemeenschap” in 
Hellendoorn.

 -  De doorgaande lijn op het gebied van didactiek en leerstof is 
afgestemd met de basisscholen.

 -  De contacten met het hbo hebben vooral vorm gekregen in 
het project LOB.  
(Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding)

 -  In samenwerking met Saxion en de VO-raad is gewerkt aan 
een methode om te komen tot een betere studiekeuze van 
leerlingen, vooral wanneer zij kiezen voor mensgerelateerde 
opleidingen.

 -  De uitkomsten van het onderzoek naar factoren die de  
doorstroom en vertraging in de leerlijn van het vwo  
(leerjaar 4) beïnvloeden zijn regelmatig gerapporteerd en 
besproken in de units, vakgroepen et het MT.

Doel(en)

Acties

Resultaat

1. Er is structureel overleg met de leerlingen. Zij denken mee over 
schoolzaken.

2. In overleg met leerlingen het aanbod van de werkweken 
vergroten; meer plaatsen aanbieden (dan alleen Praag) in vwo 
bovenbouw.

1. Van elke unit heeft de unitleider driemaal overleg gehad met 
de leerlingen van de leerling-klankbordgroep. Daarbij zijn 
diverse actiepunten besproken. Onderwerpen die besproken 
zijn: toetsweken, motivatie, snipperkaart, rol van de docenten in 
de les en het modulewerkuur.

2. Uit de evaluatie op het uitgebreide aanbod van de werkweken 
is gebleken dat deze enthousiast ontvangen zijn en in de 
praktijk goed verlopen. Op basis daarvan is gekozen voor een 
verdieping in 2014: voor havo en vwo gelden dezelfde bestem-
mingen. Hiermee komt het totale aanbod uit op zes mogelijke 
bestemmingen.

 Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over inhoud, tijdstip en 
kosten/bekostiging. Deze zijn vastgelegd in een (vestigings-) 
beleidtekst over internationalisering.

1. In alle units vindt structureel overleg plaats met de leer-
ling-klankbordgroep. De unitleider organiseert elk jaar drie 
overlegmomenten.

2. Het aanbod van de werkweek is uitgebreid. Nieuw zijn de 
bestemmingen: Zuid-Italië, Oostenrijk, Rome.

Doel(en)

Acties

Resultaat
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Ouders en ouderparticipatie

1. Een aantal keer per jaar overleggen de ouderklankbordgroepen 
met de unitleiders.

 In de onderbouwunits gaat het om input en feedback over de 
schoolorganisatie en lessen e.d.  Het doel is ouders mee te 
nemen bij wat er in de units gebeurt en een gevoel te creëren 
van “we doen het samen”.

1. De ouders binnen de klankbordgroep zijn tevreden, betrokken 
en positief kritisch.

1. De verschillende klankbordgroepen komen drie maal per jaar 
bij elkaar.

 Het overleg vindt plaats in gecombineerde bijeenkomsten van 
de unit havo en vwo.

 In de bovenbouw overleggen de ouders van de units havo en 
vwo los van elkaar.

 Besproken onderwerpen:
 Onderwijs
 - Tevreden over werkweken/uitwisselingen
 -  Aandacht gevraagd voor het toedelen van leerlingen bij extra 

activiteiten
 -  Kritische vragen over de toetsweken en resultaten, vooral in 

5 vwo
 -  Onduidelijkheid over extra vakken / maatwerkvakken
 -  Tevreden over de snipperkaart

 Mentoraat
 -  Tevredenheid over de voorgestelde kaders van het mentoraat 

en de ervaringen tot nu toe

 Divers
 -  Complimenten over drugspreventie
 -  Complimenten over het open huis
 -  Complimenten over de invulling van het modulewerkuur
 -  De klankbordgroep wil graag op de hoogte zijn van de 

unit-activiteitenplannen.

Doel(en)

Acties

Resultaat
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W. de Clercqstraat

Christelijke identiteit

Vorming: burgerschap, cultuur, sport

1. We hebben de verschillende dimensies van identiteit – waar-
onder de christelijke – onder de loep genomen. De identiteits-
scan van de Besturenraad vormt het uitgangspunt hiervoor.

2. Er is een bijeenkomst voorbereid over levensbeschouwelijke 
identiteit. De vraag die centraal staat: christelijke waarden en 
normen, wat onderscheidt ons?

3. De voorbereiding van actiedag voor een goed doel in 2014 is 
gestart. Dit valt onder de maatschappelijke identiteit van de 
school.

1. Het onderwerp pedagogische identiteit is nader besproken 
met medewerkers. Dit is gebeurd na een inleiding van een 
medewerker van bureau Salto.

2. Er is een datum gepland voor een bijeenkomst levensbeschou-
welijke identiteit. Het thema is uitgewerkt en er is een spreker 
uitgenodigd.

3. De organisatie van de goede doelendag krijgt concreet vorm.

1. Er is aandacht besteed aan de pedagogische identiteit. (dag-
deel)

2. De commissie identiteit heeft verkend hoe dit thema besproken 
kan worden en vorm krijgt.

3. Het goede doel is bepaald: de Voedselbank Hellendoorn. Er is 
een commissie begonnen met de voorbereidingen.

Doel(en)

Acties

Resultaat

1. Het uitvoeren van de gebruikelijke activiteiten. Dit ondanks de 
beperkte middelen die hiervoor aanwezig waren.

2. Leerlingen krijgen een gevarieerd aanbod kunst, sport en 
cultuur

1. a)  Veel enthousiasme bij leerlingen en  instellingen die 
betrokken zijn bij deze activiteiten met goede contacten als 
resultaat.

 b)  Vooral SDV-leerlingen vertegenwoordigen onze school in de 
maatschappij.

2. Een deel van de leerlingen bezoekt de clubs (sport/kunst/ 
cultuur) regelmatig.

1. a) Participatie NL-doet en MaS
 b)  Leerlingen hebben zich ingezet bij verschillende activiteiten 

buiten en binnen school.

2. In ons aanbod bieden we leerlingen verschillende keuzes. Dit 
kan bij modules, kunst, sport en cultuur.

Doel(en)

Acties

Resultaat
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Onderwijskwaliteit: examenresultaten, CE-SE, schoolklimaat en veiligheid

Onderwijsbeleid: aanbod, speerpunten, zorg

1. Het verbeteren van de examenresultaten en de verschillen in 
SE-CE

2. Veiligheid op orde

1. Er is sterk gestuurd op resultaten. In 2014 is te zien wat dit 
oplevert.

2. Leerlingen ervaren de school als veilig; zij geven de school een 
9 voor veiligheid.

1. Er is een uitgebreide analyse gemaakt van de resultaten. Deze 
is besproken in de units. De unit bovenbouw realiseert zich dat 
de resultaten omhoog moeten.

2. Het thema ‘veilige school’ is steeds op de agenda geweest. 
Ook hoe dit te borgen voor de toekomst.

Doel(en)

Acties

Resultaat

1. Medewerkers ervaren druk door de nadruk op resultaat. Het is 
een aandachtspunt hoe hiermee om te gaan.

Resultaat

1. We bieden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aan in 
een nieuw concept.

2. Het opbrengstgericht werken is leidend. Centraal hierbij staan 
de vijf rollen van de docenten.

 a) Er is een ondersteuningsplan ingevoerd.
 b)  Het ‘Pluspunt’ (expertise in de school met deskundigen 

vanuit het VSO die leerlingen kunnen opvangen en docenten 
advies kunnen geven) is verbeterd. Van de expertise van 
Pluspunt wordt meer gebruik gemaakt.

1. Het nieuwe concept van het lwoo slaat aan. Leerlingen, ouders 
en docenten zijn positief over de werkwijze. Leerlingen ‘klagen’ 
dat zij nooit lesuitval hebben.

2. De opbrengstgerichte aanpak is meer gemeengoed geworden. 
Docenten treden steeds meer op vanuit de vijf rollen.

 Medewerkers zijn zich bewust van de noodzaak tot kwaliteits-
verbetering.

3. a)  De ondersteuning is op onderdelen professioneler. De  
coördinatie de leerling-gebonden financiering is verbeterd.

 b)  De docenten zijn door interventies beter gaan handelen in 
complexe situaties. Zij weten bij wie zij terecht kunnen voor 
advies en maken hier dankbaar gebruik van. 

1. Het nieuwe concept van het lwoo is voorbereid met een 
kernteam. Leerlingen die geselecteerd zijn voor de lwoo-klas 
krijgen de avo-vakken van hun eigen, vaste docenten. Deze 
gaan ook met hen mee als zij vakken krijgen van andere 
docenten. Dit systeem zorgt voor rust en duidelijkheid.

 Het lokaal voor het lwoo is verbouwd met een aparte instruc-
tieruimte en een verhoogd deel voor de docenten zodat zij snel 
goed overzicht hebben. 

2. Het opbrengstgericht werken is speerpunt in alle units, zowel  
in de klas als in gesprekken met individuele docenten. De vijf 
rollen worden continu onder de aandacht gebracht en gecheckt 
in de lesbezoeken.

 a)  Het ondersteuningsplan is goedgekeurd door het MT.  
De invoering van het plan binnen de vestiging gebeurt  
stapsgewijs. 

 b)  De expertise van de medewerkers van Pluspunt is meer door 
de school verspreid.

Doel(en)

Acties

Resultaat
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Onderwijstijd 

Tevredenheidonderzoeken: leerlingen

1. De geplande wettelijke onderwijstijd is daadwerkelijk gegeven. 1. De onderwijstijd wordt in de meeste leerwegen en leerjaren 
gehaald. Een aantal klassen heeft te weinig uren les gehad. Dit 
komt vooral door structurele zieken die niet altijd te vervangen 
zijn.

1. Er zijn meer invallessen gegeven en activiteiten zijn buiten de 
lessen om georganiseerd. 

Doel(en)

Acties

Resultaat

1. Het op niveau houden van: kwaliteit en pedagogisch klimaat 1. De leerlingen van klas 1 zijn tevreden en geven de vestiging 
gemiddeld een 7,4.

1. We hebben dit jaar een tevredenheidonderzoeken voor klas 1 
afgenomen. De uitkomsten en te ondernemen acties worden 
teruggekoppeld via de klankbordgroepen.

Doel(en)

Acties

Resultaat
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Personeelsbeleid: professionalisering, ziekteverzuim

1. De kwaliteit van de medewerkers is in kaart gebracht. Zij 
hebben naar aanleiding hiervan ontwikkelpunten vastgesteld.

2. We zijn gestart met het opzetten van strategisch personeels-
beleid. Dit om voor de toekomst zo doelmatig mogelijk de 
gewenste docenten voor school te kunnen inzetten.

3. Het ziekteverzuim is bijgesteld naar gemiddelde verzuim op 
Reggesteyn.

1. Alle collega’s hebben een gesprek gehad.

2. We hebben een duidelijk overzicht van sterke en verbeter-
punten in de organisatie. Op individueel niveau zijn collega’s 
ondersteund en zijn zij opgenomen in ontwikkeltrajecten.

3. Het gewenste ziekteverzuimpercentage is niet bereikt. De 
vestiging heeft een te hoog ziekteverzuimpercentage met een 
aantal langdurig zieken en veel kortdurende verzuimen.

1. De gesprekscyclus is opgestart.

2. Bij de huidige medewerkers is geïnventariseerd hoe zij zich 
in hun functie zien, welke doelen zij nastreven en of zij zich 
eventueel willen bekwamen in andere vakken.

3. Er is geprobeerd het ziekteverzuim terug te brengen tot bene-
den de vijf procent door het voeren van verzuimgesprekken en 
door te kijken naar de individuele invulling van de normjaartaak 
(gekeken naar draagkracht per personeelslid).

Doel(en)

Acties

Resultaat
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Samenwerking met derden

Leerlingen en leerlingenparticipatie

1. De contacten met het bedrijfsleven door het management zijn 
gecontinueerd/verdiept.

2. We nemen deel aan het Samenwerkingsverband Leerlingen-
zorg en het Twents aansluitingsnetwerk (ROC Twente) en 
Sallandse Route (Landstede).

1. Er is structureel overleg over techniek in de gemeente  
Hellendoorn. Dit heeft geleid tot commitment aan de gemaakte 
keuzes.

2. De invulling van Passend Onderwijs en de zorgstructuren in de 
regio zijn verder uitgewerkt.

 TWAN heeft cursussen reflectiegesprekken geïnitieerd.
 Er is gebleken dat versnelde trajecten in het mbo moeilijk te 

realiseren zijn. Het is lastig binnen deze (grotere) organisaties 
maatwerk te leveren.

1. In het vorig jaar gestarte techniekforum hebben vier directeu-
ren uit het bedrijfsleven hun overwegingen gegeven die zij heb-
ben over het vernieuwen van het vmbo. Hier is de gemeente 
ook bij betrokken. Verder zijn de contacten met de business-
club onderhouden.

2. De vergaderingen van verschillende bestuurlijke organen zijn 
bezocht. 

 Bij TWAN heeft de directeur heeft zijn visie gegeven op aan-
sluiting en versnelde trajecten (LOB-overleg).

 TWAN: Twents aansluitingsnetwerk (VO en ROC van Twente). 
We maken hier afspraken over doorstroom mbo.

Doel(en)

Acties

Resultaat

1. We betrekken leerlingen meer betrekken bij school.

2. We zetten onze leerlingen actief in bij activiteiten van de  
vestiging.

1. De klankbordgroepen voor leerlingen draaien goed.

2. Bij verschillende activiteiten hebben leerlingen zich ingezet 
en zo een positief gezicht gegeven aan de vestiging. Enkele 
voorbeelden: de doe-dagen voor groep 7/8, het open huis, de 
opening van het lwoo-lokaal en de avond voor vrijwilligers in de 
gemeente.

1. In de onder- en bovenbouw zijn klankbordgroepen stevig 
neergezet.

2. Bij elke speciale gelegenheid is er gekeken of leerlingen een 
zinvolle actieve bijdrage konden leveren.

Doel(en)

Acties

Resultaat
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Ouders en ouderparticipatie

1. Ouders zijn meer betrekken bij school.

2. Ouders hebben toegang tot adequate informatie 

1. De klankbordgroepen voor ouders draaien naar tevredenheid. 
Voor de klankbordgroep bovenbouw blijkt het moeilijk(er) om 
ouders te vinden.

2. Ouders reageren positief op de communicatie vanuit de vesti-
ging. Zij ervaren de regelmatig als prettig en duidelijk en zijn zo 
goed op de hoogte van de laatste zaken die spelen op school.

1. In de onder- en bovenbouw hebben de klankbordgroepen een 
herkenbare plaats gekregen.

2. Ouders ontvangen elke veertien dagen een nieuwsbrief (met 
een vast stramien) met informatie wat er op de vestiging 
gebeurt.

Doel(en)

Acties

Resultaat
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Rijssen

Christelijke identiteit

1. De kwaliteit van de dagopeningen is verbeterd.

2. Er zijn initiatieven genomen voor het organiseren van een 
studiedag christelijke identiteit in 2014.

3. De docenten zijn geschoold over het onderwerp: leerlingen en 
identiteit.

1. Er worden meer en kwalitatief betere dagopeningen gehouden. 
Dit blijkt uit de lesbezoeken en de reacties van leerlingen.

2. De organisatie van de studiedag identiteit 2014 is in volle 
gang. De experts die de workshops aanbieden, zijn inmiddels 
uitgenodigd.

3. Uit de cursus voor docenten is het idee ontstaan een studiedag 
voor leerlingen te organiseren. Thema: ‘Hoe ga je met elkaar 
om?’.

 Er is een aanvraag gedaan deze cursus voor docenten op te 
nemen in het scholingsaanbod van Reggesteyn.1. Er is meer tijd en aandacht besteed aan de dagopeningen.

2. De commissie ‘Scholen en kerken’ in Rijssen heeft het initiatief 
genomen in 2014 een studiedag te verzorgen waarin betrok-
ken (po, Reggesteyn, kerkelijk medewerkers/betrokkenen) 
actief deelnemen.

3. Samen met collega-docenten van Het Noordik is een aantal 
docenten op cursus. 

Doel(en)

Acties

Resultaat
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Vorming: burgerschap, cultuur, sport

1. De leerlingen hebben meegedaan aan activiteiten op het 
gebied van burgerschapsvorming.

2. De leerlingen krijgen binnen de vestiging de gelegenheid zich 
op cultureel gebied te ontplooien.

3. De leerlingen nemen deel aan landelijke en regionale  
sportevenementen

1. Diverse activiteiten, onder andere de maatschappelijke stage

2. Zie de acties bij punt 2. De getoonde optredens zijn geëvalu-
eerd om voor een volgende keer de prestaties te verbeteren en 
de diversiteit te laten toenemen.

3. De deelnemende leerlingen hebben hun enthousiasme gedeeld 
met hun medeleerlingen. Dit stimuleert ook andere (pro-)
leerlingen.

1. We zijn doorgegaan met de bekende activiteiten als NL-doet, 
de maatschappelijke stage en de democratiedagen. Er is een 
aantal docenten gefaciliteerd om projecten als NL-doet te 
organiseren en coördineren.

2. Vorming op cultureel gebied vindt plaats door:
 •  Inhoudelijke achtergronden tijdens lessen
 •  De inzet van de drama- en muziekgroep bij (grote) vieringen
 •  De organisatie van het jaarlijks Schoolpodium. Leerlingen 

krijgen de gelegenheid hun creativiteit op ene podium te 
laten zien, in bijzijn van hun ouders.

3. Leerlingen hebben deelgenomen aan regionale en landelijke 
wedstrijden. Er waren veel leerlingen van het praktijkonder-
wijs die hieraan meededen. Vooral deze laatste teams wisten 
regionaal goede prestaties te boeken.

Doel(en)

Acties

Resultaat

1. In 2013 hebben we samen met de lokale scholen VO de maat-
schappelijke stage geëvalueerd. 

 Conclusie 
 Willen we de maatschappelijke stage voor de toekomst vast-

leggen en uitbreiden, dan zijn voorwaarden: 
 1.  opname van de maatschappelijke stage in het onderwijspro-

gramma 
 2.  er worden landelijk financiële middelen beschikbaar gesteld 

voor de stage

Toelichting
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Onderwijskwaliteit: Examenresultaten en inspectie

Onderwijsbeleid: Aanbod en speerpunt onderwijsbeleid

1. De resultaten van de examens van de kaderberoepsgerichte 
leerweg zijn sterk verbeterd. Vergeleken met vorig jaar slagen 
er meer leerlingen.

2. De kwaliteit van de lessen is omhoog gegaan.

3. We maken bij binnenkomst nadrukkelijker onderscheid tussen 
de niveaus van leerlingen en plaatsen (onderbouw-) leerlingen 
met de grootst mogelijke zorg in een leerweg.

1. De examenresultaten zijn bekend in 2014.

2. De inspectie brengt in januari 2014 een bezoek aan de  
vestiging.

3. Het doorstromen van leerlingen, naar een niveau hoger of 
lager, is beter in balans. Het streven is dat deze plaatsing in 
de meest passende leerweg leidt tot betere resultaten in de 
bovenbouw.

1. Naar aanleiding van de analyse van de examenresultaten zijn 
initiatieven genomen de kwaliteit van de lessen te verbeteren. 
Het werken vanuit de vijf rollen van de docent is ingevoerd.

2. Zie punt 1 hierboven.

3. We plaatsen leerlingen in een definitieve leerweg aan het eind 
van leerjaar 1. Met alle medewerkers zijn afspraken gemaakt 
over de wijze van indelen en het opbrengstgericht werken.

Doel(en)

Acties

Resultaat

1. Reggesteyn biedt haar vmbo beroepsgerichte onderwijs vanaf 
2016 volledig aan op de vestiging Rijssen (besluit college van 
bestuur).

1. Hoewel de basis is gelegd, vraagt de nadere uitwerking veel 
energie en aandacht. 

1. Focusgroepen verdeeld over de verschillende units voeren 
overleg over het vernieuwde vmbo onderwijsprogramma. De 
nieuwe structuur ligt grofweg vast. De eerste fundamenten van 
het onderwijsprogramma zijn gelegd.

Doel(en)

Acties

Resultaat

1. De planning staat onder tijdsdruk omdat Reggesteyn bij deze 
plannen mede afhankelijk is van de gemeente Rijssen-Holten.

Toelichting
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1. Op de vestiging hebben de leerlingen voldoende onderwijstijd 
gehad.

1. Kijkend naar de vier leerjaren voldoen we aan de verplichte 
onderwijstijd. In leerjaar 2 lukt het niet hieraan te voldoen.

1. Er is gericht aandacht besteed aan het bieden van voldoende 
onderwijstijd (o.a. inplannen voldoende uren, inzet extra uren 
van bv. rekenen, goede vervanging, invaluren). In leerjaar 2 
staat de onderwijstijd onder druk, er zijn naar verhouding 
minder activiteiten dan in andere klassen. 

Doel(en)

Acties

Resultaat

Onderwijstijd 

Tevredenheidonderzoeken 

In 2013 zijn geen tevredenheidonderzoeken gehouden.
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Personeelsbeleid: professionalisering, ziekteverzuim

1. We hebben ons onderwijs verbeterd door het inzetten van op-
brengstgericht werken en het gebruik van moderne middelen 
als smartboards.

2. We registeren en analyseren verzuim en volgen dit op met 
gesprekken met de betrokken medewerkers.

1. De unitleiders zien bij hun lesbezoeken duidelijk de kenmerken 
van het ingeslagen beleid terug. De rollen van de docent wor-
den veelvuldig toegepast. De diversiteit in de lessen kan meer 
naar voren komen.

1. In elke unit hebben medewerkers cursussen gevolgd in: 
 • opbrengstgericht werken
 • omgaan met toetsen
 • de ‘moeilijke’ leerling
 • de vijf rollen van de docent
 • omgaan met de elektronische leeromgeving
 • werken met een smartboard

2. Het ziekteverzuim ligt beneden het landelijk gemiddelde. De 
unitleiders en de manager facilitair handelen actief bij ziekte-
verzuim door veelvuldig contact met de zieke en preventieve 
maatregelen.

Doel(en)

Acties

Resultaat
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Samenwerking met derden

Leerlingen en participatie

1. We hechten veel waarde aan relaties met scholen, bedrijven en 
organisaties en onderhouden contacten met onder andere:

 • het primair en voortgezet onderwijs in de regio
 • het bedrijfsleven
 • de middenstandsvereniging Habi
 Doel is onze netwerken te handhaven en uit te breiden.

2. We hebben onze samenwerking in de keten voor leerlingen van 
het praktijkonderwijs (pro) versterkt.

1. We werken goed samen met diverse partijen.
 Een aantal positieve ontwikkelingen:
 •  Onze activiteiten zijn opgenomen in het Deltaplan van de 

gemeente.
 •  We hebben een nieuwe structuur voor het BOLEA-overleg 

aangeboden aan het college van de gemeente. 
 •  De plannen voor en afstemming met de gemeente over de 

bouwafdeling zijn volop in ontwikkeling.

2. Een verbeterde aansluiting van ons praktijkonderwijs met de 
gemeente en het bedrijfsleven heeft tot gevolg dat een deel 
van de leerlingen pro makkelijker aan het werk (blijft).  
Ook is een stage bij een vereniging hierdoor eenvoudiger te  
realiseren.1. Er is veel contact geweest tussen Reggesteyn-Rijssen en de 

gemeente / Reggesteyn-Rijssen en lokale en regionale  
bedrijven.

 •  We zijn (door de gemeente) betrokken bij:
  - onderwijshuisvesting
  - ontwikkelen van beleid bij de transitie van jeugdzorg
 •  We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de opzet 

van het nieuwe BOLEA-overleg (overlegstructuur tussen 
gemeente, jeugdzorg, primair- en voortgezet onderwijs).

 De samenwerking met bedrijven heeft onder andere geleid tot 
het samen ontwikkelen van een nieuwe bouwopleiding.

 Verder zijn er contacten met bedrijven in de metaal, transport 
en logistiek. Ook hebben we nauwe banden met het midden- 
en klein bedrijf.

2. Er is nauw overleg geweest tussen het praktijkonderwijs en 
de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten. Onderwerp was 
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Maatschappelijk 
Verantwoord Verenigen (MVV). Dit laatste is kortweg te duiden 
als maatschappelijk verantwoord gedrag van verenigingen.

Doel(en)

Acties

Resultaat

1. We betrekken de leerlingen via de klankbordgroepen bij de 
school. 

1. Het contact onderhouden met de leerlingen via klankbordgroe-
pen werkt positief. 

 De klankbordgroepen bij het vmbo beroepsgericht functioneren 
niet zoals het zou moeten.

1. Er zijn klankbordgroepen voor leerlingen van de verschillende 
afdelingen. Deze komen twee tot drie maal per jaar bij elkaar.

 De resultaten worden op de vestiging met medewerkers en 
leerlingen besproken en - waar mogelijk - in acties omgezet.

 Dit jaar zijn onderwerpen aan de orde gekomen als:
 •  inhoud en kwaliteit van de lessen
 •  diversiteit in het aanbod van de lessen
 •  ruimte in de aula / automaten in de aula
 •  lesuitval.

Bij de beroepsgerichte afdeling is het moeilijk een klankbordgroep 
van de grond te krijgen. Een gemiste kans omdat daar juist  
onderwerpen aan de orde komen, die voor deze groep relevant 
zijn.

Doel(en)

Acties

Resultaat

Toelichting
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Ouders en participatie

1. We onderhouden goede contacten met ouders. Jaarlijks komen 
de klankbordgroepen een aantal keer bijeen.

1. We zijn positief over de klankbordgroepen. Ouders stellen de 
openheid van de school op prijs. 

 •  Lesuitval wordt als negatief ervaren
 •  Moderne media in de maatschappij en op school vragen ook 

om gesprekken thuis over dit onderwerp
 •  Over het aanbod van de automaten in de kantine lopen de 

gedachten uiteen.1. De oudercontacten houden op verschillende manieren: in 
persoonlijke gesprekken, via de ouderinfo en door middel van 
de ouderklankbordgroepen.

 Elke unit heeft een klankbordgroep die twee tot drie maal per 
jaar bijeenkomt. Er wordt gewerkt volgens een vaste agenda 
met punten als: lessen, lesuitval, lestijden, aanbod automaten 
in de aula en het gebruik van social media.

 De opbrengsten komen in het managementoverleg van de 
vestiging aan de orde. Ideeën worden omgezet in concrete 
plannen die we vervolgens uitvoeren.

Doel(en)

Acties

Resultaat
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Bijlage I

Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs 

voor Nijverdal - Rijssen en omgeving

Financiële jaarrekening

2013
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Financieel verslag 2013

Gebeurtenissen in 2013

Leerlingenaantal
Bij de leerlingentelling van 1-10-2013 heeft Reggesteyn 64 leerlingen meer dan bij de leerlingentelling 1-10-2012. Deze stijging veroorzaakte 

een stijging van de kosten voor het schooljaar 2013-2014. In 2013 is de toegestane kostenstijging € 116 k. Doordat het Ministerie OCW per 

kalenderjaar bekostigt, is hier sprake van voorfinanciering.

Bestemmingsreserves

Reserve flexbapo

In de jaarrekening 2013 is de bestemmingsreserve flexbapo gecorrigeerd voor de waarde die de gespaarde baporechten vertegenwoordigen  

per 31-12-2013. 

Reserve prestatiebox

In de jaarrekening 2013 is voor de prestatiebox een bestemmingsreserve opgenomen. De inkomsten worden in de exploitatie per kalenderjaar 

verantwoord. De lasten worden echter in de schooljaren uitgegeven. Hierdoor verschuiven de bestedingen ten opzichte van de inkomsten. 

In 2013 wordt er € 223 k toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Onderhoudsvoorzieningen
In 2012 zijn er zes semipermanente lokalen gebouwd bij de locatie Noetselerbergweg. Deze zijn bekostigd uit de voorziening ‘aanpassing  

gebouwen’. In 2013 heeft de gemeente Hellendoorn een bijdrage van € 230 k geleverd voor deze bouw. Deze inkomsten zijn geboekt onder de 

overige overheidsbijdragen en subsidies. In 2013 is er een extra dotatie gedaan aan de voorziening aanpassing gebouwen van € 230 k. 

Rijksbijdragen
In totaal zijn de Rijksbijdragen met € 1.009 k gestegen.

De normvergoedingen personeel (€ 174 k) is gestegen en de normvergoeding materieel (- € 29 k) is gedaald in vergelijking met de rekening 

2012. Dit is te verklaren door:
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 2013 2012 verschil
Normvergoeding Lumpsum personeel  17.611 17.437 174

Verklaring verschil   

Meer leerlingen (2902-2836)   406

Meer leerlingen LWOO en PrO    76

Daling GPL vergoeding op (-1,2% leraren)   -148

Daling GPL directie en OOP (-1,9%)   -70

Verrekening uitkeringslasten verschil 2013-2012   -91

Totaal verklaard   173



 2013 2012 verschil
Normvergoeding Lumpsum materieel 2.577 2.606 -29
   

Verklaring verschil:   

Meer leerlingen (2902-2836)   61

Minder inkomsten i.v.m. eenmalige vergoeding 2011 in 2012   -79

Totaal verklaard   -18

De overige subsidies OCW zijn gestegen met € 951 k. Eind 2013 heeft het ministerie gelden overgemaakt voor aanvullende bekostiging in het 

kader van het begrotingsakkoord 2014 (€ 649 k). Voor de bekostiging van jonge leerkrachten uit het Nationaal Onderwijsakkoord is een bijdrage 

(€ 201 k) ontvangen. De vergoeding voor prestatiebox is in 2013 hoger (€ 120 k) dan in 2012.

De overige vergoedingen materieel betreft de leermiddelen. Door de stijging van het aantal leerlingen worden de inkomsten voor leermiddelen 

hoger. De bedragen per leerling zijn aangepast van € 339 in 2012 naar € 297 in 2013.

Personeelslasten

De personele lasten zijn gedaald ten opzichte van de rekening 2012.

 2013 2012 verschil
Personeelskosten 18.013 18.121 -108
    
Meer/minder uitgaven in 2013 t.o.v. rekening 2012 

Meer fte op (2 fte)   136

Minder loonkosten bapo   -57

Minder extern personeel   -24

Minder uitgaven ziektekosten   -60

Minder overige personele lasten   -326

Minder uitkeringen UWV   75

Meer uitgaven door premieverhogingen   253

Minder dotatie voorzieningen personeel   -13

Minder uitgaven directie   -23

Teruggaaf belastingdienst WAO/WIA   -70

Totaal meer uitgaven    -109
    
Berekende personeelskosten 2013    18.012

Werkelijke personeelskosten 2013    18.013

Verschil berekend en werkelijke personeelskosten 2013   -1
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Afschrijvingen

De kosten voor afschrijvingen liggen in 2013 € 43 k hoger dan in 2012. Dit komt door de investeringen in ict-middelen. De laatste jaren zijn 

meer digitale schoolborden aangeschaft. Dit is conform het vastgestelde leermiddelenbeleidsplan.

Overige lasten

De overige lasten zijn ten opzichte van de jaarrekening 2012 gedaald. 

 2013 2012 verschil
Overige lasten (*1000) 3.851 3.675 -176

Verklaring verschil:

Software organisatie 17

Bijdrage scholing 69

Diverse personele kosten -53

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 12

Dotatie overige voorzieningen -180

Culturele en buitenschoolse activiteiten -15

Contributies en abonnomenten -12

Bijdrage OPDC en vavo 13

Overige lasten -36

Totaal minder uitgaven -175

Software organisatie

in 2013 zijn er meer kosten gemaakt voor software organisatie. In 2013 is een software abonnement voor logiboek twee maal betaald.  

Dit betreft de jaren 2012 en 2013. In totaal is het verschil van € 14 k. 

Bijdrage scholing

In het kader van professionalisering heeft Reggesteyn meer uitgegeven aan scholing dan in 2012. De extra prestatiebox gelden waren voor dit 

doel bestemd.

Diverse personele kosten

In 2013 zijn er minder kosten gemaakt voor afscheid/jubilea personeel € 5 k.

De overige personeelslasten is met € 40 k gedaald. In 2012 zijn ontslagvergoedingen betaald ter hoogte van € 18 k. In 2013 zijn er geen  

ontslagvergoedingen betaald. 

In 2012 is een risico analyse uitgevoerd € 10 k. In 2012 zijn er meer kosten gemaakt voor de verschillende projecten € 12 k. 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

De kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn in 2013 € 12 k hoger dan in 2012. 

Dotatie overige voorzieningen

De dotatie voor voorziening aanpassingen gebouwen is met € 180 k verhoogd. Dit komt door de bijdrage van de gemeente Hellendoorn voor de 

noodlokalen bij vestiging Noetselerbergweg.
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Culturele en buitenschoolse activiteiten

In 2013 is er minder geld uitgegeven aan culturele en buitenschoolse activiteiten. Tegenover deze uitgaven staan ook minder inkomsten in de 

ouderbijdrage. 

OPDC en vavo

Het aantal leerlingen dat in 2013 naar het OPDC en vavo gaat, is gedaald van 48 leerlingen (1 oktober 2011) naar 36 leerlingen (1 oktober 2012). 

Hierdoor zijn ook de kosten afgenomen (- € 67k). Door tussentijds instroom en afrekening bekostiging 2013 is er een afrekening OPDC van  

€ 37 k. Meer leerlingen vavo, betekenen meer kosten: € 43 k. 

Overige lasten

In 2013 is de waarde van de effecten gedaald (€ 25 k). In 2013 zijn alle personeelsdossiers gescand (€ 10k).
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Jaarrekening 2013

A.1.1 Balans per 31 december 2013
(na verwerking voorstel resultaatverdeling)

1 ACTIVA   31-12-2013  31-12-2012

    EUR  EUR

VASTE ACTIVA

1.1 Immateriële vaste activa
1.1.1 Licenties  57.368  53.370

    57.368  53.370

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen  p.m.  p.m.

1.2.2 Inventaris en apparatuur  2.697.876  2.536.713

    2.697.876  2.536.713

1.3 Financiële vaste activa
1.3.6 Overige effecten  2.463.860  2.608.831

1.3.7 Overige leningen  600.000  600.000

    3.063.860  3.208.831

 TOTAAL VASTE ACTIVA   5.819.104  5.798.914

VLOTTENDE ACTIVA

1.4 Voorraden
1.4.1 Gebruiksgoederen   1.559.521  1.509.246

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren  64.084  45.201

1.5.7 Overige vorderingen  262.437  178.242

1.5.8 Overlopende activa  5.294  151.640

    331.815  375.083

1.7. Liquide middelen
1.7.1 Kasmiddelen  3.645  2.858

1.7.2 Banken  3.031.379  1.933.047

    3.035.024  1.935.905

 TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA   4.926.360  3.820.234

TOTAAL ACTIVA   10.745.464  9.619.148
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A.1.1. Balans per 31 december 2013
(na verwerking voorstel resultaatverdeling)

2 PASSIVA   31-12-2013  31-12-2012

    EUR  EUR

2.1 EIGEN VERMOGEN

2.1.1 Algemene reserves  3.870.975  3.226.749

2.1.2 Bestemmingsreserves  1.558.407  1.528.576

2.1.6 Herwaarderingsreserve  96.680  109.682

    5.526.062  4.865.007

2.3 VOORZIENINGEN

2.3.1 Personeelsvoorzieningen  657.046  654.340

2.3.3 Overige voorzieningen  1.677.822  1.162.342

    2.334.868  1.816.682

2.5 KORTLOPENDE SCHULDEN

2.5.3 Crediteuren  353.442  410.179

2.5.7 Belastingen en sociale premies  773.496  755.021

2.5.8 Schulden terzake pensioenen  272.898  254.897

2.5.9 Overige kortlopende schulden  669.882  668.219

2.5.10 Overlopende passiva  814.816  849.143

    2.884.534  2.937.459

TOTAAL PASSIVA   10.745.464  9.619.148
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A.1.2 Staat van baten en lasten 2013

    Rekening Begroting Rekening

    2013 2013 2012

    EUR EUR EUR

3 BATEN

3.1 Rijksbijdragen   22.949.790 22.133.625 21.940.916

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies   231.500 1.400 0

3.5 Overige baten   880.075 821.438 874.717

 Totaal baten   24.061.365 22.956.463 22.815.633

4 LASTEN

4.1 Personeelslasten   18.013.387 17.892.392 18.121.348

4.2 Afschrijvingen   521.340 534.805 478.049

4.3 Huisvestingslasten   1.110.061 1.062.775 1.003.864

4.4 Overige lasten   3.850.634 3.769.363 3.674.634

 Totaal lasten   23.495.422 23.259.335 23.277.895

 Saldo baten en lasten   565.943 -302.872 -462.262

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten   117.204 125.000 130.764

5.3 Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten  -22.092 0 103.273

 Saldo financiële baten en lasten   95.112 125.000 234.037

 Netto resultaat   661.055 -177.872 -228.225
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A.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2013

   2013  2012
   EUR  EUR

 Kasstroom uit operationele activiteiten

 Resultaat   565.943  -228.225

 Aanpassingen voor:

 - afschrijvingen  521.340  478.049

 - mutaties voorzieningen  518.186  0

    1.039.526  478.049

 Veranderingen in vlottende middelen:

 - voorraden  -50.275  -92.794

 - vorderingen  43.268  -120.066

 - schulden  -52.925  208.084

    -59.932  -4.776

 Ontvangen interest  117.204

 Betaalde interest  0

    117.204

 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   1.662.741  222.038

 Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 Investeringen materiële vaste activa  -667.806  -309.377

 Investeringen immateriële vaste activa  -18.695  -33.533

 Investeringen financiële vaste activa  -544.714  -1.167.392

 Desinvesteringen financiële vaste activa  689.685  1.091.865

 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   -541.530  -418.437

 Overige balansmutaties   -22.092  0

 Mutatie liquide middelen   1.099.119  -196.399

 Beginstand liquide middelen   1.935.905  2.132.304

 Eindstand liquide middelen   3.035.024  1.935.905
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013

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 zijdelings 

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

WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan 

de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

De cijfers over 2012 zijn opnieuw ingedeeld in rubrieken om ze te kunnen vergelijken met 2013.

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 waar-

schijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard gaat 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.

Gebruik van schattingen 
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.

Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten op grond van RJ290 onder andere investeringen in aandelen en obligaties, handels en overige vorderingen, 

geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te 

betalen posten. In de jaarrekening van CSG Reggesteyn zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: debiteuren en  

crediteuren (financiële activa en financiële verplichtingen), geldmiddelen, overige vorderingen en overige financiële verplichtingen.

Stichting CSG Reggesteyn maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Tevens is geen sprake van in contracten  

besloten afgeleide financiële instrumenten, welke separaat van het basiscontract verwerkt dienen te worden.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten  

- voor zover van toepassing  - in de eerste opname worden meegenomen. Indien de financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden 
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gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en asten, worden direct toerekenbare  

transactiekosten direct verwerkt in de staat van baten en lasten.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Debiteuren
Debiteuren worden na eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardewijzigingen in de staat van baten en lasten.

Overige vorderingen
Overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de Effectieve rentemethode,  

verminderd met bijzondere waardeverminderingslasten.

Crediteuren, kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Crediteuren, kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 

op basis van de effectieve rentemethode.

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de staat van baten en lasten of (2) geamorti-

seerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het 

actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardever-

mindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief 

effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalings-

verplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, herstructurering van een aan de debiteur toekomend bedrag onder voorwaarden die 

de stichting anders niet zou hebben overwogen of aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan.

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen die door de onderneming worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van alle individueel significante 

vorderingen wordt beoordeeld of deze specifiek onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Alle individueel significante vorderingen 

waarvan is vastgesteld dat deze niet specifiek onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering worden vervolgens collectief beoordeeld 

op een eventuele waardevermindering die zich al heeft voorgedaan maar nog niet is vastgesteld. Van individueel niet significante vorderingen 

wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering door samenvoeging van vorderingen met vergelijkbare 

risicokenmerken.

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de stichting historische trends met betrekking tot de waarschijnlijkheid van 

het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte lasten. De uitkom-

sten worden bijgesteld als het bestuur van oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk 

is dat de daadwerkelijke lasten hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren.

Een bijzonder waardeverminderingslast met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt berekend als 

het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke 

effectieve rente van het actief.

Lasten worden opgenomen in de staat van baten en lasten
Als in een latere periode het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in verband

kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingslast wordt het

bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de staat van baten en lasten.

Immateriële vaste activa
De licenties worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De geactiveerde kosten hebben betrekking 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 bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruit-

betalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve  

afschrijvingen
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De jaarlijkse afschrijvingspercentages bedragen voor:

Schoolmeubilair 5 % Audio-visuele middelen 20 %

Kantoormeubilair 6 2/3 % Hardware 20 %

Machines/installaties lokalen 6 2/3 % Automaten en leerlingkluisjes 20 %

Overige inventaris lokalen 6 2/3 % Overige inventaris 10 %

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

Financiële vaste activa
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.

Een herwaarderingsreserve voor de nog niet gerealiseerde winst per ultimo boekjaar is opgenomen. Dividenden en rentebaten worden  

verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele 

winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.

Bijzondere waardeverminderingen   
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere 

waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde 

is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel 

actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroomgenererende eenheid hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzondere 

waardeverminderingslast verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoorde bijzondere waardevermindering-

slast is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief of kasstroomgenererende 

eenheid geschat.

Terugneming van een eerder verantwoorde bijzondere waardeverminderingslast vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehan-

teerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van de laatste bijzondere waardeverminderingslast. In 

dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet 

hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzondere waardevermindering voor het actief 

(of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.

Overige vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.

Vervreemding van vaste activa  
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Voorraden
Gebruiksgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs 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 waardeverminderingen.

Vorderingen en effecten
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.

Voor  onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de (Gewijzigde) Regeling “Onvoorziene gevallen bij invoering 

vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs” (kenmerk: WJZ-2005/54063802 en kenmerk VO/F-2006/1769) toegestaan een vordering op 

te nemen op de Ministerie van OCW. Hiervan is geen gebruik gemaakt Volstaan wordt met vermelding onder de ‘’niet in de balans opgenomen 

activa en verplichtingen’’.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves 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 bestedingsmogelijkheid 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.
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Herwaarderingsreserve (indien waardering tegen actuele waarde plaatsvindt)
Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden opgenomen in de herwaarderingsreserve indien voor 

deze activa geen frequente marktnoteringen bestaan. Worden waardeveranderingen van deze activa niet onmiddellijk in het resultaat verwerkt, 

dan worden waardeveranderingen direct in het eigen vermogen (herwaarderingsreserve) verwerkt. De herwaarderingsreserve wordt gevormd 

per individueel actief en is niet hoger dan het verschil tussen de boekwaarde op basis van historische kostprijs en de boekwaarde op basis 

van actuele waarde. Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met betrekking tot dat actief vrij ten 

gunste van de overige reserves.

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.

Voorziening groot onderhoud
Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd. De toevoegingen aan de voorziening worden 

bepaald op basis van het geschatte bedrag van groot onderhoud en de periode die telkens verloopt tussen de werkzaamheden van groot 

onderhoud, een en ander zoals blijkend uit een meerjaren onderhoudsplan. De kosten van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de 

voorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten.

Voorziening grote en kleine aanpassingen
Voor grote en kleine aanpassingen in de gebouwen wordt een voorziening gevormd. De onderbouwing voor het vormen van de voorziening is 

gebaseerd op de in de meerjaren begroting goedgekeurde en verwachte uitgaven in de komende 2 jaar. Naar verwachting zal de voorziening in 

2014 zijn uitgeput. De kosten voor grote en kleine aanpassingen worden verwerkt ten laste van de voorziening.

Jubileum- en spaarverlof voorziening
De jubileum- en de spaarverlof voorzieningen betreffen voorzieningen voor toekomstige jubileumuitkeringen en de verwachte toekomstige 

opname van spaarverlof door medewerkers van de stichting. De voorziening is bepaald op basis  van de nominale waarde van de in de toekomst 

uit te keren jubileumbedragen en de in de toekomst toe te kennen verlofsaldi. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en 

leeftijd.

Langlopende schulden
De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Bij de bepaling van het resultaat wordt, met inachtneming van de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen in RJ 660 (Onderwijsinstellingen), 

het baten- en lastenstelsel gehanteerd. De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Lasten en 

risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening 

bekend zijn geworden.

Opbrengstverantwoording

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de lumpsum bekostiging worden in het jaar waarop de toekenning 

betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. 

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van specifieke doelbekostigingen, waaronder tweede- en derdegeldstromen, 

worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra zij zijn ontvangen of zodra er redelijke zekerheid bestaat dat  

zij zullen worden ontvangen en dat de stichting zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Bijdragen ter compensatie van door de 
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stichting gemaakte lasten worden systematisch als baten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die waarin de 

lasten worden verantwoord, indien deze bijdragen betrekking hebben op het specifieke doel. 

Overige baten
De post `Overige baten’ omvat onder andere de baten uit hoofde van de verhuur van accommodaties, ontvangsten uit hoofde van ouderbijdragen 

en de baten ingevolge de detachering van medewerkers.

Baten worden genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Vooruit ontvangen baten worden als overlopende passiva in de balans 

opgenomen.

Personeelsbeloningen/pensioenen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten over de verslag periode 

voor zover ze verschuldigd zijn aan de medewerkers van de stichting. Voor zover de verschuldigde betalingen op balansdatum nog niet zijn 

voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen.

Pensioenregelingen
De stichting is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor overheidswerkgevers, 

waaronder onderwijsinstellingen. Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het 

pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op 

balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde 

premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening 

met in de toekomst verschuldigde premies.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werk-

nemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang 

van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand 

van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen 

aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn 

om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht 

heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.

Leasing
De stichting heeft operationele leasecontracten afgesloten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigen-

dom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere 

leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de 

economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. Waar de stichting optreedt als lessee in een operationele 

lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de 

winst-en-verliesrekening gebracht.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.



A.
2.

5 
To

el
ic

ht
in

g 
op

 d
e 

ba
la

ns
 p

er
 3

1 
de

ce
m

be
r 

20
13

1.
 

AC
TI

VA

VA
ST

E 
AC

TI
VA

1.
2 

Im
m

at
er

ië
le

 v
as

te
 a

ct
iv

a
 

 
Aa

ns
ch

af
 

Cu
m

ul
at

ie
ve

  
Bo

ek
w

aa
rd

e 
 

In
ve

st
er

in
ge

n 
De

si
nv

es
te

rin
g 

Af
sc

hr
ijv

in
ge

n 
on

ttr
ek

ki
ng

 
Aa

ns
ch

af
 

Cu
m

ul
at

ie
ve

 
Bo

ek
w

aa
rd

e

 
 

pr
ijs

  
af

sc
hr

ijv
in

ge
n 

1 
ja

nu
ar

i 2
01

3 
 

 
 

af
sc

hr
ijv

in
g 

pr
ijs

 
af

sc
hr

ijv
in

ge
n 

31
-1

2-
13

 
 

EU
R 

EU
R 

EU
R 

EU
R 

EU
R 

EU
R 

EU
R 

EU
R 

EU
R

 
Li

ce
nt

ie
s 

66
.6

61
  

13
.2

91
  

53
.3

70
 

18
.6

95
 

0 
14

.6
97

  
0 

85
.3

56
 

27
.9

88
 

57
.3

68

On
de

r l
ic

en
tie

s 
w

or
de

n 
de

 k
os

te
n 

vo
or

 e
er

st
e 

aa
ns

ch
af

, i
np

le
m

en
ta

tie
 e

n 
he

t l
er

en
 w

er
ke

n 
m

et
 a

dm
in

is
tra

tie
ve

 p
ro

gr
am

m
a’

s 
op

ge
no

m
en

.

He
t g

ea
ct

iv
ee

rd
e 

be
dr

ag
 w

or
dt

 v
ol

ge
ns

 d
e 

lin
ea

ire
 m

et
ho

de
 a

fg
es

ch
re

ve
n 

in
 3

 ja
ar

.

1.
2 

M
at

er
ië

le
 v

as
te

 a
ct

iv
a

 
 

Aa
ns

ch
af

 
Cu

m
ul

at
ie

ve
  

Bo
ek

w
aa

rd
e 

 
In

ve
st

er
in

ge
n 

De
si

nv
es

te
rin

g 
Af

sc
hr

ijv
in

ge
n 

on
ttr

ek
ki

ng
 

Aa
ns

ch
af

 
Cu

m
ul

at
ie

ve
 

Bo
ek

w
aa

rd
e

 
 

pr
ijs

  
af

sc
hr

ijv
in

ge
n 

1 
ja

nu
ar

i 2
01

3 
 

 
 

af
sc

hr
ijv

in
g 

pr
ijs

 
af

sc
hr

ijv
in

ge
n 

31
-1

2-
13

 
 

EU
R 

EU
R 

EU
R 

EU
R 

EU
R 

EU
R 

EU
R 

EU
R 

EU
R

1.
2.

1 
Ge

bo
uw

en
 e

n 
te

rr
ei

ne
n 

PM
 

PM
 

PM
 

 
 

 
 

PM
 

PM
 

PM

1.
2.

2 
In

ve
nt

ar
is

 e
n 

ap
pa

ra
tu

ur
 e

n 
5.

69
6.

60
3 

3.
15

9.
89

0 
2.

53
6.

71
3 

66
7.

80
6 

0 
50

6.
64

3 
0 

6.
36

4.
40

9 
3.

66
6.

53
3 

2.
69

7.
87

6

De
 s

tic
ht

in
g 

is
 ju

rid
is

ch
 e

ig
en

aa
r v

an
 g

eb
ou

w
en

 e
n 

te
rr

ei
ne

n.
 H

et
 e

co
no

m
is

ch
 e

ig
en

do
m

 li
gt

 s
ed

er
t 1

 ja
nu

ar
i 1

99
7 

bi
j d

e 
ge

m
ee

nt
en

.

In
 a

fw
ac

ht
in

g 
va

n 
na

de
re

 v
oo

rs
ch

rif
te

n 
te

rz
ak

e 
zi

jn
 d

e 
on

ro
er

en
de

 g
oe

de
re

n 
PM

 o
pg

en
om

en
.

He
t b

et
re

ft 
de

 g
eb

ou
w

en
 a

an
 d

e:

- 
No

et
se

le
rb

er
gw

eg
 2

0 
te

 N
ijv

er
da

l

- W
. d

e 
Cl

er
cq

st
ra

at
 7

 te
 N

ijv
er

da
l

- 
Ca

tte
la

ar
 2

 te
 R

ijs
se

n.

82
JAARVERSLAG CSG REGGESTEYN 2013 -  F INANCIËLE JAARREKENING



1.
3 

Fi
na

nc
ië

le
 v

as
te

 a
ct

iv
a

 
 

 
Bo

ek
w

aa
rd

e 
 

M
ut

at
ie

 b
eg

in
  

Ac
tu

el
e 

w
aa

rd
e 

In
ve

st
er

in
ge

n 
De

si
nv

es
te

rin
g 

Re
su

lta
at

 
Ov

er
ig

e 
Ac

tu
el

e 
w

aa
rd

e

 
 

 
ei

nd
 2

01
2 

bo
ek

ja
ar

 
1 

ja
nu

ar
i 2

01
3 

 
 

 
m

ut
at

ie
s 

31
-1

2-
13

 
 

 
EU

R 
EU

R 
EU

R 
EU

R 
EU

R 
EU

R 
EU

R 
EU

R

1.
3.

6 
Ov

er
ig

e 
ef

fe
ct

en
 

Ob
lig

at
ie

s 
en

 a
an

de
le

n 
(m

et
 b

ep
er

kt
e 

ris
ic

o’
s)

 
2.

60
8.

83
1 

 
0 

 
2.

60
8.

83
1 

 
54

4.
71

4 
 

68
9.

68
5 

 
0 

0 
2.

46
3.

86
0 

On
de

r d
e 

de
si

nv
es

te
rin

ge
n 

zi
jn

 h
er

w
aa

rd
er

in
ge

n 
te

r w
aa

rd
e 

va
n 

€ 
96

.6
80

 e
n 

w
aa

rd
ev

er
m

in
de

rin
ge

n 
te

r w
aa

rd
e 

va
n 

- 
€ 

21
.2

45
 o

pg
en

om
en

Va
na

f j
un

i 2
00

6 
he

ef
t C

SG
 R

eg
ge

st
ey

n 
ee

n 
tre

as
ur

y-
st

at
uu

t v
as

tg
es

te
ld

. O
p 

ba
si

s 
va

n 
di

t s
ta

tu
ut

 is
 b

es
lo

te
n 

om
 o

ve
rto

lli
ge

 li
qu

id
e 

m
id

de
le

n 
te

 b
el

eg
ge

n.

De
 b

el
eg

gi
ng

en
 v

ol
do

en
 a

an
 d

e 
Re

ge
lin

g 
Be

le
gg

en
 e

n 
Be

le
ne

n 
do

or
 in

st
el

lin
ge

n 
vo

or
 o

nd
er

w
ijs

 e
n 

on
de

rz
oe

k 
zo

al
s 

de
ze

 d
oo

r h
et

 M
in

is
te

rie
 v

an
 O

CW
 is

 v
as

tg
es

te
ld

.

In
 2

01
1 

he
ef

t R
eg

ge
st

ey
n 

be
sl

ot
en

 d
e 

ov
er

to
lli

ge
 m

id
de

le
n 

te
 b

el
eg

ge
n 

bi
j S

ch
re

tle
n 

& 
co

, e
en

 1
00

%
 d

oc
ht

er
 v

an
 d

e 
Ra

bo
ba

nk
.

Sc
hr

et
le

n 
& 

Co
 w

aa
rb

or
gt

 d
at

 d
e 

ef
fe

ct
en

po
rte

fe
ui

lle
 b

in
ne

n 
de

 re
ge

ls
 v

an
 d

e 
Re

ge
lin

g 
Be

le
ne

n 
en

 B
el

eg
ge

n 
va

lt.

 
 

 
Bo

ek
w

aa
rd

e 
 

Ve
rs

tre
kt

e 
Afl

os
si

ng
en

 
Bo

ek
w

aa
rd

e

 
 

 
1 

ja
nu

ar
i 2

01
3 

Le
ni

ng
en

 
 

31
-1

2-
13

 
 

 
EU

R 
EU

R 
EU

R

1.
3.

7 
Ov

er
ig

e 
vo

rd
er

in
ge

n 
 

60
0.

00
0 

0 
0 

60
0.

00
0

Te
r v

oo
rfi

na
nc

ie
rin

g 
va

n 
he

t 4
e 

za
al

de
el

 v
an

 d
e 

sp
or

th
al

 b
ij 

de
 n

ie
uw

bo
uw

 in
 R

ijs
se

n 
is

 a
an

 d
e 

ge
m

ee
nt

e 
Ri

js
se

n-
Ho

lte
n 

in
 2

00
4 

ee
n 

re
nt

el
oz

e 
le

ni
ng

 v
er

st
re

kt
 v

an
 €

  6
00

.0
00

,-

He
t 4

e 
za

al
de

el
 w

or
dt

 g
eb

ru
ik

t v
oo

r o
nd

er
w

ijs
do

el
ei

nd
en

. D
e 

le
ni

ng
 v

ol
do

et
 a

an
 d

e 
re

ge
lin

g 
Be

le
ne

n 
en

 B
el

eg
ge

n 
do

or
 in

st
el

lin
ge

n 
vo

or
 o

nd
er

w
ijs

 e
n 

on
de

rz
oe

k 
va

n 
20

01
.

De
 lo

op
tij

d 
va

n 
de

ze
 le

ni
ng

 is
 1

0 
ja

ar
 w

aa
rn

a 
de

 le
ni

ng
 in

ee
ns

 z
al

 w
or

de
n 

af
ge

lo
st

.

83
JAARVERSLAG CSG REGGESTEYN 2013 -  F INANCIËLE JAARREKENING



VLOTTENDE ACTIVA       
       

1.4 Voorraden      

1.4.1 Gebruiksgoederen  31-12-2013  31-12-2012  

   EUR EUR EUR EUR 

       

 Voorraad leermiddelen   1.546.703  1.497.914 

 Voorraad gebruiksgoederen   12.818  11.332 

    1.559.521  1.509.246 

       

1.5 Vorderingen   31-12-2013  31-12-2012 

    EUR  EUR 

       

1.5.1 Debiteuren   64.084  45.201 

       

1.5.7 Overige vorderingen      

 Te ontvangen bankrente  44.509  48.831  

 Van derden terug te ontvangen  77.130  6.924  

 Vooruit betaalde kosten  140.798  122.487  

 Totaal overige vorderingen   262.437  178.242 

       

1.5.8 Overlopende activa      

 Detachering personeel  5.294  148.554  

 Overig  0  3.086  

 Totaal overlopende activa   5.294  151.640 

 Totaal vorderingen   331.815  375.083 
       

 De overige vorderingen hebben een looptijd < 1 jaar. 

     

1.7 Liquide middelen      

       

1.7.1 Kasmiddelen    31-12-2013 31-12-2012 

     EUR EUR 

       

 Kasmiddelen    3.645 2.858 

 Totaal    3.645 2.858 

       

       

1.7.2 Banken    31-12-2013 31-12-2012 

     EUR EUR 

       

 Rekeningen school-exploitatie    1.973.486 1.281.797 

 Rekeningen bestuur    336.216 330.305 

 Rekeningen School- en Boekenfonds    721.677 320.945 

 Totaal    3.031.379 1.933.047 

       

 Totaal liquide middelen    3.035.024 1.935.905 

       

De liquide middelen zijn meteen opeisbaar.
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2 PASSIVA      
       

2.1 EIGEN VERMOGEN      

       

     Stand per 1-1 Resultaat Stand 31-12

2.1.1 Algemene Reserve    2013  2013

     EUR EUR EUR

 

      

2.1.1.1 Algemene reserve    2.971.396 650.672 3.622.068

2.1.1.2 Reserve bestuur (private middelen)    255.353 -6.446 248.907

     3.226.749 644.226 3.870.975

       

     Stand per 1-1 Resultaat Stand 31-12

2.1.3 Bestemmingsreserves (publiek)    2013  2013

     EUR EUR EUR

2.1.3.2 Reserve School- en Boekenfonds     1.011.003 -1.011.003 0

2.1.3.3 Flex-bapo    301.200 -32.532 268.668

2.1.3.4 Prestatiebox    216.373 223.392 439.765

2.1.3.5 Personeel    0 849.974 849.974

     1.528.576 29.831 1.558.407

Per 31-12-2013 is besloten de bestemmingsreserve school- en boekenfonds te laten vervallen.

De bestemmingsreserve flex-bapo is opgenomen om aan te geven dat we een deel van de algemene reserve gebruiken om de gespaarde 

baporechten uit te keren.

De bestemmingsreserve prestatiebox is opgenomen omdat de inkomsten prestatiebox in het kalenderjaar binnenkomen terwijl de uitgaven pas 

in het schooljaar volgend op het kalenderjaar worden ingezet.      

 

     Stand per 1-1 Resultaat Stand 31-12

2.1.6 Herwaarderingsreserve    2013  2013

     EUR EUR EUR

2.1.6.1 Herwaarderingsreserve financiële vaste activa   109.682 -13.002 96.680

       

 Totaal eigen vermogen    4.865.007 661.055 5.526.062
       

De bestemmingsreserve personeel is opgenomen omdat de inkomsten die eind 2013 zijn ontvangen in 2014 worden uitgegeven.

De herwaarderingsreserve financiële vaste activa is opgenomen voor de niet gerealiseerde winsten op effecten.    

    



2.3 VOORZIENINGEN

 Stand per Dotatie Onttrekkingen  Vrijval Stand per kortlopende langlopende

2.3.1 Personeelsvoorzieningen 01-01-2013 31-12-2013 deel <1 jaar deel >1 jaar

 EUR EUR EUR EUR EUR

2.3.1.1 Personeel - Jubilea 161.000 5.000 0 166.000 24.000 142.000

 Deze voorziening dient ter dekking 
 van de kosten voor jubilea.

2.3.1.3 Personeel - spaarverlof 493.340 31.266 33.560 0 491.046 33.000 458.046

 Deze voorziening dient ter dekking van de 
 personeelskosten van vervanging bij 
 (toekomstige ) opname van spaarverlof.

 Totaal personeelsvoorzieningen 654.340 36.266 33.560 0 657.046 57.000 600.046

 Stand per Dotatie Onttrekkingen  Vrijval Stand per kortlopende langlopende

2.3.3 Overige voorzieningen 01-01-2013 31-12-2013 deel <1 jaar deel >1 jaar

 EUR EUR EUR EUR EUR

2.3.1.1 Groot onderhoud gebouwen 780.745 300.000 21.394 0 1.059.351 259.000 800.351

 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 381.597 330.000 93.126 0 618.471 618.471 0

 Deze voorziening is bedoeld voor 
 interne aanpassing (w.o. arbo- en
 brandveiligheidsvoorzieningen) van 
 de bestaande gebouwen.

 Totaal Overige voorzieningen 1.162.342 630.000 114.520 0 1.677.822 877.471 800.351

2.5 KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2013 31-12-2012

  EUR EUR

2.5.3 Crediteuren 353.442 410.179

2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 773.496 755.021

2.5.8 Schulden terzake pensioenen 272.898 254.897

2.5.9 Overige kortlopende schulden

 Vakantiegeld 577.512 568.540

 Bindingstoelage 55.872 44.101

 Personeelsverenigingen 33.740 41.515

 Overige 2.757 14.062

 669.882 668.219

 2.069.718 2.088.316

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. 

De schulden hebben een looptijd < 1 jaar.
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2.5.10 Overlopende passiva 31-12-2013 31-12-2012

 EUR EUR

 Vooruit ontvangen bedragen 217.357 217.113

 OC&W geoormerkte subsidie 54.986 58.085

 OC&W niet-geoormerkte subsidie 122.793 130.295

 ESF opbrengsten 130.794 106.822

 Te verrekenen ontvangsten 4.803 15.391

 Donatiegelden 6.332 36.332

 Verlofuren OOP 277.751 285.105

 Totaal overlopende passiva 814.816 849.143

 Totaal kortlopende schulden 2.884.534 2.937.459

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art.13, lid2 suba en EL&I regelingen betrekking hebbend op de 

EL&I subsidies)

Omschrijving Toewijzing bedrag van  kosten t/m prestatie afgerond?
 kenmerk datum toewijzing verslagjaar
 EUR EUR ja / nee

 VSV vast VO 2013 484388-1 11-okt-12 35.000 35.000 nee

 VSV vast VO 2014 564488-1 17-okt-13 34.986 - nee

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 suba en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I 

subsidies)

G2.A. aflopend per ultimo verslagjaar

 Omschrijving Toewijzing bedrag van  ontvangen t/m totale Te verrekenen
 kenmerk datum toewijzing verslagjaar kosten
 € € € €

 Doorontwikkeling PRO 2012-2013 486644-1 21-nov-12 10.550 10.550 10.550 -

    10.550 80.536 45.550 -

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

        saldo nog te
 Omschrijving Toewijzing bedrag van  saldo ontvangen in lasten in Totale besteden
 kenmerk datum toewijzing 1-1-2013 verslagjaar verslagjaar 31-12-2013 31-12-2013
 € € € €

 Zij-instroom 2010 BEK-2010/56099M 3-aug-10 19.000 - - - 19.000 -

 Zij-instroom 2013 543012-1 4-okt-13 20.000 - 20.000 - - 20.000

 Zij-instroom 2013 543012-1 2-mei-13 20.000 - 20.000 - - 20.000

  totaal  59.000 - 40.000 - 19.000 40.000
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FINANCIËLE INSTRUMENTEN 

Algemeen
De stichting maakt in haar normale activiteiten gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming blootstelt aan markt-, 

valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. 

Kredietrisico 
De stichting loopt kredietrisico over vorderingen opgenomen onder debiteuren en overige vorderingen en liquide middelen. Het maximale kredi-

etrisico dat de onderneming loopt bedraagt de boekwaarde van deze financiële instrumenten. De blootstelling aan kredietrisico van de stichting 

wordt hoofdzakelijk bepaald door de individuele kenmerken van de afzonderlijke afnemers.  

Renterisico en kasstroomrisico 
Er is geen sprake van langlopende financieringen met variabel rentende leningen. De overige kortlopende vorderingen en schulden zijn niet 

rentedragend of het rente-effect is van verwaarloosbare betekenis. De stichting loopt hierdoor een beperkt renterisico over de vorderingen en 

schulden. 

Liquiditeitsrisico
De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitbegroting. Het bestuur ziet erop toe dat voor de stichting steeds 

voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en  

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Niet in de balans opgenomen activa 31-12-2013 31-12-2012

 EUR EUR

Nog te ontvangen rijksbijdrage 1.320.859 1.307.798

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 verplichting werkloosheiduitkeringen is maximaal € 100.000. De verplichting is opgenomen onder de niet in de balans opgenomen  

verplichtingen omdat deze niet betrouwbaar is te schatten.

In 2013 zijn er een aantal doorlopende contracten waarbij verplichtingen zijn aangegaan voor de komende jaren. Deze blijken niet uit de  

balans per 31-12-2013. De belangrijkste contracten zijn:

Omschrijving contract leverancier begin eind omvang looptijd looptijd looptijd
     1 jaar >1 en >5 >5 jaar
Detacheringsovereenkomst medewerkers ICT Lesscher IT 01-01-2011 31-12-2014 381.000 381.000

Leveringsovereenkomst ICT Lesscher IT 01-01-2011 31-12-2014 505.000 505.000

Raamovereenkomst intern boekenfonds Van Dijk Educatie 01-08-2010 31-07-2014 700.000 700.000

Overeenkomst schoonmaakonderhoud Care 01-03-2007 31-12-2017 1.816.000 454.000 1.362.000

Huurovereenkomst kopieermachines Ricoh 01-04-2010 31-05-2016 262.500 105.000 157.500

Leasecontract gebruik auto Munsterhuis 29-10-2013 29-05-2015 7.110 4.740 2.370

Transacties met verbonden partijen
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.



Toelichting op de staat van baten en lasten  2013

3 BATEN
 Jaarrekening Begroting  Jaarrekening

3.1 Rijksbijdrage OCW 2013 2013 2012

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3.1.1 Normatieve rijksbijdrage OCW

 - Normvergoeding Lump-sum personeel 17.611.448 17.614.680 17.437.312

 - Normvergoeding Lump-sum materieel 2.576.775 2.551.716 2.606.336

 Totaal 20.188.223 20.166.396 20.043.648

3.1.2 Overige subsidies OCW 2.620.722 1.671.229 1.669.451

 Overlopende ontvangsten 140.845 296.000 227.817

 2.761.567 1.967.229 1.897.268

 Totaal Rijksbijdrage OCW 22.949.790 22.133.625 21.940.916

 Jaarrekening Begroting  Jaarrekening

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2013 2013 2012

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3.2.1 Gemeente: projecten onderwijskansen 231.500 1.400 0

 Jaarrekening Begroting  Jaarrekening

3.5 Overige baten 2013 2013 2012

 EUR EUR EUR

3.5.1 Verhuur lokaliteiten 38.868 29.443 36.804

3.5.5 Ouderbijdragen 421.465 431.283 409.839

3.5.6 Overige baten

 - Kantineopbrengsten 106.548 96.000 112.390

 - Verhuur kluisjes 1.812 0 1.992

 - Overige personele bijdragen 152.571 71.512 133.021

 - Overige materiële bijdragen 158.811 193.200 180.671

 Totaal 419.742 360.712 428.074

 Totaal overige baten 880.075 821.438 874.717
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4 LASTEN

 Jaarrekening Begroting  Jaarrekening

4.1 Personeelslasten 2013 2013 2012

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

 Bruto lonen en salarissen 13.521.920 13.425.946 13.463.735

 Sociale lasten 1.557.067 1.495.070 1.499.278

 Pensioenpremies 2.072.055 1.939.731 1.945.191

4.1.1 Lonen en salarissen 17.151.042 16.860.748 16.908.204

 Dotaties personele voorzieningen  24.543 31.266 37.512

 Personeel niet in loondienst 804.600 932.527 889.701

 Overige personele lasten 133.944 126.873 460.684

4.1.2 Totaal overige personele lasten 963.087 1.090.666 1.387.897

4.1.3 Af: uitkeringen -100.742 -59.022 -174.753

 Totaal 18.013.387 17.892.392 18.121.348

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 

pensioenpremies als last verantwoord. Ultimo 2013 bedraagt de dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds 106% (2012: 96%). 

Dit percentage is boven de landelijke norm van 104%.

Het ABP heeft de pensioenen gekort met 0,5%. In 2013 zijn premieverhogingen van in totaal 1,3% doorgevoerd.

In de jaarrekening zijn geen aanvullende verplichtingen opgenomen.

Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2013 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar volledige  

mensjaren  265,1 (2012: 262,4).

Dit betreft 14,5 fte directie, 195,1 fte onderwijzend personeel (op) en 55,5 fte onderwijsondersteunend personeel (oop).

4.1 Vermelding bezoldiging topinkomens
vermelding alle bestuurders met dienstverband
functie voorzitter naam ingangsdatum einddatum omvang beloning belastbare voorz. uitkeringen

 J/N  datum dienstverb. dienstverb.  vaste en beloning beëindiging

   dienstverb.  in FTE  var. onk. betaalbaar v/h dvb

Voorzitter CvB J Drs. S.A. Terpstra 1-jun-04 - 1,0000 116.138 136 20.360 -

vermelding alle toezichthouders
functie voorzitter naam ingangsdatum einddatum  beloning belastbare voorz. uitkeringen

 J/N  datum dienstverb.   vaste en beloning beëindiging

   dienstverb.    vari. onk. betaalbaar v/h dvb

 lid  H. Morsink 2-dec-09   4.625 - - -

 lid  Dr. R.J. Bijleveld 1-aug-07 2-jul-13  1.438 - - -

 voorzitter J K.H.J. Antuma 2-dec-09   6.625 - - -

 lid  G.J.H. Geerling RA 1-dec-11   3.750 - - -

 lid  Ds R.W. Zuidema 1-dec-11   3.313 - - -

 lid  Drs. A. van der Spek 1-okt-10   2.875 - - -

 lid  Mevr. K.A.M.J.G. van Boxtel 1-sep-13   1.438 - - -
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  Jaarrekening Begroting Jaarrekening

4.2 Afschrijvingen 2013 2013 2012

  EUR EUR EUR

4.2.1 Immateriële vaste activa 14.697 32.576 10.441

4.2.2 Inventaris/apparatuur 506.643 502.229 467.608

 Totaal afschrijvingen 521.340 534.805 478.049

 Jaarrekening Begroting Jaarrekening

4.3 Huisvestingslasten 2013 2013 2012

 EUR EUR EUR

4.3.1 Huur accommodaties 16.801 18.000 16.394

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 96.237 78.125 88.369

4.3.4 Energie en water 362.017 348.900 292.973

4.3.5 Schoonmaakkosten 472.861 461.250 448.632

4.3.6 Belastingen en heffingen 22.829 25.500 22.229 

4.3.7 Overige huisvestingslasten

 - Tuinonderhoud 39.702 35.000 37.492

 - Onderhoudscontract en verzekering 99.614 96.000 97.775

 Totaal huisvestingslasten 1.110.061 1.062.775 1.003.864

  Jaarrekening Begroting Jaarrekening

4.4 Overige lasten 2013 2013 2012

  EUR EUR EUR

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

 - Beheer- en administratie 65.389 70.390 62.660

 - Reis-, verblijf- en representatiekosten 29.815 30.000 31.999

 - Accountantskosten 20.933 19.961 27.435

 - Telefoon- en portokosten e.d. 87.110 78.500 82.524

 - Kopieerkosten 70.723 71.400 69.108

 - Software organisatie 111.093 100.000 93.875

 - Arbodienst 36.184 30.000 36.330

 - Casokosten - salarisverwerking 28.333 35.700 24.577

 - Bijdrage scholing 221.859 157.500 152.772

 - Diverse personele kosten 153.380 480.263 206.789

 - Overige 26.615 25.153 24.137

 Totaal 851.434 1.098.867 812.206

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

 - Inventaris 83.999 80.150 81.054

 - Leer- en hulpmiddelen 231.404 216.502 233.003

 - Leermiddelen (boeken) 714.085 788.253 707.413

 - Overige

   - Studie- en beroepskeuzebegeleiding 39.692 31.000 36.101

   - Kosten Internet 4.371 4.025 3.684

 Totaal 1.073.551 1.119.930 1.061.255

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen (onderhoud) 630.000 400.000 450.000
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4.4.4 Overige

 - Wervingskosten personeel 26.799 40.000 21.793

 - Kantinekosten 161.993 142.500 165.548

 - Culturele- en buitenschoolse activiteiten 340.817 367.350 355.349

 - Kontributies en abonnementen 64.472 70.000 76.215

 - Heffingen (geen huisvesting) 27.519 26.750 29.085

 - Public relations 43.714 46.500 49.870

 - Bijdrage OPDC en VAVO 412.938 300.525 399.838

 - Overig 217.396 156.941 253.474

 Totaal 1.295.649 1.150.566 1.351.173

 Totaal overige lasten 3.850.634 3.769.363 3.674.634

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

 2013 2012

controle van de jaarrekening en bekostigingsgegevens 19.360 19.750

5 Financiële baten en lasten

  Jaarrekening Begroting Jaarrekening

5.1 Rentebaten 2013 2013 2012

  EUR EUR EUR

 Rente bankrekeningen School-exploitatie 111.527 120.000 123.962

 Rente bankrekeningen bestuur 5.677 5.000 6.801

 Totaal rentebaten 117.204 125.000 130.764

  Jaarrekening Begroting Jaarrekening

5.3 Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 2013 2013 2012

  EUR EUR EUR

 Koerswinsten vekoop effecten 2.898 0 103.273

 Koersverliezen verkoop effecten 24.990 0 0

 Saldo  -22.092 0 103.273



Overige gegevens

Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op pagina 95.

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 positieve 

resultaat van het verslagjaar ad EUR 696.041 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.

 2013

 EUR

 Reserve bestuur -6.446

 Algemene reserve 650.672

 Bestemmingsreserve ‘Reserve School- en Boekenfonds’ -1.011.003

 Herwaarderingsreserve immateriële vaste activa -13.002

 Bestemmingsreserve flex-bapo -32.532

 Bestemmingsreserve prestatiebox 223.392

 Bestemmingsreserve personeel 849.974

 661.055
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Samenwerkingsverbanden VO/BVE en overige instellingen

 2013 2012 volgt onderwijs bij

 Brinnummer naam school aantal aantal

   leerlingen leerlingen

 02XJ CSG Reggesteyn 10 6 ROC van Twente (VAVO)

 02XJ CSG Reggesteyn 4  Deltion college

 02XJ CSG Reggesteyn 2 1 ROC Aventus

 02XJ CSG Reggesteyn 21 29 OPDC ‘t Nijrees

   37 36

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.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.
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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 2013 van Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Nijverdal -  
Rijssen en omgeving te Nijverdal gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten 
over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen 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, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs. Het bevoegd gezag is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verant-
woorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regel-
geving opgenomen bepalingen. Het bevoegd gezag is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 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, lid 3 van het 
Bekostigingsbesluit W.V.O. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controles-
tandaarden, het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 en de Beleidsregels toepassing WNT, exclusief het Controleprotocol WNT. 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 jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaar-
rekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico is 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 relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het 
getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van 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 oor-
deel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. 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 stichting 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 onderbouwing 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 vermogen van Stichting voor Protestants 
Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Nijverdal - Rijssen en omgeving per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming 
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing WNT.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2013 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 rel-
evante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/
EZ 2013.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onder-
zoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, 
lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. 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 van het BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag 
voldoet aan de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.5 Jaarverslag van het onderwijs-
controleprotocol OCW/EZ 2013.

Zwolle, 12 mei 2014 

KPMG Accountants N.V.

G.J. Kamerling RA
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Gegevens over de rechtspersoon

 Telefoon: 0548 - 53 36 00

 Fax: 0548 - 53 36 99

 E-mail: info@reggesteyn.nl

 Internet-site: www.reggesteyn.nl

 Bestuursnummer 40596

 Brinnummer: 02XJ

 Contactpersoon: B. Mooiman directeur bedrijfsvoering

 Telefoon: 0548 - 53 36 31

 Fax: 0548 - 53 36 99

 E-mail: b.mooiman@reggesteyn.nl
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