
Jaarverslag OSZG 2018 in het kort: 

 
De Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia is het bestuur van zes categoriale gymnasia in Noord-Holland 

en Brabant: 

 Gymnasium Felisenum in Velzen-Zuid 

 Barlaeus Gymnasium en het Vossius Gymnasium in Amsterdam 

 Stedelijk Gymnasium Den Bosch 

 Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther 

 Stedelijk Gymnasium Haarlem 

De rectoren van de zes scholen vormen samen het bestuur.  

Jaarcijfers en financiële kengetallen van de OSZG: 

 
Realisatie 2018 Begroot 2018 Realisatie 2017 

Totaal baten in € 38.674.535 37.095.200 37.331.547 

Totaal lasten in € 37.225.634 37.025.500 35.949.771 

Resultaat in € 1.448.901 69.700 1.381.776 

 

 2018 2017 Norm 

Liquiditeit 1,77 1,75 boven 0,75 

Solvabiliteit 2 0,65 0,67 boven 0,30 

Rentabiliteit 3,75 3,70 boven 0,00 

Weerstandsvermogen 0,41 0,38 boven 0,05 

 

 



Jaarverslag Stedelijk Gymnasium 2018 in het kort: 

 

 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Aantal leerlingen: 875 869 855 

 

 OP OOP Directie M/V 

Aantal medewerkers 70 22 2 40% / 60% 

 

 Doorstroom on-

derbouw 

Bovenbouwsuc-

ces 

Slagingspercen-

tage 

Percentage cum 

laude 

Resultaten 98% (3 jr.) 94% (3 jr.) 94,1% (2018) 20% (2018) 

 

 December 2013 

Oordeel inspectie Voldoende 

 

Aandachtspunten: 

 Diversiteit: het Stedelijk is op dit moment een school met vooral witte leerlingen uit geprivilegieerde 

gezinnen. We willen van het Stedelijk een school maken voor alle getalenteerde en geïnteresseerde leer-

lingen uit de regio. We werken daarvoor samen met een aantal basisscholen uit Schalkwijk en Haarlem – 

Oost, en we bieden een Huiskamer voor leerlingen die thuis niet de omstandigheden of de ondersteu-

ning kunnen vinden om succesvol op school te zijn. 

 Balans tussen ambitie en haalbaarheid: veel van onze leerlingen zijn ambitieus en kiezen daarom 

extra vakken of nemen deel aan verdiepingsprogramma’s, zoals Haarlem Model United Nations, Shell Eco 

Marathon en TEDx Youth Haarlem. We zien dat sommige leerlingen daarbij teveel hooi op hun vork ne-

men. We willen leerlingen daarom beter helpen een balans te vinden tussen wat er allemaal kan en wat 

er behapbaar is. 

 Huisvesting: het Stedelijk zit in drie rijksmonumenten. Onze behuizing is voor een deel verouderd, 

waardoor we niet op een 21ste-eeuwse manier ons onderwijs kunnen organiseren. Ook voldoet een deel 

van de gebouwen niet aan de huidige eisen op het gebied van duurzaamheid, comfort en hygiëne. 

 


