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Financiële positie OSZG: 
resultaatontwikkeling 

 

• Resultaat 2019 > € 1.000.000 

• Vooral door € 712.00 aanvullende rijksbijdrage 

vanwege onderwijsconvenant 

• Resultaat > 40% gedaald tov vorig jaar 

• Gemiddelde personeelslast is tegen de verwachting 

in met meer dan 3% gestegen 



Financiële positie OSZG: 
vermogens- en liquiditeitspositie 

• Kengetallen tav liquiditeit, solvabiliteit en 

weerstandsvermogen zijn op orde 

• Rentabiliteit is teruggelopen, maar geeft geen 

reden tot zorg 

• Vermogenspositie geeft positiever beeld doordat  

kosten voor groot onderhoud worden geactiveerd 

en afgeschreven ipv toepassing van stelsel van de 

voorziening groot onderhoud 



Administratieve organisatie en  

interne beheersmaatregelen 

 

• Kwaliteitsverbeteringen in het proces tot niveau 

‘goed’ bij ‘inkopen en aanbesteding’, ‘betalingen’, 

‘personeel’ en ‘automatisering’ 

• Verbetering mogelijk in de processen ‘planning & 

control’, ‘bekostiging’ en ‘ouderbijdragen’ 

• Op 6 van de 7 domeinen vooruitgang geboekt tov 

2018 

 



Stand van zaken SGH: 
leerlingenaantallen 

 

• In 2019 waren er 854 leerlingen  

• Dat aantal daalt gestaag ten opzichte van de 875 

leerlingen in 2017 

• Die daling zet zich in 2020 voort 

• De hoofdoorzaak is dat de school gedurende een 

tweetal jaren niet de gewenste aantallen 

eersteklassers vond  



Stand van Zaken SGH: 
resultaat 2019 

• Voor 2019 was een beperkt tekort voorzien van   

   € 38.250 

• De werkelijke cijfers tonen een overschot van €185.420 

• Het grootste deel daarvan – €132.200 - is het gevolg van 
incidentele en onvoorziene rijksbijdragen (‘Slob-gelden’) 

• Als die gelden buiten beschouwing blijven is het overschot 
€53.220 

• Daarmee is de afwijking met het budget € 91.470 oftewel 
1,2% 

• Dit valt te verklaren door hogere ouderbijdragen en een 
subsidie van het Samenwerkingsverband  

 

 



onderwijsprestaties 

 

• Met 168 plaatsen en 168 aanmeldingen was er 

een perfecte match 

• Het slagingspercentage was 94% en daarmee 

gelijk aan het voorgaande jaar 

• Onderbouwsnelheid (98,52%) en bovenbouwsucces 

(93,47%) zijn op orde 

 

 

 



 

 

 

Stand van Zaken SGH: 
uitdagingen 

 

 

 

• Vergrijzing docentencorps: hoge personeelslasten 

• Ondanks vergrijzing weinig uitval en langdurig 

zieken, maar eist voortdurende aandacht 

• Docententekort maakt vroegtijdige ‘talent scouting’ 

noodzakelijk 

• Aandacht voor diversiteit van leerlingenpopulatie 

en het scheppen van gelijke kansen blijft urgent 

• Daarom extra inspanningen in 2019 en de 

komende jaren 


