
 

Toelichting cijfers SVOPL kalenderjaar 2012 
 

 

SVO|PL heeft over het kalenderjaar 2012 een negatief resultaat van € 1.614.186 gerealiseerd. 

 

De kosten buiten de normale bedrijfsvoering bedragen -/- € 1.481.317,-. Dit houdt in dat het resultaat uit 

normale bedrijfsvoering  -/- € 138.869,- bedraagt ten opzichte van een begroot negatief resultaat van -/- € 

316.000,-.  

 

In 2012 is er wederom geïnvesteerd in het scholen van personeelsleden die als overcapaciteit binnen de 

scholen zijn aangehouden, met als doel om deze capaciteit voor de toekomst binnen onze stichting te 

behouden. Het betreft hier met name het project “Van Krimp naar Kans”. In het kader hiervan is een 

totaalbedrag van € 232.984 in maatregelen ten behoeve van verdergaande professionalisering van 

personeel geïnvesteerd. 

 

Daarnaast zijn als gevolg van de uitvoering van het Sociaal Plan, waarbij mensen vrijwillig de organisatie 

kunnen verlaten, investeringen gepleegd. De kosten daarvan bedroegen in 2012  

€ 1.010.568,-. Verder is in het eerste half jaar van 2012  de ontwikkeling van het Beroepscollege startend in 

het schooljaar 2012-2013 afgerond. De aanloopkosten in dezen betreffen € 237.765 

 

Duidelijk is dat het thans geldende bekostigingsstelsel, alleen gebaseerd op leerlingenaantallen, niet 

toereikend is in een situatie van structurele en langdurige krimp (een feit dat meerdere keren onder de 

aandacht is gebracht van OC&W en de Inspectie van het onderwijs). Zo leiden noodzakelijke ingrepen en 

ombuigingen in de infrastructuur vaak pas op langere termijn tot substantiële besparingen, maar vergt 

realisatie op korte en middenlange termijn extra (niet altijd begrote) financiële inspanningen, nog afgezien 

van de daarmee soms gepaard gaande externe advieskosten. 

 

In 2011 is het Sociaal Plan 2011 - 2014 van kracht geworden om daarmee tegemoet te komen aan de 

krimpsituatie en de hieraan gerelateerde reductie van personeel, ook in 2012 is deze van toepassing 

geweest.  

Voor het schooljaar 2013-2014 moet als gevolg van Rijksmaatregelen gerekend worden met een verder 

daling van werkgelegenheid. Hiervoor wordt overleg gevoerd met de vakbonden. 

 

Gerelateerd aan het exploitatieverlies laten ook andere financiële kengetallen een vermindering zien, al 

blijven zij , uitgezonderd de current ratio (37%) binnen de door de overheid gehanteerde 

signaleringsgrenzen.  

 

Kijkend naar de toekomst is in 2012 nadrukkelijk ingezet om het financieel meerjarig beeld verder om te 

buigen. Hiertoe is een nieuw bedrijfsvoeringmodel geïntroduceerd en geïmplementeerd, en wordt voor de 

interene besturing van de bedrijfsvoering een schooljaarbegroting gehanteerd. Dit heeft geleid tot realisatie 

van een positief bedrijfsvoeringresultaat voor de scholen. Het feit dat er uiteindelijk toch sprake is van een 

negatief resultaat is hierboven toegelicht. 

 


