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Trinamiek is een levend en lerend systeem, een groep van 25 verschillende scholen die ieder iets unieks bijdragen. 

Samen dragen we in alle diversiteit verantwoordelijkheid  voor Boeiend onderwijs. 
Daarbij vormen de waarden Vertrouwen, Vakmanschap en Verbinding de basis van waaruit wij werken. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Bezoek- en postgegevens    Contactgegevens 
Boerhaaveweg 39              030 6868444 
3401 MN  IJsselstein    www.trinamiek.nl  
info@trinamiek.nl  

http://www.trinamiek.nl/
mailto:info@trinamiek.nl
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Financieel verslag 
 

Inleiding 
 
In dit financieel verslag verantwoordt Trinamiek de uitgaven van de middelen 
in 2018. Daarnaast wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen die gelden 
voor het financieel verslag. Alle bedragen in dit verslag zijn in euro’s. 
 
Voor het jaar 2018 was een negatief resultaat begroot. Een deel van het 
vermogen is conform afspraken ingezet voor projecten. Zowel het uittreden 
van De Baanbreker als de toekenning van middelen om de werkdruk te 
verlagen in het najaar van 2018 waren van invloed op het negatieve resultaat 
van 2018. 
 
Het eigen vermogen van eind 2018 was lager dan in 2017, maar hoger dan 
begroot. Een deel van de projecten waaraan dit zou worden besteed, is 
verschoven naar 2019. Door het toekennen van bestemmingsreserves zijn 
voor de komende jaren financiën voor projecten gereserveerd. Een relatief 
groot bedrag is gereserveerd voor de nieuwe school Leef in de gemeente 
Vijfheerenlanden.  
 
De visie van Trinamiek ‘Samen voor Boeiend onderwijs’ vertaalt zich ook in het 
financiële beleid. Op basis van het schooljaarplan maken de teams op de 
scholen keuzes voor de besteding van middelen. Op stichtingsniveau maakt de 
Trinamiekkring keuzes.  
 
In 2018 is opnieuw een substantieel bedrag uitgegeven aan professionalisering 
van medewerkers in lijn met het Koersplan. Ook is, veelal met middelen vanuit 
de reserves, een aantal projecten gestart of gecontinueerd die voortkomen uit 
het Koersplan. Voorbeelden zijn het onderwijs aan excellente leerlingen en het 

  
opzetten van het netwerk voor Boeiend onderwijs & Pedagogisch tact en  het 
netwerk Samen (de lerende organisatie).  
 
Net als in 2017 was in 2018 de reguliere bekostiging niet voldoende voor het 
dekken van de kosten die nodig zijn voor het geven van Boeiend onderwijs met 
voldoende leerkrachten, eigentijdse methoden en materialen en goede 
huisvesting. Trinamiek kan dit deels compenseren door projecten uit de 
reserves te financieren, echter dit is alleen mogelijk voor niet structurele 
kosten. Het gevolg is dat continu keuzes moeten worden gemaakt, hetgeen 
leidt tot geld voor het een en niet voor het ander. Dit vraagt veel van met name 
de directeuren.  
 
De beperkte middelen vragen ook voor 2019 een kritische blik en veel 
creativiteit. Een continue focus op (meer) efficiency in relatie tot de 
continuïteit van de organisatie blijft van belang.  
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1. Verantwoording werkdrukmiddelen en Prestatiebox 
 
1.1. Verantwoording werkdrukmiddelen 
Met ingang van 1 augustus 2018 zijn de werkdrukmiddelen vrijgegeven.  Deze 
zijn door de scholen ingezet via de volgende methode: 

1. de werkdrukmiddelen (5/12 -vanaf aug. 2018-  van € 155 per leerling 
= totaal € 295.000) zijn toegevoegd aan de exploitaties  van de scholen 
ter besteding; 

2. besteding van deze middelen wordt ingezet door de scholen waarbij 
de rol van het team bepalend is en een  formeel akkoord van de P-MR 
gevraagd wordt. 

De werkdrukmiddelen zijn formatief, materieel of voor deskundigheids-
bevordering ingezet. 

 
In het overzicht hiernaast staat hoe de werkdrukmiddelen in het schooljaar 
2018/19 ingezet zijn. Hieruit blijkt dat de inzet van werkdrukmiddelen met 
name formatief is. Dit leidt tot een uitbreiding van de formatieve inzet op de 
scholen. Hierdoor is het aantal medewerkers op de scholen groter dan voor de 
inzet van de werkdrukmiddelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Budget 

werkdruk- 

vermindering

Deel 

materieel

Deel 

formatie

Brin School 1-10-2017 2018/19

03YO Victor 116 18.044€            2.712€        15.332€    

06KO Wegwijzer 258 40.132€            -€                40.132€    

06KO02 Regenboog 55 8.555€              -€                8.555€      

06LI Jan Bunnik 227 35.310€            -€                35.310€    

06TX Kring 150 23.333€            12.632€      10.701€    

08EC Zomergaard 72 11.200€            -€                11.200€    

08MO Egbertus 143 22.244€            -€                22.244€    

08ND Gerardus 92 14.311€            12.632€      1.679€      

09AV Nicolaas 167 25.977€            25.263€      714€          

09XS WIJ 191 29.710€            -€                29.710€    

10QC Fatima 290 45.110€            -€                45.110€    

11EU Agnes 200 31.110€            -€                31.110€    

11QK Lucas Batau 236 36.710€            36.710€    

11QK02 Christoffel 68 10.577€            -€                10.577€    

12BG Vroonestein 204 31.732€            31.732€    

12BG01 Vogelnest 78 12.133€            12.133€    

12KO Tweeklank 163 25.355€            15.790€      9.565€      

12ZO Schouw 363 56.465€            21.938€      34.527€    

23UH Opstap 419 65.175€            -€                65.175€    

25KJ Ark 615 95.663€            -€                95.663€    

27PW Lucas Galecop 225 34.999€            -€                34.999€    

29YD Blink 60 9.333€              9.333€        -€               

subtotaal BAO 4392 683.176€          100.298€   582.877€  

04DR Wenteltrap 175 27.221€            -€                27.221€    

06BM Baanbreker 168 0 0

Subtotaal VO/SBO 343 27.221€            -€                27.221€    

Trinamiek 4735 710.397€          100.298€   610.098€  

Werkdrukgelden 

Leerling- 

aantal



                   FINANCIEEL VERSLAG 2018 

6 
  

 

1.2 Verantwoording Prestatiebox 
Binnen de lumpsum dient de Prestatiebox separaat verantwoord te worden. 
Trinamiek definieert het doel van de Prestatiebox als "professionele 
medewerkers" en "Boeiend onderwijs". Hiertoe wordt dit budget als volgt 
ingezet: 

 

 € 364.108 uitgegeven aan opleidingen voor alle medewerkers, inclusief de 
Trinamiek Academie en € 71.005 aan loonkosten van de opleidings-
coördinator en interne coach; 

 de inzet van de hoogbegaafdencoördinator wordt betaald uit de gelden 
Passend Onderwijs en de Bestemmingsreserve Excellente leerlingen; 

 € 410.793 is ingezet op de scholen om Boeiend onderwijs te realiseren 
voor alle leerlingen. Concrete voorbeelden zijn plusklassen op diverse 
locaties, onderwijsassistentie en investering op doorgaande leerlijnen met 
IKC partners. 

  

Prestatiebox 2018 
 
Uitgegeven als: 

- opleidingen en scholing    364.108 
- opleidingscoördinator & interne coach    71.005 
- hoogbegaafdencoördinator               0 
- uitgegeven op scholen    410.793 
Totaal      845.906 
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2. Beperking bekostiging 
 
In het jaarverslag van Trinamiek over 2017 staat beschreven dat de 
bekostiging  van het primair onderwijs op velerlei vlakken achterloopt op de 
werkelijke kosten.  in 2018 is dit nog altijd het geval.  De keuzevrijheid van 
besturen (de lumpsum) wordt beperkt doordat de bekostiging onvoldoende is 
om de kerntaak op een goede manier te vervullen.  In de bekostiging is 
onvoldoende rekening gehouden met: 

 gestegen werkgeverslasten, o.a. de werkloosheidspremies; 

 kosten van Duurzame Inzetbaarheid (voormalige regeling BAPO); 

 tekorten in de materiële bekostiging; 

 de middelen voor bestuur en Servicebureau (o.a. personeelsbeleid, 
financieel management, ICT, AVG). 

 
Hierdoor wordt de opdracht voor een school en het bestuur om haar 
doelstellingen te behalen binnen de begrenzingen van de bekostiging in 

toenemende mate moeilijker.   

 
Daarentegen heeft de Rijksoverheid in 2018  ook  geïnvesteerd in het primair 
onderwijs. Er kwam geld beschikbaar voor hogere salarissen van leerkrachten 
en het verlagen van de werkdruk. Trinamiek is content met deze 
ontwikkelingen. De voornoemde knelpunten worden hiermee echter niet 
opgelost. 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

Voorbeelden 
Leerlingen voorbereiden op een digitale wereld vraagt om het aanleren van 
digitale geletterdheid. In de materiële bekostiging is geen component voor 
digitale hulpmiddelen opgenomen.   
 
In 2018 werd de AVG van kracht. Door deze wettelijke verplichting moet 
Trinamiek aan allerlei voorwaarden voldoen en een externe functionaris 
gegevensbescherming aanstellen. Het implementeren van de AVG kostte 
in 2018 € 60.700.  De structurele kosten van het Informatiebeveiligings- en 
privacybeleid bedragen iets meer dan een derde van dit bedrag. Ook 
hiervoor is geen aanvullende bekostiging verstrekt. 
 
 
Voorbeelden 
Leerlingen voorbereiden op een digitale wereld vraagt om het aanleren van 
digitale geletterdheid. In de materiële bekostiging is geen component voor 
digitale hulpmiddelen opgenomen.   
 
In 2018 werd de AVG van kracht. Door deze wettelijke verplichting moet 
Trinamiek aan allerlei voorwaarden voldoen en een externe functionaris 
gegevensbescherming aanstellen. Het implementeren van de AVG kostte 
in 2018 € 60.700.  De structurele kosten van het Informatiebeveiligings- en 
privacybeleid bedragen iets meer dan een derde van dit bedrag. Ook 
hiervoor is geen aanvullende bekostiging verstrekt. 
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3. Treasurybeleid 
 
De richtlijnen beleggen en belenen staan in het Treasurystatuut. De  liquide 
middelen staan op meerdere spaarrekeningen die direct opvraagbaar zijn. Er 
zijn geen gelden belegd en Trinamiek maakt ook geen gebruik van financiële 
instrumenten zoals Renteswaps. Trinamiek verwacht geen ontwikkelingen in 
haar financieringsstructuur. 
 
De Raad van Toezicht en het bestuur bepalen welk deel van het vermogen 
aangehouden moet worden voor de continuïteit van de organisatie. Het deel 
van het vermogen dat niet aangehouden hoeft te worden, kan een 
bestemming krijgen. In dit financieel verslag staan de bestemmingsreserves 
vermeld.  
 
Door het negatieve rendement daalt de vrij besteedbare liquiditeit in de 
periode 2019-2023. Uit ons kasstroomoverzicht en de liquiditeit indicator blijkt 
dat Trinamiek de komende jaren voldoende liquide middelen heeft.  
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4. Resultaat, staat van baten en lasten 
 
4.1 Resultaat 
Het jaar 2018 sluit af met een resultaat van € 201.479 negatief. Begroot was  
€ 427.752 negatief. Het resultaat was minder negatief dan begroot.  Deze 
cijfers zijn significant vertekend door het uittreden van De Baanbreker uit 
Trinamiek per 1 augustus 2018. Daarom is voor de analyse de gevolgen van dit 
uittreden geïsoleerd. 
 
4.2 Uittreden Praktijkschool De Baanbreker 
Eerder in dit jaarverslag beschrijft Trinamiek het uittreden van de Baanbreker. 
Deze paragraaf beschrijft de financiële gevolgen van dit besluit. 
 
De Baanbreker is per 1 augustus 2018 overgedragen aan de Willibrord 
Stichting. Gedurende de begrotingsronde van 2018 was de datum van 
uittreding nog onbekend. Daarom is De Baanbreker voor geheel 2018 in de 
begroting opgenomen. Er zijn afwijkingen in de baten en lasten omdat de 
werkelijke inkomsten vanaf 1 augustus zijn overgedragen aan de ontvangende 
stichting.   
Het resultaat van € 189.189 negatief van De Baanbreker wordt deels 
veroorzaakt door het meegeven van vermogen om een aantal nog te maken 
kosten van de Baanbreker, die duidelijk werden door de fusie effect-
rapportage, aan de Willibrord stichting te compenseren.  Dit wordt hieronder 
verder uitgewerkt.  
 
De baten van De Baanbreker wijken -afgezet tegen 7/12 van de begroting- 
marginaal af van de begroting doordat de inkomsten vanuit catering en het 
werkbedrijf € 24.000 hoger uitkomen dan verwacht. Deze inkomsten zijn  
uitgegeven ten gunste van de leerlingen.  
 
 

 

 
 
 
 
 
  

Trinamiek 
Resultaat 2018 Realisatie Begroting Verschil

Bijdrage OCW 27.651.101 26.554.008 1.097.093

Bijdrage gemeenten 159.840 56.600 103.240

Overige inkomsten 664.200 189.093 475.107

Totale baten 28.475.141 26.799.701 1.675.440

Personeelskosten 23.738.210 22.356.311 -1.381.899

Afschrijvingen 574.615 641.014 66.399

Huisvestingslasten 2.001.212 1.884.162 -117.050

Overige instellingslasten 2.221.748 2.351.966 130.219

Totale lasten 28.535.784 27.233.453 -1.302.331

Saldo baten en lasten -60.644 -433.752 373.108

Financiële baten en lasten -963 6.000 -6.963

Buitengewone baten en lasten -139.873 0 -139.873

Buitengewone bedrijfsvoering -140.836 6.000 -146.836

Totaal resultaat -201.479 -427.752 226.272
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De lasten van De Baanbreker zijn -wederom afgezet tegen 7/12 van de 
begroting- op drie punten significant hoger dan begroot: 

● gezien het feit dat vervangers op De Baanbreker niet elders binnen 
Trinamiek herplaatst zouden kunnen worden; is gekozen voor 
vervanging via een uitzendbureau. Door een relatief hoog verzuim in 
het eerste deel van het jaar kostte dit € 50.000 meer dan begroot; 

● bij de overdracht van de Baanbreker zijn alle activa en passiva alsmede 
alle risico’s ook overgedragen aan de ontvangende Willibrord 
stichting. Enkele activa zijn niet overgedragen en versneld 
afgeschreven. Ook zijn er enkele specifieke te verwachten kosten 
gekwantificeerd en de ontvangende stichting is hiervoor 
gecompenseerd. Dit leidde tot € 36.000 aan lasten of versnelde 
afschrijvingen; 

● tenslotte heeft Trinamiek een bedrag van € 139.873 van haar 
vermogen meegegeven met De Baanbreker ter dekking van de risico’s 
die verbonden zijn met het onderwijs. Dit bedrag is verantwoord in de 
buitengewone baten en lasten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

De Baanbreker
Resultaat 2018 Realisatie Begroting Verschil

Bijdrage OCW 1.370.249 2.348.469 -978.220

Bijdrage gemeenten 6.000 3.000 3.000

Overige inkomsten -43.202 -132.140 88.938

Totale baten 1.333.047 2.219.329 -886.282

Personeelskosten 1.152.416 1.889.419 737.003

Afschrijvingen 17.650 28.768 11.118

Huisvestingslasten 62.873 91.200 28.327

Overige instellingslasten 149.223 209.943 60.720

Totale lasten 1.382.162 2.219.330 837.168

Saldo baten en lasten -49.115 -1 -49.114

Financiële baten en lasten -202 0 -202

Buitengewone baten en lasten -139.873 0 -139.873

Buitengewone bedrijfsvoering -140.074 0 -140.074

Totaal resultaat -189.189 -1 -189.188
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4.3 Resultaat Trinamiek - exclusief De Baanbreker 
Het resultaat van Trinamiek exclusief de Baanbreker laat zich beter analyseren 
ten opzichte van de begroting. Daarom zal in het resterende deel van deze 
paragraaf steeds gerefereerd worden naar het resultaat exclusief de 
Baanbreker zoals hieronder gepresenteerd.  
 
Het jaar 2018 sluit Trinamiek af met een resultaat van € 11.528 negatief. De 
belangrijkste oorzaken hiervan zijn: 

● vrijval Transitie- vergoedingen € 207.000; 
● nieuwe cao leidt tot additionele inkomsten en  lasten van € 1,1 mln; 
● het resultaat ten laste van bestemmingsreserves is lager dan begroot.  

Het resultaat wordt hieronder nader uitgewerkt. 
 
Baten 

De baten van Trinamiek zijn ruim € 2,5 mln. hoger dan begroot. Uit een analyse 
blijkt het volgende. 
 
Bijdragen van OCW 
De bijdrage OCW (inclusief bijdragen vanuit de samenwerkingsverbanden) is 
met meer dan € 2 mln. gestegen. Hieronder staan de belangrijkste extra baten 
en waaraan deze zijn uitgegeven: 

● per augustus 2018 zijn de werkdrukmiddelen toegevoegd aan de 
lumpsum van het Primair Onderwijs. Voor Trinamiek levert dit € 
295.000 extra baten op. Zoals hiervoor beschreven is dit geld 
toegekend aan de scholen en ingezet;  

● de indexering vanuit de bekostiging vanuit de nieuwe cao bedraagt  
€ 1.071.000. Dit is besteed aan de gestegen salarislasten; 

● Trinamiek ontving € 129.000 groeibekostiging; dit is € 81.000 meer dan 
begroot; 

● € 46.000 is binnengekomen aan bekostiging voor studieverlof. Dit geld 
is ingezet ten behoeve van de  vervanging van de medewerkers die dit 
betreft; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinamiek excl. De Baanbreker
Resultaat 2018 Realisatie Begroting Verschil

Bijdrage OCW 26.280.852 24.205.539 2.075.313

Bijdrage gemeenten 153.840 53.600 100.240

Overige inkomsten 707.402 321.233 386.169

Totale baten 27.142.094 24.580.372 2.561.722

Personeelskosten 22.585.794 20.466.892 -2.118.902

Afschrijvingen 556.964 612.246 55.281

Huisvestingslasten 1.938.338 1.792.962 -145.377

Overige instellingslasten 2.072.525 2.142.023 69.498

Totale lasten 27.153.622 25.014.123 -2.139.499

Saldo baten en lasten -11.528 -433.751 422.223

Financiële baten en lasten -762 6.000 -6.762

Buitengewone baten en lasten 0 0 0

Buitengewone bedrijfsvoering -762 6.000 -6.762

Totaal resultaat -12.290 -427.751 415.461
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● vanuit het samenwerkingsverband is € 52.000 overgedragen zijnde het 

overschot van 2017. Dit is toegevoegd aan ons budget Passend 
Onderwijs en (deels in 2018 en deels in 2019) ingezet ten gunste van 
kinderen die een arrangement nodig hebben; 

● de bekostiging wegens samenvoeging + kleine scholentoeslag van één 
van onze nevenvestigingen was wegens een omissie niet 
meegenomen in de begroting. Het geld (€ 98.000) is alsnog toegekend 
aan de formatie van deze school; 

● de overige bedragen zijn een totaaltelling van kleine posten zoals 
toegekende subsidies, algemene indexaties en tussentijdse 
leerlingstromen op het SBO. 

 
Gemeentelijke bijdragen 
De gemeentelijke bijdragen zijn € 100.000 hoger dan begroot: 

● de gemeente IJsselstein bekostigt de combinatiefunctionarissen met  
€ 57.000. In de begroting was uitgegaan van een detacherings-
constructie, waardoor begroot was dat Trinamiek deze baten en 
bijbehorende lasten niet zou dragen.  In de praktijk bleek dat de baten 
hoger waren en ook de personeelslasten;  

● vanuit diverse gemeenten worden subsidies verstrekt voor leerlingen 
met onderwijsachterstanden die direct ingezet worden om deze 
kinderen het extra aanbod te geven dat zij nodig hebben. Voor 
Trinamiek gaat het om € 12.000 meer subsidie dan begroot; 

● de gemeente Nieuwegein bekostigt (een deel) van de begeleidings- en 
opleidingsactiviteiten . Dit is in 2018 € 18.000 meer dan begroot.  Deze 
middelen worden  ingezet als additionele scholingsactiviteiten. 

 
Overige inkomsten 
De overige inkomsten zijn € 386.000 hoger dan begroot:  

● Trinamiek heeft een meevaller van € 207.000. Dit is het gevolg van de 
wet die bepaalt dat betaalde transitievergoedingen na 2 jaar ziekte 
teruggevorderd kunnen worden van het UWV. Deze baat was  

 
onvoorzien en leidde tot een positief resultaat en daardoor een 
minder negatief resultaat dan begroot;  

● de bijdrage van De Baanbreker aan het collectief van Trinamiek 
(bepaald op € 17.000 per maand) was voorzichtig begroot op 3 
maanden. In werkelijkheid heeft De Baanbreker tot 1 augustus 
onderdeel van Trinamiek uitgemaakt. Dit leidde tot een voordeel van 
€ 68.000. Dit voordeel is gebruikt om het negatieve resultaat van de 
defusie te bekostigen;  

● de inkomsten voor medegebruik komen met € 23.000 boven begroting 
uit. Het meer gezamenlijk gebruik van onze panden met bijvoorbeeld 
kinderopvang of maatschappelijke organisaties is een belangrijk 
gevolg van de toenemende samenwerking met externe partijen en 
IKC-vorming.  

 
Lasten 

De totale lasten zijn € 2.139.499 hoger dan begroot. Uit een analyse blijkt het 
volgende. 
 
Personeelslasten 
De personeelslasten zijn € 2.118.902 hoger uitgekomen dan begroot. Dit wordt 
verklaard door: 

● de kosten van de nieuwe CAO waren € 1.072.000. Dit was marginaal 
hoger dan de additionele inkomsten; 

● de werkdrukmiddelen leidden tot € 254.000 extra personeelskosten 
(zie hoofdstuk 1 van het financiële verslag);   

● er is voor € 152.000 extra aan personeelskosten aangegaan als gevolg 
van onvoorziene omstandigheden. Een deel hiervan is ten laste gegaan 
van enkele bestemmingsreserves; 

● individuele arrangementen Passend Onderwijs leidden tot extra 
personeelsinzet op de scholen en daardoor € 116.000 aan extra 
lasten.  Dit is naast € 28.000 extra inzet van eigen medewerkers van 
het Onderwijs Expertise Centrum.  
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Er is voor € 190.000 meer personeel ingehuurd dan begroot. Dit wordt 
mede veroorzaakt door: 

 externe inhuur voor het begeleiden van de traject om tot 
goede informatiebeveiliging en privacy te komen én voor de 
inhuur van de functionaris gegevensbescherming; 

 het inhuren van medewerkers via een uitzendbureau. 
Trinamiek heeft als beleid om dit in principe niet te doen, 
echter in uitzonderlijke gevallen die de kwaliteit van het 
onderwijs in gevaar brengen is hiervan afgeweken. 

● Trinamiek doteerde € 60.000 in haar personele voorzieningen als 
gevolg van stijgende salarislasten en het advies van de accountant om 
de voorziening jubileumuitkering op te hogen;  

● Trinamiek heeft voorzieningen opgenomen van € 149.000 te 
verwachten transitiekosten en € 43.000 te verwachten 
uitkeringskosten. Binnen de begroting is een budget opgenomen om 
deze af te dekken. Daarnaast voert Trinamiek het beleid om 
medewerkers waaraan verplichtingen zijn (bij voldoende 
functioneren) voorrang te geven bij nieuwe vacatureruimte om te 
uitkeringskosten te beperken; 

● Trinamiek heeft nog € 60.048 teruggekregen vanuit declaraties vanuit 
het Vervangingsfonds die vorig jaar afgeschreven zijn. Het 
Vervangingsfonds heeft 2016 en 2017 nog niet afgesloten; 

● Het vervangingsbudget is met € 99.000 minder uitgeput dan begroot. 
De reden hiervoor is niet dat er minder vraag naar vervangers is, maar 
dat vervangingen vaak niet gevonden kunnen worden; 

● Door hogere inkomsten (zie voorgaande paragraaf) is voor € 196.000 
extra personeel ingezet.  

 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen komen € 55.000 lager uit dan begroot. Dit heeft de volgende 
twee belangrijkste redenen: 
 

 
● veel (relatief grote) investeringen worden voorzichtigheidshalve vroeg 

in het jaar begroot om het selectieproces te kunnen starten. Om 
praktische redenen worden deze vaak doorgeschoven naar later in het 
jaar. Ook enkele directiewisselingen hebben ervoor gezorgd dat 
investeringen later, of niet uitgevoerd werden; 

● de afschrijvingen meubilair die opgenomen zijn, zijn vanwege de 
aanbesteding Meubilair uitgesteld. Veel geplande investeringen (WIJ, 
Parkschool) hebben plaatsgevonden eind 2018 of begin 2019. Enkele 
anderen (St. Victor, Tweeklank) zijn uitgesteld tot 2019.  

 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten komen met € 145.000 boven begroting significant hoger 
uit.  De belangrijkste oorzaken zijn:  

● op één van onze scholen is om onderwijskundige redenen ervoor 
gekozen om dit schooljaar geen groepen uit te plaatsen naar een 
buurtschool toen ruimtegebrek ontstond. Het noodbouw uit eigen 
middelen kostte € 9.500 in 2018; 

● het exploitatieonderhoud valt dit jaar € 23.000 hoger uit dan begroot;  
● de kosten van de schoonmaak vallen met € 58.500 hoger uit dan 

begroot. Dit wordt deels veroorzaakt door indexaties in de 
schoonmaakbranch. Daarnaast speelt dat in toenemende mate 
schoonmaak ook wordt gedaan voor de kinderopvang. Deze wordt 
verrekend in de huurtarieven en uit zich in hogere huurinkomsten voor 
Trinamiek; 

● een significante naheffing energiekosten  van € 18.000 vanuit de 
gemeente Nieuwegein voor de jaren 2016 en 2017 (in Nieuwegein 
loopt dit via de gemeente). Hierdoor is een voorziening opgenomen 
voor 2019.  

 
Overige lasten 
De overige lasten komen € 69.000 hoger uit dan begroot. Hieronder zijn een 
aantal oorzaken: 
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● de extra inkomsten Passend Onderwijs (en herallocatie van middelen 
binnen Passend Onderwijs) leidden tot € 42.000 meer uitgaven dan 
begroot aan leerlingbegeleiding; 

● de effecten van de aanbesteding  van printers leidde ertoe dat de 
kosten € 48.000 lager uitvielen ten opzichte van begroting.  

● de toenemende digitalisering en automatisering leidt tot meer kosten. 
Collectief gaf Trinamiek € 46.000 meer uit dan begroot aan ICT en ICT 
licenties; 

● Trinamiek heeft voor € 52.000 meer dan verwacht te maken met 
beheerskosten;  waaronder de werving en selectie van nieuwe leden 
van de Raad van Toezicht en een externe analyse voor de bestuurlijke 
visitatie van het bestuur. Tevens zijn additionele kosten gemaakt rond 
aanbestedingen en begeleiding van fusietrajecten en IKC vorming; 

● er is € 254.000 minder uitgegeven dan begroot in diverse 
projectkosten. Deze kosten zijn deels op andere posten uitgegeven en 
deels (m.n. ten laste van bestemmingsreserves) opgeschoven naar 
latere kalenderjaren.  

 
Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten waren zo begroot dat de rentebaten de lasten 
met € 6.000 zouden overtreffen. De werkelijkheid is dat de lasten (door de 
aanhoudend dalende rentestanden tot nagenoeg nul) marginaal hoger zijn dan 
de rentebaten. Het resultaat is -€762 en daarmee € 7.000 lager dan begroot. 
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5. Vermogenspositie, bestemmingsreserves en     
resultaatsbestemming 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het eigen vermogen van Trinamiek en de mutaties 
daarin gedurende 2018. 
 
5.1 Kader 
Jaarlijks stelt Trinamiek haar risicoanalyse vast. Hierin wordt berekend hoeveel 
vermogen Trinamiek dient aan te houden als risicobuffer met een opslag voor 
de vervangbaarheid van onze activa. De risicoanalyse voor 2018 is vastgesteld 
door de raad van toezicht in november 2017. Trinamiek hanteert een 
ondergrens van 18,5% weerstandsvermogen. Dit correspondeert met een 
eigen vermogen van € 4.606.000 in 2022. 
 
Ultimo 2018 was het eigen vermogen hoger dan deze € 4.606.000. Trinamiek 
heeft daardoor de mogelijkheid om in het onderwijs te investeren, evenals in 
voorgaande jaren vanaf 2014.  
 
Het eigen vermogen is opgedeeld in de algemene reserve en diverse 
bestemmingsreserves. Deze bestemmingsreserves dienen ter dekking van 
plannen die uitgevoerd worden door Trinamiek zonder de reguliere exploitatie 
hiermee te belasten.  
Alle mutaties van bestemmingsreserves worden gedaan in samenspraak met 
de raad van toezicht. Hieronder worden de bestemmingsreserves per reserve 
toegelicht.  
 
5.2 Toelichting op vermogen 
Het eigen vermogen van Trinamiek was per begin boekjaar gelijk aan  
€ 6.953.608. Dit vermogen was onderverdeeld in de Algemene reserve en 
diverse bestemmingsreserves, waarvan een deel verbijzonderd is als Privaat 
Vermogen. 

 
 
De mutatie van het totaal eigen vermogen als gevolg van het resultaat 2018 
was bescheiden (en lager dan begroot). Dit komt voornamelijk doordat een 
deel van de uit te geven geplande bestemmingsreserves zijn verschoven naar 
2019. 
 
5.3 Resultaatsbestemming 2018 
Het eigen vermogen is ultimo boekjaar onderverdeeld in Algemene reserve en 
de volgende bestemmingsreserves: 
 
Algemene reserve 

 
 
Het resultaat, wanneer de bestemmingsreserves buiten beschouwing gelaten 
worden, is € 120.995 positief. Dit is ten gunste van de Algemene reserve 
geboekt.  
 
Daarnaast heeft het bestuur, na akkoord van de raad van toezicht voor  
€ 1.019.588  uit de Algemene reserve bestemd ten gunste van een aantal  
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Bestemmingsreserves voor de komende jaren. Hieronder de mutatie over 
2018 per Bestemmingsreserve toegelicht: 

 
Privaat vermogen 

 
 
Het Privaat vermogen bestaat uit het deel van het vermogen dat voortkomt uit 
niet-publieke middelen. Het Privaat vermogen is toegenomen doordat er ‘oud 
geld’ van opgeheven TSO rekeningen aan Trinamiek zijn vrijgevallen. Voor het 
Privaat vermogen is op dit moment nog geen bestemming.  
 
Afspraken met scholen 

 
 
De Bestemmingsreserve afspraken met scholen bestaat uit een serie van 
individuele afspraken met scholen die vermogen mogen ‘reserveren’ voor 
specifieke doelen. Bijvoorbeeld: het sparen voor een lustrumfeest; een 
vermogensallocatie voor het ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept 
voortkomend uit verhuizing en extra  formatieve ruimte bij het sluiten van de 
naburige school. 

 
In 2018 is meer ten laste van deze Bestemmingsreserve gebracht; mede door 
onvoorziene ontwikkelingen die leiden tot uitgaven. Het eindejaarssaldo van 
deze Bestemmingsreserve was in lijn met de verwachting omdat er in 2017 
minder ten laste is gebracht van deze reserve dan verwacht.  
 
Onderwijs aan Nieuwkomers 

 
 
De Bestemmingsreserve Onderwijs aan Nieuwkomers is gevormd uit het 
positief resultaat gepresenteerd in de jaarrekening 2016 met toevoegingen 
van 2017.  Trinamiek wil het incidentele geld voor Nieuwkomers in Nederland 
over een langere periode inzetten. De geplande activiteiten ten laste van deze 
Bestemmingsreserve zijn uitgevoerd in 2017 en 2018 met doorloop naar eind 
2019.  
 
Netwerken en Scholing 

 
 
Eind 2017 bestemde Trinamiek € 85.000 ten behoeve van nieuwe inhoudelijke 
kennisnetwerken voor medewerkers, het netwerk Boeiend onderwijs &  
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Pedagogisch tact en het netwerk Samen (lerende organisatie). Deze netwerken 
zijn in het schooljaar 2018/19 iets later dan gepland van start gegaan. 
In 2018 is een bedrag toegevoegd aan deze Bestemmingsreserve om de Pilot 
gesprekkencyclus te financieren. Deze pilot loopt tot midden 2019.  
 
Beleidsmedewerker kwaliteit 

 
 
De Beleidsmedewerker kwaliteit is belast met het in kaart brengen en 
structureel verbeteren van de onderwijskwaliteit op de scholen en het 
bevorderen van de interne dialoog rondom de kwaliteit. Vooralsnog is er 
gedurende drie jaren sprake van een projectfunctie.  
 
Passend Onderwijs voor excellente leerlingen 

 
 
Trinamiek investeert in het onderwijs voor excellente leerlingen. Dit wordt 
uitgevoerd door talentcoaches (deze worden betaald uit deze  
 

 
bestemmingsreserve) die de scholen langsgaan en daar leerkrachten coachen 
hoe om te gaan met de doelgroep meer- en hoogbegaafde leerlingen. De 
beschikbare middelen worden uitgesmeerd over een langere periode teneinde 
het effect van deze impuls zo groot mogelijk te maken.  
 
Nieuwe websites 

 
 
Het project Nieuwe websites zorgt voor nieuwe websites voor alle scholen en 
is in 2018 conform planning van start gegaan. Het project loopt door tot eind 
2020.  
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Nieuwe Bestemmingsreserves 

Daarnaast zijn er in 2018 de volgende bestemmingsreserves gevormd: 

 

 
 
Vanaf 2019 zullen er middelen ten laste van deze Bestemmingsreserves 
gebracht worden.  
 
Tevens is de Bestemmingsreserve Digitaal Portfolio opgeheven in 2018 omdat 
het ervoor gekozen is toch geen Digitaal Portfolio zelf te ontwikkelen. Deze 
middelen vloeien terug naar de Algemene Reserve.  
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6. Analyse exploitatie 2018 ten opzichte van 2017 
 
Ten opzichte van 2017 presenteert Trinamiek een meer negatief resultaat. Dit 
wordt voornamelijk veroorzaakt door grotere uitgaven vanuit de 
bestemmingsreserves afgezet tegen een éénmalige meevaller in 
2018.  Hieronder staat de berekening van het resultaat en het verschil ten 
opzichte van 2017. 
 

 
 

 
Baten 

De baten (m.n. de bijdrage OCW) worden beïnvloed door de volgende drie 
mutaties: 

● inkomsten werkdrukmiddelen met ingang van 1 augustus 2018; 
● CAO 2018 met als gevolg hogere salarislasten en bijbehorende hogere 

inkomsten; 
● uittreden van De Baanbreker per 1 augustus 2018. 

 
Deze mutaties zijn uitgebreid besproken in het voorgaande hoofdstuk. 
Daarnaast dalen de inkomsten als gevolg van de daling van 96 leerlingen van  
1 oktober 2016 naar 1 oktober 2017.  
 
In de overige inkomsten zit in 2018 de eerder besproken incidentele baat 
vanwege de vergoeding voor de betaalde transitievergoedingen voor 
medewerkers die 2 jaar ziek waren.  
 
Personeelslasten 
De lonen en salarissen stegen in 2018 vanwege 2 redenen: 

● eind 2018 totaliseerde het aantal medewerkers bij Trinamiek tot 310 
voltijds banen, eind 2017 waren dit nog 283. De belangrijkste redenen 
hiervoor zijn de inzet van werkdrukmiddelen en de toename in de 
interne vervangingspoule; 

● deze medewerkers zijn duurder als gevolg van de nieuwe CAO. 
De overige personeelslasten zijn vergelijkbaar met 2017, afgezien van de 
voorziening transitievergoeding zoals eerder besproken.  
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn lager dan in 2017 doordat enkele investeringen zijn 
uitgesteld naar 2019, zoals eerder besproken.  
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Huisvestingslasten 
De Huisvestingslasten zijn lager dan in 2017, vooral door een lagere dotatie 
groot onderhoud. Dit komt voort  uit het feit dat enkele dure gebouwen 
(Wegwijzer, WIJ, Fatimaschool, Baanbreker) afgestoten zijn en daarvoor niet 
gedoteerd hoeft te worden. Voor de Wegwijzer en WIJ is een significant 
goedkoper gebouw teruggekomen. Deze besparing was al voorzien en 
begroot. 
 
Overige instellingslasten 
De Overige instellingslasten kennen, naast enkele besparingen, significant 
hogere kosten aan ICT dan in 2017. Investeringen vanuit onze bestemmings- 
reserves leidden in 2018 tot kosten.  
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7. Kasstroomoverzicht  
 
Het kasstroomoverzicht laat zien hoe Trinamiek ondanks een negatief 
resultaat eindigt met meer liquiditeiten dan aan het begin van het boekjaar. 
Voor Trinamiek is voldoende liquiditeit een randvoorwaarde om aan haar 
verplichtingen te voldoen. Dit vertaalt zich in een liquiditeitsratio van meer dan 
0,5.  Een liquiditeitswaarde daarboven wordt niet noodzakelijk geacht, echter 
op dit moment is het direct opvraagbaar houden van de liquide middelen op 
vermogensrekeningen bij Nederlandse grootbanken de meest rendabele 
manier, waarbij ook aan het Treasurystatuut wordt voldaan. Aangezien de 
liquiditeitsratio hierdoor geen aanleiding geeft om scherp te sturen op de 
beschikbare kasmiddelen wordt het resultaat van het kasstroomoverzicht een 
gegeven. Zie ook de toelichting in het Jaarverslag 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Kasstroomoverzicht 2018 2017

-60.643€      -125.311€    

Aanpassingen voor aansluiting 

bedrijfsresultaat:

-afschrijvingen 574.615 555.145

-mutaties voorzieningen 251.308 381.273

825.923 936.418

Veranderingen in vlottende middelen

-voorraden (-/-) 0 0

-vorderingen (-/-) -12.731 111.848

-schulden 242.002 175.192

254.733 287.040

Ontvangen interest 4.012 18.925

Betaalde interest (-/-) 4.976 5.180

Buitengewoon resultaat 139.873 0

-140.837 13.745

879.176 1.111.892

0 0

0 0

662.819 1.077.943

247.534 69.770

Investeringen in deelnemingen en 

   samenwerkingsverbanden (-/-) 0 0

Mutaties leningen (-/-)

0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -415.285 -1.008.173

Mutatie liquide middelen 463.891 103.719

Investeringen in immateriële vaste activa (-/-)

Desinvesteringen in immateriële vaste activa

Investeringen in materiële vaste activa (-/-)

Desinvesteringen in materiële vaste activa

Overige investeringen in fin. vaste activa (-/-)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
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8. Balans en Kengetallen 
 
8.1 Ontwikkeling van de balans ten opzichte van voorgaand boekjaar 
 

 

 
Activa  

Aan de activazijde neemt de waarde van de vaste activa af met € 160.000. Dit 
komt doordat er netto meer is afgeschreven dan geïnvesteerd. Een nadere 
analyse hiervan is dat enkele investeringen -met name meubilair- zijn 
uitgesteld tot 2019. In de eerste maanden van 2019 is al voor meer dan  
€ 250.000 geïnvesteerd, waardoor de balanswaarde in 2019 weer hoger zal 
uitvallen dan in 2017 conform de investeringsbegroting. 
De positie liquide middelen is de resultante van alle andere balansposten. 
 
Passiva 

Het Eigen vermogen daalt met het netto resultaat. De analyse van (de mutatie 
van) het Eigen vermogen is in voorgaande hoofdstukken uitgebreid 
geanalyseerd. 
 
De Voorzieningen nemen toe; met name vanwege de op te nemen voorziening 
voor de te verwachten transitievergoedingen.  Ook de voorziening groot 
onderhoud liep op omdat een deel van het gepland onderhoud niet uitgevoerd 
hoefde te worden of een jaar uitgesteld kon worden. In het kader van sober 
en doelmatig onderhoud is dit onderhoud niet op dat moment uitgevoerd.  
 
De jaarlijkse dotatie van de voorziening Groot onderhoud wordt bepaald op 
basis van het te verwachten onderhoud minus de hoogte van de voorziening. 
Hierdoor leidt dit uitgesteld onderhoud tot een lagere jaarlijkse dotatie.   
 
Een onderdeel van de post kortlopende schulden is een bedrag van € 66.403 
kortlopende schulden aan OCW. Dit bedrag is opgebouwd uit: 

 bedragen die voorgefinancierd zijn door OCW (bijvoorbeeld 
lerarenbeurzen) en die betrekking hebben op 2019; 

 de te verwachte inhouding als gevolg van uitkeringskosten. 
Deze bedragen lopen in de eerste maanden van 2019 af. 
 

Balans 2018 

Activa 2018 2017

Immateriële vaste activa 0 0

Materiële vaste activa 3.446.863 3.606.192

Financiële vaste activa 0 0

totaal vaste activa 3.446.863 3.606.192

Voorraden 0 0

Vorderingen 1.696.954 1.709.686

Effecten 0 0

Liquide middelen 8.226.012 7.762.121

Totaal vlottende activa 9.922.966 9.471.807

Totaal ACTIVA 13.369.829 13.077.999

Passiva 2018 2017

Eigen vermogen 6.752.128 6.953.609

Aandeel van derden 0 0

Groepsvermogen 0 0

Eigen vermogen totaal 6.752.128 6.953.609

Voorzieningen 2.470.746 2.219.438

Langlopende schulden

Kortlopende schulden 4.146.955 3.904.952

Totaal Passiva 13.369.829 13.077.999
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8.2 Financiële kengetallen 

 

Kengetallen   2018 2017 

Solvabiliteit   49,8% 53,2% 

Liquiditeit   2,4 2,4 

Rentabiliteit   -0,7% -0,4% 

Weerstandsvermogen   23,7% 24,8% 
 
Trinamiek heeft afspraken gemaakt met de raad van toezicht over de 
kengetallen en voldoet hieraan. 
 
In 2018 is met de raad van toezicht afgesproken dat de minimaal aan te 
houden vermogenspositie bepaald is op 18,5% van de totale baten. Het 
besteedbaar kapitaal wordt via bestemmingsreserves ingezet voor het 
onderwijs. Dit vertaalt zich in een begrote en gerealiseerde negatieve 
rentabiliteit.  
 
De liquiditeit en solvabiliteit is zo ingericht dat Trinamiek aan haar 
betalingsverplichtingen kan voldoen. Trinamiek voldoet minimaal aan de 
signaleringsgrens en opereert ruim binnen de kaders.  
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9. Grondslagen van de jaarrekening 
 
9.1 Wijzigingen grondslagen 
De volgende grondslagen in de jaarrekening zijn met ingang van 2018 
gewijzigd. 
 
Voorziening Groot Onderhoud 

Landelijk wordt gesproken over de juiste berekening van de voorziening groot 
onderhoud. Zolang deze discussie niet leidt tot een eenduidige beleids-
uitspraak, blijft de berekening constant. 
 
Trinamiek doteert op basis van een 40-jarige kostenraming van alle gebouwen. 
Op deze kostenraming wordt in mindering gebracht de huidige stand van de 
voorziening (stand 31 aug 2018) gedeeld door 40. De voorziening mag niet 
negatief worden.  
 
Voorziening eigen risicodragerschap ziektewet 
Met ingang van 2018 is een voorziening opgenomen voor alle medewerkers 
die op 31-12-2018 ziek waren en:  

● die overleden zijn tussen 31-12-2018 en 28-02-2019; 
● waarvoor een WIA of IVA uitkering is toegekend in de periode tot 28-

02-2019. 
Eind 2018 waren er geen medewerkers die aan deze criteria voldeden.  
 
Overige personele voorzieningen 

Met ingang van 2018 hebben we een voorziening opgenomen voor 
medewerkers die in 2019 uit dienst gaan op grond van een 
vaststellingsovereenkomst zolang: 

● deze medewerkers geen vaste standplaats/school hebben; 
● per 31-12-2018 een wederzijdse verwachting over uitdiensttreding is; 

 

 
● voor 28-02-2019 een (concept)vaststellingsovereenkomst opgesteld 

is. 
Er is eind 2018 voor één medewerker een voorziening opgenomen. 
 
In 2018 zijn de grondslagen verder niet gewijzigd.  
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10. Continuïteitsparagraaf 
  
10.1 Personele bezetting 2016 – 2023 

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer tussen directie, het 
onderwijspersoneel (OP) en ondersteunend personeel (OOP) over de jaren 
2016 tot en met 2023.  
 

 
 
Het aantal FTE zal de komende jaren licht afnemen, door een dalend aantal 
leerlingen en de afname van de investeringen vanuit het vermogen. In 2018 is 
een stijging te zien ten opzichte van 2017 door de investering vanuit de 
werkdrukmiddelen. Bovenstaand meerjarenoverzicht is opgesteld aan de hand 
van de meerjarenbegroting.   
 
Recent heeft de raad van toezicht besloten eind 2019 verder te gaan met een 
éénhoofdig bestuur. Dit besluit wordt verwerkt in de meerjarenbegroting 
2020-2024. 
 
In dit meerjarenoverzicht is geen rekening gehouden met onzekere factoren, 
zoals de hoogte van de bekostiging, de bestuurs-gpl en de gevolgen van de 
aangepaste CAO’s. Omdat Trinamiek een werkgelegenheidsbeleid hanteert 
zijn een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de risico’s op 
boventalligheid van personeel zo klein mogelijk zijn. Een verdere toelichting 
op het personeelsbeleid wordt gegeven in hoofdstuk 8 Personele zaken. 

 
10.2 Begroting 2019-2023 
Trinamiek stelt jaarlijks, conform haar Planning & Controlcyclus een 
meerjarenbegroting op.  
 
Deze begroting geeft richting aan de inzet van middelen en helpt Trinamiek 
om een gezond financieel management te voeren. 
 
Resultaat 
In 2014 tot en met 2018 presenteerde Trinamiek een negatief resultaat door 
een deel van de financiële reserves beschikbaar te stellen aan het onderwijs. 
Ook van 2019 t/m 2023 blijft Trinamiek negatief begroten. 
 
De doelstelling is dat de reguliere bedrijfsvoering exclusief de 
bestemmingsreserves een nulresultaat presenteert. Hierdoor blijft het op 
basis van de risico-analyse noodzakelijke weerstandsvermogen in stand. De 
stand van deze bestemmingsreserves en hun doel is bij de analyse van de 
balans toegelicht. 
 
Ontwikkelingen 

Voor de jaren 2018 tot en met 2023 is een meerjarenraming gemaakt op basis 
van de prognoses van het aantal leerlingen.  Trinamiek voorziet in de jaren 
2019-2021 nog een krimp in haar leerlingaantallen en bekostiging. Deze daling 
in leerlingen stabiliseert vanaf 2022, waardoor op middellange termijn 
uitgegaan wordt van een stabiele situatie.   
 
Cijfermatige begroting 2018-2023 

Op de volgende pagina staat de meerjarenbegroting 2018 - 2023 
(samenvatting) die is vastgesteld door de raad van toezicht. 
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2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023

begroting 2e tertiaal

Baten

Rijksbijdragen

subtotaal 25.615.338€     17.056.592€     24.625.414€     24.686.194€     24.690.539€     24.685.073€     24.681.186€     

Geoormerkte subsidies 93.530€            341.333€          442.255€          311.332€          311.108€          307.417€          251.199€          

Niet-geoormerkte subsidies 845.139€          573.646€          990.790€          996.569€          998.646€          997.818€          999.544€          

Gemeentelijke bijdragen 56.600€            108.963€          75.501€            75.191€            74.883€            74.579€            74.278€            

Overige overheidsbijdragen -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Overige baten

 - Overige 189.093€          330.136€          799.023€          796.523€          765.023€          765.023€          765.023€          

Totaal baten 26.799.700€     18.410.670€     26.932.983€     26.865.809€     26.840.200€     26.829.910€     26.771.231€     

Lasten

Personele lasten

 - Loonkosten 21.599.161€     14.580.685€     21.872.065€     21.346.259€     21.346.589€     21.441.020€     21.601.241€     

 - Overige personele lasten 759.622€          580.518€          976.657€          1.255.459€       1.077.527€       897.424€          830.537€          

subtotaal 22.358.783€     15.161.203€     22.848.722€     22.601.718€     22.424.116€     22.338.444€     22.431.778€     

Afschrijvingen 639.575€          373.060€          644.961€          602.333€          627.398€          617.972€          536.896€          

Huisvestingslasten 1.898.961€       1.320.346€       1.748.804€       1.749.304€       1.749.304€       1.749.304€       1.749.304€       

Overige instellingslasten 612.965€          871.334€          886.612€          882.278€          898.316€          919.813€          889.843€          

Leermiddelen (PO) 1.723.166€       405.871€          1.225.751€       1.268.925€       1.267.683€       1.247.802€       1.179.077€       

Totaal lasten 27.233.450€     18.131.814€     27.354.850€     27.104.558€     26.966.817€     26.873.335€     26.786.898€     

Saldo baten en lasten (433.750)€         278.856€          (421.867)€         (238.750)€         (126.617)€         (43.425)€          (15.667)€          

Financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten 6.000€              1.941€              -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

Exploitatieresultaat (427.750)€         280.797€          (421.867)€         (238.750)€         (126.617)€         (43.425)€          (15.667)€          
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Onder de verwachte daling in baten van 2019-2023 liggen de volgende 
aannames: 

● door de defusie van de Baanbreker per augustus 2018 is de 
bekostiging van deze school vanaf dat moment geen onderdeel meer 
van Trinamiek; 

● eind 2018 is (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018) de 
bekostiging verhoogd om de gestegen loonkosten te dekken; 

● de bekostiging van de leerlingen in het basisonderwijs en  het speciaal 
basisonderwijs lopen parallel aan de leerlingendaling in deze sectoren;  

● de gewijzigde gewichtenregeling is begroot als licht negatief; 
● voor 2019 zijn enkele incidentele subsidies opgenomen die ten tijde 

van de begroting bekend zijn (m.n. lerarenbeurzen). Deze zijn niet 
gecontinueerd voor 2020 en verder; 

● de stijging in werkdrukmiddelen (toegezegd vanaf 2021) is niet 
begroot tot deze in wetgeving is omgezet. 

 
De lasten wijzigen de komende jaren als gevolg van: 

● de investeringsplannen (de investeringsbegroting) van de diverse 
scholen afgezet tegen de collectieve afschrijvingen; 

● de mutaties in huisvesting als gevolg van gewijzigde 
leslocaties/samenvoegen scholen; 

● het stoppen van investeringen uit bestemmingsreserves wanneer 
deze uitgeput zijn; 

● gerealiseerde voordelen uit collectieve inkoop, bijvoorbeeld 
aanbesteding meubilair en printers, die deels zich voordoen in 
toekomstige jaren. 

 
 
 
 
 
 

 
11.3 Meerjarenraming leerlingen 

Bovenstaande begroting is gebaseerd op onderstaande leerlingaantallen 
(2017 en 2018) en prognoses (2019-2023). 
 

 
 
Deze meerjarenraming is gebaseerd op een prognose per leslocatie. De 
leerlingenprognoses per leslocatie variëren en zijn afhankelijk van de wijk 
waarin de school staat en het onderwijsconcept. In enkele gevallen leidt dit tot 
een administratieve fusie van scholen of het samenvoegen van leslocaties. . 
Trinamiek merkt dat de krimp in haar voedingsgebieden afneemt, maar dat zij 
nog altijd te maken heeft met een lichte krimp in de periode 2019 tot 2023.  

  
11.4 Meerjarenontwikkeling balansposities 2018 tot en met 2023 

Bijgaand is de balanspositie uit de begroting 2019 t/m 2023 op basis van de 
werkelijke balansposities per 31 augustus 2018. De aannames eind 2018 
wijken op punten af van de definitieve balansposities. 
 
Trinamiek stuurt op drie punten: 
1. de investeringsbegroting, deze presenteert zich als  de 

meerjarenbalanspositie van onze activa. Hiermee wordt bewaakt dat 
scholen ook meerjarig aan hun (afschrijvings-) verplichtingen kunnen 
voldoen. Daarnaast helpt een taakstellende meerjaren-
investeringsbegroting scholen de door hen geplande investeringen 
daadwerkelijk te realiseren.   
 

Leerlingaantallen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Basisonderwijs 4.388 4.340 4.260 4.216 4.206 4.205 4.240

Speciaal basisonderwijs 175 172 166 159 152 147 145

Praktijonderwijs 157 0 0 0 0 0 0

totaal 4.720 4.512 4.426 4.375 4.358 4.352 4.385

Realisatie Prognose
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Meerdere scholen stellen al jaren -door de beperkte ruimte om financiële 
keuzes te maken- investeringen uit. 
In 2019 staan enkele forse investeringen m.n. in meubilair in de planning 
zoals de nieuwe inrichting van IKC WIJ en de Parkschool.  In 2019 en 2020 
zijn de Trinamiekbrede investeringsambities omhoog bijgesteld op het 
gebied van ICT devices, digiborden en meubilair.  
Tevens is er een verschuiving van leermiddelen PO (Lesmethodes) naar ICT 
devices omdat in toenemende mate gewerkt wordt met device-gedreven 
leermiddelen op licentiebasis in plaats van de klassieke leerboeken en 
lesmethodes. Deze verschuiving zal de komende tijd verder doorzetten; 

 
2. de vermogenspositie, het totaal van het eigen vermogen. Door het 

beheersen van het bedrijfsresultaat en de investeringen uit 
bestemmingsreserves wordt de vermogenspositie gestuurd naar de 
minimumgrens zoals bepaald in de risicoanalyse; 

 
3. Trinamiek stuurt om (op zowel korte als lange termijn) voldoende 

liquiditeit te hebben om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. 
Aangezien liquiditeit een gevolg is van de mutaties in vorderingen, 
schulden en voorzieningen, betekent dit dat de stand van de overige 
balansposten periodiek geëvalueerd wordt. 

 
Verder dient de balans een goed en getrouw beeld te geven van de stand van 
zaken op rapportagedatum en moeten balansposities (m.n. vorderingen) 
binnen afzienbare tijd aflopen. 
 
Zolang aan deze beheerspunten voldaan wordt, wordt de (verwachte) mutatie 
van balansposten als een gegeven beschouwd 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
  



                   FINANCIEEL VERSLAG 2018 

29 
  

 

 
  

2018 2019 2020 2021 2022 2023

ACTIVA

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 1.624.072€   1.564.524€   1.508.378€   1.448.596€   1.388.815€   1.329.033€   

Inventaris en apparatuur 1.093.792€   1.638.808€   1.728.772€   2.032.719€   1.669.510€   1.307.105€   

Leermiddelen PO 579.154€      561.493€      512.457€      373.991€      269.806€      175.913€      

Overige materiële vaste activa 47.163€        31.995€        19.520€        14.399€        10.307€        6.961€          

Financiële vaste activa

Deelnemingen -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Overige financiële activa -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Totaal vaste activa 3.344.180€   3.796.820€   3.769.127€   3.869.705€   3.338.438€   2.819.013€   

Vorderingen

Debiteuren 36.428€        36.428€        36.428€        36.428€        36.428€        36.428€        

Ministerie van OCW 164.721€      164.721€      164.721€      164.721€      164.721€      164.721€      

Overlopende activa -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Overige vorderingen 141.033€      141.033€      141.033€      141.033€      141.033€      141.033€      

Effecten -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Liquide middelen 8.508.947€   7.422.523€   7.179.551€   6.920.439€   7.376.365€   7.848.209€   

Totaal vlottende activa 8.851.129€   7.764.705€   7.521.733€   7.262.621€   7.718.547€   8.190.391€   

TOTALE ACTIVA 12.195.309€  11.561.525€  11.290.860€  11.132.326€  11.056.986€  11.009.403€  
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

PASSIVA

Eigen Vermogen

Algemene Reserve 5.502.163€   5.538.863€   5.538.863€   5.538.863€   5.538.863€   5.538.863€   

Bestemmingsreserves publiek 883.026€      424.458€      185.709€      59.091€        15.667€        0€                

Bestemmingsreserves privaat 164.864€      164.864€      164.864€      164.864€      164.864€      164.864€      

totaal eigen vermogen 6.550.053€   6.128.185€   5.889.436€   5.762.818€   5.719.394€   5.703.727€   

Voorzieningen

Voorziening Groot onderhoud 1.801.778€   1.769.862€   1.737.946€   1.706.030€   1.674.114€   1.642.198€   

Voorziening Personeel 422.920€      422.920€      422.920€      422.920€      422.920€      422.920€      

totaal voorzieningen 2.224.698€   2.192.782€   2.160.866€   2.128.950€   2.097.034€   2.065.118€   

Langlopende schulden

totaal langlopende schulden -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Kortlopende schulden

Crediteuren 990.253€      990.253€      990.253€      990.253€      990.253€      990.253€      

Ministerie van OCW -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 672.699€      672.699€      672.699€      672.699€      672.699€      672.699€      

Schulden terzake pensioenen 236.896€      236.896€      236.896€      236.896€      236.896€      236.896€      

Overlopende passiva 1.009.505€   1.009.505€   1.009.505€   1.009.505€   1.009.505€   1.009.505€   

Overige kortlopende schulden 331.205€      331.205€      331.205€      331.205€      331.205€      331.205€      

totaal kortlopende schulden 3.240.558€   3.240.558€   3.240.558€   3.240.558€   3.240.558€   3.240.558€   

TOTALE PASSIVA 12.015.309€  11.561.525€  11.290.860€  11.132.326€  11.056.986€  11.009.403€  
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Bij het prognosticeren van de balansposities per eind 2019 tot en met 2022 is 
uitgegaan van de posities per augustus 2018  gecorrigeerd voor de verwachte 
mutaties in: 

● activa als gevolg van de investeringsbegroting en afschrijvingen zoals 
hierboven beschreven; 

● vermogensposities als gevolg van het bedrijfsresultaat; 
● liquiditeiten als sluitpost van deze mutaties. 

 
11.5 Meerjarenontwikkeling kengetallen 2018 tot en met 2020 
De volgende grafieken geven beeld van de ontwikkeling van de solvabiliteit, de 
liquiditeit, de rentabiliteit en het weerstandsvermogen. 
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Als gevolg van de mutaties zoals beschreven in de meerjarenbegroting en 
meerjarenbalansposities wijzigen de kengetallen zoals in de grafieken 
hierboven gepresenteerd.  
 
Trinamiek voldoet met de vigerende begroting aan de ondergrenzen van het 
ministerie van OCW en de afspraken met de raad van toezicht voor de periode 
2019-2023.  
 
11.6 Aanbestedingswetgeving 

Trinamiek voldoet aan de aanbestedingswetgeving door meervoudig 
onderhands, nationaal of Europees aan te besteden, wanneer nodig. In 2017 
en 2018 zijn de volgende Europese aanbestedingen gerealiseerd: 

● printers; 
● onderwijsleermiddelen; 

 
● schoolmeubilair; 
● ICT hardware. 

Trinamiek heeft in haar inkoopbeleid opgenomen dat, naast bovenstaande 
aanbestedingen, er Europees aanbesteed zal worden op de volgende 
terreinen, wanneer noodzakelijk. : 

● schoonmaak; 
● energie. 

De aanbesteding vindt plaats wanneer de huidige contracten aflopen.  

 
11.7 Risicoparagraaf 
Sinds 2017 beheert Trinamiek haar risico’s met een eigen risicoanalyse. Op 
basis hiervan zijn afspraken gemaakt met de raad van toezicht over de aan te 
houden vermogenspositie. Het kerndoel van deze exercitie is het berekenen 
van de benodigde vermogenspositie om de continuïteit van Trinamiek te 
waarborgen. In lijn hiermee streeft Trinamiek ernaar om het vermogen dat 
boven deze positie aangehouden wordt, te investeren in het onderwijs. Dit 
dient echter gecontroleerd te gebeuren om te voorkomen dat er structurele 
verplichtingen aangegaan worden die niet gedekt kunnen worden uit de 
reguliere exploitatie.  
 
Omdat Trinamiek te maken heeft met krimp en daaruit volgend dalende 
inkomsten kiezen we voor een gecontroleerde investeringsagenda. De reden 
hiervoor is dat Trinamiek de dalende inkomsten vanuit de krimp dient te 
beheersen, incidenteel extra investeren in het reguliere proces leidt tot 
eenmalige extra ruimte, waarbij het daaropvolgende jaar de krimp van twee 
jaar cumuleert.  
 
De risicoanalyse wordt jaarlijks voorafgaand aan de begroting opnieuw 
bijgesteld. De meest recente is de risicoanalyse uit juni 2018. 
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Samenvatting uit de risico-analyse 

 
Risico Gevolgen Beheersmaatregel 
Sterkere daling 
aantal leerlingen 
(op de lange 
termijn) dan 
geprognosticeerd. 

Personeelsoverschot. Opstellen en 
onderhouden van 
betrouwbare 
leerlingprognoses 
gekoppeld aan een 
flexibele schil via het 
bestuursformatieplan. 

 
 Scholen komen onder 

de gemeentelijke 
opheffingsnorm. 
 

Project beleidsrijke krimp 
leidt tot een 
meerjarenvisie.  
Krimp beheersen door 
onderscheidend onderwijs 
aan te bieden. 
 

  Lagere inkomsten. Gecontroleerd lesplaatsen 
consolideren als gevolg 
van krimp.  

Lerarentekort leidt 
tot onvervulbare 
vacatures 

Samenvoegen van 
klassen of ambulante 
medewerkers die 
uitsluitend les geven. 
Negatief effect op het 
onderwijs.  

Aannemen van 
medewerkers met vaste 
benoeming tot max. de 
totale personeelsbehoefte 
van Trinamiek per 
aankomend schooljaar.  

  Trinamiek positioneren als 
unieke en aantrekkelijke 
werkgever. 

   

   

 
 
 

  
Projectmatige investering 
op zij-instromers gedekt 
door een 
bestemmingsreserve uit 
ons vermogen. 

     

De gemeenten 
confronteren ons 
met eigen 
bijdragen inzake 
energieneutraal 
bouwen. 

Via afschrijvingen 
langjarig hogere kosten. 
Besparing op energie cq 
schoonmaak niet altijd 
gerealiseerd cq in de 
bekostiging 
meegenomen. 

Beleid is in principe geen 
eigen bijdrage in 
nieuwbouw.  
Voortdurend overleg met 
gemeenten over 
nieuwbouwprojecten. 
Kritisch zijn op 
rekenmodellen 
gemeenten/bouwheer 
inzake eigen 
investeringen.  

   

 
 

  

 
 


