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Voorwoord
De ambitie van Stichting Trigoon om dé partner voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
en expertise daaromtrent te zijn in de regio Westfriesland, is in 2020 verder vormgegeven.
In het integraal kind- en expertisecentrum (IKEC) werd het onderwijs aan kinderen met
gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek verzorgd door de Aloysiusstichting. Medio 2020
is de stichting zelf verantwoordelijk geworden voor dat onderwijs.
In Wijdenes is een zorg- en behandelcentrum van Parlan (jeugdzorg), De Boerderij genaamd. Het
onderwijs, dat tot medio 2020 werd verzorgd door Stichting Ronduit, is overgenomen door Stichting
Trigoon en opgenomen in de organisatie van het IKEC.
Daarnaast wordt de expertise van Stichting Trigoon ingezet in de samenwerkingsverbanden primair
en voortgezet onderwijs. Leerlingen in dagbestedingssituaties krijgen onderwijs aangeboden in een
‘Reizigers’-traject; leerlingen in opvang of daghulp met extra ondersteuningsbehoeften worden
begeleid door onze medewerkers. Op zowel het IKEC als op sbo ’t Palet worden onderwijszorgarrangementen geboden voor leerlingen die zonder deze zorgondersteuning (nog) niet kunnen
deelnemen aan het onderwijs.
Ook zijn er medewerkers van Stichting Trigoon actief in de samenwerkingsverbanden als lid van
ondersteuningsteams van basisscholen. Het betreft hier onderwijskundigen en/of orthopedagogen.
In de basisscholen zijn, namens het samenwerkingsverband PO, ook medewerkers met specifieke
expertise (taal, rekenen, PBS, Rots & Water) actief.
Stichting Trigoon participeert in ‘inclusieteams. Dit zijn teams die als een ‘vliegende brigade’ op maat
een combinatie van onderwijs en zorg bieden aan leerkrachten in het regulier onderwijs.
Ook binnen het voortgezet onderwijs is Stichting Trigoon actief. Wij bemensen een
reboundvoorziening voor leerlingen die uitvallen binnen het regulier voortgezet onderwijs en zijn
betrokken bij het ontwerpen van alternatieve trajecten en verantwoordelijk voor de inhoud en de
contacten, die weer naar onderwijs of naar arbeid leiden.
Ten behoeve van arbeidsparticipatie van onze (oud-)leerlingen hebben we een speciaal orgaan
binnen onze organisatie: ZOWh@t. Zij leidt deze (oud-)leerlingen weer terug naar arbeid als zij uit
het arbeidsproces vallen. De gemeenten in de regio ondersteunen deze toeleiding en dragen bij in
de financiering als het jongeren betreft met afstand tot de arbeidmarkt.
Binnen de bovenschoolse verantwoordelijkheid van de stichting zijn de afdelingen die decentraal
gehuisvest waren, ondergebracht op één van de locaties van de stichting; Praktijkschool
Westfriesland, locatie Hoorn. Het betreft hier de afdelingen secretariaat, financiën, personeel en
organisatie, algemeen beleid en ict.
Niet alleen de fysieke herinrichting van de bovenschoolse afdelingen op één locatie moet leiden tot
kwaliteitsverbetering. Binnen de stichting is er veel behoefte aan gemeenschappelijk kwaliteitsbeleid.
Er is in het verslagjaar stevig ingezet op de vormgeving van dit beleid. Allereerst is met elkaar het
‘Why’ besproken. Dit biedt kaders voor het ‘How’ en het ‘What’ op zowel het bovenschoolse niveau
als specifiek op het niveau van de schoolorganisaties.
In personele zin zijn er op het niveau van bestuur en management belangrijke mutaties aan de orde
geweest. Er is sinds april 2020 een nieuw lid van het college van bestuur en er zijn twee directeuren
gestart.
Stichting Trigoon heeft in 2020 een negatief resultaat behaald van € 548.133. Er was een negatief
resultaat begroot van € 509.751.
De financiële kengetallen laten echter het beeld zien dat Trigoon gezond is. Zowel de solvabiliteit,
liquiditeit als het weerstandsvermogen liggen hoog. Voor de komende jaren wordt bewust beleid
gevoerd op het bovenmatig eigen vermogen. In de toekomst wordt rekening gehouden met
investeringen vanuit onze financiële tegoeden en reserves. Dit betreft onder andere de inrichting van
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de nieuwe huisvesting voor het IKEC, de negatieve financiële consequenties bij terugloop van de
leerlingaantallen (als gevolg van regionale krimp en passend onderwijs) en strategisch
personeelsbeleid om toekomstig noodzakelijk personeel te boeien en te binden.
En natuurlijk is 2020 het jaar van corona. Dit heeft onmiskenbaar zijn sporen nagelaten in de
maatschappij en binnen het onderwijs aan kinderen met extra ondersteuningsbehoeften of in
achterstandsposities. Dat heeft binnen onze scholen geleid tot een andere, nieuwe professionaliteit.
Ook op afstand moest het wel en het wee van leerlingen in de gaten gehouden worden en daar waar
nodig werden leerlingen op school uitgenodigd als het ‘afstandsonderwijs’ te risicovol was voor hun
ontwikkeling.
Voor de teams en het management was het daardoor een zeer intensief jaar, waarin er van hen heel
veel flexibiliteit werd gevraagd en een groot beroep op hun incasseringsvermogen werd gedaan.
Ik wil ze daarvoor vanaf deze plaats ook nog eens hartelijk danken.
‘Onderwijs maak je samen!’.

Het college van bestuur,
J. van Berkum
J. Borsboom

5

1. Kerngegevens
A.

Onderwijs

Totaal aantal leerlingen Stichting Trigoon, peildatum 1 oktober 2019
Aantal leerlingen
2015
2016
2017
2018
2019
2020
sbo ’t Palet
251
257
271
272
287
268
sbo de Piramide*
167
134
132
118
127
344*
sbo De Wissel*
254
234
222
218
230
*
so de Eenhoorn**
103
93
96
102
91
136**
vso de Stormvogel
194
197
180
160
154
159
Praktijkschool Westfriesland Hoorn
274
265
260
247
252
249
Praktijkschool Westfriesland Stede Broec
179
169
155
163
174
191
Totaal
1422
1349
1316
1280
1315
1347
* Sinds 1 augustus 2020 zijn sbo de Piramide en sbo De Wissel gefuseerd. Alle sbo-leerlingen
zijn geregistreerd onder brinnummer 01 UR.
** Sinds 1 augustus 2020 is het onderwijs van De Boerderij toegevoegd aan Stichting Trigoon.
De leerlingen (26) van deze voorziening zijn toegevoegd aan SO de Eenhoorn.

B.

Personeel

Totaal aantal FTE Stichting Trigoon,
peildatum 1 oktober 2019.
2019

Totaal aantal FTE Stichting Trigoon,
peildatum 1 oktober 2020.

Verdeling
in FTE

%

14,90

5,56%

153,59

57,27%

OP

Lesondst OOP

48,08

17,93%

OOP

51,64

19,25%

268,21

100,00%

Management
OP

Totaal

2020

Verdeling
in FTE

%

18,68

6,75%

158,37

57,25%

Lesondst OOP

47,80

17,28%

OOP

51,77

18,71%

276,61

100,00%

Management

Totaal

Ziekteverzuim
2019
gem. aantal medew.

Trigoon Bestuurskantoor PrO Hoorn PrO Stede Broec Stormvogel
376

verzuimpercentage

7,4

meldingsfrequentie

0,87

percentage 0-verzuim
2020
gem. aantal medew.

48

50
4,1
0,69
44

44
5,3
0,98
52

65
13,0
1,04
38

Trigoon Bestuurskantoor PrO Hoorn PrO Stede Broec Stormvogel
381

verzuimpercentage

8,1

meldingsfrequentie

0,61

percentage 0-verzuim

20
2,2
0,29
67

56

19
2,5
0,46
67

53
2,6
0,65
64

6

42
9,0
0,61
51

63
12,9
0,45
55

IKEC
130
8,8
1,09
44

t Palet
68
5,5
0,51
62

IKEC
140
10,9
0,73
50

t Palet
65
4,1
0,50
67

Overzicht medewerkers Stichting Trigoon
2019

Overzicht medewerkers
Trigoon in FTE

Overzicht
medewerkers Trigoon
in FTE

200,00
150,00

14,9

100,00
51,6
48,1

Management

OP

50,00
153,6

Lesondst OOP

0,00

OOP

2020

Overzicht medewerkers
Trigoon in FTE

Overzicht
medewerkers Trigoon
in FTE

200,00
150,00

18,68

51,77

100,00
50,00

47,80

0,00
158,37

Management

OP

Lesondst OOP

OOP
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C.

Financiën

De solvabiliteit en de liquiditeit is meer dan voldoende. In het algemeen is de financiële situatie van
Trigoon zeer gezond te noemen. De solvabiliteit blijft de komende jaren boven de 80%, dit is binnen
de onderwijsbranche hoog. Dit geldt ook voor de liquiditeit en het weerstandsvermogen.
Signalering
Inspectie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Solvabiliteit 2

<30%

83%

81%

82%

82%

82%

82%

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

5,2

4,3

4,6

4,6

4,6

4,7

3-jarig < 0%
2-jarig<-5%
1jarig<-10%

-1,9%

-2,4%

-1,5%

-0,6%

-0,5%

0,0%

< 5%

47%

44%

42%

41%

41%

40%

3.885

4.154

4.139

3.879

3.545

3.193

5%

5%

5%

5%

5%

5%

6.823

6.006

5.669

5.789

5.997

6.357

Financiële kengetallen

Rentabiliteit
Weerstandsvermogen
Signaleringswaarde bovenmatig
publiek eigen vermogen in dzd €
Huisvestingsratio
Verschil EV met normatief eigen
vermogen

> 10%
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2. Visie en besturing
2.1 Missie en visie
Missie
Stichting Trigoon levert vanuit haar scholen maatwerk in onderwijs, begeleiding en zorg, gericht op
zelfstandig maatschappelijk functioneren.
Visie
Elke leerling binnen Stichting Trigoon krijgt, door onze betrokkenheid, de breedte van het aanbod
en de kwaliteit van het onderwijs, zelfstandig ontwikkelingskansen en de mogelijkheid tot het
behalen van optimale, duurzame leerresultaten.
Stichting Trigoon wil op ondernemende wijze de betrokken samenwerkingspartner zijn in
Westfriesland voor:

de ouders of verzorgers van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;

de professionals in het reguliere onderwijs in de samenwerkingsverbanden passend
onderwijs;

professionals in de (jeugd)zorg;

professionals in arbeidsparticipatie.
Kernwaarden
In het proces met de belangrijkste geledingen binnen de organisatie zijn onderstaande kernwaarden
met elkaar ontwikkeld en zijn deze in afstemming met deze stakeholders van inhoud voorzien.

vertrouwen

verbinden

eigenaarschap

duurzaamheid
De functie van het onderwijs is het meegeven van basiskennis, basisvaardigheden en de
basishouding waardoor leerlingen in staat zijn vooruit te kijken en op verantwoorde wijze keuzes te
maken en oplossingen te bedenken. Stichting Trigoon heeft een scherp oog voor de duurzaamheid
en de ontwikkeling hiervan.
Ambities strategisch beleidsplan
Een zevental ambities zijn gekozen als speerpunten voor de huidige planperiode in het strategisch
beleid. In hoofdstuk 2.2.3 wordt de voortgang op de ambities toegelicht.
1. Professionalisering
2. Integraal Onderwijs
3. Onderwijs-zorgarrangementen en zorg-onderwijsarrangementen
4. Thuisnabij onderwijs
5. Thuiszitters
6. Maatschappelijke en arbeidsmarktgerichte ontwikkeling
7. Bestuursbureau

De kernactiviteiten van de Stichting Trigoon
Het vormen en in stand houden van een overkoepelend bestuursorgaan van scholen voor
speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in Westfriesland.
Deze scholen richten zich op leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
die het in het reguliere onderwijs niet redden.
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-

Het bieden van onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften binnen het
regulier onderwijs.

-

Het bieden van uitgebreide expertise in ZOWh@t en ZOC@T. Beide organisatieonderdelen
bieden ondersteuning aan jongeren die respectievelijk moeite hebben in de aansluiting op
de arbeidsmarkt en die in hun onderwijsloopbaan dreigen af te haken.

-

Het als lid van de Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs WestFriesland
vorm
en
inhoud
geven
aan
de
Reboundvoorziening van
het
samenwerkingsverband. Doel van deze Reboundvoorziening is om leerlingen die (dreigen)
uit (te) vallen binnen het voortgezet onderwijs met een maatwerktraject weer terug te
plaatsen binnen de reguliere vormen van het onderwijs.

-

Het verbinden van jeugdzorg aan onderwijs ten behoeve van onderwijs-zorgarrangementen en zorg-onderwijsarrangementen in een integraal kind- en expertise
centrum en in inclusieteams in het regulier onderwijs.

2.2 Besturing en beleid
2.2.1 Juridische structuur
De rechtspersoon is een stichting voor algemeen bijzonder onderwijs met de naam Stichting
Trigoon.
De stichting kent een two-tier bestuursmodel met een college van bestuur en een raad van
toezicht.
De stichting is opgericht in 2018 en is gevestigd te Hoorn.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56888201.
Aan de stichting zijn geen andere partijen verbonden, anders dan de samenwerkingsverbanden PO en VO.
Onder dit bevoegd gezag ressorteren de volgende scholen.
brinnummer

School

sector

03 PE

sbo ’t Palet

po

01 UR

sbo de Piramide

po

00 RU

sbo De Wissel

po

04 GJ

so de Eenhoorn

po

04 GJ

vso de Stormvogel

po

07 FO

Praktijkschool Westfriesland, locatie Hoorn

vo

27 PM

Praktijkschool Westfriesland, locatie Stede Broec

vo

Tijdens dit boekjaar, op 1 augustus zijn de sbo scholen de Piramide en De Wissel gefuseerd, onder
brinnummer 01 UR. Tezamen met de so school de Eenhoorn wordt het onderwijsgedeelte gevormd
van het IKEC-Hoorn. Bij DUO/Venster zijn de scholen en locaties nu als volgt geregistreerd:
brinnummer
03 PE

01 UR

04 GJ

School

sector

sbo ’t Palet

po

03 PE

Locatie Kleine Hoeve

03 PE

Locatie Princenhof

03 PE

Locatie Raadhuislaan

sbo de Piramide

po

01 UR 00

Locatie Tweeboomlaan

01 UR 01

Locatie Scheerder

01 UR 02

Locatie Wilhelminalaan

so de Eenhoorn

po
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04 GJ

04 GJ 00

Locatie Eikstraat/Abbingstraat

04 GJ 02

Locatie Wijdenes

vso de Stormvogel
04 GJ 02

po

Locatie Van Oostzanenstraat

07 FO

Praktijkschool Westfriesland, locatie Hoorn

vo

27 PM

Praktijkschool Westfriesland, locatie Stede Broec

vo

2.2.2 Interne organisatiestructuur
Het college van bestuur van de stichting heeft twee bestuursleden, waarvan één voorzitter
en één lid.
De bestuursleden dragen verantwoordelijkheid voor een of meer kerntaken zoals: personeel,
onderhoud gebouw, financiën, gemeentelijk overleg, bestuurlijk overleg, GMR-zaken, ICT,
public relations en communicatie. Het bestuur stelt voor de kernactiviteiten het beleid vast.
De stichting telt zes bijzondere scholen voor speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal
onderwijs en praktijkonderwijs in de regio Westfriesland.
De schooldirecties zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de scholen en
de vormgeving en uitvoering van het beleid.
Ook zijn er zes bovenschoolse beleidsterreinen, die worden gecoördineerd vanuit het
bovenschoolse bestuursbureau.
In de vergaderingen van het bovenschools managementteam wordt de voortgang van het
strategisch beleidsplan besproken en vindt toetsing plaats of een en ander verloopt binnen
de beleidskaders. De directies doen verslag van belanghebbende zaken op de scholen.

Raad van
toezicht

College van
bestuur

Bestuurssecretariaat

Bestuursbureau

Financiën

Personeelszaken

Algemeen
beleid

ICT
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PR en
Communicatie

Facilitair

2.2.3 Beleidsaspecten 2020
Vanuit de kernactiviteiten van de stichting is het onze opdracht om kwalitatief goed onderwijs
te bieden aan leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben. Deze opdracht staat
onder druk. We hebben in 2020 kunnen zien dat een pandemie van deze omvang maakt dat
we ons in de scholen vooral hebben moeten richten op het bieden van continuïteit met meer
aandacht voor de positie van de kwetsbare leerlingen in deze tijd. Dat maakt dat aan de
organisatie- en schoolontwikkeling minder inhoud kon worden gegeven. Om samen te kunnen
ontwikkelen is de ontmoeting van collega’s belangrijk en dat is lastig in deze tijd.
Daarnaast lukt het steeds moeilijker om kwalitatief goed personeel te vinden. Dit speelt op
veel plekken in het onderwijs, maar het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs
worden extra getroffen door het leerkrachtentekort.
De ambities van het strategisch beleid hebben in 2020 desondanks ook weer vervolg
gekregen. Hieronder worden de voortgang en de resultaten weergegeven.
1. Professionalisering
Op het terrein van professionalisering zijn diverse doelstellingen geformuleerd.
De bovenschoolse werkgroep heeft de bevoegdheden en de opleidingen van medewerkers in
beeld gebracht. Op basis van deze inventarisatie kan een scholingsvraag op organisatieniveau
en op persoonlijk niveau worden geformuleerd. Tevens wordt duidelijk wie van de
medewerkers in het bieden van het aanbod een rol zou kunnen spelen. Dit kan de basis
vormen voor een bovenschools professionaliseringsplan. Dat is nog niet gerealiseerd.
De Trigoonacademie heeft bovenschools nog geen aanbod. Op de scholen wordt wel gebruik
gemaakt van de expertise van collega’s voor de schoolontwikkeling of het leren van en met
elkaar. Bovenschools functioneren er wel leergemeenschappen of kenniskringen, waar men
ook leert van en met elkaar. De aanwezige expertise wordt breed gedeeld, omdat alle scholen
vertegenwoordigd zijn in deze bovenschoolse werkgroep.
Voor de begeleiding en het werven van (startende) leerkrachten zijn opnieuw extra middelen
uitgetrokken. Door de krappe arbeidsmarkt en het tekort bij vervanging binnen de scholen,
is het echter moeilijk om die extra begeleiding vorm te geven. Inmiddels zijn er bij alle scholen
van Trigoon medewerkers met de taak van schoolopleider. Deze medewerker onderhoudt de
contacten met de opleidingsscholen en specifiek met de ROWF. Dat is de regionale
opleidingsschool, die is opgezet voor en door de besturen van voortgezet onderwijs in
Westfriesland.
In het verslagjaar zijn er meer stagiairs geplaatst bij de scholen van Trigoon. Dit geldt voor
de opleidingen van mbo’s, hbo’s en universtiteiten. Met name met de PABO’s zijn er afspraken
gemaakt over het uitplaatsen van stagiairs binnen het speciaal onderwijs en speciaal
basisonderwijs. Hierbij is het IKEC natuurlijk een leeromgeving in een onderwijsinnovatie.
2. Integraal Onderwijs
In de visie van Stichting Trigoon zouden in het onderwijs meer integrale arrangementen
kunnen worden geïntegreerd. Het betreft dan arrangementen met kinderopvang, jeugdzorg
en welzijn. Daartoe wordt sinds augustus 2017 gewerkt in een integraal kind- en
expertisecentrum (IKEC). In de gemeente Hoorn wordt het IKEC ingericht met drie scholen
van Stichting Trigoon. Het betreft so de Eenhoorn, sbo De Wissel en sbo de Piramide. Stichting
Kinderopvang Hoorn (SKH) en jeugdzorgorganisatie Parlan zijn hierin de partners. In de
voorbereiding daartoe zijn de sbo-scholen gefuseerd per augustus 2020. Vanaf 2017 is
duidelijk dat voor dit IKEC nieuwe huisvesting wordt gerealiseerd. In het procesplan was het
plan dat deze nieuwbouw in 2021/2022 betrokken zou kunnen worden. Echter door
onenigheid op gemeentelijk politiek niveau is deze termijn niet behaald en lijkt vooralsnog
2024/2025 eerder realiteit. Wel is er al een voorlopig ontwerp voor het gebouw gerealiseerd.
Om het integrale onderwijs mogelijk te maken neemt Stichting Trigoon ook deel aan een
landelijk experiment om speciaal onderwijsleerlingen in een sbo-setting te onderwijzen met
behoud van bekostiging. Deze beleidsregel is in 2020 opnieuw open gesteld voor nieuwe
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deelname. De besturen uit de eerste lichting nemen automatisch deel aan deze ‘nieuwe’
beleidsregel.
Dit experiment wordt nauwletend gevolgd vanuit het ministerie door onderzoekers van de
Rijksuniversiteit Groningen en de resultaten worden beoordeeld op de vooraf gestelde
prognoses en ontwikkelingsperspectieven.
Vanaf de start in 2017 werden allereerst de jongste leerlingen die instroomden in deze IKECsetting opgevangen. In 2019 varieert de leeftijd van deze leerlingen inmiddels van 7 tot 9
jaar en met ingang van augustus 2020 vallen alle leerlingen van de deelnemende scholen
binnen het concept van het IKEC. Hierbij kan worden aangetekend dat de speciaal
onderwijsleerlingen van de Aloysiusstichting vanaf 1 augustus zijn ingeschreven bij het IKEC
van Stichting Trigoon.
Op De Boerderij in Wijdenes wordt ook aan special onderwijsleerlingen lesgegeven, echter in
een speciale setting waar ook jeugdzorg aanwezig is en behandeling plaatsvindt. Stichting
Ronduit was verantwoordelijk voor het onderwijs en vanaf augustus 2020 valt deze locatie
ook onder de verantwoordelijkheid van het IKEC van Stichting Trigoon.
In 2020 is het IKEC doorgegroeid en heeft zich positief ontwikkeld. Het blijft echter wel een
bijzonder managementvraagstuk om deze ontwikkeling goed vorm te geven als er op zes
locaties als zodanig gewerkt moet worden.
Ook in de gemeente Stede Broec wordt voorzichtig toegewerkt naar onderwijs in een IKEComgeving. Hier is een start gemaakt in de samenwerking van sbo ’t Palet met een
kinderopvangorganisatie (Berend Botje). Daarnaast is er al sprake van samenwerking met
een jeugdzorgorganisatie (Parlan) op een aparte locatie voor jonge kinderen van 4 tot 6 jaar
oud.
Bij het werken met integrale arrangementen moet niet alleen worden gedacht aan het werken
in het primair onderwijs. In overleg met het samenwerkingsverband VO en voortgezet
speciaal onderwijs De Spinaker wordt nagedacht over de realisatie van een integraal
jongeren- en expertisecentrum. Vanuit Stichting Trigoon participeren het praktijkonderwijs
en vso de Stormvogel in dit overleg.
3. Onderwijs-zorgarrangementen en zorg-onderwijsarrangementen
Op de scheidslijn tussen onderwijs en dagbesteding is er sprake van diverse arrangementen
in het onderwijs om meer zorg te kunnen bieden (hier spreekt men van onderwijszorgarrangementen), zodat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen. Daarnaast is er
sprake van het bieden van onderwijs in dagbesteding, zodat leerlingen kunnen gaan ingroeien
in onderwijs. Hier zijn het zorg-onderwijsarrangementen.
Stichting Trigoon heeft in 2020 met de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet
onderwijs en de diverse (beleidsmedewerkers van de) gemeenten in Westfriesland overleg
gevoerd om te komen tot een uniforme aanpak. In deze uniforme aanpak worden regie en
verantwoordelijkheden geregeld, evenals het financieringsvraagstuk. Dit heeft geleid tot een
vastgestelde notitie, met een implementatieplan en doorzettingstafel, die in 2021 zal worden
geïmplementeerd in de samenwerkingsverbanden en alle gemeenten van Westfriesland.
In concreto verzorgen medewerkers van Stichting Trigoon onderwijs (De Reizigers) op
dagbestedingsplekken en in maatwerktrajecten (o.a. op zorgboerderijen en in instellingen)
en wordt nadrukkelijker zorg verbonden aan onderwijstrajecten. Dit wordt in de
ondersteuningsteams van de scholen besproken en georganiseerd.
4. Thuisnabij onderwijs
Eén van de doelstellingen van passend onderwijs is het bieden van meer thuisnabij onderwijs.
In Westfriesland lukt dit, getuige het feit dat dagelijk zo’n 250 leerlingen onderwijs volgen
buiten de regio, nog niet zo goed.
Door de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs en Stichting Trigoon zijn
diverse soorten initiatieven ontwikkeld om meer thuisnabij onderwijs te kunnen bieden.
Zo worden aan het regulier voortgezet onderwijs speciale groepen toegevoegd voor leerlingen
met ondersteuningsbehoeften in het autistisch spectrum. Collega’s van Stichting Trigoon met
deze expertise worden daartoe ingezet. En er wordt ondersteuning geboden op het preventief
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of curatief handelen in de scholen. In de ondersteuningsteams wordt gebruik gemaakt van de
expertise van medewerkers van Stichting Trigoon.
Kinderen die buiten de regio mytylonderwijs volgen kunnen steeds meer op onze scholen voor
zml terecht. Dit vraagt om verbreding van het onderwijs(zorg)aanbod. Daar wordt in de
professionalisering op ingezet, maar het brengt ook de eigen beperkingen in beeld. Niet alle
ondersteuning en/of begeleiding kan worden geboden.
Sinds augustus 2018 is er in de nabijheid van het praktijkonderwijs en het vmbo een
‘schakelklas’ gestart. In deze schakelklas worden leerlingen met een vso-perspectief
opgevangen, die anders de regio uit zouden gaan. Hen wordt een maatwerktraject geboden
om na een jaar door te stromen in het regulier vmbo of in het reguliere praktijkonderwijs. In
de twee jaren waarin deze pilot draait zien we dat 90 % van de leerlingen inderdaad binnen
het reguliere onderwijs uitstroomt. Inmiddels gaat de pilot het derde en laatste jaar in en dan
wordt de afweging gemaakt of dit arrangement wordt doorgezet en/of wordt uitgebreid.
Stichting Trigoon is ook betrokken bij de opzet van een vso (voormalig cluster 4)voorziening in oostelijk Westf-Friesland. Het betreft dan een 2-jarige brugklas binnen het

reguliere onderwijs, met de inzet van expertise uit het vso en ondersteuning vanuit
de jeugdzorg.
De bedoeling is dat de leerlingen vervolgens in een reguliere school naar hun diploma worden
geleid.
5. Thuiszitters
Ofschoon het geen directe verantwoordelijkheid is voor Stichting Trigoon om het aantal
thuiszitters in de regio te verminderen, levert zij daar wel een grote bijdrage aan.
Stichting Trigoon verzorgt op succesvolle wijze de Reboundvoorziening van het
samenwerkingsverband VO. Leerlingen die mogelijk afhaken binnen het voortgezet onderwijs
worden na een persoonsafhankelijke periode weer teruggeleid naar het onderwijs.
In totaal hebben 21 leerlingen van elf verschillende scholen voor voortgezet onderwijs de
Reboundvoorziening bezocht. De gemiddelde verblijfsduur bedroeg 18 weken, maar varieerde
tussen de 5 en 34 weken.
Ook voor andere leerlingen van het voortgezet onderwijs moeten bijzondere
maatwerktrajecten worden gerealiseerd om terug te keren in het onderwijs. Dit gebeurt met
transitiecoaches van het samenwerkingsverband. Stichting Trigoon detacheert deze coaches.
6. Maatschappelijke en arbeidsmarktgerichte ontwikkeling
Stichting Trigoon kent veel potentiële leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt en tot
participatie in onze samenleving. Veel van deze leerlingen vallen na hun schoolperiode terug
op de vertrouwde omgeving van de school.
Vaak komen zij voor raad en advies terug naar deze omgeving. Dat is dan ook de plek om
deze jongeren opnieuw te bemiddelen naar arbeid of dagbesteding. Vanuit gemeentelijke
(Wmo-) middelen worden jaarlijks zo’n 80 jongeren bemiddeld.
Ook zijn er jongeren, die via extra scholing hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten
of om beter te kunnen te participeren in de samenleving. Via de ‘Avondschool’ biedt Stichting
Trigoon oud-leerlingen de gelegenheid om zich extra te scholen of om ondersteuning te
krijgen bij vragen waar zij mee worstelen.
7. Bestuursbureau
In het bestuursbureau zijn een aantal functies belegd, die eigen doelstellingen kenden in het
afgelopen verslagjaar.
Afdeling financiën:
In 2019 verliep de termijn, die de raad van toezicht hanteert, voor het werken met een
accountant. In het aanbestedingstraject is Van Ree gekozen als nieuwe accountant.
Binnen de afdeling zijn een paar professionaliseringsslagen gemaakt. Zo wordt Capisci nu
gebruikt als instrument voor de begrotingen en zijn het treasurystatuut en het inkoop- en
aanbestedingsbeleid aangepast. Door te werken met Bunck-passen is het financiële reilen en
zeilen van de scholen meer inzichtelijk gemaakt. Ook in de planning- en controlcyclus hebben
we weer stappen kunnen zetten. Het samenwerken met de auditcommissie is mede hierdoor
ook verbeterd.
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Afdeling personeel:
De medewerker P&O heeft een tijdelijke uitbreiding gekregen van wtf 0,1000 tot augustus
2021. Dit is nodig voor het digitaliseringsproces van de personeelsdossiers, de implementatie
van een nieuw verzuimsysteem en het invoeren van alle wijzigingen m.b.t. het IKEC in
verschillende systemen.
Er is door P&O veel energie gestoken in het vinden en contracteren van een nieuwe arbodienst
en in het invoeren van een selfservice systeem waarmee medewerkers digitaal wijzingen in
hun
persoonlijke
situatie
kunnen
doorgeven,
declaraties
kunnen
indienen,
werkgeversverklaringen kunnen aanvragen, diploma’s kunnen uploaden etc. Momenteel
wordt er onderzocht hoe we de gesprekkencyclus digitaal kunnen vormgeven en vastleggen.
Wellicht is er een goed ‘skills’-programma waarmee we gemakkelijk toegang hebben tot de
competenties van alle medewerkers, zodat wij deze ook mogelijk Trigoonbreed kunnen
inzetten.
Er zijn er nieuwe functiebeschrijvingen ontwikkeld voor de medewerker facilitair- en
gebouwenbeheer en voor de teamleiders in het PO. Bovendien is het proces begeleid omtrent
invoering van aangepaste functies zoals deze door de PO-Raad zijn ontwikkeld.
Er is beleid ontwikkeld zoals een thuiswerkregeling, regeling zij-instroom, nascholingsbeleid,
concept taakbeleid voor PrO en een regeling voor de inzet van assistenten in de vervanging
van leerkrachten. Verder wordt er gewerkt aan nieuw verzuimbeleid en aan beleid omtrent
werving & selectie.
Tot slot faciliteren wij sinds december 2020 het afstudeeronderzoek van een HBO studente
HRM. Zij verricht in opdracht van de organisatie onderzoek naar het ‘onboarding’-proces
binnen Stichting Trigoon en zij wordt hierin begeleid door het hoofd P&O. De verwachting is
dat wij met de uitkomsten van het onderzoek volgend schooljaar ons ‘onboarding’-proces
kunnen verbeteren, met als gevolg een fijne(re) start voor nieuwe medewerkers bij de
organisatie.
Afdeling ICT:
Op sbo ’t Palet na zijn alle scholen en locaties nu aangesloten op het centrale platform van
de stichting. Dit geldt ook voor de locatie Wijdenes van het IKEC.
We zien in echter dat in de periode van het afstandsonderwijs onze thuiswerkoplossing
problemen geeft. Meerdere kunstgrepen zijn nodig om vanaf thuis afstandsonderwijs te
bieden. Dit heeft te maken met de verbinding via VPN.
Naast een werkgroep technisch beheer van medewerkers ICT is er ook een
gebruikerswerkgroep. Dat is de werkgroep functioneel beheer.
Op de scholen ontstaat steeds meer een idee op welke wijze men ICT in wil zetten in het
onderwijs. Daar doet zich ook de vraag voor via welk platform dit dient te gebeuren. Dat
betekent dat er op korte termijn keuzes gemaakt moeten worden tussen het werken met een
fysieke server, cloudoplossingen of een hybride vorm. Binnen de cloudoplossingen lijkt de
Google-omgeving voor het onderwijs voordelen te bieden, maar is nog niet voldoende
duidelijk hoe dit zich verhoudt tot het gebruik van Microsoftapplicaties voor administratief
gebruik.
Communicatie en PR:
Deze bovenschoolse functie richt zich allereerst op de interne en externe communicatie via
de sociale media en de websites. De Trigoniek is een interne nieuwsbrief, die in ieder geval
maandelijks, maar indien nodig ook op ad hoc-basis verschijnt. In het afgelopen jaar is er
gewerkt aan de vormgeving van de websites van de diverse organisaties en is de vraag aan
de orde geweest op welke wijze de huidige huisstijl verwerkt kan worden in gevelborden en
andere uitingen (bedrijfskleding, belettering etc.). Vanwege het grote aantal vacatures is er
vaak een beroep gedaan op deze kleine afdeling.
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Op het gebied van voorlichting aan groepen acht van de basisschool met betrekking tot de
overstap van po naar vo worden eigen activiteiten ontplooid door de individuele scholen, maar
ook wordt samengewerkt met andere vo-scholen.
Algemeen beleid:
Binnen Stichting Trigoon is in 2020 de relevante informatie uit nieuwsbrieven, artikelen en
wet- en regelgeving gedurende het schooljaar bijgehouden en is, waar nodig, nieuw beleid
opgesteld of is bestaand beleid herzien. Dit was bijvoorbeeld het geval met het sponsorbeleid.
Verder is er in het kader van vervanging van algemeen beleid een nieuw protocol bij overlijden
opgesteld en zijn diverse notities geactualiseerd (w.o. de notitie melding schade door inbraak,
vernieling en brand en afhandeling glasschade). Alle beleidsstukken zijn via een
mappenstructuur inzichtelijk gemaakt voor het personeel dat toegang heeft tot de server.
De werkgroep AVG is in 2020 opgestart en deze heeft als doel ‘het zijn van een platform voor
bewustzijn in de praktijk’, waarbij de werkgroep de schakel vormt tussen opgesteld beleid en
de aandacht die ervoor moet worden gegenereerd binnen de scholen en de totale organisatie.
Vanuit algemeen beleid vindt begeleiding plaats van het proces rondom (mobiele) telefonie
(contractbeheer) en het onderhouden van contacten met de aanbieder. Ook het proces
rondom het verkrijgen van een gelijkwaardigheidsoplossing voor de brandmeldinstallatie van
twee van de (verouderde) schoollocaties en het uitbesteden van onderhoud van de
brandmeldinstallaties binnen het IKEC Hoorn is in 2020 in werking gezet en loopt in 2021
door.
Ook in 2020 is het verzekeringspakket van de stichting doorgenomen met de aanbieder om
te beoordelen of alle verzekeringen voor de organisatie volstaan en zijn wijzigingen m.b.t de
fusie van De Wissel en de Piramide en de overname van het onderwijsdeel van de
zorgboerderij in Wijdenes verwerkt.
De fusie van bovengenoemde scholen heeft geleid tot het opstellen van een nieuw
medezeggenschapsstatuut, nieuwe medezeggenschapsreglementen voor het IKEC Hoorn en
sbo ’t Palet en een nieuw medezeggenschapsreglement voor de GMR van IKEC Hoorn, sbo en
s(v)o van Stichting Trigoon.
Op het gebied van sociale veiligheid zijn de digitale veiligheidsplannen van de Stichting School
en Veiligheid op alle scholen in 2020 geactualiseerd en zijn de actiepunten daaruit in de
resultaatverantwoordelijk managementgesprekken met de directeuren besproken en
opgenomen in de schoolplannen. De vernieuwde publicatie uit 2020 van ‘als een ramp de
school treft’ is opgenomen en inzichtelijk voor het personeel. Calamiteitenplannen van de
schoollocaties en het privacyreglement voor leerlingen zijn geactualiseerd.
Er is in 2020 een start gemaakt met het uitvoeren van volledige RI&E’s op alle schoollocaties
en binnen het bestuursbureau na het betrekken van de nieuw aangebouwde kantoorruimte.
De uitvoering van toetsing van de RI&E’s is vastgelegd en vindt in het voorjaar van 2021
plaats.
Een aantal verplichte documenten en registers in het kader van de AVG zijn in de loop van
het afgelopen jaar opgesteld of vernieuwd. Zo is er beleid gemaakt op het gebied van
bewaartermijnen, en zijn een privacyreglement en een protocol beveiligingsincidenten en
datalekken opgesteld.
Voor de elementen uit de AVG die op dit moment volledig zijn, volstaat het om een jaarlijkse
hercontrole te doen in het kader van plan-do-check-act. De beschikbare uren voor de FG
zouden voldoende moeten zijn om alle werkzaamheden uit te voeren en aanvullend als
vraagbaak beschikbaar te zijn.
De praktische omgang met persoonsgegevens binnen Trigoon bevindt zich op een voldoende
niveau. Vragen vanuit scholen (zowel van betrokkenen of van medewerkers) over privacy
bereiken de FG wanneer diens advies gewenst is. Datalekken worden ook tijdig gemeld zodat
de FG kan ondersteunen bij de afhandeling. Er zijn in het afgelopen jaar twee datalekken
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gemeld bij de FG. Hoewel het niet zeker is dat er zich niet meer incidenten hebben
voorgedaan, is de bewustwording dermate ontwikkeld dat het onwaarschijnlijk is dat
incidenten door medewerkers noch ouders of leerlingen worden opgemerkt. Het blijkt dus dat
de systemen en de werkwijze van medewerkers een voldoende niveau van veiligheid bieden.
Een doorlopende bewustwordingscampagne dient ertoe om dat niveau steeds te blijven
verhogen.

2.2.4 Politieke of maatschappelijke impact
Het leidt geen twijfel dat de COVID-19-pandemie van enorme invloed is geweest in 2020 en
we zullen daar in 2021 ook mee te maken krijgen. We zullen blijvend bezig zijn met de schade,
die de pandemie heeft aangericht in (leer)vorderingen en persoonsontwikkeling van onze
leerlingen.
De leerlingen binnen het primair onderwijs zijn thuis gebleven in de periode van 16 maart tot
11 mei. Voor de leerlingen van onze praktijkscholen duurde de scholensluiting zelfs tot 2 juni.
Daarnaast zijn de scholen in een tweede periode ook nog tijdens de laatste 3 weken van het
kalenderjaar gesloten geweest.
Dit heeft natuurlijk veel impact gehad op het onderwijs van de leerlingen en op hun
ontwikkeling.
Veel van onze leerlingen zijn al achterstandsleerlingen. Thuisonderwijs draagt in de meeste
gevallen niet bij tot een adequaat aanbod om deze achterstanden in te lopen.
Veel van onze leerlingen bevinden zich in een kwetsbare situatie. Mentoren en
groepsleerkrachten hebben veel moeite gedaan om contact met deze leerlingen en hun ouders
te onderhouden. Regelmatig werden deze leerlingen op school uitgenodigd om fysiek het
onderwijs te volgen. Voor het praktijkonderwijs was dit sowieso voor de praktijklessen aan de
orde.
Binnen het primair onderwijs heeft de eindtoets niet plaatsgevonden. Schooladviezen voor het
voortgezet onderwijs zijn op basis van schoolkeuze-onderzoeken en het leerlingvolgsysteem
aan de orde geweest.
Daarnaast zijn de leerlingen van ouders in cruciale beroepen in de noodopvang opgevangen.
Dat was natuurlijk binnen het primair onderwijs veel meer aan de orde dan in het voortgezet
onderwijs van onze stichting.
De ontwikkeling van kindcentra in het onderwijs is meer en meer aan de orde. Opvallend is
wel dat wet- en regelgeving achterblijft op de praktische gang van zaken binnen de centra.
Personeel van onderwijs en kinderopvang werken samen in de centra, zonder dat dit
rechtspositioneel geregeld is. Daardoor ontstaat een dilemma in de aansprakelijkheid van de
medewerkers en de organisaties, die samenwerken in een kindcentrum. Er wordt vaak gewerkt
onder één leiding met één pedagogisch klimaat aan een doorgaande ontwikkeling van kinderen
Er wordt in Nederland breed nagedacht over een efficiënte en effectieve inzet van de middelen
voor o.a. de jeugdzorg vanuit de gemeentebudgetten van de Wmo. Binnen de
samenwerkingsverbanden PO en VO wordt er samengewerkt om hieraan tegemoet te komen.
Dat betekent dat er in Westfriesland diverse onderwijs-zorgarrangementen (OZA) en zorgonderwijsarrangementen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Stichting Trigoon speelt in deze
arrangementen een grote rol vanuit de aanwezige en opgebouwde expertise.

2.2.5 Maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’
Werkdrukvermindering
In het po en vo is aandacht voor werkdrukvermindering. Op de po-scholen wordt gewerkt
met een werkverdelingsplan waarbij de medewerkers bepalen hoe het werk verdeeld wordt.
Hierbij mag de individuele normjaartaak niet overschreden worden. In het vo (de
praktijkscholen) wordt gekeken naar het omlaag brengen van de lestaak om deze meer in
overeenstemming te brengen met de reguliere vo-scholen en zodoende de werkdruk te
verminderen.
Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid
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Er is levensfasebewust personeelsbeleid ontwikkeld waarin instrumenten zijn opgenomen om
medewerkers te ondersteunen als de omstandigheden hierom vragen. De druk kan (tijdelijk)
verminderd worden door onder meer het aanpassen van het takenpakket, het verkorten van
de werkdag en/of het aanbieden van externe hulp.
Er wordt momenteel onderzocht of een nieuwe (en vooralsnog tijdelijke) RVU-regeling kan
worden toegevoegd aan het beleid omtrent duurzame inzetbaarheid. Het betreft een regeling
waarbij medewerkers die maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd zitten, eerder kunnen
stoppen met werken door hen maximaal 3 jaar een uitkering ter hoogte van de AOW mee te
geven bij ontslag. De regeling is op dit moment nog onvoldoende uitgewerkt en het is nog
niet
duidelijk
of
de
werkgever
voor
compensatie
in
aanmerking
komt.
Arbeidsparticipatie
Bij Stichting Trigoon zijn enkele medewerkers werkzaam (in dienst of ingehuurd) met afstand
tot de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt Stichting Trigoon de eigen leerlingen, die ook tot de
doelgroep (gaan) behoren, interne stages en arbeidstraining aan om hun
arbeidsvaardigheden te vergroten in een voor hen veilige omgeving.
Het bieden van werkervaringsplaatsen is een aantal keren gedaan maar dit was tot op heden
geen succes. Voor medewerkers die op basis van arbeidsparticipatie bij Stichting Trigoon
werkzaam zijn, blijkt Stichting Trigoon niet altijd een geschikte werkomgeving te zijn vanwege
de complexe doelgroep in de scholen.
Investering startende leerkrachten/docenten
Voor het derde achtereenvolgende schooljaar heeft Stichting Trigoon extra geld beschikbaar
gesteld aan de scholen om een extra startende leerkracht/docent te benoemen.
Deze starters worden aan een school verbonden maar mogen stage lopen op alle tot Stichting
Trigoon behorende scholen. Zij krijgen dan een beter beeld van de verschillende doelgroepen
en ontdekken welke doelgroep hen het beste past. Ook krijgen de starters meer
begeleidingstijd dan in de cao voor starters is opgenomen. Vanwege het lerarentekort komt
het helaas toch voor dat de startende docent volledig moet worden ingezet om geen klassen
naar huis te hoeven sturen. Uiteraard alleen als de betrokken docent hiermee akkoord gaat.

2.2.6 Samenwerkingsverbanden
Als gevolg van de Wet passend onderwijs participeren de scholen en het bestuur sinds 1
augustus 2014 in de Stichting Samenwerkingsverband PO De Westfriese Knoop en de
Vereniging Samenwerkingsverband VO West-Friesland.
De voorzitter van het college van bestuur van Stichting Trigoon is lid van het bestuur van
Samenwerkingsverband PO De Westfriese Knoop en van het bestuur van
Samenwerkingsverband VO West-Friesland.
Bovendien wordt ook in beide samenwerkingsverbanden deel uitgemaakt van de
ledenvergaderingen.

2.2.7 Ontwikkelingen bij verbonden partijen
De governance van de samenwerkingsverbanden heeft vanaf 2019 centraal gestaan. Er wordt
in Westfriesland voor het po en vo gewerkt met één ondersteuningsplan. Na het vertrek van
de directeur Samenwerkingsverband VO is ten aanzien van de governance besloten om met
een directeur-bestuurder te gaan werken voor beide samenwerkingsverbanden in een two-tier
bestuursmodel. Dat heeft een aanloopperiode tot januari 2021. Dan zullen een directeurbestuurder en een raad van toezicht operationeel zijn in de governance van beide
samenwerkingsverbanden. De werving en selectie van de leden van de raad van toezicht heeft
in 2020 plaatsgevonden.
In het Samenwerkingsverband (SWV) primair onderwijs waren de meest betekenisvolle
onderwerpen:
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-

Het onderzoek van de populatie van het sbo en so in de regio. Vanuit de vraag wat de
ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen is wordt gekeken of de bekostiging van het
onderwijs daarmee in lijn is. Dit onderzoek is uitgevoerd door Infinite. In 2021 worden hier
consequenties aan verbonden voor het schooljaar 2021/2022.

-

Het samenwerkingsverband is mede verantwoordelijk voor de doelmatigheid waarmee de
rijksmiddelen passend onderwijs worden ingezet. Maar een eenduidige manier voor
verantwoording door de deelnemende schoolbesturen iwas nog niet gevonden. Daarvoor is nu
een instrument gekozen. Deelnemende schoolbesturen zullen zich voor het eerst met dit
instrument verantwoorden over het kalenderjaar 2021.

-

Het optimaliseren van de ondersteuningsstructuur van het samenwerkingsverband is een
onderdeel van de jaarlijkse evaluatie. Ditmaal is er onder meer ingezet op het verbeteren van
de kwaliteit van het werken in de ondersteuningsteams van de basisscholen.

-

-

-

HB-ondersteunings voorzieningen.
In de regio zijn er op drie plekken ondersteuningsvoorzieningen voor hoogbegaafden
gerealiseerd. De werkwijze en de resultaten zijn geëvalueerd en processen zijn aangescherpt.
In de afgelopen jaren zijn er allerlei initiatieven en arrangementen ontwikkeld ten behoeve van
een dekkend aanbod van extra ondersteuning en diepteondersteuning.
Het geheel hiervan in nu in samenhang tot elkaar gebracht. Processen naar deze voorzieningen
en arrangementen zijn in lijn gebracht en afwegingskaders op elkaar afgestemd.
Voor het SWV voortgezet onderwijs waren de volgende betekenisvolle onderwerpen aan de
orde:
- De voortzetten van de pilot ‘Schakelklas’ in oostelijk Westfriesland.
- De opstart van ‘Special Classes’ bij reguliere scholen voor havo/vwo. Deze ‘Special Classes’
zijn met name ingericht voor leerlingen met ASS.
- De Ida Gerhardt Academie (school voor persooonlijk onderwijs) is een voorziening gestart in
de regio Westfriesland. Zij zijn toegetreden tot het samenwerkingsverband VO en hebben sinds
maart 2020 een afvaardiging in de ledenvergadering van het samenwerkingsverband.
- De verdeling van de midddelen voor extra ondersteuning is opnieuw vastgesteld ten behoeve
van de begroting van 2021 van het samenwerkingsverband.
- Ten behoeve van de groei van het speciaal voortgezet speciaal onderwijs wordt er naast de
‘Special Classes’ en de ‘Schakelklas’ een voorziening ontwikkeld voor leerlingen met een
vso-profiel. Dit type leerlingen gaat nu nog veelal de regio uit naar Lelystad om bij één van
de scholen van Eduvier onderwijs te genieten. Het
is de bedoeling dat deze leerlingen na
twee jaar doorstromen naar de reguliere vormen van voortgezet
onderwijs om aldaar
een diploma te behalen. Als deze leerlingen
toch aangewezen blijven op voortgezet
speciaal onderwijs dan wordt een verblijf in
Hoorn, of alsnog in Lelystad, het vervolg.
In 2021 zal een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten ten behoeve van het IKEC met
Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH). Zij zal in het jaarverslag 2021 opgenomen worden als
verbonden partij.

2.3 Verslag toezichthoudend orgaan
Jaarverslag Raad van Toezicht Stichting Trigoon 2020
1. Stichting Trigoon
Stichting Trigoon is een jonge stichting en bestaat vanaf 1 januari 2018. Stichting Trigoon is een
samenvoeging van Stichting Leerzaam, ’t Palet en Federatie Hoorn 2. Hiermee is bereikt dat in de
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regio Westfriesland alle gevestigde scholen voor speciaal (basis en voortgezet) onderwijs (op
cluster4 de Spinaker na) en de praktijkscholen onder een stichting vallen.
Er is een scheiding gemaakt tussen bestuur en toezicht. Het bestuur wordt gevormd door het college
van bestuur en het toezicht berust bij de raad van toezicht.
2. Raad van Toezicht
2.1 Samenstelling raad van toezicht en college van bestuur
Naam:
Portefeuille Toetreding Rooster Tweede
van
termijn
Raad van toezicht
aftreden mogelijk?
Dhr. H.J. Lenting
Voorzitter
01-07-2020 01-07juli 2028
2024
Mevr. L. Franken
Vice
01-01-2018 01-01januari 2023
voorzitter
2023
Dhr. M. Kobus
Lid
01-01-2018 01-08Geen
2024
volgende
termijn
mogelijk
Dhr. H. Vermeulen
Lid
01-01-2018 01-01januari 2022
2022
Dhr. R. Rook
Lid
01-08-2018 01-08augustus
2022
2026
Uitgetreden:

Herbenoembaar

Ja
Nee
Nee

Nee
Ja

Dhr. P. Claessen

Voorzitter

01-01-2018

01-072020

nvt

nvt

College van
bestuur
Dhr. J. van Berkum

Voorzitter

01-01-2018

nvt

nvt

Dhr. J. Borsboom

Lid

01-04-2020

nvt

nvt
Vast contract
nvt

Mevr. C. van
Breenen

Lid

01-01-2018

01-032020

nvt

nvt

nvt

2.2 Commissies
Voor een goede taakverdeling binnen de raad van toezicht, maar vooral ook voor het bieden van
ondersteuning en advisering over ontwikkeling beleid en financiële problematiek van het bestuur,
zijn er drie commissies ingesteld. Te weten:

Remuneratiecommissie:
Dhr. H.J. Lenting en Dhr. M. Kobus

Auditcommissie:
Dhr. M. Kobus en Mevr. L. Franken

Kwaliteitscommissie:
Dhr. H. Vermeulen en Dhr. R. Rook
Voor alle commissies zijn reglementen vastgesteld en conform deze reglementen komen de
commissies bijeen. Het college van bestuur woont op uitnodiging de commissievergaderingen bij.
2.3 Nevenfuncties
Dhr. H.J. Lenting
Mevr. L. Franken

Dhr. M. Kobus
Dhr. H. Vermeulen
Dhr. R. Rook

Lid raad van toezicht Installatiewerk nl ¹
Voorzitter raad van toezicht stichting DnoDOEN¹
Voorzitter raad van toezicht stichting WonenPlusWelzijn
Lid raad van toezicht stichting Sarkon¹
Geen
Geen
Geen

¹ Bezoldigde nevenfuncties.
2.4 Werkgevers
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De raad van toezicht is werkgever van het college van bestuur. Elk schooljaar worden er nieuwe
doelstellingen afgesproken. Driemaal per jaar heeft de remuneratiecommissie individuele
gesprekken met het college van bestuur om de ontwikkelingen te evalueren.

2.5 Vergaderingen
De raad van toezicht heeft conform de planning vijfmaal vergaderd. Op het vooroverleg na heeft
het college van bestuur alle vergaderingen van de raad van toezicht bijgewoond.
In de vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

vaststellen strategisch beleidsplan

vaststellen bestuursreglement

maatregelen m.b.t. Covid-19

begroting en jaarrekening

managementrapportages

ontwikkelingen integraal kind- en expertisecentrum (IKEC), inclusief huisvesting

kwaliteitsbeleid

fusie sbo De Wissel en sbo de Piramide

vormgeving identiteit

meerjaren formatieplan 2020-2024

personele problematiek (tekort leerkrachten en ziekteverzuim)

kennismaking nieuwe directie Samenwerkingsverband

Het bespreken van het jaarverslag. Voor de jaarlijkse accountantscontrole heeft de raad
van toezicht bepaald welk bureau de controle uitvoert. Vooraf vindt er een interim
controle plaats op de gevolgde processen. Op basis van bevindingen vindt er uitvoering
van een plan van aanpak voor verbeteringen plaats. De jaarlijkse controle omvat de
rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Het verslag van de
accountantscontrole wordt besproken en de accountant is hierbij aanwezig om vragen
te beantwoorden en eventueel toelichting te geven.
2.6 Reflectie
Elk jaar vindt er een evaluatie plaats op het lerend vermogen.
2.7 Naleving Governance en code goed bestuur
Voor Stichting Trigoon is de code ‘Goed Onderwijsbestuur’ van de VO-raad en ‘Good Governance’
leidend.
A. Governance
1. De vacature in het cvb is op een zorgvuldige manier ingevuld.
Het advies van de benoemings- en adviescommissie is door de raad van toezicht overgenomen en
er is een nieuw lid college van bestuur benoemd.
2. De vacature in de rvt is op een zorgvuldige manier ingevuld.
3. Verantwoording
B. Overleg GMR
Tweemaal per jaar heeft raad van toezicht overleg met de GMR.
Eenmaal op initiatief van de raad van toezicht en eenmaal op initiatief van GMR.
C. Publicatie jaarverslag
Het jaarverslag wordt intern met het management besproken en op de website van Stichting
Trigoon gepubliceerd. Daarnaast wordt het verslag naar de samenwerkingsverbanden gestuurd.
D. Honorering
Op basis van jaarlijks 5 vergadering ontvangen de leden van raad van toezicht een vergoeding
van € 2.500, - en de voorzitter ontvangt € 3.500, -.
E. Goed Onderwijsbestuur
Door juiste functiescheiding binnen het college van bestuur is de in het verleden ontstane
integriteitskwestie opgelost. De code goed onderwijsbestuur wordt gehandhaafd.
2.8 Tot slot
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Ik wil namens de raad van toezicht het college van bestuur en alle medewerkers van Stichting
Trigoon bedanken voor hun inzet en aanpassingsvermogen in het afgelopen bijzondere jaar.
COVID-19 heeft veel gevraagd van medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgenden van
leerlingen. 2021 gaat ons perspectief bieden voor beëindiging van deze pandemie en tevens voor
een politiek locatiebesluit voor vestiging van het IKEC.
Namens de raad van toezicht,
Herk-Jan Lenting (Voorzitter)

2.4 Omgeving
2.4.1 Afhandeling van klachten
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school
of binnen de stichting. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een
meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er.
Voor de stichting is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken
is in te zien op onze websites. Iemand die een klacht wil indienen kan dat doen bij de schoolleiding of
bij het college van bestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden. De school is voor de
behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie,
de
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden
kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.
In het verslagjaar zijn er diverse klachten bij de directeuren van de scholen neergelegd. In alle
gevallen, op één na, zijn deze klachten in onderling overleg opgelost met een bevredigende afloop. In
één geval heeft er een gesprek plaatsgevonden van ouders met de voorzitter van het college van
bestuur. Het betrof een klacht over het advies m.b.t. voortgezet onderwijs aan een leerling. Het
gesprek heeft er uiteindelijk toe geleid dat de ouders het advies hebben geaccepteerd en de leerling,
conform het advies, hebben aangemeld bij het voortgezet onderwijs.
Er is één klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Na consultatie door de
klachtencommissie bij de klager is de klacht ingetrokken. Ook dit betrof een klacht over een
schooladvies naar het voortgezet onderwijs.

2.4.2 Ontwikkeling in 2020 m.b.t. internationalisering
In het jaar 2020 zijn er geen activiteiten uitgevoerd in het kader van internationalisering. Een
aanvraag hiervoor is afgewezen omdat wij het thema onderwijs-zorg-arbeid centraal wilden
stellen. Helaas wilde het agentschap uitsluitend projectaanvragen in behandeling nemen zonder
het onderdeel “zorg”. Wij vinden dit een gemiste kans omdat deze integratie een belangrijke
succesfactor kan vormen. Voor het komende schooljaar (schooljaar 2021-2022) zullen wij de
mogelijkheden voor het indienen van een nieuwe aanvraag verkennen.
Net als in 2019 waren er ook dit jaar geen ESF-middelen beschikbaar, tenminste dat was het
uitgangspunt, maar op de valreep kwam er toch nog een toekenning voor het bedrag van
185.700,--. Samen met de subsidies van de gemeenten van de arbeidsmarktregio NoordKennemerland van 200.000,-- en de subsidie Impuls Baankansen van 185.700,-- ontvangen de
twaalf scholen voor pro en vso een totaal aan subsidies van 571.400,-Voor de scholen van Stichting Trigoon betekent dit na aftrek van de administratiekosten een
subsidiebedrag van:
Bruto
subsidie

Administratie
kosten

Netto
Subsidie

PWF locatie Hoorn

€ 107.306,-

€ 1.683,-

€ 105.623,-

PWF locatie Stede Broec

€ 75.416,-

€ 1.183,-

€

De Stormvogel

€ 66.366,-

€ 1.041
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€

74.233,65.325,-

Samen met het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) en de gemeenten in onze
arbeidsmarktregio hebben wij afspraken gemaakt over de inzet van deze middelen voor het
creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het vso/praktijkonderwijs. Op deze wijze
konden wij in 2020 ongeveer 75% van de anders door ESF gefinancierde activiteiten blijven
uitvoeren.

2.4.3 Toekomstige ontwikkelingen internationalisering
De deelnemende partners (Nederland en Duitsland) willen met een nieuwe subsidieaanvraag
het kennisnetwerk verbreden door het betrekken van partners uit andere landen (België).
Daarnaast willen we met dit project meer de focus leggen op het onderdeel “zorg” dat een
belangrijke factor is in de begeleiding en ontwikkeling van de doelgroep. De doelstelling is als
volgt geformuleerd:
“Het doel van de uitwisseling is om voor de zeer kwetsbare doelgroep jongeren vanaf 16 jaar,
zonder kwalificatieplicht, die de school verlaten zonder werk of zicht op maatschappelijke
participatie, kennis uit te wisselen om deze doelgroep alsnog te kunnen ondersteunen naar een
passend traject. De focus ligt hierbij op de relatie tussen zorg-onderwijs-arbeidsmarkt.”
Na 2020 is er weer ESF-subsidie beschikbaar. In 2019 hebben wij hierover voorbereidend
overleg gevoerd met het agentschap en de 13 deelnemende scholen in onze arbeidsmarktregio.
Stichting Trigoon is penvoerder voor de ESF-projecten.
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3.

Risicomanagement

Intern risicobeheersings- en controlesysteem
Binnen de afdeling Financiën zijn alle documenten uit de planning- en controlcyclus opgesteld.
Binnen Stichting Trigoon worden, naast de begroting en het jaarverslag, tussentijdse rapportages
opgesteld en besproken. De afdeling Financiën stelt de rapportages op met input vanuit het
administratiekantoor. De rapportages worden besproken met het cvb en de rvt.
Vanaf eind 2018 is besloten om in de rapportages meer aandacht te geven aan de kansen en
risico’s. Met de meerjarenbegroting 2020-2023 is hier verder vorm aan gegeven. Aanvullend is er
in 2020 een strategische risicoanalyse opgesteld. Deze risicoanalyse komt ook in het jaarverslag
aan bod.
Schooldirecties hebben de verantwoordelijkheid om binnen hun budgetten te manoeuvreren. De
uitputting van de budgetten is te volgen via het informatiesysteem van Groenendijk. De liquiditeit
voor het komende jaar/de komende jaren wordt gepland via de liquiditeitsbegroting.
Proces van de meerjarenbegroting 2021-2024
Beleidsmatig zijn de jaarplannen en het strategisch beleid als basis gebruikt voor het opstellen van
de begroting. De schooldirecties hebben in samenspraak met controller en cvb de schoolbegroting
opgesteld. Met de begroting is er ook een meerjarenbegroting 2021–2024 opgesteld.
Voor de begroting 2021 is er gebruik gemaakt van de begrotingstool van Capisci via Groenendijk.
Tevens is er in de begroting al voorgesorteerd op de formatieve inzet per het nieuwe schooljaar.
Interim-controle accountant 2020
Tijdens de interim-controle in november 2020 zijn door Van Ree Accountants een aantal
aandachtspunten aangegeven voor Trigoon. De bevindingen hebben betrekking op zowel het
betalingsverkeer als op het personeelsproces. De aanbevelingen zijn voor een groot deel reeds
opgevolgd in de bedrijfsvoering en de openstaande aandachtspunten worden in het voorjaar van
2021 verder opgepakt.
Op de volgende pagina staan de aandachtspunten en de aanbevelingen beschreven. Daarbij wordt
aangegeven wat het tijdpad is en binnen welk deel van de organisatie deze punten zullen worden
opgepakt.
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3.1 Kansen en Risico’s
Bij de jaarrekening is er een analyse uitgevoerd kijkende naar zowel de kansen als de risico’s.
De grootste risico’s zijn:
1. Aanvullend verzuim boven het gecalculeerde verzuim
Het verzuim binnen Stichting Trigoon is, hoewel met 0,5% gedaald ten opzichte van 2019 hoger dan
gewenst en dit zorgt voor extra kosten in de verzuimbegeleiding, meer WIA-instroom én voor hogere
vervangingskosten. Daarnaast is adequate vervanging moeilijk te vinden en ook steeds vaker alleen
tegen hogere kosten (externe inhuur). In 2019 is Stichting Trigoon dan ook, in samenwerking met
het Vervangingsfonds, met Plan V gestart. Andere schoolbesturen zijn Stichting Trigoon hierin al
voorgegaan. Het lukte hen om met Plan V het verzuim structureel te verlagen en onder controle te
krijgen. Gemiddeld was de verlaging na nog geen twee jaar ruim 1,5%. In de eerste fase van plan V
heeft het Vervangingsfonds bij Stichting Trigoon gekeken naar het verzuimbeleid en interviews
gehouden met verschillende schooldirecteuren. In de tweede fase (in 2020) zal er een vloot- en
dossierschouw worden gehouden waarbij aan de hand van actuele verzuimgegevens inzichtelijk
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wordt gemaakt waar het verzuim zich bevindt om vervolgens gerichter te kunnen sturen én om
leidinggevenden handvatten te kunnen gegeven in hun aanpak van het (voorkomen van) verzuim.
Daarnaast heeft er voor alle leidinggevenden binnen Trigoon een in-company-training
plaatsgevonden m.b.t. verzuim, die in 2021 wordt vervolgd.
2. Lerarentekort
Stichting Trigoon heeft in toenemende mate moeite om voldoende bevoegde leraren aan zich te
binden. Dit is een algeheel landelijke trend waarbij de verwachting is dat het huidige lerarentekort,
zonder ingrijpen op landelijk niveau, zal oplopen tot 11.000 fte in 2027. Het wordt dus steeds lastiger
om (bekwame) leerkrachten te vinden. De arbeidsmarktwerkgroep binnen Stichting Trigoon houdt
zich dan ook onverminderd bezig met het zoeken naar structurele dan wel tijdelijke oplossingen voor
Stichting Trigoon. Verder wordt de pilot waarbij iedere school extra mag investeren in een startende
of herintredende leerkracht ook in schooljaar 2020-2021 voortgezet. De betreffende leerkracht wordt
als flexer voor één specifieke school ingezet, krijgt extra begeleidingsuren en loopt stage op andere
scholen van Stichting Trigoon. Hierdoor hopen we startende of herintredende leraren extra te
motiveren om voor onze organisatie te kiezen.
3. IKEC
Er bestaat onduidelijkheid over de bestendigheid van de constructie van het IKEC. Op dit moment
wordt er gezamenlijk met de gemeente Hoorn en Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) een IKEC
gevoerd. De overhead wordt voor een deel geleverd door Stichting Trigoon. Er is nog geen juridische
overeenkomst over de financiële verdeling van deze overhead. Naar het zich nu laat aanzien heeft
Parlan een voorkeur voor het detacheren van zijn personeel aan het IKEC. Het is sterk de vraag of
zij dan nog delen in de gezamenlijke exploitatiekosten van het gebouw en de gezamenlijke overhead.
De beheersmaatregel is om in het voorjaar 2020 bindende afspraken te maken met de IKEC-partners.
Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst en een gezamenlijke business case waarin
de dekking van de overheadkosten ook is meegenomen. Naar verwachting zal de
samenwerkingsovereenkomst in het eerste kwartaal van 2021 worden vastgesteld.
De grootste kansen zijn:
1.Stichting
Trigoon
heeft
de
volledige
doelgroep
van
leerlingen
met
specifieke
ondersteuningsbehoeften in huis waardoor Stichting Trigoon een strategische positie heeft in de regio
en een sterke partner is naar de samenwerkingsverbanden en andere belanghebbenden.
2. Solidariteit tussen de scholen. Er is een grote mate van solidariteit tussen de scholen van Stichting
Trigoon, waardoor je als school weet dat je altijd bij de ander terecht kunt voor informatie en hulp.
3.Zoals blijkt uit de financiële kengetallen, heeft Stichting Trigoon een groot vermogen. Dit geeft de
mogelijkheid om de komende jaren nieuw beleid in te zetten en dit te bekostigen vanuit de reserves
in plaats vanuit de reguliere exploitatie.
4.Europees Sociaal Fonds. De baten die vorige jaren ontvangen werden vanuit het Europees Sociaal
Fonds zijn niet meegenomen. Waarschijnlijk wordt deze subsidie toch wel doorgezet. De precieze
bedragen worden in de loop van 2021 duidelijk.

3.2 Strategische risico-analyse en financiële vertaling van de risico’s.
In 2020 heeft Trigoon een strategische risico analyse opgesteld. In deze paragraaf de samenvatting.

Risico’s – range laag / hoog
Per thema is het bijbehorende risico benoemd en is dit vertaald in een kans van optreden en de
financiële impact van optreden. Als laatste is de financiële vertaling gemaakt van deze kans van
optreden en de financiële impact van optreden naar een range in gewenste reserves. (laag/hoog).
De financiële vertaling is aan de hand van de kans van optreden (laag/gemiddeld/hoog) en aan de
financiële impact van optreden (laag/gemiddeld/hoog). Onderstaand de bijbehorende tabel:
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Wij vinden bovenstaande bedragen passen bij de grootte van onze stichting. Dus als voorbeeld, als
de financiële impact van optreden hoog is en de kans van optreden is hoog, dan is de range aan
benodigde reserves tussen de € 0,75 mln en € 1,0 mln. De kans van optreden is gewaardeerd in
Laag (<10%), Gemiddeld (>10% en <50%) en hoog (>50%).
In de onderstaande tabel is per risicogebied het strategisch risico verwoord, en de vertaling heeft
plaatsgevonden aan de hand van bovenstaande beschrijving. De risico’s zijn onderverdeeld aan de
hand van de thema’s vanuit het strategisch beleidsplan.
Onderstaand de geïdentificeerde risico’s en de financiële vertaling waarbij een range van laag naar
hoog is aangehouden. De beheersmaatregelen vinden plaats via de jaarplannen.
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De tabel laat zien dat de gewenste reserves zich bevinden in de bandbreedte tussen € 4,75 mln en
€ 8,25 mln.
Als je de range van gewenste reserves afzet tegen reserves eind 2020, ziet het er als volgt uit:

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de te verwachten reserves eind 2020 hoger liggen dan de
bandbreedte van de range Laag en Hoog. Als wij de stap zouden maken naar de reserves van de
range Hoog a € 8,25 mln, dan zouden wij € 1,725 mln extra kunnen inzetten. Waar we dan nog
rekening mee moeten houden is het effect op de kengetallen. Interessant is het om te zien wat het
effect is op de kengetallen als je zou toewerken naar de beschreven range Laag/Hoog van gewenste
reserves. En dan met name de financiële kengetallen solvabiliteit, liquiditeit en weerstandsvermogen.
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Dit omdat verandering (verlaging) van reserves effect heeft op deze drie kengetallen. Later in dit
document vindt de vertaling plaats naar de financiële kengetallen. In de volgende paragraaf wordt
nog specifiek ingegaan op eventuele extreme scenario’s die kunnen plaatsvinden.

Scenario’s in extreme situaties
Naast de bovenstaande analyse zijn er ook nog ‘extreme’ scenario’s te schetsen om te beoordelen of
Stichting Trigoon voldoende reserves heeft. Vooral in extreme scenario´s wordt er een beroep
gedaan op de reserves en/of liquide middelen.
De volgende extreme scenario’s zijn kort financieel uitgewerkt:
De coronacrisis houdt de komende vier jaar aan waarbij er in deze situatie van uit wordt
gegaan dat de leerlingen wel naar school gaan, maar dat de stichting verschillende
personeelsleden heeft die in de risicogroep zitten en voor wie het geven van onderwijs geen
optie is. Wij hebben 5 scholen, als we ervan uitgaan dat per school 6 fte in de risicogroep zit
én waarvoor geen passende andere taak kan worden gezocht gevonden, dan zou dit voor de
gehele stichting betekenen dat er 30 fte per jaar thuiszit. Financieel gezien zou dit een bedrag
van € 2,1 mln zijn, waarvoor in potentie vervangers gevonden moeten worden. Stel dat er
naar wordt gestreefd om 20 fte van de 30 fte te vervangen, dan zijn er voor een jaar € 1,4
mln extra middelen nodig, voor vier jaar zou dit dan € 5,6 mln zijn. De kans dat de
coronacrisis nog enige jaren aanhoudt is aanwezig, maar de kans dat dit vervolgens uitmondt
in zo’n grote groep personeelsleden, die niet meer inzetbaar is voor activiteiten met
leerlingen én dus ook vervangen moet worden is heel klein. Tevens is de afgelopen maanden
gebleken dat in de huidige crisissituatie er overheidssteun is toegezegd voor het onderwijs.
- In (ver)nieuwbouwprojecten wordt gezamenlijk met de gemeente opgetrokken. Het zou
kunnen zijn dat de gemeente eventuele meerkosten dan wel duurzaamheidsinvesteringen
door Stichting Trigoon uit laten betalen. Bij een totale bouwsom van bijvoorbeeld € 18 mln,
zou dit kunnen gaan om een bedrag van € 1,0 mln. Dit moet dan uit de reserves worden
bekostigd. De waarschijnlijkheid dat dit extreme scenario met deze grootte van de bedragen
plaatsvindt is klein. Wat hier nog wel zou kunnen meespelen is een eventuele eigen bijdrage
die door de gemeente wordt gevraagd bij de nieuwbouw van een school.

-

Een ander ‘extreem’ scenario is bijvoorbeeld dat Trigoon als stichting in één jaar
10% van zijn leerlingaantal kwijtraakt. Dit zou dan gaan om ongeveer 130
leerlingen. Stel dat dit over verschillende scholen van ons verdeeld zou zijn. Een
gemiddelde leerling levert bij ons een bedrag op van bijna € 17.000 aan
rijksbijdragen. Dit betekent dat Stichting Trigoon dan circa € 2,20 mln lagere baten
zal ontvangen. In de praktijk betekent dit dat er ongeveer 28 fte’s (€ 75.000 per
fte) teveel in dienst zijn. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat deze 28 fte’s niet
alles herplaatsbaar zijn. Stel dat hiervan de helft herplaatsbaar zou zijn, dan zouden
er nog 14 fte’s overblijven waar een andere oplossing voor gezocht zou moeten
worden (er zullen vervolgens RDDF-plaatsingen volgen). Voor deze
herplaatsing/RDDF-plaatsingen zou een geschat bedrag benodigd zijn van € 1,1
mln. Hieruit blijkt dat dit ‘extreme’ scenario relatief makkelijk uit de huidige
reserves kan worden betaald. De waarschijnlijkheid dat dit extreme scenario
plaatsvindt, is kleiner dan 10%

Financiële kengetallen in situaties van range Laag / Hoog
Om de gewenste range van de reserves te vertalen naar de huidige financiële positie, is de vertaling
naar de kengetallen relevant. Op de volgende pagina de kengetallen zoals die nu zijn. Onderstaand
wordt als eerste de tabel weergegeven met de definitie van de financiële kengetallen in het onderwijs.
In de laatste kolom staan de signaleringsgrenzen van de inspectie.
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Voor deze risicoanalyse draait het met name om de solvabiliteit, liquiditeit en weerstandsvermogen
en de signaleringswaarde omdat deze zijn gerelateerd aan de situatie van de balanscijfers. De
huisvestingsratio en de rentabiliteit zijn cijfers om de exploitatie te beoordelen en zijn voor de
risicoanalyse van minder belang.
Signalering
Inspectie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Range
Laag

Range
Hoog

Solvabiliteit 2

<30%

83%

81%

82%

82%

82%

82%

71%

79%

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

5,2

4,3

4,6

4,6

4,6

4,7

1,7

3,5

3-jarig < 0%
2-jarig<-5%
1jarig<-10%

-1,9%

-2,4%

-1,5%

-0,6%

-0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

< 5%

47%

44%

42%

41%

41%

40%

20%

35%

3.885

4.154

4.139

3.879

3.545

3.193

5.266

4.608

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

6.823

6.006

5.669

5.789

5.997

6.357

-516

3.642

Financiële kengetallen

Rentabiliteit
Weerstandsvermogen
Signaleringswaarde bovenmatig
publiek eigen vermogen in dzd €
Huisvestingsratio
Verschil EV met normatief eigen
vermogen

> 10%

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de huidige financiële uitgangspositie goed is. Dit is af te leiden
uit de ontwikkeling van de kengetallen die ook in de (meerjaren)begroting 2021-2025 zijn benoemd.
In de laatste twee kolommen worden de kengetallen besproken bij de range Laag en de range Hoog.
Onderstaand wordt per kengetal de situatie besproken.
Solvabiliteit
Range Laag + (Eigen Vermogen € 4,75 mln)
Range Hoog + (Eigen Vermogen € 8,25 mln)
De solvabiliteit (toereikendheid van het eigen vermogen om op de lange termijn de financiële risico’s
op te vangen oftewel de kredietwaardigheid van de organisatie) is ruim boven de signaleringsnorm
vanuit OCW (30%). De huidige solvabiliteit is ongeveer 81%, dit is hoog ten opzichte van de norm.
Bij de range Laag (Eigen Vermogen € 4,75 mln) daalt de solvabiliteit naar 71%. Dit is nog ruim boven
de signaleringsgrens van 30%. Bij de range Hoog (Eigen Vermogen € 8,25 mln) daalt de solvabiliteit
naar 79%. Ook hiervoor geldt dat dit nog ruim boven de signaleringsgrens is van 30%.
Liquiditeit
Range Laag + (Eigen Vermogen € 4,75 mln)
Range Hoog + (Eigen Vermogen € 8,25 mln)
De liquiditeit is de toereikendheid om op de korte termijn aan de verplichtingen te voldoen. Stichting
Trigoon zit hier ruim boven de signaleringsruimte. De huidige liquide middelen zijn meer dan
voldoende (€ 9,2 mln eind 2020).
In de range Laag gaan de liquide middelen terug naar € 2,8 mln. Dit voornamelijk omdat het Eigen
Vermogen terugloopt naar € 4,75 mln. En deze terugloop van het Eigen Vermogen zal voornamelijk
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plaatsvinden door extra uitgaven en extra investeringen met als gevolg lagere liquide middelen. Dit
heeft vervolgens tot gevolg dat in de range Laag de liquiditeit terugloopt naar 1,9. Dit is hoger dan
de signaleringswaarde van de inspectie. Dus ook bij de range Laag zullen de liquide middelen nog
voldoende zijn.
In de range Hoog gaan de liquide middelen naar € 7,1 mln. Dit voornamelijk omdat het eigen
vermogen terugloopt door extra uitgaven en extra investeringen. Dit heeft tot gevolg dat de liquiditeit
in deze range terugloopt naar 3,5. Dit is nog ruim boven de signaleringsgrens van de inspectie van
0,75.
Weerstandsvermogen
Range Laag + (Eigen Vermogen € 4,75 mln)
Range Hoog+ (Eigen Vermogen € 8,25 mln)
De formule van het weerstandsvermogen wordt bepaald door het Eigen Vermogen te delen door de
totale baten. Dit cijfer is ten opzichte van de signaleringswaarden vanuit het ministerie meer dan
voldoende. Eind 2020 ligt dit cijfer op 44% , terwijl de signalering bij de 5% ligt. Zowel in de range
Laag (20%) als in de range Hoog (35%) blijven deze ratio’s ruim boven de signaleringswaarden.
Signaleringswaarde bovenmatige publiek eigen vermogen
Range Laag + (Eigen Vermogen € 4,75 mln)
Range Hoog – (Eigen Vermogen € 8,25 mln)
In tegenstelling tot de andere kengetallen is de signaleringswaarde een berekening van de
bovengrens. De andere drie kengetallen worden bezien vanuit een ondergrens. De signaleringwaarde
bovenmatig publiek eigen vermogen wordt sinds 2020 berekend om te beoordelen of er mogelijk
sprake is van bovenmatig Eigen Vermogen. Deze berekening is voor alle onderwijsinstellingen gelijk,
houdt geen rekening met onderwijssoort (vo, po of so/sbo/regulier) en ook niet met specifieke risico’s
van de betreffende onderwijsinstelling. Deze signaleringswaarde wordt berekend door een factor van
de materiële vaste activa (en de aanschafwaarde van de gebouwen) te berekenen en 5% van de
totale baten. Dit maakt dat deze waarde jaarlijks anders is.
In de range Laag wordt ervan uitgegaan dat er wordt geïnvesteerd in extra materiële vaste activa
en extra uitgaven wat maakt dat de signaleringswaarde van het mogelijk bovenmatige Eigen
Vermogen ongeveer € 5,0 mln is. Hier blijft het Eigen Vermogen vervolgens onder (€ 4,75 mln). In
de range Hoog wordt ervan uitgegaan dat er minder wordt geïnvesteerd in materiële vaste activa
dan in de range Laag en daarmee zal de signaleringswaarde van bovenmatige publiek Eigen
Vermogen naar € 4,3 mln gaan. Met de range Hoog blijft het eigen vermogen boven deze grens (€
8,25 mln ten opzichte van € 4,3 mln). Het neveneffect is dat door het investeren materiële vaste
activa de signaleringswaarde van het bovenmatige eigen vermogen lager wordt.

Conclusies
In deze strategische risicoanalyse zijn de strategische risico’s in kaart gebracht. Onderzoek heeft
op twee manieren plaatsgevonden:
aan de hand van de strategische risico’s behorende bij de huidige bedrijfsvoering en
vanuit extreme situaties.
Vervolgens is dit vertaald naar een bandbreedte van de reserves met een onder- en een
bovengrens. Dat geeft het volgende beeld.
Gewenst Eigen Vermogen:
Strategische risico’s:
Tussen € 4,75 mln en € 8,25 mln
Extreme situaties, meest extreme:
€ 5,60 mln
Kengetallen maximum signaleringswaarde:
Rond € 5,00 mln
Deze berekeningen zijn toegepast op de kengetallen die vanuit het ministerie van OCW leidend zijn.
De conclusie is dat de reserves bij de range Hoog nog te ruim zijn en wij hierbij teveel binnen de
gestelde kengetallen blijven. Dit zie je voor een groot gedeelte terug in de constatering dat we
vervolgens nog boven de signaleringswaarde van het bovenmatig publiek eigen vermogen blijven.
De reserves bij de range Laag zijn precies goed in de buurt van de kengetallen vanuit OCW. Dit geldt
zowel voor de solvabiliteit, liquiditeit, weerstandsvermogen als de signaleringswaarde bovenmatig
publiek eigen vermogen.
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Een van de conclusies uit dit document is dat Stichting Trigoon ruimte heeft om aanvullende
investeringen en/of uitgaven te doen.
Bij deze streefgetallen dient altijd rekening gehouden te worden met de ontwikkeling van de
financiële kengetallen.
Indien we zouden streven naar een eigen vermogen van € 6,0 mln, dan zouden we de komende
jaren € 4,0 mln kunnen inzetten. Als je dit in vier jaar zou doen, dan zouden we streven naar een
jaarlijks tekort van € 1,0 mln. Als gekozen wordt voor een afbouw in 4 jaar, kan er jaarlijks vanaf
2022 en aansluitend in de meerjarenbegroting 2023-2025 een exploitatietekort worden begroot van
€ 1,0 mln.

Vervolgproces
Het uitwerken van deze risicoanalyse en het toetsen van deze risicoanalyse bij de accountant vindt
plaats in het voorjaar van 2021. Het bespreken met de auditcommissie hopen we ook in het voorjaar
af te ronden. Het kan zijn dat acties volgend uit deze analyse pas per 2022 kunnen worden ingezet.
De tussenliggende tijd geeft de organisatie ruimte om een doordachte keuze te maken over de
daadwerkelijke besteding.
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4. Bedrijfsvoering
4.1

P&O

4.1.1 Zaken in 2020 met personele betekenis

VERZUIM 2020
Hieronder een overzicht van de verzuimgegevens voor de Stichting Trigoon als geheel en voor
haar afzonderlijke afdelingen.
2020
gem. aantal medew.

Trigoon Bestuurskantoor PrO Hoorn PrO Stede Broec Stormvogel
381

verzuimpercentage

8,1

meldingsfrequentie

0,61

percentage 0-verzuim
2019
gem. aantal medew.

56

376
7,4

meldingsfrequentie

0,87

2018
gem. aantal medew.

48

42
9,0
0,61
51

63
12,9
0,45
55

20
2,2
0,29
67

50
4,1
0,69
44

44
5,3
0,98
52

65
13,0
1,04
38

Trigoon Bestuurskantoor PrO Hoorn PrO Stede Broec Stormvogel
376

verzuimpercentage

7,8

meldingsfrequentie

0,91

percentage 0-verzuim

53
2,6
0,65
64

Trigoon Bestuurskantoor PrO Hoorn PrO Stede Broec Stormvogel

verzuimpercentage
percentage 0-verzuim

19
2,5
0,46
67

41

18
4,4
0,65
50

49
4,7
0,85
34

45
10,2
0,75
48

66
9,8
1,06
32

IKEC
140
10,9
0,73
50

t Palet
65
4,1
0,50
67

IKEC
130
8,8
1,09
44

t Palet
68
5,5
0,51
62

IKEC
132
8,1
1,1
35

t Palet
65
6,8
0,62
56

Landelijk gemiddelde
Een landelijk gemiddelde voor het onderwijs is moeilijk te geven omdat dit sterk afhangt van het
soort onderwijs dat gegeven wordt. Grofweg ligt het verzuimpercentage binnen het onderwijs
landelijk tussen de 5,75 en 6,75%, is de meldingsfrequentie tussen de 1,3 en 1,4 en ligt het
percentage 0-verzuim rond de 45%
Verzuimpercentage
Binnen Stichting Trigoon zien we een verzuimpercentage dat beduidend hoger is dan het landelijk
gemiddelde. We zien ook dat dit erg verschilt per afdeling/school. Enkele zitten ver boven, andere
ver onder het gemiddelde.
Meldingsfrequentie
De meldingsfrequentie geeft aan hoeveel keer een medewerker zich per jaar gemiddeld ziek
meldt.
Qua meldingsfrequentie doet Stichting Trigoon het erg goed. Voor alle afdelingen/scholen geldt
dat dit ruim onder het landelijk gemiddelde ligt. Ook zien we dat de meldingsfrequentie
Trigoonbreed nog steeds dalende is. De lage meldingsfrequentie zegt iets over de betrokkenheid
van de medewerkers bij hun afdeling/school. Zij melden zich niet snel een dagje ziek.
Percentage 0-verzuim
Het aantal 0-verzuimers binnen Stichting Trigoon ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. Er zijn
dus veel medewerkers die zich gedurende een heel jaar geen enkele keer ziek melden. Daar waar
het aantal 0-verzuimers voor enkele scholen in voorgaande jaren onder het gemiddelde lag is dit
nu voor geen enkele school/afdeling het geval. Ook het aantal 0-verzuimers geeft aan dat men
zich niet gemakkelijk ziek meldt.
Conclusie
Binnen Stichting Trigoon werken betrokken medewerkers die niet snel afhaken. Zij willen er zijn
voor hun leerlingen en collega’s. De arbeidsethos is over het algemeen hoog te noemen.
Helaas is er wel sprake van een te hoog verzuimpercentage, dat veroorzaakt wordt door langdurig
verzuim. Dit verzuim kent voor het overgrote deel een duidelijk medische oorzaak. Zo zijn in 2020
medewerkers met een WIA-uitkering uitgestroomd en zijn er maar liefst drie medewerkers helaas
overleden. Voor ziekte waarbij andere factoren dan louter medische een rol spelen, is veel
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aandacht. In 2019 is gestart met het geven van verzuimtrainingen, inclusief rollenspellen en met
training ‘on the job’ voor leidinggevenden. Dit heeft in 2020 geresulteerd in een herplaatsing van
een medewerker op een andere school binnen Stichting Trigoon, een herplaatsing van een
medewerker in een minder belastende functie binnen de ‘eigen’ school en in het vertrek van een
medewerker. Helaas zijn de trainingen door de coronamaatregelen in 2020 tijdelijk stopgezet.
Zodra het weer mogelijk is wordt dit weer opgepakt. Verder zal de inzet van een nieuwe arbodienst
met ingang van 1 januari 2021 naar verwachting bijdragen aan een betere begeleiding van
verzuim.
4.1.2 Ontwikkeling m.b.t. personeel in 2020
Het verloop binnen Stichting Trigoon is niet bijzonder groot. De meeste medewerkers blijven
jarenlang bij de stichting. Een uitzondering geldt voor het IKEC waar het verloop in 2020 licht hoger
was dan we gewend zijn. Dit is echter een logisch gevolg van veranderingen in de organisatie.
Werken binnen het IKEC is aanmerkelijk anders dan werken op een gemiddelde so- of sbo-school.
Er zijn een paar medewerkers naar elders vertrokken, maar enkele anderen hebben gebruik
gemaakt van interne mobiliteiteit en zijn zo behouden voor de organisatie.
In 2020 hebben alle onderwijsassistenden die niet beschikken over een diploma voor
onderwijsassistent op mbo-4-niveau, de mogelijkheid gekregen om via een EVC-trajcet
ervaringscertificaten te behalen voor verschillende competenties. Van de 10 geïnteresseerden zijn
er twee niet gestart omdat zij intussen een andere functie binnen Stichting Trigoon kregen en heeft
1 deelnemer het traject gestaakt wegens persoonlijke omstandigheden. Voor de 6 overige
deelnemers is het traject (bijna) afgerond. Tijdens de evaluaties is wel gebleken dat het traject de
deelnemers zwaar is gevallen en dat zij het anderen niet zonder meer zullen aanraden. Wat duidelijk
als heel positief is ervaren, is de specifieke aandacht van de werkgever voor de groep van
onderwijsassistenten.
Het strategisch personeelsbeleid richt zich nog altijd vooral op het vinden, binden en boeien van
(zittend) personeel. Hiervoor hebben we contacten met verschillende PABO-opleidingen, werken we
samen met de regionale opleidingsschool, hebben we kenniskringen waarbij men van elkaars
expertise gebruik kan maken en willen we de interne mobiliteit meer stimuleren.
Wat de werkdruk betreft zet iedere school bestaande werkdrukmiddelen in op een door de
medewerkers aangedragen wijze. Verder worden er op individueel niveau afspraken gemaakt
(levensfasebewust personeelsbeleid) als de werkdruk door overbelasting (tijdelijk) te groot wordt.

Kengetallen Personeel 2020 peildatum
PRO STEDE BROEC
fte
perc.
Management
3,10
9,49%
OP
20,55
62,90%
lesonderst. OOP
0,00
0,00%
OOP
9,02
27,61%
32,67
100,00%

PRO HOORN incl.
Rebound, ZOWh@t
Management
OP
lesonderst. OOP
OOP

ATC,
fte
2,90
27,39
0,25
10,91
41,45

perc.
7,00%
66,08%
0,60%
26,32%
100,00%
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1-10-2020
lft.cat.
15-25
25-35
35-45
45-55
55-65
65+

lft.cat.
15-25
25-35
35-45
45-55
55-65
65+

vrouw man
0
4
17
6
11
3
41

24

17

vrouw man
1
12
12
18
12
1
56

37

19

STORMVOGEL
Management
OP
lesonderst. OOP
OOP

IKEC SO
Management
OP
lesonderst. OOP
OOP

IKEC SBO
DIR.
OP
lesonderst. OOP
OOP

IKEC Wijdenes
Management
OP
lesonderst. OOP
OOP

‘t Palet
Management
OP
lesonderst. OOP
OOP

BESTUURSKANTOOR
Bestuur
directiesecretariaat
Financiën
P&O
ICT
Alg beleid
Postbezorger

fte
3,50
25,30
10,89
4,60
44,29

fte
2,80
14,90
10,87
3,66
32,23

fte
1,10
36,42
14,52
6,55
58,59

fte
0,60
2,40
1,58
0,40
4,98

fte
2,80
31,40
9,70
5,60
49,50

fte
1,875
0
2,8
2,9
3,4
1,55
0,375
12,90

perc.
7,90%
57,13%
24,58%
10,39%
100,00%

perc.
8,69%
46,23%
33,72%
11,36%
100,00%

perc.
1,88%
62,16%
24,78%
11,18%
100,00%

perc.
12,06%
48,24%
31,66%
8,04%
100,00%

perc.
5,66%
63,44%
19,60%
11,31%
100,00%

perc.
14,53%
0,00%
21,71%
22,48%
26,36%
12,02%
2,91%
100,00%
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lft.cat.
15-25
25-35
35-45
45-55
55-65
65+

lft.cat.
15-25
25-35
35-45
45-55
55-65
65+

lft.cat.
15-25
25-35
35-45
45-55
55-65
65+

lft.cat.
15-25
25-35
35-45
45-55
55-65
65+

lft.cat.
15-25
25-35
35-45
45-55
55-65
65+

lft.cat.
15-25
25-35
35-45
45-55
55-65
65+

vrouw man
0
9
19
19
15
1
63

53

10

vrouw man
5
8
15
10
8
1
47

43

4

vrouw man
7
11
27
26
16
3
90

82

8

vrouw man
1
4
3
1
0
0
9

9

4

vrouw man
3
18
15
15
15
1
67

57

10

vrouw man
0
0
2
9
6
0
17

9

8

Taakbeleid
Op de praktijkscholen van de stichting is het taakbeleid aan de orde, waarbij de inzet het verlagen
van de lestaak is. De lestaak binnen de praktijkscholen van Stichting Trigoon is namelijk beduidend
hoger (maximaal 907 klokuren per jaar) dan binnen andere vo-scholen (max. 750 klokuren per jaar),
terwijl ook het pro tot het reguliere vo behoort. Die grotere lestaak heeft zijn oorsprong in het po
waar de lestaak groter is dan in het vo en waartoe vroeger het pro behoorde. Bij de omzetting van
pro naar het vo is, in overleg met de GMR van de praktijkscholen, gekozen voor een grotere lestaak.
Hiermee kon gegarandeerd worden dat de klassen kleiner bleven. Inmiddels is het conform de caovo niet langer mogelijk om in het taakbeleid te kiezen voor een grotere lestaak. Dit kan alleen nog
op individueel niveau en met instemming van de betreffende medewerker. In 2020 zijn de eerste
overleggen m.b.t. herziening van het taakbeleid met directies en MR’s gevoerd en het is de bedoeling
dat de lestaak met ingang van schooljaar 2021-2022 in fases omlaag gaat.

4.1.3 Beleid beheersing van uitkeringen na ontslag
In het po hebben we te maken met het Participatiefonds die WW-uitkeringen (deels) voor haar rekening
neemt. Echter, dit is alleen het geval als iemand een specifieke zieke of met zwangerschapsverlof zijnde
medewerker vervangt. Eén op één vervanging is echter niet meer te realiseren aangezien er geen
leerkracht meer geïnteresseerd is in een tijdelijke baan voor een onzekere periode, waarbij de inzet
afneemt naarmate de afwezige medewerker herstelt. Wij bieden dus jaarcontracten aan op basis van
tijdelijke vacatureruimte. Indien bij einde dienstverband de medewerker niet kan worden behouden en
hij geen andere baan vindt, komen de WW-lasten voor de organisatie. Vanwege het lerarentekort
vinden vertrekkende leerkrachten echter sneller een nieuwe baan dan voorheen het geval was.
Medewerkers waarvan het contract afloopt omdat wij ze anders in vaste dienst moeten nemen en wij
hiervoor geen formatieve ruimte verwachten, stromen niet door binnen Stichting Trigoon. Met enige
regelmaat worden (AVG-proof) andere besturen op de hoogte gebracht van kandidaten die voor hen
interessant zouden kunnen zijn. Tot op heden heeft dit echter nauwelijks iets opgeleverd voor betrokken
medewerkers of voor de instroom van nieuwe medewerkers binnen Stichting Trigoon.
Voor het po wordt met verschillende besturen samengewerkt aan RAP (regionale aanpak
personeelstekort). Er zijn subsidies te verdelen onder de deelnemende besturen voor initiatieven die
het lerarentekort tegengaan. In dit kader is dit jaar onderzoek gedaan naar de wensen van de
deelnemende besturen. Voor Stichting Trigoon geldt dat zij vooral geïnteresseerd is in de mogelijkheid
van opstromers en zij-instromers. In 2021 ligt de focus op het werven van zij-instromers.

4.1.4 Strategisch Personeelsbeleid
Binnen Stichting Trigoon wordt strategisch personeelsbeleid in toenemende mate belangrijk. We
willen als organisatie kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen en niet voor verrassingen
komen te staan. Het strategisch personeelsbeleid beperkt zich niet tot het inventariseren van
medewerkers die hun pensioen naderen of het inventariseren van wensen van medewerkers ten
aanzien van taakinhoud of arbeidsomvang om hierop tijdig te kunnen anticiperen. Een voorbeeld van
een ontwikkeling waar wij op inspelen is het IKEC waarbinnen onderwijs nauw samenwerkt met
kinderopvang en jeugdzorg. Wij willen medewerkers aanstellen die zowel in het onderwijs als in de
kinderopvang werkzaam zullen zijn. Dit om een doorlopende lijn voor de kinderen te waarborgen.
Momenteel gebeurt dit nu nog kleinschalig en op vrijwillige basis, maar hier zitten haken en ogen
aan. Wij onderzoeken nu al enige tijd de mogelijkheid van het inzetten van een nieuwe functie waarbij
we vaste afspraken kunnen maken over de inzet voor onderwijs en kinderopvang. Dit is niet
eenvoudig omdat je te maken hebt met twee cao’s en daarom zijn wij in overleg met vakorganisaties
vanuit onderwijs en kinderopvang.
In het kader van strategisch personeelsbeleid is het ook wenselijk om inzicht te hebben in de (extra)
diploma’s/competenties waarover medewerkers beschikken zodat zij op enig moment kunnen
worden ingezet in het kader van specifieke ontwikkelingen. Mede daarom is er een Trigoonbrede
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professionaliseringswerkgroep actief die onder andere onderzoekt hoe wij centraal deze gegevens
kunnen opslaan en gemakkelijk kunnen ophalen.

4.2 Huisvesting
Ontwikkeling m.b.t. huisvesting in 2020
Voor alle scholen van stichting Trigoon is een nieuw meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld.
Met de beheerders van de gebouwen zijn afspraken gemaakt om het onderhoud te plannen in een
jaarlijkse cyclus die aansluit op het begrotingsproces. Voor de gebouwen van het IKEC is gekozen
voor een MJOP waarin alleen het technisch noodzakelijke en wettelijk verplichte onderhoud is
opgenomen. Bij de keuze van de leverancier van het MJOP is rekening gehouden met de toekomstige
aansluiting van de nieuwbouw van het integraal kind- en expertisecentrum (IKEC).
De procedures om te komen tot de bouw van het een IKEC heeft in 2020 opnieuw veel vertraging
opgelopen. Rond de locatie is in het gemeentebestuur een discussie ontstaan die zorgt voor een
stagnatie van de plannen. De verwachting is dat er in het voorjaar van 2021 een definitieve
beslissing wordt genomen over de locatie. De oplevering van de nieuwbouw zou wel eens uitgesteld
kunnen worden tot schooljaar 2024-2025. Het voorlopig ontwerp is inmiddels wel gepresenteerd en
uitgebreid besproken met medewerkers van het IKEC en andere toekomstige gebruikers van het
gebouw.
Het afgelopen jaar is een uitbreiding gerealiseerd van de Praktijkschool Westfriesland in Hoorn, ten
behoeve van de huisvesting van de afdeling Financiën, het bestuurssecretariaat en het college van
bestuur. Alle afdelingen van het bestuursbureau bevinden zich nu op een locatie, waarmee een
einde is gekomen aan de ongewenste decentrale situering van een aantal medewerkers.
Toen duidelijk werd dat ventilatie mogelijk een rol speelt bij de verspreiding van het COVID-19virus is op alle locaties de luchtkwaliteit gemeten volgens de richtlijnen van het Landelijk
Coördinatieteam Ventilatie Scholen. Op dat moment werd op alle locaties aan de norm voldaan.

4.3 Financiën
4.3.1 Ontwikkeling balans (2020 versus 2019)
De totale balanspositie is ten opzichte van 2019 iets gedaald naar een bedrag van € 13,6 mln.
Aan de actiefzijde van de balans vallen de volgende zaken op. De materiële vaste activa zijn
gestegen naar een bedrag van ruim € 3,2 mln. Dit komt omdat Stichting Trigoon in 2020 meer heeft
geïnvesteerd dan dat het heeft afgeschreven (€ 862.000 versus € 462.000). In de
meerjarenbegroting wordt er licht meer geïnvesteerd dan dat er wordt afgeschreven. De liquide
middelen zijn als geheel gedaald met bijna € 0,7 mln. Eind 2019 was de totaaleindstand van de
liquide middelen € 9,9 mln. Eind 2020 was dit € 9,2 mln.
De vordering van € 0,6 mln. op het ministerie van OCW wordt veroorzaakt door het betaalritme
vanuit het ministerie, hier zijn geen grote verschillen ten opzichte van 2019.
Aan de passiefzijde van de balans zijn de reserves gedaald door het resultaat van 2020. De reserves
eind 2020 zijn in totaal ruim € 10,1 mln. De voorzieningen zijn gedaald naar € 0,8 mln, eind 2019
was dit € 0,9 mln. Deze voorzieningen bestaan uit de voorziening langdurig zieken van € 0,3 mln,
voorziening jubilea van € 0,2 mln, voorziening uitkeringskosten WW en eigen wachtgelders van €
0,1 mln en voorziening duurzame inzetbaarheid van € 0,2 mln. De langlopende schulden en de
kortlopende schulden zijn gezamenlijk € 2,6 mln. De langlopende schuld bestaat uit een vooruit
ontvangen bedrag vanuit zowel de gemeente als het rijk dat de komende jaren wegloopt. De
kortlopende schulden zijn in totaal € 2,4 mln en dit zijn overlopende posten die in 2021 weglopen.
In de overlopende posten zitten de aanspraken vakantiegeld van ruim € 0,6 mln.
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4.3.2 Toelichting op het resultaat 2020
Exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting
Stichting Trigoon heeft in 2020 een negatief resultaat behaald van € 548.133. Er was een negatief
resultaat begroot van € 509.751. In 2020 zijn er afwijkingen op zowel de baten als de lasten. De
totale afwijking (€ 38.000) van de realisatie ten opzichte van de begroting komt voornamelijk door:
1. Hogere baten voornamelijk door:
o Hogere rijksbijdrage in verband met de verhoging van de werkgeverslasten,
€ 573.000.
o Hogere rijksbijdrage in verband met corona, € 120.000
o Hogere baten in verband met overname van personeel Aloysius en Zorgboerderij
Wijdenes, € 304.000
2. Hogere lasten voornamelijk door:
o Hogere personeelslasten door de eenmalige uitkering uitbetaald in februari 2020,
waarvan de middelen zijn ontvangen in 2019, € 450.000.
o Hogere personeelslasten door de overname van het personeel van Aloysius en
Zorgboerderij Wijdenes, € 233.000.
o Extra formatie vanwege hogere ziektevervanging (deels door coronamaatregelen)
over geheel 2020 in totaal 4,7 fte á € 373.000.
o Hogere reguliere werkgeverslasten, voor een groot gedeelte gecompenseerd door
hogere rijksbijdragen á € 628.000.
De gedetailleerde afwijking van het resultaat ten opzichte van de begroting wordt onderstaand in
tabelvorm uitgelegd, door het maken van een ‘brug’ van het begrote resultaat naar het werkelijke
resultaat.
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4.3.3 Analyse van de realisatie ten opzichte van 2019
Exploitatieresultaat ten opzichte van de realisatie 2019
Het resultaat van 2020 is ten opzichte van 2019 licht negatiever geworden. Dit verschil is ongeveer €
120.000. Dit is in lijn der verwachting; ondanks dat 2020 financieel een heel bijzonder jaar voor
Stichting Trigoon was vanwege corona, overname zorgboerderij en de uitkering die in 2020 is gedaan
over 2019. Stichting Trigoon heeft namelijk in het voorjaar van 2019 aangegeven dat zij een extra
investering wilde doen in het personeel (extra formatieve inzet) van € 500.000 vanaf schooljaar 20192020 en dit is ook voor het schooljaar 2020-2021 doorgezet. Dit is een belangrijke afwijking. De totale
baten zijn ten opzichte van 2019 met ruim € 700.000 toegenomen. Dit is een combinatie van een
hoger leerlingaantal (o.a. door zorgboerderij Wijdenes), hogere bekostiging in verband met gestegen
werkgeverslasten en de beschikbaarheidsstelling van coronamiddelen door de overheid. De stijging
van de lasten is ten opzichte van 2019 hoger geweest dan de stijging van de baten. Dit komt
voornamelijk door de stijging van de personele lasten door de gedane extra investering in het
personeel, maar ook door hogere werkgeverslasten en de overname van het personeel van Aloysius
en de Zorgboerderij Wijdenes. De overige lasten (afschrijvingen, huisvestingslasten en overige
instellingslasten) zijn in 2020 in totaal bijna € 3,2 mln; dit is licht lager dan in 2019, toen waren ze
bijna € 3,3 mln. Deze lichte daling wordt veroorzaakt door lagere instellingslasten.
4.3.4 Kasstroom, investeringen en financiering.
De liquide middelen zijn in het jaar 2020 met bijna € 700.000 teruggelopen. Dit is gedetailleerd terug
te zien in het kasstroomoverzicht in de jaarrekening. Deze terugloop komt voornamelijk door het
negatieve resultaat van € 548.000. De investeringen ten opzichte van de afschrijvingen waren in het
verslagjaar relatief hoog (investeringen € 862.000
en afschrijvingen € 462.000). De hoge
investeringen kwamen voornamelijk door de investering van de aanbouw bij de praktijkschool Hoorn,
voor in totaal € 457.000. Dit is de voornaamste oorzaak geweest dat het resultaat negatiever was
dan de terugloop in de liquide middelen.

4.4 Kwaliteitszorg
4.4.1 Ontwikkeling van kwaliteitszorg
Het belangrijkste doel van kwaliteitszorg is het doorlopend verbeteren van de onderwijskwaliteit in
de volle breedte. Het is de rol van het bestuur om sturing te geven aan dit proces en resultaten te
borgen. Om te komen tot een beter systeem van kwaliteitszorg is onder begegeleding van Effectief
Onderwijs een traject gestart dat zich hierop richt, maar bovenal op de ontwikkeling van een cultuur
van kwaliteitszorg. Tijdens verschillende bijeenkomsten is er een visie op kwaliteitszorg ontwikkeld
die een eenduidige, cyclische manier van werken mogelijk maakt. Deze visie is vertaald in een aantal
praktische pijlers die samen het fundament van de kwaliteitszorg vormen:
Het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs is het uitgangspunt voor de
kwaliteitszorg. De basiskwaliteit die in het waarderingskader beschreven is kan aangevuld
worden met de eigen ambities en doelen van de school.
Doelen worden geformuleerd vanuit het Why, zoals beschreven in The Golden Circle van
Simon Sinek. Door eerst te benoemen waarom je bepaalde doelen hebt, kan vervolgens beter
worden bepaald hoe je die wilt bereiken en wat je daar voor nodig hebt.
Per standaard uit het waarderingskader wordt er een kwaliteitskaart opgesteld waarin
minimaal de gewenste situatie, de doelen, de instrumenten, de manier van werken en de
procedure rond interpreteren, evalueren en bijstellen wordt beschreven. Om te borgen dat
de laatstgenoemde procedure consequent wordt doorlopen, wordt per doel vastgelegd
wanneer deze stappen plaatsvinden, hoe dat wordt gedaan en wie dat doen.
De diversiteit onder de leerlingen is enorm. Om toch onderbouwd en transparant het
maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en de ondersteuning goed
in kaart te brengen wordt het landelijk doelgroepenmodel gebruikt.
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Er wordt gewerkt vanuit een vierjarige cyclus waarin alle standaarden uit het
waarderingskader beurtelings aan bod komen. In de jaarplannen van de scholen en het
bestuur worden op basis van deze cyclus passende doelen geformuleerd voor de
kwaliteitsgebieden en standaarden uit deze cyclus, aangevuld met een concrete planning per
kwartaal.
Bovenstaande uitgangspunten zijn beschreven in de conceptversie van een handboek kwaliteit. Dit
document zal in de toekomst aangvuld, bijsgesteld en geactualiseerd worden.
-

4.4.2 Interne en externe kwaliteitszorg – verticale verantwoording
Bij het verbeteren van de kwaliteistzorg is verticale verantwoording een belangrijk aandachtspunt.
Omdat er sprake is van ketenverantwoordelijkheid, die gedeeld wordt door alle medewerkers, op alle
niveaus binnen de organisatie, is goede kwaliteitszorg alleen mogelijk als iedereen zijn rol kent en
zijn verantwoordelijkheid neemt.
Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur dat de kwaliteitscycli op alle niveaus ontwikkeld en
bekend zijn, waarbij iedereen zijn rol en verantwoordelijkheid kent. Dat betekent dat op ieder niveau
de cyclus beschreven moet zijn, inclusief instrumenten, normen en een meerjarenplanning.
Afgelopen jaar zijn uitgebreide gesprekken gevoerd over verschillende rollen en
verantwoordelijkheden, waarvan een samenvatting is opgenomen in het handboek kwaliteit. Het
oorspronkelijke doel om alle mederwerkers hier meer bij te betrekken is nog niet gehaald vanwege
de coronacrisis, maar blijft als doel zeker staan voor het komende jaar.
Om zicht te houden op de gehele kwaliteitszorg moet er extra aandacht zijn voor de kwaliteit van de
verantwoording tussen de verschillende niveaus. Op dit moment gebeurt dit al door tweewekelijkse
gesprekken met de scholen over de actuele zaken en de meer formele RVM-gesprekken
(resultaatverantwoordelijk managementgesprekken) die driemaal per jaar plaatsvinden. In de RVMgesprekken staan de doelen uit de jaarplannen en de resultaten centraal, waarbij
onderwijsresultaten, uitsroomresultaten en veiligheid vaste thema’s zijn. Hoewel er op grote schaal
wordt gerapporteerd van het niveau van individuele werkenemers en teams naar de directie, is de
uniformiteit van deze rapportages nog een punt van aandacht.
Door de kwaliteitszorg op de hiervoor beschreven manier te organiseren is het bestuur in voldoende
mate in staat om een onderbouwde verantwoording af te leggen aan de Inspectie van het Onderwijs
en de raad van toezicht. Dat laatse gebeurt tweemaal per jaar in een gesprek tussen het bestuur en
de commissie kwaliteit. Daarnaast wordt de raad van toezicht via maraps, jaarstukken en
formatieplannen doorlopend geïnformeerd.
4.4.3 Interne en externe kwaliteitszorg – horizontale verantwoording
In het strategisch beleidsplan zijn ambities geformuleerd die voor een groot deel betrekking hebben
op ouders, leerlingen, medewerkers en stakeholders (waaronder gemeenten, samenwerkingsverbanden en stagebedrijven). In de horizontale verantwoording van de kwaliteitszorg ligt het
daarom voor de hand al deze interne en externe partijen in het proces te betrekken.
Op schoolniveau wordt de kwaliteit ieder jaar gemeten in de kwaliteitsenquêtes WMK (Werken met
Kwaliteit) en ProZO (praktijkonderwijs), waarbij ondermeer gekeken wordt naar de tevredenheid van
alle betrokkenen. De kwaliteit wordt gemeten op het gebied van passend onderwijs, veiligheid,
stimulerende leeromgeving, sociale veiligheid, sociale competenties, begeleiding van de leerling, het
IOP, portfolio, stage en loopbaanontwikkeling (indien van toepassing) en leeropbrengsten. De
resultaten van deze enquêtes worden in de RVM-gesprekken met de directeuren besproken om toe
te zien op uitvoering en ontwikkeling. Dit leidt tot bijgestelde doelen in de schoolplannen en
jaarplannen.
Op bestruursniveau worden niet alleen de geagregeerde data uit de kwaliteitsmetingen en de
onderwijsresultaten gebruikt als instrument, maar ook de evaluatiegesprekken met de directeuren
van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de RVM-gesprekken met de hoofden van de
verschillende afdelingen van het bestuursbureau, schoolbezoeken, informele gesprekken met
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scholen, maraps en jaarstukken. Op deze manier wordt er een integraal beeld van de kwaliteit
gevormd, dat alle kwaliteitsgebieden van het waarderingskader bestrijkt.

4.5 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken
4.5.1 Ontwikkelingen 2020
Op de Praktijkschool Westfriesland Hoorn is in het verslagjaar een nieuwe directeur benoemd. Zoals
bekend heeft een directiewisseling altijd veel impact in een organisatie. De procedures zijn goed
verlopen en de komst van de nieuwe directeur heeft plaatsgevonden medio februari 2020.
Er heeft ook een wisseling plaats gevonden in het college van bestuur in 2020. De procedure was
echter al volledig afgerond in 2019. Het lid college van bestuur is gestart op 1 april 2020.
In dit jaar zijn er gesprekken geweest met Stichting Ronduit over de overname van het onderwijsdeel
op De Boerderij, zorg- en behandelcentrum. Deze hebben geleid tot het besluit van overname.
Vanaf 1 augustus 2020 is Stchting Trigoon bestuurlijk verantwoordelijk. Binnen de structuur van de
stichting zal De Boerderij een nevenvestiging zijn van so de Eenhoorn, maar een onderdeel van IKECHoorn.
De Aloysiusstichting was onderdeel van dit IKEC voor leerlingen in het speciaal onderwijs, voormalig
cluster 4. In het IKEC had zij in het onderwijs een belang voor 1 groep leerlingen. Deze groep
leerlingen is per 1 augustus overgeschreven naar Stichting Trigoon, die daarmee verantwoordelijk is
geworden voor o.a. het onderwijs aan deze leerlingen.
Ten behoeve van de realisatie van het IKEC zijn sbo De Wissel en sbo de Piramide gefuseerd per 1
augustus 2020. Het spreekt voor zich dat binnen deze twee organisaties van Stchting Trigoon op het
niveau van onderwijs, onderwijsorganisatie en medezeggenschap er al gewerkt is naar deze fusie
voorafgaand aan de fusiedatum.
4.5.2 Onderwijsprestaties

Uitstroomgegevens
so de Eenhoorn

Advies
vso de Stormvogel

juli 2020.

Leerlingen
19

juli 2019

%
100,0%

Leerlingen
15

%

%

Leerlingen
55
3
3
7
3

%

100%

sbo ‘t Palet/sbo De Wissel/sbo de Piramide

Advies
Praktijkonderwijs
vmbo BL
vmbo BL t/m KL
vmbo KL
vmbo KL t/m TL
vmbo GL
vmbo TL
vmbo TL-havo
havo
vwo
vso vmbo
vso zmlk
sbo
Eindtotaal

Leerlingen
51
15
10
4

37,8%
11,1%
7,4%
3,0%

1
4

0,7%
3,0%

3
1
37
5
4
135

2,2%
27,4%
3,7%
3,0%

43,7%
2,4%
2,4%
5,6%
2,4%

5
2
1
1
36
3
7
126

4,0%
1,6%
0,8%
0,8%
28,6%
2,4%
5,6%

vso de Stormvogel

Advies

Leerlingen

43

%

Leerlingen

%

Taakgerichte dagbesteding
Arbeidsmatige dagbesteding
Belevingsgerichte dagbesteding
Arbeid in beschutte werkomgeving
Arbeid in reguliere arbeidsplaats
Vervolgonderwijs mbo Entree
Vervolgonderwijs mbo-2
Vervolgonderwijs praktijkonderwijs
Verhuizing
Eindtotaal

2
11
1
5
4
1
1
1
1
27

7,4%
40,7%
3,7%
18,5%
14,8%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%

4
15

13,7%
51,7%

2
1
3

6,9%
3,4%
10,3%

4
29

13,7%

Praktijkschool Hoorn / Praktijkschool Stede Broec

Advies
mbo niveau 1
mbo niveau 2
mbo niveau 3
Arbeid in reguliere arbeidsplaats
Arbeid in beschutte werkomgeving
Dagbesteding
Leerplicht ontheffing
Geen werk/geen opleiding
Verhuisd
Eindtotaal

Leerlingen
27
13
1
29
5

%
32,5%
15,6%
1,2%
34,9%
6,0%

6
2
83

7,2%
2,4%

Leerlingen
23
25
21
5
1
2
10
4
91

%
25,3%
27,5%
23,1%
5,5%
1,1%
2,2%
11,0%
4,4%

4.5.3 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken
De visie geeft aan dat elke leerling binnen Stichting Trigoon door de betrokkenheid van de
medewerkers, de breedte van het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs, zelfstandig
ontwikkelingskansen krijgt en de mogelijkheid tot het behalen van optimale, duurzame
leerresultaten.
De functie van het onderwijs is het meegeven van basiskennis, basisvaardigheden en de
basishouding waardoor leerlingen in staat zijn vooruit te kijken en op verantwoorde wijze keuzes te
maken en oplossingen te bedenken.
Vanuit de gezamenlijk vastgestelde waarden (vertrouwen, verbinden, eigenaarschap,
duurzaamheid) geven we het onderwijs inhoud en kleur.
Kenmerkende elementen binnen het onderwijs (op alle onderdelen van Stichting Trigoon) worden
gevormd door o.a. School Wide Positive Behavior Support (PBS).
Positieve gedragsverandering door een positieve benadering. De kracht van deze benadering wordt
gevonden in de teambrede aanpak.
Eerder is gesproken over een belangrijke ontwikkeling binnen het primair onderwijs van de stichting.
Daar wordt gewerkt aan de inrichting van een integraal kind- en expertisecentrum. Binnen dat
centrum is er een integraal aanbod van, speciaal basisonderwijs, kinderopvang, welzijn en
jeugdzorg. Dit vraagt aandacht voor de wijze van groeperen en de diferentiatie binnen het werken.
Binnen het IKEC zal dit op een groepsdoorbroken wijze gebeuren binnen speelleerpleinen. Dit
betekent voor de meeste collega’s een omslag van denken en werken met leerlingen. Dit proces
wordt zorgvuldig ingevoerd. Dat is niet alleen op het IKEC-Hoorn aan de orde. Ook binnen ’t Palet
wordt gewerkt naar een integrale aanpak met onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg.
Binnen het voortgezet onderwijs laten we ons leiden door de principes van autonomie, competentie
en relatie. Dit zijn de bouwstenen van het pedagogisch klimaat en deze bepalen de wijze waarop
met leerlingen gewerkt wordt.
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Wij streven ernaar het meest passende aanbod te verzorgen voor onze leerlingen. De leerling is
daarbij steeds het uitgangspunt. Dat betekent dat wij regelmatig onze aanpak evalueren met de
leerling als middelpunt en niet vanuit het onderwijsaanbod en het onderwijsprogramma.
Natuurlijk hebben we in 2020 in het passende aanbod heel veel moeite gedaan om dit ook tijdens
thuisonderwijs-situaties te realiseren. Dat was natuurlijk veel moeilijker te realiseren. En omdat de
leerling het middelpunt zijn hebben wij steeds keuzes gemaakt vanuit de situatie van de leerling.
Dat betekent dat er een keuze is gemaakt voor groepen leerlingen, die wél naar school zouden
kunnen komen vanwege het (praktische) aanbod of vanwege de kwetsbaarheid. Daarnaast is er ook
veel contact onderhouden met kinderen die (nog) niet naar school konden en thuisonderwijs
ontvingen, evenals met veel ouders.
4.5.4 Toegankelijkheid en het toelatingsbeleid
Alle leerlingen van Stichting Trigoon binnen het primair en voortgezet onderwijs hebben een TLV
(toelaatbaarheidsverklaring) nodig.
Op het sbo hebben de leerlingen een sbo-TLV nodig, die geldig is voor de duur dat leerlingen op het
sbo zitten. Overigens hebben de scholen voor sbo alle drie een verbrede toelating. Dat wil zeggen
dat 25% van het aantal leerlingen een so-laag bekostiging krijgt.
Van alle leerlingen op het so en vso van de Eenhoorn en de Stormvogel ontvangt een ieder een TLV
so. Maar van het totaal van de leerlingen van de scholen ontvangt 18% een so-hoog bekostiging en
de overige 82% een so-laag.
In 2020 heeft het samenwerkingsverband po samen met de s(b)o scholen van Stichting Trigoon en
met Infinite een onderzoek gedaan naar de populatie en de bekostiging. Doel hiervan was om na te
gaan of met de bijbehorende (TLV)bekostiging er een toereikend ondersteuningsaanbod voor de
leerlingen kan worden gerealiseerd.
Hoewel de directies verantwoordelijk zijn voor het toelatingsbeleid, komt het niet voor dat leerlingen
met een TLV niet worden toegelaten.
In het eerste deel van het kalenderjaar waren er geen mogelijkheden om leerlingen op te vangen,
voor wie een TLV werd afgegeven. Deze situatie deed zich het einde van het verslagjaar voor. Toen
is aan het samenwerkingsverband po aangegeven dat er slechts zeer beperkt plaatsen vrijkomen.
(zie 2.2.7)
In de toelating zien we in 2021 een lichte afname van het aantal leerlingen op de sbo-scholen, maar
een lichte toename van het aantal so-leerlingen.
Ook binnen het praktijkonderwijs zien we in het totaal een stijging.
Binnen het (v)so zien we een lichte stijging, ondanks de regionale demografische krimp.
4.5.5 Onderzoek en ontwikkeling
Stichting Trigoon doet mee in een landelijke onderzoek vanwege de participatie in experimenten.
In 2018 is een beleidsregel gepubliceerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OC&W) voor experimenten die willen toewerken naar een geïntegreerde onderwijssetting. Het
betreft hier het experiment van de integratie van speciaal onderwijs in het speciaal basis onderwijs.
Het bijbehorende onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en een
onderzoeker, die werkzaam is bij Renn4. In eerste instantie gaat het daarbij om een onderzoek hoe
de structuren zijn vormgegeven; hoe overleggen plaatsvinden en hoe ouders bij het experiment
worden betrokken. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en beschikbaar in de notitie ‘Op naar
geïntegreerde onderwijsvoorzieningen’. (Ank de Boer e.a., RuG en CED)
Daarnaast wordt het onderzoek uitgebreid met een kwalitatieve analyse op resultaten en
tevredenheid van leerlingen, betrokken personeel en ouders. Dit zal in 2021 plaatsvinden.
Naast deze specifieke landelijke onderzoeken worden in het kader van het kwaliteitsbeleid ook
onderzoeken gedaan naar de tevredenheid van ouders, leerlingen en ketenpartners.
Deze onderzoeken gebeuren op structurele basis van de cycli vanuit de WMK (Werken met kwaliteit)
en ProZo.
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Binnen het voortgezet onderwijs is er sprake van een onderzoek in een pilot van ‘De Schakelklas’
(zie 2.2.3)
In het primair onderwijs kennen we ook nog de onderzoeken van het inclusieteam, van de
‘kangoeroegroepen’ en de ‘reizigers’ bij sbo ’t Palet. (zie ook 2.2.3). Deze onderzoeken worden als
een pilot van het Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop ingezet. Bij 4.5.5. is reeds gesproken
over het onderzoek naar de populatie(bekostiging) door het samenwerkingsverband, Infinite en
Stichting Trigoon.

4.6 Duurzaamheid
De mogelijkheid bestond om gelijktijdig met het opstellen van het nieuwe MJOP een energiescan uit
te laten voeren. Vanwege de forse meerkosten is besloten eerst te onderzoeken welke maatregelen
op basis van eerdere rapporten al genomen konden worden. In 2021 wordt de noodzaak van een
energiescan heroverwogen.
Uit het nieuwe MJOP blijkt dat er de komende jaren vrij veel vervangingsinvesteringen in de
installaties voor luchtbehandeling en warmteopwekking moeten worden gedaan. Daardoor kunnen
er natuurlijke momenten ontstaan om energiebesparende maatregelen te introduceren. De subsidies
voor de verbetering van ventilatiesystemen zullen in de planvorming worden meegenomen.
Bij de nieuwbouw van het IKEC wordt ingezet op ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG).
Daarnaast wordt de economische terugverdientijd van extra duurzaamheidsinvesteringen nog
verder onderzocht. Op meer beperkte schaal worden de gebouwen doorlopend verduurzaamd. Het
vervangen van bestaande verlichting door ledverlichting is daar een goed voorbeeld van. Op de
praktijkschool in Hoorn worden begin 2021 een groot aantal zonnepanelen geïnstalleerd.
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5. Wet- en regelgeving
5.1 Financiëel- en Treasurybeleid
Allocatie van middelen
Alle middelen worden direct toebedeeld aan de onder het schoolbestuur ressorterende scholen. De
scholen dragen op basis van de in de begroting gecalculeerde kosten van het schoolbestuur een deel
van de middelen af.
Treasurybeleid
In het voorjaar van 2020 is het treasurystatuut van Stichting Trigoon herzien. Dit statuut is aangepast
aan de vigerende wet- en regelgeving. Stichting Trigoon hanteert het treasurystatuut ten behoeve
van regelgeving voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van
leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten.
Er is in 2020, net als in voorgaande jaren, een terughoudend treasury-beleid gevoerd. Onze liquide
middelen zijn ondergebracht bij ING, ABN-AMRO en Rabobank. Voor 2021 zijn we ons aan het

oriënteren om over te gaan op schatkistbankieren. Het beleggingsbeleid van de organisatie is
tevens van toepassing op de publieke middelen. De middelen zijn vastgelegd in de jaarrekening en
de administratie van Stichting Trigoon en hebben betrekking op de niet door OCW gefinancierde
activiteiten.
Uitvoering van het beleid in de praktijk
Zoals eerder genoemd heeft de stichting, overeenkomstig het treasurystatuut, een zeer terughoudend
financieel beleid gevoerd. Er is gebruikgemaakt van spaarrekeningen bij de huisbankier, die voldoen
aan een minimaal een sigle A-rating?. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Dit
beleid zal in 2021 niet worden gewijzigd.
De interne verantwoording over treasury-activiteiten vindt plaats door het college van bestuur aan
de raad van toezicht door middel van de periodieke managementrapportages. Externe verantwoording
vindt plaats door middel van het bestuursverslag.
Informatie over uitstaande beleggingen, leningen, aangetrokken leningen en afgesloten
derivatenovereenkomsten
Stichting Trigoon heeft geen financieringen aangetrokken. Ook heeft Stichting Trigoon geen leningen
verstrekt aan derden, noch aan personeel, noch aan andere instellingen of organisaties. Er is geen
gebruik gemaakt van financiële derivaten en er is geen geld belegd.

5.2 Sectorspecifiek
5.2.1 Verantwoording middelen werkdrukverlaging
Om tot een effectieve aanpak te komen voor het besteden van de werkdrukmiddelen bespreekt de
directeur van de school de inzet van de middelen met het schoolteam en de MR. De ontvangen
middelen zijn in 2020 geheel besteed aan personeel (onderwijsassistenten). Deze assistenten worden
niet gekoppeld aan één specifieke groep, maar zijn groepsoverstijgend ingezet bij alle vakken,
situaties en leerlingen waarvoor dit gewenst is.
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag
(kalenderjaar)
258.989,-

5.2.2 Verantwoording middelen Regeling Prestatiebox
Het personeel wordt gefaciliteerd hun bekwaamheid te onderhouden en te verbeteren en zij worden
ook ondersteund in hun individuele talentontwikkeling. Daarnaast is er geïnvesteerd in een
professionele onderwijscultuur in de school alsmede in doorgaande ontwikkellijnen waarin oog is voor
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het bieden van uitdagend onderwijs. De middelen van de prestatiebox werden in 2020 deels ingezet
ten behoeve van nascholing.

6. Toekomstige ontwikkelingen
6.1 Onderwijs
Eerder is gesproken over de ontwikkeling van een integraal kind- en expertisecentrum (IKEC).
In dit centrum gaat het onderwijs aan kinderen vanuit het speciaal onderwijs (zeer moeilijk lerend)
en speciaal basisonderwijs samen. Stichting Trigoon heeft toestemming dit als expertiment te
mogen uitvoeren. Het unieke aan de situatie binnen Stichting Trigoon is dat aan het speciaal
(basis)onderwijs intensieve jeugdhulp wordt gekoppeld en kinderopvang plus.
Ten behoeve van deze ontwikkeling heeft er inmiddels een fusie plaatsgevonden van twee sboscholen (sbo de Piramide en sbo De Wissel, augustus 2020). So de Eenhoorn zal mogelijk op een
later moment fuseren met de nieuwe sbo-school. Dit zal moeten blijken uit de resultaten van het
experiment.
Ook het onderwijs op zorg- en behandelcentrum De Boerderij in Wijdenes is overgenomen van
Stichting Ronduit (augustus 2020). Deze voorziening maakt inmiddels onderdeel uit van het IKEC.
Het schooljaar 2020-2021 zal dus voor het eerst, in zijn volle breedte, het IKEC functioneren op 6
locaties, waarvan 5 in Hoorn en 1 in Wijdenes
Vanuit de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs in de regio krijgt Stichting
Trigoon steeds meer de taak om betekenisvol te zijn in onderwijs-zorgarrangementen en in zorgonderwijsarrangementen. Zowel op sbo ’t Palet als in het IKEC is een groep gestart voor leerlingen,
die thuiszitter zijn of vanwege een dagbestedigsplek nog niet aan het onderwijs deelnemen. Deze
passende
arrangementen
worden
in
nauwe
samenwerking
uitgevoerd
met
het
samenwerkingsverband en de jeugdzorginstelling Parlan. Van onderzoek tot indicatie, van
toelatingsverklaring tot participeren in het onderwijs, worden de ontwikkeling en het welbevinden
van deze leerlingen nauwlettend gevolgd.
Ook in het voortgezet onderwijs in de regio Westfriesland zijn er allerlei initiatieven waarin
Stichting Trigoon participeert. Zo wordt in navolging van de realisatie van het IKEC gedacht over
de ontwikkeling van een IJEC (integraal jongeren- en expertisecentrum). Ook hier wordt expertise
samengebracht en kunnen arrangementen voor de speciale doelgroep worden ontwikkeld zoals de
Accentklas,
de
Schakelklas,
de
Trajectklassen,
Reboundvoorzieningen,
ZOWh@t
(arbeidstoeleiding) en transitiecoaching.
In 2020 is het kwaliteitsbeleid van de stichting vormgegeven met behulp van een extern adviseur
vanuit de PO-Raad. Dit kwaliteitsbeleid wordt gerealiseerd door het college van bestuur in nauwe
samenwerking met de directeuren van de scholen. Dat zal van betekenis moeten zijn voor de
kwaliteitscultuur in de organisatie en de scholen. Voldoende draagkracht vanuit de teams voor de
implementatie en doorontwikkeling op schoolniveau is voorwaardelijk. In 2021 zal het
kwaliteitsbeleid met extra inzet worden doorgezet.
2021 zal ook in het teken staan van de realisatie van een nieuw strategisch beleidsplan voor de
planperiode 2022-2026. Landelijke onderwijsontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen
zullen hierbij worden meegenomen vanuit het perspectief van de stichting zelf en van de
stakeholders.

6.2 Onderzoek
Zoals eerder aangegeven participeert Stichting Trigoon nog steeds in het onderzoek vanuit het
ministerie naar de mogelijkheid om de ontwikkeling naar meer geïntegreerd onderwijs te
stimuleren. In 2018 is een beleidsregel gepubliceerd door het ministerie van OCW. Bij stichting
Trigoon wordt daartoe speciaal onderwijs in speciaal basisonderwijs geïntegreerd, kortweg ‘so in
sbo’. Dit experiment zal worden voortgezet in 2021. Inmiddels is daarover een eerste
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onderzoeksrapportage verschenen, uitgevoerd door onderzoekers vanuit de Rijksuniversiteit
Groningen en de CED-groep Rotterdam. “Op naar geïntegreerde onderwijsvoorzieningen”.
Aanvankelijk richtte dit onderzoek zich op, met name, de inrichting en de overlegstructuren vanuit
het perspectief van samenwerken.
Op eigen initiatief hebben de vier betrokken schoolbesturen (Renn 4, Onderwijsspecialisten, Prisma
Kampen en Stichting Trigoon) in dit initiatief besloten om het onderzoek te verbreden en daaraan
ook een kwaliteitsonderzoek toe te voegen.
Dit onderzoek loopt parallel aan het onderzoek vanuit het ministerie.
In samenwerking met het samenwerkingsverband po en vo West-Friesland en de regiogemeenten
zijn nog een aantal andere onderzoeken gestart, welke al eerder zijn beschreven. Te denken valt
aan:

Project Schakelklas: dit is een initiatief voor leerlingen, die met een extra intensief
programma mogelijk kunnen schakelen naar regulier vmbo of praktijkonderwijs in plaats
van een perspectief of voortgezet speciaal onderwijs.

Project KBA: dit initiatief moet er voor zorgen dat meer leerlingen in Westfriesland
thuisnabij vso zullen kunnen volgen. Nu volgen veel Westfriese leerlingen vso-onderwijs
in Lelystad bij Stichting Eduvier.

Project onderwijs-zorgarrangementen: op sbo ’t Palet en het IKEC worden arrangementen
aangeboden waar in een combinatie van onderwijs en jeugdzorg leerlingen intensief
worden begeleid om participatie in het onderwijs duurzaam mogelijk te maken.

Project Reizigers: er zijn kinderen die (nog) niet naar school gaan, maar wel zijn
ingeschreven bij een school. Deze kinderen krijgen via het samenwerkingsverband en
onderwijsgevenden van sbo ’t Palet tóch onderwijs.

6.3 Kwaliteitszorg
In 2020 is het kwaliteitsbeleid van de stichting met prioriteit, door het college van bestuur worden
opgepakt en vormgegeven met behulp van een extern adviseur vanuit de PO-Raad. Dit
kwaliteitsbeleid wordt gerealiseerd door het college van bestuur in nauwe samenwerking met de
directeuren van de scholen. Dat zal van betekenis moeten zijn voor de kwaliteitscultuur in de
organisatie en de scholen. Voldoende draagkracht vanuit de teams voor de implementatie en
doorontwikkeling op schoolniveau is voorwaardelijk. In 2021 zal het kwaliteitsbeleid met extra inzet
worden voortgezet.
De contacten zijn, zoals gezegd, geïnitieerd door de PO-Raad. Vanuit de PO-Raad komt ook de
bemiddeling ten behoeve van de bestuurlijke collegiale consultatie. Daar zullen we vanuit de
stichting nog nader afspraken over maken.
Sbo ’t Palet heeft in 2020 een traject gelopen om hun schoolplan te actualiseren met behulp van
een interne audit. Dit traject is succesvol afgerond en heeft behalve directe input voor het schoolplan
ook zicht op het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitscultuur van de school opgeleverd. In het
Trigoonbrede kwaliteitsbeleid zal in 2021 de discussie gevoerd worden over het structureel werken
met (interne) audits.

6.4 Personeel
In de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel zijn er een aantal concrete
ontwikkelingen in gang gezet. In het eerste kwartaal van 2020 is bovenschools een nieuwe
bestuurssecretaresse gestart, evenals een nieuw lid van het college van bestuur. Dat laatste maakte
dat de taakverdeling tussen de voorzitter en het lid opnieuw moest worden afgestemd.
In het laatste kwartaal werd duidelijk dat de directeuren van vso de Stormvogel en sbo t Palet rond
de zomer van 2021 met (vervroegd) pensioen gaan. Ook op het niveau van teamleiders zien we veel
mutaties en vanwege interne mobiliteit binnen de stichting raakt dit alle scholen. Het geeft wel aan
dat medewerkers die binnen de stichting willen blijven werken, perspectief wordt geboden.
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Het volgende kalenderjaar (2021) zal voorlopig het laatste jaar zijn waarin Stichting Trigoon een
extra investering zal doen ten behoeve van het werven, boeien en binden. Eerder is terug te lezen
dat dit dringend noodzakelijk is. Deze extra investering loopt tot het einde van het schooljaar.
Personeel is zeer schaars, met name voor die groepen kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.
In 2020 is met diverse besturen in de regio een samenwerking aangegaan in de Regionale Aanpak
Personeelstekort (RAP). Vanuit diverse activiteiten in de aanpak zal Stichting Trigoon zich vooral
richting op de werving van zij-instromers. Gedacht wordt aan een inzet van drie tot vijf medewekers
voor 2,5 tot 4 FTE.
De realisatie van een integraal kind- en expertisecentrum brengt ook een andere kijk mee op de
competenties die nodig zijn bij medewerkers in een organisatie waar op een integrale wijze
onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg samenwerken. Het betreft niet alleen competenties die passen
bij de zogenaamde ‘T-shaped’ medewerker, maar het betreft ook medewerkers, die een
combinatiefunctie hebben bij een van de deelnemende organisaties. Gekeken zal worden naar de
functie van Pedagogisch Educatief Medewerker. Wellicht is deze functionaris inzetbaar in het
onderwijs en in de kinderopvang.

6.5Huisvesting
De realisatie van de nieuwe huisvesting van het IKEC heeft een vertraging opgelopen door een
langdurige discussie over de locatiekeuze binnen de gemeenteraad van Hoorn. Dat betekent dat de
huidige locaties langer in stand moeten worden gehouden, waardoor er investeringen moeten worden
gedaan die eerder niet waren voorzien. Om de desinvesteringen bij het verlaten van deze locaties te
beperken wordt er bij de aanbesteding van werkzaamheden nadrukkelijk gezocht naar mogelijkheden
om de kosten te beperken. In Stede Broec is de realisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP)
nog steeds niet afgerond. De verwachting is nog steeds dat een nieuw IHP kansen kan bieden voor
een IKEC in deze gemeente.
Voor de andere scholen zijn er geen plannen voor grote verbouwingen, maar door het nieuwe
meerjaren onderhoudsplan (MJOP) zullen op verschillende locaties mogelijke achterstanden in het
groot onderhoud ingehaald worden. Daarnaast zal worden onderzocht of een deel van het bovenmatig
eigenvermogen kan worden ingezet voor de verduurzaming van de gebouwen.

6.6 Duurzaamheid
Zoals in 4.6 beschreven is beschreven, is er voor gekozen om vanwege de hoge kosten geen
energiescan uit te laten voeren. Dat betekent niet dat er geen aandacht is voor verduurzaming van
de gebouwen. Bij vervangingsinvesteringen zullen energiebesparende maatregelen iedere keer een
punt van aandacht zijn. Door deze maatregelen op natuurlijke momenten te nemen zullen de kosten
vaak lager zijn.
Komende periode zal worden zal worden onderzocht of het mogelijk is om in de toekomst te voldoen
aan het Programma van Eisen – Frisse Scholen. Dit programma bevat criteria voor een laag
energieverbruik en een gezond binnenmilieu.

6.7 Continuïteitsparagraaf
Alle middelen worden aan de scholen toebedeeld. Bij het opstellen van de begroting voor het
volgende kalenderjaar wordt een inschatting gemaakt van de totale kosten voor het bovenschoolse
deel. De afdracht van de scholen ten behoeve van het bovenschoolse beleid wordt verhoudingsgewijs
in mindering gebracht op de rijksinkomsten. Voor alle scholen betreft dit een gelijk percentage. Over
het kalenderjaar 2020 waren deze kosten geraamd op € 1.509.000.
De scholen van Trigoon ontvangen geen middelen ten behoeve van onderwijsachterstanden.
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Prognose van de gemiddelde personele inzet voor de komende jaren:

Vanuit het ministerie van OCW zijn er meerdere kengetallen die worden gebruikt om te beoordelen
hoe gezond een stichting is. Dit zijn verschillende kengetallen die alle iets anders meten. Onderstaand
zijn de vijf kengetallen waar de onderwijsinspectie op beoordeelt.

Voor Stichting Trigoon zien deze kengetallen er als volgt uit:
Signalering
Inspectie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Solvabiliteit 2

<30%

83%

81%

82%

82%

82%

82%

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

5,2

4,3

4,6

4,6

4,6

4,7

3-jarig < 0%
2-jarig<-5%
1jarig<-10%

-1,9%

-2,4%

-1,5%

-0,6%

-0,5%

0,0%

< 5%

47%

44%

42%

41%

41%

40%

3.885

4.154

4.139

3.879

3.545

3.193

5%

5%

5%

5%

5%

5%

6.823

6.006

5.669

5.789

5.997

6.357

Financiële kengetallen

Rentabiliteit
Weerstandsvermogen
Signaleringswaarde bovenmatig
publiek eigen vermogen in dzd €
Huisvestingsratio
Verschil EV met normatief eigen
vermogen

> 10%

Hieruit blijkt dat Stichting Trigoon een meer dan gezonde stichting is. De solvabiliteit (toereikendheid
om op de lange termijn aan je verplichtingen te voldoen), liquiditeit (toereikendheid om op de korte
termijn aan je verplichtingen te voldoen) en het weerstandsvermogen zijn hoog voor een
onderwijsstichting. Als Trigoon deze kengetallen meer in lijn zou willen brengen, zou dit betekenen
dat er meer uitgegeven wordt dan er binnenkomt en er dus ook grotere negatieve resultaten begroot
worden. Zie ook de paragraaf over de risicoanalyse.
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Stichting Trigoon verwacht de komende jaren relatief stabiel te zijn qua leerlingaantal.
De prognoses zijn tot stand gekomen in samenwerking met de schooldirecties.
Meerjarenbegroting
-Balans en liquiditeit
De totale balanswaarde loopt de komende jaren op basis van het huidige inzicht terug naar € 12,6
mln. De materiële vaste activa groeien in 2021 nog licht doordat er de meer wordt geïnvesteerd
dan afgeschreven. De liquide middelen fluctueren door het resultaat en door het verschil tussen de
investeringen en afschrijvingen. Het eigen vermogen verandert met de begrote resultaten voor de
komende jaren.
In de balans voor de jaren 2020 en verder is er gerekend vanuit de gerealiseerde balans van 3112-2020.

ACTIVA
1.1 Immateriële vaste activa

2019

BALANS in €
2020

2021

2022

2023

2024

2.845.861
2.845.861

3.246.255
3.246.255

3.249.324
3.249.324

3.015.327
3.015.327

2.695.374
2.695.374

2.353.227
2.353.227

1.4 Voorraden
1.5 Vorderingen
1.6 Effecten
1.7 Liquide middelen
Vlottende activa

1.265.028
9.914.738
11.179.766

1.103.481
9.215.447
10.318.928

733.383
8.860.591
9.593.975

739.702
8.954.631
9.694.333

746.021
9.147.841
9.893.862

752.340
9.498.939
10.251.279

Totale Activa
Waarvan gebouwen

14.025.627
634.988

13.565.183
1.092.537

12.843.298
1.182.037

12.709.660
1.232.037

12.589.236
1.282.037

12.604.505
1.332.037

1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa
Vaste activa

PASSIVA
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden
Totale Passiva

2019
10.708.500
891.756
263.409
2.161.962
14.025.627

2020
10.160.367
761.738
234.908
2.408.170
13.565.183

2021
9.808.580
761.738
206.407
2.066.574
12.843.298

2022
9.668.623
761.738
177.905
2.101.394
12.709.660

2023
9.541.880
761.738
149.404
2.136.214
12.589.236

2024
9.550.831
761.738
120.903
2.171.034
12.604.505

-Staat van baten en lasten
De totale baten lopen in 2021 op naar € 23,5 mln en blijven de komende jaren stabiel. De totale
uitgaven zijn ruim € 23,9 mln. Dit daalt vanaf 2022 voornamelijk door dalende personeelslasten.
Het tekort voor 2021 is in verband met de extra investeringen in het personeel een bedrag van €
352.000. Dit resultaat wordt onttrokken aan de reserves.

52

Begroting
2021
€

Begroting
2022
€

Begroting
2023
€

Begroting
2024
€

3.1 Rijksbijdragen
22.271.914
22.277.867
3.2 Overheidsbijdragen / subsidies
286.407
overige overheden
286.407
3.5 Overige baten
1.012.533
855.077
3 Totaal baten 23.570.854
23.419.351

22.342.651
286.407
856.662
23.485.720

22.527.600
286.407
858.412
23.672.419

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
4 Totaal lasten

20.679.480
455.005
1.131.015
1.653.770
23.919.270

20.337.982
476.124
1.131.015
1.610.816
23.555.937

20.411.860
450.401
1.131.015
1.615.816
23.609.092

20.488.067
425.199
1.131.015
1.615.816
23.660.097

5 Financiële lasten

3.371

3.371

3.371

3.371

-351.787

-139.957

-126.743

8.951

Netto Resultaat

Meerjarenkasstroom en investeringen
Stichting Trigoon heeft als uitgangspunt dat de investeringen onderbouwd zijn en moeten passen in
de totale liquiditeit.
Voor 2021 gaat Stichting Trigoon een bedrag van in totaal € 457.000 investeren. De investeringen
zijn als volgt opgebouwd:

De mutatie in bankmiddelen ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

Liquiditeit in €
Resultaat
Plus:
Afschrijvingen
Dotaties Voorzieningen

Minus:
Investeringen
Onttrekkingen Voorzieningen

Aanpassingen in vorderingen/schulden
Mutatie in Bankmiddelen
Liquide middelen 1/1
Mutatie in het jaar
Liquide middelen 31/12

2020
548.133-

2021
351.787-

2022
139.957-

2023
126.743-

2024
8.951

462.036
75.314
537.350

454.505
193.775
648.280

475.624
193.775
669.399

449.901
193.775
643.676

424.699
193.775
618.474

862.429
157.275
1.019.704

457.574
193.775
651.349

241.627
193.775
435.402

129.948
193.775
323.723

82.552
193.775
276.327

699.291-

354.856-

94.040

193.210

351.098

9.914.738
699.2919.215.447

9.215.447
354.8568.860.591

8.860.591
94.040
8.954.631

8.954.631
193.210
9.147.841

9.147.841
351.098
9.498.939

331.196
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De bankmiddelen lopen in 2021 naar verwachting met € 355.000 terug. Dit komt voornamelijk door
het negatieve begrote resultaat. Stichting Trigoon gaat ervan uit dat de onttrekkingen aan de
voorzieningen (personeelsvoorzieningen) even hoog zijn als de dotaties die gedaan worden.

Het coronavirus
De impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering en de financiële consequenties is in kaart
gebracht. Deze impact is gedurende 2020 duidelijk geworden, maar is niet altijd eenduidig in cijfers
te vertalen. Dat hebben wij als Stichting Trigoon wel gedaan.
Voor verschillende activiteiten hebben wij een lagere omzet gehad, alleen zijn daar de kosten ook
één op één wegvallen. Dit geldt met name voor de ouderbijdragen en ook voor een groot gedeelte
van het arbeidstrainingscentrum (ATC) en ook voor de beide restaurants van de praktijkscholen.
In algemene zin zijn, na de bekendmaking van de sluiting van de scholen, alle schoolteams druk aan
de slag gegaan met thuisonderwijs. Dit is op diverse manieren opgepakt, onder meer afhankelijk van
de niveaus van de doelgroepen bij Trigoon. Er is geen uniforme aanpak ten aanzien van het onderwijs
geformuleerd of uitgevoerd.
Wel zijn er sturende afspraken gemaakt om het contact met leerlingen en hun ouders te
onderhouden.
De wijze waarop de scholen omgaan met het thuisonderwijs heeft geleid tot onderwijskundig beleid
en tot investeringen, die naar voren zijn gehaald. Veel van dit beleid (en investeringen) heeft te
maken met het doorontwikkelen van de digitale mogelijkheden in het onderwijs en het faciliteren
van medewerkers daartoe.
Zo is bijvoorbeeld op één school de hele digitale omgeving en infrastructuur verbeterd, zijn er laptops
en notebooks aangeschaft voor leerlingen en is elders bijvoorbeeld een heel schoolteam voorzien
van laptops.
Financieel gezien heeft het coronavirus de onderstaande impact gehad:

Voor Stichting Trigoon als geheel is de financiële impact relatief laag geweest. Trigoon heeft een
extra rijksbijdrage ontvangen die het grootste gedeelte heeft gedekt. Er is een inschatting gemaakt
van de hogere ziektevervanging omdat het maar de vraag is of deze in zijn geheel te wijten is aan
het coronavirus. Verder hebben wij te maken gehad met hogere schoonmaakkosten, hogere
afschrijvingen in verband met extra ict-investeringen en lagere uitgaven aan leermiddelen doordat
de leerlingen meer thuis aan het werk waren. Per saldo schatten wij het totale effect in op ruim
€ 62.000.
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Grondslagen voor waardering balans, exploitatie en kasstroom
Algemeen
De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de
Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs
worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast
(behoudens afwijkingen aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs).
Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen.
Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte
oninbaarheid.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe
verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Grondslagen balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar
tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden
met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
De kosten van groot onderhoud worden geactiveerd en afgeschreven. Als dergelijke kosten onderdeel
zijn van een materieel vast actief, wordt het materieel actief verdeeld in componenten en hierop
wordt dan ook afzonderlijk afgeschreven. Deze ‘componentenbenadering’ wordt toegepast vanaf
ofwel het moment van aankoop van het actief of vanaf het moment dat groot onderhoud wordt
gepleegd.
Afschrijvingsmethode
Als ondergrens wordt de aanschafwaarde van zaken met een gebruiksduur langer dan 1 jaar met
een financiële ondergrens van € 450,- per stuk exclusief btw gehanteerd.
Bij het activeren wordt uitgegaan van een restwaarde van € 0,-.
Indeling activa groepen/afschrijvingstermijn met ingang van 1 januari 2016:
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Groot- Omschrijving
boek
nummer

Betreft

Afschrijvingstermijn in
jaren

121001

Gebouwen Groot onderhoud

Gebouwen
Meterkast (groepenbord)
Waterleiding/sanitair/kranen
Voegwerk
Houten buitenberging
Schilderwerk
Overige inrichting
Douche combinatie vervangen
Dakbedekking/loodwerk
Overkapping
Voeg/metselwerk
Rubber tegels

40
40
40
25
15
6
10
10
20
10
10
10

122001

Technische zaken

CV-ketel en regelapparatuur
Boiler vervangen
Alarm en ontruimingsinstallatie
Brandslangen
Warmwatervoorziening
Machines en installaties
Binnen en buiten zonwering
Lift reviseren
Vloerbekleding tapijt
Vloerafwerking kunstof giet/troffel vervangen
Vloerbekleding linoleum vervangen
Sportvloer vervangen
Keuken

15
15
10
20
15
15
20
10
10
15
20
20
15

122002

Meubilair

Speellokaal
Gymlokaal
Kapstokken
TL-armaturen
Meubilair

30
20
25
25
15

122003

ICT

Computer, printers, servers
Digiborden
Bekabeling

5
7
20

122004

OLP en apparatuur

Leermethoden
Apparatuur

9
9

123001

Wagenpark

Auto, bus of aanhanger

5

Toelichting:
Gebouwen en terreinen:
In het geval van investeringen (uitbreiding, renovatie) die voor eigen rekening worden
gedaan, dient het bestuur een afschrijvingstermijn aan te geven. Op terreinen wordt niet
afgeschreven.
Vooruit ontvangen investeringssubsidies gemeente:
Indien voor investeringen in de materiële vaste activa subsidies worden verkregen (bijvoorbeeld van
de gemeente voor eerste inrichting en onderwijsleerpakket), worden deze opgenomen onder de
vooruit ontvangen investeringssubsidies (opgenomen onder de overlopende passiva), mits het actief
economisch eigendom van de school/het bevoegd gezag is. Uit de egalisatierekening valt jaarlijks
een bedrag vrij ten gunste van de exploitatie, dat wil zeggen een lineaire vrijval gedurende dezelfde
looptijd als waarin het actief wordt afgeschreven. In voorkomende gevallen wordt onderscheid
gemaakt tussen publieke en private subsidies.

56

Financiële vaste activa
Dit betreft vorderingen met een looptijd langer dan één jaar.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan,
voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De depositogelden zijn direct
opeisbaar.
Eigen vermogen
De onder het eigen vermogen opgenomen gelden betreffen publieke en private gelden.
Algemene reserve
De algemene reserve geldt ter waarborging van de continuïteit op de lange termijn.
Resultaatbestemming
In deze jaarrekening zijn de resultaatbestemmingen verwerkt over het verslagjaar 2019.
Bestemmingsreserves publiek:
Reserve onderhoud
Dit betreft een reserve die is gevormd in verband met de stelselwijziging 2018. Voorheen was dit de
voorziening planmatig onderhoud. Vanaf 2018 is dit een reserve onderhoud geworden.
Bestemmingsreserves privaat:
Reserve privaat vermogen
De Reserve Schoolfonds en Fonds Stichting zijn met eigen middelen, d.w.z. zonder subsidie van de
overheid, opgebouwd. Het voor- en nadelig saldo van de exploitatie wordt toegevoegd c.q.
onttrokken aan het fonds c.q. de reserve.
Fonds Stichting was een fonds van de Wissel, die bestond uit gedane ouderbijdragen en de
bijbehorende activiteiten. Met de overname van de Wissel bleek hier een tekort te zijn, dit is met de
jaarrekening 2019 gesaldeerd met de private reserves van de Wissel.
Voorzieningen
Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders
aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van de
voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen tegen de contante waarde. Toevoegingen aan de
voorzieningen vinden plaats ten laste van de exploitatierekening. Uitgaven vinden plaats ten laste
van de voorziening.
Voorziening jubilea:
Op grond van RJ271 personeelsbeloningen is een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen
gevormd. Een medewerker bouwt aanspraken op voor een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25jarig en 40-jarig dienstverband. De voorziening is gebaseerd op reële looncijfers en inschattingen
van personeelsaanstellingen. Deze schattingswijze wordt prospectief verwerkt.
Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid (LFBPB)/duurzame inzetbaarheid:
De regeling levensfasebewust personeelsbeleid bestaat uit een persoonlijk basisbudget van 50 uur
per fte voor vo en 40 uur per fte voor po voor alle OP-ers en OOP-ers (de werknemer kan deze
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besteden naar keuze die past binnen de levensfase), een aanvullend budget van 120 uur voor de
medewerkers vanaf 57 jaar en het overgangsrecht voor diegenen die op 31-07-2014 52 jaar of ouder
zijn. De voorziening heeft betrekking op het basisbudget en het aanvullend budget. De hoogte van
deze voorziening is gebaseerd op het gespaarde aantal uur vermenigvuldigd met de loonkosten per
uur.
Voorziening spaarverlof:
De voorziening spaarverlof betreft door werknemers opgebouwde rechten voor spaarverlof. Op basis
van de huidige wet- en regelgeving is de mogelijkheid tot spaarverlof vervallen. Deze voorziening
betreft twee medewerkers die nog wel het recht hebben om te “ontsparen”. In 2019 is geen sprake
van opname en daarmee vrijval uit de voorziening.
Voorziening langdurig zieken (bij eigen risicodragerschap ziekteverzuim en/of WGA):
De instelling is eigen risicodrager voor het ziekteverzuim van de medewerkers gedurende de eerste
2 jaar. Voor medewerkers die per balansdatum langdurig ziek zijn (en dit naar verwachting blijven)
wordt een voorziening gevormd voor de loonkosten van de nog resterende maanden van deze
periode. Dit vanuit de veronderstelling dat deze medewerkers tijdens hun ziekte geen prestaties voor
de instelling leveren. De voorziening wordt opgenomen voor de nominale waarde.
Voorziening eigen wachtgelders:
Indien een werknemer ontslagen wordt en de instroomtoets van het Participatiefonds niet positief
wordt afgerond of er een negatieve beschikking wordt afgegeven, verhaalt het Participatiefonds de
uitkeringen op het bevoegd gezag. Voor alle ex-werknemers waarvoor de instroomtoets niet met
positieve beschikking is afgerond wordt voor de nog komende periode een voorziening gevormd.
Voor alle ex-medewerkers waarvan op 31 december 2019 zeker is dat voor hen de instroomtoets
niet tot een positieve beschikking heeft geleid, of van wie het bevoegd gezag aangeeft geen positieve
beschikking te verwachten wordt een voorziening gevormd. Deze is berekend als het aantal maanden
dat het bevoegd gezag verwacht dat de uitkering zal duren vermenigvuldigd met het maandelijks
bedrag dat verhaald wordt op de instelling, gebaseerd op informatie van het UWV.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Onder deze post valt onder meer vooruit ontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies worden
als schuld gepresenteerd onder vooruit ontvangen investeringssubsidies.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruit-ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden
worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende
schulden zijn te plaatsen.
Grondslagen staat van baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden
vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die
door het bestuur is/ zijn bepaald.
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Rijksbijdragen OCW/EL&I
Onder de Rijksbijdragen OCW/EL&I worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen
verstrekt door het Ministerie OCW/EL&I. De rijksbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar
Overheidsubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of de opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zicht heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen en de condities voor ontvangst kunnen worden aangetoond.
Pensioenen
Stichting Trigoon heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling.
Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben
op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de
werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van haar
personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP.
Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door de
werknemer wordt betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover
de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar
financiële verplichtingen) dit toelaat. Per ultimo 2020 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van
93,5%. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de
pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen
premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het
voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van
hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar
verantwoord in de jaarrekening.
Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten
en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt gemuteerd op het eigen vermogen, zoals opgenomen onder de overige gegevens
en in de toelichting op de balans.
Grondslagen voor het Kasstroomoverzicht
Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het
saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht
voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven.
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B JAARREKENING
FINANCIËLE POSITIE
Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van het bestuur dienen de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op
de gegevens uit de geconsolideerde balans (na verwerking resultaatbestemming):
Vergelijkend balansoverzicht

Activa
1.2 Materiële vaste activa
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

Passiva
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden

31 december 2020
€
%

31 december 2019
€
%

3.246.254
1.103.481
9.215.447
13.565.182

23,9
8,1
67,9
100,0

2.845.861
1.265.028
9.914.738
14.025.627

20,3
9,0
70,7
100,0

10.160.367
761.738
234.908
2.408.170
13.565.182

74,9
5,6
1,7
17,8
100,0

10.708.499
891.756
263.409
2.161.962
14.025.627

76,3
6,4
1,9
15,4
100,0
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RESULTAAT
Het resultaat over 2020 bedraagt €-548.133 tegenover €-420.345 over 2019. De
resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Baten
3.1 (Rijks)bijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies
3.5 Overige baten
Lasten
4.1 Personele lasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige instellingslasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Netto resultaat
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Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

21.820.015
459.948
1.003.879
23.283.842

20.700.914
278.837
1.035.763
22.015.514

20.845.216
569.968
1.150.728
22.565.912

20.653.689
462.036
1.228.401
1.474.003
23.818.129

19.297.232
432.246
1.079.226
1.712.304
22.521.008

19.667.544
451.680
1.130.814
1.732.361
22.982.398

-534.287

-505.494

-416.487

-13.846

-4.251

-3.859

-548.133

-509.745

-420.345

B2 BALANS PER 31 december 2020
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

ACTIVA
Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Technische zaken
Vervoermiddelen
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur

1.058.224
757.061
25.809
686.201
508.831
210.128

634.988
800.892
21.203
770.513
418.981
199.284
3.246.254

2.845.861

Vlottende activa
1.5 Vorderingen
1.5.2 Ministerie van OCW
1.5.7 Overige vorderingen
1.5.8 Overige overlopende activa

639.884
394.825
68.772

1.7 Liquide middelen

62

596.697
568.946
99.385
1.103.481

1.265.028

9.215.447

9.914.738

13.565.182

14.025.627

B2 BALANS PER 31 december 2020
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

PASSIVA
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserve
7.826.784
2.1.2/3 Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 2.333.583

8.370.448
2.338.051
10.160.367

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen

761.738

10.708.499
891.756

761.738
2.3 Langlopende schulden
2.3.7 Overige langlopende schulden

234.908

891.756
263.409

234.908
2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen
2.4.9 Overige kortlopende schulden
2.4.10 Overlopende passiva

150.027
884.393
265.302
276.783
831.665
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263.409
154.947
797.182
250.567
117.996
841.270

2.408.170

2.161.962

13.565.182

14.025.627

B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

21.820.015
459.948
1.003.879
23.283.842

20.700.914
278.837
1.035.763
22.015.514

20.845.216
569.968
1.150.728
22.565.912

20.653.689
462.036
1.228.401
1.474.003
23.818.129

19.297.232
432.246
1.079.226
1.712.304
22.521.008

19.667.544
451.680
1.130.814
1.732.361
22.982.398

-534.287

-505.494

-416.487

Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten
5.5 Financiële lasten

57
13.902

1.219
5.470

60
3.919

Financiële baten en lasten

-13.846

-4.251

-3.859

-548.133

-509.745

-420.345

Baten
3.1 (Rijks)bijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies
3.5 Overige baten

Lasten
4.1 Personele lasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige instellingslasten

Saldo baten en lasten

Netto resultaat
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2020
Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij
wordt het saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties
worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en
uitgaven.
31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten (exclusief financiële baten en lasten)
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties investeringen
- Mutaties langlopende schulden
- Mutaties voorzieningen

-534.287

462.036

-416.487
451.680
81.619
-34.819
190.656

28.501
130.019
620.556

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

-161.548
252.263

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
- Werkelijk ontvangen interest
- werkelijk betaalde interest

-220.621
137.683
90.716

-82.938

176.985

189.711

57
-13.902

Kasstroom uit operationele activiteiten

689.136

60
-3.919
-13.846

-3.859

163.139

185.852

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa

-862.430
0

-281.444
-862.430

-281.444

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Overige kapitaalsmutaties

0

0
0

Mutatie liquide middelen

0

-699.291

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

9.914.737
-699.291

Eindstand liquide middelen

10.010.329
-95.592
9.215.447
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-95.592

9.914.737

B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA
VASTE ACTIVA
31-12-2020
€

31-12-2019
€

1.058.224
757.061
25.809
686.201
508.831
210.128
3.246.254

634.988
800.892
21.203
770.513
418.981
199.284
2.845.861

1.2 Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Technische zaken
Vervoermiddelen
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur

Gebouw/
Terreinen
€

technische
zaken
€

Vervoermiddelen
€

Meubilair +
gymzaal
€

ICT
€

OLP
€

Totaal
€

Boekwaarde 31-12-2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde 31-12-2019

859.890
-224.902
634.988

2.151.254
-1.350.362
800.892

57.534
-36.331
21.203

2.272.132
-1.501.619
770.513

1.670.666
-1.251.685
418.981

933.022
-733.739
199.284

7.944.499
-5.098.638
2.845.861

Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschr.desinvesteringen
Mutaties Boekwaarde

457.549
-34.312
423.237

47.910
-7.371
-91.741
7.371
-43.831

18.182
-13.576
4.606

6.924
-2.291
-91.236
2.291
-84.312

267.325
-14.446
-177.475
14.446
89.850

64.540
-53.695
10.845

862.430
-24.108
-462.036
24.108
400.394

1.317.438
-259.214
1.058.224

2.191.793
-1.434.732
757.061

75.716
-49.907
25.809

2.276.765
-1.590.563
686.201

1.923.545
-1.414.714
508.831

997.562
-787.434
210.128

8.782.819
-5.536.565
3.246.254

Boekwaarde 31-12-2020
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde 31-12-2020
Afschrijvingspercentages
Gebouwen en terreinen
technische zaken
Vervoermiddelen
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur

t/m
2,50%
2,50%
20,00%
2,77%
5,00%
4,00%

10,00%
20,00%
20,00%
33,33%
20,00%
20,00%
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1.5 Vorderingen
1.5.2 Ministerie van OCW
1.5.7 Overige vorderingen
1.5.8 Overige overlopende activa

1.5.2 Ministerie van OCW
Bekostiging OCW

1.5.7 Overige vorderingen
Overige vorderingen
Vordering op Gemeenten
UWV, transistievergoedingen

1.5.8 Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

1.7 Liquide middelen
1.7.1 Kasmiddelen
1.7.2 Banktegoeden
1.7.3 Deposito's
1.7.4 Overige

1.7.1 Kasmiddelen
Kassen

1.7.2 Banktegoeden
Betaalrekening bestuur
Betaalrekening school
Spaarrekening

1.7.3 Deposito's
Deposito's

31-12-2020
€

31-12-2019
€

639.884
394.825
68.772
1.103.481

596.697
568.946
99.385
1.265.028

639.884
639.884

596.697
596.697

326.217
20.812
47.796
394.825

440.417
128.529
568.946

68.772
68.772

99.385
99.385

-209
9.215.658
-1
9.215.447

1.357
6.130.318
3.783.062
9.914.738

-209
-209

1.357
1.357

467.515
1.090.622
7.657.521
9.215.658

140.422
1.243.551
4.746.345
6.130.318

-

3.783.062
3.783.062

Eén spaarrekening met een depositogarantiestelsel is in 2019 verantwoord onder
1.7.3 Deposito's, in 2020 staat deze onder de spaarrekeningen.
1.7.4 Overige
Kruisposten

-1
-1
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-

Passiva
2.1 Eigen vermogen
VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
Saldo 1-12020
2.1.1 Algemene reserve

8.370.448

2.1.2 Bestemmingsreserves publiek (A)
Reserve onderhoud
2.1.3 bestemmingsreserves privaat (B)
Reserve schoolfonds
Totaal bestemmingsreserves (A + B)
2.1 Eigen vermogen

Resultaat
-543.664

Overige
mutaties

Saldo 31-122020

-

7.826.784

-

-

2.153.126
2.153.126

184.926
184.926

-4.468
-4.468

-

180.457
180.457

2.338.051

-4.468

-

2.333.583

10.708.499

-548.133

-

10.160.367

2.153.126
2.153.126

2.2 Voorzieningen
Saldo 1-1Saldo 31-12- Kortlopend
Langlopend
2.2.1. Personeel
2020
Dotaties
Onttrekkingen Vrijval
2020
deel <1 jaar deel >1 jaar
Jubilea
242.111
46.592
-29.262
-22.877
236.564
15.165
221.399
Spaarverlof
32.750
-32.750
Duurzame inzetbaarheid
117.925
121.469
-53.617
-2.299
183.478
44.279
139.199
Langdurig zieken
261.747
248.072
-198.831
-50.554
260.434
218.034
42.400
WW & WW+ VO
237.223
14.525
-74.147
-96.340
81.261
993
80.268
Scholing
891.756
430.659
-388.607
-172.071
761.738
278.471
483.267

31-12-2020
€

31-12-2019
€

2.3 Langlopende schulden
Overige langlopende schulden

Boekwaarde
1-1-2020
vooruitontvangen inv.subs.rijk
vooruitontvangen inv.subs.gemeente

Aangegane
lening

190.648
72.761
263.409

-
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Aflossing
2020
-9.330
-19.171
-28.501

234.908
234.908

263.409
263.409

Boekwaarde
31-12-2020

Looptijd > 1
jaar

Looptijd > 5
jaar

181.318
53.590
234.908

31.432
23.807
55.239

149.886
29.783
179.669

31-12-2020
€

31-12-2019
€

150.027
884.393
265.302
276.783
831.665
2.408.170

154.947
797.182
250.567
117.996
841.270
2.161.962

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.7.1 loonheffing
837.134
2.4.7.2 Omzetbelasting
13.016
2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen
357
2.4.7.4 Premie vervangingsfonds/participatiefonds
33.886
884.393

757.625
9.607
59
29.891
797.182

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen
2.4.9 Overige kortlopende schulden
2.4.10 Overlopende passiva

2.4.9 Overige kortlopende schulden
2.4.9.2 Overige

2.4.10 Overlopende passiva
2.4.10 Bindingstoelage
2.4.10 Vooruitontv. Investeringssubs. Gemeente
2.4.10 Vooruitontv. Investeringssubs. Rijk
2.4.10 Vooruitontvangen bedragen
2.4.10 Nog te betalen vakantiegeld
2.4.10 Nieuwkomersklas
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276.783
276.783

117.996
117.996

17.925
19.171
9.330
641.197
144.042
831.665

18.909
21.241
13.579
18.692
599.933
168.915
841.270

B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Baten

3.1 (Rijks)bijdragen
3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EZ
Rijksbijdrage personeel regulier
Rijk: aanvullende bekostiging
Rijksbijdrage materieel
Rijksbijdrage PAB
Rijksbijdrage lesmateriaal

3.1.2 Overige subsidies OCW
Subs. prestatiebox
Subsidie lerarenbeurs
Subs.inhaal-en ondersteuningsprogramma's
Bekostiging 1e opvang nieuwkomers
Overheveling Bekostiging
Bijz.bekostiging wegens samenvoeging
Bijz bek ll ernstige mv beperkingen
Rijk: doorstroomprogramma's PO-VO
Vrijval egal. investering OCW-subs.

3.1.3.3 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
SWV onderst. bekostiging Materieel
SWV Compensatie rugzak (LGF)
SWV vergoeding kosten P2O
SWV overige projecten/inkomsten

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding beweegmanagement
Gemeente: vergoeding declarabele kosten
Gemeente: vergoeding gymzaal
Vrijval egalisatie gem.subsidie
Overdracht bekostiging Present NKK
RVO
Gemeente overig
Bijdr. gem. overblijfregeling
Europees Sociaal Fonds
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Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

13.793.707
118.109
1.959.428
972.688
135.190
16.979.121

13.486.389
8.000
1.929.679
876.353
214.479
16.514.900

13.393.265
150.080
1.908.960
846.547
129.699
16.428.551

321.630
10.132
119.700
5.820
303.863
14.971
77.058
13.579
866.753

307.117
28.000
335.117

306.750
20.419
33.087
13.167
14.428
387.850

89.188
2.998.402
425.421
461.129
3.974.140

91.149
3.037.327
497.836
224.585
3.850.897

100.629
3.082.759
481.841
363.586
4.028.815

21.743
42.062
84.933
21.241
276.966
3.929
2.025
1.032
6.017
459.948

23.000
35.725
76.580
18.507
120.000
4.000
1.025
278.837

20.083
37.631
88.710
21.241
295.032
3.713
9.050
1.032
93.477
569.968

Realisatie
2020
€
3.5 Overige baten
3.5.1 Opbrengst verhuur
Opbrengst medegebruik

3.5.2 Detachering personeel
Detachering personeel

3.5.4 Sponsoring
Opbrengst sponsoring (privaat)
Sponsoring

3.5.5 Ouderbijdragen
Ouderbijdragen

3.5.6 Overige
Detachering leerlingen
Stagevergoeding leerlingen
Baten levensloopregeling
Overige baten PAB
Opbrengsten Restaurant
Rijk: EMB subsidie
Vergoeding administratie/bestuur/beheer
Vergoeding ATC
Vergoeding ZoWh@t
WerkSaam/overige baten (btw)
Overige baten
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Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

20.806
20.806

46.300
46.300

53.049
53.049

109.001
109.001

49.000
49.000

126.481
126.481

4.633
4.633

11.750
11.750

10.990
1.500
12.490

68.898
68.898

146.500
146.500

95.537
95.537

103.361
8.814
52.200
1.760
5.880
171.117
457.410
800.541

127.000
7.000
60.000
15.000
11.601
20.000
541.612
782.213

120.438
13.447
35.012
3.775
17.760
179.394
493.347
863.171

Lasten

4.1 Personele lasten
4.1.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.3 Pensioenlasten
4.1.1.4 Premie fondsen
4.1.2 Overige personele lasten
4.1.3 Uitkeringen (-/-)

4.1.1.1 Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OP
Salariskosten OOP
Salariskosten vervanging pers. eig. rek.
Salariskn verv.pers.e/r Rechtspos. verl.
Vervanging Duurzame Inzetbaarheid
Salariskosten zw gerelateerde vervanging
Vervanging ERD
Salariskosten Passend Onderwijs
Salariskosten levensloop opname
Onkostenvergoeding via salaris
Kosten ouderschapsverlof
Salariskosten onbetaald verlof
Kosten Lio'ers/Stagiaire/Techniekonderw.
Detachering
Salariskosten - BAPO
Sal.kn Centrum dagbehandeling
Sal. kn Nieuwkomersfaciliteiten
Salariskosten vervanging KO
Werkkosten via PSA
Salariskosten werkdrukvermindering OOP
Salariskosten IKEC
Te definiëren salariskosten
Correctie sociale lasten
Correctie pensioenlasten
Correctie Premie VF
Correctie premie PF

4.1.1.2 Sociale lasten
Sociale lasten

4.1.1.3 Pensioenlasten
Pensioenlasten

4.1.1.4 Premie fondsen
Premie VF
Premie PF

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

15.371.304
2.362.122
2.273.337
386.610
845.710
-585.395
20.653.689

18.249.852
1.092.380
-45.000
19.297.232

13.804.469
2.461.116
2.149.687
1.534.812
-282.540
19.667.544

1.197.237
11.546.797
6.113.647
106.180
40.999
95.612
307.650
52.200
81.643
179
10.306
2.789
373.882
45.194
86.534
5.976
67.559
258.989
-2.362.122
-2.273.337
-13.515
-373.095
15.371.304

1.103.263
10.692.031
5.375.285
9.282
6.382
53.907
242.427
82.687
443.365
55.629
75.674
14.617
95.303
18.249.852

1.189.203
10.555.752
5.235.200
114.739
576
52.329
152.324
227.381
35.012
307
114.417
-909
8.839
383.927
47.448
96.833
41.205
183.877
40.904
-2.461.116
-2.213.778
13.804.469

2.362.122
2.362.122

-

2.461.116
2.461.116

2.273.337
2.273.337

-

2.149.687
2.149.687

13.515
373.095
386.610

-

De premie fondsen zijn voor een bedrag van € 350.288,- in 2019 verantwoord onder
4.1.1.1 lonen en salarissen.

72

-

Realisatie
2020
€
4.1.2 Overige personele lasten
Dotatie voorziening jubilea
Dotatie voorziening duurz. inzetbaarheid
Dotatie voorziening langdurig zieken
Dotatie voorziening WW VO
Dotatie voorziening scholing PO
Nascholing
Kosten BGZ en ARBO-zorg
Reis- en verblijfkosten
Versterking B&M (scholen)
Versterking B&M (MR)
Vrijwilligersvergoeding
Overige personele kosten
Inhuur personeel
Overige externe inhuur en advies
Vrijval voorziening jubilea
Vrijval voorziening duurz. inzetbaarheid
Vrijval voorz. spaarverlof
Werkkosten via FA
Verplichtingen VU

DIR
OP
OOP

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

47.217
28.097
-1.313
-155.962
191.419
115.966
19.344
52.593
517.502
5.468
-23.502
-2.299
-32.750
83.930
845.710

33.450
67.850
36.000
50.500
6.000
225.500
102.800
600
17.500
114.350
332.750
105.080
1.092.380

37.204
98.700
215.298
197.556
287.396
109.737
4
60
16.939
180.867
373.692
-80.528
97.887
1.534.812

Realisatie
2020
Aantal FTE's

Begroting
2020
Aantal FTE's

Realisatie
2019
Aantal FTE's

14,0
150,7
109,5
274,2

13,1
147,7
100,6
261,4

12,8
149,7
107,6
270,1

Realisatie
2020
€
4.1.3 uitkeringen (-/-)
Vergoeding Participatiefonds
UWV-uitkeringen
UWV, Zw-uitkeringen
Uitkeringen UWV/RF (pers.e.r.)

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Materiële vaste activa
Afschrijvingen TZ
Afschrijving gebouwen
Afschrijving olp/apparatuur
Afschrijving meubilair
Afschrijving inventaris gymzaal
Afschrijving ICT
Afschrijving Wagenpark
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Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

-161.538
-83.384
-209.401
-131.071
-585.394

-45.000
-45.000

-42.510
-147.902
-92.127
-282.539

91.741
34.312
53.695
77.488
13.748
177.475
13.576
462.036

96.249
28.784
52.850
77.143
13.734
149.546
13.940
432.246

106.689
24.076
55.365
82.950
14.368
156.726
11.507
451.680

Realisatie
2020
€
4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur
Huur huisvesting

4.3.3 Onderhoud
Onderhoud gebouw
Bewaking en beveiliging
Advieskosten huisvesting
Overige huisvestingslasten

4.3.4 Energie en water
Energiekosten en water

4.3.5 Schoonmaakkosten
Schoonhouden gebouw
Schoonmaakapp./mat./midd.

4.3.6 Heffingen
Belastingen en heffingen

4.4 Overige instellingslasten
4.4.1 Administratie en beheer
Telefoonkosten
Portokosten/drukwerk
Kantoorbenodigdheden
Kopieerkosten
Contributies
Vakliteratuur
Verzekeringen
Administratiekosten
Advieskosten derden
Strategisch beleid
Bestuurskosten
Accountantskst. verplichte contr. OCW

1

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Onderhoud inventaris en kleine aanschaf
Informatietechnologie
Licenties
Leer- en hulpmiddelen
Leer- en hulpmiddelen VSO Handvaardigh.
Leer- en hulpmiddelen VSO Huishoudk.,
Leer- en hulpmiddelen VSO stage
Leer- en hulpm. VSO Algemene Technieken
Leermiddelen groeneducatie
Leer- en hulpmiddelen gym
Leerlingbegeleiding
Detachering leerlingen
Stagevergoeding leerlingen
Bibliotheek/doc.centrum
Vervanging methoden/app.
Kosten kluisjes
Examenkosten
Onkosten Kanjertraining
Onkosten rots en water
Onkosten SWPBS
Onkosten P2O orthopedagogen
Europees Sociaal Fonds
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Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

58.917
58.917

74.300
74.300

50.749
50.749

255.614
5.817
12.833
274.263

240.700
10.280
1.000
251.980

276.008
7.349
31
283.388

332.920
332.920

267.445
267.445

295.019
295.019

493.035
493.035

423.300
423.300

437.061
35
437.096

69.266
69.266

62.201
62.201

64.562
64.562

45.944
20.821
11.287
127.369
56.468
852
12.235
145.400
22.812
7.167
30.800
481.154

54.430
27.850
16.220
148.120
49.950
2.550
11.800
165.000
81.500
10.000
15.000
26.650
609.070

61.039
25.551
12.091
174.891
57.843
963
16.577
152.582
26.192
16.539
26.620
570.891

169.432
132.107
390.194
1.203
682
3.431
1.443
343
1.246
4.321
42.453
11.021
347
7
11.257
769.487

175.150
115.650
426.150
8.000
44.000
5.500
6.400
800
1.000
39.600
500
500
500
2.500
8.500
834.750

730
169.838
94.713
472.752
127
31.673
13.361
4.325
165
14.913
320
802.917

Realisatie
2020
€
4.4.4 Overige lasten
Overige administratie- en beheerslasten
Communicatie, PR en advertentiekosten
Representatiekosten
Medezegenschapsraad
Ouderraad
Lasten schoolfonds
Kosten werkweken, excursies en ov. act.
Schooltest/onderzoek/beg.
Certificering & examinering VSO
Uitgaven Regiobudget 8a
Kosten restaurant
Kosten bus
Kosten boot
Culturele vorming
RvT-kosten (incl.presentie)
Kosten projecten
Afdracht scholen aan IKEC
Overige uitgaven

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten
Rentevergoeding
5.5 Financiële lasten
Bankkosten
Bankkosten (privaat)

Totaal financiële baten en lasten

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

32.788
3.975
3.799
6.346
67.020
1.600
27
29.060
12.965
20.426
45.356
223.362

27.000
8.050
5.500
8.000
150.000
5.500
5.000
12.500
500
13.000
14.850
18.584
268.484

26
88.234
10.060
2.944
7.422
123.770
4.826
983
881
18.641
19
11.383
17.135
72.229
358.553

57
57

1.219
1.219

60
60

13.575
327
13.902

150
5.320
5.470

3.674
244
3.919

-13.846

-4.251

-3.859

1 honorarium accountant:
Realisatie
2020
€

specificatie honorarium
Onderzoek jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviezen
Andere niet-controle-diensten
Totaal accountantslasten

30.800
30.800
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Begroting
2020
€
26.650
26.650

Realisatie
2019
€
26.620
26.620

Model E: verbonden partijen
Naam

Juridische Statutaire Code
Eigen
Vorm
zetel
activit. Verm.
31 dec
EUR

SWV De westfriese Knoop
SWV VO West-Friesland

Stichting
Stichting

Hoorn NH
Hoorn NH

Resultaat Art.2:
Deeln.
jaar 2020 403
BW
EUR
Ja/Nee %

4
4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
Art. 2:403 BW: Nee invullen, tenzij SWV als rechtspersoon behoort tot een groep.
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Nee
nee

0
0

Consol.

Ja/Nee

Nee
nee

B7 SEGMENTATIE
Realisatie
2020
PO
€
Baten
3.1 (Rijks)bijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies
3.5 Overige baten

Lasten
4.1 Personele lasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige instellingslasten

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten
5.5 Financiële lasten
Financiële baten en lasten
Netto resultaat
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Realisatie
2020
VO
€

Realisatie
2020
Totaal
€

15.386.550
436.794
784.649
16.607.994

6.433.464
23.154
219.230
6.675.848

21.820.015
459.948
1.003.879
23.283.842

14.924.236
313.233
880.981
944.804
17.063.255

5.729.453
148.802
347.420
529.199
6.754.874

20.653.689
462.036
1.228.401
1.474.003
23.818.129

-455.261

-79.027

-534.287

58
8.210
-8.152

-1
5.692
-5.694

57
13.902
-13.846

-463.413

-84.720

-548.133

B8 Model G
Model G Specificatie posten OCW
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving

de prestatie is ultimo verslagjaar conform de
subsidiebeschikking
geheel uitgevoerd en
afgerond
nog niet geheel afgerond

Toewijzing

Kenmerk

datum

Studieverlof

1091288-1

Covid

IOP-42635 PO

jul-20

Covid

IOP-42635 VO

jul-20

(aankruisen wat van toepassing is)

aug-20

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b)
G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk

Bedrag
toewijzing

Ontvangen Totale
t/m
lasten
verslagjaar

Te verrekenen
ultimo
verslagjaar

Ontvangen Totale
t/m
lasten
verslagjaar

Te verrekenen
ultimo
verslagjaar

datum

totaal

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing

Kenmerk

Bedrag
toewijzing

datum

totaal
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B9 Wet normering
semipublieke sector

bezoldiging

topfunctionarissen

publieke

en

De WNT is van toepassing op Stichting Trigoon
Het voor Stichting Trigoon toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020: € 157.000,-.
Gemiddelde baten 4 complexiteitspunten.
Gemiddeld aantal leerlingen 1 complextiteitspunt.
Het aantal gewogen onderwijssoorten is 4 complexiteitspunten.
Dit totaal van 9 complexiteitspunten correspondeert met WNT Klasse D.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2020
Bedragen x € 1

J.van Berkum C. van Breenen-J.W.G. Borsboom
Schols
Voorzitter DB
Lid DB
Lid DB
01/01-31/12
01/01-28/02
01/04-31/12

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1

1

0,875

Ja

Ja

Ja

€ 113.022

€ 21.589

€ 65.331

€ 19.236

€ 2.739

€ 11.549

Subtotaal

€ 132.258

€ 24.328

€ 76.880

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 157.000

€ 25.738

€ 117.964

€0

€0

€0

€ 132.258

€ 24.328

€ 76.880

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom
de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

Voorzitter DB
01/01-31/12
1,0
Ja

Lid DB
01/01-31/12
1,0
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 104.777
€ 19.219

€ 112.507
€ 17.413

€0
€0

Subtotaal

€ 123.996

€ 129.920

€0

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 152.000

€ 152.000

€0

€ 123.996

€ 129.920

€0

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag
Totaal bezoldiging 2020

Gegevens 2019
Bedragen x € 1
Functiegegevens

Bezoldiging

79
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2020
Bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde functie vervulling in 2020

H. Lenting

P.Claessen

L.Franken

R.Rook

H.Vermeulen

M.Kobus

Voorzitter

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

01/07-31/21

01/01-30/06

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

€ 1.750

€ 1.750

€ 2.509

€ 2.534

€ 2.538

€ 2.500

€ 11.839

€ 11.711

€ 15.700

€ 15.700

€ 15.700

€ 15.700

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 1.750

€ 1.750

€ 2.509

€ 2.534

€ 2.538

€ 2.500

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

€ 3.500

€ 2.567

€ 2.560

€ 2.573

€ 2.500

€ 22.800

€ 15.200

€ 15.200

€ 15.200

€ 15.200

Bezoldiging
Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700,- of minder.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in
2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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B11 Niet in de balans opgenomen activa en niet in de balans opgenomen
verplichtingen
Betreft
Energie (gas)
Huur electronweg 3A
huur kopieermach
pers en salaris adm
Schoonmaak
Schoonmaak
Verzuimbegeleiding

Leverancier
Contractnummer
Ingangs-datum
Eind-datum
Kosten p.jr.
2889 Vattenfall (vh.NUON)
50571557
1-1-2021
31-12-2021
53.182
1764 Jalema vastgoed
(leeg)
1-9-2013
31-8-2021
39.736
2052 Ricoh
101070
18-9-2019
18-9-2024
45.351
0229 Groenendijk
42635
1-1-2016
31-12-2021
138.902
1445 ASITO
40274283
1-1-2020
31-12-2021
69.706
1686 BMS
(leeg)
1-9-2015
31-8-2021
77.995
3351 Perspectief
(leeg)
1-1-2021
31-12-2021
45.101

In de jaarrekening is conform de regeling "regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging
bekostiging VO 2018" geen vordering opgenomen op het ministerie van OCW, welke is ontstaan bij de
overgang van de bekostiging van schooljaren naar kalenderjaren. De hoogte van deze vordering
bedraagt ten hoogste 7,5% van de personele bekostiging van het desbetreffende jaar.
Betaalbaarstelling van de vordering geschiedt op het moment dat de stichting heeft opgehouden
met verrichten van onderwijsactiviteiten. Voor 2020 is het bedrag van deze vordering bepaald op €
375.904.

81

B12 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2020 ad € - vooruitlopend op de vaststelling
door het algemeen bestuur van de Stichting Trigoon als volgt over de reserves te verdelen.
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

2020
€
Resultaat algemene reserve

-543.664

Resultaat reserve schoolfonds
Resultaat bestemmingsreserve privaat (B)
Resultaat bestemmingsreserve (A+B)
Resultaat Eigen vermogen

-4.468
-4.468
-4.468
-548.133
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B13 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk
zijn voor de interpretatie van de cijfers.
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C OVERIGE GEGEVENS
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C1 Controleverklaring
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