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VOORWOORD 
Stichting Odyssee is vanaf 2016 een nieuwe weg ingeslagen. Deze koers is verwoord in het strategisch 
beleidsplan 2016-2020. Na de fusie OBH/Odyssee is er voor het nieuwe Odyssee een vervolgkoers verwoord 
in het strategisch beleidsplan 2019-2023.  
   
2019 stond in het teken van het in gebruik nemen van een nieuwe ERP-systeem (Afas), het fusietraject 
Gearhing/Odyssee en de spanningen tussen bestuur en RvT.  
Naast deze bestuurlijke aangelegenheden was er ook de fusie van het Praktijkonderwijs, het vertrek en dus 
vervanging van 2 directeuren en de verdere ontwikkeling van de professionele cultuur op de scholen. Al met 
al een bewogen jaar. 
 
In het eerste deel van 2019 is er hard gewerkt aan de realisatie van de fusie Odyssee/Gearhing. In dat proces 
zijn grote stappen gezet, echter in de tweede helft van 2019 is het proces tot stilstand gekomen en is de 
beoogd fusiedatum met  een jaar uitgesteld. Daar liggen twee redenen aan ten grondslag. Allereerst bleek de 
tijdspanne om te komen tot een ERP-systeem voor de nieuwe organisatie te kort. ‘Zorgvuldigheid voor 
snelheid’  bracht met zich mee dat de fusiedatum van 1 januari 2020 niet gehaald zou worden. 
De tweede reden was de onduidelijkheid in de financiële administratie die bij Odyssee speelde. In 2020 zal het 
fusieproces weer opgepakt worden. 
   
De financiële onduidelijkheid kwam voort uit het in gebruik nemen van een totaal nieuw systeem, Afas. Deze 
bleek voor een deel niet goed ingericht te zijn. Dat maakte dat er na het tweede kwartaal  een diffuus beeld 
ontstond van de financiële situatie. Bovendien bleek dat er meer personeel in het schooljaar 2019-2020 werd 
ingezet dan dat er formatiebudget beschikbaar was.  Door de samenwerking met administratiekantoor 
Concent te versterken is de onduidelijkheid omgezet in helderheid. Vanaf september 2019 is er stap voor stap 
begonnen om de formatie inzet te normaliseren. Uiteindelijk is het financiële resultaat uitgekomen binnen de 
marges van het meerjarenperspectief en de begroting 2019. In 2020 zullen de personele uitgaven verder in 
balans komen met de baten. 
   
In september ontstonden als gevolg van de onduidelijke financiële situatie, spanningen tussen bestuur en RvT. 
Uiteindelijk heeft de RvT besloten op te stappen. In oktober 2019 zijn 3 van de 5 leden per direct vertrokken. 
Januari 2020 stappen de laatste 2 leden op en geven het stokje over aan een nieuwe RvT.  
De spanningen tussen bestuur en RvT en de financiële onduidelijkheid hebben grote impact in de organisatie 
gehad. Het is om trots op te zijn dat velen medewerkers uiteindelijk van de nood een deugd hebben gemaakt 
en dat de ontwikkeling van Odyssee in zijn volle breedte ook in 2019 weer mooie vooruitgang heeft geboekt. 
 
Binnen de scholen is er in 2019 volop winst geboekt om de professionele cultuur verder te versterken, de 
teams nemen steeds meer zelf de regie over onderwijsontwikkeling in handen. Dit maakt dat de plannen 
steeds beter worden, meer eigenaarschap en motivatie te zien is. Op diverse scholen leidt dit ook al tot mooie 
resultaten, bij andere scholen dient de ‘bodem’ nog verder versterkt te worden. 
   
Het is een bijzonder jaar geweest. Het zal ons nog lang heugen, maar we hebben de basis van Odyssee in 
cultuur en structuur verder versterkt. Dat maakt dat de komende jaren de verdere ontwikkeling van kwaliteit 
en onderwijs verder voort kan gaan. 
   
Roel Krijnen,   
Voorzitter College van Bestuur  
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Reflectie vanuit college van bestuur voor 2020 

Wat gaat goed: Ontwikkeling Professionele cultuur, 

samenhorigheid, ontwikkeling, 

kwaliteitsontwikkeling personeel, samenwerking  

 

Wat kan beter: Professionele cultuur, eigenaarschap 

in de teams, financiële overzichten, formele 

documenten die ook gebruikt worden, kwaliteit 

(sommige) medewerkers, 

 

Wat moet beter: Afas gebruiken om optimale 

financiële managementinformatie te krijgen, 

samenwerking RvT/bestuur, Personele inzet t.o.v. 

inkomsten 
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1. HET SCHOOLBESTUUR 
Hoe ziet de organisatie eruit? Waar staat het schoolbestuur voor? En met welke partijen wordt er op welke 
manier samengewerkt?  
 

1.1 ORGANISATIE  
 
Contactgegevens 

• Stichting Odyssee van Waterpoort tot Wad 

• Bestuursnummer 42546 

• Brédyk 4, 8601ZD  Sneek 

• 0515 – 857 020 

• info@odysseescholen.nl 

• www.odysseescholen.nl 
 

Contactpersoon  

• Roel Krijnen 

• Voorzitter College van Bestuur 

• 0515 857 020 
 
Juridische structuur 
De juridische structuur is een stichting. 

 
Overzicht scholen 
Het scholenoverzicht is opgenomen in bijlage 1.  
 
Organisatiestructuur 
We hebben onze bestuursstructuur in een organogram samengevat, zoals hieronder is te zien. Bij Odyssee 
draait alles om de scholen. Het Servicebureau en Expertisecentrum staan ten dienste van het primair proces 
en ter ondersteuning van het bestuur en de directeuren. Raad van Toezicht, Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) en de MedezeggenschapsRaden (MR) houden ieder vanuit hun eigen rol 
toezicht op de organisatie. 
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Governance Code 
Uitgangspunt van de bestuursstructuur van Odyssee is de Code Goed Bestuur die de PO-raad heeft 
afgesproken met het Ministerie van OCW. Deze houdt een scheiding van bestuur en toezicht in. In de statuten 
van de Stichting Odyssee “Van Waterpoort tot Wad” die op 18 april 2018 opgericht is, zijn de taken en 
bevoegdheden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur volgens de Wet Goed Bestuur bepaald.  

Code Goed Bestuur  
Door de wetgever wordt de scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht verplicht gesteld. Het is 
ook een deugdelijkheidseis (tevens bekostigingsvoorwaarde), waarop de onderwijsinspectie (extern) toezicht 
uitoefent.  

Functiescheiding  
De invulling hoe vorm te geven aan de scheiding van bestuur en intern toezicht is aan Odyssee. Bij de 
bestuurlijke inrichting van Odyssee volgens de Code Goed Bestuur spelen naast de gekozen vorm andere 
punten een rol:  

1. De doelstellingen waarop de organisatie zich richt en de inhoud waarvoor zij staat.  
De onderwijswetten kennen voor scholen de verplichting tot het vaststellen van een schoolplan, 
maar zeggen niets over de koersbepaling op het niveau van het bevoegd gezag. De Code verplicht 
daar in artikel 15 wel toe. Het schoolbestuur moet weten welke doelen worden nagestreefd en zich 
intern en extern verantwoorden.   

2. De cultuur en identiteit van de organisatie.  
Naast de opbrengsten (leerresultaten, financiële resultaten, maatschappelijke opbrengsten e.d.) 
roept de Code ertoe op aandacht te geven aan de cultuur en het klimaat binnen de organisatie.  
Aan dit aspect wordt in Odyssee systematisch aandacht besteed, o.a. door het tweejaarlijkse 
onderzoek naar tevredenheid van personeel, leerlingen en ouders.  

3. De kwaliteit van de personen die met besturen, toezichthouden en uitvoeren zijn belangrijk.  
Voor de wervingsprocedure van de Raad van Toezicht maakt Odyssee gebruik van de Code Goed 
bestuur. In de documenten “Visie op Toezicht Odyssee” en “Profiel van de Leden van de Raad van 
Toezicht” is te lezen welke invulling van de toezichthoudende rol verwacht wordt. Op basis hiervan 
worden de leden geworven.  
De functiescheiding van bestuur en toezicht is bij het uitvoeren van de toezichthoudende taak 
leidend. De Raad van Toezicht kiest daarom zijn positie weloverwogen, mede in het besef dat het 
ook daadwerkelijk iets toe te voegen heeft aan het proces van totstandkoming van beleid. Centrale 
aandachtspunten in dat proces zijn de realisatie van missie/strategisch plan en de continuïteit van 
de organisatie (in termen van financiële kengetallen en aantallen leerlingen).  

Bestuur  
De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur, bestaande uit een lid, tevens voorzitter.  

Naam  (Neven)functies 

Roel Krijnen 
 

Voorzitter CvB Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân – Lid 
KV Meiinoar Ien – Penningmeester 
SWV Fultura – Lid bestuur 

Het directie-overleg vormt het bovenschools gezamenlijk, overleg van alle schooldirecteuren met de 
voorzitter van het College van Bestuur als voorzitter. Dit overleg is ondersteunend, meningsvormend en 
medebepalend voor het beleid op bestuursniveau.  
De verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden is formeel vastgelegd in het managementstatuut.   

Bestuurlijke verantwoording  
In aansluiting op de verantwoording die scholen jaarlijks afleggen in het schooljaarverslag aan het eind van 
het schooljaar, zal na afloop van elk kalenderjaar verantwoording afgelegd worden over de besteding van de 
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middelen. Door het bestuursjaarverslag leggen wij jaarlijks verantwoording af over de vorderingen en 
opbrengsten van de Odyssee gemeenschap.   

Intern toezichtsorgaan  
Het intern toezicht werd in 2019 uitgeoefend door twee tot vijf leden van de Raad van Toezicht (zie bijlage 
verslag RvT). De Raad van Toezicht is o.a. belast met het aanwijzen van de externe accountant en benoemen, 
schorsen, ontslaan en vaststelling van de beloning van het bestuur.  

Naam  (Neven)functies 

Frans Haven 
(tot 12-10- 2019) 

Voorzitter RvT Accolade – Lid RvT Rekenkamercommissie OWO – Lid 
Rekenkameronderzoekers Friesland - onderzoeker 
Fintessa – Lid Raad van Advies 
SVO Wolvega Steenwijk – Lid RvT 

Johan Bosma Voorzitter 
Auditcommissie 
Lid 

Senior Audit Manager bij Rabobank Groep 

Arnold de Jong 
(tot 12-10-2019) 

Lid RvT  
Lid Auditcommissie 

Voorzitter van college van Bestuur – Fritom Group 
Co-Founder De Talenten Coöperatie 
Lid van Raad van Advies bij Provincie Fryslân 
Partner bij Toppers.Work 
Lid Raad van Toezicht – Thialf bv. 

Han Meij 
(vz. va. 12-10-2019) 

Lid RvT Manager HR & Public Affairs bij UCC Coffee Benelux B.V. 

Sabine Houwen 
(tot 12-10-2019) 

Lid RvT Regiodirecteur bij Alfa-college 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschap  
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat in 2019 uit vier medewerkers en 5 ouders. 
In november 2019 is het reglement van de GMR geüpdate en vastgesteld. Daarnaast heeft de GMR in 2019 te 
maken met een wisseling van voorzitter in september 2019. De voorzitter GMR en voorzitter Raad van Toezicht 
is goed contact. Er vindt twee keer per jaar afstemming plaats tussen GMR en RvT. De GMR organiseerde in 
2019 informatiebijeenkomsten met de MR’en om te horen wat daar leeft en kennis uit te wisselen.  
In 2019 is veel aandacht besteed aan de fusie met Gearhing, in maart en november 2019 is gezamenlijk met 
de GMR van Gearhing vergaderd. Ook de spanningen tussen RvT en bestuur als gevolg van de onduidelijke 
financiële situatie hebben veel tijd en aandacht gekost.  
In de bijlage is het jaarverslag 2018-2019 van de GMR bijgevoegd.  
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1.2 PROFIEL 
Missie & visie 
Als Odyssee maken wij het onderwijs passend voor ieder kind. 
Kinderen krijgen regie op het eigen leren, met focus op plezier, 
avontuur en talent!   
Odysseescholen zijn integraal verantwoordelijkheid. Dat betekent 
dat op alle domeinen schoolteams verantwoordelijkheid en invloed 
hebben op school. Vanuit het Servicebureau worden de scholen 
hierbij ondersteund.   

  
Odyssee-DNA  
Een combinatie van factoren, herkenbaar als de 
manier waarop wij ons werk doen. De manier 

waarop wij onze missie en visie willen realiseren; onze kernwaarden.  

EIGENWIJSHEID   
Daar zit eigenheid in, maar ook wijsheid en eigenwijs – kortom bewust zijn van onze keuzes en kritisch blijven 
of die keuzes nog de best passende zijn, maar ook durven af te wijken.   

ENERGIEK   
Hiermee geven we aan dat wij vitaliteit, positief en proactief zijn belangrijk vinden. Zowel in de organisatie, 
als in onze medewerkers. We zijn inspirerend voor zowel de leerlingen, de mensen die bij ons (willen) werken, 
als de organisaties waar we samen mee willen werken. We zijn ons constant bewust van de dingen die we 
doen en de effecten daarvan op de omgeving. Het betekent ook focus aanbrengen en verantwoordelijkheid 
nemen.   

AVONTUURLIJK   
We tonen lef en maken plezier. We geven en krijgen vertrouwen om te innoveren en nieuwe paden te 
proberen. We zoeken steeds de meest efficiënte weg om het best passende resultaat te bereiken. Dat 
betekent soms uitdagen en een andere keer loslaten, maar vooral plezier maken. We durven ook een fout te 
maken en zetten deze om naar nog meer kwaliteit.   

SAMEN MET RESPECT VOOR VERSCHILLEN   
Elke leerling en medewerker is anders. Je hebt de ander nodig om je eigenheid te ontdekken. Diversiteit is 
een kans om het leren te versterken. We proberen met maatwerk zo goed mogelijk in te spelen op deze 
verschillen. We hebben oog voor talenten en mogelijkheden, zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. 
Dat betekent passend onderwijs voor ieder kind, zicht ambities stellen voor jezelf en voor de ander, sparren 
en samenwerken.  

OPEN EN NIEUWSGIERIG  
We stellen vragen, praten en luisteren en willen oprecht weten hoe het zit. We delen, zijn transparant en 
open en doen dat bewust. We willen weten en begrijpen hoe iemand in het leven staat en hoe we iemand 
kunnen helpen. We bouwen aan vertrouwen en nemen iedereen serieus; leerlingen, ouders, medewerkers 
en onszelf. Open zijn betekent ook zeggen wat je doet en doen wat je zegt. We spreken elkaar aan, zijn elkaars 
spiegel. We waarderen elkaar en geven complimenten.    

KRITISCH OP KWALITEIT   
Feedback is de standaard: proactief, kritisch en steeds weer willen kijken naar je eigen kwaliteit en die van 
een ander. Zowel als het gaat om kennis, vaardigheden en houding.   

Strategisch beleidsplan 
Op basis van de analyse kiezen we de volgende ambities om de organisatie in de beleidsperiode 2019-2023 te 
versterken.  
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ODYSSEE HEEFT EEN CULTUUR EN LEER/WERKKLIMAAT WAARIN IEDEREEN PLEZIER HEEFT EN ZICH OPTIMAAL 
KAN ONTWIKKELEN 
Dit betekent: 

• Een professionele cultuur met professioneel gedrag 

• Veiligheid, samen met respect voor verschillen 

• Betrokkenheid en commitment met aandacht voor iedereen 

• Eigenwijsheid en energiek waarbij we elkaar versterken 

• Open en nieuwsgierig met kritische blik op kwaliteit 

• Integrale verantwoording voor elke school 

ODYSSEE BIEDT PASSEND ONDERWIJS VOOR ALLE LEERLINGEN 
Dit betekent:  

• Integrale begeleiding voor alle leerlingen: actief de verbinding met (keten) partners zoeken, samen de 
verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van het kind.  

• Intensieve samenwerking met ouders en leerling om het juiste aanbod te creëren – ouders zien als 
partner 

• Opleiden, ondersteunen en kennis uitwisselen voor teams m.b.t. passend onderwijs 

• Vanuit gezamenlijke leerervaring de individuele ontwikkeling inspireren 

• Effectief en efficiënt administreren en werken met een leerlingvolgsysteem 

• Duidelijke onderwijskundige principes in de scholen 

• Binnen de scholen werken volgens een vastgestelde zorgroute 

KWALITEIT VAN ODYSSEE VERHOGEN    
Dit betekent: 

• Als medewerker doe je aan zelfreflectie, neem je verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, toon je 
eigenaarschap en ben je proactief 

• Vitale en energieke medewerkers 

• Elke medewerker is in beeld en heeft recht op begeleiding en ondersteuning om kwaliteit te borgen 

• Dat voor iedereen duidelijk is: wat de kernwaarden en missie, etc. van Odyssee zijn; welke houding en 
welk gedrag daarbij past; welke onderwijskundige principes van toepassing zijn en hoe je dat terugziet; 
hoe de functionerings- en beoordelingscyclus eruit ziet.  

• Doorontwikkelen van werving- en selectiebeleid en investeren in de kweekvijver voor Odyssee 
topleerkrachten 

VAN GESCHREVEN KERNWAARDEN NAAR GEVOEL EN GEDRAG 
Dit betekent: 

• Teams omarmen de kernwaarden van Odyssee 

• Met elkaar in gesprek gaan over kernwaarden, gedrag, profiel en uitstraling 

• Team voelt zich integraal verantwoordelijk en zoekt actief naar samenwerking 

• Team maakt goed gebruik van Servicebureau 

• Het team / de school heeft een duidelijke visie en profiel en draagt deze actief uit 

• Team heeft keuzes gemaakt over hoe ze zich willen presenteren, met behulp van passende 
communicatiemiddelen 

ODYSSEE HEEFT EEN ORGANISATIEGROOTTE DIE PAST BIJ VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AMBITIES VAN DE 
TOEKOMST 
Dit betekent: 

• een gezonde verhouding primair proces – overhead 

• onafhankelijkheid van externe leveranciers 

• bestuurlijke invloed in de regio  

• Gezonde financiën en gebouwen 

• Een goed functionerend, modern Servicebureau 
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• Dat we de uitdagingen en verplichtingen die op ons af komen goed op kunnen vangen, zoals bijvoorbeeld 
wegvallen vervangingsfonds, eigen risico-dragerschap, doordecentralisatie (onderhoud) gebouwen 

Het strategisch beleidsplan is te downloaden op onze website. Klik hier. 
 
Toegankelijkheid & toelating 
Ieder kind verdient passend onderwijs. Het is geen beleidsmaatregel, maar onze mindset. Dat is de ambitie 
van Odyssee. Deze visie en ambitie in de praktijk brengen, dat is onze uitdaging.  
Voorwaarden voor uitvoering van passend onderwijs zijn heldere kaders en goede ondersteuning. 
Uitgangspunten bij Odyssee voor het geven van onderwijs is ‘gewoon waar het kan, speciaal waar het 
moet’. De voorzieningen binnen ons expertisecentrum en de Campus Simmerdyk ondersteunen dit 
beleid. 
Beleid op toelaten, schorsen en verwijderen wordt gemaakt zodat in situaties waarin dat nodig is, 
teruggegrepen kan worden op kaders en afspraken. Weigering en verwijdering zijn situaties die bij hoge 
uitzondering toegepast worden.  
 
Er zijn situaties waarin de directeur de beslissing neemt om een aangemelde leerling niet toe te laten op de 
school. Dat kunnen we alleen doen op basis van goede argumenten. Als een school niet kan voldoen aan de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling is dat een voorbeeld voor het niet plaatsen van een leerling; in het 
schoolondersteuningsplan beschrijven scholen welke zorg zij kunnen bieden aan leerlingen met een specifieke 
onderwijsbehoefte.  Een andere reden kan zijn als de veiligheid in het geding raakt en als gevolg daarvan het 
leerproces te ernstig wordt verstoord. Dit kan zowel komen door gedrag van een leerling, als van een ouder. 
Een belangrijk maat voor toelating is de instemming van ouders/verzorgers van het kind. 
 

  

https://odysseescholen-live-3eee9a3a3e284d0489-89288f5.aldryn-media.com/filer_public/92/25/9225f5ec-fd20-48d2-8d69-1ec00e23b8d3/sbp_2019-2023_kern_v2018-11-08.pdf
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1.3 DIALOOG  
Belanghebbenden 
Met onderstaande belanghebbenden is regelmatig contact. 
 

Belanghebbende 
organisatie of groep 

Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog 

Leerlingen Tussen bestuur en leerlingen is nog geen structurele dialoog tot stand gebracht. 
Op een aantal scholen zijn leerlingenraden ingericht, zodat de stem van de 
leerling structureel gehoord wordt.  
Met behulp van onderzoeksinstrumenten wordt de leerlingtevredenheid en -
welbevinden periodiek onderzocht.  

Ouders Ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraden van de scholen en 
ook in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  
Op de scholen wordt actieve ouderparticipatie nagestreefd. Scholen zijn continu 
op zoek om ouderparticipatie goed vorm te geven. Zo zijn naast de traditionele 
tevredenheidsonderzoeken ouderpanels ingericht, worden ouders meer op 
specifieke thema’s bevraagd en op sommige scholen geven ouders workshops 
over hun vakgebied aan de leerlingen.  
De meeste scholen maken gebruik van Social Schools als digitaal instrument om 
de communicatie met ouders te ondersteunen.  
Met behulp van onze combinatieproducten Schoolgids-jaarkalender informeren 
we ouders op een toegankelijke aantrekkelijke wijze over alle (wettelijke) 
informatie en gang van zaken op de scholen. Met behulp van fotomateriaal 
worden visie en uitgangspunten van de scholen ondersteund. Kalenders worden 
zowel fysiek uitgereikt als op de website beschikbaar gesteld. Klik hier om een 
voorbeeld te bekijken.  

GMR De interne dialoog met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is goed 
vormgegeven. Er is een positieve samenwerking. In 2019 is het reglement en 
statuut opnieuw vastgesteld. Door fusies is de samenstelling in 2019 veranderd.  

RvT In september ontstond als gevolg van de onduidelijke financiële situatie 
spanningen tussen bestuur en RvT. Uiteindelijk heeft de RvT besloten om op te 
stappen. In oktober 2019 zijn 3 van de 5 leden opgestapt. In januari 2020 
stappen de laatste 2 leden op en geven het stokje over aan een nieuwe RvT. 
Deze spanningen tussen bestuur en RvT en de tijdelijke financiële 
onduidelijkheid hebben grote impact in de organisatie gehad. 

Gemeente Met de gemeente wordt gesproken over onderwijshuisvesting. Een nieuw IHP 
is nodig. Verkennende gesprekken zijn daaromtrent gevoerd. De wethouders 
crisis in combinatie met de wisselingen in het gemeentelijk ambtelijk apparaat 
stond een substantiële ontwikkeling voor wat betreft onderwijshuisvesting in 
de weg. 

Passend Onderwijs 
Friesland – SWVB PO 

De voorzitter College van Bestuur van Odyssee maakt deel uit van het 
algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Friesland. De voorzitter College van Bestuur van Odyssee vertegenwoordigt 
tien besturen, die niet gebonden zijn aan een denominatieve zuil.   

Fultura – SWVB VO In het bestuur van Fultura is het voorzitterschap van de voorzitter CvB in 2019 
beëindigd. Odyssee maakt deel uit van het bestuur. Eén van de directeuren van 
Odyssee wordt gedetacheerd als coördinerend teamleider aan Fultura.   

Vakbonden In 2019 zijn uiteenlopende contacten onderhouden met de gezamenlijke 
vakbonden. Aanleiding waren de door Odyssee beoogde fusie en de mogelijke 
gevolgen van de gevreesde financiële tekort over 2019.  

https://oudvaartsneek-live-0b914c86bcf04fbcb4c-dfa5e8b.aldryn-media.com/filer_public/1c/dd/1cddca22-cc70-427b-be23-45c246b2d8dd/oudvaart_kalender19-20_corr_na_def.pdf
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De fusiegesprekken verliepen constructief en positief kritisch. In afwachting 
van een heldere nieuwe financiële positionering zijn de gesprekken stilgelegd. 
Inmiddels zijn de gesprekken herstart en zijn  constructief van aard.  

Kinderopvang We streven ernaar om een integrale kind-aanpak scholen te creëren die er uit 
bestaat dat kinderopvang en Odyssee-onderwijs in samenhang met elkaar 
opereren. We werken hiervoor intensief samen in netwerken rond Odyssee. 
Zowel horizontaal via passend onderwijs, als verticaal met VVE/kinderopvang, 
VO en de speciale arbeidsmarkt. Odyssee werkt samen met twee partners voor 
kinderopvang: Kids First en Kinderwoud. Vooral met Kinderwoud wordt de 
samenwerking  verder geïntensiveerd.  

Stichting 
Expertisecentrum 

Om de (reguliere basis) scholen optimaal te ondersteunen in het geven van 
Passend Onderwijs is Odyssee onderdeel van stichting Expertisecentrum 
(STEC). Via de ambulante inzet van diverse specialisten kunnen school meer 
antwoorden geven op ondersteuningsbehoeften. In de Stichting 
Expertisecentrum hebben ook stichting Gearhing en De Opbouw een plaats. In 
2019 is zowel in organisatorische zin (gezien de op handen zijnde fusie met 
Gearhing) als in kwalitatieve zin, een doorontwikkeling van het STEC ingezet.  

Stichting Gearhing 
Collega-bestuur PO 

Met stichting Gearhing is een intensieve dialoog opgestart in 2018 met als doel 
te fuseren naar een nieuwe stichting in 2021. Op veel fronten wordt de 
samenwerking al gezocht.  

RSG Magister Alvinus 
Collega-bestuur VO 

Sinds 2017 werkt Odyssee plezierig en succesvol samen met RSG Magister 
Alvinus aan het innovatief concept voor 10-14 onderwijs.  

CVO Súdwest-Fryslân 
Collega-bestuur VO 

In 2019 hebben CVO Súdwest-Fryslân en Odyssee in samenspraak toegewerkt 
naar de fusie van praktijkschool Sneek (26MG) met de Zuiderpoort (04FR). 

LEA – lokaal educatieve 
agenda 

Odyssee participeert in het LEA-overleg in Harlingen en in het LEA-overleg in 
SWF (Sneek). Het doel van het LEA is om de integrale aanpak van het jonge kind 
(0-12 jaar) te stimuleren door met de diverse partners op het educatieve vlak 
afstemming te zoeken en afspraken te maken. Het overleg in Súdwest-Fryslân 
heeft in 2019 niet plaatsgevonden, vanwege organisatorische problematiek 
van de gemeente.  

REA – regionaal 
educatieve agenda 

Odyssee participeert in het REA-overleg en heeft zitting in de 
voorbereidingscommissie. Het doel van het REA is om de integrale aanpak van 
het schoolgaande kind (0-24 jaar) te stimuleren door met de diverse regionale 
partners op het educatieve vlak afstemming te zoeken en afspraken te maken. 
Met name op de afstemming van zorg en onderwijs wordt er gesproken.   

Besturen in de regio In samenspraak met gemeente en Palludara wordt gesproken over de toekomst 
van (te kleine) scholen in Sneek. Een  aantal opties komt hierbij aan de orde. 
Met Renn4 en SO Fryslân zijn verkennende gesprekken over samenwerking op 
SO-niveau binnen het óndersteuningscentrum gestart.  

Bestuurlijk krijgen we diverse verzoeken tot 
samenwerking. Deze worden zorgvuldig 
afgewogen. O.a. primair onderwijs Vlieland wil 
de mogelijkheden tot samenwerking 
verkennen. De contacten met basisonderwijs 
Terschelling zijn zeer positief en constructief.  

 

 
  

Voorbeeld schoolgids-kalender  
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Klachtenbehandeling 
De klachtenregeling stelt leerlingen/ouders en personeelsleden in staat ergens terecht te kunnen met klachten 
van allerlei aard met betrekking tot de school waar uw kind op zit, met de garantie dat deze afgehandeld zullen 
worden. 
 
Ouders die een klacht hebben dienen deze in via de groepsleerkracht of bij de directeur. Ook kunnen zij 
contact opnemen met de externe onafhankelijke vertrouwenspersoon en uiteindelijk de landelijke 
klachtencommissie.  
In 2019 is bij het bestuur één formele klacht binnengekomen. In een aantal gesprekken is de klacht naar 
tevredenheid opgelost.  
Er zijn geen meldingen bij de landelijke klachtencommissie binnengekomen in 2019.  
Op de website is de klachtenregeling van Odyssee beschreven. Klik hier.  
 

1.4 ONDERZOEK 
Tienerschool Sneek is onderdeel van de landelijke pilot 10-14 onderwijs, waarin voorzieningen worden 
getroffen om de wettelijke onderbouwing voor 10 -14 onderwijs te organiseren. De pilot wordt gemonitord 
door onderzoeksbureau Oberon. De deelnemende scholen moeten minimaal een basisarrangement hebben, 
elk bestuur heeft een informatieplicht jegens de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en de 
scholen nemen verplicht deel aan het monitoringsonderzoek dat Oberon voor OCW uitvoert.  In 2019 is 
Tienerschool Sneek voor dit doel een aantal keren bezocht. De bevindingen worden aan het ministerie 
aangeboden.  
Klik hier om de tussenrapportage van Oberon te lezen.  
 

1.5 INTERNATIONALISERING  
In 2019 laat internationale uitwisseling achterwege. Voor 2020 geldt eveneens dat internationale uitwisseling 
niet aan de orde is. Odyssee richt zich op de directe omgeving van de kinderen.   

 

 

 

  

https://www.odysseescholen.nl/kwaliteit/klachtenregeling/
https://www.oberon.eu/ons-portfolio/item/monitor-10-14-onderwijs---tweede-tussenrapportage.html
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2. VERANTWOORDING BELEID 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van Stichting Odyssee. Het is opgedeeld in vier 
paragrafen over de verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel & professionalisering, 
Huisvesting & facilitaire zaken en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door de 
verantwoording over de gestelde doelen, het behaalde resultaten en de mogelijke vervolgstappen. De laatste 
paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s en risicobeheersing.  
 
De volgende organisatiespeerpunten zijn voor 2019 benoemd en beschreven in het bestuursjaarplan, passend 
bij de ambities benoemd in het nieuwe strategisch beleidsplan en cruciaal voor de verdere ontwikkeling van 
de organisatie: 

VERSTERKING PERSONEELSBELEID 
Ambitie 2019: Alle medewerkers goed in beeld qua kwaliteit, begeleiding en meer strategisch formeren wat 
zich uit in een sterker personeelsbestand, minder verzuim, meer ontwikkeling en meer positiviteit.  
Toelichting: De medewerkers maken het verschil. Om goed, avontuurlijk Passend Onderwijs te kunnen 
verzorgen heeft Odyssee heel goed personeel nodig. Personeel dat vitaal, energiek, eigenwijs, kritisch is op de 
kwaliteit en in staat is gezamenlijk deze kwaliteit te verhogen. Door sterk personeelsbeleid in werving, selectie 
en begeleiding zal er een kwalitatieve slag gemaakt worden. 
Proces: 21 - Resultaat: 2. 
Gezien de situatie op domein financiën en de langdurige afwezigheid van de domeinvoorzitter Personeel, is 
de focus voor personeelsbeleid gericht op het primair proces en het terugdringen van het tekort 

 

FUSIE GEARHING/ODYSSEE 
Ambitie 2019: Op 1/1/2020 zijn Stichting Gearhing en stichting Odyssee gefuseerd tot een nieuwe stichting. 
Het formeel juridische proces is dan geheel klaar en waar mogelijk zijn inhoudelijk en qua cultuur de eerste 
stappen gezet. 
Toelichting: Om een kwaliteitsslag te kunnen maken in de ondersteuning, de groter wordende 
verantwoordelijkheid van schoolbesturen het hoofd te kunnen bieden en zo scholen optimaal te kunnen 
ondersteunen in het proces naar Passend Onderwijs is een stevigere organisatie nodig. Daarbij zullen stads- 
en plattelandsscholen elkaar versterken en bied de nieuwe stichting de kans om duurzaam aan Passend 
Onderwijs in de regio te werken. 
Proces: 3 – Resultaat: 2 
In tegenstelling tot de initiële planning kiest het coördinatieteam voor het opschuiven van de fusiedatum. 
Hierdoor krijgt Odyssee voldoende ruimte om de financiële situatie in kaart te brengen en stappen te 
ondernemen. Daarbij zal een zorgvuldig proces gelopen kunnen worden om te komen tot een gezamenlijke 
begroting en financiële omgeving en systematiek.  
Het besluitvormingsproces met de gemeenten en het ministerie OCW loopt, inspraakmomenten zijn gepland 
en ook de raadsvergaderingen worden georganiseerd. 
 
  

 
1 We scoren speerpunten/ambities op zowel proces als resultaat. De scores lopen van 1 t/m 4. Daarbij gaan we uit van de volgende 

waarden: 1 - niet/bijna niet/onvoldoende; 2 – nog niet voldoende; 3 – voldoende/goed; 4 – heel goed/geheel 



15 
 

VERSTERKING OVERZICHT EN INZICHT MANAGEMENTGEGEVENS EN PROCESBEHEER 
Ambitie 2019: Odyssee wil ‘in control’ zijn als het gaat over het moditoren van ontwikkelingen en processen 
op financieel en HRM gebied. . 
Toelichting: Er is gekozen voor een nieuw ERP-systeem, Afas, om ervoor te zorgen dat de organisatie beter in 
control komt. Echter een nieuw systeem is niet voldoende. Binnen het servicebureau en de directeuren op de 
juiste wijze te worden omgegaan met het systeem. Voor 2019 was het doel om het systeem in gebruik te 
nemen en alle medewerkers te scholen in omgang met het systeem. De financiële maandrapportages, de 
kwartaalrapportages en de sturing op de begroting zal in 2019 veel beter moeten gaan. 
Proces: 3 – Resultaat: 2 
Het proces is opgeschaald. Het contract met het administratiekantoor, Concent, is opgeschaald om zowel de 
huidige situatie goed in kaart te brengen, als alle processen naar de toekomst toe te borgen 

PRAKTIJKONDERWIJS FUSEREN EN BESTUURLIJK ONDERBRENGEN 
Ambitie 2019: Praktijkonderwijs Sneek fuseert met Zuiderpoort en wordt bestuurlijk ondergebracht bij CVO 
uiterlijk per 1 januari 2020. 
Toelichting: Het Praktijkonderwijs in Sneek bestaat al heel lang uit 2 scholen. Zuiderpoort (bestuurlijk 
ondergebracht bij CVO) en Praktijkschool Sneek (bestuurlijk ondergebracht bij Odyssee). De scholen werken 
intensief samen in de Diken, een scholengebouw waarin beide scholen ongeveer alles samen delen. De grote 
verschillen tussen beide besturen en de wetgeving maken de samenwerking complex en risicovol. De school 
zit in een stevige ontwikkeling en de bestuurlijke omstandigheid maakt deze ontwikkeling lastig en bijna 
onmogelijk. Kortom een fusie is onvermijdelijk en erg wenselijk, maar ook mogelijk. De fusie werd vertraagd 
door de keuze waar het bestuurlijk ondergebracht zou moeten worden. Op zich is het bij Odyssee mogelijk, 
maar dat is voor CVO onbespreekbaar. 
Voor Odyssee is het qua volume en inkomende financiën wel een aderlating, daar staat tegenover dat het Pro 
het enige stukje VO van de organisatie is en dat de focus meer richting PO kan gaan. Ook zijn de risico’s die 
het Pro met zich meebrengen qua onderwijskwaliteit en veranderende wetgeving dan niet meer voor Odyssee. 
Het belangrijkste bij deze strategische keuze is dat het Praktijkonderwijs in de regio de kans krijgt om zich 
verder te ontwikkelen. 
Proces: 4 – Resultaat: 4 
De fusie is succesvol afgerond.  

2020 
Als speerpunten voor het volgende jaar zijn benoemd:  

• Odyssee in control - in control wil zeggen op het gebied van Financiën wordt 2020 conform de 
begroting afgesloten. Conform begroting afsluiten is één, maar daar hoort meer bij. Risico’s worden 
beheerst en verrassingen komen niet voor. Veranderde omstandigheden worden tijdig herkend en 
daarop wordt actief voorschot genomen. De administratieve organisatie en interne controle is 
bijgewerkt en goed georganiseerd. Het Servicebureau van Odyssee is meer efficiënt en kwalitatief 
hoogwaardig ingericht.  
De systemen leveren accurate inzichten en overzichten met actuele en juiste informatie, zodat 
directeuren hun integrale verantwoordelijkheid kunnen uitvoeren. Verantwoordelijkheid en rollen zijn 
toegekend aan functionarissen. Medewerkers zijn gekoppeld aan de functies. Op het gebied van HRM 
betekent dat daarnaast ondersteuning voor de scholen om de normalisering van de personele inzet 
te realiseren. 

• Fusie Gearhing en Odyssee - Stichting Gearhing en stichting Odyssee fuseren op een zo kort mogelijke 
termijn tot een nieuwe organisatie. In 2020 worden daarvoor de voorbereidingen getroffen in zowel 
de blauwe (juridische) lijn, als de groene (inhoudelijke) lijn. 

• Inspectiebezoek in kader van bestuurlijk toezicht - 21 rondt Odyssee een succesvol bestuursbezoek af 
van de inspectie van het onderwijs bij Odyssee. In 2020 wordt dit bezoek voorbereid. 
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2.1 ONDERWIJS & KWALITEIT 

ONDERWIJSKWALITEIT 
Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg bij Odyssee omvat de volgende aspecten:  

• Kritisch op kwaliteit is een kernwaarde bij Odyssee. Dat betekent dat feedback de standaard is: 
proactief, kritisch en steeds weer willen kijken naar je eigen kwaliteit en dat van een ander. Zowel als 
het gaat om kennis, vaardigheden en houding. 

• Open en nieuwsgierig is een kernwaarde bij Odyssee. Dat betekent dat we vragen stellen, praten en 
luisteren en willen oprecht weten hoe het zit. We delen, zijn transparant en open en doen dat bewust. 
We willen weten en begrijpen hoe iemand in het leven staat en hoe we iemand kunnen helpen. We 
bouwen aan vertrouwen en nemen iedereen serieus; leerlingen, ouders, medewerkers en onszelf. 
Open zijn betekent ook zeggen wat je doet en doen wat je zegt. We spreken elkaar aan, zijn elkaars 
spiegel. We waarderen elkaar en geven complimenten.  

• Vanuit integraal management zicht hebben op de totale bedrijfsvoering van de scholen, met behulp 
van 26 kwaliteitsindicatoren systematisch de plan-do-check-act uitvoeren. Integraal management 
betekent dat het team (met directeur als eindverantwoordelijke) op deze indicatoren invloed heeft 
en verantwoordelijk is voor de ontwikkeling daarvan.   

• Instrumenten die beschikbaar zijn voor scholen en kwaliteitsmonitoring zijn o.a.. Werken met 
Kwaliteitskaarten (WMK-PO), trendanalyses, leeropbrengsten, Ultimview ParnasSys, 
inspectieverslagen, dialoog/feedback/zelfreflectie, klassenbezoeken, schoolondersteuningsplannen, 
tevredenheidsonderzoeken, input ouders/leerlingen/personeel, collegiale consultatie, audits extern 
en de eigen interne collegiale auditcommissie waarmee met behulp van een onderzoeksvraag een 
audit binnen de school georganiseerd kan worden. De commissie bestaat uit 2 directeuren, 4 
leerkrachten, een externe voorzitter en een secretaris.  
Collegiale visitatie levert een wezenlijke bijdrage aan de professionele houding en de wil en het 
vermogen van collega’s om continu te reflecteren op de effectiviteit van kennisoverdracht en de 
benodigde vaardigheden. Scholen leren van en met elkaar. 

 
Kwaliteitscyclus 
Het organisatiebeleid wordt beschreven in het bestuursjaarplan. Het bestuursjaarplan is één van de 
onderdelen van de totale kwaliteitscyclus van de scholen van Odyssee. Met het Strategisch beleidsplan als 
kader, maakt het bestuur ieder jaar een bestuursjaarplan, zoals de scholen op basis van hun schoolplan ieder 
jaar schooljaarplannen maken. In de jaarplannen worden een aantal speerpunten gekozen, waarmee de 
doelen strategisch beleidsplan en/of schoolplan kunnen worden bereikt.  
 
De scholen formuleren naast de speerpunten, in het schooljaarplan ook kwaliteitsindicatoren. De kwaliteits-
indicatoren zijn een verzameling meetinstrumenten, een soort cockpit, waarmee school goed overzicht heeft 
over de voortgang van de school. De indicatoren zijn verdeeld over de domeinen Financiën, Personeel, 
Kwaliteit, Onderwijs, Samenwerking en Facilitair/ICT. Op de indicatoren formuleert school een ambitie.  
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Gedurende het jaar wordt tijdens 4 momenten in een voortgangsrapportage (Vorap) naar de voortgang op de 
speerpunten en ambities gemonitord op zowel proces als inhoud. De bestuurder heeft met de input vanuit de 
Vorap gesprekken met (een delegatie van) de school en ook domeinvoorzitters van het Servicebureau kijken 
mee. In het tweede kwartaal wordt de balans opgemaakt over het schooljaar en verwoord in het hoofdstuk 
schooljaarverslag van het nieuwe schooljaarplan voor het volgende schooljaar. 

In beeld gebracht ziet de cyclus er als 
volgt uit.  

Om de kwaliteit structureel te meten 
zijn diverse kwaliteitsinstrumenten 
beschikbaar voor de scholen. Zo wordt 
het instrument ‘Werken met 
Kwaliteitskaarten’ beschikbaar gesteld, 
waarmee zowel op de voortgang van 
speerpunten gemeten kan worden, als 
ook tevredenheidsonderzoeken 
gedaan kunnen worden.  

Binnen Odyssee is ook de interne 
collegiale auditcommissie beschikbaar, 
waarmee met behulp van een 
onderzoeksvraag een audit binnen de school georganiseerd kan worden. Soms zijn audits door externe 
specialisten een betere optie en ook worden collega-directeuren gevraagd mee te kijken met lesbezoeken. 
Binnen het IB+ overleg wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering en gedeelde waarden omtrent de zorgroute, 
schoolondersteuningsprofiel en monitoring van leerlingen en duiden van opbrengsten.  
 
Domeinen 
Vanuit de domeinen Passend Onderwijs en Kwaliteit wordt structureel aan de doorontwikkeling van onderwijs 
en kwaliteit gewerkt. Er zijn regiegroepen ingericht, die bestaan uit een domeinvoorzitter en een aantal 
directeuren. De regiegroepen zijn verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling binnen de domeinen. 
Binnen het Directie Overleg wordt het beleid getoetst en uiteindelijk vastgesteld door het bestuur.  

Verantwoording 
Bestuur en scholen leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en 
resultaten. Stakeholders daarin zijn college van bestuur, collega-directeuren, teams, (Gemeenschappelijke) 
Medezeggenschapsraad, Raad van Toezicht, gemeenten, DUO, inspectie van onderwijs, collega-besturen. 
Op stichtingsniveau wordt voor verantwoording vooral gebruik gemaakt van het jaarverslag, het 
bestuursjaarplan en de voortgangsrapportages daarop ieder kwartaal.   
Op schoolniveau wordt voor verantwoording vooral gebruik gemaakt van het schooljaarplan met 
schooljaarverslag en de voortgangsrapportages per kwartaal.  Daarnaast staat in de schoolgidsen jaarlijks een 
terugblik op de gerealiseerde onderwijskundige doelen en de opbrengsten van de school.  
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DOELEN EN RESULTATEN 
Ambities strategisch beleidsplan 
In het strategisch beleidsplan 2019-2023 staan voor Onderwijs en kwaliteit de volgende ambities benoemd:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
In 2019 is aan de ambities de uitwerking gegeven:  

VISIE PASSEND ONDERWIJS GESTALTE GEVEN 
Ambitie 2019: In 2019 wordt de visie op Passend Onderwijs scherp beschreven en worden acties uitgezet om 
daar te komen. Belangrijk in dit proces is dat dit een gezamenlijk proces van het gehele DO zal zijn, waar 
speciaal en regulier onderwijs elkaar versterken. Waar mogelijk is dit samen met Gearhing opgepakt. 
Toelichting: Binnen Odyssee wordt Passend Onderwijs omarmd. Echter een duidelijke visie en een 
gezamenlijke koers ontbreekt nog. De scholen geven op eigen wijze vorm aan Passend Onderwijs. Dat is 
positief en zal zo blijven gaan, echter de scholen vergeten elkaar te versterken en zaken gezamenlijk op te 
pakken. 
Proces: 3 – Resultaat: 32 
In het managementtraject dat in 2018-2019 is doorlopen met 
directeuren is uitvoerig stilgestaan bij een gezamenlijke visie op 
passend onderwijs. De visie is zichtbaar opgenomen in alle 
schoolplannen en in de fusiegesprekken naast de visie van Gearhing 
gelegd. Pedagogisch Meesterschap is als sleutel voor passend 
onderwijs benoemd en zal in 2020 meer aandacht krijgen. 
 

SCHOOLPLANNEN OPLEVEREN 
Ambitie 2019: Alle scholen van Odyssee hebben per 1 augustus een 
nieuw schooljaarplan. Dat schooljaarplan is met het gehele team tot stand gekomen en leeft bij de 
medewerkers. 

 
2 We scoren speerpunten/ambities op zowel proces als resultaat. De scores lopen van 1 t/m 4. Daarbij gaan we uit van de volgende 

waarden: 1 - niet/bijna niet/onvoldoende; 2 – nog niet voldoende; 3 – voldoende/goed; 4 – heel goed/geheel 

 

Odyssee biedt passend onderwijs voor alle leerlingen 
Dit betekent:  

• Integrale begeleiding voor alle leerlingen: actief de 

verbinding met (keten) partners zoeken, samen de 

verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van 

het kind.  

• Intensieve samenwerking met ouders en leerling om 

het juiste aanbod te creëren – ouders zien als partner 

• Opleiden, ondersteunen en kennis uitwisselen voor 

teams m.b.t. passend onderwijs 

• Vanuit gezamenlijke leerervaring de individuele 

ontwikkeling inspireren 

• Effectief en efficiënt administreren en werken met 

een leerlingvolgsysteem 

• Duidelijke onderwijskundige principes in de scholen 

• Binnen de scholen werken volgens een vastgestelde 

zorgroute 

 

Kwaliteit van Odyssee verhogen 
Dit betekent:  

• Als medewerker doe je aan zelfreflectie, neem je 

verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, toon je 

eigenaarschap en ben je proactief 

• Vitale en energieke medewerkers 

• Elke medewerker is in beeld en heeft recht op 

begeleiding en ondersteuning om kwaliteit te borgen 

• Dat voor iedereen duidelijk is: wat de kernwaarden en 

missie, etc. van Odyssee zijn; welke houding en welk 

gedrag daarbij past; welke onderwijskundige principes 

van toepassing zijn en hoe je dat terugziet; hoe de 

functionerings- en beoordelingscyclus eruit ziet.  

• Doorontwikkelen van werving- en selectiebeleid en 

investeren in de kweekvijver voor Odyssee 

topleerkrachten 
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Toelichting: De schoolplannen dienen per 1/8/2019 herzien te zijn. De huidige schoolplannen zijn ‘papieren 
tijgers’. De afgelopen 2 jaar zijn de scholen op verschillende manieren bezig om te komen tot een nieuw plan 
met een eigentijdse visie en werkwijze die past in de eigen context en binnen Odyssee. 
Proces: 4 – Resultaat: 3 
Op een enkele school na, zijn alle schoolplannen op tijd afgerond. De vertraging bij de enkeling is veroorzaakt 
door directiewisselingen, dit proces wordt begin 2020 afgerond.  
 

SO – SBO – EC  SAMENWERKING 
Ambitie 2019: In 2019 volgt een verkeninning op samenwerking tussen Sinne en WetterWille. Vanaf schooljaar 
2019-2020 gaat de samenwerking starten en wordt deze langzaam maar zeker uitgebouwd. 
Toelichting: De maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen van de wetgever maken dat het SO en 
het SBO steeds dichter tegen elkaar aan komen. Er zijn steeds meer mogelijkheden en voorbeelden van SBO 
en SO die samen werken. Binnen Odyssee zijn beide scholen aanwezig. SO-Sinne en SBO-WetterWille. Dat 
biedt kansen. Samenwerking kan grote  voordelen opleveren doordat expertise, medewerkers en 
mogelijkheden gedeeld en efficiënter ingezet kunnen worden. Daarbij zal het expertisecentrum gekoppeld 
kunnen worden en kan alle gezamenlijke expertise in geheel Odyssee worden ingezet. 
Proces: 4 – Resultaat: 3 
De samenwerkingsmogelijkheden tussen Sinne en WetterWille hebben geresulteerd in een gezamenlijke 
instroomgroep en het actief delen van expertise. Het Expertisecentrum is qua organisatie ondergebracht bij 
domein passend onderwijs en wordt aangestuurd door de directeur van Sinne / WetterWille. In 2020 wordt 
opnieuw naar coördinatie EC gekeken. 
 

TIENERSCHOOL  
Ambitie 2019: De Tienerschool zal in 2019 naar maximaal 60 leerlingen groeien.  
Toelichting: De Tienerschool is gestart. Als samenwerkingsproject tussen RSG en Odyssee. De school draait nu 
het eerste schooljaar. De eerste evaluaties komen in december, maar de voortekenen zijn goed. De 
belangstelling voor komend schooljaar is al groot.  De Tienerschool kan op deze wijze prima door ontwikkelen. 
Het is goed om de ontwikkeling geleidelijk te laten gaan en niet te snel te groeien. 
Proces: 4 – resultaat: 3 
In schooljaar 2019-2020 is Tienerschool Sneek gestart met een mooi aantal van 54 leerlingen gestart. 
Gestreefd werd naar maximaal 60. De onderwijsvorm krijgt steeds meer gestalte en wordt door leerlingen en 
ouders als waardevol ervaren.  
In 2019 is voor de nieuwe lichting opnieuw een subsidie voor doorgaande leerlijn PO-VO ontvangen. De 
ontwikkeling van Tienerschool Sneek wordt landelijk gemonitord vanuit een wetenschappelijk 
onderzoeksbureau die alle goedgekeurde 10-14 initiatieven monitort en die het ministerie adviseert in 
wetwijzigingen die deze experimentele onderwijsvorm met zich meebrengt. 
Het project wordt uitgevoerd binnen de (meerjaren)begroting en met voldoende belangstelling om verder 
door te groeien. 
 

KWALITEIT 
2019 kent voor domein kwaliteit een aantal speerpunten die gemeenschappelijk met andere domeinen 
worden opgepakt. Het gaat hier om kwaliteit en vitaliteit van personeel (zie 2.2 Personeel) en daarnaast 
natuurlijk de aanstaande fusie met Gearhing. Gezien de omvang van beide projecten zijn daarnaast geen 
specifieke andere punten nieuw opgepakt.  
Een aantal reguliere kernactiviteiten hebben extra aandacht gekregen in 2019:   

• Doorontwikkelen Planning en Controlcyclus na de komst van AFAS – onderdeel hiervan is tevens de 
begeleiding naar de oplevering van de schoolplannen medio 2019.  
Proces: 2 - Resultaat: 3 
AFAS nog niet opgepakt. Schoolplannen zijn voor 90% klaar. De laatste schoolplannen worden begin 
2020 afgerond. 
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• Doorontwikkelen instrument interne collegiale auditcommissie. 
Proces: 3 – Resultaat: 3 
In oktober is een audit op de Oudvaart geweest. Er is naar aanleiding van een onderzoeksvraag, 
gekeken in de school en er zijn collegiale adviezen meegegeven. De interne collegiale audit wordt als 
waardevolle aanvulling van de kwaliteitsinstrumenten gezien. Planning voor 2020 is gereed en het 
auditteam voorbereid. Twee leden zijn inmiddels de opleiding tot auditor gestart. 

 
Onderwijsresultaten 

 
Eindtoetsen zijn grotendeels naar tevredenheid gemaakt. Zwetteschool en Wyken scoren onder de 
ondergrens. Op dit moment heeft dat voor de inspectiearrangementen geen gevolgen. Voor beide scholen zijn 
actieplannen opgesteld. 
De eindresultaten worden standaard vergeleken met de scholengroep waarin de school zich bevindt. Ten 
opzichte van die scholengroep wordt door de inspectie gekeken of je onder of boven de ondergrens scoort. 
Landelijk gemiddelde en bovengrenzen worden niet meer bijgehouden. 
 
Inspectie  
Op 29 oktober 2019 is obs de Wyken bezocht voor het themaonderzoek Schoolverschillen. Uit een steekproef 
van 40 scholen is de school geselecteerd, omdat de eindopbrengsten lager zijn dan die van vergelijkbare 
scholen met dezelfde weging. De inspectie onderzoekt voor het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ naar 
mogelijke oorzaken voor de schoolverschillen. Het rapport is nog niet beschikbaar.  
 
Passend onderwijs 
“Ieder kind krijgt bij ons passend onderwijs. Van zeer moeilijk lerend tot hoogbegaafd, van heel bewegelijk tot 
erg rustig. Het is niet alleen een beleidsmaatregel, maar vooral onze mindset.” 

Om de uitvoering van Passend Onderwijs op de scholen optimaal te ondersteunen is Odyssee met Stichting 
Gearhing en basisschool De Opbouw, de stichting Experisecentrum Passend Onderwijs Zuid West Friesland 
gestart. Gezamenlijk geven ze uitvoering aan de  ondersteuning structuren en de financiële waarborg daarvan. 
Uitgangspunt is de invoering van Passend Onderwijs en de daarbij behorende vraag: hoe wordt specifieke 
kennis en expertise op het gebied van integrale leerlingenondersteuning ingezet, zodat 

• de specifieke expertise efficiënt en doelmatig wordt gebruikt; 

• zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten van kennis en specifieke kennis te laten profiteren; 

• de inzet van specifieke expertise  leidt tot verhoging van kennis en vaardigheden op schoolniveau. 

• leerlingen, bij voorkeur, een passend onderwijsaanbod krijgen op de eigen basisschool. 

In de praktijk betekent dit dat door betrokken instituten uitvoering wordt gegeven aan: 

• Leerlingondersteuning (lichte zorg) vanuit het expertisecentrum 
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• Coördinatie van  de leerlingondersteuning  

• Zorg en Adviesteam 

• Commissie van toewijzing (CVT) 

• Bezwarencommissie plaatsing VO 
 
Financiële uitgangspunten 
Het samenwerkingsverband passend onderwijs Friesland sluist de 
ondersteuningsmiddelen door  naar de deelnemende 
schoolbesturen.De schoolbesturen Odyssee, de Opbouw en de 
Gearhing sluizen  een deel van deze financiële middelen door naar  
het Expertisecentrum.  
 
Welke begeleiding heeft een leerling nodig en welke leerstijl past 
bij hem of haar? Dit zijn veelal complexe begeleidingsvragen. Het 
Expertisecentrum biedt niet alleen leerlingen, maar ook 
leerkrachten en ouders ondersteuning. Het Expertisecentrum 
gelooft in het versterken van de eigen kracht. Het 
Expertisecentrum wil door kortdurende ondersteuning 
leerkrachten, ouders en leerlingen, leren het zelf te doen. Om de 
juiste ondersteuning te kunnen bieden, heeft het Expertisecentrum 
specifieke kennis en expertise verzameld. Het Expertisecentrum 
streeft ernaar om op basis van de ondersteuningsbehoeften vanuit 
de school, het juiste, passende ondersteuningsaanbod te bieden.  
 
Via het Expertisecentrum kunnen de scholen snel inspelen op speciale onderwijsbehoeften van leerlingen 
binnen de muren van de eigen school. Het brede aanbod van Expertise draagt bij aan het mogelijk maken van 
Passend Onderwijs. De Experts werken vanuit onze eigen scholen, met uitzondering wordt externe hulp 
ingevlogen. De Experts zijn creatief, enthousiast, gemotiveerd en werken handelingsgericht. Niet denken in 
problemen, maar in oplossingen!  
 
Doelstelling van het Expertisecentrum  
Het Expertisecentrum is opgericht met het doel: een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen te kunnen 
realiseren binnen en tussen (basis)scholen, in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs, zodat 
zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken leerproces kunnen doormaken. Door het verzamelen van 
specifieke kennis en expertise wil het Expertisecentrum, leerlingen, leerkrachten en ouders de juiste 
ondersteuning bieden. In hoofdlijnen biedt het Expertisecentrum: advies, zorgcoördinatie / koppeling vraag 
en aanbod van de zorgondersteuning, begeleiding, coaching en training van kinderen, leerkrachten en ouders.   

2020 
Speerpunten voor Kwaliteit in 2020 zijn: 

• Voorbereiden bezoek inspectie in 2020-2021 

• Fusie Gearhing 

• Domeinplan kwaliteit – planning en doelen voor domein Kwaliteit gestructureerd wegzetten voor de 
komende jaren.  

2.2 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING 
Het personeel binnen Odyssee is het belangrijkste kapitaal om onze doelen te verwezenlijken, maar tevens de 
grootste risicofactor op financieel en kwalitatief gebied.  

In het strategisch beleidsplan 2019-2023 zijn 5 ambities benoemd. Voor het domein Personeel zijn de  ambities 
op de toegevoegde post-its vooral van belang.  

Odyssee heeft een cultuur /Leer/werkklimaat 

waarin iedereen plezier heeft en zich optimaal 

kan ontwikkelen 
Dit betekent:  

• Een professionele cultuur met 

professioneel gedrag 

• Veiligheid, samen met respect voor 

verschillen 

• Betrokkenheid en commitment met 

aandacht voor iedereen 

• Eigenwijsheid en energiek waarbij we 

elkaar versterken 

• Open en nieuwsgierig met kritische blik op 

kwaliteit 

• Integrale verantwoording voor elke school 
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Doelen en resultaten 
Versterking personeelsbeleid: energiek Odyssee 
Ambitie 2019: Alle medewerkers goed in beeld qua 
kwaliteit, stevigere begeleiding en meer strategisch 
formeren wat zich uit in een sterker personeelsbestand wat 
zich uit in minder verzuim, meer ontwikkeling en meer 
positiviteit.  
Toelichting: Hiermee geven we aan dat wij vitaliteit, positief 
en proactief zijn belangrijk vinden. Zowel in de organisatie, 
als in onze medewerkers. De medewerkers maken het 
verschil. Om goed, avontuurlijk Passend Onderwijs te 
kunnen verzorgen heeft Odyssee heel goed personeel 
nodig. Personeel dat vitaal, energiek, eigenwijs, kritisch is 
op de kwaliteit en in staat is gezamenlijk deze kwaliteit te 
verhogen. Binnen het project kijken we zowel naar kwaliteit 
van medewerkers en dan vooral welke tools je kunt 
inzetten om die kwaliteit te verhogen, als de vitaliteit 
binnen de organisatie.  
In een samenwerking tussen de domeinen Personeel en Kwaliteit is projectmatig aandacht geschonken om 
met elkaar te ontwikkelen: hoe pakken we begeleiding van starters beter op, er is nog meer aandacht voor 
preventief verzuim, we onderzoeken de mogelijkheden voor een Odyssee Academie – zowel voor starters, 
onderwijsinhoudelijke versterking, maar ook op gebied van tools voor vitaliteit. Er is aandacht voor de 
professionele cultuur in onze organisatie en als laatste benoemen we pedagogisch meesterschap. 
Proces: 2 – Resultaat: 2 
De activiteiten binnen het domein Personeelsbeleid hebben zich in de afwezigheid van de domeinvoorzitter 
vooral gericht op het doorgaan van het primaire proces, zodat medewerkers zo min mogelijk hinder daarvan 
ondervonden. Wel zijn mooie voorbereidende activiteiten gestart, waarmee in 2020 verder invulling aan dit 
project gegeven kan worden.  

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID 
Ambitie 2019: De belangrijke processen binnen het 
personeelsbeleid zijn eind 2019 op elkaar afgestemd en 
samengevoegd tot 1 integraal personeelsbeleid. 
 
Toelichting: Diverse processen (werving en selectie, 
aanstelling, begeleiding, ontwikkeling kwaliteit, 
administratieve processen etc.) zijn in onlangs herzien 
en gedigitaliseerd. Door de processen op elkaar af te 
stemmen zal er (nog meer) sprake zijn van integraal 
personeelsbeleid. Daarnaast zullen de HRM-processen 
in 2019 geborgd, doorontwikkeld en afgestemd met 
Gearhing worden. 
Proces: 2 – Resultaat: 2 
Het primaire proces met nadruk op formatie heeft 
voorrang gekregen 
 
 
 
 

Uitkeringen na ontslag   
In 2019 is € 46.589,- uitgegeven aan beëindiging dienstverbanden. Gevoed door de opvatting dat Odyssee als 
goed werkgever gekend wil zijn, wordt iedere ontslagprocedure zeer zorgvuldig doorlopen. Odyssee biedt aan 

Kwaliteit van Odyssee verhogen 
Dit betekent:  

• Als medewerker doe je aan zelfreflectie, neem je 

verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, toon 

je eigenaarschap en ben je proactief 

• Vitale en energieke medewerkers 

• Elke medewerker is in beeld en heeft recht op 

begeleiding en ondersteuning om kwaliteit te 

borgen 

• Dat voor iedereen duidelijk is: wat de kernwaarden 

en missie, etc. van Odyssee zijn; welke houding en 

welk gedrag daarbij past; welke onderwijskundige 

principes van toepassing zijn en hoe je dat 

terugziet; hoe de functionerings- en 

beoordelingscyclus eruit ziet.  

• Doorontwikkelen van werving- en selectiebeleid en 

investeren in de kweekvijver voor Odyssee 

topleerkrachten 

Van geschreven kernwaarden naar gevoel 

en gedrag 
Dit betekent:  

• Teams omarmen de kernwaarden van 

Odyssee 

• Met elkaar in gesprek gaan over 

kernwaarden, gedrag, profiel en uitstraling 

• Team heeft duidelijke visie/profiel en 

draagt deze actief uit 

• Gebruik maken van Servicebureau 

• Team voelt zich integraal verantwoordelijk 

en zoekt actief naar samenwerking 

• Keuzes maken over hoe je je wilt 

presenteren met behulp van passende 

communicatiemiddelen.  
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betrokkene altijd ondersteuning door een advocaat aan te bevelen. Het beëindigen van een 
arbeidsovereenkomst dient correct en evenwichtig te verlopen, zo oordeelt Odyssee. We stellen vast dat de 
door Odyssee gearrangeerde gang-van-zaken rond ontslag naar tevredenheid van betrokken partijen verloopt. 
Het Participatiefonds aanvaardt de claims die Odyssee aanbrengt.  

 
Aanpak werkdruk 
Proces 
Het beleid binnen de stichting Odyssee is dat scholen zelf mogen bepalen hoe zij deze werkdrukmiddelen in 
gaan zetten. Iedere school heeft zijn eigen proces beschreven waarop tot verdeling van de werkdrukmiddelen 
is gekomen. In alle teams is het gesprek over werkdruk, de mogelijkheden en de behoeften gesproken. Het 
thema is op diverse momenten besproken in de teamoverleggen en uiteindelijk zijn de ideeën vastgesteld in 
een format en goedgekeurd door de P-MR’en van de scholen.  Het proces rond de inzet van de werkdruk 
middelen is goed verlopen.  De registratie van deze extra middelen is voor verbetering vatbaar.  
 
Besteding  

Bestedingscategorie Besteed bedrag Toelichting 

Personeel € 379.490 De werkdrukmiddelen zijn voor het overgrote deel ingezet in extra 
handen voor de klas. Dit wordt op verschillend manieren ingericht:  

• ondersteuning primair proces met behulp van vakleerkrachten gym 

• ondersteunen van organisatorische verandering 

• tijdelijk toevoegen van een extra leerkracht  

• tijdelijk toevoegen van onderwijsassistent ter ondersteuning van het 
primair proces.  

• extra administratieve kracht of conciërge 

• extra ambulante tijd faciliteren 

• faciliteren van administratietijd voor leerkrachten rondom 
piekmomenten 

Materieel  - 

Professionalisering  - 

Overig   - 

 
Niet-financiële maatregelen 
Doordat teams met elkaar het gesprek over de inzet van de werkdrukmiddelen aangingen, zijn 
organisatorische wijzigingen ingezet. Het gaat bijvoorbeeld om het maken van teamafspraken rondom vaste 
momenten schoolontwikkeling en teamoverleg. Maar ook de inhuur en daarmee de inzet van vakspecialisten 
kwam in zwang. Muziek onderwijs en toneellessen zijn door inzet van ingehuurde deskundigen voorzien. 
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Strategisch personeelsbeleid 
De medewerkers binnen Odyssee bepalen het succes van de stichting. Of het nu gaat om kwaliteit, 
professionaliteit en vitaliteit, het zijn de medewerkers die met hun kennis en vaardigheden en energie, 
veranderingen doorvoeren. Om die reden is een helder strategisch en integraal personeelsbeleid in de vorm 
van een domeinplan, dat voortvloeit uit het strategisch beleidsplan van Odyssee, cruciaal. Vanuit deze Ambitie 
2019 is de strategische koers rondom het domein Personeel vastgesteld. Authentieke keuzes, geborgd voor 
de toekomst en omgeven door kaders (o.a. wet- en regelgeving), liggen daarmee vast. Door de grilligheid van 
samenleving is het belangrijk positie in te nemen op alle processen en thema’s binnen dit domein. Odyssee 
ontwikkelt  heldere handvatten, algemeen toepasbaar daarmee stabiliteit leverend aan alle personeelsleden.  
Binnen Odyssee hebben we vitale, zelfbewuste en talentvolle medewerkers die durven te pionieren. Zij 
creëren en werken in een professionele cultuur- en leerwerkklimaat, waarin iedereen plezier heeft en 
optimaal uit de verf komt. Dit om toekomstbestendig avontuurlijk en passend onderwijs te kunnen bieden. 
Odyssee waardeert haar personeelsleden in hun zoektocht naar eigenheid en ontwikkeling.  
Samenwerking, gebruik maken van elkaars talent en werken vanuit je kracht en drijfveren zorgt voor vitaliteit, 
kwaliteit en verbondenheid in het team zodat de individuele medewerkers visie kunnen ontwikkeling en 
arbeidstevredenheid kunnen bewerkstelligen.  
Iedere medewerker is uniek, iedereen heeft iets anders nodig om in zijn of haar kracht te komen. Door met 
maatwerk, of je nu starter bent of meer ervaring hebt, wordt via persoonlijke begeleiding en ondersteuning, 
door bijvoorbeeld opleiding, onderlinge feedback en coaching, gezorgd voor de kwaliteitsverhoging van de 
medewerkers binnen Odyssee. Passend bij wat je als persoon nodig hebt. Werken binnen het onderwijs zien 
wij als expertise. Vanuit welke rol je ook werkt, het omgaan met kinderen doe je vanuit pedagogisch 
meesterschap. Bij Odyssee gaat bekwaamheid verder dan alleen ‘formele bevoegdheid’ maar ook om houding 
en gedrag passend bij onze kernwaarden. We zijn kritisch op kwaliteit en voeren een professionele cultuur. 
We zien elkaar, leerlingen en collega’s, iedere dag opnieuw! 
Bij Odyssee kijken we niet of je man of vrouw bent. Het gaat erom of je past bij onze kernwaarden en of je in 
je kracht zit. Immers dan ben je in de gelegenheid als medewerker te groeien, wat voorwaarde is om alle 
persoonlijke groeipotentieel uit de leerlingen te halen. 
 
Implementatie – monitoring – evaluatie - dialoog 
Binnen het domein Personeel is een regiegroep ingericht. In de regiegroep worden plannen samen gemaakt, 
prioriteiten gesteld en beleid getoetst. Ook worden er besluiten voorbereid en neergelegd in het DO. In de 
regiegroep zit de domeinvoorzitter personeel en leden van het DO. Het team binnen de regiegroep is 
samengesteld op talenten en kwaliteiten rondom de uitdagingen en speerpunten die er liggen binnen het 
domein personeel en deze teamleden kunnen daar ook op worden aangesproken.  
 
Het domeinplan beschrijft in hoofdlijnen de speerpunten voor de stichting uitgezet in tijd op het domein 
Personeel. Daarnaast de vaste processen met daarbij de subdoelen en een vooruitblik wat er voor de komende 
jaren in dit Domein aan ambities liggen. Onder speerpunten worden acties verstaan, waaraan extra energie, 
geld en tijd wordt besteed, om een belangrijke beleidswijziging te realiseren. Per domein zijn de speerpunten 
smart geformuleerd. Daarbij is er op elke ambitie een toelichting gegeven. 
De speerpunten uit het domeinplan worden opgenomen in het bestuursjaarplan en vanuit daar wordt ieder 
kwartaal gemonitord hoe de regie vanuit het domein op personeelsbeleid plaatsvindt. De scholen hebben in 
hun school(jaar)plannen ambities over het personeelsbeleid benoemd. Monitoring en evaluatie vindt plaats 
in de planning en controlcyclus, ieder kwartaal en evaluatie in het schooljaarverslag.   
 
De dialoog over strategisch personeelsbeleid vindt plaats op initiatief van de regiegroep en met behulp van 
het Directie Overleg en (pop up) werkgroepen met personeelsleden. De regiegroep komt maandelijks bijeen.  
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2020 
Speerpunten voor 2020 voor domein Personeel zijn:  

• Odyssee in control: Begeleiding normalisering personeelsinzet – behalen taakstelling per school 

• Mobiliteitscentrum – vervangingen en recruitment - De afgelopen jaren is het vinden van vervanging 
bij ziekte of verlof een toenemend probleem aan het worden. In de nabije toekomst zal dit probleem 
alleen maar groter worden, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Mede daarom is het verstandig 
om een creatief vervangingsbeleid wendbaar genoeg voor de toekomst. 

• Kwaliteit medewerkers verhogen – begeleiding startende leerkrachten  

• Ziekteverzuim in control 

• Fusie Gearhing 

2.3 HUISVESTING & FACILITAIR 

DOELEN EN RESULTATEN HUISVESTING EN FACILITAIR 
Het is belangrijk dat medewerkers en leerlingen zich veilig voelen op de plek waar ze verblijven en werken. 
Leerlingen en medewerkers dienen in optiek van Odyssee onvoorwaardelijk goed gefaciliteerd te zijn zodat 
men zich kan richten op zijn of haar kerntaken. Om dit te verwezenlijken zijn er actuele en adequate 
onderhoudsplannen. Een van de belangrijkste facetten van dit domein is het verbeteren van het binnenklimaat 
(ventilatie, temperatuur, akoestiek). Nieuwe normen gelden en is de realisatie daarvan in 2019 voorzien en 
voorbereid. De fysieke- en sociale veiligheid voldoet aan de daaraan te stellen (wettelijke) 
veiligheidsvoorschriften. De uitstraling aan binnenkant en buitenkant moet in balans zijn. Vanuit de nieuw 
ingerichte werkgroep “duurzaamheid” komen er initiatieven om te zorgen voor een meer milieubewuste en 
duurzame samenleving.  

RENOVATIE ZWETTESCHOOL 
Ambitie 2019: eind 2019 ligt er een plan van aanpak m.b.t. renovatie/nieuw c.q. verbouw.  
Toelichting: De Zwetteschool is in drie tijdvakken gebouwd. Het oudste stuk zal eerst worden aangepast, zodat 
de school voldoet aan de gestelde eisen. Een goed binnenklimaat staat centraal. Ook zullen er lespleinen en 
verkeersruimten worden gecreëerd. We gaan we voor de duurzame school. Proces: 3 – Resultaat: 3 
Renovatie Zwetteschool - er is een aanvraag voor renovatie/ verbouw ingediend bij de gemeente Súdwest-
Fryslân. De aanvraag is onderbouwd met onderzoek (binnenklimaat) en bouwkundig verslag. Nog geen 
uitsluitsel omtrent realisatie, omdat de uitvoering van IHP Súdwest-Fryslân in samenspraak met de gemeente 
verder moet worden ontwikkeld in 2020 is. Voorziening koeling/verwarming gerealiseerd. 
 

 

HET VERBETEREN VAN HET BINNENKLIMAAT IN DE SCHOLEN 
Ambitie 2019: december 2019 is het binnenklimaat van Sinne op orde conform de eisen uit het programma 
van ‘eisen Frisse Scholen 2015’. 
Toelichting: Een lang termijnplan. In 2023 willen we dat 80% van de ouders en medewerkers tevreden is over 
het binnenklimaat In 2019 gaan we verder we met het maken van plannen van aanpak verbetering 
binnenklimaat van de resterende scholen. 
Proces: 3 – Resultaat: 3 
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Er is geïnvesteerd in airco’s die ook kunnen verwarmen hiermee is er een deel van problematiek opgelost. De 
energieprestatieonderzoeken hebben we doorgeschoven naar 2020 omdat de Wet ‘informatieplicht erkende 
maatregelen’ prioriteit had en deze is conform wettelijke eisen uitgevoerd. 
 
FUSIE MET DE GEARHING  HUISVESTING EN FACILITAIR 
Ambitie 2019: Eind december 2019 zijn alle onderdelen op het vlak van huisvesting en facilitair tussen Odyssee 
en Gearhing op elkaar afgestemd. 
Toelichting: Vanaf 01-01-2021 zal Odyssee gefuseerd zijn met Gearhing Om de samenvoeging van de 
domeinen zo goed mogelijk in te richten bij het ingaan van de fusie, wordt er in 2019 een goede inventarisatie 
en status gemaakt van de gebouwen en is het contractbeheer goed op elkaar afgestemd. 
Proces: 4 – Resultaat: 3 
Er is een inventarisatie gemaakt van de gebouwen. Met de Gearhing en Ambion wordt gewerkt aan een nieuw 
schoonmaakcontract. Er is een duurzaamheidswerkgroep in het leven geroepen die zich buigt over de harde 
kant (de stenen) van de duurzaamheid (energiebeheer gebouwen) en de zachte kant (hoe maken van  de 
leerlingen klimaatbewust). Er is een start gemaakt met de inventarisatie van en de invlechting van de lopende 
contracten. Het gebouw aan de Brédyk is al fusieproof gemaakt en wacht nog op een laatste aankleding en 
inrichting. 

DOELEN EN RESULTATEN ICT 
Goede ICT-voorzieningen zijn cruciaal om scholen optimaal te kunnen laten presteren. Daarbij is het voor een 
innovatieve stichting van groot belang om juist dit domein op orde te hebben. Voor het domein ICT is de 
Ambitie 2019: Avontuurlijk en passend onderwijs voor alle leerlingen. 
 
ICT VOOR ONDERWIJSKUNDIGE DOELEN INZETTEN 
Ambitie 2019: In 2019 is ingestoken op het bevorderen bij de medewerkers van het eigenaarschap van ICT-
verantwoordelijkheid en ICT-kennis 
Toelichting: Voor 2019 stond de professionalisering van medewerkers op het gebied van ICT op de agenda. De 
ontwikkelgroep ICT heeft zich gebogen over een keuzen palet voor onderwijskundige ICT-doelen. In 2020 gaat 
men op brede schaal die keuzen presenteren en stelt daarna prioriteiten die handvat zullen vormen voor de 
ontwikkeling en inzet van ICT binnen Odyssee ten gunste van het onderwijs aan de kinderen.  
Proces: 3 – Resultaat 2 
Professionalisering van ICT stijgt, maar nog ruimte voor winst. De rol ICT Coördinator krijgt meer vorm, mede 
door maandelijks ICT-werkgroep bijeenkomsten, met als doel samenwerking en ontwikkelingen te verbeteren 
en delen. Samenwerking tussen SB en scholen zo geoptimaliseerd. ICT-prestaties per periode in regiegroep en 
werkgroep ICT besproken en gerapporteerd.   
 
PRIVACY BEWUSTWORDING OPTIMALISEREN  
Ambitie 2019: Het doel voor 2019 was om de scholen bewuster te laten werken volgens de richtlijnen van 
AVG-wetgeving. 
Toelichting: Op alle scholen zijn privacy trainingen gegeven. Op de meeste scholen blijkt dat de combinatie 
van werken en privacywetgeving nog niet het gewenste niveau heeft bereikt. Dit zal worden verbeterd door 
middel van gesprekken. Hierbij is het belangrijk kritisch te kijken naar elkaars handelen op het gebied van AVG-
wetgeving.  
Proces: 3 – Resultaat: 3 
Privacy bewustwording in scholen groeit, waar nodig is overleg met FG. Onderwerp in ICT-werkgroep. 
Documentstroom ouders en medewerkers conform beleid afgehandeld. De ontwikkelingen en documenten 
rond privacy blijft terugkomend proces binnen domein. 
 
FUSIE GEARHING 
Ambitie 2019: Bij het ingaan van de fusie op 01-01-2021 is er een goede inventarisatie/status gemaakt van ICT 
op de scholen. Alle contracten zijn in kaart gebracht.  
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Toelichting: Door de fusie zal de ICT van Gearhing en Odyssee samengevoegd worden. Om dit zo goed mogelijk 
in te richten moet er voor de fusie een goede inventarisatie worden gemaakt. 
Proces: 3 – Resultaat: 3 
Vooruitlopend op fusie is vanuit behoefte Gearhing vast gestart met detachering deel werktijd 
domeinvoorzitter. Een goede positionering en samenwerking is aan de orde. 

DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 
Het belang van duurzaamheid wordt benadrukt in het strategisch plan van Odyssee. In 2019 is in een 
gezamenlijke werkgroep met Gearhing onderzocht op welke manier met de harde kant van de duurzaamheid 
moet worden omgaan (de gebouwen) en de zachte kant (bewustwording bij leerlingen en leerkrachten). In 
een pilot is een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld om te onderzoeken hoe duurzaamheid een 
onderdeel kan zijn van het meerjarig onderhoud en hoe de duurzaamheid van het gebouw verbeterd kan 
worden. Met behulp van beschikbare energierapporten wordt aan een plan van aanpak per school gewerkt. 
Alternatieve energiebronnen als zonnepanelen, zijn daarbij onderzocht.  
In 2020 is duurzaamheid en energiebeheer opnieuw een speerpunt binnen domein Huisvesting /Facilitair.  

2020 
Op het gebied van huisvesting, ICT en facilitair zijn de volgende speerpunten voor 2020 gedefinieerd: 

• Efficiënt werken binnen domein huisvesting / facilitair 

• Fusie Gearhing 

• Duurzaamheid en energiebeheer 

• Optimalisatie gebruik ICT-omgeving 

• Optimalisatie beheer infrastructuur 

• Kwaliteit privacy-inrichting optimaliseren en waarborgen 

2.4 FINANCIEEL BELEID 
Een belangrijke randvoorwaarde voor duurzaam onderwijs is dat de stichting financieel gezond blijft. In de 
begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020 – 2024 worden de financiële ambities en uitgangspunten van 
de Stichting beschreven. 
2019 wordt gekenmerkt door de financiële onduidelijkheid die voor zomer ‘19 zichtbaar werd. De financiële 
administratie was onvoldoende op orde en door fouten is met verkeerde formatiebudgetten gewerkt. Odyssee 
als organisatie en de afzonderlijke scholen daarbinnen hebben een te grote financiële broek aangedaan; de 
baten dekten de kosten niet. Odyssee had, afgezet tegen het daarvoor bestemde budget,  teveel personeel 
aan zich verbonden.  

DOELEN EN RESULTATEN 
AFAS IN GEBRUIK EN OPTIMALISEREN 
Ambitie 2019: In 2019 zal Afas geheel functioneren wat betreft de ondersteuning bij de salarisadministratie 
en de financiële administratie. De medewerkers op het SB kunnen er eind 2019 goed mee overweg en de 
dashboards draaien goed. 
Toelichting: In 2019 gaat de organisatie over naar Afas. De eerste prioriteit is dat de salarissen via Afas 
uitbetaald worden en dat de rekeningen betaald worden alsmede goed in de administratie vast liggen. In de 
loop van 2019 zullen diverse andere modulen worden toegevoegd zoals Expertisecentrum en interne 
communicatie. 
Proces: 3 – Resultaat: 3 
Het AFAS proces loopt verder. De implementatie stagneerde aanvankelijk door het gebrek aan overzicht. Door 
een verbinding aan te gaan met Concent is de doorontwikkeling en borging van AFAS op gang gekomen. In het 
laatste kwartaal heeft een stevige ontwikkeling plaatsgevonden; van achterstalligheid voor wat betreft het 
financieel beheer en personele administratie is geen sprake meer.  Financiën en organisatie staan in 
onderlinge samenhang binnen de Afassystemen.  
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HERNIEUWD HANDBOEK AO/IC EN VERBETERDE PROCESSEN 
Ambitie 2019: In 2019 zal er een nieuw handboek AO/IC geschreven zijn en de processen die daarin beschreven 
worden zullen binnen het SB correct en proactief uitgevoerd worden. Onder andere zal er met 
maandafsluitingen gewerkt gaan worden en zal er bij elke kwartaalrapportage een samenvatting van de 
resultatenrekening zitten. 
Toelichting: Door de overstap naar Afas alsmede doordat diverse processen onduidelijk of ondoorzichtig 
verliepen, verdient is Ambitie 2019 hoge prioriteit.  
Proces: 2 – Resultaat: 2 
Een hernieuwd en vernieuwd handboek AO/IC is nog niet geïntroduceerd. Dat geschiedt met voorrang in 2020.  
 
Treasury 
Stichting Odyssee heeft een Treasury-statuut, dat voldoet aan de actuele ‘Regeling beleggen, belenen en 
derivaten OCW 2016’. Net als vorig jaar heeft het Treasury-statuut als primaire doelstelling om de 
geldmiddelen risicomijdend weg te zetten, waarbij een zo hoog mogelijk rendement wordt nagestreefd. Dit 
betekent dat de Rabobank is gekozen als huisbankier van Odyssee en de overtollige liquide middelen op de 
spaarrekening worden gezet. Hierdoor zijn in het afgelopen jaar geen wijzigingen in het beleid doorgevoerd 
en is de uitvoering overeenkomstig voorgaand jaar. Odyssee heeft overeenkomstig voorgaande jaren geen 
leningen en derivaten (inclusief renteswaps) uitstaan.  

 
Allocatie middelen 
De allocatie van middelen geschiedt met de opvatting: het primaire proces staat voorop.  Het geld moet 
maximaal renderen als het gaat om het realiseren van onderwijs voor de kinderen op de Odysseescholen. De 
inzet van de baten leidt naar het grootst mogelijke effect ten gunste van de leerlingen. Het onderwijs moet 
maximaal worden gefaciliteerd zodat de best mogelijke onderwijskwaliteit gerealiseerd wordt.  

Wij komen tot een integrale Odysseebegroting door: 

• Centrale en schoolbudgetten in samenhang te begroten; 

• Centrale budgetten voor 1) meerschoolse (collectieve) uitgaven, 2) het servicebureau, 3) budgetten 
waarvoor risico's beter centraal kunnen worden gedragen en 4) Odysseeprojecten;  

• Schoolbudgetten te onderscheiden voor (stuurbare) personele en materiële budgetten en 
schoolprojecten; 

Volgens afspraak zetten we tot 1 augustus 2019 de inkomsten in op basis van de 1 oktobertelling 2017 in.  
Vanaf 1 augustus 2019 was de 1 oktobertelling 2018 maatgevend. Daarenboven kwamen de gemeentelijke 
subsidies; denk aan de subsidies vanwege, wat vroeger heette, Melkert banen. En andere gemeentelijke 
subsidies of incidentele baten.  
 
OCenW berekent de Odyssee baten aan de hand van de brinnummers die tot  het Odysseebestuur behoren; 
elk brinnummer genereert baten, waaronder ook de onderwijsachterstandsmiddelen. Ter dekking van niet 
schoolgebonden maar collectief voor het Odyssee collectieve activiteiten, wordt een percentage van de op 
brinniveau berekende baten, ten behoeve van collectieve activiteiten apart gehouden. De aan de brin 
toegedeelde baten worden door de directeur op de best mogelijke manier ingezet. 

2020 
De speerpunten voor domein Financiën zijn voor 2020 de volgende:  

• Nieuw handboek AO/IC – verbeterde processen 

• Afas in gebruik en optimaliseren 

• Fusie Gearhing 
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 2.5 RISICO’S EN RISICOBEHEERSING 
Risico’s leiden onontkoombaar naar beslag op beschikbare financiële middelen; delen van inkomsten moeten 
in meer of mindere mate worden ingezet om risico’s te beheersen als de reserves te klein zijn.  

Een belangrijk mechaniek om risico’s te beheersen is het strikt hanteren van budgetten. Dus: er is een te 
besteden budget vastgesteld, met het oog op een bepaald doel en daar niet van afwijken, leidt naar beheersing 
van risico’s.  

Budgetten of begrotingsposten zijn niet heilig maar dienen, nadrukkelijker dan tot op heden, als leidraad te 
worden gebruikt. Kortom, een budget is er om te handhaven. De AO/IC zal op dit punt worden aangescherpt. 

Risicofactoren kunnen overal vandaan komen:   

- Risico’s voortvloeiend uit algemeen geldende wet- en regelgeving.  

- Risico’s voortvloeiend uit beleid van OCW  

- Risico’s voortvloeiend uit lokaal beleid    

- Risico’s als gevolg van afwijkende gemiddelden (kengetallen)  

- Risico’s uit de schoolomgeving  

- Risico’s binnen de school  

De vraag < welke risico's gelden? > is van alledag.  De dynamiek van de samenleving leidt er toe dat 
antwoorden geen eeuwigheidswaarde bezitten. Dat het aantal leerlingen in Friesland  krimpt, is een 
wetenschap en daarom geen risico. Het risico wordt gevormd door de wel of niet juiste inschatting van de 
krimp. En is een veel grotere krimp dan geprognosticeerd de grootste aanleiding voor het laten rinkelen van 
de alarmbellen. Immers, op grond van veronderstelde toekomstige inkomsten, geeft aanleiding voor het 
aantrekken van personeel. Eenmaal aangetrokken personeel leidt naar langlopende verplichtingen. Als er geen 
lopende financiële dekking tegenover de verplichtingen aan personeel staan, moet een beroep worden 
gedaan op reserves.  

We leven in de veronderstelling dat we 1,5% krimp per jaar te verwerken krijgen. Met het oog op de 
veronderstelde krimp van het aantal leerlingen en de daaraan gepaard gaande terugloop van baten moeten 
de te betalen salarissen terug worden gedrongen. Odyssee kan teruglopende baten opvangen door het 
natuurlijk verloop van personeel.  

Een substantieel financieel risico vormt de gebouwen van Odyssee. 1 januari 2015 is de last van het totale 
gebouw, de instandhouding cq het binnen en buitenonderhoud, totaal belegd bij de schoolbesturen. Odyssee 
bezit gebouwen die “links-en-rechts” gebreken tonen,  waarvan de herstel-/renovatiekosten eerder door de 
gemeente overheid werd gedragen. Vanaf 1 januari 2015 draagt het schoolbestuur die kosten. De baten die 
via het rijk binnenkomen zijn daarom gestegen maar lijkt het er op dat de extra baten niet opwegen tegen de 
extra lasten.   

Risico factoren  
Een paar items vragen bijzondere aandacht: 
 

• De kwaliteit van het onderwijs dient op orde te zijn en te blijven zodat de beoordeling door de 
Onderwijsinspectie voldoende blijft, maar ook dat de leerlingen blij zijn en ouders tevreden. 
Organisatorische rust is daarvoor een belangrijke voorwaarde alsook personeel dat deskundig is en 
enthousiast wil en kan werken. 

• Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de achterstandsbestrijding bestaat niet en bestaat daarom, 
cynisch genoeg, geen risico op dalende inkomsten. Maar vergen de in omvang groeiende 
achterstanden tot onvermijdbaar grotere inspanningen. 

• Het thuisnabij onderwijs dat vorm krijgt in de vorm van Passend Onderwijs leidt naar een extra 
belasting c.q. extra kosten voor Odyssee. Ongewis is en blijft of de stijgende inspanningen vanwege 
het Passend Onderwijs één op één worden gedekt door baten vanuit het samenwerkingsverband. 
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Belasting en belastbaarheid van Odyssee en daarbinnen het personeel in het bijzonder, zal gemonitord 
worden zodat input ontstaat voor een adequaat personeelsbeleid. 

• De leerlingprognoses moeten jaar na jaar worden geactualiseerd. Het aantal leerlingen is 
onlosmakelijk verbonden met de omvang van de baten, nu en in de toekomst. Leerlingprognoses 
verdienen daarom nauwgezet en deskundig te worden opgesteld. 

• Is de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand evenwichtig? Het verdient naar idee van Odyssee de 
voorkeur een personeelsbestand te realiseren dat evenwichtig is samengesteld voor wat betreft 
leeftijd: een gelijkmatige verspreiding van leeftijd van 20 tot 67 jaar verdient de voorkeur. 

• Het regeringsbeleid en de waardering die coalitiepartners uitspreken voor het onderwijs; in hoeverre 
zijn er bezuinigingen te verwachten als gevolg van de nieuwe financieringssystematiek die 2022 gaat 
gelden? Vooralsnog gaan wij er van uit dat de gemiddelde baten per leerling gelijk blijven. OCenW 
beleidsontwikkeling op dit terrein zal met de grootst mogelijke nauwgezetheid gevolgd moeten 
worden zodat indien nodig maatregelen genomen kunnen worden met het oog op een langjarig 
financiële gezonde bedrijfsvoering. 

• Is het personeelsbeleid van Odyssee adequaat? Goed personeelsbeleid betekent immers een laag 
ziekteverzuim. Eén procent stijging of daling van het ziekteverzuim leidt in de toekomst naar 100k 
euro extra uitgaven dan wel besparingen. Het beleid rondom duurzame inzetbaarheid is daarom nog 
meer van belang. Een van de items die vorm moet krijgen, is de verzuimbestrijding. Die zal worden 
geactualiseerd.    

• Hoe staan de risico’s ervoor op het terrein van de materiële zaken? Denk aan onderhoud, meubilair, 
ICT en OLP. Een goede inventarisatie is hierbij een vereiste. Meerjarige planningen zijn onmisbaar. 
Meerjaren onderhoudsplanningen en investeringsplannen die in relatie staan met de uitbreiding van 
bezittingen zullen in een langjarig perspectief moeten worden ontwikkeld.   

• Het samenstel van de leerlingpopulatie leidt naar de veronderstelling dat Odyssee te maken krijgt met 
een terugloop van het aantal leerlingen. Dit geldt voor de som der delen, de afzonderlijke scholen.  
Het mobiliteitsbeleid zal hierop worden aangepast. Hoe dan ook vindt actieve stimulans plaats om te 
komen tot een geregelde overgang van school naar school. 

 
Gebeurtenis(sen) na balansdatum 
Hoewel de Coronacrisis diepgaande impact heeft op de sfeer en vorm van het onderwijs, verwachten wij 
geen verhoogde risico’s ten aanzien van de continuïteit van Odysseescholen. 
Daarnaast verwachten wij geen significante bijstelling van de toekomstige exploitatie. De voorwaarden die 
gelegenheid bieden het onderwijs goed draaiende te houden,  in weerwil van het Coronavirus, lagen en 
liggen voor het oprapen. IT maakt(e) daarvan belangrijk onderdeel uit. De gebruiksmogelijkheden van IT zijn 
onder de aandacht gebracht, getraind en in gebruik geraakt.  Maar is ook de professionaliteit van de 
Odysseemedewerkers groots en werd passend bij de nieuwe omstandigheden met kinderen en ouders 
opgetrokken. 
De belangrijkste risico’s voor Odyssee staan in verband met de gezondheid van de leerlingen en het 
personeelsbestand. Wij verwachten dat de Coronacrisis marginaal invloed heeft op het ziekteverzuim. Maar 
zullen geplande investeringen in het digitaliseren van de lesmethodes doorgang vinden. Voor dit laatste 
geldt dat binnen de begrotingen van Odysseescholen financiële middelen zijn opgenomen. De risico’s zijn 
niet te kwantificeren in financiële zin,  maar zullen ze in het slechtste geval, beperkt zijn. Het Coronavirus 
gaat vrijwel voorbij aan de regio Sneek-Harlingen. 
        
Wij zijn dan ook van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit gehandhaafd kunnen 
blijven.  
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Conclusie 

Hoewel wij op dit moment niet met zekerheid de toekomst kunnen voorzien,  zijn wij van mening  dat de 
gevolgen van het Covid-19-virus geen materieel negatief effect zal hebben op de financiële conditie of 
liquiditeit van Stichting Odysseescholen 
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3. VERANTWOORDING FINANCIËN 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de belangrijkste 
financiële gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen 
in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans 

en in de laatste paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod. 
 

3.1 ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG PERSPECTIEF 
Leerlingen 
Onderstaand wordt de leerlingontwikkeling weergegeven op basis van de inschatting van de directeuren van 
de scholen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de tabel is een lichte daling van het leerlingenaantal zichtbaar. Deze daling past bij de leerlingenontwikkeling 
in de regio, die zich kenmerkt door lichte krimp.  
 

Leerlingaantallen  

De verwachte leerlingaantallen zijn gebaseerd op de prognoses die zijn opgesteld aan de hand van cijfers 

geleverd door de directeuren.  De controller heeft de cijfers geanalyseerd en de prognose definitief 

vastgesteld. Een marginale daling van het aantal leerlingen lijkt aanstaande.  Odyssee gaat uit van een daling 

van het aantal leerlingen dat aanvankelijk iets meer zal bedragen dan 1 % terwijl vanaf 2022 niet meer dan 

1% krimp aan de orde zal zijn. Het een en ander betekent dat de komende 5 jaar, jaarlijks om en nabij 30 

leerlingen minder in de Odyssee schoolbanken zullen zitten. 

Daling van leerlingaantallen betekent dalende baten. Ruim 80% van de totale kosten bestaan uit 

personeelslasten. Vanwege het enkele feit dat het leerlingenaantal enigszins krimpt zal de formatieve inzet 

moeten krimpen, indien de bekostigingsvoorwaarden ongewijzigd blijven. Voor Odyssee zou dit betekenen 

dat jaarlijks een personele krimp nodig is die gelijk staat aan 2 fte. Het natuurlijk verloop zoals Odyssee dat 

kent, is groter dan de noodzakelijke krimp in het perspectief van reductie van de salariskosten. 

 



33 
 

In onderstaande tabel wordt de verdeling van de fte’s binnen stichting Odyssee weergegeven. De verwachting 
is dat het aantal fte’s en de verdeling ervan passend meebeweegt met het leerlingenaantal. Hierin worden 
geen beleidswijzigingen voorzien. 

 
 

3.2 BATEN & LASTEN EN BALANS 
 

Financieel beleid  

Een van de aandachtspunten van de strategische koers is de reservepositie. Het gaat er om een  financieel 

gezonde organisatie te zijn en te blijven. Odyssee vond en vindt dat reserves ten gunste van het onderwijs 

kunnen worden ingezet om uiteindelijk een reservepositie in te stellen die in perspectief van bedrijfsrisico’s 

noodzakelijk is. Immers het onderwijs moet ook in geval van crisis op gebruikelijke voet kunnen doorgaan. 

Onze kengetallen worden getoetst aan signaleringswaarden van de Onderwijsinspectie. Door een financiële 

beleidsplan zullen onze uitgangspunten opnieuw worden vastgelegd. Odyssee wil staan voor een 

transparante financiële bedrijfsvoering. De overstap naar Afas en het inrichten en ontwerpen van een nieuw 

AO/IC is daarvoor het voertuig.  In dit kader worden de begroting, de kwartaalrapportages en het jaarverslag 

gedeeld met het Directie Overleg, de GMR en de RvT.  

Planning- en controlcyclus  

Odyssee wil tot haar kenmerk maken dat de PDCA-cyclus een gebruikelijk cyclus is, waarbij het strategisch 

beleidsplan leidend is. De begroting komt tot stand door de schoolbegrotingen en de begrotingen voor 

collectief beleid, collectieve risico’s en het servicebureau met elkaar te combineren en te consolideren.  

In het licht van de PDCA cyclus zijn gedurende het jaar voortgangsgesprekken aan de orde, worden 

prognoses getoetst en indien nodig bijsturingsmaatregelen genomen. Over de eerste 3 kwartalen worden 

kwartaalrapportages opgesteld.  

Vanaf november 2019 gebruiken we de diensten van Concent. Odyssee ambieert een hoogwaardig verloop 

van het begrotingsproces en wil daarbij kunnen reflecteren op hetgeen te doen gebruikelijk is bij andere 

schoolbesturen.  Via Concent krijgen we daaromtrent beelden en hebben we daarvan gebruik gemaakt voor 

de begroting 2020 en verder.  

De belangrijkste processen en verantwoordelijke functies raken beschreven in het handboek AO/IC. Dit 

handboek zal doorlopend worden geactualiseerd.  

Treasurybeleid  

In 2016 is het treasurystatuut aangepast en vastgesteld, rekening houdend met de geldende wettelijke 

kaders, welke in 2016 zijn gewijzigd (Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016). Het treasurystatuut 

wordt in 2020 geëvalueerd en eventueel aangepast. De doelstellingen van het treasurybeleid zijn:  

– Het beheren en beheersen van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen zijn 

verbonden  

– Het reduceren van financieringskosten  

– Het zorg dragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen acceptabele condities  



34 
 

– Het minimaliseren van de kosten van het verkrijgen van financiële middelen  

– Het optimaliseren van het rendement van de financiële middelen 

Odyssee heeft in 2019, conform het treasurystatuut, de tijdelijk overtollige middelen uitsluitend geplaatst op 

een deposito en op spaarrekeningen.  

Afsluiting 

Nadat de begrotingsgesprekken 2020 met de scholen waren afgerond, werd bekend dat een nieuwe cao zou 

gaan gelden. In het onderhandelaarsakkoord is onder andere afgesproken dat de extra middelen die in 2019 

zijn ontvangen in februari 2020 worden uitgekeerd. Er is dus sprake van een verschuiving over het jaar heen 

(mismatch baten en lasten). Wanneer de richtlijnen voor de jaarverslaglegging worden gevolgd, dan zal het 

resultaat over 2019 dichter bij < nul > uitkomen dan begroot/geprognosticeerd. En weten we op voorhand 

dat het resultaat over 2020 door de eenmalige uitkeringen juist lager uitvalt dan is begroot. De PO-Raad is in 

overleg gegaan met de Raad voor de Jaarverslaggeving en OCW om te bewerkstelligen af te wijken van de 

reguliere richtlijnen voor de jaarrekening. Dat overleg heeft niets opgeleverd. Het gevolg is dat een 

vertekening van resultaat 2019 en over 2020 opnieuw.   

Het exploitatieresultaat over 2019 bedraagt € 306.262 negatief. In de begroting was rekening gehouden met 

een tekort van € 553.728. Het exploitatieresultaat laat dus een positieve afwijking zien t.o.v. de begroting 

van € 247.466.  

Effect op resultaat door nieuwe CAO: 

In februari 2020 vinden op basis van de nieuwe cao eenmalige uitkeringen plaats, waarvan de baten in 2019 

verantwoord zijn. Daarnaast vindt in 2020 nog een correctie plaats van de in december uitgekeerde 

‘bijzondere en aanvullende bekostiging’. 

Dit betekent een verschuiving van het resultaat tussen beide boekjaren van € 427.905. Dus na correctie zou 

het resultaat over 2019 € 734.167 negatief zijn, € 180.439 negatiever dan begroot. 
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Toelichting op de baten 

Rijksbijdragen OCW 

De begroting voor 2019 is gebaseerd op de regeling personele bekostiging 2018-2019 van 24 september 

2018 en de regeling materiële instandhouding van 10 oktober 2018. 

De personele bekostiging is over 2019 geïndexeerd met 3,13%. 

Over schooljaar 2018-2019 zijn de werkdrukmiddelen geïndexeerd van € 155,55 naar € 158,27 per leerling 

en met ingang van schooljaar 2019-2020 zijn ook de werkdrukmiddelen verhoogd naar  

€ 225 per leerling.  

Ook is per augustus de bekostiging voor onderwijsachterstanden als aparte bekostiging opgenomen (zat 

voorheen verwerkt in de reguliere personele bekostiging, personeels- en arbeidsmarktbeleid en de 

bekostiging voor impulsgebieden). Bovendien is deze bekostiging niet langer gebaseerd op 

leerlinggewichten, maar op de onderwijsachterstandsscore (bepaald door het CBS). 

Ten opzichte van de begroting zijn er geen wijzigingen in de regeling materiële bekostiging. 

Er is in 2019 € 42.811 aan personele groeibekostiging ontvangen (meerschools) en € 23.122 aan materiële 

groeibekostiging bij de Zwetteschool en de Oudvaart.  

Geoormerkte baten: 

Onder de geoormerkte baten is de subsidie voor doorstroom PO-VO verantwoord. 

Exploitatie 2019
Werkelijk 2019 % tot baten Begroting 2019 Werkelijk 2018

3. Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 16.918.754€      95,2% 15.863.707€      16.454.482€      

3.2 Overige overheidsbijdragen 295.916€           1,6% 153.989€           410.441€           

3.5 Overige baten 714.572€           3,2% 323.056€           594.963€           

Totale baten 17.929.242€      100,0% 16.340.752€      17.459.886€      

4. Lasten

4.1 Personele lasten 14.679.086€      82,3% 13.828.854€      15.256.647€      

4.2 Afschrijvingen 498.729€           2,8% 453.154€           474.878€           

4.3 Huisvestingskosten 1.874.241€        10,5% 1.306.656€        868.668€           

4.4 Overige instellingslasten 1.190.907€        6,4% 1.318.316€        1.336.027€        

Totale lasten 18.242.963€      102,0% 16.906.980€      17.936.220€      

Saldo baten en lasten -313.721€          -2,0% -566.228€          -476.334€          

5. Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 9.215€               0,1% 15.000€             9.202€               

5.4 Financiële lasten 1.756€               0,0% 2.500€               1.618€               

Saldo financiële baten en lasten 7.459€               0,0% 12.500€             7.584€               

Resultaat -306.262€          -2,0% -553.728€          -468.750€          
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Niet-geoormerkte baten: 

De Prestatiebox voor schooljaar 2018-2019 is verhoogd van € 191,62 naar € 193,86 per leerling en voor 

2018-2019 naar € 196,47 per leerling. 

In december is een ‘Bijzondere en aanvullende bekostiging’ uitbetaald van € 99,25 per leerling, totaal € 

201.875. Naar verwachting vindt in het voorjaar van 2020 nog een negatieve correctie plaats van € 13,81 per 

leerling voor reguliere basisscholen, maar een positieve correctie voor het S(B)O, totaal € 11.863 positief. 

De bekostiging voor impulsgebieden/onderwijsachterstanden, subsidie voor studieverlof en bekostiging voor 

asielzoekers zijn ook allen ruim hoger. 

Vrijwel de meeste zorgmiddelen lopen via het Expertisecentrum. Daar zijn de zorgmiddelen ca.  

€ 37.000 lager dan begroot. De ondersteuningsmiddelen voor De Wetterwille zijn vrijwel conform begroting. 

De zorgmiddelen voor De Sinne (m.n. groeiregeling) waren niet begroot. 

Overige overheidsbijdragen 

Omschrijving Saldo 31-12-2019 

Gemeente: ID-ers 2019 71.040 

Gemeente: ID-ers 2018 32.036 

Gemeente: zorg voor leerlingen 2019 19.332 

Gemeente: vroegschoolse educatie 2019 9.519 

Gemeente: brede school 2019 18.000 

Gemeente: coördinatietaken 4.000 

Gemeente: vergoeding BS Duinterpen 2018 4.275 

Gemeente: vergoeding buitenonderhoud 11.966 

Gemeente: subsidie schoolzwemmen 11.770 

Gemeente: huur gymlokalen 2019 72.883 

Gemeente: inzet niet onderwijskundige begeleiding 6.000 

Provincie: subsidie Fries 9.683 

Gemeente: vrijval 1e inrichting 18.396 

Gemeente: overig 7.016 

Totaal 3.2.1 Overige overheidsbijdragen 295.916 

 

Overige baten 

Onder de overige baten zijn de huurinkomsten ruim lager. Bovendien zijn deze centraal begroot, maar 

werkelijk ten gunste van de scholen geboekt. 

De detacheringsbaten zijn ruim hoger evenals de overige baten: 
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Omschrijving Saldo 31-12-2019 

Vrijval gelden cultuurparticipatie 16.391 

Palludara: verrekening De Legean 2017-2018 40.000 

Oudervereniging: schoolplein Middelstein 10.500 

Afrekening Tienerschool 2019 80.357 

POF: hoogbegaafdheidsonderwijs 28.977 

Loyalis: RSI medewerkers 8.757 

NHL: Stenden vergoeding WCP  14.154 

Onderwijs bijdragen AZ School 4.964 

Bijdrage concierge BS Duinterpen 3.600 

Praktijkonderwijs: Baankansen, Impuls 35.257 

Praktijkonderwijs: ESF 2017-2018 43.949 

STEC: ZAT en coördinatie 37.060 

Kids First Kinderopvang: schoolplein Oudvaart 4.000 

ESF: subsidie Sinne 17/18 3.537 

Afrekeningen BS Duinterpen 2018 5.927 

Vrijval subsidies 2018 7.352 

Gearhing: aanpassingen servicebureau 4.344 

Overige baten 12.555 

Totaal 3.5.6.2.5 Overige baten overig 361.681 

 

De overige baten zijn € 325.000 hoger dan begroot.  

De afwijkingen ten opzichte van de begroting betreft met name ouderbijdragen, maar ook diverse posten 

die door het incidentele karakter lastig zijn te begroten. In de meeste gevallen staan tegenover de hogere 

baten hogere lasten.  

De private baten waren niet begroot, maar de private lasten ook niet. Het private resultaat is € 905 positief. 

De subsidies zijn nagenoeg conform begroting.  

 

Personele lasten 

Personele lasten In 2019 bedragen de personele lasten 82,3% van de totale lasten.  

Onder de personele lasten zijn de loonkosten € 504.000 hoger dan begroot. De personele inzet is gemiddeld 

8,57 fte hoger. Daarenboven zijn de kosten voor externe inhuur met € 641.000 bijna € 470.000 hoger dan 

begroot. Gaande schooljaar 2019-2020 nemen de overschrijdingen af. 

Onder de mutaties personele voorzieningen is er een vrijval vanuit de voorziening Jubilea (o.a. vanwege de 

praktijkschool), maar daar tegenover heeft een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening voor duurzame 

inzetbaarheid. 

De overige personele lasten blijven grotendeels binnen budget, alleen de scholingskosten vallen  

€ 26.000 hoger uit. Hiervan is sprake zowel centraal als ook op scholen. 

Onder de personele lasten vallen ook de bestedingen in het kader van de Prestatiebox.  De Prestatiebox is 

een geldstroom die een aantal jaren geleden in het leven is geroepen en gericht is op  de verbetering van de 

onderwijskwaliteit. 
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Afschrijvingen 

In totaal zijn de afschrijvingen € 45.575 hoger dan begroot. Vanwege de omzetting van de administratie zijn 

er verschillen ontstaan in de rubricering. 

Huisvestingslasten 

Er is een ruime overschrijding op de kosten voor klein onderhoud. Daarvan komt ca. € 100.000 voor rekening 

van meerschools vanwege de installatie van airco’s. Er is een extra dotatie van € 300.000 gedaan aan de 

voorziening gebouwonderhoud. Daarmee worden gedekt de gestegen bouwkosten die door de overspannen 

bouwmarkt niet tot uitvoer zijn gekomen maar wel noodzakelijkerwijs tot uitvoering moeten komen. Én 

voorzien wij extra inspanningen vanwege de beleidsdoelstelling dat in 2031 de schoolgebouwen (vrijwel) 

energieneutraal moeten zijn. 

Overige instellingslasten 

De overige instellingslasten blijven € 97.000 binnen budget. Maar zijn daarbinnen grote afwijkingen te zien, 

o.a. ook vanwege de omzetting van de administratie. Bijvoorbeeld zijn de kosten voor documentatie € 

109.000 lager, inventaris en apparatuur € 117.000 lager en zijn ook diverse organisatiekosten € 97.000 lager 

dan begroot. Maar de kosten voor leermiddelen zijn € 98.000 hoger. 

Daarnaast is een voorziening van € 60.000 opgenomen voor dubieuze debiteuren. 

Werkdrukmiddelen 

In 2019 is € 379.490 ontvangen aan werkdrukmiddelen. In de administratie is € 154.505 aangemerkt aan 

besteding hiervan. 
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Financiële positie  

In het onderstaand overzicht wordt de balans ultimo 2019 en 2018 weergegeven. Hierna volgt een 

toelichting op de balans.  

 

  

Balans 2019

ACTIVA

Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 136.600€           124.557€           

1.2.2 Inventaris en apparatuur 1.037.668€        1.417.526€        

1.2.3 Leermiddelen 225.018€           225.186€           

Totaal Materiële vaste activa 1.399.286€        1.767.269€        

Totaal vaste activa 1.399.286€        1.767.269€        

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 81.672€             -€                   

1.5.2 Ministerie van OCW 805.035€           732.881€           

1.5.6 Overige overheden 33.820€             0€                       

1.5.7 Overige vorderingen 341.680€           359.190€           

1.5.8 Overlopende activa 120.498€           106.396€           

Totaal vorderingen 1.382.705€        1.198.467€        

1.7 Liquide middelen 6.190.966€        5.640.833€        

Totaal vlottende activa 7.573.671€        6.839.300€        

Totaal activa 8.972.957€        8.606.569€        

31-12-201831-12-2019
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Materiële vaste activa (Zie jaarrekening pagina 38). 

De boekwaarde van de activa is gedaald met € 367.983 door lagere investeringen dan afschrijvingen. 

De boekwaarde van gebouwen en leermiddelen is iets toegenomen, de activa m.b.t. meubilair en ICT zijn 

afgenomen. 

Vorderingen 

1.5.1 Debiteuren: deze post bestaat voor € 60.000 uit dubieuze debiteuren, betreffende waarschijnlijk 

oninbare vorderingen op Kinderwoud. Daarnaast staan de detacheringsfacturen van Gearhing over de 

maanden augustus tot september 2019 nog open. 

1.5.6 Overige overheden: Dit zijn gymzaalvergoedingen van de gemeente die zijn ontvangen in 2020 maar 

betrekking hebben op 2019. 

1.5.7.1 Personeel: Afrekening tienerschool ad € 80.000 nog niet ontvangen. Verder vorderingen detachering 

en trekkingsrechten Expertisecentrum over de maanden oktober, november en december 2019 (totaal ad € 

74.000) en STEC: ZAT en coördinatie en doorberekening salariskosten. Hiervoor zijn eind januari 2020 

facturen voor uitgestuurd. 

1.5.7.2 Huisvesting: Dit betreft de vordering op de gebruikers van Bredeschool Duinterpen. Ook hiervoor zijn 

eind januari de facturen gestuurd.  

1.5.7.9 Overig: Dit betreffen creditfacturen crediteuren. Voor de presentatie overgeboekt en in 2020 weer 

gestorneerd. Verder een vordering op Praktijkonderwijs: baankansen, Impuls. 

  

PASSIVA

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserves publiek 4.409.124€        2.385.987€        

2.1.2 Bestemmingsreserves publiek -€                   2.330.304€        

2.1.3.3 Schoolfonds 10.102€             9.197€               

Totaal eigen vermogen 4.419.226€        4.725.488€        

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Overige voorzieningen 1.713.479€        1.152.045€        

2.2.2 Personeelsvoorzieningen 256.306€           294.122€           

Totaal voorzieningen 1.969.785€        1.446.167€        

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 264.234€           256.868€           

2.4.4 OCW / LNV 16.333€             223.984€           

2.4.7 Belastingen en premies soc verzekeringen 468.491€           681.183€           

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 165.442€           154.902€           

2.4.9 Overige kortlopende schulden 690.026€           159.719€           

2.4.10 Overlopende passiva 979.420€           958.258€           

Totaal kortlopende schulden 2.583.946€        2.434.914€        

Totaal passiva 8.972.957€        8.606.569€        
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Overlopende activa 

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten: Stichting Expertisecentrum: deelname jan-jul 2020 ad € 52.000. 

 

Eigen vermogen (Zie jaarrekening pagina 39.) 

Het eigen vermogen is gemuteerd met het resultaat van 2019. Daarnaast zijn alle publieke 

bestemmingsreserves opgeheven ten gunste van de algemene reserve. Alleen de private reserve staat nog 

apart. 

 

Niet is meegenomen een nog niet in omvang bekend zijnde vordering op het UWV die is ontstaan in verband 

met compensatie van transitievergoedingen. Het gaat om de transitievergoedingen die  zijn uitgekeerd aan 

medewerkers die in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst zijn gegaan. Het UWV zal deze 

transitievergoedingen in 2020 compenseren. 

 Liquide middelen  

Het saldo van de liquide middelen is per 31-12-2019 gestegen met € 550.133 ten opzichte van 2018 (zie 

kasstroomoverzicht pagina 37 jaarrekening).  

 

Bankrekening Saldo 1-1-2019 Saldo 31-12-2019 

Rabobank Lopende Rekening 174.301 1.175.989 

Rabobank Lopende rekening Harlingen 962.571 500.657 

Rabobank Vermogens rekening 3.876.528 3.885.987 

Rabobank iDeal 869 826 

Rabobank Harlingen (doel reserveren) 602.302 602.369 

Rabobank lopende rekening 't Wad 5.506 6.774 

Rabobank lopende rekening 't Noorderlicht 946 549 

Rabobank Bedrijfsspaarrekening 17.810 17.815 

Totaal liquide middelen 5.640.833 6.190.966 

 

Voorzieningen  

De stand van de voorziening onderhoud is gestegen met € 561.434. De overspannen bouwmarkt leidt naar 

achterstand voor wat betreft het onderhoud van de schoolgebouwen volgens het mjop.  En zien wij sterk 

stijgende prijzen. Daarenboven zijn extra investeringen nodig vanwege de noodzakelijke verduurzaming van 

de gebouwen. Per saldo zijn er vrijwel geen onttrekkingen geweest en heeft een extra dotatie 

plaatsgevonden. 

In 2019 is € 32.805 vrijgevallen vanuit de voorziening Duurzame Inzetbaarheid (VO). Per 31-12-2019 is de 

voorziening opnieuw berekend, wat resulteert in een dotatie van € 32.927. 

De voorziening voor wachtgelders is in 2019 vervallen: deze was voor het Praktijkonderwijs. 

In 2019 is een voorziening gevormd voor dubieuze debiteuren van € 60.000. 

In 2019 is € 21.287 onttrokken aan de voorziening jubilea.  

Op basis van het personeelsbestand per 31-12-2019 is de benodigde voorziening opnieuw berekend, wat 

resulteert in een vrijval van € 15.495 (o.a. vanwege praktijkschool). 
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3.3  CONTINUÏTEIT  
De financiële kengetallen: 

 

De kengetallen ontstaan op basis van werkelijk gerealiseerde prestaties in 2018 en 2019. En zijn de 

kengetallen voor de jaren daarna bepaald aan de hand van de meerjarige begroting. 

Solvabiliteit 2 (eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen) geeft de verhouding aan tussen eigen en 

vreemd vermogen en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft aan in hoeverre 

een organisatie op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De signaleringswaarde van de 

Onderwijsinspectie is < 30%. D 

De liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) geeft aan in hoeverre een organisatie op korte 

termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. In de berekening is geen rekening gehouden met de in de 

voorzieningen opgenomen verplichtingen. De signaleringswaarde van de Onderwijsinspectie is < 0,75.  

De huisvestingsratio (huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen / totale lasten) geeft aan welk deel van 

de totale lasten is besteed aan huisvesting. De signaleringswaarde van de Onderwijsinspectie is > 10%. 

Odyssee’s huisvestingsratio beweegt zich daaronder.  

Het weerstandsvermogen (eigen vermogen / totale baten) geeft een indicatie van de financiële 

reservepositie. De signaleringswaarde van de Onderwijsinspectie is < 5% en <20%.  Odyssee beweegt zich in 

2019 binnen de grenzen.  Maar kan zich vanwege de krimp van het instituut permitteren met een beheerst 

tekort te draaien in 2020. 

De rentabiliteit (resultaat / totale baten) geeft aan hoeveel procent van de totale baten omgezet wordt in 

uiteindelijk resultaat. Meerjarig is de signaleringswaarde van de Onderwijsinspectie 0%. Odyssee sluit aan 

met haar financieel beleid bij de inzichten van de Onderwijsinspectie 

Meerjarenbegroting 
Het is gebruikelijk een meerjarenbegroting op  het hoogste aggregatieniveau op te nemen in het jaarverslag. 
De navolgende cijfers zijn december 2019 opgesteld. We kijken drie jaar vooruit. 
 
 

Financiële kengetallen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Signalering

Kapitalisatiefactor: (totaal vermogen excl. privaat -/- gebouwen) / totale baten 42% 40% 41% 43% 44% 45% >35%/60%

Kapitalisatiefactor inc l privaatvermogen 49% 49% 54% 59% 62% 65% >35%/60%

Solvabiliteit 2:   (eigen vermogen+voozieningen) / totaal vermogen 72% 71% 73% 74% 75% 76% < 30%

Liquiditeit (current ratio):   volttende activa / kortlopende schulden 2,8 2,9 3,3 3,4 3,7 3,9 < 0,75

Netto werkkapitaal:   (vlottende activa - kortlopende schulden) / totale baten 25,2% 27,8% 33,5% 37,4% 41,8% 45,3% 0

Weerstandsvermogen PO:   (eigen vermogen -/- vaste activa) / rijksbijdrage OCW 18% 18% 20% 21% 23% 24% < 5% - 20% >

Rentabiliteit:   resultaat / totale baten -2,7% -1,7% -1,7% 0,5% 0,2% 0,2% 0

Huisvestingsratio:   (huisvestingslasten+afschrijving gebouwen) / totale lasten 4,9% 10,3% 8,3% 8,3% 8,5% 8,4% > 10%
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Naar verwachting zal het eigen vermogen per 31 december 2020 € 3.640.000 bedragen. Het 
weerstandsvermogen van Odyssee zal hiermee op 23,05% uitkomen. In het huidige meerjarenperspectief 
blijft het weerstandsvermogen ook de komende jaren boven de 20%. 

Verloop vermogen 2020 tot 2023 

 
 

De meerjarenbegroting bestaat uit een combinatie van gegevens. Zij geeft inzicht in de verplichtingen die 

ontstaan vanwege de ambities, denk aan investeringen in onder meer ict, deskundigheidsbevordering of 

huisvestingszaken en anderzijds de bepaling van financiële ruimte voor personeel. Het gaat om keuzen. 

Waaraan wil Odyssee geld besteden in de overtuiging dat het best mogelijke resultaat wordt behaald in de 

context van de financiële ruimte die de overheid biedt. De te verwachten inkomsten staan toe alle 

verplichtingen die volgen uit arbeidsrechtelijke overeenkomsten die gelden (en doorlopen) in combinatie 

met verplichtingen die volgen uit investeringen en noodzakelijke aanschaffingen, kunnen worden voldaan. 

We mogen verwachten dat Odyssee de komende jaren telkens nieuw personeel zal blijven aantrekken om te 

blijven voldoen aan haar kerntaak: het voorzien in een aanbod voor onze leerlingen dat leidt naar brede 

talent ontwikkeling en een succesvolle instroom in het voortgezet onderwijs.  

 

De huidige financiële positie en personele verplichtingen, geplaatst in de context van een politieke 
waardering voor het primair onderwijs, geeft geen aanleiding tot het treffen van bijzondere maatregelen en 
ingrijpen in de bedrijfsvoering. Mocht toch een bezuiniging op de voorspelde baten zich voordoen, dan kan 
de lastenkant op basis van natuurlijke uitstroom van personeel jaarlijks met minimaal 4% worden 
teruggedrongen.  
  

2020 2021 2022 2023

Vermogen 4.140.000€        4.215.000€        4.245.000€        4.275.000€        

Baten 16.315.000€      15.625.000€      15.420.000€      15.360.000€      

Weerstandsvermogen 25,38% 26,98% 27,53% 27,83%
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Baten 
De rijksbijdragen bestaan uit de volgende drie basisbekostigingen: personeel, materieel (MI) en 

Personeel & Arbeidsmarktbeleid (PAB). De rijksbijdragen OCW vormen voor 94% de inkomsten van 

Odyssee. De rijksbijdragen zijn afhankelijk van het aantal leerlingen, gewichtenleerlingen en gemiddeld 

gewogen leeftijden van het personeel. 

In de meerjarenbegroting wordt gerekend met de beschikbare bedragen die DUO ter beschikking heeft 

gesteld eind 2019. In dit model zijn de bestuursakkoorden met betrekking tot werkdruk vermindering 

verwerkt, maar extra toegezegde middelen (inclusief de kosten die hier tegenover staan (cao-verhoging 

van januari 2020)) nog niet.  

Officieel vervalt in 2021 de prestatiebox bekostiging. Wij gaan er vanuit dat de prestatiebox tenminste 

gelijk blijft.  

OCW heeft toegezegd de werkdrukmiddelen in 2023 op te hogen naar € 285,- per leerling. In het 

begrotingsmodel is voor de jaren 2020, 2021 en 2022 gerekend met de nu bekende bedragen, te weten € 

220,08 per leerling. De verwachting is dat ook in de komende jaren de werkdrukmiddelen verder zullen 

stijgen

OVERIGE BATEN 

Overige overheidsbijdragen 
Een inschatting is gemaakt van de gemeentelijke bijdragen o.a. op basis van gemeentelijk beleid en afspraken 

die in het OOGO zijn gemaakt, redelijkerwijs te verwachten subsidies op grond van aanvragen en reeds eerder 

toegezegde subsidies die voor aan langere periode gelden. 

Overige baten 

De overige baten bestaan voornamelijk uit een post voor verhuuropbrengsten, detacheringen, een eenmalige 

vrijval van overgehouden bouwbudgetten en nog enkele incidentele overige baten. Wij rekenen niet met rente 

baten maar hebben ook geen rekening gehouden met te betalen renten vanwege banktegoeden.  

 

Stichting Expertise (STEC) en POF-middelen 

Per 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd, de gelden die uit deze wet beschikbaar komen 

worden naar rato van leerlingenaantallen verdeeld over schoolbesturen door het provinciale 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland (POF). De POF-middelen dalen vanaf schooljaar 

2015/2016 als gevolg van het aflopen van de tripartite overeenkomst, de wettelijke maatregel gericht op het 

behoud van expertise speciaal onderwijs.  

Het Expertisecentrum wordt gefinancierd door Stichting Samenwerkingsverband Expertise Centrum 

Zuidwest Fryslân (STEC).  

Financiële baten en lasten 

De financiële baten ontstaan door de renteopbrengsten van de liquide middelen. De huidige 

rentepercentages op de vermogensrekening en doordat de liquide middelen niet elders belegd mogen 

worden is het rendement op het vermogen in het meerjarenperspectief nihil. 
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PERSONELE LASTEN 

De personele lasten bestaan uit personele formatieve inzet en overige personele lasten. Hiernaast is 
rekening gehouden met ombuigingen/fricties en vervangingslasten.  

Totale personele formatiekosten 

De personele lasten bestaan voor het overgrote deel uit de loonkosten van de medewerkers. In de begroting 
wordt voor medewerkers, die november 2019 in dienst waren en is gerekend met het werkelijke brutoloon 
van de medewerker met een opslag van 67% voor de werkgeverslasten. We voorzien de komende jaren een 
afname van het aantal FTE en gaan uit van gelijkblijvende werkgeverslasten. Doordat 94% van onze 
inkomsten worden bepaald aan de hand van het leerlingenaantal zal een afname van het leerlingenaantallen 
een krimp van het personele bestand tot gevolg hebben.  
 

Verklaring verschil 2020, 2021 
Binnen het meerjarenperpectief is een daling van de personele last voorzien van € 900.000 tussen 2020 en 
2021. Deze wordt voor € 450.000 verklaard door een overschrijding in de formatie van 2019-2020 die in de 
begroting van 2020 is verwerkt. De krimp van 37 leerlingen per 1 oktober 2020 heeft een effect van 
ongeveer € 250.000. Die is verwerkt in de personele last.  
Natuurlijk verloop 

Het natuurlijk verloop voor de komende jaren binnen Odyssee is in onderstaande tabel opgenomen. Naast 

het natuurlijk verloop is tevens sprake van niet geplande uitstroom. Het betreft medewerkers die minder 

gaan werken en medewerkers van wie op eigen verzoek of wederzijds goedvinden het dienstverband is 

beëindigd, voordat de AOW-leeftijd bereikt is. Deze niet geplande uitstroom over de afgelopen jaren is 

onderstaand ook opgenomen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De personele bewegingen nemen toe.  Vaker dan jaren te doen gebruikelijk zien we dat collega’s wisselen 

van werkgever en overstappen naar een andere werkkring binnen het onderwijs. De loonwaarde van het 

natuurlijk verloop en de niet geplande uitstroom is hoger dan de terugloop van de baten.  

Overige personele kosten 

De overige personele kosten bestaan uit de uitgaven voor personeel die veelal school overstijgend zijn en 

worden daarom meerschools gedragen. Het gaat onder meer om: 

• Arbodienstverlening 

• Opleidingen en cursussen 

• Dienstreizen 

• Diensten derden 
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Vervangingskosten 

Odyssee is in 2020 aangesloten bij het vervangingsfonds. In het meerjarenperspectief zijn de 

vervangingskosten overeenkomstig het aansluiten bij het vervangingsfonds verwerkt. Wij gaan er echter van 

uit dat het vervangingsfonds in 2021 (deels) opgeheven wordt. Hoe dan ook worden de spelregels voor het 

vervangingsfonds aangescherpt. We verwachten dan ook minder declarabele vervangingsuren. Als gevolg 

van het nieuwe vervangingsfondsreglement gaan de eigen kosten voor vervanging stijgen. In 2020 zal 

bekeken worden welke mogelijkheden er zijn of het voordeliger is indien Odyssee eigen risicodrager wordt 

en het Vervangingsfonds verlaat. 

MATERIËLE LASTEN  

De materiële lasten zijn doorgerekend met de inzichten uit de laatste prognose over 2019 en de begroting 

2020.  

Afschrijvingskosten 

De huidige materiële activa kennen een jaarlijkse afschrijvingslast van ca € 430.000. In het 

meerjarenperspectief worden de afschrijvingen de komende jaren teruggebracht tot zo’n € 350.000 per jaar, 

mede doordat in de afgelopen jaren flink is geïnvesteerd in de ICT-omgeving van Odyssee. Gehanteerde 

afschrijvingstermijn van vier jaar is hierin niet geheel representatief voor de daadwerkelijke termijn van 

vervangen van de activa. In 2021 is derhalve in de investeringsbegroting gewerkt met een 

investeringsbedrag van € 705.000, waardoor de afschrijvingen op niveau blijven.  

 

Onderhoudsvoorziening 

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s). 

Werkzaamheden voortvloeiend uit de MJOP worden kritisch beoordeeld, alvorens deze daadwerkelijk 

worden uitgevoerd. Wij voorzien extra noodzakelijke uitgaven vanwege gestegen bouw- en 

onderhoudskosten, maar zal ook de verduurzamingsslag te realiseren voor 2031 een extra impuls verlangen. 

Huisvestingslasten 

Huisvestingslasten dalen als gevolg het sluiten van de vestiging Master Sperkhem en als van het kritisch 

beoordelen van de lopende contracten.  

 

Leermiddelen 

De uitgaven voor leermiddelen zijn enkel geïndexeerd volgens cpi. Aanbesteding en reorganisatie van het 

inkoopproces brengt voor hetzelfde geld meer slagkracht.  De komende jaren zal het inkoopproces worden 

gerationaliseerd. 

 

Meerschoolse uitgaven 

In de begroting is rekening gehouden met meerschoolse uitgaven. Ambities vanuit het strategisch 

beleidsplan zijn leidend voor de omvang van deze begroting. Het beleidsplannen wordt jaarlijks vastgesteld 

in het DO, waar in de meerjarenbegroting is gerekend met een gelijkblijvende last als in 2020. 
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Bij de bepaling van het eigen vermogen is het  in de toekomstig gecalculeerde netto-resultaat meegenomen. 
  

Balans 2019 2020 2021 2022 2023

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 1.399.286€        1.000.611€        1.035.646€        820.830€           692.306€           

1.3 Financiële vaste activa -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

Vaste activa 1.399.286€        1.000.611€        1.035.646€        820.830€           692.306€           

1.5 Vorderingen 1.382.705€        1.200.000€        1.200.000€        1.200.000€        1.200.000€        

1.6 Effecten -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

1.7 Liquide middelen 6.190.966€        6.658.317€        7.048.282€        7.642.850€        8.151.248€        

Vlottende activa 7.573.671€        7.858.317€        8.248.282€        8.842.850€        9.351.248€        

Totale activa 8.972.957€        8.858.928€        9.283.928€        9.663.680€        10.043.553€      

Waarvan gebouwen en terreinen 136.600€           118.138€           103.672€           89.648€             75.624€             

2. Passiva

   Publiek vermogen 4.409.124€        4.129.041€        4.204.041€        4.233.793€        4.263.666€        

   Privaat vermogen 10.102€             10.102€             10.102€             10.102€             10.102€             

2.1 Eigen vermogen 4.419.226€        4.139.143€        4.214.143€        4.243.895€        4.273.768€        

2.2 Voorzieningen 1.969.785€        2.319.785€        2.669.785€        3.019.785€        3.369.785€        

2.3 Langlopende schulden -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

2.4 Kortlopende schulden 2.583.946€        2.400.000€        2.400.000€        2.400.000€        2.400.000€        

Totale passiva 8.972.957€        8.858.928€        9.283.928€        9.663.680€        10.043.553€      

Waarvan voorziening gebouwonderhoud 1.713.479€        2.048.479€        2.383.479€        2.718.479€        3.053.479€        
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BIJLAGE 1 – SCHOLENOVERZICHT 
 

10EE  
IKC Het Wad  
www.obs-wad.nl 
 
 
 

11VF 
IKC Het Noorderlicht 
www.obshetnoorderlicht.nl 
 
 
 

12EV 
IKC Middelstein 
www.middelstein.nl 
 
 
 

 
13BQ 
Master Sneek 
www.mastersneek.nl 
 
 
 
 

 
13BQ 
Master Sperkhem 
www.mastersperkhem.nl 

 
13BQ 
Master Amiko 
www.masterAmiko.nl 
school voor leerlingen van 
het azc.  
 
 
 

13MI 
Obs De Oudvaart 
www.oudvaartsneek.nl 
 
 
 
 

 
13HE 
Zwetteschool 
www.zwetteschool.nl 
 
 
 
 

 
14BW 
Obs De Wyken 
www.dewyken.nl 
 
 

 

14EZ 
Epemaskoalle 
www.epemaskoalle.nl 
 
 

 
15VO 
Obs ’t Raerderhiem 
www.raerderhiem.nl 
 
 

 
19RC 
Sbo WetterWille 
www.sbowetterwille.nl 
school voor speciaal 
basisonderwijs 
 
 

 
26MC 
(v)so Sinne 
www.sinnesneek.nl 
school voor (voortgezet) 
speciaal onderwijs 
 
 

 
26MG 
Praktijkschool De Diken 
www.dediken.nl 
(t/m 31 juli 2019) 

http://www.obs-wad.nl/
http://www.obshetnoorderlicht.nl/
http://www.middelstein.nl/
http://www.mastersneek.nl/
http://www.mastersperkhem.nl/
http://www.masteramiko.nl/
http://www.oudvaartsneek.nl/
http://www.zwetteschool.nl/
http://www.dewyken.nl/
http://www.epemaskoalle.nl/
http://www.raerderhiem.nl/
http://www.sbowetterwille.nl/
http://www.sinnesneek.nl/
http://www.dediken.nl/


49 
 

BIJLAGE 2 – VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2019  
ALGEMEEN 
Thema’s voor de raad van toezicht in 2019 zijn geweest: fusievoorbereiding tussen Odyssee en 
Gearhing, waarbij extra bijeenkomsten gezamenlijk met de RvT van Gearhing hebben plaatsgevonden 
en de onduidelijke financiële situatie van Odyssee.  
In september is de raad van toezicht in een conflict beland met het college van bestuur. Uiteindelijk 
heeft dit geresulteerd in het feit dat drie leden van de raad van toezicht hun lidmaatschap hebben 
opgezegd per 11 oktober. Met behulp van ITZH Interimtoezichthouders Onderwijs is daarna een 
selectieprocedure voor interim-toezichthouders opgestart. Na selectie is het proces voor benoeming 
door de beide gemeenteraden doorlopen. Dit proces is in januari 2020 afgerond, waarna de resterende 
twee leden ook zijn opgestapt.  
 

SAMENSTELLING  
Voorzitter:  Frans Haven  (tot en met 11 oktober 2019) 
 Han Meij  (vanaf 11 oktober 2019) 
Leden:  Arnold de Jong  (tot en met 11 oktober 2019) 
 Johan Bosma 
 Sabine Houwen  (tot en met 11 oktober 2019) 
 Han Meij  (tot en met 11 oktober 2019 lid, hierna voorzitter)  
 
Auditcommissie  Johan Bosma (voorzitter) en Arnold de Jong 
Commissie Onderwijskwaliteit Sabine Houwen (voorzitter) en Han Meij 
Remuneratiecommissie Frans Haven (voorzitter) en Arnold de Jong 

VISIE OP TOEZICHT 
De RvT stelde in mei 2019 de visie op toezicht vast met als doelen: 

• integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op realisatie van de doelstellingen 
met inachtneming van de maatschappelijke behoeften, de wet- en regelgeving en de statuten van 
Odyssee 

• het bestuur met raad terzijde te staan  

• de werkgeversrol goed te vervullen ten opzichte van het bestuur 
 
Het resultaat van het toezicht is dat de kwaliteit van de maatschappelijke bijdrage van Odyssee op een 
goed niveau blijft en dat deze kwaliteit zich constant blijft ontwikkelen. 
De RvT is gecommitteerd aan de kernwaarden en identiteit van de organisatie en straalt dit uit. Het 
(willen) zijn van een transparante, vooruitstrevende instelling waarin het kind het beste uit zichzelf kan 
halen en leerkrachten zich kunnen ontwikkelen en van elkaar kunnen leren, spreekt de individuele RvT 
leden zeer aan. 
De RvT beschouwt zichzelf als een team van toezichthouders dat goed wil samenwerken om de 
kwaliteit van bestuur en toezicht voortdurend te verbeteren. De RvT voelt zich individueel en 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het goed functioneren van de RvT. 
 

VERGADERINGEN 
In 2019 is de RvT acht keer bijeen geweest met de bestuurder. Daarnaast hebben extra gesprekken 
plaatsgevonden rondom de conflictsituatie en het benoemingsproces van de nieuwe leden. Tweemaal 
sprak de RvT met de GMR. De auditcommissie vergaderde vijf keer, de onderwijscommissie eenmaal 
en de remuneratiecommissie twee keer. 
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Inhoud vergaderingen van de Raad van Toezicht 
Tijdens de eerste bijeenkomst in 2019 in februari lag de begroting 2019 ter goedkeuring voor en 

werden de meerjarenbegroting, de opdracht van de interim-controller en de eerste cijfers van 2018 

besproken. De voortgang van de organisatie werd aan de hand van de kwartaalrapportage 

besproken en daarbij was specifiek aandacht voor het fusieproces met Stichting Gearhing en de 

plannen voor 2019 aan de hand van het Bestuursjaarplan.  

Op 19 april is een gedeelte van de bijeenkomst samen met de raad van toezicht van Stichting 

Gearhing gevoerd. De fusiebegeleider Paulien Huizenga heeft beide partijen geïnformeerd over de 

stand van zaken van het traject. Hierna heeft de raad van Odyssee haar goedkeuring verleend op de 

voorliggende fusiestukken van de Praktijkschool Sneek (26MG) naar CVO. Ook heeft mondeling een 

terugkoppeling van de auditcommissie plaatsgevonden.  

3 juni heeft de derde bijeenkomst van de RvT plaatsgevonden. Hierin is de voortgang van de 

organisatie besproken aan de hand van de rapportage 2019Q1. Daarnaast is een aanpassing in de 

begroting 2019, op advies van de auditcommissie goedgekeurd en is in aanwezigheid van de 

accountant gesproken over de jaarstukken 2018. Deze werden op een later moment na tekstuele 

aanpassing ter goedkeuring ondertekend. De visie op toezicht wordt formeel vastgesteld tijdens de 

bijeenkomst op 12 juli.  

Hier wordt ook de voortgang van de organisatie besproken aan de hand van de rapportage 2019Q2, 

met specifiek aandacht voor het fusieproces met Gearhing.  

In september is tussen de raad en het college van bestuur een verschil van inzicht ontstaan met 

betrekking tot de onduidelijke financiële situatie van de stichting, die in de rapportage 2019Q2 naar 

voren is gekomen. Naar aanleiding van het verschil van inzicht over het vraagstuk hoe die financiële 

situatie te normaliseren, heeft de raad van toezicht overleg gevoerd met de GMR. Toen bleek dat 

de GMR niet bereid was om het plan van de RvT te steunen, hebben drie leden hun functie 

neergelegd. Hierna is opdracht aan het ITZH-netwerk gegeven om zo snel mogelijk tot aanstelling 

van drie nieuwe leden te komen.  

In oktober is in de gereduceerde samenstelling van de raad overleg gevoerd, in aanwezigheid van 

de procesbegeleider van Scolix, mevrouw Van der Schaaf en mevrouw Penninga en mevrouw 

Nieuwland namens het Servicebureau. In het overleg zijn werkafspraken gemaakt voor de periode 

tot de interim-raadsleden zijn benoemd. Ook het proces naar de benoeming van de interim-

toezichthouders is toen besproken. Er is gesproken over het plan voor normalisering van de 

financiële organisatie van de stichting.  

Op 22 november is de raad bijeengeweest om de financiële tussenstand t/m november 2019 te 

bespreken. Mevrouw Van der Schaaf (adviseur RvT) en de heer Godefrooij (projectleider Odyssee in 

control) waren hierbij aanwezig.  

De concept-begroting 2020 is op 13 december tijdens de bijeenkomst van de raad van toezicht aan 

de orde geweest en daarbij zijn afspraken gemaakt over het proces om tot een definitieve begroting 

te komen. Ook is de voortgang van het proces interim-RvT besproken.  

Op 20 december is de begroting opnieuw besproken, samen met het bestuursjaarplan 2020 en een 

reactie op schriftelijke vragen over de kwartaalrapportages. In een schriftelijke reactie werd 

aangegeven dat de begroting wordt goedgekeurd, onder voorbehoud van validatie van de cijfers 

januari 2019 tot en met oktober 2019 door de accountant.  
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COMMISSIES 
Auditcommissie  

Overzicht van de bijeenkomsten van de auditcommissie: 

25 januari 2019 Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2023 

19 april 2019 Voortgang financiën en kwaliteit interim-controller 

24 mei 2019 Bestuursverslag 2018 met jaarrekening en accountantsbevindingen 

9 juli 2019 Bestuursverslag 2018 

16 september 2019 Onduidelijke financiële informatie naar aanleiding van kwartaalcijfers 2019Q2 

 

Onderwijscommissie 

De commissie onderwijs is op 18 januari bijeen geweest en heeft gesproken over de 

onderwijskwaliteit van de scholen en afspraken gemaakt over de werkwijze. De voorzitter is 

daarnaast aanwezig geweest bij drie voortgangsgesprekken tussen CvB en de scholen Middelstein, 

WetterWille en Zwetteschool in april. 

Remuneratiecommissie 

Het proces voor 2019 is besproken op 1 maart 2019 en op 5 juli heeft het remuneratiegesprek tussen 

de voorzitters RvT en CvB plaatsgevonden.  

VERGOEDING 
In 2019 zijn de afspraken over vergoeding uit 2018 van kracht. Als basis voor de hoogte van de 

vergoeding is het rapport van de Vereniging Toezichthouders in Onderwijs en Kinderopvang (VTOI) 

gebruikt om te komen tot een passende vergoeding. Afgesproken is niet een maximale vergoeding 

in te voeren, maar een vergoeding op 1/3 van de maximale vergoeding van de WNT-2 te hanteren, 

waarna de volgende vergoedingen tot stand komen. 

 

Positie 

RvT 

Bezoldiging 

bestuurder 

Grens  

WNT-2 

Max vergoeding 

WNT-2 2018 2019 

Voorzitter € 140.000 15% € 22.000 € 3.250 € 4.500 

Lid € 140.000 10% € 14.000 € 2.250 € 3.000 

Lid € 140.000 10% € 14.000 € 2.250 € 3.000 

Lid € 140.000 10% € 14.000 € 2.250 € 3.000 

Lid € 140.000 10% € 14.000 € 2.250 € 3.000 

   
€ 77.000 € 12.250 € 16.500 
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Commissie onderwijskwaliteit 

De leden van de commissie zijn in 2019 eenmaal een bijeen geweest en hebben daarnaast een 

aantal bezoeken aan scholen afgelegd, door aan te schuiven bij kwartaalgesprekken tussen team en 

college van bestuur. Gedurende het gehele kalenderjaar is de commissie via de 

voortgangsreportages door de bestuurder geïnformeerd over de kwaliteitsontwikkeling in het 

onderwijs, voortgang op de relevante prestatie-indicatoren en bijzonderheden aangaande scholen. 

Code goed bestuur 

Odyssee past de Code Goed Bestuur toe, door het inrichten van een Raad van Toezicht als 

toezichthoudend orgaan en een College van Bestuur als bestuurder. In 2019 is niet afgeweken van 

de Code van Goed Bestuur. Verder heeft de Raad van Toezicht in overeenstemming met de code 

opgetreden als werkgever ten behoeve van het uitvoerend bestuur en heeft een evaluatie van het 

uitvoerend bestuur plaatsgevonden. Deze is van een positief advies voorzien door de Raad van 

Toezicht. In 2019 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij een (potentieel) tegenstrijdig 

belang aan de orde kwam. Als toezichthoudend orgaan hebben wij de tussentijdse rapportages van 

Odyssee ontvangen en vastgesteld dat er sprake is van een rechtmatige verwerving van middelen. 

Ook is vastgesteld dat de middelen op een rechtmatige en doelmatige wijze zijn besteed. De 

jaarrekening en het bestuursverslag zijn als gevolg hiervan goedgekeurd op 12 juli 2019. 

 (On)betaalde (neven)functies 

Onderstaand zijn de (on)betaalde (neven)functies van de Raad van Toezicht opgenomen.  

Naam  (Neven)functies 

Frans Haven Voorzitter RvT Accolade – Lid RvT Rekenkamercommissie OWO – 
Lid 
Rekenkameronderzoekers Friesland - onderzoeker 
Fintessa – Lid Raad van Advies 
SVO Wolvega Steenwijk – Lid RvT 

Johan Bosma Voorzitter Auditcommissie 
Lid 

Senior Audit Manager bij Rabobank Groep 

Arnold de Jong Lid RvT  
Lid Auditcommissie 

Voorzitter van college van Bestuur – Fritom Group 
Co-Founder De Talenten Coöperatie 
Lid van Raad van Advies bij Provincie Fryslân 
Partner bij Toppers.Work 
Lid Raad van Toezicht – Thialf bv. 

Han Meij Lid RvT Manager HR & Public Affairs bij UCC Coffee 
Benelux B.V. 

Sabine Houwen Lid RvT Regiodirecteur bij Alfa-college 

 

Benoemd accountant voor Stichting Odyssee 

Van Ree Accountants (www.vanreeaccountants.nl) is benoemd als controlerend accountant van 

Odyssee. 

De huidige Raad van Toezicht ad interim is op 31 januari 2020 aangetreden. Na die datum heeft de 

raad kennisgenomen van de inhoud van het concept jaarverslag over 2019. Om die reden maakt de 

raad bij de vaststelling van het concept jaarverslag 2019 een voorbehoud voor de daarin geschetste 

feiten en omstandigheden. 

http://www.vanreeaccountants.nl/
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BIJLAGE 3 – VERSLAG GMR 2018-2019 
Hierbij vindt u het GMR jaarverslag van 2018-2019, hierin worden enkele belangrijke punten uit het 
GMR jaar weergegeven.  
 
● September 2018 
Het schooljaar 2018-2019 is opgestart zonder een voorzitter uit de oudergeleding na het vertrek van 
Wendie Zwart. Vanuit de oudergeleding heeft Jeroen v.d. Riet aangegeven zijn taken binnen de GMR 
niet meer te kunnen combineren met zijn werk en afscheid genomen. Voor de ontstane vacatures is 
een verkiezingsplan uitgezet.  
De taak van voorzitter is voor dit schooljaar door Geert Annema op zich genomen.  
Onder de begeleiding van Arjen Helmantel (externe begeleider) is het jaar opgestart. Hij heeft samen 
met ons naar de wijze van uitvoeren van de medezeggenschap door de GMR gekeken en deze 
besproken. Ook is met zijn hulp het aandeel van de GMR voor de Strategische sessie voorbereid voor 
de gezamenlijke bijeenkomst GMR/R.v.T./DO 
 
De punten die hier voor de GMR uitkwamen waren: 
o Zijn er, na een mogelijke fusie met de Gearhing, ook nog ambities om verder op te schalen. Is 

een nieuwe fusie daarna ook aannemelijk?  
o Voelt Harlingen zich inmiddels voldoende geïntegreerd en wat doet een fusie met dit proces?  
o Welke gevolgen heeft de fusie voor de mensen op de werkvloer? Zelfsturende teams? Aandacht 

voor bedreigingen en voordelen 
 

● Oktober 2018 
(G)MR ontmoetingsmoment met als onderwerpen: 
Samenstelling GMR en vertegenwoordiging scholen, samenwerking en   
communicatie GMR – MR en de taakverschuiving (van GMR naar MR) van het nieuwe 
werkverdelingsplan.  
 
● November 2018 
De werkgroep financiën geeft aan dat het proces hiervan open en transparant is verlopen. Het proces 
geeft alle scholen de mogelijkheid om hun wensen in te dienen. Daarna wordt er gekeken welke 
wensen en ingewilligd kunnen worden. Tot dusver kan bijna alles ingewilligd worden. Er is geld om alle 
plannen uit het strategisch beleidsplan uit te voeren.  
De begroting 2019 is door de GMR ter informatie ontvangen en de Meerjarenbegroting ter advies. 
 
● December 2018 
De fusie met de Gearhing krijgt groen licht van GMR en R.v.T. 
De statuten en hierbij in het een bijzonder of het een algemeen bijzonder of samenwerkingsbestuur 
wordt worden uitvoerig besproken, net als wie en hoe de nieuwe organisatie mogelijk gaat besturen 
en de vorm van het Servicebureau na de fusie. 
Aanloop en start Tienerschool. Dit schooljaar is na een aanloop die door de GMR is gevolgd de 
Tienerschool van start gegaan. De GMR blijft gedurende het jaar de voortgang volgen en heeft hier 
twee momenten voor vastgelegd, waaronder met de MR van het RSG. De Tienerschool is van start 
gegaan met een mooi aantal leerlingen. Gedurende het jaar zal het concept doorontwikkeld en goed 
gemonitord worden . 
De Odyssee GMR stemt in met de fusie op basis van de instemming door de MR van de Diken. De 
school gaat vanaf 2019-2020 verder als algemeen bijzonder onderwijs onder de vlag van het VCO. Het 
proces is hiernaartoe is goed verlopen 
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● Februari 2019 
Diverse punten waaronder de fusie met de Gearhing, inval en vervanging personeel en de inzet van 
directieleden. 
 
● Maart 2019 
Tweeledige vergadering: 
R.v.T. – GMR bijeenkomst, hierbij is o.a. het contact en samenwerking met de bestuurder en de 
onderwerpen waarbij de GMR dit jaar betrokken bij is besproken. De fusies zijn hierin dit jaar een 
belangrijk punt. 
GMR Odyssee en GMR de Gearhing overleg onder Paulien Huizinga. Stand van zaken en vooruitkijken 
fusie. 
 
● Mei 2019 
De vorderingen en afspraken rond de fusie met de Gearhing staan tijdens deze vergadering voorop, 
ook de GMR kijkt mee vooruit hierin, er wordt al samen met de GMR van de Gearhing vergaderd en 
vooruitgekeken naar de fusie (reglementen en statuten). Afgesproken wordt GMR vacatures niet 
meer op te vullen, maar met de resterende mensen van beide GMR’en na de zomer verder te gaan tot 
1 jan. 2020 en in deze periode de verkiezingen voor na de fusie voorbereiden. Ondanks de 
voorgenomen fusie met de Gearhing  is toch een Meerjarenbegroting gemaakt en aan de GMR 
overlegd, om inzichtelijk te maken wat de financiële doorgaande lijn is. Deze gaat na de fusie met 
de Gearhing opnieuw opgesteld worden. 
Op het Servicebureau heeft de personele situatie invloed op het aanleveren van de stukken die door 
de GMR moeten worden besproken. 
 
● Juni 2019 
De stand van zaken m.b.t. de Tienerschool wordt besproken. Medezeggenschap, de financiële stroom 
en aansluiting bij het VO. 
De GMR vergaderdata voor 2019-2020 zijn vastgelegd. Op deze data vergaderen de Odyssee GMR en 
de Gearhing gezamenlijk, wel is er ook ruimte om apart zaken te bespreken. 
 

Oudergeleding  Personeelsgeleding  

Kees Krijger  Geert Annema (voorzitter) 

Engelien Reitsma  Mariska Bruin  

Henk v.d. Wal Edith Koevoet  

Atte Wiarda Henny Tiesma  

Erika Silvius Sita (Vaas)-Visser (secretaris) 

  Gerry Zandhuis (aftredend juni 2019) 
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BIJLAGE 4 FORMELE AFHANDELING 
 

De jaarstukken zijn in aanwezigheid van de accountant besproken op vrijdag 19 juni en door het 

bestuur en de raad van toezicht vastgesteld.  

De goedkeuringsverklaring van de accountant is hierna toegevoegd.  
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