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 Voorwoord 
 
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is het maart 2018. We zijn al een flink eind op weg in dit 
nieuwe jaar, 2018. Het bestuursverslag dat voor u ligt, biedt een mooie gelegenheid om terug te 
kijken op 2017. De op handen zijnde fusie met Openbaar Onderwijs Harlingen heeft een belangrijke 
rol gespeeld in 2017. Het gehele formele traject is doorlopen alsmede de eerste stappen in de 
samenwerking en samenvoeging van de organisaties zijn succesvol doorlopen. In 2018 zal de 
formele fusie een feit zijn en zal de fusie verder gestalte krijgen. 
 
In 2017 zijn de ambities uit het strategisch beleidsplan steeds de leidraad voor ons handelen 
geweest. Daarbij zijn de ambities en speerpunten in de SchoolJaarPlannen belangrijke items geweest 
waar ons handelen en reflecteren op gebaseerd is. 
 
De eerste ambitie; een professionele cultuur, waarbij iedereen optimaal uit de verf komt en plezier 
heeft, is in elke hoek van de organisatie onderwerp van gesprek geweest. Diverse schoolteams 
hebben het als speerpunt aangemerkt en er zijn diverse bijeenkomsten geweest jn dit kader. We 
hebben hier binnen groepsgesprekken en individuele gesprekken veel aandacht voor gehad. De 
cultuur is ook daadwerkelijk veranderd 
 
De tweede ambitie uit het SBP is 'avontuurlijk, passend onderwijs voor alle leerlingen'. De scholen 
hebben daar weer hard aan gewerkt. Mooie stappen zijn gemaakt met het gebruik van de iPads, de 
avontuurlijke schoolpleinen en diverse werkvormen die steeds actiever en avontuurlijker worden. 
 
De derde ambitie uit het SBP is het creëren van actieve, kleurrijke en Odysseeproof scholen met een 
eigen profiel en uitstraling. Een belangrijk doel is om teams leidend te laten zijn in de eigen 
schoolontwikkeling. Het traject 'schoolplan 2019-2013' is daar een belangrijke uitloper van. In 2017 
zijn alle scholen begonnen met het nadenken, bespreken, formuleren en uiteindelijk vastleggen van 
de vraag 'wie zijn wij, waar staan we voor en wat kun je van ons verwachten'.  Dit alles wordt 
vastgelegd in een 'schoolplan 2019-2023.  
 
De vierde ambitie gaat over de kwaliteit. We streven naar een bovengemiddelde kwaliteit van ons 
handelen. In dat kader is het verheugend dat de Master Sperkhem  in juli 2017 door de inspectie weer 
terug in het basisarrangement is geplaatst.Ook zijn de eerste stappen gezet naar een nieuwe manier 
van de kwaliteitscyclus met de medewerkers, meer vanuit eigen verantwoordelijkheid en geen 
standaard functioneringsgesprekken meer. De P&C cyclus voor de ontwikkeling van de scholen is 
een nieuwe fase in gegaan. De voortgangsrapportages zijn steeds waardevoller en beter. De items 
waarop gereflecteerd wordt zijn scherper en meer in balans en van daar uit vinden zinvolle 
gesprekken plaats tussen, schoolteams, bestuur en MRén. 
 
De vijfde ambitie is 'Odyssee is een werkgever waarbij je wilt werken'.   
Verheugend in dat kader is dat we meer dan 50 gegadigden hadden voor de vacant gekomen positie 
van directeur Passend Onderwijs. Daar zaten veel benoembare personen tussen. Met de aanstelling 
van 2 talentvolle nieuwe directeuren hebben we een mooie stap gemaakt. Ook voor andere vacatures 
was er veel animo. Ook hebben we in 2017 geconstateerd dat we het personeelsbeleid nog verder 
kunnen verbeteren als het gaat om zorgvuldigheid in procedure en communicatie. Daarvoor is voor 
2018 een team geformeerd die daar mee aan de slag gaat. 
 
De zesde ambitie gaat over de integrale begeleiding van het kind. Of wel de samenwerking met 
diverse partners binnen en om de school om de ontwikkeling van elk kind optimaal te ondersteunen. 
Deze ambitie is steeds in beeld geweest in 2017, maar heeft de minste winst opgeleverd. Op diverse 
plekken en scholen zijn er initiatieven en good practises. 
 
2017 kenmerkte zich ook door de stakingen in oktober en december. Uniek in onderwijswereld, maar 
wel noodzakelijk. Binnen Odyssee deden we zoveel mogelijk mee. We geloven in Passend 
Onderwijs, maar dan moeten de faciliteiten zo zijn dat het reëel en haalbaar blijft. Meer geld voor 
salaris en handen in de klas is iets waar we met elkaar voor blijven strijden. 
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Er is in 2017 veel bewerkstelligd en ook veel voorbereidend werk geweest waar we in 2018 mee 
verder kunnen. In 2018 zullen we de 6 ambities tegen het licht houden. Door de fusie zal er misschien 
een kleine wijziging in de koers plaatsvinden. Voor een groot gedeelte zal de koers dezelfde blijven. 
We zullen veel aandacht hebben voor de ontwikkeling van de scholen en de teams daarin. Belangrijk 
onderwerp bij het maken van keuzes is de werkdruk van iedereen binnen Odyssee.  
 
We zijn geneigd om onszelf veel druk en werk op te leggen. We worden steeds beter in het maken 
van keuzes. Goede kwalitatieve keuzes. Daar moeten we echter nog beter in worden. Mooi doel voor 
2018. 
 
Roel Krijnen, 
Voorzitter College van Bestuur 
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  Algemeen 
2.1  Onze missie 

Odyssee bestaat uit acht reguliere openbare basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs, 
een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, een school voor praktijkonderwijs en sinds november 
2016 een asielzoekersschool, genaamd Master Amiko. 
 
Odysseescholen staan voor uitdagend, inspirerend en openbaar onderwijs, we halen uit alle leerlingen 
het optimale en laten hen ervaren dat leren een avontuur kan zijn. Odyssee is toegankelijk en open 
voor alle kinderen, ongeacht mogelijkheden, godsdienst of cultuur. Juist verschillen geven kleur aan 
het onderwijs. 
 
2.2  Onze visie  

Een passend en prachtig avontuur 
Ieder kind krijgt bij ons passend onderwijs. Het is geen beleidsmaatregel, maar onze mind-set. Welke 
begeleiding heeft een leerling nodig en welke leerstijl past bij hem of haar? Dát is ons vertrekpunt. We 
zorgen voor een passende situatie en een passend aanbod, waarbij leerlingen en medewerkers tot 
ontwikkeling komen. De basis hiervoor ligt in de cultuur waarin we samen leren en werken. We creëren 
een goed en veilig pedagogisch klimaat voor leerlingen én een professionele cultuur voor medewerkers. 
Alle betrokkenen bij Odyssee doen het allerbeste voor de leerlingen en zijn bereid daarvoor hard en 
effectief samen te werken. 
 
2.3   De organisatiestructuren 

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, Gemeen-
schappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de MedezeggenschapsRaden (MR) houden ieder 
vanuit hun eigen rol toezicht op de organisatie.  

Organogram Stichting Odyssee Scholen Sneek 
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Er zijn in 2017 verdere stappen gezet naar een professionele cultuur. Deze cultuur is gebaseerd op 
transparantie, aanspreekcultuur, initiatief. Daarbij zijn de kernwoorden ‘vertrouwen’, en 
‘verantwoordelijkheid’. Deze verantwoordelijkheid willen we gepaard laten gaan met invloed. De 
ontwikkeling van deze cultuur laat zich zien in overlegvormen (directieoverleg), individueel gedrag, 
meer acties en meer initiatieven. Daarbij neemt het hiërarchisch leidinggeven af en is er meer sprake 
van leiderschap dan van aansturing.  
 
2.4   Onderwijskundig beleid 

Om onze visie te kunnen realiseren, heeft Odyssee in haar strategisch beleidsplan 2016-2020 
zes ambities geformuleerd. Na de fusie zal gezamenlijk in 2018 een nieuw strategisch beleidsplan 
worden gemaakt. Vooralsnog presenteren wij in dit hoofdstuk de ambities, zoals die in het beleidsplan 
van 2016 zijn geformuleerd. 
 
1. Een cultuur en leer/werkklimaat waarin iedereen plezier heeft en optimaal uit de verf komt. Dit 

betekent: 
Ø een professionele cultuur en professioneel gedrag en handelen 
Ø een gezond en veilig pedagogisch klimaat 
Ø goede en heldere communicatie om de verbinding te vergroten 
Ø aandacht voor iedereen 
Ø een hecht DO-team en hechte schoolteams 
Ø intensievere samenwerking waarbij we elkaar versterken. 

 
2. Avontuurlijk, passend onderwijs voor alle leerlingen. Dit betekent: 

Ø gepersonaliseerd onderwijs met individuele plannen 
Ø opleiding en ondersteuning voor leerkrachten wat betreft passend onderwijs  
Ø een centrale rol voor het expertisecentrum 
Ø intensievere samenwerking met ouders en leerling om het juiste aanbod te creëren 
Ø systemen waarmee we de ontwikkeling van individuele leerlingen goed kunnen volgen 
Ø gebruik van moderne apparatuur als iPads en 3D-printers 

 
3. Actieve, kleurrijke en Odyssee-proof scholen met een eigen profiel en uitstraling. Dit betekent: 

Ø integrale verantwoordelijkheid van elke school  
Ø optimale ondersteuning van deze integrale verantwoordelijkheid door het Servicebureau 
Ø heldere Odysseekaders  
Ø een eigen schoolprofiel voor elke school, op basis van de kaders 
Ø duidelijke keuzes per school hoe ze zich presenteren en wat ze willen benadrukken 
Ø een passende uitstraling en communicatiemiddelen om de scholen te presenteren 
Ø goede contacten tussen elke school en de omgeving (buurt) 
Ø cultuurrijk en bewegingsrijk onderwijs 

 
4. Bovengemiddeld hoge kwaliteit van ons handelen en steeds op weg naar beter. Dit betekent: 

Ø medewerkers met een kwaliteitsgerichte instelling 
Ø een sterk, goed hanteerbaar kwaliteitszorgsysteem 
Ø directeuren en teams die de juiste middelen inzetten voor monitoren en verbeteren kwaliteit 
Ø een heldere definitie van onze onderwijskundige principes  
Ø heldere kaders voor verwachtingen en beoordeling van medewerkers 
Ø via werving en selectiebeleid op zoek gaan naar de “beste” medewerkers 
 

5. Odyssee wordt gezien als werkgever waarbij je wilt werken. Dit betekent:  
Ø modern, integraal en goed toepasbaar personeelsbeleid 
Ø elke medewerker is in beeld en wordt serieus genomen 
Ø ruimte voor inbreng en ontwikkeling én extra geld voor professionalisering  
Ø vitale medewerkers 
Ø een goed medezeggenschapsapparaat  
Ø goede communicatie met elke medewerker 
Ø aantrekkelijke scholen met een prettig leer-werkklimmaat 
Ø financiën die op orde zijn  
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6. Integrale begeleiding van het kind. 
Dit betekent: 
Ø actief de verbinding met veel partners zoeken, samen verantwoordelijkheid nemen voor de 

ontwikkeling van elk kind 
Ø intensieve samenwerking met kinderopvang 
Ø binnen de scholen werken volgens de ‘1-zorg-route’ 
Ø actief participeren in pilots rondom Integrale Kind Aanpak 
Ø ouders zien als vanzelfsprekende en educatieve partners 
Ø breed denken als het gaat om ondersteuning voor kind en ouder 

 
Alle ambities zijn speerpunt in het bestuursjaarplan, de werk- en teamoverleggen en bilaterale gesprek-
ken. Daarnaast geven we specifieke impulsen. Voor de realisatie van onze ambities zijn in het 
bestuursjaarplan 2018 projecten benoemd. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de 
reserve Bovenschools agenda. 
 
2.5   Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Samen sterk voor schone scholen 
Onder deze titel werd begin 2016 het contract ondertekend tussen Odyssee, Empatec, Rooth en Van 
Dijk & De Boer. De partijen geven samen de leerlingen van de Campus Simmerdyk de kans om na hun 
schoolperiode aan het werk te gaan als schoonmaker op de Odysseescholen. Passend Onderwijs is 
ook leerlingen begeleiden naar Passend Werk. In 2017 en 2018 loopt dit project door.  
 
Duurzaam ondernemen 
Het belang van duurzaamheid wordt benadrukt in het strategisch plan van Odyssee. De uitwerking van 
beleid op dit punt wordt verder opgepakt. Voorbeeld hiervan is het project Duurzame scholen waarmee 
wordt onderzocht wat de mogelijkheden voor de inzet van duurzame energie binnen Odyssee zijn en 
of de scholen energieneutraal gemaakt kunnen worden. Dit project is voorbereid in 2017 en wordt in 
2018 uitgevoerd.  
 
2.6   Zaken met een politieke of maatschappelijke impact (overheidsprioriteiten)  

Er hebben zich binnen st. Odyssee in 2017 geen gebeurtenissen voorgedaan die een grote politieke 
of maatschappelijke impact als gevolg hadden. 
 
Stakingen 
Op 5 oktober en 12 december hebben een groot deel van de medewerkers van Odyssee hun werk 
neergelegd. De scholen waren gesloten. Met elkaar werd op deze manier een statement gemaakt, 
dat de regering meer geld moet vrijmaken voor eerlijke salarissen en minder werkdruk.  
 

  



 
 

8 

   Governance 
 
3.1   Code Goed Bestuur 

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 voor openbaar onderwijs Odyssee die op 22 november 2010 werd opgericht, 
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. 
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. Met dit jaarverslag beogen we ook voor 
2017 weer aan die verplichting te voldoen. 

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 “Toezicht houden is niet besturen” 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). 

 
De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur, bestaande uit een lid, tevens voorzitter. Het 
intern toezicht werd in 2016 uitgeoefend door vier leden van de Raad van Toezicht (zie bijlage). 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.  
 
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 management-
statuut.  
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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 middelen die in het kader van de bestuurlijke agenda ter beschikking zijn gesteld. In 
het bestuursjaarverslag wordt jaarlijks externe verantwoording afgelegd over de vorderingen en 
opbrengsten van de inspanningen.  
 
3.2   Medezeggenschap 

De GMR heeft een nieuwe samenstelling. De contacten tussen MR en GMR zijn verbeterd. Tussen 
voorzitter GMR en voorzitter Raad van Toezicht is goed contact. Er vindt twee keer per jaar afstemming 
plaats tussen GMR en RvT. 
In 2017 is het reglement van de GMR geupdate en gezamenlijk met de bestuurder is afgestemd 
welke documenten bij welke artikelen in het reglement horen en op welk tijdstip deze documenten 
beschikbaar moeten zijn.  
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4   Onderwijs 
 
4.1. De belangrijkste ontwikkelingen in 2017 

Odyssee heeft zichzelf zes ambities gesteld voor deze planperiode. Deze ambities brengen ons terug 
naar waar het om gaat: teams in scholen die vanuit hun kennis en verantwoordelijkheid, maar zeker 
ook vanuit hun professionaliteit het onderwijs vormgeven. Daarbij gaan ze uit van de individuele 
behoeftes en talenten van elk kind. De kern ligt dus in de klas en in de teams. Daar willen we dat er 
plannen  en keuzes gemaakt worden en samengewerkt wordt. Dat betekent dat de teams met elkaar 
in gesprek dienen te gaan, keuzes dienen te maken en ontwikkelingen in gang dienen te zetten en te 
houden. De teams zijn leidend en daarbij ambitieus.  
 
Odyssee streeft naar passend onderwijs voor ieder kind. Daarmee wordt het belang van een meer 
gepersonaliseerde leerweg voor alle leerlingen groot. Scholen leveren meer maatwerk, dat steeds 
vaker wordt gemonitord via individuele ontwikkelplannen (iop’s). Door het inzetten van een iPad wordt 
het mede mogelijk gemaakt om leerlingen een individueel aanbod te doen. Digitale toepassingen 
bieden de mogelijkheid voor leerkrachten om leerlingen direct feedback op het gemaakte werk te geven. 
Door de veranderende maatschappij en de mogelijkheid om digitale middelen toe te passen in het 
onderwijs haal je de wereld in de school voor de leerlingen. Het maakt de lessen dynamischer en draagt 
bij aan een avontuurlijk aanbod. Digitale middelen zijn niet leidend voor het onderwijsaanbod. Het is 
een middel om een doel te bereiken. Het doel van Odyssee is: maatwerk voor iedere leerling.  
 
Master Amiko 
Met de komst van een AZC in Sneek, werd ook het onderwijs voor de kinderen uit het AZC 
vormgegeven. In november 2016 startte Master Amiko. In 2017 werd het onderwijs voor deze 
specifieke doelgroep NT2 verder doorontwikkeld.  
 
De Lege Geaën 
Het dalend aantal leerlingen binnen De Lege Geaën is mede aanleiding geweest tot samenwerkings-
plannen in de regio. Deze plannen koersen in concreto tot een nieuwe samenwerkingsschool per 
1 augustus 2018, welke onder de bestuurlijke paraplu van stichting Palludara zal vallen. 
 
Master Sperkhem 
Na een verbetertraject van 18 maanden, is Master Sperkhem in juli 2017 weer in het basisarrangement 
geplaatst.  
 
4.2. Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

In 2017 zijn belangrijke stappen gezet in het door ontwikkelen van de visie die scholen hebben ten 
aanzien van het gebruik van iPads in de klas. Gesprekken met de teams hebben ertoe geleid dat actief 
wordt gezocht naar diverse (nieuwe) toepassingen van de ICT binnen het onderwijs. In 2018 zullen de 
laatste scholen worden voorzien van de iPads en zal een ICT-werkgroep gevormd worden. Deze 
werkgroep zal zich bezighouden met het verder ontwikkelen van Odyssee beleid omtrent ICT. Scholen 
blijven hun eigen identiteit houden als het gaat om de inzet van de ICT-middelen in de klassen, maar 
zullen hierin ondersteund worden vanuit de ICT-werkgroep. In het kader van de AVG, die per 25 mei 
2018 in werking treedt, zal een nadere invulling gegeven worden aan hoe de ICT in het onderwijs wordt 
ingezet. Ook wordt er gekeken naar hoe de privacy van de leerlingen gewaarborgd wordt ondanks dat 
de inzet van de ICT-middelen in het onderwijs.  

In augustus 2018 zal Tienerschool Sneek haar deuren openen. Dit samenwerkingsproject tussen 
Odyssee, RSG Magister Alvinus en Stichting Nieuw Onderwijs is het antwoord op de steeds groter 
groeiende vraag naar passend onderwijs voor deze doelgroep: tieners van 10-14 jaar met hun 
specifieke ontwikkelfase. De nieuwe school, die in augustus 2018 van start gaat, geeft op innovatieve 
wijze onderwijs. Dat houdt in: Rekening houdend met de ontwikkelingsfase van tieners, coachen wij 
hen door het bieden van steun, sturing en inspiratie. Zij krijgen vaardigheden aangereikt om zelf 
structuur aan te brengen in hun ontwikkeling. In onze flexibele leeromgeving leren wij samen met oog 
voor creativiteit, kennis en (eigen)wijsheid.  
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4.3 Onderwijsprestaties 

Eindscores groep 8 
Bij Odyssee hebben alle scholen de Route 8 eindtoets gemaakt. 

 Bron: ParnasSys 
 
 
Uit het overzicht blijkt dat obs De Oudvaart, De Wyken en sbo WetterWille onder de ondergrens 
hebben gescoord voor hun schoolgroep. Bij de Oudvaart was het onderdeel Taal onvoldoende. 
Hierop was al geanticipeerd met de aanschaf van een andere methode, helaas heeft deze groep 8 
daar nog niet tijdig van kunnen profiteren.  
De eindtoets is voor sbo WetterWille op dit moment nog niet verplicht. De score wordt vergeleken met 
reguliere basisscholen, die hetzelfde aantal gewichtsleerlingen hebben. De leerlingen van groep 8 
van WetterWille hebben allemaal gescoord conform plaatsingsadvies.  
In het schema lijkt obs de Wyken (14BW) ook onvoldoende te scoren. Dit is niet het geval, omdat uit 
dit overzicht nog de scores van leerlingen die minder dan 4 jaar in NL zijn en leerlingen met een IQ 
onder de 80 gehaald mogen worden. Als daarmee rekening gehouden wordt, scoort De Wyken 
voldoende. 
Verder wordt opgemerkt dat de Masters in die overzicht als 1 school worden gezien. Uitgesplitst heeft 
Master Steve Jobs de eindtoets net niet gehaald en Master Sperkhem juist wel.  

De leerlingen van Master Sperkhem hebben boven verwachting hoog gescoord. Er is veel gedaan ter 
voorbereiding van de toetsing, zowel onderwijsinhoudelijk (‘bijspijkertrajecten’ in groep 8) en sociaal 
emotioneel. De leerlingen van de Epemaskoalle hebben ook boven verwachting hoog gescoord 
(gemiddeld 231,3).  
De opbrengsten van Sinne zijn voldoende. In de gemaakte schoolstandaard wordt hierop 
gerapporteerd. De leerlingen stromen uit op het geplande niveau. De leerlingen zijn goed in beeld qua 
uitstroom t.o.v. OPP op 16-jarige leeftijd en qua uitstroom t.o.v. IQ. Twee leerlingen zijn uitgestroomd 
naar het praktijkonderwijs.  
 

13BQ: Masters 
13HE: Zwetteschool 
13M: Oudvaart 
14BW: Wyken 
14EZ: Epemaskoalle 
14IQ: De Lege Geaen 
15VO: Raerderhiem 
19RC: WetterWille 
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De onderwijskwaliteit van de Praktijkschool is 
op niveau. De opbrengsten op gebied van 
certificering en plaatsing naar arbeid zijn 
toegenomen. In het primaire proces heeft 
collegiale consultatie laten zien dat de 
differentiatie op schoolniveau nog niet 
voldoende is. we zijn dan ook met de 
ondersteuning van ProFijt en methodieken aan 
de slag om dit te verbeteren. Aantal leerlingen 
geplaatst met bestendige Uitstroom op de 
Praktijkschool: 14 (=100%) 5 leerlingen tellen 
niet mee in de monitor in verband met andere 
school (4) en/of arbeidsmatige dagbesteding (1). 

 
Schoolgroepen (% gewogen leerlingen) 
Voor elke toets waarmee een basisschool zich verantwoordt over de leerresultaten, bestaan eigen 
ondergrenzen. Deze ondergrenzen houden rekening met de leerlingpopulatie op de basisschool 
(percentage gewogen leerlingen). Als de gemiddelde schoolscore op of boven de ondergrens ligt zijn 
de resultaten in dat schooljaar voldoende. 
 
Bij de beoordeling van een aantal toetsen onderscheidt de inspectie schoolgroepen (het percentage 
gewogen leerlingen op de gehele school). Als de schoolgroep niet op de te analyseren formulieren 
vermeld wordt, bepaalt de inspectie deze aan de hand van het percentage gewogen leerlingen op de 
hele school op de meest recente teldatum 1 oktober behorend bij het schooljaar dat beoordeeld 
wordt. De inspectie raadpleegt eventueel de DUO-gegevens om de schoolgroep te bepalen. Het 
percentage gewogen leerlingen wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal. Afronding naar 
beneden vindt plaats indien de eerste decimaal kleiner is dan 5, en naar boven indien deze decimaal 
ten minste 5 bedraagt: 14,5% wordt dan schoolgroep 15 en 14,4% wordt dan schoolgroep 14. 
De volgende schoolgroepen zijn bepaald: 

Master Steve Jobs 2% Epemaskoalle 3% 
Master Sperkhem 18% De Lege Geaën 8% 
Zwetteschool 7% ’t Raerderhiem 1% 
Oudvaart 2% Sbo WetterWille 16% 
De Wyken 12%   

 
 4.4. Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 

Odyssee streeft ernaar om het onderwijs passend te maken voor elk kind, zodat kinderen nog meer 
plezier in het onderwijs hebben én meer regie krijgen op het eigen leren.  
 
Odyssee heeft een goede uitgangspositie om deze opdracht uit te voeren. Immers onder het bestuur 
vallen naast de acht scholen voor primair onderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs (sbo), 
een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so), een praktijkschool en een asielzoekersschool. 
Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen en besturen een zorgplicht. Dat betekent dat 
Odyssee de verantwoordelijkheid heeft om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. 
Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een 
geschikte school.  
 
Voor Odyssee betekende de invoering van passend onderwijs geen werkelijke verandering. Het bieden 
van passend onderwijs voor alle leerlingen van moeilijk lerend tot hoogbegaafd is een van de 
belangrijkste waarden uit onze onderwijsvisie.  
In 2017 is het beleid toelating schorsing en verwijdering opgefrist in aanloop naar de fusie met openbaar 
basisonderwijs Harlingen. In het DO van 10 oktober 2017 is het opnieuw vastgesteld.  
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4.5 Leerlingenaantallen 

    2015     2016     2017   

 
Onder 
bouw 

Boven 
bouw totaal 

Onder 
bouw 

Boven 
bouw totaal 

Onder 
bouw 

Boven 
bouw totaal 

Master 93 113 206 84 87 171 134 110 244 
Zwetteschool 154 146 300 163 158 322 159 156 315 
Oudvaart 93 102 195 94 84 178 84 75 159 
De Wyken 224 198 422 225 181 407 216 191 407 
Epemaskoalle 50 58 108 42 60 102 47 60 107 
Raerderhiem 26 49 75 28 48 76 36 42 78 
De Lege Geaën 15 24 39 14 24 38 12 20 32 
Totaal BAO 655 690 1345 650 642 1294 688 654 1342 
SBO 
WetterWille   100   103   96 
Sinne   115   119   118 
Praktijkschool   85   92   101 
Totaal Odyssee   1645   1608   1657 

De tabel laat zien dat het aantal leerlingen in 2017 met 3% is gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt 
door de opening van Master Amiko, waar op teldatum 1 oktober 2017 69 leerlingen stonden 
ingeschreven. Zonder de leerlingen van Master Amiko was een lichte daling, passend bij de lichte krimp 
die in de regio te zien is.  
 
De krimp raakt Odyssee wel, maar doordat het leerlingenaantal in 2017 in de onderbouw groter is dan 
de bovenbouw wordt de continuïteit gewaarborgd. Verder is de verwachting dat het leerlingenaantal 
rond de 1.600 leerlingen zal blijven. 
 
Het marktaandeel van de Odysseescholen in Sneek is een procent gestegen naar 42%.  Het openbaar 
onderwijs heeft in Sneek het grootst aantal leerlingen.  
 
Overzicht gewichtenleerlingen regulier basisonderwijs 

 2015 2016 2017 
Scholen  0.3 1.2 totaal 0.3 1.2 totaal 0.3 1.2 Totaal 
Master 11 4 15 5 5 10 8 33 41 
Zwetteschool 20 4 24 19 3 22 13 1 14 
Oudvaart  8 0 8 4 0 4 3 0 3 
De Wyken 28 22 50 28 22 50 27 29 56 
Epemaskoalle 3 0 3 3 0 3 3 0 3 
De Lege Geaën 2 0 2 2 1 3 2 1 3 
’t Raerderhiem 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
Totalen  72 30 102 73 36 109 57 64 121 

 
In 2009 is de huidige gewichtenregeling ingevoerd. De 
gewichtenregeling beoogt recht te doen aan de feitelijke oorzaken van 
onderwijsachterstanden. Het opleidingsniveau van de ouder(s) is het 
criterium om een basisschool wel of geen extra middelen toe te wijzen.  
Naast de gewichtenregeling is in 2009 de impuls-gebieden-regeling 
ingevoerd. Impulsgebieden zijn postcodegebieden met veel lage 
inkomens en/of veel uitkeringen. Op basis van deze regeling kregen de 
Master, De Lege Geaën en De Wyken ook in 2017 per leerling in de 
gewichtenregeling extra middelen. 
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4.6 Schooladvies voortgezet onderwijs 

Sinds het schooljaar 2014-2015 baseren scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen 
op het schooladvies. Ze mogen de toelating dan niet meer laten afhangen van het resultaat van de 
eindtoets. Het schooladvies van de basisschool is bindend. 
Als leerlingen de eindtoets beter maken verwacht, moet de basisschool het schooladvies herover-
wegen. De basisschool kan ervoor kiezen het schooladvies aan te passen. Is het resultaat minder goed 
dan verwacht? Dan past de basisschool het schooladvies niet aan. Leerlingen krijgen dan de kans om 
in het voortgezet onderwijs te laten zien dat ze het geadviseerde schooltype aankunnen. 
Odyssee heeft voor deze nieuwe situatie een ‘Procedure plaatsingsadvies PO-VO’ opgesteld en een 
‘Bezwaarprocedure Verwijzing PO-VO’ gemaakt. Dit laatste is gebeurd in samenwerking met partners 
van de Stichting Expertisecentrum Passend Onderwijs Zuidwest Friesland. Elk bestuur levert een lid 
voor een gezamenlijke bezwarencommissie. 
In 2017 heeft de bezwarencommissie 2 bezwaren behandeld van twee Odysseescholen. Beide 
bezwaren werden gegrond verklaard. De scholen hebben hun plaatsingsadvies bijgesteld op basis van 
de uitspraak van bezwarencommissie.   
 
 
De leerlingen uit groep 8 zijn als volgt verwezen naar het voortgezet onderwijs.  
 

   
Bron: ParnasSys 
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5  Kwaliteit 
 
Bovengemiddeld hoge kwaliteit van ons handelen en steeds op weg naar beter, is een van de ambities 
die we hebben benoemd in ons Strategisch Plan 2016-2020. Ook in de afgelopen beleidsperiode 
hebben we met het programma ‘Kwaliteit doet ertoe’ al mooie stappen hiertoe gezet. Kwaliteit is meer 
dan alleen inspectieresultaten en Cito-opbrengsten. Een goede planning & control-cyclus verdient 
evenveel aandacht. 
  
5.1 Belangrijkste ontwikkelingen in 2017 

In 2017 zijn belangrijke stappen gemaakt in het verder optimaliseren van de planning & control-cyclus. 
Op basis van het strategisch plan worden schoolplannen en daarvan afgeleid schooljaarplannen 
gemaakt. Het eigenaarschap van de plannen bij de teamleden heeft hierbij extra aandacht gekregen. 
Teams hebben met elkaar naast de beleidsspeerpunten ambities op kritische prestatie-indicatoren 
(KPI’s) geformuleerd. Het aantal en de 
kwaliteit van de geformuleerde 
speerpunten is opnieuw verhoogd. De 
KPI’s zijn onderverdeeld over de domeinen 
van de organisatie.  
 
Vier keer per jaar wordt de voortgang op 
het schooljaarplan gerapporteerd in de 
zogenaamde Vorap (Voortgangsrappor-
tage). De bestuurder gaat met de directie 
en stuurgroepen van de scholen gesprek-
ken aan naar aanleiding van deze Voraps.  
 
Deze manier van werken heeft in 2017 
opgeleverd dat teams bewuster betrokken 
zijn bij beleid, ontwikkeling en het stellen 
van doelen. Het eigenaarschap en 
enthousiasme in de teams over de nieuwe 
manier van werken is groot: er wordt meer 
grip, inzicht en invloed ervaren.  
 
Inspectie van het onderwijs 
In juni 2017 heeft de inspectie een 
oriënterend bezoek aan Master Amiko 
gebracht. Zo’n oriënterend bezoek is 
bedoeld om tijdig zicht te krijgen op 
eventuele risico’s voor de kwaliteit van het 
onderwijs op nieuwe AZC-scholen en 
eerste opvangvoorzieningen. De inspectie 
bekijkt het aanbod, het didactisch 
handelen, de veiligheid en het werken met 
ontwikkelingsperspectieven maar geeft hier nog geen oordeel op. De inspectie zag naar aanleiding van 
haar bezoek geen aanleiding om schriftelijke afspraken te maken met het bestuur over de school. Begin 
schooljaar 2018-2019 zal de inspectie een kwaliteitsonderzoek uitvoeren op basis van het feit dat de 
school dan bijna twee jaar bestaat.  
 
Master Sperkhem is in juli 2017 door de inspectie weer terug in het basisarrangement geplaatst. De 
belangrijkste bevindingen van de inspectie waren dat de eindresultaten voldoende zijn, het team zich 
kenmerkt door een professionele en betrokken opstelling, er in de school rust en een goede sfeer 
heerst, leraren voldoende uitleggen. Verbeterpunt is nog dat de analyses van de zorgvragen en de 
uitwerking daarvan in hulpplannen nog beter moet. 
Naar aanleiding van het verbetertraject heeft Odyssee contact gezocht met de inspectie over het proces 
tijdens het verbetertraject. De inspectie reageerde hierop positief en heeft in een persoonlijk gesprek 
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met ons gereflecteerd. Naar aanleiding daarvan zullen een aantal procesmatige veranderingen worden 
ingezet bij de Inspectie.  
Op 29 november 2017 heeft de inspectie Sinne vso bezocht voor een themaonderzoek naar de staat 
van het onderwijs binnen het uitstroomprofiel dagbesteding. Het betrof een stelselonderzoek voor het 
onderwijsverslag 2019. De inspectie heeft geen risico’s die leiden tot aanpassingen van het 
basisarrangement. Wel zijn een aantal tekortkomingen vastgesteld in de naleving van de wettelijke 
voorschriften. De inspectie heeft het bestuur daarvoor een herstelopdracht meegegeven.  
Naar aanleiding van dit bezoek wordt op bredere schaal gekeken naar de zicht op kwaliteit binnen 
Sinne. In het voorjaar van 2018 zal een audit worden uitgevoerd in de hele schoolorganisatie.  
 
5.2. Te verwachten ontwikkelingen in 2018 

Consequenties nieuw inspectiekader 
Met ingang van 1 augustus 2017 is het nieuwe inspectiekader van kracht. De inspectie gaat haar 
toezicht meer vanuit het bestuur vormgeven. Het domein Kwaliteit richt zich op het verder in kaart 
brengen van de consequenties, het informeren van scholen, IB-ers, Raad van Toezicht en GMR over 
de wijzigingen en het toetsen of de bestaande structuur past bij de eisen van het nieuwe kader. 
Hoogstwaarschijnlijk is stichting Odyssee niet voor 2019-2020 aan de beurt voor een inspectiebezoek. 
 
Doorontwikkeling planning & controlcyclus 
In 2018 worden de voorbereidingen voor het nieuwe strategisch beleidsplan / schoolplannen gedaan,  
die in 2019-2020 van kracht zullen worden.  
 
Vergroten van kennis rond analyseren van leerresultaten binnen de scholen 
Op de scholen wordt ook in het schooljaar 2017-2018 aandacht besteed aan het versterken van de 
leerkrachten op het gebied van kwaliteit, met behulp van de cursus leren analyseren.  
De kennis binnen het Servicebureau op het gebied van onderwijsinhoud en resultaten zijn nog van 
onvoldoende niveau om een goede gesprekspartner voor schooldirecties te kunnen zijn. Doe van dit 
speerpunt is het vergroten van kennis op dit vlak.  
 
Inzet kwaliteitsinstrumenten in 2018 
De instrumenten visitatiecommissie en tevredenheidsonderzoeken zullen in 2018 extra aandacht 
krijgen. De consequenties van het nieuwe inspectiekader zullen worden verweven in de werkwijze 
van een 2.0 versie van de visitatiecommissie.  
 
5.3. Afhandeling van klachten 

In 2017 zijn 2 formele klachtenprocedures gestart, die beide bij de Landelijke Klachtencommissie 
Onderwijs zijn behandeld. In beide gevallen zijn de klachten door de Commissie ongegrond verklaard.  
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6  Communicatie 
 
In 2017 is de rode draad de fusie met Openbaar Basisonderwijs Harlingen geweest. Bij een fusieproces 
is communicatie een kritische succesfactor. Zowel communicatie naar de beide organisaties 
(medewerkers, GMR-en en toezichthouders) als de communicatie met stakeholders als 
gemeenteraden, ministerie en vakbonden is daarbij gestructureerd verlopen, bij alles fases van het 
fusieproces.  
 
De studiedag en de nieuwjaarsbijeenkomst zijn dit jaar samengevoegd in een Odysseedag als aftrap 
van het nieuwe kalenderjaar. Maandag 8 januari startten we gezamenlijk in Theater Sneek met een 
verbindende dag in het teken van ‘Terug naar de bedoeling’: Ontmoeting en het gesprek over de 
essentie van Passend Onderwijs en je persoonlijke drijfveren. Waarom doe je wat je doet? Hoe bieden 

we op succesvolle wijze verrassend Passend 
Onderwijs met behoud van je principes, idealen en 
persoonlijke drijfveren. Na afloop werd de 
Avontuurlijk Leren Prijs uitgereikt aan het team van 
Master Amiko. De motivatie was als volgt: Vanuit 
het niets is een zeer gedreven directie en team erin 
geslaagd om in beperkte tijd, een hecht team te 
vormen. Ook is het gelukt een bestaand pand aan 
te passen en in te richten als inspirerende en veilige 
onderwijsomgeving en een aantrekkelijk en 
passend lespakket samen te stellen. Hierbij zijn zij 
ondersteund door een grote groep vrijwilligers. 
 

Gedurende het jaar is met behulp van interne nieuwsbrieven informatie gedeeld binnen de organisatie. 
In deze nieuwsbrieven informeert de bestuurder de medewerkers van de meest recente ontwikkelingen, 
worden vacatures gedeeld en informeren scholen elkaar van actuele ontwikkelingen.  
Binnen de werkgroep Communicatie, waar vanuit iedere school een vertegenwoordiger zitting heeft, 
wordt voornamelijk Marketing en PR-activiteiten rond de scholen, als bijvoorbeeld open dag en 
schoolgidsen met elkaar besproken. De werkgroep is in 2017 5 keer bijeen geweest.  
 
2017 werd afgesloten met een kerstpakkettenfeest voor alle medewerkers van Odyssee en Openbaar 
Basisonderwijs Harlingen. Tijdens deze informele bijeenkomst die werd georganiseerd in het dorp 
Raerd, door collega’s van het Raerderhiem en het Servicebureau, kregen medewerkers de gelegenheid 
om zelf hun kerstpakket samen te stellen en tevens elkaar te ontmoeten. De leverende partijen van 
artikelen waaruit gekozen kon worden, waren allemaal lokale 
leveranciers, aangevuld met partijen waar Odyssee een 
maatschappelijke connectie mee heeft. Bewoners van Raerd 
kregen ook de gelegenheid kerstinkopen te doen op de markt. 
Leerlingen van de XL-groep van de Diken hebben rondom 
Raerd het verkeer in goede banen geleid.  
  
De jaarlijkse open dag op alle scholen van Odyssee werd 
gehouden op 22 maart. Geïnteresseerden konden op de 
Odysseescholen terecht van 08.00 uur ’s ochtends tot 18.00 
uur. In aanloop naar de dag is gezamenlijk met collegabestuur 
Palludara geadverteerd, vanuit de gedachte dat in Sneek iets 
te kiezen valt als het gaat om kwalitatief goed onderwijs. Op 
iedere school werden leuke programma’s georganiseerd 
waarin zoveel mogelijk de normale gang van zaken op de 
school inzichtelijk werd gemaakt.  
Tijdens de open dag werden een tekenwedstrijd uitgeschreven 
aan de hand van een format. Er konden verschillende prijzen 
gewonnen worden. Er zijn door een jury 4 finalisten 
geselecteerd. Op social media kon gestemd worden en bleek 
dat Jordi (5 jaar) de meeste stemmen heeft gekregen.   
 
Na de zomer zijn de schoolgidskalenders voor het nieuwe schooljaar uitgereikt op de scholen. De 
verplichte communicatie-items die scholen in een schoolgids horen te brengen, zijn gekoppeld aan een 
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op maat gemaakte schoolkalender, waarin de identiteit van de scholen goed zichtbaar wordt. Op deze 
manier wordt de zakelijke schoolinformatie op een hele toegankelijke manier gepresenteerd. Op de 
websites zijn de schoolgidskalenders te bekijken.  
 
6.1 Te verwachten ontwikkelingen in 2018 

 
Optimaliseren interne communicatie 
Met de fusie is de behoefte aan een nieuw interactief communicatie-instrument duidelijk geworden. In 
2018 wordt daarom Yammer ingevoerd. Voorwaarde voor gebruik van Yammer is een gezamenlijke 
office365 account. De uitrol van Brin als ICT systeem op alle scholen, maar de uitrol van Yammer 
technisch haalbaar.  
 
Realisatie nieuwe websites en ouderparticipatie 
De fusie, de huidige statische en bewerkelijke websites zijn aanleiding voor het project nieuwe 
website. Hierbij wordt gekeken of de techniek geïntegreerd kan worden met een instrument voor 
oudercommunicatie. Efficiëntie en gemak van bediening staan voorop in dit project. Vanuit de 
werkgroep Communicatie houdt een kleinere groep zich bezig met de voorstellen. Alle scholen 
nemen dezelfde website af. Bij de tool waarmee handen en voeten aan ouderparticipatie gegeven 
kan worden, wordt per school gekeken of deze qua ontwikkelingen toe is aan dit instrument.  
 
Beleidsplan communicatie 
In het beleidsplan wordt een visie op communicatiebeleidsplan voor de nieuwe stichting Odyssee 
geformuleerd. Ook worden afspraken opgenomen over gebruik identiteit van de scholen, 
communicatiekanalen, social media, uitstraling personeel, oudercommunicatie, communicatie in 
formele situaties en systemen, uitstraling scholen en gebruik PR-materiaal. Het beleidsplan is een 
ondersteunende tool die gebruikt kan worden bij de realisatie van de schoolplannen in 2019.    
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  Onderzoek 
 
In 2017 heeft geen onderzoek plaatsgevonden. Op moment van totstandkoming van dit jaarverslag 
staat dit punt ook niet op de agenda voor 2018.   
 

  Internationalisering 
 
In 2017 heeft geen internationale uitwisseling, stages in of vanuit het buitenland plaatsgevonden. Op 
het moment van totstandkoming van dit jaarverslag staan dergelijke programma's voor 2018 niet uit. 
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9  Personeel 
 
In het strategisch beleidsplan 2016-2020 Een passend en prachtig avontuur zijn 6 ambities benoemd. 
Voor het domein Personeel zijn dit de volgende ambities: Ambitie 1 ‘Een cultuur en leer werkklimaat 
waarin iedereen plezier heeft en optimaal uit de verf komt’, Ambitie 4 ‘Bovengemiddeld hoge kwaliteit 
van ons handelen en steeds op weg naar beter’ en Ambitie 5 ‘Odyssee wordt gezien als een 
werkgever waarbij je wilt werken’.  

Door onze medewerkers op de goede manier in te zetten, hun kwaliteiten te zien en te benutten, en 
ervoor te zorgen dat ze het beste uit zichzelf naar boven halen, bereiken we onze ambities zoals 
verwoord in het strategisch beleidsplan 2016-2020. Met verschillende speerpunten hebben we deze 
ambities in  2017 binnen het domein Personeel door ontwikkelend.  

9.1   De belangrijkste ontwikkelingen in 2017 

Formatie-tool 
De FPE(FormatiePlanEenheid) formatietool die we vorig jaar hebben ontwikkeld rondom de formatie 
is succesvol geweest. Het heeft voor inzicht en regie gezorgd. Het was het gespreksdocument 
rondom de formaties op de scholen. Deze tool zal ook het komende jaar wederom gebruikt worden bij 
de formatie. 

Ziekteverzuim   
Het verzuim binnen Odyssee ligt op 4,89% (PO 4,9, VO 4,5). Dit ligt voor beide onder het landelijk 
gemiddelde.  Het verzuim is op alle scholen goed in beeld en er is grip op de verzuimtrajecten. De 
samenwerking met de arbodienst Perspectief, waarvan hadden verwacht een goede partner te 
hebben gevonden is eind 2017 na een jaar opgezegd. In 2018 zal er een nieuwe wijze van 
preventieve verzuim coördinatie, meer passend bij de koers van Odyssee ingezet worden.  

Odyssee Functieboek 
Er is een vernieuwd Odyssee functieboek ontwikkeld waarin alle functies binnen Odyssee zijn 
opgenomen. Het past bij de koers van Odyssee om een platte organisatiestructuur te hanteren met 
de regie zo laag mogelijk in de organisatie. ’ In dit kader is te zien dat Odyssee een functiegebouw 
heeft waarin geen tussenliggende managementlagen zijn.   

Taakbeleid 
Het huidige taakbeleid voldoet, blijkt uit evaluaties onder directie en medewerkers die in 2017 over 
het huidige taakbeleid zijn gehouden. Er is besloten om het huidige taakbeleid in de scholen te blijven 
hanteren. Door onze medewerkers op de goede manier in te zetten, hun kwaliteiten te zien en te 
benutten, en ervoor te zorgen dat ze het beste uit zichzelf naar boven halen, bereiken we onze 
ambities zoals verwoord in het strategisch beleidsplan 2016-2020. 

9.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Om steeds meer overzicht en inzicht te krijgen rondom de processen in het domein Personeel 
(kwaliteit, ziekteverzuim, scholing etc.) zijn eind 2017 de eerste oriënterende gesprekken geweest om 
processen nog meer te digitaliseren. Alle domeinen binnen Odyssee zijn hier bij betrokken.   Door te 
digitaliseren kunnen we de koers die we binnen Odyssee inzetten, integraal management, nog meer 
borgen.  

9.3 Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 
 
Odyssee heeft als uitgangspunt o.a. dat mensen goed functioneren. Functionerings- en beoordelings-
systematiek houden we op peil. Vertrekkende medewerkers ontvangen geen ontslagvergoeding, wel 
krijgen zij ter stimulering van werk naar werk een budget van € 5.000,- voor outplacement mee.  
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9.4 Zaken met een behoorlijke personele impact 

De voorbereiding op de fusie met Stichting openbaar basisonderwijs is in 2017 in gang gezet. Verder 
hebben zich binnen st. Odyssee in 2017 geen zaken voorgedaan die een behoorlijke personele 
impact als gevolg hadden. 
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 Domein Huisvesting/Facilitair 
 
In 2017 is de professionalisering van het Bestuursbureau naar een meer dienstgerichte organisatie-
onderdeel voor de hele stichting voortgezet. Deze beweging past bij de doorontwikkeling van integraal 
management binnen Odyssee en Openbaar Basisonderwijs Harlingen.  
 
10.1 Strategisch Huisvestingbeleid 

De meerjaren-onderhoudsplannen worden in samenwerking met KBS in Sneek opgesteld en 
gemonitord. De Facilitair Coördinator is het aanspreekpunt en bewaakt of de uitvoering conform 
afspraken wordt afgehandeld. Voor de uitvoering van de meerjaren-onderhoudsplannen is een dotatie 
aan de onderhoudsvoorziening in de begroting opgenomen.  
 
10.2 Activiteiten 2017 

Naast het reguliere onderhoud hebben de volgende zaken plaatsgevonden: 
Ø de RI&E’s Arbomeester 2 zijn ingevuld op alle scholen. Daarnaast zijn nu ook de Quickscans 

(medewerker-tevredenheid) ingevuld en de meeste plannen van aanpak zijn klaar.  
Ø Ontwikkeling van de schoolpleinen: de pleinen van de volgende scholen zijn opgeleverd, 

Raerderhiem (inclusief schoolplein 14 coatings), Epemaskoalle, Master Sperkhem, Master 
Amiko en Sinne. 

Ø De twee lokalen van Sinne zijn in maart officieel opgeleverd. 
Ø De aanbesteding MFC’s is afgerond en Canon heeft in november de uitrol gedaan die naar 

tevredenheid is verlopen. Wel in het begin even wat missers met het leveren van levering en 
bezorging van de toners. 

Ø Er hebben op meerdere scholen “extra” schilderwerkzaamheden plaatsgevonden. 
Ø Brin implementatie op meerdere Odysseescholen. 
Ø Vestiging na de zomervakantie van “A” groep van RSG op verdieping WetterWille 
Ø Contractbeheer Odyssee en OBH samengevoegd. 

 
10.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Ø Schoolpleinen – rest van de Odysseescholen inplannen voor realisatie. 
Ø Verbouwingen / renovatie Zwetteschool  
Ø Vestiging Tienerschool op verdieping in gebouw WetterWille 
Ø Grootonderhoud op de diverse scholen (volgens MJOP);  
Ø In samenwerking met Empatec onderhoud schoolomgeving upgraden naar beeldkwaliteit A 

(kwaliteitscatalogus openbare ruimte CROW) 
Ø Project duurzaamheid: onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor de inzet van duurzame 

energie binnen Odyssee;  
Ø Energiemonitoring op alle scholen met vertaalslag naar energie bezuiniging 
Ø Aanpak binnenklimaat diverse scholen;  
Ø Arbo/ RI&E’s en schoolveiligheidsplannen updaten;  
Ø Alarmering en opvolging alarm onder één dak of geen of gedeeltelijke alarmering overhouden 
Ø Fusietraject Openbaar Basisonderwijs Harlingen – verdere stappen inzake overgang van 

gemeente naar reguliere aannemers.  
Ø  

10.4 Duurzaamheid 

Stichting Odyssee heeft de wens uitgesproken om op een maatschappelijk verantwoorde wijze te 
werken. Duurzaamheid is hierbij een sleutelbegrip. De belofte om ons werk duurzaam uit te voeren is 
als kernwaarde opgenomen in ons Strategisch Plan 2016-2020. 
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 Samenwerkingsverbanden  
 
Samenwerking is een thema dat veelvuldig aan bod is gekomen in 2017. Mooie ontwikkelingen als de 
fusietrajecten rond De Lege Geaën en een besturenfusie met stichting Openbaar Basisonderwijs 
Harlingen, zijn voorbeelden van ons antwoord op de uitdagingen die krimp, vernieuwing en 
professionalisering ons bieden. Tegelijkertijd zijn we in 2017 in gesprek met diverse besturen over 
samenwerking naar de toekomst toe. De verbetering van kwaliteit en het belang van leerlingen staan 
daarbij voorop. 
  
11.1 Interne samenwerking 

Interne samenwerking met toezichthoudende organen hebben ook een groei doorgemaakt in 2017. 
Kernwoorden hierbij zijn transparantie, vertrouwen en professionaliteit. 
  
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft intensief overleg plaatsgevonden 
over aanpassingen die ten doel hadden de organisatie toekomstbestendig te maken. De GMR heeft 
een transformatie doorgemaakt en is hiermee een constructieve, professionele gesprekspartner 
geworden.  
 
Raad van Toezicht 
In het verslagjaar kwam de Raad van Toezicht vier keer bijeen voor reguliere bijeenkomsten. De 
Auditcommissie is twee keer bij elkaar geweest. In de bijlage “Verslag Raad van Toezicht Stichting 
Odyssee 2017” is een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de Raad van Toezicht te 
lezen.  
 
11.2 Externe bestuurlijke samenwerking 

Passend Onderwijs 
De voorzitter College van Bestuur van Odyssee maakt deel uit van het algemeen bestuur van het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland (tot de zomer ook in het dagelijks bestuur). 
De voorzitter College van Bestuur van Odyssee vertegenwoordigt tien besturen, die niet gebonden zijn 
aan een denominatieve zuil, in dit bestuur.  
 
In 2014 besloten de drie besturen die in Zuidwest Friesland het samenwerkingsverband ‘Weer Samen 
naar School’ vormden, hun samenwerking voor te zetten in de in gezamenlijkheid opgerichte stichting 
‘Expertisecentrum Passend Onderwijs Zuidwest Friesland’. De in de jaren daarvoor ontwikkelde 
succesvolle werkwijze van het dicht bij huis kunnen betrekken en uitwisselen van expertise, kon zo 
voortgezet worden onder de nieuwe wet Passend Onderwijs. Dit resulteerde erin dat de invoering van 
passend onderwijs in onze regio vrijwel geruisloos plaatsvond. 
 
Dat gold ook voor de invoering van Passend Onderwijs in het voortgezet onderwijs. Ook hier werd 
voortgebouwd op de organisatie en werkwijze van het bestaande samenwerkingsverband Fultura. In 
het bestuur van Fultura bekleedt Odyssee in de persoon van de voorzitter College van Bestuur een 
bestuurszetel. 
 
Binnen Campus Simmerdyk vindt een mooie synergie plaats tussen de scholen die zich op en rond de 
Simmerdyk bevinden, de verzamelde kennis en vaardigheden vanuit het Expertisecentrum van 
Odyssee en externe partijen als Pios huiswerkbegeleiding en Reik speciale kinderopvang. Een 
vestiging van de Lytse Bieb completeert de voorzieningen binnen de campus. Ook op een aantal andere 
scholen van Odyssee zijn samenwerkingen met Bibliotheek Mar en Fean gaande.  
 
We streven ernaar een integrale kind-aanpak rondom scholen te creëren. We werken hiervoor intensief 
samen in netwerken rondom 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 (na faillissement Sisa kinderopvang) en Kinderwoud. 
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In 2013 is Odyssee een samenwerking aangegaan met de Katholieke Pabo in Zwolle (KPZ). De KPZ 
heeft de coaching van het Master Steve Jobs-team vormgegeven. Ook werd vormgegeven aan het plan 
om een aantal Odysseescholen te ontwikkelen tot academische opleidingsscholen. Tevens participeert 
Odyssee in het zogenaamde Vierslagleren, dat ten doel heeft werkgelegenheid te creëren voor jonge 
leerkrachten en ervaren leerkrachten de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Samen met de KPZ 
werd in 2014 vormgegeven aan een leergang van twee jaar voor het middenkader (de LB/LC-
leerkrachten). 
 
In 2017 is Odyssee een samenwerking aangegaan met RSG Magister Alvinus en Stichting Nieuw 
Onderwijs voor de opstart van de Tienerschool. (zie § 4.2.) 
 
LEA – Lokaal Educatieve Agenda 
Odyssee participeert in het LEA-overleg en heeft zitting in het petit comité (voorbereidingscommissie). 
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. In 2016 is 
Odyssee actief betrokken geweest om het LEA-overleg te herstructureren en te her-activeren. 
 
REA – Regionale 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.  
 
Odyssee werkt actief samen met de schoolbesturen Palludara en PCBO Leeuwarden om het onderwijs 
in de regio de Lege Geaën toekomstbestendig te maken. 
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 Financien 
  

In dit hoofdstuk behandelen we het in 2017 gevoerde financieel beleid en de verwachte (financiële) 
ontwikkelingen voor de komende jaren. De jaarrekening 2017 is opgesteld in overeenstemming met de 
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs en voorzien van een goedkeurende controleverklaring door de 
externe accountant. In de jaarrekening 2017 is de financiële informatie van onze organisatie meer 
gedetailleerd opgenomen en in kengetallen uitgedrukt.  
 
12.1 Analyse resultaten 

Voor 2017 was een negatief saldo begroot van € 517.000,-. De jaarrekening 2017 is afgesloten met 
een negatief resultaat van € 393.000. Het negatieve resultaat wordt gedekt door de 
bestemmingsreserves zoals ook in de begroting opgenomen. Hierna volgen de kerncijfers van de 
exploitatie 2017 ten opzichte van de begroting 2017 en vorig jaar 2016. 
 
Exploitatie Realisatie Begroting Realisatie 
 2016 2017 2017 
Baten    
Rijksbijdragen OCW  11.750.000  11.557.000 12.783.000 
Overige overheidsbijdragen/-subsidies  305.000  386.000 322.000 
Vergoeding Vervangingsfonds  210.000  380.000 327.000 
Overige baten  333.000  214.000 231.000 
Totale baten  12.598.000  12.537.000 13.663.000 
    
Lasten    
Personele lasten  10.950.000  10.568.000 11.480.000 
Afschrijvingslasten  282.000  341.000 555.000 
Huisvestingslasten  774.000  1.184.000 1.190.000 
Overige instellingslasten  916.000  1.001.000 944.000 
Totale lasten  12.922.000  13.094.000 14.169.000 
    
Saldo baten en lasten  -324.000  -557.000 -506.000 
Financiële baten en lasten  30.000  40.000 15.000 
Totaal resultaat  -294.000  -517.000 -491.000 
Dekking bestemmingsreserves  294.000  517.000 491.000 
Saldo baten en lasten  -   -     -  

 
Toelichting baten 

• Leerlingenaantal per 1 oktober 2016 is afgenomen. Master Amiko is in november 2016 gestart, 
waardoor in 2017 wel LOWAN bekostiging is ontvangen wat resulteert in een hogere opbrengst.  

• Meer middelen als gevolg van afgesloten politieke onderwijsakkoorden in de voorgaande jaren.  
• De vervangingsbaten zijn in 2017 toegenomen ten opzichte van 2016. Dit als gevolg van een 

eenmalige bate over eerdere jaren, ontvangen in 2017. 
• Overige overheidsbijdragen zijn in lijn met 2016 en liggen op niveau van de begroting 2017. 

 
Toelichting lasten 

• De personele uitgaven zijn gestegen door extra personele inzet voor de extra leerlingen. Inhuur 
extern personeel is afgenomen, waarbij de reguliere lonen en salarissen zijn toegenomen. 

• De afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot als gevolg van de toegepaste schattingswijziging 
in de jaarrekening. Door de fusie met OBH zijn de afschrijvingstermijnen herzien, waardoor ze 
beter aansluiten bij de wensen in de scholen. Verder liggen de afschrijvingskosten in lijn met 
de begroting. 

• De huisvestingskosten zitten op het niveau van de begroting. 
• De overige instellingslasten liggen in lijn met 2016 en lager dan begroot. Door de fusie met 

OBH is een groot project binnen domein Marketing een jaar uitgesteld. 
 
Toelichting Financiële baten en lasten 

• De financiële baten zijn lager als gevolg van een dalende rente en het bewust interen van het 
vermogen. 
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Onderstaand volgt een cijfermatige onderbouwing van de verschillen tussen het begrote resultaat 2017 
en het werkelijke resultaat van 2017. 
 

Begroot resultaat 2017   - 516.000     
Baten   
Groeibekostiging 29.000  
Hogere reguliere bekostiging (akkoorden + prijs) 407.000  
Lager P&A budget - 17.000  
Hogere prestatiebox 38.000  
Hogere vergoeding Gemeente en POF 161.000  
Hogere opbrengsten Master Amiko 594.000  
Overige (extra servicekosten, eerste opvang etc.) - 86.000  
Subtelling extra baten  1.126.000    
   
Lasten   
Extra personele inzet agv extra bekostiging 853.000  
Bonus vervangingsfonds - 65.000  
Hogere inhuur van derden 59.000  
Hogere afschrijvingslasten agv schattingswijziging 214.000  
Hogere schoonmaakkosten door derden 39.000  
Lagere energielasten (gas en elektra) - 74.000  
Hogere dotatie voorziening wachtgelders 65.000  
Lagere marketing en representatiekosten - 49.000  
Hogere kopieerkosten 28.000  
Lagere uitgaven voor culturele vorming - 26.000  
Overige (minder uitgegeven overige instellingslasten) 32.000  
Subtelling extra lasten  1.076.000 
   
Lagere financiële baten en lasten  - 25.000 
Werkelijk resultaat 2017   - 491.000  

 
12.2 Balanspositie 

De balans kan als volgt verkort worden weergegeven: 
 2017 2016 
Activa   
Materiële vaste activa  1.465.000   1.486.000  
Vlottende activa/vorderingen  1.189.000   878.000  
Liquide middelen  4.434.000   4.804.000  
Totale activa  7.088.000   7.168.000     
Passiva   
Eigen vermogen  3.767.000   4.258.000  
Voorzieningen  1.405.000   1.157.000  
Kortlopende schulden  1.916.000   1.753.000  
Totale passiva  7.088.000   7.168.000  

 
We zien dat de materiele vaste activa zijn gedaald ten opzichte van voorgaand jaar. Deze daling wordt 
veroorzaakt door het aanpassen van de afschrijvingstermijnen (schattingswijziging). De nieuwe 
afschrijvingstermijnen liggen meer in lijn met het beleid dat binnen Odyssee gehanteerd wordt. Door 
het verkorten van de levensduur kunnen we sneller aanhaken bij nieuwe (technologische) 
ontwikkelingen en zijn we beter in staat de kwaliteit te bieden die binnen het onderwijs nodig is.  
Verwachting is dat de materiële vaste activa de komende jaren iets zullen toenemen als gevolg van 
investeringen in de iPads. Tevens zijn de liquide middelen met name gedaald door de investeringen 
in deze iPads en de schoolpleinen.  

Als gevolg van het negatieve resultaat is het eigen vermogen per 31 december 2017 gedaald tot 
€ 3.864.000. Het vermogen bestaat uit een algemene reserve en de volgende bestemmingsreserves: 

• BAPO – ter dekking van de disbalans werkelijk aantal gebruikers van de bapo-verlofvoor-
ziening ten opzichte van de 2% gebruikers waar de bekostiging voor plaatsvindt. Inmiddels is 
de bapo-verlofvoorziening beëindigd en zal de reserve na de overgangsperiode worden 
gebruikt voor de uitgaven voor de nieuwe duurzame inzetbaarheidsregeling. 
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• Bestuurlijke Agenda – ontwikkel-agenda gepersonaliseerd onderwijs: impuls iPads in de 
scholen. 

• Bovenschoolse Agenda – impuls voor de realisatie van de ambities uit het strategisch plan 
2016-2020, ter versterking en aanpassing van de organisatie.    

• Personeel - fricties en ombuigingen, ter versterking en aanpassing van de organisatie.  
 
De voorzieningen hebben betrekkingen op langlopende verplichtingen voor jubilea-uitkeringen, 
duurzame inzetbaarheid (VO), wachtgelders en onderhoudsuitgaven. 
De kortlopende schulden betreffen met name de crediteuren en reserveringen voor te betalen 
belastingen en vakantiegelden.  
In de jaarrekening vindt een gedetailleerdere analyse plaats van de balans. Tevens zijn de geldende 
waarderingsgrondslagen voor de balansposten opgenomen. 
 
12.3 Vermogen en voorzieningen 

Een belangrijk kengetal in de onderwijsbranche is de kapitalisatiefactor. Het betreft een kengetal voor 
het efficiënt benutten van de ontvangen bekostiging. Het te veel opbouwen van een normkapitaal wordt 
als onwenselijk gezien. De kapitalisatiefactor wordt bepaald door de totale activa, verminderd met de 
boekwaarde van gebouwen, uit te drukken als percentage van de totale baten. 
 
 2016  2017 
Kapitalisatiefactor   57%  52%  
 
De kapitalisatiefactor daalt ten opzichte van 2016. Belangrijke factor die van invloed is op de 
kapitalisatiefactor is het negatieve resultaat over 2017 (verlagend effect). Odyssee komt ruim boven de 
signaleringsgrens van de Inspectie van het Onderwijs uit. De verwachting is dat de kapitalisatiefactor 
zal dalen in 2018, als gevolg van de inzet van extra middelen voor de realisatie van de ambities uit het 
strategisch plan 2016-2020 (onder andere bovenschoolse agenda en investeringen in iPads). 
 
Voorzieningen 
Evenals vorig jaar zijn voor de uit te keren jubilea-uitkeringen en uit te voeren onderhoudswerkzaam-
heden voorzieningen gevormd. De voorziening voor de onderhoudswerkzaamheden is onderbouwd 
met tweejaarlijks geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen. Daarnaast is de voorziening inzake 
Duurzame Inzetbaarheid (VO) voor personeelsleden in het VO die mogelijk nog aanspraak willen 
maken op de Duurzame Inzetbaarheid die zij de afgelopen jaren niet hebben aangevraagd (en 
genoten). 
 
12.4 Prestatiebox 

In het kalenderjaar 2017 zijn de ontvangen middelen besteed aan professionalisering van medewerkers 
en het geven van een impuls aan opbrengstgericht werken. Het betreft voornamelijk personele inzet. 
Voor het schooljaar 2017-2018 is in totaal € 232.101 voor PO en € 27.270 voor VO (kalenderjaar 2017) 
met betrekking tot de Prestatiebox beschikt. Voor de prestatieboxmiddelen van het PO zal ca. € 82.000 
in het kalenderjaar 2018 worden besteed.  
Speerpunten van professionalisering zijn:  

• Ontwikkeling van Integrale Kind Aanpak  
• Opbrengstgericht werken 
• De leerkracht als coach  
• Gepersonaliseerd onderwijs  

 
12.5 Treasurybeleid 

St. 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. 
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 Continuïteitsparagraaf 
 
In dit hoofdstuk komen de kengetallen in het kader van het meerjarenperspectief voor Odyssee aan 
bod. Deze kengetallen volgen uit de nu beschikbare en vastgestelde begroting 2018, 
meerjarenperspectief 2018-2022 en bestuursformatieplanningen. Tevens beschrijven wij ons interne 
risico-managmentsysteem met een daaruit voortvloeiend overzicht met belangrijkste risico’s en 
onzekerheden.  
 

13.1 Risicomanagement 

In 2017 is in de schoolmanagementrapportages en de Odyssee-brede managementrapportages 
specifieke aandacht geschonken aan de risico’s. Hiervoor zijn in de rapportages afzonderlijke 
risicoparagrafen opgenomen. De onderkende risico’s zijn geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd. 
 
De volgende (inherente) risico’s zijn onderkend voor Odyssee: 

• Financiering van Master Amiko is lastig in te schatten – er zijn veel onbekende factoren zoals 
het aantal leerlingen, (inter)nationale politiek en financiële open einden; 

• Bestuurlijke constructie De Diken waar de Praktijkschool is ondergebracht; 
• Doordecentralisatie Huisvesting – de consequenties van de gewijzigde wetgeving zijn nog 

onvoldoende helder; 
• Leerlingenaantallen gaan op sommige scholen iets naar beneden; 
• Afhankelijkheid gemeente – huisvestingsbeleid en bezuinigingen; 
• Uitkeringen bij overlijden/jubilea/ontslag en verhoging AOW-leeftijd; 
• Financiering functiemix/Bapo/cao-stijgingen, waar onvoldoende compensatie tegenover staat; 
• Veranderingen in wetgeving op het gebied van speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en 

voorgezet speciaal onderwijs waardoor onzekerheden ontstaan op het gebied van 
leerlingenaantallen en de bekostiging die hiermee samenhangt. 

 
De financiële effecten van deze risico’s zijn indien van toepassing doorgerekend in het 
meerjarenperspectief. Mede op basis van een sluitend meerjarenperspectief is aannemelijk dat 
Odyssee naar de huidige inzichten over voldoende reserves beschikt om deze risico’s de komende drie 
verslagjaren op te kunnen vangen. Een vervolgstap is de relatie naar het minimaal vereiste 
weerstandsvermogen, wat nu op 10% van de totale baten is gesteld. Door middel van een nader 
overkoepelende risicoanalyse moet het minimaal benodigde weerstandsvermogen bepaald gaan 
worden. 
 
Voor de belangrijkste processen zijn beschrijvingen van de administratieve organisatie en interne 
beheersing beschikbaar. Deze zullen in de loop van 2018 geëvalueerd worden en waar nodig worden 
aangepast naar een efficiënte werkwijze. 
 

13.2 Kengetallen 

Hierna volgen de kengetallen voor de inzet in FTE en leerlingenaantallen. 
 
 2017 2018 2019 2020 
Directie 9 9 8 8 
Onderwijzend personeel 135 135 131 130 
Overig personeel 45 45 45 43 
     
Leerlingen PO 1.556 2.034 2.020 2.026 
Leerlingen VO 101 101 100 100 
Leerlingenaantallen 1.657 2.135 2.120 2.126 

 
De opgenomen aantallen personeelsleden (FTE) liggen ten grondslag aan de huidige financiële 
meerjarenbegroting 2018-2022. Het overige personeel betreft de medewerkers van het stafbureau, de 
administratief medewerkers en de ID-medewerkers. Leerlingenstijging 2018 als gevolg van de fusie 
met OBH per 1 januari 2018. In het meerjarenperspectief is de verwachting opgenomen dat de 
leerlingenaantallen de komende jaren iets zal afnemen, waarna het na 2020 stabiliseert. Cijfers zijn 
afgeleid van het scenariomodel PO raad en eigen inschatting op basis van ervaringscijfers die in de 
loop der jaren zijn opgebouwd. Verder is de verwachting dat we meer gebruik zullen maken van een 
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payroll constructie, waardoor het aantal FTE (in dienst) de komende jaren iets zal afnemen. Eén en 
ander is verwerkt conform het natuurlijk verloop van Odyssee.  
13.3 Meerjarenbegroting 

Onderstaand volgt de meerjarenbegroting op het hoogste aggregatieniveau voor zowel de balans als 
de exploitatie gebaseerd op het geldende en vastgestelde meerjarenperspectief voor Odyssee. 
 
 2017 2018 2019 2020 
Activa     
Materiële vaste activa  € 1.465.000   € 1.713.000   € 1.694.000   € 1.718.000  
Vlottende activa  € 1.189.000   € 1.224.000   € 1.324.000   € 1.327.000  
Liquide middelen  € 4.434.000   € 5.246.000   € 5.100.000   € 4.850.000  
Totaal activa  € 7.088.000   € 8.183.000   € 8.118.000   € 7.895.000  
     
Passiva     
Eigen vermogen  € 3.767.000   € 4.546.000   € 4.416.000   € 4.166.000  
Voorzieningen  € 1.405.000   € 1.881.000   € 2.042.000   € 2.213.000  
Kortlopende schulden  € 1.916.000   € 1.756.000   € 1.660.000   € 1.516.000  
Totaal passiva  € 7.088.000   € 8.183.000   € 8.118.000   € 7.895.000  
     

Door de fusie met OBH wijzigt de balans vanaf 2018, wat tevens in het verloop van het vermogen is 
terug te vinden. Voor de komende jaren is een negatieve exploitatie begroot waardoor het eigen 
vermogen en de liquide middelen zullen afnemen en daarmee ok de kapitalisatiefactor. Bovenstaande 
balans laat zien dat Odyssee de komende jaren over voldoende liquide middelen beschikt, waardoor 
geen externe financiering nodig is. De voorziening onderhoud stijgt omdat de komende jaren de 
uitgaven lager zijn dan de dotaties. Onderstaand een overzicht van het verloop van het vermogen van 
Odyssee. 
 
      

 Verloop vermogen       

   2017 2018 2019 2020 

 Bapo voorziening  €    623.000   €    561.000   €    561.000   €    561.000  

 Bovenschoolse agenda  €    721.000   €    771.000   €    771.000   €    651.000  

 iPads in de scholen  €    672.000   €    467.000   €    337.000   €    207.000  

 Frictie en ombuiging  €    404.000   €    404.000   €    404.000   €    404.000  

 Algemene reserves  € 1.347.000   € 2.241.000   € 2.241.000   € 2.241.000  

 Algemene private reserve   €               -     €        4.000   €        4.000   €        4.000  

 Vermogen ultimo  € 3.767.000   € 4.448.000   € 4.318.000   € 4.068.000  

 Weerstandsvermogen 27,5% 26,5% 26,0% 25,0% 
      

 
Verwachte toekomstige investeringen 
In 2018 en de komende jaren investeert Odyssee bewust extra middelen in het onderwijs met de 
bovenschoolse agenda (projectmatige impulsen) en het project ‘iPads in de scholen’. Vanaf 2017 wordt 
verder extra geïnvesteerd in de schoolpleinen van Odyssee en zal worden gezocht naar oplossingen 
voor het binnenklimaat in de scholen. Deze investeringen zullen worden doorgezet naar de toekomst 
toe. 
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Exploitatieoverzicht 
In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met de volgende ontwikkeling in het leerlingenaantal: 
 

 
 
Door de fusie is een goed vergelijk ten opzichte van 2017 lastig te maken. In onderstaand 
meerjarenperspectief is met name gekeken naar hoe de middelen het best ingezet kunnen worden in 
het primaire proces. Scholen ontwikkelen hiertoe een visie zodat hier geld op gezet kan worden. Het 
meerjarenperspectief is aangepast aan de schattingswijziging van de afschrijvingen, zoals verantwoord 
in de jaarrekening. In 2018 zijn de overige instellingslasten met name hoger door de implementatie van 
een nieuw ERP pakket (AFAS) en projecten van domein communicatie als een nieuw logo en een 
nieuwe website. 
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Bijlage 1: Goedkeuring jaarverslag door de Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht keurt het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) over 2017 goed. 
 
Goedgekeurd en ondertekend op 1 juni 2018 in de vergadering van de Raad van Toezicht. 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer F.Haven, voorzitter Raad van Toezicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld en ondertekend op 1 juni 2018 in de vergadering van de Raad van Toezicht. 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
De heer R. Krijnen, voorzitter College van Bestuur 
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Bijlage 2: Verslag Raad van Toezicht Stichting Odyssee 2017 

Voorzitter: dhr. H. Kriele 
Leden: 
dhr. A. de Jong 
dhr. H. Rommers 
dhr. A. van Lingen 
 
Auditcommissie 
Voorzitter: dhr. A. de Jong 
Leden: 
dhr. H. Rommers  
dhr. R. Veldhuizen, Controller Odyssee  
dhr. R. Krijnen, voorzitter CvB 
 
De Raad van Toezicht is in 2017 voor de reguliere bijeenkomsten zes keer bijeen geweest.  
Ook heeft een delegatie van de Raad van Toezicht twee keer een GMR-vergadering bijgewoond en is 
de auditcommissie twee keer bijeen geweest.  
 
Tijdens de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht geeft de voorzitter van het College van Bestuur 
een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot financiën, contacten met overheid, 
strategische partners en onderwijsontwikkelingen die van belang zijn.  
 
Vergaderingen 
Raad van Toezicht  
Tijdens de bijeenkomst in januari werd er gesproken over de fusie van Stichting Odyssee met Openbaar 
Basis Onderwijs Harlingen. Dhr. de Jong werd tot voorzitter van de werkgroep nieuwe RvT benoemd. 
De Raad van Toezicht ging akkoord met de intentieverklaring d.m.v. het ondertekenen van het verslag. 
De termijn van mevrouw Hooijsma liep formeel 31 december 2016 af. Er is gekeken naar een 
mogelijkheid tot herbenoeming, in deze vergadering wordt aangegeven dat uit de statuten blijkt dat een 
herbenoeming van mevrouw Hooijsma niet mogelijk is. Hier werd ook door de RvT besloten, gezien de 
aanstaande fusie, het komende jaar met vier leden te volbrengen. 
 
In februari werd er een toelichting gegeven op de stand van zaken fusiewerkgroep RvT en werden door 
de leden van de RvT een aantal adviezen geformuleerd met als doel op de juiste wijze te kunnen starten 
met de nieuwe RvT. 
 
In de vergadering van april wordt er gesproken over de stand van zaken rondom het fusietraject. 
Daarnaast werd er in april 2017 werd een extra verkennende bijeenkomst georganiseerd voor alle leden 
van de GMR en RvT samen met het bestuur en de medewerkers van het servicebureau. Tijdens deze 
werkconferentie werd er gekeken naar alle ontwikkelingen rondom Odyssee en de wensen  voor de 
toekomst.  
 
De juni-vergadering staat in het teken van de jaarrekening 2016. De Auditcommissie gaf voor het 
jaarverslag 2016, jaarrekening 2016 en het treasurystatuut een positief advies richting de Raad van 
Toezicht. De Raad van Toezicht keurde het jaarverslag goed en verleende decharge aan het bestuur.  
 
In oktober stond met name het onderwerp Onderwijs en Kwaliteit op de agenda. Er werd een 
presentatie vanuit het servicebureau verzorgd die inzichtelijk heeft gemaakt waar we binnen Odyssee 
aan moeten voldoen met betrekking tot de inspectie en is de conclusie dat we prima op weg zijn.  
 
In november wordt de RvT extra bijeengeroepen op datum 10 november en datum 17 november.  
Het doel hiervan is het bespreken van het voorzitterschap van de nieuwe Raad van Toezicht.  
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De bijeenkomst in december is de laatste bijeenkomst voor deze leden van de RvT. Op advies van de 
auditcommissie worden de begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2022 vastgesteld. Ook wordt 
het bestuursjaarplan 2018 positief ontvangen door de RvT.  
 
Auditcommissie  
De auditcommissie kwam op 19 juni bijeen om de jaarrekening 2016 te beoordelen en op 8 december 
om de begroting voor 2018 goed te keuren. 
 
Het accountantsverslag vermeldt dat de bevindingen van de accountant leiden tot een positief oordeel.  
De financiële positie van Odyssee is gezond. De Auditcommissie adviseerde positief voor zowel het 
jaarverslag 2016 als de jaarrekening 2016. De auditcommissie adviseerde de stukken zonder 
voorbehoud goed te keuren. Dat gebeurde vervolgens in de vergadering van de Raad van Toezicht op 
23 juni 2017, alwaar de Raad van Toezicht ook het bestuursjaarverslag goedkeurde.  
 
Code goed bestuur 
Binnen Odyssee wordt de Code goed Bestuur toegepast door het inrichten van een Raad van Toezicht 
als toezichthoudend orgaan en een College van Bestuur als bestuurder. In 2017 is niet afgeweken van 
deze 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 2017 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de 
orde kwam.  In 2014 heeft een evaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden onder leiding van 
een extern bureau, waarbij de conclusie luidt dat de het toezicht goed is ingericht. Wel is geadviseerd 
dat spreiding van deskundigheden adequaat wordt geacht. Het eigen functioneren is dit jaar 
geëvalueerd waarbij vastgesteld dat de toezichthoudende taak naar behoren is uitgevoerd en zich geen 
bijzonderheden hebben voorgedaan met betrekking tot het functioneren van de Raad van Toezicht. 
 
Goedkeuring diverse stukken 
Voorafgaand aan het jaar heeft de goedkeuring van de begroting en het strategisch meerjarenplan 
plaatsgevonden. Als toezichthoudend orgaan hebben wij de tussentijdse rapportages van Odyssee 
ontvangen en vastgesteld dat er sprake is van een rechtmatige verwerving 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 23 juni 2017. 
 
(On)betaalde (neven)functies 
Onderstaand zijn de (on)betaalde (neven)functies van de bestuurder en Raad van Toezicht 
opgenomen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor het uitoefenen van het toezicht bij 
Odyssee geen vergoeding. 
 
Naam  Rol  (Neven)functie 
R. Krijnen  Bestuurder  Geen 
H. Kriele  Voorzitter RvT  Eigenaar Mous Waterbeheer BV 
A. de Jong  Voorzitter Auditcommissie  Directeur Business Management Rabobank  

en Co-Founder De Talenten Coöperatie 
H. Rommers  Lid RvT  Lid Raad van Bestuur Zorggroep Noorderboog 
A. van Lingen  Lid RvT  Directeur I&A Service Center bij gemeente 

Groningen 
 
 
Accountant 
Van Ree is benoemd als controlerend accountant van Odyssee, waar de Raad van Toezicht 
voornemens is Van Ree ook in 2018 te benoemen als controlerend accountant. 
 



Sneek, 1 juni 2018

Jaarrekening 2017

Stichting openbaar onderwijs Odyssee
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Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee

Financiële Kengetallen

Solvabiliteit

 -Verhouding eigen vermogen/totaal vermogen

31-12-2017 31-12-2016

3.767.231 4.257.785

7.088.377 7.167.752

Liquiditeit

 -Vlottende activa/kort vreemd vermogen

31-12-2017 31-12-2016

5.623.324 5.681.737

1.915.795 1.752.628

Rentabiliteit

 -Verhouding resultaat/totale baten

31-12-2017 31-12-2016

-490.553 -294.016

13.663.001 12.598.733

Weerstandsvermogen

 -eigen vermogen/totale baten

31-12-2017 31-12-2016

3.767.231 4.257.785

13.663.001 12.598.733

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële veerkracht van de organisatie. Is 

de organisatie voldoende in staat eventuele financiële tegenvallers op te vangen. Het 

weerstandsvermogen vormt daarmee een buffer voor eventuele calamiteiten. Stichting Odyssee 

hanteert vooralsnog als norm voor dit kengetal 15%. 

 = 2,94  =
Kort vreemd vermogen

De liquiditeit geeft aan in welke mate de organisatie haar lopende betalingsverplichtingen kan 

voldoen. De verhouding moet daarom minimaal 1 zijn.

Vlottende activa
3,24

Resultaat

Totale baten
 = -3,59%  =

33,80%

-2,33%

Eigen vermogen
0,53  = 0,59

De solvabiliteit van een organisatie kan inzicht bieden in de mate waarin aan haar verplichtingen 

voldaan kunnen worden. Als streefwaarde geldt 0,35.

 =
Totale passiva

Veelal wordt bij dit kengetal gesproken over een "maat voor het begrotingsoverschot". Als norm 

voor dit kengetal kan worden genoemd een percentage van 0 - 3%, bij normale bedrijfsvoering. 

Odyssee heeft voor 2017 bewust een negatief resultaat voozien.

 = 27,57%  =
Eigen vermogen

Totale baten
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Financiële Kengetallen

Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor van de stichting wordt als volgt berekend:

31-12-2017 31-12-2016

Totale activa -BW gebouwen 7.062.004 7.138.709

Totale baten 13.663.001 12.598.733

Voor schoolbesturen in PO en VO die geen gebouwen en terreinen op hun balans hebben wordt een 

bovengrens aan de kapitalisatiefactor geadviseerd van 35% voor grote instellingen.

 = 51,69%  = 56,66%

Kengetal om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of 

inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Als instellingen meer kapitaal hebben dan past bij 

de jaarlijkse baten, wordt een deel van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt benut: men zou immers 

dezelfde diensten moeten kunnen leveren met minder kapitaal. 
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Grondslagen voor de jaarrekening

1. Algemeen

Activiteiten van het bevoegd gezag

Algemene grondslagen voor de opstelling van de  jaarrekening 

Rapporteringsvaluta 

Financiële instrumenten 

Segmentatie

De onderstaande samenvatting van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling is bedoeld als een 

leidraad voor een juiste interpretatie van de in deze jaarrekening gepresenteerde financiële gegevens.

De activiteiten van Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee te Sneek, het geven van onderwijs, zijn in 

deze jaarrekening verantwoord.

De jaarrekening over 2017 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In 

deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in duizenden euro’s. Als gevolg van afrondingen zijn in 

sommige gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen tasten de betrouwbaarheid van de 

jaarrekening niet aan en zijn geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht.

Onder het bevoegd gezag ressorteren scholen in verschillende onderwijssectoren (PO en VO). Voor deze 

beide sectoren is een separate staat van baten en lasten opgenomen in de jaarrekening. De gezamenlijke 

bovenschoolse baten en lasten zijn hierbij toegerekend op basis van het aantal leerlingen. De optelsom van 

deze afzonderlijke staten van baten en lasten is gelijk aan het totale resultaat van het bevoegd gezag.

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 

schulden, als financiële derivaten verstaan. 

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende 

instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is 

opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans 

opgenomen rechten en verplichtingen’. 

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 

balanspost.
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2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt:

Gebouwen 10 jaar

Machines en installaties 15 jaar

Meubilair 15 jaar

Inventaris en apparatuur 10 jaar

ICT (iPads, touchscreens en pc's) 4 jaar

Leermiddelen 8 jaar

Schattingswijziging

Vorderingen en overlopende activa 

Liquide middelen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 

waarde. 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De investeringen in meubilair, ICT en onderwijsleerpakket zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Als ondergrens van de te activeren activa wordt € 500,- 

gehanteerd. De materiële vaste activa worden in het jaar van investeren naar tijdsgelang van de 

economische levensduur op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 

een eventuele restwaarde, afgeschreven. Na ingebruikname wordt gelijk gestart met afschrijven.

Indien van toepassing zijn de materiële vaste activa verminderd met afboekingen door duurzame 

waardevermindering, verkoop, tenietgaan of buitengebruikstelling. 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide 

middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van de stichting  worden 

verwerkt onder de financiële vaste activa.

Voor de kosten voor periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is 

opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passief zijde van de balans. 

In 2017 is besloten om de afschrijvingstermijn van de MVA aan te passen. Reden hiervoor is doordat 

stichting Odyssee gebruik maakte van lange(re) looptijden dan het werkelijke gebruik. Flexibiliteit om keuzes 

te maken in de aanschaf van materialen en het sneller kunnen schakelen in bij de snel veranderende 

omgeving zijn hier bij in ogenschouw genomen. Ook is geconstateerd dat de fusiepartner OBO Harlingen 

kortere (meer realistische) looptijden gebruikt.

39



Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee

Reserves

Voorzieningen

Pensioenen 

De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door 

afdrachten aan pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichting 

wordt gewaardeerd volgens de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering 

wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. 

De stichting geeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, 

anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling 

verwerkt als een “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde 

premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Voorziening groot onderhoud 

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen (inclusief 

buitenonderhoud) wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening 

wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Reserves worden gevormd door het bestuur in overleg met de Raad van Toezicht.

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. De in de jaarrekening 

gepresenteerde balans is ná resultaatbestemming. Een nadere uiteenzetting van de reserves is opgenomen 

in de toelichting op de balans.

Voorziening jubilea 

Op basis van richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 

verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening is 

opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte 

blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste 

van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden 

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende 

schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

Overlopende passiva 

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 

toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te 

plaatsen.
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3. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Rente

Kasstroomoverzicht

Wet Normering Topinkomens

Voor de bepaling van het exploitatiesaldo is het baten- en lastenstelsel gehanteerd. De lasten en de baten 

worden tegen de nominale waarde toegerekend aan de perioden waarop ze betrekking hebben. Verliezen 

worden genomen zodra ze bekend zijn. Winsten worden genomen zodra ze gerealiseerd zijn. De 

afschrijvingslasten zijn conform de afschrijvingstermijnen berekend. 

Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen hebben wij gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt  inzake de volledige 

openbaarmaking van deze functionarissen . Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de 

wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 

12 maart 2014, nr. 2014-0000142706  kán en hoeven wij niet volledig te voldoen aan de verplichting voor 

openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de  WNT  

(inclusief verwerking Aanpassingswet WNT)

Rentebaten worden tijdsevenredig verantwoord.

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 

doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het (school)jaar waarop de toekenningen betrekking 

hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. 

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 

verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van 

de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor 

zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van 

baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede 

middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is 

verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de 

bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

De opgenomen begroting is conform de vastgestelde begroting door de Raad van Toezicht, rekening 

houdend met tussentijdse vastgestelde begrotingswijzigingen. Voor de presentatie van de baten zijn enkele 

aanpassingen doorgevoerd als gevolg het hanteren van het verplichte  EFJ-model. Hierdoor is het inzicht en 

de vergelijking tussen begroting en realisatie verbeterd. Deze aanpassingen hebben geen invloed op het 

resultaat.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Het normenkader rondom de ‘Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke 

Sector (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet 

WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het 

opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, 

gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het 

normenkader gehanteerd.
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ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 26.373         29.043         

Inventaris en apparatuur 1.249.686    1.249.664    

Andere vaste bedrijfsmiddelen 188.994       207.309       

Totaal vaste activa 1.465.053          1.486.015           

Vlottende activa

Vorderingen

OCW 662.052       541.815       

Overige overheden 0                  4.581           

Overige vorderingen 385.064       185.025       

Overlopende activa 142.479       146.653       

1.189.594 878.074              

Liquide middelen 4.433.730 4.803.663           

Totaal vlottende activa 5.623.324 5.681.737           

Totaal activa 7.088.377 7.167.752           

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.347.376    1.581.753    

Bestemmingsreserves 2.419.855    2.676.032    

Totaal vermogen 3.767.231          4.257.785           

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 252.330       172.784       

Overige voorzieningen 1.153.021    984.554       

1.405.351          1.157.339           

Kortlopende schulden

Crediteuren 164.303       229.704       

Belastingen en premies sociale verzekeringen 475.314       436.258       

Schulden terzake van pensioenen 139.717       86.511         

Overige kortlopende schulden 87.766         96.532         

Overlopende passiva 1.048.695    903.624       

1.915.795          1.752.628           

Totaal passiva 7.088.377          7.167.752           

Balans per 31 december 2017 na resultaatsbestemming

31-12-2017 31-12-2016
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Staat van baten en lasten

2017 Begroting 2017 2016

Baten

Rijksbijdragen OCW 12.782.992     11.636.977     11.818.812     

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 322.276          385.625          304.933          

Overige baten 557.732          514.346          474.989          

Totaal baten 13.663.001     12.536.948     12.598.733     

Lasten

Personeelslasten 11.479.626     10.568.079     10.950.395     

Afschrijvingen 554.820          340.920          281.476          

Huisvestingslasten 1.190.026       1.183.650       774.476          

Overige instellingslasten 944.091          1.001.469       916.345          

Totaal lasten 14.168.563     13.094.118     12.922.692     

Saldo baten en lasten 505.562-          557.170-          323.959-          

Financiële baten en lasten 15.009            40.296            29.943            

Netto resultaat 490.553-          516.874-          294.016-          
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Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 505.562-       323.959-      

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 554.820       281.477      

- Mutaties voorzieningen 248.012       231.214      

802.832       512.691      

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 311.520-       35.255-        

- Kortlopende schulden 163.167       142.125-      

148.354-       177.381-      

Kasstroom uit operationele activiteiten 148.916      11.351        

Ontvangen interest 15.718         30.755        

Betaalde interest 709-              811-             

15.008        29.944        

Investeringen materiële vaste activa 533.857-       418.555-      

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 533.857-      418.555-      

Mutatie liquide middelen 369.932-      377.260-      

Beginstand liquide middelen 4.803.663    5.180.924   

Eindstand liquide middelen 4.433.730    4.803.663   

Mutatie liquide middelen 369.932-      377.260-      

Bovenstaande kasstromen zijn af te leiden uit de afzonderlijke toelichtingen bij de jaarrekeningposten.

Kasstroomoverzicht

31-12-201631-12-2017
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Toelichting behorende tot de balans

Materiële vaste activa

Gebouwen en 

terreinen

Inventaris en 

apparatuur

Andere vaste 

bedrijfsmid-

delen

Totaal MVA

Aanschafprijs t/m 2016 54.385              3.616.467         1.236.608          4.907.461         

25.342              2.366.803         1.029.300          3.421.445         

Boekwaarde 31-12-2016 29.043              1.249.664         207.309             1.486.015         

Investeringen 2017 2.790                489.273            41.794               533.857            

Afschrijvingen 2017 5.460                489.250            60.109               554.820            

Aanschafprijs t/m 2017 57.175              4.105.740         1.278.402          5.441.317         

30.802              2.856.053         1.089.409          3.976.264         

Boekwaarde 31-12-2017 26.373              1.249.687         188.993             1.465.053         

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen t/m 2016

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen t/m 2017
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Vorderingen

OCW 662.052       541.815         

Overige overheden 0                  4.581             

Overige vorderingen 385.064       185.025         

Overlopende activa

- Vooruitbetaalde kosten 126.761        115.867         

- Nog te ontvangen rente 15.718          30.786           

Totaal overlopende activa 142.479       146.653         

Totaal vorderingen 1.189.594    878.074         

Vorderingen OCW

Overige vorderingen

2017 2016

- Vervangingsfonds december en 13e maand 31.827 9.729

- SWV STEC ZWF Trekkingsrecht en ZAT 135.000 135.000

- Afrekening servicekosten 54.543 33.402

- Detachering Zeldenrust 60.000 0

- Vooruitbetaalde kosten OBH 77.390 0

- Overige vorderingen (o.a. kruisposten) 26.304 6.894

Totaal 385.064 185.025

Vooruitbetaalde kosten

Nog te ontvangen rente

De post nog te ontvangen rente is als volgt samengesteld:

2017 2016

- Rabo Spaarvrijrekening 47 6.132

- Rabo Vermogensparen 15.671 24.654

Totaal 15.718 30.786

Liquide middelen
2017 2016

Tegoeden op bank- en girorekeningen 4.433.730      4.803.663      

Totaal liquide middelen 4.433.730      4.803.663      

De overige vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De vooruitbetaalde kosten betreft met name de in december 2017 betaalde premie ziektekosten januari 2018 

ad. € 27.318, voorgeschoten kosten voor het Stichting Expertisecentrum Passen Onderwijs ad. € 63.000 en 

Licentie- en verzekeringskosten iPads (BRIN en Infotheek) ad. € 31.000.

De balanspost OCW betreft de nog te ontvangen (personele) bekostiging van DUO over het schooljaar 

2017/2018. De bekostiging wordt naar rato van het schooljaar verantwoord, terwijl DUO voor de betaling 

daarvan een ander betalingsritme hanteert. Het verschil hierin wordt onder deze balanspost gepresenteerd.

31-12-2017 31-12-2016
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Eigen vermogen

Saldo Bestemming Overige Saldo

31-12-2016 resultaat mutaties 31-12-2017

Algemene reserve

Algemene reserve 1.581.752       234.376-          -                      1.347.376       

Bestemmingsreserve publiek

Reserve BAPO 623.388          -                      -                      623.388          

Bovenschoolse Agenda 901.900          180.404-          -                      721.495          

iPads in de scholen 747.094          75.773-            -                      671.321          

Fricties en ombuigingen 403.650          -                      -                      403.650          

Totaal bestemmingsreserves 2.676.032       256.177-          -                      2.419.855       

Totaal eigen vermogen 4.257.785       490.553-          -                      3.767.231       

Algemene reserve

Bestemmingsreserve Publiek

Reserve BAPO

Reserve Bovenschoolse agenda

Reserve iPads in de scholen

Reserve Fricties en Ombuigingen

Stichting Odyssee heeft op 17 april 2012  besloten om per 2011 een reserve Fricties en ombuigingen in te 

stellen. Deze is ter dekking van de (toekomstige) extra personele kosten die de gevolgen van krimp en 

bezuinigingen met zich mee brengen. Deze extra kosten zijn nodig voor het versterken en aanpassen van de 

organisatie.

Mutaties 2017

Om de ambities uit het strategisch beleidsplan 2016-2020 om te zetten naar acties is er extra geld 

beschikbaar gesteld. Met dit geld kunnen we in projectvorm specifieke impulsen geven aan de realisatie van 

onze ambities. We noemen dit onze bovenschoolse agenda. 

2. Op 13 december 2011 is door de RvT besloten de BAPO-reserve uit te breiden met de extra kosten van 

de uitvoering van de baporegeling, voor zover deze kosten hoger zijn dan jaarlijks als bekostiging van het 

Ministerie wordt ontvangen.

1. Een reservering voor het gespaarde (uitgestelde) BAPO.

De Reserve BAPO bestaat uit 2 onderdelen:

In 2017 zijn de kosten BAPO lager dan de ontvangen bekostiging.

De algemene reserve is een reserve die is opgebouwd uit in het verleden behaalde exploitatieresultaten en 

heeft als belangrijkste doel een noodzakelijke buffer te creëren voor mindere tijden. De algemene reserve 

kent, zoals de naam al aangeeft, geen specifieke bestemming. 

Ten behoeve van het ‘gepersonaliseerd leren’ bij Odyssee is een bedrag gereserveerd om een impuls te 

kunnen geven aan de aanschaf van hardware en digitale voorzieningen. 
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Voorzieningen

Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo

31-12-2016 2017 2017 2017 31-12-2017

Personeelsvoorzieningen

- Jubilea-uitkeringen 134.784          8.968              9.578              -                      134.174          

- Duurzame inzetbaarheid 38.000            15.000            -                      -                      53.000            

- Wachtgelders -                      65.156            -                      -                      65.156            

Overige voorzieningen

- Onderhoud 984.554          280.000          111.533          -                      1.153.021       

Totaal voorzieningen 1.157.339       369.124          121.112          -                      1.405.351       

< 1 jaar > 1 jaar > 5 jaar

Personeelsvoorzieningen - Jubilea 10.696            43.083            80.395            

- Duurzame 

- inzetbaarheid
10.000            28.000            -                  

Overige voorzieningen - Onderhoud 40.942            281.562          830.517          

Totaal voorzieningen 61.638            352.645          910.912          

Jubilea-uitkeringen

Duurzame inzetbaarheid

Onderhoud

Mutaties 2017

Onderverdeling 

De omvang van de voorziening onderhoud is vastgesteld op basis van de meerjarenonderhoudsplanning. 

Een extern bureau is ingeschakeld voor de technische begeleiding van het onderhoud van de gebouwen en 

meerjarige onderhoudsplannen.

De omvang van de voorziening duurzame inzetbaarheid per 31 december 2017 is bepaald op basis van de 

diensttijden van het personeel en het aantal dagen ten behoeve van duurzame inzetbaarheid (VO) waar zij 

op basis van het CAO aanspraak op kunnen maken.

In 2017 is voor  € 9.578 aan jubileum uitkeringen uitbetaald.

De omvang van de voorziening jubilea per 31 december 2017 is bepaald op basis van de diensttijden van het 

personeel. 
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Kortlopende schulden

Crediteuren 164.303       229.704       

Belastingen en premies sociale verzekeringen

- Loonheffing 429.266       388.639       

- Premies Sociale Verzekeringen 46.048         47.619         

475.314       436.258       

Schulden terzake pensioenen 139.717       86.511         

Overige kortlopende schulden

- Te betalen salarissen 321              8.265           

- Overige kortlopende schulden 87.445         88.267         

87.766         96.532         

Overlopende passiva

- Vooruitontv. subsidies OCW niet-geoormerkt 98.787         102.419       

- Vooruitontvangen bedragen 576.245       450.261       

- Vakantiegeld 357.346       335.869       

- Accountants en administratiekosten 15.000         15.000         

- Overige overlopende passiva 1.317           75                

1.048.695    903.624       

Totaal kortlopende schulden 1.915.795    1.752.628    

Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Schulden terzake pensioenen

Overige kortlopende schulden

De per 31 december 2017 nog te betalen schulden terzake pensioenen hebben betrekking op december en 

de 13e maand.

De overige kortlopende schulden bestaan uit facturen en verplichtingen en nog te betalen netto salaris 

(periode 13), welke betrekking hebben op 2017 en worden betaald in 2018. 

De per 31 december 2017 nog te betalen loonbelastingen en sociale verzekeringspremies (loonheffing) 

hebben betrekking op december en de 13e maand.

31-12-2017 31-12-2016

Het betreft hier facturen die betrekking hebben op 2017, maar waarvan de betaling pas heeft plaats 

gevonden in 2018. 
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Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt

Voor een specificatie van het saldo van geoormerkte subsidies OCW wordt verwezen naar de bijlage G.

Vooruitontvangen subsidies OCW niet-geoormerkt

De vooruitontvangen subsidies OCW niet-geoormerkt kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2017 2016

- Prestatiebox          82.500          82.500 

- Lerarenbeurs          16.287          19.919 

 Totaal          98.787        102.419 

Vooruitontvangen bedragen

2017 2016

- Voorschotten nieuwbouw scholen gemeente Sudwest Fryslân 348.309       349.613       

- Subsidie Fries 5.586           5.648           

- Vooruitontvangen afkoopbonus ID-ers 64.072         -              

- Vooruitontvangen bedragen Master Amiko (eerste inrichting)          57.446                  -   

- Cultuurparticipatie          96.479          95.000 

- Overig            4.353          95.000 

       576.245        545.261 

Vakantiegeld

Accountants en administratiekosten

Het vakantiegeld heeft betrekking op het gereserveerde deel over de periode juni t/m december 2017. 

Uitbetaling van het vakantiegeld vindt plaats in mei 2018.

De totale raming voor de accountantskosten 2017 bedraagt € 15.000. 

 De vooruitontvangen bedragen betreffen de volgende: 
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Model G Doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (niet-geoormerkt)

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag Ontvangen

toewijzing t/m 2017

uitgevoerd en 

afgerond

nog niet geheel 

afgerond

Verlofsubsidie 16/17 34.147       34.147          x

Verlofsubsidie 17/18 20.573       20.573          x

Totaal 54.720       54.720          

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (geoormerkt)

G2-A Aflopend ultimo 2017

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag Ontvangen Totale 

toewijzing t/m 2017 kosten

NVT

Terug te betalen -                -                   -               -                      

G2-B Doorlopend na 2017

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag Saldo Ontvangen Lasten Totaal Saldo nog te 

toewijzing 1-1-2017 t/m 2017 2017 kosten  ontvangen 

ultimo 2017 

NVT

Totaal -                -                   -               -                      -                     -                       

De prestatie is ultimo 2017 

conform de 

subsidiebeschikking

 Te verrekenen 

ultimo 2017 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurovereenkomsten t.b.v. kopiëren 

< 1 jaar 33.000

1 tot 5 jaar 61.000

Totaal 94.000

Duurzame inzetbaarheid PO

2018 2019 2020

Activa

Materiële vaste activa 1.713.000 1.694.000 1.718.000

Vlottende activa 1.224.000 1.324.000 1.327.000

Liquide middelen 5.988.000 5.743.000 5.631.000

Totaal activa 8.925.000 8.761.000 8.676.000

Passiva

Eigen vermogen 4.779.000 4.654.000 4.428.000

Voorzieningen 1.881.000 2.042.000 2.213.000

Kortlopende schulden 2.265.000 2.065.000 2.035.000

Totaal passiva 8.925.000 8.761.000 8.676.000

2018 2019 2020

Bapo voorziening 561.000 561.000 561.000

Bovenschoolse agenda 722.000 722.000 602.000

iPads in de scholen 467.000 337.000 207.000

Frictie en ombuiging 404.000 404.000 404.000

Algemene reserves 2.621.000 2.621.000 2.621.000

Algemene private reserve 4.000 4.000 4.000

Vermogen ultimo 4.779.000 4.649.000 4.399.000

Weerstandsvermogen 28,5% 28,0% 27,1%

Per 1 januari 2018 is Odyssee gefuseerd met Stichting voor Openbaar Onderwijs Harlingen. Onderstaand volgt de 

balans en het exploitatieoverzicht op het hoogste aggregatieniveau na het samenvoegen van beide stichtingen.

Door de fusie met OBH wijzigt de balans vanaf 2018, wat tevens in het verloop van het vermogen is terug te 

vinden. Voor de komende jaren is een negatieve exploitatie begroot waardoor het eigen vermogen en de liquide 

middelen zullen afnemen en daarmee ook de kapitalisatiefactor. Bovenstaande balans laat zien dat Odyssee de 

komende jaren over voldoende liquide middelen beschikt, waardoor geen externe financiering nodig is. De 

voorziening onderhoud stijgt omdat de komende jaren de uitgaven lager zijn dan de dotaties. Onderstaand een 

overzicht van het verloop van het vermogen van Odyssee, deze is aangepast naar het werkelijke resultaat 2017.

Verloop vermogen 

Odyssee heeft een lopend contract met Canon met betrekking tot de kopieermachines. De totale looptijd van het 

contract is 3 jaar en ultimo 2017 resteert nog een looptijd van 34 maanden. De  resterende contractwaarde 

bedraagt:

Gebeurtenissen na balansdatum

In de cao PO is in artikel 8A.1 is in het kader van de duurzame inzetbaarheid de mogelijkheid opgenomen om met 

ingang van 1 oktober 2015 uren op te sparen. Voor de gespaarde uren dient, indien deze in uren of in geld 

opgenomen zullen worden, een voorziening gevormd te worden. Hiertoe dienen tussen werknemer en werkgever 

individuele afspraken gemaakt te worden. Bij de stichting zijn er nog geen specifieke afspraken gemaakt tussen de 

werkgever en de werknemer. Dit zal in het komende jaar worden besproken. In verband hier mee is er ultimo 2017 

geen voorziening gevormd.

Vordering op het OCW (VO)

De schuld aan het personeel, betreffende de opgebouwde aanspraken op vakantietoeslag tot en met december en 

de op balansdatum verschuldigde afdracht pensioenpremies en loonheffing over de maand december, bedraagt op 

balansdatum ca. € 118.000.

 Het maximale bedrag dat als vordering op OCW hiervoor kan worden opgenomen, bedraagt ca. € 86.000 zijnde 

7,5% van de personele lumpsum.
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Verwachte toekomstige investeringen

Exploitatieoverzicht

Meerjarenbegroting Odyssee 2018-2020

2018 2019 2020

Baten

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 15.719.000 15.587.500 15.270.000

3.1.2 Overige overheidsbijdragen 430.000 385.000 341.000

3.1.2 Overige baten 632.000 635.000 635.000

Totaal Baten 16.781.000 16.607.500 16.246.000

Lasten   

3.2.1 Personele Lasten 13.802.000 13.554.000 13.286.000

3.2.2 Afschrijvingen 483.000 445.000 426.000

3.2.2 Huisvestingslasten 1.780.000 1.732.000 1.653.000

3.2.2 Overige instellingslasten 1.133.000 944.500 887.000

Totale kosten Leermiddelen 267.000 257.000 250.000

Totale lasten 17.465.000 16.932.500 16.502.000

Subtotaal  €      684.000- €      325.000- €      256.000-

3.3 Verrekeningen   

Overgehouden bouwbudgetten 101.000 200.000 30.000

Bovenschoolse agenda 360.000 120.000

Bestuurlijke agenda 57.000

iPads in de scholen 130.000 125.000 106.000

Algemene reserve 36.000

Exploitatiesaldo 0 0 0

Door de fusie is een goed vergelijk ten opzichte van 2017 lastig te maken. In onderstaand meerjarenperspectief is 

met name gekeken naar hoe de middelen het best ingezet kunnen worden in het primaire proces. Scholen 

ontwikkelen hiertoe een visie zodat hier geld op gezet kan worden. Het meerjarenperspectief is aangepast aan de 

schattingswijziging van de afschrijvingen, zoals verantwoord in de jaarrekening. In 2018 zijn de overige 

instellingslasten met name hoger door de implementatie van een nieuw ERP pakket (AFAS) en projecten van 

domein communicatie als een nieuw logo en een nieuwe website.

In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met de volgende ontwikkeling in het leerlingenaantal:

In 2018 en de komende jaren investeert Odyssee bewust extra middelen in het onderwijs met de bovenschoolse 

agenda (projectmatige impulsen) en het project ‘iPads in de scholen’. Vanaf 2017 wordt verder extra geïnvesteerd 

in de schoolpleinen van Odyssee en zal worden gezocht naar oplossingen voor het binnenklimaat in de scholen. 

Deze investeringen zullen worden doorgezet naar de toekomst toe.

53



Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee

Rijksbijdragen

2017 Begroting 2017 2016

Rijksbijdrage OCW

OCW vergoeding personeel 9.326.692     8.341.403        8.482.233     

OCW vergoeding materieel 1.631.670     1.585.873        1.588.414     

10.958.362   9.927.276        10.070.648   

OCW vergoeding P&A 920.278        937.566           890.823        

11.878.640   10.864.842      10.961.471   

Overige subsidies OCW

Niet-geoormerkte OCW-subsidies 296.870        217.365           238.953        

296.870        217.365           238.953        

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 607.483        554.770           618.388        

Totaal (Rijks)bijdragen OCW 12.782.992   11.636.977      11.818.812   

Ten opzichte van 2016 wordt de stijging van de Rijkbekostiging met name veroorzaakt door de hogere 

vergoedingsbedragen als gevolg van de compensatie van de gestegen salariskosten door de nieuwe cao-afspraken.

De hogere niet-geoormerkte OCW-subsidies komt door hogere bekostiging van de Prestatiebox van ca. € 80.000. 

Dit wordt veroorzaakt doordat vanaf schooljaar 2016-2017, conform de afspraken in het bestuursakkoord, het 

bekostigingbedrag per leerling met € 47,- is opgehoogd. 

Daarnaast is in 2017 de bekostiging voor asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen ca. € 593.000 hoger 

dan in 2016. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de ontvangen bekostiging van schooljaar 2016/2017 (€ 316.000) 

volledig in 2017 verantwoord.

De ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV betreft de ontvangen bekostiging inzake lichte en zware 

ondersteuning. 

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

De analyse van de baten en lasten ten opzichte van de begroting en realisatie 2017 is opgenomen in het 

bestuursverslag.
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Overige overheidsbijdragen en -subsidies

2017 Begroting 2017

Gemeentelijke bijdragen 304.398 243.497           221.364

Overige overheidsbijdragen 17.878 142.128           83.569

Totaal overige overheidsbijdragen 322.276 385.625 304.933

Overige baten

2017 Begroting 2017 2016

Verhuur 52.238 73.846 48.309

Detachering personeel 60.000 60.500 117.826

Overige baten 445.494 380.000 308.854

Totaal overige baten 557.732 514.346 474.989

2017 Begroting 2017 2016

Bijdrage Vervangingskosten 344.608 380.000           209.665

Overig 100.886 -                   99.188

Totaal overige baten 445.494 380.000           308.854

Bijdrage vervangingskosten

Overig

De overige baten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De opbrengsten verhuur betreffen vergoedingen voor het gebruik van gymzalen/lokalen van stichting Odyssee.

De detacheringopbrengsten betreft een vergoeding van een detacheringstraject aan CVO Zuid-West Fryslan voor de 

functie van directeur (€ 60.000). In 2016 waren daarnaast nog andere detacheringstrajecten, die in 2017 niet zijn 

voortgezet.

2016

De gemeentelijke bijdragen betreffen ontvangen subsidiebedragen voor ID-banen en vergoedingen voor o.a. 

klokuren (vergoeding gymnastiek) en zorg voor leerlingen.

De ontvangsten van het vervangingsfonds hebben betrekking op declarabele vervangingen Primair Onderwijs en het 

Risicofonds inzake vervangingen voor het Praktijkonderwijs. 

In 2017 zijn er baten verantwoord voor onder andere overdracht middelen leerlingbegeleiding ad. € 37.000, 

vergoedingen vanuit de subsidie voor Impuls Muziekonderwijs ad. € 18.500, vergoedingen voor de Tienerschool ca. 

€ 11.000, vergoedingen van de NHL inzake WCP ad. € 7.000 en overige ontvangsten vanuit samenwerkings-

verbanden (€ 6.000).
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Personele lasten

2017 2016

Lonen en salarissen

- Brutolonen en salarissen 8.228.006    7.835.436      

- Sociale lasten 1.734.204    1.664.087      

- Pensioenpremies 1.093.134    883.913         

11.055.344  10.383.437    

Overige personele lasten

- Dotatie voorzieningen 89.124         56.357           

- Personeel niet in loondienst 251.137       366.952         

- Overige  personele lasten 214.826       249.232         

555.086       672.542         

Af: uitkeringen 130.804       105.583         

Totaal personele lasten 11.479.626  10.950.395    

Per eind 2017 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds ABP 104,4% (2016: 96,6%).

De post uitkeringen betreft een vergoeding voor de kosten voor vervanging zwangerschapsverlof. 

Ultimo 2017 worden ca 187 FTE (fulltime-equivalent) uitbetaald ten opzichte van ca 178 FTE in 2016. 

Met een gemiddelde personele last van ca. € 59.500 resulteert deze toename in ongeveer € 535.000 

aan hogere lasten. in april is er in 2017 een éénmalige uitkering van € 500 (bruto) per fte uitgekeerd, 

wat heeft gezorgt voor een last van ca. € 92.000.
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Afschrijvingen

2017 2016

Materiële vaste activa

- Gebouwen 5.460           4.447             

- Inventaris en apparatuur 489.250       227.028         

- Andere vaste bedrijfsmiddelen 60.109         50.001           

Totaal afschrijvingen 554.820       281.476         

Huisvestingslasten

2017 2016

Servicekosten 1.225           1.327             

Onderhoud 420.065       363.333         

Energie, water en electra 177.329       54.294           

Schoonmaakkosten 363.410       316.699         

Heffingen 39.270         28.003           

Overige huisvestingslasten 188.728       10.820           

Totaal huisvestingslasten 1.190.026    774.476         

De post Onderhoud bestaat naast de dotatie aan de onderhoudsvoorziening ook uit de jaarlijkse 

vaste onderhoudskosten en incidentele onderhoudskosten als schades en opvolging van 

alarmmeldingen. 

De afschrijvingskosten voor gebouwen betreft de verbouwing van het bestuursbureau, die in 2011 

naar aanleiding van de verzelfstandiging zijn verhuisd naar Bredyk 4.

Naar aanleiding van een aangepaste meerjarenonderhoudsplanning is de dotatie aan de 

onderhoudsvoorziening in 2017 verhoogd naar € 280.000 ten opzichte van € 226.500 in 2016.

De lage kosten voor Energie in 2016 wordt veroorzaakt door afrekeningen van de gemeente (ca € 

118.000 retour) en Eneco (ca € 29.000 retour).

In 2017 is besloten om de afschrijvingstermijn van de MVA aan te passen. Reden hiervoor is doordat 

stichting Odyssee gebruik maakte van lange(re) looptijden dan het werkelijke gebruik. Flexibiliteit om 

keuzes te maken in de aanschaf van materialen en het sneller kunnen schakelen in bij de snel 

veranderende omgeving zijn hier bij in ogenschouw genomen. Ook is geconstateerd dat de 

fusiepartner OBO Harlingen kortere (meer realistische) looptijden gebruikt.

Deze aanpassing heeft er voor gezorgd dat de afschrijvingstermijnen verkort zijn, wat in 2017 heeft 

geresulteerd in een extra, incidentele afschrijvingslast van ca. € 232.000.

De overige huisvestingslasten zijn gestegen als gevolg van een projectmatige impuls in het 

optimaliseren van de schoolpleinen. Odyssee heeft een deel van het vermogen beschikbaar gesteld 

om in de schoolpleinen te investeren. De schoolpleinen worden na oplevering direct in de 

meerjarenonderhoudsvoorzienig opgenomen.

57



Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee

Overige lasten

2017 2016

Administratie en beheerslasten 326.126 275.819

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 412.926 435.254

Overige instellingslasten 205.039 205.271

Totaal overige lasten 944.091 916.345

Administratie- en beheerslasten

De administratie- en beheerslasten zijn als volgt te specificeren

2017 2016

Administratie en beheer 106.894 75.353

Dienstreizen 23.755 18.353

Accountantskosten 16.175 12.161

Telefoon, portokosten en drukwerk 31.656 19.704

Materiële uitgaven 44.917 55.455

Deskundigen advies 18.518 20.527

Kopieerkosten 84.211 74.269

326.126 275.819

Administratie en beheer

Accountantskosten

De accountantshonoraria zijn: 2017 2016

Controle van de jaarrekening 16.175         12.161           

Andere controle opdrachten -                   -                     

Fiscale advisering -                   -                     

Overige niet-controlediensten -                   -                     

16.175         12.161           

Telefoon, portokosten en drukwerk

Daarnaast zijn de aantallen verloningen (af te rekenen aantallen) in 2017 met 21 gestegen ten 

opzichte van 2016.

De lasten in 2017 zijn hoger, doordat de kosten van Ziggo in 2017 (ca. € 12.000) op 

Telefonie/internet zijn geboekt en in 2016 is dit op licenties verantwoord.

De kosten voor Administratie en beheer zijn in 2017 hoger door met name de overgang naar een full-

service contract met het administratiekantoor per 1 september 2017.

In 2017 heeft Odyssee een nieuw kopieercontract afgesloten. Bij het stopzetten van het lopende 

contract is gebleken dat enkele meterstanden tussentijds niet juist zijn uitgelezen. Hiertoe heeft 

Odyssee een hogere eindafrekening ontvangen dan verwacht.

Kopieerkosten
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Inventaris, apparatuur en leermiddelen

De kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn als volgt te specificeren:

2017 2016

Onderwijsleerpakket 185.791 198.166

Schoolzwemmen 7.246 18.354

Licenties 135.740 132.570

Werkplekbeheer 49.696 49.870

Kosten kleine ict aanschaffingen 25.618 25.117

Cai en meldtafel 8.836 11.176

412.926 435.254

Overige instellingslasten

De overige instellingslasten zijn als volgt te specificeren

2017 2016

Representatiekosten 38.815 42.361

Marketing 49.714 73.985

Contributies 16.637 12.993

Abonnementen 13.403 17.830

Medezeggenschap 5.845 3.183

Overige instellingslasten 80.625 54.920

205.039 205.271

Financiële baten en lasten

2017 2016

Rentebaten 15.718         30.754           

Rentelasten 709              811                

Saldo financiële baten en lasten 15.009         29.943           

De rentebaten zijn lager vanwege een lagere vergoede rentepercentage. De liquide middelen zijn in 

totaal nagenoeg gelijk gebleven.
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Segmentatie

PO VO Totaal

Baten

Rijksbijdragen OCW 11.426.716   1.356.276     12.782.992   

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 264.474        57.802          322.276        

Overige baten 544.167        13.566          557.732        

Totaal baten 12.235.356   1.427.644     13.663.001   

Lasten

Personeelslasten 10.396.462   1.083.164     11.479.626   

Afschrijvingen 529.764        25.056          554.820        

Huisvestingslasten 1.112.186     77.841          1.190.026     

Overige instellingslasten 874.951        69.140          944.091        

Totaal lasten 12.913.362   1.255.201     14.168.563   

Saldo baten en lasten 678.005-        172.443        505.562-        

Financiële baten en lasten 2.074            12.935          15.009          

Netto resultaat 675.931-        185.378        490.553-        
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Het resultaat van Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee bedraagt: 490.553-           

Het resultaat wordt als volgt verdeeld:

Algemene reserve 234.376-           

Bestemmingsreserves publiek

Reserve BAPO -                   

Bovenschoolse Agenda 180.404-       

iPads in de scholen 75.773-         

Fricties en ombuigingen -                   

Totaal 256.177-           

Totaal resultaatbestemming 490.553-           

Bestemming van het exploitatiesaldo

Vooruitlopend op de goedkeuring door de Raad van Toezicht heeft de verdeling van het resultaat in de 

balans plaatsgevonden zoals bovenstaand verwoord. De statuten bevatten geen specifieke 

voorschriften omtrent de resultaatbestemming. 
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Bestuursnummer: 42546

Naam instelling: Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee

Adres: Brédyk 4

Postcode/Plaats: 8601 ZD Sneek

Telefoon: 0515 - 85 70 20             

Contactpersoon: Dhr. R. Krijnen (voorzitter college van bestuur)

E-mail: info@odysseescholen.nl 

KvK: 51149680

Samenstelling Raad van Toezicht tot 31 december 2017:

De heer Hidde Kriele (voorzitter)

De heer Huub Rommers

Mevrouw Tineke Hooijsma

De heer Arnold de Jong

De heer Aaldert van Lingen

Samenstelling Raad van Toezicht vanaf 1 januari 2018:

De heer Frans Haven (voorzitter)

De heer Arnold de Jong

De heer Johan Bosma

Mevrouw Sabine Edina Houwen

De heer Han Meij

Brinnummers: 13BQ De Master

13HE Zwetteschool

13MI De Oudvaart

14BW De Wyken

14EZ Epemaskoalle

14IQ De Lege Geaen

15VO 't Raerderhiem

19RC SBO Wetterwille

26MC Sinne

26MG Praktijkschool

Gegevens over de rechtspersoon
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Verplichte toelichting

Overzicht verbonden partijen

Naam Juridische vorm

Statutaire 

Zetel

Code 

Act.

Art. 

2:403 

BW

Deel-

name

Consoli- 

datie

Stichting Expertisecentrum 

Passend Onderwijs Zuidwest 

Friesland

Stichting Sneek 4 0% 0%

Stichting 

Samenwerkingsverband 

Zuidwest Friesland Fultura VO Stichting Sneek 4 0% 0%

POF Stichting Leeuwarden 4 0% 0%

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overig
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Dhr. R. Krijnen

Algemeen Directeur

1/1 - 31/12

1,0

nee

ja

105.469                 -          -          

15.495                   -          -          

120.964                 -          -          

141.000                 -          -          

-                         -          -          

120.964                 -          -          

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

1,0 1,0 1,0

93.648                   -          -          

12.842                   -          -          

106.491                 -          -          

Functie

H. Kriele voorzitter

H. Rommers lid

A. de Jong lid

A. van Lingen lid

T. Hooijsma lid

Beloning plus belaste onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2016

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

Deeltijdfactor 2016 (in fte)

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

Gewezen topfunctionaris? 

(Fictieve) dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belaste onkostenvergoeding

WNT-VERANTWOORDING 2017 Stichting Odyssee

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de 

volgende op Stichting Odyssee van toepassing zijnde regelgeving:  Het WNT-maximum 

voor het onderwijs, klasse D en complexiteitspunten in totaal 9, onderverdeeld: gemiddelde 

baten 4, gemiddeld aantal leerlingen 1 en gewogen aantal onderwijssoorten 4.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting Odyssee is € 141.000. Dit geldt naar rato 

van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden 

een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met 

dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2017

Deeltijdfactor (in fte)

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van 

1d.  € 1.700 of minder.

Naam topfunctionaris
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