Consent vormt de basis
voor een goede toekomst
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2013

Stichting Consent
in 2013
U leest momenteel
de publieksversie van
het jaarverslag 2013, dat
Consent jaarlijks uitbrengt.
Deze publieksversie is
bedoeld voor onze
medewerkers, ouders
van onze leerlingen en
andere betrokkenen en
belangstellenden.

Consent wil onderwijs bieden dat het verschil maakt en kinderen een stevige basis
bieden om de onzekere toekomst te lijf te kunnen. Wij willen kinderen leren leren,
leren communiceren en leren geluk organiseren. Consent wil excellent,
aantrekkelijk, verbindend en betekenisvol zijn. Deze kernwaarden zijn leidend
voor onze ontwikkeling en worden door ons allen binnen Consent gedeeld.
In 2013 is veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de samenhang van
de missie, de kernwaarden en de thema’s van het Strategisch Perspectief 2022.
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Onze scholen werken volgens herkenbare principes, normen en waarden, passend
bij openbaar onderwijs en bij de identiteit van Consent: kleurrijk en veelzijdig.
Alle 33 Consentscholen zijn op het punt van openbare identiteit en dus de
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs gevisiteerd en gecertificeerd door
het Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO).
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Consent is en blijft ambitieus, ook in 2014. De leerkracht is de sleutel tot succes,
dat blijven we met ‘Nieuw Organiseren’ benadrukken. Een aanpak die een
omslag in denken en doen betekent, maar binnen de organisatie leidt tot grote
betrokkenheid en enthousiasme. Van schooldirecteuren, maar ook van
onderwijskundig begeleiders, leerkrachten én ouders.
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Het jaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat. We zijn trots dat Consent
financieel gezond en in control is. Maar uit analyses blijkt ook dat Consent door
de vele ontwikkelingen geconfronteerd wordt met risico’s. Maatregelen voor een
structureel begrotingsevenwicht moeten daarom de komende jaren gecontinueerd
worden, om medewerkers en leerlingen ook in de toekomst een gezonde
financiële situatie te kunnen waarborgen.
Daarnaast blijft vasthouden en borgen van de dynamiek in de organisatie een
belangrijke uitdaging, om onze ambities waar te maken voor leerlingen en hun
ouders. Wij hebben er vertrouwen in dat we ons net als afgelopen jaar met veel
energie, passie en plezier kunnen inzetten voor onze leerlingen. Indien u ook het
officiële jaarverslag wenst te ontvangen, neem dan contact op met Consent via de
contactknop op deze website.
Marcel Poppink
Voorzitter College van Bestuur

Alfons Timmerhuis
Lid College van Bestuur
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Strategisch perspectief 2022

Onze onderwijsresultaten zijn goed en het ambassadeursprogramma, gericht op
een aantrekkelijke organisatie waar gewerkt wordt met passie, plezier en
persoonlijke aandacht, werpt haar vruchten af. We kennen geen zwakke scholen
binnen Consent en op een aantal terreinen, waaronder opbrengstgericht werken,
lopen we voorop.

Het marktaandeel van Consent is licht gestegen, ondanks een lichte daling van
het aantal leerlingen in absolute zin. Hier zijn we trots op. Het aandeel onderbouw
is bij Consent in 2013 beduidend hoger dan het aandeel bovenbouw, een gunstige
uitgangspositie voor de toekomst.
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Onderwijs dat het
verschil maakt
De kernactiviteit van
Consent is het aanbieden
van openbaar (speciaal)
basisonderwijs. Bij alles wat
verandert in het onderwijs
houden wij het perspectief
van het zich ontwikkelende
kind voor ogen onder het
motto; “geef ons je talent,
je krijgt er een toekomst
voor terug”.

Strategisch
Perspectief 2022

Consent wil onderwijs bieden dat het verschil maakt. We willen kinderen een
stevige basis bieden om hun toekomst tegemoet te kunnen treden. Cognitieve
vaardigheden zijn daarvoor niet meer voldoende. Waar het vooral om gaat is:
‘kinderen leren leren, leren communiceren en leren geluk organiseren’. Dit is
onze missie.

Het Strategisch Perspectief 2022 vormt binnen het beleid
van Consent een belangrijke richtingaangever. Hierin
staan, zoals de naam al zegt, de langetermijnvisie en
-ambities van Consent beschreven: waar willen we naartoe
met Consent, wat is de stip aan de horizon.

Vanuit deze missie zijn vier kernwaarden geïdentificeerd die leidend
zijn voor onze ontwikkeling: ✔ Excellent
✔ Aantrekkelijk
✔ Betekenisvol
✔ Verbindend

Excellent, Aantrekkelijk, Betekenisvol en Verbindend

Interne organisatie
Consent kent 33 scholen voor openbaar (speciaal) basisonderwijs in Enschede,
Losser, Dinkelland en Oldenzaal. De bestuurlijke organisatie bestaat uit een
Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB). De aansturing van
de organisatie is gebaseerd op integraal management met een accent op
‘onderwijskundig leiderschap’. Iedere school kent een onderwijskundig leider
(de schooldirecteur, verantwoordelijk voor het ‘opbrengstgericht werken’) en
een onderwijskundig begeleider, verantwoordelijk voor het ‘handelingsgericht
werken’. Het CvB is eindverantwoordelijk voor het strategisch beleid en de
schooldirecteur voor het totale beheer van de school en de schoolbegroting.
Om de focus te versterken is de opzet van de informatiemiddagen voor
directeuren, de winterconferentie en de miniconferentie gewijzigd. Deze zijn
in 2013 meer in het teken komen te staan van de strategische ambities. Elk
jaar zijn er managementgesprekken met directeuren en bezoekt het CvB de
scholen. Deze bezoeken stonden in 2013 volledig in het teken van het Strategisch
Perspectief 2022. Ook werd er gesproken met leerlingen, ouders en leerkrachten.
Collega-directeuren vergezelden het CvB om van en met elkaar te leren.

De uitvoering van dit Strategisch Perspectief 2022 (klik
hier voor meer informatie) gebeurt door themagroepen,
waarin schooldirecteuren, leerkrachten en ouders zijn
vertegenwoordigd. Elke themagroep heeft een ‘kartrekker’
die de uitwerking van het thema coördineert en de
relatie bewaakt tot één van de genoemde kernwaarden:
Excellent, Aantrekkelijk, Betekenisvol en Verbindend. Naast
themagroepen is er ook een overkoepelende focusgroep,
die de voortgang en de uitvoering van het Strategisch

‘Ze leren hun eigen geluk
organiseren en talenten
optimaal te benutten voor
veerkracht en welbevinden’
Perspectief 2022 monitort en toeziet op de verbinding met
de kernwaarden en onze missie. Het CvB is direct betrokken
bij de themagroepen en de focusgroep. Alle scholen
kunnen deelnemen aan initiatieven die voortkomen uit het
Strategisch Perspectief 2022. Hierna wordt nader ingegaan
op de inhoud, voortgang en doelen van de zeven thema’s.

Thema 1
Sturen op Geluk

Organisatiestructuur van Consent

Doel is leerkrachten, leerlingen (en ouders) leren hoe
ze invloed kunnen uitoefenen op hun welbevinden en
veerkracht, hun eigen geluk te organiseren en leren hun
talenten optimaal te benutten. In 2013 zijn hiervoor een
aantal programma’s uitgevoerd: PBS1, Positief Educatie
Programma, Gelukskoffer en Rots & Water. In 2013 is ook
gestart met uitwisseling en kennisdeling: leerkrachten
kijken bij elkaar in de klas, op de eigen school en op
andere scholen.
1. Positive Behavior Support
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Thema 2
Ouderbetrokkenheid
Optimale betrokkenheid van ouders bij de
school, gericht op gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind, dat is het
doel. Zorgen dat ieder kind zijn/haar ‘persoonlijk
onderwijs record’ haalt, elke ouder ambassadeur is van
de school en elk team een sterke professionele uitstraling
heeft. Uit onderzoek blijkt dat grote betrokkenheid leidt
tot betere onderwijsresultaten, een positievere houding
ten opzichte van school, betere sociale vaardigheden en
minder gedragsproblemen. Ouderbetrokkenheid wordt
vormgegeven via ‘GLANS’: Grondhouding en Gesprek, Lijn
door het jaar, Ambitie, Naast elkaar en Systeem. In 2014
gaan 8 scholen het GLANS traject starten. Volgens het
concept train-de-trainer geven deze 8 scholen het traject
op andere scholen vorm en inhoud.

Thema 3
Ambassadeurschap
Onze leerkrachten zijn ambassadeurs en dragen bij aan
een positieve uitstraling tot een aantrekkelijke school .
Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders én
leerlingen en zijn zich er daarom van bewust hoe zij
overkomen op anderen. Ze verwelkomen ouders en
bezoekers op een persoonlijke manier, besteden aandacht
aan de thuissituatie van kinderen en tonen op een
plezierige wijze betrokkenheid bij kind en ouder.
Veel andere programma’s staan in dienst van het
vergroten van de aantrekkelijkheid van scholen. In 2013
zijn er activiteiten geweest om ouderbetrokkenheid
te vergroten, zoals: PBS, de gelukskoffer, uitwisseling
tussen scholen, enz. Op diverse scholen is in 2013 tevens
een Kinderraad ingesteld. In de Kinderraad zit een
vertegenwoordiging van elke groep. Kinderen zijn mede
verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op
school en kunnen ook hun eigen wensen en prioriteiten
inbrengen, vergelijkbaar met de medezeggenschapsraad
als inspraakorgaan voor personeel en ouders..

Thema 4
Aantrekkelijke werkgever
Consent geldt als een aantrekkelijke werkgever met
gedreven, vitale, breed inzetbare medewerkers. Er is
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Thema 4
Aantrekkelijke werkgever
Consent geldt als een aantrekkelijke werkgever met
gedreven, vitale, breed inzetbare medewerkers. Er is

gewerkt aan een nieuwe huisstijl en alle scholen zijn voorzien van banners om de
herkenbaarheid te vergroten. Er wordt gewerkt aan een positief mobiliteitsbeleid,
waarvoor een systeem is ontwikkeld om de vraag van scholen en de wensen en
talenten van de medewerkers optimaal op elkaar af te stemmen.

Thema 5
Academie VCO Consent
Consent heeft samen met VCO Oost Nederland een Academie opgezet, gericht op
professionalisering, uitwisseling van expertise en kennisdeling. De Academie is de
centrale plek als het gaat om professionalisering en ontwikkeling van directeuren,
ib-ers en leerkrachten. Deze Academie is in 2013 operationeel geworden. Samen met
docentontwerpteams zijn maatwerktrajecten ontwikkeld voor onderwijskundig leiders,
begeleiders en ICT’ers. Komend jaar worden programma’s ontwikkeld voor ‘school voor
de toekomst’ en ‘educatief leiderschap’ en minimaal één maatwerkopleiding.

Thema 6
School voor de Toekomst
De School voor de Toekomst staat voor een dynamische omgeving waarin
leerlingen, leerkrachten, ouders en experts op verschillende vakgebieden leren
en kennis delen. Het gaat om het voorbereiden van onze leerlingen op ‘de
vaardigheden van de 21ste eeuw’, zoals burgerschap, samenwerken op leerkrachten leerlingniveau, eigenaarschap van het eigen leerproces op leerkracht- en
leerlingniveau, high order strategieën, ICT-geletterdheid en mediawijsheid. Door
een docentontwerpteam is gewerkt aan vragen als: “welke partijen/scholen doen
er mee en onder welke voorwaarden, wat verwachten we van deelnemers, welke
doelstellingen formuleren we en hoe gaan we kennis delen?

Thema 7
Uitwisseling
Op alle Consent scholen moet structureel uitwisseling plaatsvinden in de vorm
van collegiale consultatie (binnen de school) en uitwisseling met directeuren en
leerkrachten van andere scholen. De Academie VCO Consent speelt hierbij een
belangrijke rol. In 2013 is een voorzichtige start gemaakt en in de komende jaren zal
er sprake zijn van een toename van kennisdelingsactiviteiten. In eerste instantie ligt de
focus op interne uitwisseling (binnen de eigen school), daarna op externe uitwisseling.

Kwaliteit en
leerrendement
De kwaliteit van onderwijs wordt door de onderwijsinspectie bewaakt aan
de hand van een waarderingskader (met de nadruk op de eindopbrengsten)
met normen voor het verkrijgen van een basisarrangement. Scholen worden
minimaal één keer in de vier jaar bezocht. De inspectie kijkt in eerste instantie
naar de opbrengsten en specifiek de eindopbrengsten in groep 8. Als deze
onvoldoende zijn, volgt een attendering en bij herhaling een waarschuwing en
vervolgens een kwaliteitsonderzoek. Dit om te voorkomen dat scholen zwak of
zeer zwak worden. Bij 27 Consent scholen is sprake van een basisarrangement,
5 scholen kregen een basisarrangement met attendering en 1 school een
basisarrangement met een waarschuwing. Bij de school die eerder het
predicaat ‘zwak’ had gekregen, is na een versneld inspectiebezoek in november
2013 het predicaat ‘zwak’ veranderd in het basisarrangement, waarmee
intensief toezicht is komen te vervallen.
Het CvB werkt preventief samen met de kwaliteitsgroep van Consent om scores
beneden de kwaliteitsnormen voor onderwijsopbrengsten te voorkomen.
Opbrengsten worden besproken, waarbij scholen met een attendering
extra ondersteuning krijgen en scholen met een waarschuwing intensieve
begeleiding en ondersteuning van de kwaliteitsgroep en van het CvB.

De Cito eindtoets
Bij de beoordeling van basisscholen door de onderwijsinspectie spelen
‘eindopbrengsten’ een grote rol, met de Cito-eindtoets als belangrijkste criterium.
Voor het meten van de eindopbrengsten gebruikt de onderwijsinspectie de Citoeindtoets als belangrijkste criterium. Consent is van mening dat dit een statisch
gegeven is, een momentopname, en dat er te weinig recht wordt gedaan aan de
inspanning die een school verricht om het maximale uit kinderen te halen. Consent
bekijkt verschillende momenten, zodat een ‘film’ ontstaat die afgezet kan worden
tegen de mogelijkheden van kinderen. Kinderen worden zo eerlijker beoordeeld en
de toegevoegde waarde van een school kan worden aangetoond. Hierover is een
tekst op onze website geplaatst.

Ontwikkelingsperspectief per leerling

Samenhang tussen thema’s kernwaarden en missie
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Onderwijsrendement is volgens Consent meer dan de output op basis
van scores en Citotoetsen, het is maatschappelijk rendement.
Voor het onderwijsrendement zijn niet alleen inspectie-eisen
bepalend, maar ook behoeften van de arbeidsmarkt, het
vervolgonderwijs en de leerling zelf. Hiervoor moet het
onderwijs haar blikveld verruimen, voorbij de eigen
muren kijken. Hoe doen onze leerlingen het nadat
ze de school hebben verlaten? Gedijen ze met de bagage die zij hebben meekregen
- ook goed in het vervolgonderwijs en
op de arbeidsmarkt? Het gaat om

‘Bij de
beoordelin
g van
basisschol
en door
de onderw
ijsinspectie
spelen
‘eindopbr
engsten’
een grote
rol, met
de Cito-ein
dtoets
als belang
rijkste
criterium
.’

gewerkt aan een nieuwe huisstijl en alle scholen zijn voorzien van banners om de
herkenbaarheid te vergroten. Er wordt gewerkt aan een positief mobiliteitsbeleid,
waarvoor een systeem is ontwikkeld om de vraag van scholen en de wensen en
talenten van de medewerkers optimaal op elkaar af te stemmen.

Thema 5
Academie VCO Consent
Consent heeft samen met VCO Oost Nederland een Academie opgezet, gericht op
professionalisering, uitwisseling van expertise en kennisdeling. De Academie is de
centrale plek als het gaat om professionalisering en ontwikkeling van directeuren,
ib-ers en leerkrachten. Deze Academie is in 2013 operationeel geworden. Samen met
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‘outcome’, niet alleen om output. Daarom werkt Consent sinds 2013 volgens een
ontwikkelingsperspectief per leerling. Uitgaand van het leerpotentieel van een
leerling wordt dit binnen de driehoek leerling - ouder - leerkracht besproken.
Ouderbetrokkenheid, onderdeel van een van de themagroepen, hoort hierbij.
De basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven blijven belangrijk in onze
hedendaagse kennismaatschappij. Zo werken alle Consentscholen met leesen rekenverbeterplannen. Deze plannen richten zich op het versterken van
de competenties van de groepsleerkrachten, de directeur als onderwijskundig
leider en van de onderwijskundig begeleider om de leeropbrengsten verder
omhoog te brengen.

Onze leerlingen
Marktaandeel van Consent blijft stijgen
Landelijk en ook in Enschede daalt het leerlingenaantal in het primair
onderwijs. Naar verwachting zal deze daling zich ook de komende jaren
voortzetten.

Taal/AVI

Leerlingenaantallen Consent per peildatum 1 oktober

Resultaten AVI leesverbeterplan
Bovenstaande tabel toont dalende resultaten, doordat in 2010-2011 is
overgestapt van AVI-oud naar AVI-nieuw, met strengere normen. Desondanks
scoren alle groepen boven de landelijke norm, m.u.v. groep 3. Vergeleken met
landelijke cijfers (ook een neerwaartse trend) is dit een positief resultaat.
De resultaten voor technisch lezen blijven hoog door onderhoud van het
technisch lezen in de bovenbouw.

Het marktaandeel van Consent is in vergelijking met de andere schoolbesturen
in de regio, zoals de Stichting Katholiek Onderwijs Enschede en VCO
(Vereniging Christelijk basisonderwijs Oost-Nederland) weer gestegen.

Marktaandeel primair onderwijs in Enschede (exclusief DOL-gemeenten en
speciaal onderwijs)

Score CITO toetsen begrijpend lezen
Uit tabel 5 blijkt dat de scores soms lager zijn dan vorig jaar, maar op of boven
de norm voor het landelijk gemiddelde liggen.
De principes van het opbrengstgericht en handelingsgericht werken worden
ook toegepast bij het rekenonderwijs:

Rekenen

Score CITO toetsen rekenen
Bovenstaande tabel toont de positieve resultaten bij het rekenen. Over de hele
linie wordt boven het landelijke gemiddelde gescoord.
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Bijzondere
initiatieven
Ontwikkelingen leerlingenaantal in het basisonderwijs in Enschede (exclusief
DOL-gemeenten en speciaal onderwijs)
De afgelopen jaren hebben we ernaar gestreefd om het marktaandeel van
Consent ten opzichte van 1 oktober 2009 jaarlijks met 1% te laten stijgen naar
een marktaandeel van 49% per 1 oktober 2013. Wat een stabilisatie van het
leerlingaantal betekent van circa 7.200 leerlingen. Zoals uit de cijfers blijkt,
is dit doel - leerlingaantal én marktaandeel - al per 1 oktober 2012 bereikt.
Een prima prestatie en het resultaat van onze missie: werken met veel passie,
plezier en persoonlijke aandacht door al onze ambassadeurs.
Op de peildatum 1 oktober 20132 telt het openbaar basisonderwijs 6.902
leerlingen. 43 Minder dan per 1-10-2012. Belangrijk is de verhouding
onderbouw/bovenbouw. Het aandeel onderbouw is de laatste jaren gegroeid
en in 2013 zelfs hoger dan het aandeel bovenbouw. Dit is positief voor de groei
in de komende jaren.

Leerlingenaantallen van Consent (exclusief speciaal onderwijs) per 1 oktober

Consent is altijd bezig met verbetering en vernieuwing,
met initiatieven gericht op het verbeteren van het
onderwijs, vergroten van de service aan en betrokkenheid
van ouders en het aantrekkelijker maken van de
leeromgeving. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Education, Prinseschool)
en de afdeling voortgezet
onderwijs (Secondary Education, Het Stedelijk Lyceum)
samen te voegen in een gebouw.

52-wekenschool en kindcentra

Passend onderwijs

In 2011 is Consent samen met de Stichting Kinderopvang
Enschede gestart met het project ‘52-wekenschool’ bij
openbare basisschool LaRes, met als doel ieder kind
van 0 tot 13 een flexibel arrangement aan te kunnen
bieden dat aansluit op individuele behoeften, talenten
en mogelijkheden. De 52 wekenschool is een stedelijk
concept waarin onderwijs, opvang en ontwikkeling hand in
hand gaan, zodat ouders geen drempels meer ervaren in
de combinatie van zorg en werk. Het concept gaat uit van
‘units’ waarbij leerkrachten in de klas worden ondersteund
door pedagogisch medewerkers. In schooljaar 20122013 is gestart met de eerste unit. De ervaringen zijn
meegenomen bij de verdere uitbouw van het concept in
het schooljaar 2013-2014.

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften hebben recht op een passende
onderwijsplek. Dat kan in het speciaal (basis)
onderwijs, of -met extra begeleiding- op de
basisschool.

In 2013 hebben ook de kindcentra zich verder
ontwikkeld. Hier is in 2011 mee gestart door Consent
samen met de Stichting KOE, VCO Oost Nederland,
kinderopvangorganisaties en de gemeente Enschede.
Kindcentra bieden een basisvoorziening met een
doorgaande leerlijn voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar.
Alle scholen hebben een samenwerkingspartner gekozen.
De medezeggenschapsraad van de betreffende scholen
heeft in deze trajecten deelgenomen.

Internationaal onderwijs

2. Ieder kalenderjaar wordt het aantal leerlingen geteld op 1 oktober, de
officiële teldatum van het ministerie van OC en W.
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De Prinseschool aan de Daalweg in Enschede is een
internationale school van Consent, met 64 leerlingen op
1-10-2013. Bij het bedrijfsleven, de overheid, scholen en
ouders bestaat de behoefte aan een sterke internationale
school, die voldoet aan internationale voorwaarden en op
een goed niveau gecertificeerd is. Met de partners is een
traject opgezet ter accreditatie voor het internationaal
baccalaureaat. In het afgelopen jaar hebben gemeente
Enschede, de Stichting Internationaal Onderwijs Twente
(SIOT), Het Stedelijk Lyceum en Consent initiatieven
genomen om de afdeling primair onderwijs (Primary

Consent maakte in 2013 samen met VCO Oost Nederland,
Al Ummah en de Enschedese Schoolvereniging deel
uit van het Samenwerkingsverband 08.04 (SWV) in
het kader van Weer Samen Naar School (WSNS).
Het SWV is verantwoordelijk voor de toeleiding naar en
inrichting van het speciaal basisonderwijs. Het Steunpunt
Onderwijs Enschede is verantwoordelijk voor de

‘Kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften hebben
recht op een passende
onderwijsplek.’
inhoudelijke ondersteuning en coördinatie met betrekking
tot de wetgeving van Weer Samen Naar School. Vanuit het
SWV wordt o.a. invulling gegeven aan het leesverbeterplan,
rekenverbeterplan, leren van goed gedrag (PBS) en
passend onderwijs. Vanaf 2014 komt er een nieuw stelsel
voor passend onderwijs. De besturen van het SWV 08.04
maken met ingang van augustus 2014 onderdeel uit van
het nieuwe samenwerkingsverband 23-02 en het oude
samenwerkingsverband houdt per die datum op te bestaan.
Schoolbesturen hebben met de invoering van Passend
Onderwijs een zorgplicht, waarmee bestaande procedures
en indicatieorganen voor verwijzing naar het speciaal
onderwijs of het aanvragen van leerlinggebonden
financiering komen te vervallen. Ze zijn verantwoordelijk
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voor een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling.
Het is een wettelijke verplichting voor een schoolbestuur
om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
een passende onderwijsplek met een passend aanbod
aan te bieden. Basisscholen werken hierbij met het
schoolondersteuningsprofiel. De besturen van VCO Oost
Nederland en Consent willen met de invoering van de Wet
Passend Onderwijs de verworvenheden van het Steunpunt
Onderwijs Enschede behouden en onderzoeken in 2014 op
welke wijze een doorstart kan worden gemaakt.

Beter samenwerken door ICT
Consent werkt aan een bovenschools ICT-plan voor de
komende jaren. Om de kwaliteit en efficiency te vergroten,
worden diverse ICT-ontwikkelingen op B.O.K.3-niveau
opgepakt. Alle Consent scholen hebben de afgelopen
jaren in een tweetal subsidietrajecten geparticipeerd:
het ambassadeurstraject van Kennisnet en het B.O.N.E.traject (Breedband Onderwijs Netwerk Enschede).
Beide zijn afgerond en hebben een basis gelegd voor
verdere investeringen waaronder de maatwerkopleiding
tot onderwijskundig ICT-er en het (samen-)werken in
de ‘cloud’. Op B.O.K. niveau zijn technische zaken
als aanleg van glasvezelverbindingen en een
professioneel draadloos netwerk gerealiseerd.
Binnen het B.O.N.E. is geïnvesteerd in
een online samenwerkingsomgeving:
QLiCT Online. Voor elke school biedt
dit mogelijkheden op gebied
van mediawijsheid, online
samenwerken en

de maatwerkopleiding onderwijskundig ICT-er. Via de
‘school van de toekomst’ (ontwikkeling ‘21st Century
Skills’) wordt ook een relatie gelegd met het Strategisch
Perspectief 2022.

Mediawijsheid
Leerlingen komen steeds jonger in aanraking met
internet. Volgens onze scholen zijn kinderen onvoldoende
voorbereid op deze virtuele wereld en weet men niet hoe
hier mee om te gaan. Consent heeft besloten een leerlijn
mediawijsheid te ontwikkelen. Hiervoor is een Docent
Ontwikkelteam samengesteld met ondersteuning van
de Universiteit Twente, Stichting Mijn Kind Online en de
bovenschools ICT-er. Leerkrachten hebben een instrument
om structureel aandacht te besteden aan mediawijsheid.
In samenwerking met de Academie VCO Consent is
gekozen om een maatwerkopleiding tot onderwijskundig
ICT-er in te richten, met deze leerlijn als uitgangspunt.

Vierkeerwijzer 2.0
In het schooljaar 2012-2013 is met vijf scholen de pilot
‘Vierkeerwijzer 2.0’ gestart. Tijdens twee themaweken
hebben vijf scholen samengewerkt om via online
kennisdeling te komen tot kennisconstructie4. Het doel,
om met integratie van begrijpend lezen strategieën
binnen Social Media (een gezamenlijk blog) tot betere
leerresultaten en grotere betrokkenheid van leerlingen en
ouders te komen, is gerealiseerd5. Deze werkwijze wordt
in schooljaar 2013-2014 voortgezet en de belangstelling
lijkt zo groot dat deze Enschedese pilot vermoedelijk
wordt opgeschaald tot een landelijk project in de 2e helft
van het schooljaar.

Learning Circles
Via het online (internationaal) samenwerken in Learning
Circles wordt de wereld in de klas gehaald en wordt met
de klas de wereld ingegaan. Global Teenager Projects
(GTP), een partij die daarin coördineert, werkt samen met
deelnemers uit Suriname, Curaçao en Nederland.

Personele zaken
Leergang persoonlijk leiderschap op onderwijskundig terrein
In 2012 is de omslag gemaakt een leergang
‘onderwijskundig leiderschap’ naar een geïntegreerde
opleiding‘ persoonlijk leiderschap op onderwijskundig
terrein’. Beide maatwerktrajecten (onderwijskundig
leiderschap en onderwijskundig begeleider) worden sinds
2012 geïntegreerd aangeboden. Het eerste deel van de
opleiding wordt afgesloten met een actieonderzoek.
Afhankelijk van talent en belangstelling kunnen de
trainees voor de vervolgmodule ‘Gespreid Leiderschap’
kiezen. De opleidingen worden in samenwerking met de
Hogeschool Saxion aangeboden. In 2013 zijn 24 trainees
gestart. In 2014 nemen 28 medewerkers deel aan de
vervolgopleiding schoolleider. In maart 2014 start het
tweejarig maatwerktraject ‘Onderwijskundig ICT-er’ met
32 deelnemers. We verwachten dat dit een krachtige
impuls aan toekomstgericht onderwijs zal geven.

Eigen talent benutten
Het opbrengstgericht werken, werken met een
ontwikkelingsperspectief en de invoering van passend
onderwijs, in combinatie met grotere klassen, doet
een zwaar beroep op de kwaliteit van leerkrachten en
leidinggevenden. Om te excelleren hebben we excellente
leerkrachten en leidinggevenden nodig en dus continue
professionalisering. We willen eigen talenten benutten
en medewerkers stimuleren om van elkaar te leren. Dit
zijn voor Consent en VCO de argumenten om samen
de ‘Academie VCO Consent’ op te zetten. Sinds 2012 is
de Academie de plaats voor uitwisseling van expertise,
kennisdeling en professionalisering van medewerkers.
Het is een lerend netwerk voor leraren van Consent
en VCO. Leervragen worden in context verbonden aan
doelstellingen en aan behoeften en eigenschappen
van deelnemers. Zo ontstaat maatwerk. Leren wordt
verbonden aan de werkplek( ‘blended learning’).

3. BOK = Basis op Kop. Hierin zijn alle Enschedese schoolbesturen
vertegenwoordigd. De BOK heeft tot doel het gezamenlijk
ontwikkelen en uitvoeren van ICT-beleid.
4. Bij kennisconstructie heeft de leraar vooral een
begeleidende in plaats van een leidende rol. Daarbij
wordt de leerling - individueel of in groepen gestimuleerd om een vraagstuk of opdracht zelf

Verdeling personeelsbestand Consent

te verkennen en oplossingen te bedenken
5. De resultaten van deze eerste
pilotfase zijn nog steeds zichtbaar:
mi-poolgebieden.blogspot.nl en
mi-kunstdoordetijdenheen.
blogspot.nl
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Personele ontwikkelingen
Eind 2013 zijn - verspreid over 31 scholen en
2 scholen voor speciaal basisonderwijs - ca. 719
personeelsleden in dienst (2012: 738), waarvan
ongeveer 100 personen in een vervangingsbetrekking.
Het aantal fte bedroeg in 2013 487,6 fte (2012: 499,8 fte).
In vergelijking met 2012 is het aantal personeelsleden
gedaald met 19 (12,2 fte). Het aantal payrollers is
gestegen van 26 ultimo 2012 naar 31 ultimo 2013.
Per saldo is het aantal personeelsleden derhalve gedaald
met 14, bij een daling van het leerlingaantal met 41 ten
opzichte van 1 oktober 2012.

Personeelssamenstelling
Consent streeft naar een zo evenwichtig mogelijke
samenstelling van het personeelsbestand, zowel qua
leeftijd als qua verhouding man/vrouw.
Consent vindt het belangrijk dat het aantal mannen voor
de klas toeneemt. Het zou goed zijn dat er voor ieder
kind een rolmodel in de school aanwezig is. Bij invullen
van vacatures wordt hier zoveel mogelijk rekening
mee gehouden, wetende dat het aanbod van mannen
achterblijft. Medewerkers hebben de mogelijkheid tot
parttime werken. Van alle vrouwelijke medewerkers werkt
in 2013 68% (2012: 69%) parttime en bij de mannen 25%
(2012: 24%). In het belang van onze leerlingen hanteren
wij als uitgangspunt dat er maximaal 2 leerkrachten voor
een klas mogen staan.

Leeftijdsopbouw
Het grootste aantal medewerkers komt in 2013 voor in
de leeftijdsgroep 55 - 60 jaar (133 personen). De andere
leeftijdsgroepen vertonen met een gemiddelde van
61 personen een evenwichtigere personeelssamenstelling.
De komende jaren wordt een groot natuurlijk verloop
verwacht, waardoor de verhouding in de leeftijdsopbouw
geleidelijk op natuurlijke wijze evenwichtiger zal worden.

voor een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling.
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de maatwerkopleiding onderwijskundig ICT-er. Via de
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Kerncijfers
Financiële informatie

Baten en lasten 2013, het verschil tussen begroting en realisatie
Het jaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.450.581,-. Dit is vooral te danken aan het in 2013
afgesloten Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord. Voor een uitgebreide toelichting op de financiële
cijfers kan de jaarrekening 2013 opgevraagd worden bij Consent. Hiertoe kan gebruikt gemaakt worden van
het contactformulier op de website.
6. Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
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Vormgeving

Marty van Dijken Fotografie, Enschede

Digidee concept creatie emotie, Enschede

Teksten, coördinatie en realisatie

Redactie

BG Communicatieprojecten, Enschede

Stichting Consent

Consent vormt de basis voor een goede toekomst
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