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Voorwoord
Enschede, mei 2014
Met trots presenteren we hierbij het jaarverslag 2013 van Stichting Consent.
Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Onze missie is om kinderen een
stevige basis te bieden, om de onzekere toekomst te lijf te kunnen. Cognitieve vaardigheden alleen zijn
daarvoor niet meer voldoende. Wij willen kinderen leren leren, leren communiceren en leren geluk
organiseren. Hiervoor hebben we vier kernwaarden geïdentificeerd. Consent wil excellent, aantrekkelijk,
verbindend en betekenisvol zijn. Deze kernwaarden zijn leidend voor onze ontwikkeling, die delen we en dat
bindt ons. Afgelopen jaar is er 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.
Als het gaat om de ambities van de sector onderwijs zoals opgenomen in het Bestuursakkoord, dan heeft
Consent nagenoeg alle streefdoelen op dit moment al gerealiseerd. Consent is voorloper op diverse
terreinen waaronder het opbrengstgericht werken. 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. In termen van de onderwijsinspectie, hebben al onze
scholen het predicaat basisarrangement en hebben we geen zwakke scholen binnen Consent.
Bij de beoordeling van basisscholen door de onderwijsinspectie spelen de “eindopbrengsten” een grote rol.
Als belangrijkste criterium wordt hiervoor de score op de Cito-eindtoets gebruikt. Aangezien het hier gaat om
een statisch gegeven, een momentopname, is Consent van mening dat dit meetinstrument te weinig recht
doet aan het meten van de inspanning die een school verricht om het maximale uit kinderen te halen. Om de
toegevoegde waarde van onze scholen op betere manier aan de buitenwereld duidelijk te maken is een
aanvullende tekst op onze website geplaatst (zie §1.4.5.).
Alle Consent-scholen werken volgens de principes, normen en waarden die passen bij openbaar onderwijs.
Deze normen en waarden zijn herkenbaar en passen bij wat Consent is: kleurrijk en veelzijdig. In 2010 is het
Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO) gestart met visitaties van scholen. Al onze 33
scholen van de Stichting Consent zijn op het punt van openbare identiteit en dus de wezenskenmerken van
het openbaar onderwijs gevisiteerd en vervolgens allemaal gecertificeerd.
Consent blijft ook volgend jaar enorm ambitieus. In 2014 zullen we de focus leggen op de leerkracht; de
leerkracht doet er toe en is de sleutel tot succes. Dit alles op basis van het concept van Nieuw Organiseren.
Een aanpak die een omslag in denken en doen betekent, maar welke binnen de organisatie leidt tot grote
betrokkenheid en enthousiasme. Niet alleen van schooldirecteuren, maar ook van bijvoorbeeld
onderwijskundig begeleiders, leerkrachten én ouders. Uitgangspunten van Nieuw Organiseren zijn:
 niet verticaal hiërarchisch, maar horizontaal-netwerkend;
 niet opleggen of overtuigen, maar inspireren en uitnodigen, samen ontwikkelen;
 vertrouwen en verantwoordelijkheid geven (eigenaarschap);
 geen vaste plannen en strak geformuleerde doelen, maar richtingen aangeven;
 geen langdurige en ingewikkelde plannen, maar aan de slag, denken en doen afwisselen.
Hoewel het aantal leerlingen in absolute zin licht is gedaald, is het marktaandeel van Consent wederom licht
gestegen. Een prestatie waar we trots op zijn in een tijd waarin landelijk, en zeker regionaal, de
leerlingaantallen dalen. De verhouding onderbouw / bovenbouw is de laatste jaren aan het omslaan, en in
2013 is het aandeel onderbouw zelfs beduidend hoger dan het aandeel bovenbouw. Een gunstige
uitgangspositie voor de toekomst.
We hebben het financiële jaar 2013 afgesloten met een fors positief resultaat (EUR 1,45 mio). Dit positieve
resultaat wordt vooral verklaard door hogere inkomsten in het kader van bijzondere en aanvullende
bekostiging jonge leerkrachten en PO (NOA en Herfstakkoord). Deze extra gelden zijn in dit verslag
zichtbaar als een toename van de reserves. Dit geld wordt echter komende periode besteed en onze reserve
zal de komende periode worden afgebouwd naar het normniveau van het weerstandsvermogen. Hiertoe zijn
in onze meerjarenbegroting jaarlijkse tekorten gebudgetteerd.
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We zijn trots dat Consent financieel gezond is, en in control. Uit de jaarlijkse risicoanalyse blijkt echter ook
dat Consent door de vele ontwikkelingen geconfronteerd wordt met diverse risico’s. Dit betekent dat eerder
getroffen maatregelen de komende jaren voortgezet zullen worden om een structureel begrotingsevenwicht
te kunnen blijven garanderen. Dit achten wij noodzakelijk om ook in de toekomst voor ons personeel en onze
leerlingen een gezonde financiële situatie te kunnen blijven waarborgen. De uitdaging ligt daarnaast in het
vasthouden en borgen van de dynamiek binnen de organisatie om onze ambities waar te maken ten
behoeve van al onze leerlingen en hun ouders.
Wij hebben er vertrouwen in dat we ons net als afgelopen jaar met even veel energie, passie en plezier
kunnen inzetten voor onze leerlingen.

Marcel Poppink
Voorzitter College van Bestuur

Alfons Timmerhuis
Lid College van Bestuur
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Kerncijfers
signaleringgrens

Benchmark1

2013

2012

2011

20102

43.948.398
42.497.817
1.450.581
8.853.711
16.605.593

42.141.623
42.767.272
-625.649
7.403.130
14.899.415

43.438.515
44.843.389
-1.404.874
8.028.779
16.409.547

43.067.535
44.302.151
-1.234.616
9.433.653
18.439.775

39,2%
54%
1,61
-0,4%

37,6%
53%
2,96
3,3%

35,1%
50%
2,62
-1,5%

37,6%
49%
2,62
-3,2%

51%
2,61
-2,9%

90,7%
81,9%
18,1%

88,6%
81,5%
18,5%

87,6%
82,2%
17,8%

84,7%
79,7%
20,3%

85,3%
80,4%
19,6%

3.511
3.391
6.902

3.482
3.463
6.945

3.433
3.438
6.871

3.376
3.442
6.818

Speciaal basisonderwijs

343
7.245

341
7.286

328
7.199

333
7.151

Leerling/personeelsratio

14,9

14,6

13,7

12,4

Aantal scholen
Basisonderwijs
Speciaal basisonderwijs

31
2

31
2

31
2

31
2

Financieel
Totale baten (incl. fin.baten)
Totale lasten
Exploitatieresultaat
Eigen vermogen
Totaal vermogen
Kapitalisatiefactor
Solvabiliteitsratio
Liquiditeit
Rentabiliteit

35%
30%
0,5-1,5
0,0%

Rijksbijdrage / totale baten
Personele lasten / totale lasten
Materiële lasten / totale lasten
Aantal leerlingen per 1 okt
Onderbouw
Bovenbouw

Rendementen onderwijs
Personeel in dienst
Directie
Onderwijzend personeel
Ondersteunend personeel
Totaal fte
Totaal personen
Totaal man
Totaal vrouw

1

Bron: Financiële gegevens Dienst Uitvoering Onderwijs

2

Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

zie p. 8 en 9
31-12-2013
37,6
391,1
58,9
487,6
619
137
482

31-12-2012 31-12-2011* 31-12-2010*
44,7
393,7
61,4
499,8
638
146
492

46,7
428,4
65,5
540,6
686
156
530

45,8
442,6
67,1
555,5
696
161
535
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Jaarverslag
1.

Algemene informatie

Bestuursnummer
Naam instelling

41565
Stichting Consent

Adres
Postadres
Postcode / Plaats
Telefoon
Fax
E-mail
Internet-site

Buurserstraat 250
Postbus 40042
7504 RA Enschede
053-4884444
053-4884445
info@consent-enschede.nl
www.consent-enschede.nl

Contactpersoon
Telefoon
Fax
E-mail

M. Poppink (Voorzitter CvB)
053-4884412
053-4884445
m.poppink@consent-enschede.nl

1.1

Onze kernactiviteiten, missie en visie

De kernactiviteit van Stichting Consent bestaat uit het aanbieden van openbaar (speciaal) basisonderwijs.
Bij alles wat verandert in het onderwijs hebben wij het perspectief van het zich ontwikkelende kind voor
ogen. Onze onderwijsorganisatie dient om elk kind uitstekend, plezierig en veilig onderwijs te geven.
Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt.
Onze missie is om kinderen een stevige basis te 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”
Vanuit deze missie hebben we vier kernwaarden geïdentificeerd die leidend zijn voor onze ontwikkeling. Die
delen we en die binden ons. Deze kernwaarden zijn:





1.2

Excellent;
Aantrekkelijk;
Betekenisvol;
Verbindend.

De juridische structuur van Stichting Consent: 33 basisscholen

Stichting Consent is opgericht op 1 januari 2006, na een bestuurlijke verzelfstandiging op basis van artikel
83 van de Gemeentewet. Ultimo boekjaar 2013 maken 33 scholen voor openbaar (speciaal) basisonderwijs gelegen in Enschede, Losser, Dinkelland en Oldenzaal - deel uit van de Stichting Consent (zie bijlage).

1.3

Interne organisatiestructuur gericht op ‘onderwijskundig leiderschap’

De bestuurlijke vormgeving van de Stichting Consent is ingericht volgens het Raad van Toezicht model. Dit
model kent twee organen; een Raad van Toezicht hierna te noemen RvT (hoofdstuk 7) en een College van
Bestuur hierna te noemen CvB.
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De aansturing van de organisatie is gebaseerd op integraal management met een accent op
‘onderwijskundig leiderschap’. Voor een stevig onderwijskundig beleid heeft iedere school een
onderwijskundig leider (de schooldirecteur) en een onderwijskundig begeleider. De onderwijskundig leider is
verantwoordelijk voor het ‘opbrengstgericht werken’; de onderwijskundig begeleider is verantwoordelijk voor
het ‘handelingsgericht werken’. Voor de professionele ontwikkeling van zowel de onderwijskundig leider als
de onderwijskundig begeleider is er binnen Consent een maatwerkopleiding, zie §4.1.
Het CvB is eindverantwoordelijk voor de realisatie van het strategisch beleid en de schooldirecteur voor het
totale beheer van de school. Binnen de schoolbegroting heeft de directeur de volledige zeggenschap over
de middelenfuncties om de doelen te realiseren.
De uitvoering van het Strategisch Perspectief 2022, vastgesteld in 2012, vindt plaats middels themagroepen,
waarin schooldirecteuren zijn vertegenwoordigd. Daarnaast kunnen leerkrachten en ouders betrokken
worden. Iedere themagroep heeft een “kartrekker” die de uitwerking van het thema coördineert in relatie tot
één van de strategische kernwaarden: Excellent, Aantrekkelijk, Betekenisvol en Verbindend. Om hier meer
focus op te leggen, is eind 2012 de opzet van de informatiemiddagen voor directeuren gewijzigd. Deze
stonden in 2013 duidelijker in het teken van de strategische ambities, evenals de dit jaar georganiseerde
winterconferentie en miniconferentie.
Jaarlijks vinden managementgesprekken met directeuren plaats en worden schoolbezoeken afgelegd door
het CvB. De ervaringen hiermee hebben geleid tot een andere opzet in 2013, zie ook §5.6. Schoolbezoeken
stonden dit jaar volledig in het teken van de ontwikkelingen binnen het Strategisch Perspectief 2022.
Bovendien is niet alleen met de schooldirecteur gesproken, maar ook met leerlingen, ouders en
leerkrachten. Collega-directeuren vergezelden het CvB om van en met elkaar te leren. De
managementgesprekken met de schooldirecteur werden op het bestuursbureau gehouden door het CvB in
aanwezigheid van de verantwoordelijke stafleden. Naast de resultaatgerichte afspraken kwamen ook alle
andere relevante zaken die op school spelen aan de orde.
Figuur 1

Organisatiestructuur van Consent.

Gemeenten

Raad van
Toezicht
Externe
partijen
College van
Bestuur
GMR

Bestuurskantoor

33 Scholen

MR
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1.4

Belangrijke elementen van het gevoerde beleid

Bij de uitvoering van het Strategisch Perspectief 2022 neemt Consent de prestatieafspraken uit het
Bestuursakkoord primair onderwijs 2012-2015 in acht. Dit is een akkoord tussen de PO-Raad en de Minister
en Staatssecretaris van OCW en heeft tot doel de opbrengsten van het primair onderwijs over de hele linie te
verhogen. In het Bestuursakkoord primair onderwijs zijn daarom prestatieafspraken gemaakt voor gerichte
acties, waarvoor prestatieboxmiddelen ter beschikking zijn gesteld. Consent heeft hierin ruimte om vanuit
haar eigen verantwoordelijkheid te werken aan de onderwijskwaliteit op haar scholen. De wijze waarop zij dit
doet, wordt schematisch weergegeven in bijlage A.
Het in 2013 gevoerde beleid is gebaseerd op het operationeel beleidsplan 2013 als onderdeel van het
Strategisch Perspectief 2022. Het operationeel beleidsplan 2013 is opgenomen in de meerjarenbegroting
2013-2017. Hieronder staan de speerpunten uit het Operationeel Beleidsplan:
 Opbrengstgericht werken (verwezen wordt naar het Bestuursakkoord);
 Voorbereiding op “Passend Onderwijs” (§1.4.8) ;
 Samenwerking in de ontwikkeling van kindcentra (§1.4.6);
 Ontwerpen nieuwe leerlijnen waaronder mediawijsheid (§1.4.9.1);
 Ontwikkeling nieuw ICT-beleid ( BOK, Basis Op Kop, (§1.4.9);
 Doorontwikkeling Academie VCO Consent en professionalisering leerkrachten en leidinggevenden
(§1.4.1 , §4.1 en §4.2);
 Vergroten ouderbetrokkenheid (speerpunt binnen de themagroepen, zie (§1.4.1);
 Optimalisatie van de huisvesting (§1.5);
 Bereiken van structureel begrotingsevenwicht zoals benoemd in de meerjarenbegroting, waaronder het
inventarisatie van mogelijkheden voor alternatieve financieringsbronnen (3e geldstromen / sponsoring,
blijkt in de praktijk moeilijk), besparing realiseren middels centrale inkoop (§1.5.8); investeringsplafond
van EUR 0,8 miljoen per jaar (§2.4); invoering nieuwe verdeelsystematiek personeel; daling flankerend
beleid en stijging groepsgrootte en efficiëntere inzet van personeel waaronder administratieve
ondersteuning, conciërges en overhead kleine scholen.

1.4.1 Excellent, Aantrekkelijk, Betekenisvol en Verbindend
Om de uitvoering van het Strategisch Perspectief 2022 vorm te geven is voor elk van de kernwaarden een
themagroep gevormd (Excellent, Aantrekkelijk, Betekenisvol en Verbindend). Deze themagroepen kennen
de volgende speerpunten voor de komende jaren:
 Sturen op geluk;
 Ouderbetrokkenheid vergroten;
 Profilering scholen versterken en kinderen, ouders en personeel als ambassadeur van de school;
 Aantrekkelijk werkgeverschap;
 Ontwikkeling Academie in nauwe samenwerking met VCO Oost Nederland;
 Meer aandacht voor nieuwe media en de school voor de toekomst;
 Mobiliteit en uitwisseling scholen verhogen;
 Ontwikkeling “Jouw Consent”.
Zie figuur 2 voor de samenhang tussen de thema’s, kernwaarde en missie
Deelname aan initiatieven die voortkomen uit het Strategisch Perspectief 2022 staat open voor alle scholen.
Het CvB is direct betrokken bij zowel de themagroepen als de overkoepelende focusgroep. De focusgroep
waarborgt de voortgang en de uitvoering van het Strategisch Perspectief 2022 en bewaakt de kernwaarden
en onze missie. Dit vindt plaats in goede samenspraak met de RvT.
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Figuur 2

Samenhang tussen de thema’s met de kernwaarden en de missie

Hieronder wordt nader ingegaan op de inhoud, voortgang en doelen van de zeven thema’s, uitgewerkt in
2013, waarmee we invulling geven aan het Strategisch Perspectief 2022.
Sturen op Geluk
Doel is leerkrachten, leerlingen (en ouders) te leren hoe ze invloed kunnen uitoefenen op hun welbevinden
en veerkracht, hun eigen geluk leren organiseren en in staat zijn hun talenten optimaal te benutten. In 2013
zijn in dit kader een aantal programma’s uitgevoerd: PBS 3 op 18 scholen, Positief Educatie Programma op 4
scholen, Gelukskoffer op 8 scholen, Rots & Water op 2 scholen. Dit krijgt een vervolg in 2014. In 2013 is ook
gestart met uitwisseling en kennisdeling: leerkrachten kijken bij elkaar in de klas, op de eigen school en op
andere scholen.
Ouderbetrokkenheid
Doel van dit thema is optimale betrokkenheid van ouders bij de school, gericht op gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Dit draagt er aan bij dat ieder kind zijn ‘persoonlijk
onderwijs record’ haalt, dat elke ouder ambassadeur is van de school en dat elk team een sterke
professionele uitstraling heeft. Onderzoek over het belang van ouderbetrokkenheid wijst uit dat een hoge
mate van betrokkenheid leidt tot betere onderwijsresultaten, een positievere houding hebben ten opzichte
van school, betere sociale vaardigheden en minder gedragsproblemen. Ouderbetrokkenheid wordt
vormgegeven via “Glans”; de G van Grondhouding en Gesprek, de L van Lijn door het jaar heen, de A van
Ambitie, de N van Naast elkaar en de S van Systeem. In 2013 hebben we ons vooral georiënteerd op
methoden die passen bij onze kijk op ouderbetrokkenheid en voorbereidingen getroffen voor invoering. In
2014 zullen 8 scholen met dit traject starten. De 8 worden in de periode 2015-2017 in staat gesteld om
ouderbetrokkenheid op de overige Consent-scholen vorm en inhoud te geven (train-de-trainer).
Ambassadeurschap
Onze leerkrachten zijn ambassadeur en dragen bij aan een positieve uitstraling van de Consent-scholen. Zij
zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders én leerlingen en zij zijn zich er daarom bewust van hoe zij
overkomen op ouders, leerlingen en anderen. Ze verwelkomen ouders en bezoekers op een persoonlijke

3
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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 positieve uitstraling.
Ook in 2013 zijn er activiteiten geweest op dit gebied. Het programma om de ouderbetrokkenheid te
vergroten, PBS, de gelukskoffer, uitwisseling tussen scholen, enz. Op diverse scholen is in 2013 een
Kinderraad ingesteld. Er is ook gekeken naar de verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende,
vaak al bestaande, kinderraden. Zitten er bijvoorbeeld kinderen van alle leeftijden in de kinderraad? Of
alleen oudere kinderen? Heeft de kinderraad een budget? Door wie wordt de kinderraad begeleid en hoe
kunnen we die begeleiding optimaliseren? Welke onderwerpen komen aan de orde? Hoe verloopt de
communicatie naar de andere kinderen van de school? Worden de ouders er bij betrokken? Het onderling
uitwisselen van deze informatie helpt scholen om de kinderraad meer inhoud te geven.
Aantrekkelijke werkgever
Consent geldt als aantrekkelijke werkgever en kent gedreven, vitale, breed inzetbare medewerkers. In 2013
is er voor gezorgd dat de formatie voor het schooljaar 2013-2014 eerder dan in voorgaande jaren duidelijk is
geworden; dit mag een belangrijk resultaat worden genoemd. Daarnaast is gewerkt aan een nieuwe huisstijl
en zijn alle scholen van Consent voorzien van banners om de herkenbaarheid van de scholen te vergroten.
De komende periode wordt gestart met een nieuw, positief mobiliteitsbeleid. In dit verband worden
instrumenten ontwikkeld om de vraag van scholen en de wensen en talenten van de medewerkers zo goed
mogelijk op elkaar af te stemmen.
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. De Academie is in 2013
operationeel geworden. Samen met docentontwerpteams zijn maatwerktrajecten ontwikkeld voor
onderwijskundig leiders, begeleiders en ICT’ers. Leervragen zijn verbonden met de doelstelling van de
organisatie of het team, met de behoefte en eigenschappen van de deelnemers, en met het gewenste
resultaat. Komend jaar worden programma’s ontwikkeld voor 'school voor de toekomst’ en ‘educatief
leiderschap’ en minimaal één maatwerkopleiding, specifiek gericht op leerkrachten.
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”, te weten burgerschap, samenwerken op leerkracht- en
leerlingniveau; eigenaarschap van het eigen leerproces op leerkracht- en leerlingniveau; high order
strategieën; ICT-geletterdheid en mediawijsheid. Door een docentontwerpteam is gewerkt aan de volgende
vragen:

Welke partijen doen er mee?

Welke scholen doen mee?

Wat zijn voorwaarden om mee te doen?

Wat wordt er van deelnemende scholen verwacht?

Wat zijn de doelen op korte, midden en lange termijn?

Hoe gaan scholen samen werken en samen leren?

Hoe gaan we om met het delen van kennis en talent van leerkrachten, onderwijskundig begeleiders en
directies (mobiliteit)?

Wat wil het bestuur met School voor de Toekomst?
Uitwisseling
Doel is dat op alle Consent-scholen structureel uitwisseling plaatsvindt (leren van en met elkaar) in de vorm
van collegiale consultatie (intern) en uitwisseling van directeuren en leerkrachten (extern, bij elkaar in de
keuken kijken). De Academie VCO Consent speelt een belangrijke rol bij dit thema. In 2013 is een
voorzichtige start gemaakt. 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 verschuift de focus
naar externe uitwisseling. De communicatie vindt plaats in samenwerking met het SPOE4 (school aan zet).

4

SteunPunt Onderwijs Enschede
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1.4.2 Marktaandeel Consent wederom gestegen
Landelijk is er sprake van een daling van het leerlingenaantal in het primair onderwijs. Ook in Enschede is
het leerlingaantal het afgelopen jaar enigszins gedaald. De komende jaren wordt bovendien een verdere
daling van het leerlingaantal verwacht. Ten opzichte van 2012-2013 heeft ook het leerlingaantal van de
Stichting Consent een lichte daling ondergaan.
Tabel 1

Leerlingenaantallen Consent.
Tabel geeft inzicht in het aantal leerlingen van Consent op peildatum 01 oktober.

Schooljaar
Basisonderwijs Enschede
Basisonderwijs DOL5
Speciaal basisonderwijs
Totaal

13/14
6.047
855
343
7.245

12/13
6.081
864
341
7.286

11/12
6.048
823
328
7.199

10/11
6.042
776
333
7.151

Een belangrijke graadmeter ten aanzien van leerlingenaantallen is het marktaandeel van Consent in
Enschede. Uit onderstaande tabel blijkt dat het marktaandeel van Consent, in relatie tot de andere grote
schoolbesturen in Enschede, St. KOE en VCO6, ook dit jaar weer is gestegen.
Tabel 2

Schooljaar
VCO
St. KOE
Consent

Procentueel marktaandeel.
Het verloop van het marktaandeel van Consent in Enschede (exclusief DOL-gemeenten en speciaal
onderwijs) in relatie tot de overige grote besturen. Vergelijkbaar met figuur 2.

13/14
14,8%
35,7%
49,5%

12/13
14,5%
36,1%
49,4%

11/12
14,3%
37,0%
48,7%

10 / 11
14,5%
37,3%
48,2%

5

DOL-scholen : Scholen aangesloten bij de Stichting Consent in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Losser.

6

St. KOE : Stichting voor Katholiek Onderwijs in Enschede, VCO: Overkoepelende organisatie voor Christelijk basisonderwijs in Oost-

Nederland
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Figuur 3

Aantal leerlingen en marktaandeel.
Grafiek geeft de ontwikkelingen weer van het leerlingenaantal in het basisonderwijs in Enschede
(exclusief DOL-gemeenten en speciaal onderwijs).

De afgelopen jaren heeft Consent er naar gestreefd om – door initiatieven zoals het
ambassadeursprogramma – het marktaandeel ten opzichte van 1 oktober 2009 met 1% te laten stijgen naar
49% per 1 oktober 2013. Dit zou een stabilisatie van het leerlingaantal betekenen van circa 7.200 leerlingen.
Uit het hiervoor genoemde blijkt dat de initiatieven zodanig succesvol zijn, dat wij ons streven – zowel qua
leerlingaantal als qua marktaandeel - reeds per 1 oktober 2012 hebben bereikt. Een prestatie die de
uitkomst is van het werken met veel passie, plezier en persoonlijke aandacht door al onze ambassadeurs.
Op de peildatum 1 oktober 2013 7 telt ons openbaar basisonderwijs 6.902 leerlingen. Dit is een daling van 43
leerlingen ten opzichte van vorig schooljaar (6.945 leerlingen op 1 oktober 2012). Voor het toekomstig
verloop van het leerlingaantal is de verhouding onderbouw / bovenbouw een belangrijke factor. Uit
onderstaande tabel blijkt dat het aandeel onderbouw in de laatste jaren is gegroeid en in 2013 zelfs
beduidend hoger is dan het aandeel bovenbouw. Dit heeft een positief effect voor de groei in de
eerstvolgende jaren.
Tabel 3

Schooljaar
Aantal
Leerlingen

7

Leerlingenaantallen Consent.
Tabel geeft inzicht in het verloop van het aantal leerlingen van Consent (exclusief
speciaal onderwijs) steeds op peildatum 01 oktober. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen bovenbouw en onderbouw.

Onderbouw
Bovenbouw
Totaal

13/14
3.511
3.391
6.902

12/13
3.482
3.463
6.945

11/12
3.433
3.438
6.871

10/11
3.376
3.442
6.818

Ieder kalenderjaar wordt het aantal leerlingen geteld op 01 oktober, de officiële teldatum van het ministerie van OC en W.
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1.4.3 Normen en waarden openbaar onderwijs herkenbaar: CBOO-certificering afgerond in 2013
Alle Consent-scholen werken volgens de principes, normen en waarden die passen bij openbaar onderwijs.
Deze normen en waarden zijn herkenbaar en passen bij wat Consent is: kleurrijk en veelzijdig. In 2010 is het
Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs (CBOO) gestart met visitaties van scholen. Inmiddels
heeft zij alle Consent scholen gevisiteerd. In het voorjaar van 2013 heeft een afrondend gesprek
plaatsgevonden tussen het CvB en vertegenwoordigers van het CBOO. De 33 scholen van de Stichting
Consent zijn op het punt van openbare identiteit en dus de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs
gevisiteerd, en zijn vervolgens allemaal gecertificeerd. Per school zijn hiervan rapportages gemaakt.

1.4.4 Kwaliteitszorg, leerrendement en toegevoegde waarde
De kwaliteit van onderwijs wordt door de onderwijsinspectie bewaakt aan de hand van een
waarderingskader dat gericht is op een basisarrangement. Scholen met een basisarrangement worden één
keer in de vier jaar bezocht.
De inspectie legt in haar waarderingskader de nadruk op de eindopbrengsten. Indien de eindopbrengsten
onvoldoende zijn volgt een basisarrangement met attendering, respectievelijk een waarschuwing bij twee
keer onvoldoende en vervolgens een kwaliteitsonderzoek bij drie keer onvoldoende eindopbrengsten. Dit om
ten koste van alles te voorkomen dat scholen zwak of zeer zwak worden.
Bij het vaststellen van de eindopbrengsten in 2013 bleek dat de school die het predicaat “zwak” had
gekregen flinke verbeteringen had bereikt, wat heeft geleid tot een versneld inspectiebezoek in november
2013. Bij dat bezoek is geconstateerd dat de school op tal van aspecten een zodanige vooruitgang had
geboekt dat het predicaat “zwak” is veranderd in het basisarrangement en de school derhalve niet meer
onder intensief toezicht valt. Voor Consent is bij 27 scholen sprake van een basisarrangement, 5 scholen
kregen een basisarrangement met attendering en 1 school een basisarrangement met een waarschuwing.
Het CvB werkt samen met de kwaliteitsgroep van Consent preventief met als doel om te voorkomen dat
scholen beneden de kwaliteitsnormen voor onderwijsopbrengsten scoren. Opbrengsten worden met elkaar
besproken in netwerken, waarbij scholen met een attendering extra ondersteuning krijgen. Scholen met een
waarschuwing krijgen intensieve begeleiding en ondersteuning van de kwaliteitsgroep en van het CvB.
Bij de beoordeling van basisscholen door de onderwijsinspectie spelen de “eindopbrengsten” een grote rol.
Als belangrijkste criterium wordt hiervoor de score op de Cito-eindtoets gebruikt. Aangezien het hier gaat om
een statisch gegeven, een momentopname, is Consent van mening dat dit meetinstrument te weinig recht
doet aan het meten van de inspanning die een school verricht om het maximale uit kinderen te halen. Om de
toegevoegde waarde van onze scholen op betere manier aan de buitenwereld duidelijk te maken is de
volgende tekst op onze website vermeld.
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“Prestaties. Het is belangrijk. Maar tegelijk moeten we niet het perspectief uit het oog verliezen.
Daarom geeft Consent u graag uitleg over het belang van de CITO toets en de manier waarop wij
proberen kwaliteit te borgen. Want al is het nog zo verleidelijk om op lijstjes te focussen, het gaat om
de ontwikkeling van kinderen en de kansen die wij ze met elkaar kunnen geven.
Consent heeft samen met VCO (Vereniging Christelijk Onderwijs) Oost Nederland en het SPOE (Steunpunt
Onderwijszorg Enschede) de ‘Kwaliteitswijzer’ ontwikkeld om de kwaliteit van onderwijs in beeld te brengen.
Hiermee kunnen we voor alle leerlingen op onze scholen de leerwinst en toegevoegde waarde in beeld
brengen. Wij vinden dit noodzakelijk omdat het hedendaags onderwijs permanent in ontwikkeling is.
De ‘Kwaliteitswijzer’ is gericht op twee onderdelen: het leerpotentieel en de leerprestaties. Aan de hand
hiervan wordt de ontwikkeling van de leerling gedurende meerdere jaren in beeld gebracht. De leerprestaties
van kinderen worden vergeleken met wat je van hen op basis van hun leerpotentieel mag verwachten. Wij
vergelijken dus op basis van realiteit en dus ‘appels met appels’.
In groep 6 wordt in een driehoeksgesprek tussen leerling, ouders en school, op basis van het leerpotentieel en
de leerprestaties, een voorspelling gedaan waar de leerling eind groep 8 uit kan komen voor het
vervolgonderwijs. Dit noemen we het ‘ontwikkelingsperspectief’. Van groep 6 tot en met groep 8 wordt
vervolgens twee keer per jaar, op basis van de leerprestaties, dit perspectief met de leerling en de ouders
besproken. Zo ontstaat een film van de ontwikkeling die de leerling doormaakt. Hiermee kunnen we het
onderwijs beter laten aansluiten op de onderwijsbehoeften en uitdagingen van de leerling. Wij stimuleren
hiermee de ontwikkeling en voorkomen dat verkeerde verwachtingen tot verkeerde besluiten leiden.
De CITO-eindtoets wordt ook binnen Consent afgenomen en naast het ontwikkelingsperspectief gebruikt.
Deze toets is bedoeld als voorspellende waarde voor het vervolgonderwijs. Welke vorm past het beste bij uw
kind? De CITO-eindtoets is niet bedoeld om de ontwikkeling van een kind of de kwaliteit van onderwijs in beeld
te brengen. Het is een momentopname, een foto. Wij vinden een foto belangrijk, maar een film geeft een beter
beeld.
Consent wil graag worden aangesproken in welke mate wij in staat zijn om uit kinderen te halen wat er in zit.
Dat is een betere indicator voor kwaliteit. Wij brengen de groei van kinderen als een film in beeld en gaan niet
alleen uit van één foto, zoals bij de CITO-eindtoets. Ieder kind is uniek. We doen kinderen tekort wanneer we
ze gaan vergelijken met gemiddelden, uitgedrukt in één cijfer. Daarom geven wij u graag het juiste perspectief
en de achtergronden waarom wij niet focussen op één enkel hoogtepunt, maar op de totale ontwikkeling van
uw kind.”

Consent plaatst kwaliteitszorg en zelfevaluatie nadrukkelijk in het perspectief van de kwaliteitsontwikkeling
van de school. Uit diverse bronnen worden systematisch data verzameld, waaronder het waarderingskader
van de inspectie, de waardering van ouders, leerkrachten en leerlingen, verwijzingsgegevens VO
(Voortgezet Onderwijs), de Cito-scores per groep uit het leerlingvolgsysteem en specifiek de eindscores voor
groep 8. Dit cyclische proces levert een profiel op van de school met een verzameling verbeterpunten die
ieder jaar worden vastgelegd in een verbeterplan, gebaseerd op de dimensies van effectief onderwijs. De
kwaliteitsgroep van Consent kan zowel naar eigen indicatie en op verzoek van de scholen ondersteuning
bieden bij het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak.
De kwaliteitszorg en leerprestaties zijn onderdeel van de integrale managementrapportages en zijn een
belangrijk onderwerp tijdens het managementgesprek tussen de schooldirecteur en het CvB. Zoals vermeld
in §1.3 is in 2012 een opmaat gemaakt voor een hernieuwd managementverslag, dat gebaseerd is op het
strategisch perspectief 2022, de ambities uit het Bestuursakkoord primair onderwijs en de stuurvariabelen uit
het Planning & Control-proces (onderwijskwaliteit, leerlingen, personeelsbeleid en financieel beleid).

1.4.5 Onderwijsrendement boven de landelijke norm
Onderwijsrendement is volgens Consent breder dan de kwantitatieve output op basis van scores en
Citotoetsen. Onderwijsrendement is maatschappelijk rendement. Uitsluitend kijken naar output is daarvoor
niet toereikend. Om het onderwijsrendement te bepalen zijn niet alleen inspectie-eisen bepalend, maar ook
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de behoeften van de arbeidsmarkt, het vervolgonderwijs en, op de eerste plaats de leerling zelf. Hiervoor is
het nodig dat het onderwijs haar blikveld richt voorbij de eigen muren. 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? Niet alleen de output telt, juist ook de ‘outcome’.
Dit is waarom Consent in 2013 is gestart met het werken volgens een ontwikkelingsperspectief voor iedere
leerling, uitgaand van het leerpotentieel van iedere leerling bespreken we dit binnen de driehoek leerling –
ouder – leerkracht (zie ook kader in §1.4.5). Ook het stimuleren van de ouderbetrokkenheid, het betrekken
van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind, hoort hierbij en wordt opgepakt in een van de eerder
genoemde themagroepen.
Uiteraard blijven de basisvaardigheden (lezen, rekenen en schrijven) van belang in onze huidige
kennismaatschappij. Alle Consent-scholen werken opbrengstgericht werken en handelingsgericht. Dit is
uitgewerkt in het leesverbeterplan en in het rekenverbeterplan. In deze plannen staat het versterken van het
handelingsrepertoire van de school centraal. De lees- en rekenverbeterplannen richten zich op het
versterken van de competenties voor opbrengstgericht en handelingsgericht werken van de directeur als
onderwijskundig leider, de onderwijskundig begeleider en de groepsleerkrachten (§4.1 Talentontwikkeling).
Het opbrengstgericht en handelingsgericht werken is ook de basis voor het passend onderwijs (§1.4.8).
Tabel 4

Resultaten AVI leesverbeterplan

Groep

AVI

3
4
5
6
7

AVI-2/E3
AVI-5/E4
AVI-8/E5
AVI-9/E7
AVI-9/plus

Landelijke
norm
75%
75%
75%
75%
75%

Doel Consent

2010-2011

2011-2012

2012-1013

90%
90%
90%
90%
90%

79%
87%
91%
88%
91%

75%
82%
83%
87%
87%

68%
80%
83%
87%
90%

Uit de tabel blijkt dat de resultaten zijn gedaald. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2010-2011 is overgestapt
van AVI-oud naar AVI-nieuw, waarbij AVI-nieuw strengere normen heeft. Desondanks blijven de resultaten in
alle groepen boven de landelijke norm, met uitzondering van groep 3. Vergeleken met landelijke cijfers (die
eveneens een neerwaartse trend laten zien) is dit een positief resultaat. De resultaten voor technisch lezen
blijven hoog door onderhoud van het technisch lezen in de bovenbouw.
Tabel 5

Groep
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Score CITO toetsen begrijpend lezen

Norm landelijk
gemiddelde
75%
75%
75%
75%
75%
75%

Doel Consent
85%
85%
85%
85%
85%
85%

2010-2011
juni
85% (jun)
96% (jun)
85% (jan)
78% (jan)
75% (jan)
70% (jan)

2011-2012
juni
80%
91%
80%
77%
76%

2012-2013
jan
75%
89%
85%
81%
80%
75%

Uit deze tabel 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:

15

Tabel 6

Groep
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7

Score CITO toetsen rekenen

Norm landelijk
gemiddelde
75%
75%
75%
75%
75%

Doel
Consent
85%
85%
85%
85%
85%

2010-2011
juni
91%
89%
88%
85%
89%

2011-2012
jan.
84%
84%
83%
84%
84%

2011-2012
juni
90%
88%
86%
89%
86%

2012-1013
juni
88%
85%
84%
87%
90%

Uit de tabel blijken de positieve resultaten op rekengebied. Over de gehele linie wordt boven het landelijke
gemiddelde gescoord. Ook als een uitsplitsing wordt gemaakt naar de zwaarte van een school, blijven de
resultaten boven de norm voor het landelijk gemiddelde.

1.4.6 Uitbreiding onderwijsaanbod met 52-wekenschool en kindcentra
Als onderdeel van de uitbreiding van het onderwijsaanbod is Consent in 2011 samen met de Stichting
Kinderopvang Enschede gestart met het project “52-wekenschool” bij de LaRes. De kosten die hiermee
gepaard gaan worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve “52-wekenschool”. Het project heeft als
doelstelling om voor ieder kind van 0 tot 13 een flexibel arrangement aan te bieden dat aansluit op de
individuele behoefte, talenten en mogelijkheden. De 52 wekenschool is een stedelijk concept waarin
onderwijs, opvang en ontwikkeling hand in hand gaan, waardoor 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 het schooljaar 2012-2013 is gestart met de eerste unit. De
ervaringen zijn meegenomen bij de verdere uitrol van het concept in het schooljaar 2013-2014.
Daarnaast heeft in 2013 een verdere ontwikkeling van de kindcentra plaatsgevonden. Deze ontwikkeling is
in 2011 gestart samen met St. KOE, VCO Oost Nederland, alle kinderopvangorganisatie en de gemeente
Enschede. De kindcentra beogen een basisvoorziening voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar met een
doorgaande leerlijn te faciliteren. Bovendien sluit de ontwikkeling van de zogeheten ‘kindcentra’ aan op de
‘wet OKE’ (Onderwijs Kinderopvang en Educatie), welke inhoudt dat de kwaliteit van kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd wordt. Alle scholen hebben op basis van een programma van eisen
een samenwerkingspartner gekozen. De medezeggenschapsraad van de betreffende scholen heeft in deze
trajecten geparticipeerd.

1.4.7 Consent faciliteert Internationaal onderwijs
Stichting Consent heeft een Internationale school, gevestigd op de locatie Daalweg van de Prinseschool. Het
leerlingaantal van deze school is in 2013 gelijk gebleven: 64 leerlingen per 1 oktober 2013.
In het afgelopen jaar zijn er in afstemming tussen de gemeente (burgemeester), Stichting Internationaal
Onderwijs (SIO), Het Stedelijk Lyceum en Consent initiatieven ondernomen om de afdeling primair onderwijs
(Primary Education, Prinseschool) en de afdeling voortgezet onderwijs (Secondary Education, Het Stedelijk
Lyceum) samen te voegen in een gebouw.
Zowel bij ouders, bedrijfsleven, overheid als de scholen is er behoefte om een sterke internationale school te
ontwikkelen in Enschede die voldoet aan internationale voorwaarden en erkende certificering. Gezamenlijk is
een traject opgezet voor accreditatie tot het internationaal baccalaureaat. Ook voor huisvesting zijn
initiatieven genomen om Primary en Secondary onderwijs in hetzelfde gebouw te huisvesten (zie ook
§1.5.2). In 2014 zullen deze ideeën weer verder gestalte moeten krijgen.

1.4.8 Weer Samen Naar School gaat op in nieuw samenwerkingsverband i.v.m. passend onderwijs
Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het
speciaal (basis)onderwijs. Of met extra begeleiding op de basisschool.
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Stichting Consent vormt momenteel samen met de schoolbesturen van VCO Oost Nederland, Al Ummah en
de Enschedese Schoolvereniging 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 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. Met de invoering van passend onderwijs
worden door het ministerie nieuwe samenwerkingsverbanden samengesteld die een nieuwe rechtspersoon
moeten vormen voor de inrichting en verzorging van passend onderwijs. SWV 08.04 wordt met ingang van
augustus 2014 onderdeel van het nieuwe samenwerkingsverband 23-02. Per die datum houdt het SWV
08.04 op te bestaan.
Besturen 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. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een passend aanbod voor iedere
leerling en een dekkend netwerk van onderwijsarrangementen.
Een van de wettelijke verplichtingen is, dat het schoolbestuur passende onderwijsplekken met een passend
aanbod aan moet bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Basisscholen werken in deze
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.

1.4.9 ICT-ontwikkelingen
Consent beschikt over een bovenschools ICT-medewerker, die werkt aan een bovenschools ICT-plan voor
de komende jaren. Om de kwaliteit en efficiency van ICT-investeringen te vergroten, worden diverse ICTontwikkelingen op het niveau van de B.O.K.8 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 subsidietrajecten zijn afgerond en hebben een stevige 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 de aanleg van glasvezelverbindingen en de inrichting met een
professioneel WIFI gerealiseerd. Binnen de B.O.K. is de afstemming tussen verantwoordelijkheden B.O.K.
en ambities van de verschillende besturen actueel, waarbij de verwachting is dat de B.O.K. zich met name
richt op beheer en de ICT-infrastructuur.
Binnen het B.O.N.E. traject heeft de B.O.K. flink geïnvesteerd in de door QLiCT ontwikkelde online
samenwerkingsomgeving: QLiCT Online. Door het meefinancieren van de ontwikkeling kunnen scholen,
zonder meerkosten, gebruik maken van deze omgeving. De route om te komen tot implementatie van de
online omgeving en besteding van de beschikbare begeleidingsuren verschilt per bestuur. Consent heeft er
voor gekozen iedere school individueel te laten benaderen voor begeleiding.
Voor Consent zijn de volgende specifieke speerpunten gedefinieerd:
 Leerlijn mediawijsheid;
 Online samenwerken;
 Maatwerkopleiding onderwijskundig ICT-er (zie ook § 4.1)

8

BOK = Basis op Kop. Hierin zijn alle Enschedese schoolbesturen vertegenwoordigd. De BOK heeft tot doel het gezamenlijk

ontwikkelen en uitvoeren van ICT-beleid.
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Deze speerpunten hebben een directe relatie met het speerpunt “school van de toekomst” uit het Strategisch
Perspectief 2022, waarbinnen veel aandacht is voor de ontwikkeling van de ‘21st Century Skills’. Het is een
eerste aanzet hiertoe.

1.4.9.1 Leerlijn mediawijsheid
Al onze leerlingen komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met internet, met alle voor- en nadelen van
dien. Volgens onze scholen zijn de kinderen onvoldoende voorbereid op deze virtuele wereld en worstelen
de scholen met de vraag hoe hier mee om te gaan. Bij het ontbreken van een bestaande leerlijn
mediawijsheid heeft Consent besloten deze te gaan ontwikkelen. Hiervoor is een Docent Ontwikkelteam
samengesteld met ondersteuning van de Universiteit Twente, Stichting Mijn Kind Online en de bovenschools
ICT-er. Er is gekozen voor het ontwerpen van een leerlijn, een stapsgewijze opbouw van tussendoelen naar
een einddoel. Door de opsplitsing in tussendoelen vervolgens te koppelen aan leerjaren, wordt het mogelijk
om te zien welk onderwerp wanneer aan bod moet komen. Met deze leerlijn hebben de leerkrachten een
instrument om structureel aandacht te besteden aan mediawijsheid zodat voorkomen wordt dat het alleen zo
nu en dan (of ad hoc) gebeurt. Het document is op dit moment een eindproduct en is tegelijkertijd een begin.
Want zodra leerkrachten ermee gaan werken in de klassen wordt de volgende stap gezet: hun ervaring zal
leiden tot nieuwe wensen, tot het ontwerpen van nieuwe lessen of misschien wel tot het maken van andere
keuzes.
Om er zorg voor te dragen dat leerkrachten er werkelijk mee gaan werken, is het aanleveren van de leerlijn
als document onvoldoende. Na een oriëntatiefase is in samenwerking met de Academie VCO Consent
gekozen om een maatwerkopleiding tot onderwijskundig ICT-er in te richten, waar de leerlijn mediawijsheid
als uitgangspunt dient. De opleiding start in maart 2014.

1.4.9.2 Online samenwerking middels Vierkeerwijzer 2.0 en Learning Circles
Het aanleren van ICT (instrumentele) vaardigheden krijgt op iedere school aandacht. Nog interessanter
wordt het wanneer leerlingen in de gelegenheid worden gesteld deze toe te passen.
Vierkeerwijzer 2.0
In samenwerking met WSNS, de begeleider van de MI9-scholen en de bovenschoolse ICT-ers van VCO en
Consent is in het schooljaar 2012-2013 met vijf scholen, waarvan één VCO school, een pilot met de werktitel
"Vierkeerwijzer 2.0" gestart. Tijdens twee themaweken zijn vijf scholen samen opgetrokken om middels
online kennisdeling te komen tot kennisconstructie10. Het doel om met integratie van begrijpend lezen
strategieën binnen Social Media (een gezamenlijk blog) te komen tot betere leerresultaten en grotere
betrokkenheid van leerlingen en ouders is volgens de betrokken leerkrachten geslaagd 11. Het enthousiasme
van de leerlingen en leerkrachten heeft geleid tot het besluit om de werkwijze in het schooljaar 2013-2014
voort te zetten, zodat een beweging richting verdieping en borging gemaakt wordt. De belangstelling binnen
MI scholen lijkt zo groot dat de Enschedese pilot vermoedelijk wordt opgeschaald tot een landelijk project.
Deze start de 2e helft van het schooljaar.
Learning Circles
Het werken in Learning Circles is eveneens een manier van online samenwerken waarbij de wereld in de
klas wordt gehaald en met de klas de wereld wordt ingegaan. In deze tijdelijke leergemeenschap vindt online
(internationaal) samenwerking plaats over een vastgesteld thema. Global Teenager Projects (GTP) is een
partij die daarin coördineert. Ze werken v.w.b. de Nederlandstalige Circles samen met deelnemers uit

9

Meervoudige intelligentie

10

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 te verkennen en oplossingen te bedenken
11

De resultaten van deze eerste pilotfase zijn nog steeds zichtbaar: http://mi-poolgebieden.blogspot.nl/ en http://mi-

kunstdoordetijdenheen.blogspot.nl/ .
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Suriname, Curaçao en Nederland. De afnemende belangstelling van de scholen voor deze opzet en het
succes van de pilot Vierkeerwijzer 2.0 heeft de bovenschools ict-ers van VCO en Consent doen besluiten
een oproep te doen voor een pilot online samenwerking voor de niet MI-scholen. Deze start eveneens de 2e
helft van het schooljaar.

1.4.10 Governance ontwikkelingen (interne beheersing en toezicht)
De interne regelingen binnen Consent zijn in lijn met de Code Goed Bestuur. Bovendien beschikt Consent
over een efficiënte, resultaatgerichte en professionele organisatie, met gescheiden verantwoordelijkheden
en de benodigde controle- en verantwoordingsystemen. De interne beheersing is gebaseerd op het planning
& controlmodel dat is weergegeven in §5.1.
Om te stimuleren dat de RvT en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) haar rollen
adequaat kunnen uitoefenen, wordt gezamenlijk opgetrokken bij belangrijke ontwikkelingen, zoals bij de
vaststelling van het Strategisch Perspectief 2022, bij de monitoring van de uitvoering van het strategisch
beleid en bij de opzet voor de hernieuwde risicoanalyse.
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1.5

Huisvesting en facilitair beheer

1.5.1 Strategisch huisvestingsbeleid als basis voor nieuw spreidingsbeleid
In het voorjaar van 2012 is in opdracht van het CvB een nieuw strategisch huisvestingsbeleid voorgelegd. In
lijn met het Strategisch Perspectief wordt hierin een beeld geschetst van dé Consentschool in 2022.
Onderdeel van het strategisch huisvestingsbeleid is de ‘meetlat’, een meetinstrument (peilstok) waarmee
periodiek de status van de huisvestingsportefeuille kan worden getoetst. Consent wenst grip te krijgen op
haar gebouwenportefeuille in relatie tot meerjarige onderhoudsplannen (MJOP), exploitatielasten en
jaarbegrotingen. Met behulp van de meetlat is het mogelijk om gebouwen op school- en wijkniveau te
beoordelen en zo toekomstperspectief te bepalen. Dit toekomstperspectief vormt de basis voor het tactische
en operationele huisvestingsbeleid van Consent in de periode 2014-2022, vast te leggen in een integraal
huisvestingsplan. Daarbij wordt rekening gehouden met gemeentelijke kaderstukken zoals het 'Integraal
huisvestingsplan Gemeente Enschede' en de nieuwe Verordening Onderwijshuisvesting van de VNG.
Om de toepasbaarheid van de meetlat te kunnen toetsen is in 2013 een pilot gestart met deelname van 12
Consent-scholen. De resultaten van het onderzoek (titel: Actualisatie notitie spreidingsbeleid versie 0.2) zijn
ondersteunend en richtinggevend voor verder beleid, alleen te bepalen door het bestuur. Het advies is om
het nieuwe spreidingsbeleid op te nemen als een vast onderdeel tijdens managementgesprekken tussen
bestuur en schooldirectie. Huisvesting krijgt daarmee als strategisch bedrijfsmiddel een centrale positie.

1.5.2 Actuele huisvestingsontwikkelingen in 2013
Hieronder volgt een overzicht van renovatie, planontwikkeling of ingebruikname van gebouwen:
1. OBS de Linde. Renovatie van de nieuwe uitvoeringslocatie aan de Zandhorstlaan 99-101 te Oldenzaal
(oplevering maart 2014). Aanvullend wordt in maart 2014 een portacabin geplaatst en in gebruik
genomen. De huidige locatie aan de Hunenveldlaan wordt overgedragen aan de gemeente Oldenzaal.
2. OBS LaRes. Grootscheepse renovatie van de oorspronkelijke uitvoeringslocatie aan de Rozenstraat 98
te Enschede (oplevering april 2014). Het tijdelijke onderkomen van BS LaRes aan de Dotterbloemstraat
is begin maart 2014 eindigend, daarna volgt overdracht van het gebouw aan de gemeente Enschede.
3. Ontwikkeling Kulturhus Overdinkel. Samenwerkingsproject tussen Consent, VCO, woningcorporatie
Domijn, Stichting Cluster en de gemeente Losser. Het project bevindt zich in de VO-fase (voorontwerp).
4. Brede School Losser. Nieuwbouw van de Brede School Losser, een samenwerkingsproject tussen
Consent, SKOLO en de gemeente Losser. De uitvoeringslocatie van OJB De Imenhof aan de Markeweg
is in september 2013 gesloopt, waarna de school voor een periode van twee jaar is ondergebracht aan
de Hogeweg in Losser. De start van de bouw vindt plaatst medio 2014.
5. Glanerbrug-Zuid. Ontwikkeling IKC in combinatie met uitvoering grootonderhoud.
6. Internationale School Twente (IST). Verbouwing etage/vleugel van locatie de Tiemeister (Stedelijk
Lyceum - secondary) en inrichting van een schoolplein ten behoeve van de Primary van IST.
7. Doorontwikkeling van de vorig jaar door Het Zeggelt in gebruik genomen vestiging aan de
Meeuwenstraat 4. Eind 2012 had Consent 50% van het beschikbare aantal lokalen (8) van deze locatie
in gebruik, eind 2013 al 75% en verdere groei zorgt voor een volledige bezetting in de zomer van 2014.
8. Bestuurskantoor Consent. In 2013 is geschikte nieuwe huisvesting gevonden voor het bestuurskantoor
van Consent, momenteel gevestigd aan de Buurserstraat 250 te Enschede. Met ingang van mei 2014
zijn bestuur en alle ondersteunende diensten gehuisvest in Het Tromphuis 47 aan de Tromplaan te
Enschede. Aan de verhuizing liggen o.a. de aflopende huurovereenkomst van het gebouw aan de
Buurserstraat en een samenwerkingsverband met VCO ten grondslag.

1.5.3 Ontwikkeling kindcentra van invloed op spreidingsbeleid
Zoals vermeld in §1.4.6 heeft een groot deel van de scholen in 2012 een partner gekozen voor de te
ontwikkelen kindcentra. De kindcentra zijn bedoeld voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar en kunnen van
invloed zijn op de fysieke huisvesting van onze scholen. In het nieuwe spreidingsbeleid zal hiermee dan ook
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rekening worden gehouden. Bij de fasegewijze invoering van de kindcentra wordt bovendien aansluiting
gezocht met reeds geplande huisvestingsprojecten.

1.5.4 Reductie structurele onderhoudskosten
In 2011 is geconstateerd dat de gemiddelde onderhoudskosten ten behoeve van de instandhouding van de
uitvoeringslocaties, structureel hoger zijn dan het jaarlijks beschikbare budget. In 2012 heeft adviesbureau
Ingenion op verzoek van Consent onderzoek gedaan naar de juiste balans tussen beschikbaar vastgesteld
budget en een verantwoorde instandhouding van de ca. 42 schoolgebouwen. Ingenion heeft hierbij rekening
gehouden met de risico's en consequenties voor het onderwijs.
De voorziening groot onderhoud wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Voor 2014 en veder
is de conclusie dat de voorziening de komende jaren voldoende zal zijn om het verwachte groot onderhoud
te kunnen financieren.

1.5.5 Kwaliteitsverbetering huisvesting, risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en energie
Een voorgenomen kwaliteitsverbetering op het gebied van huisvesting, RI&E (risico-inventarisatie en
evaluatie) en energieaanpassingen (o.a. klimaatbeheersing), heeft Consent in 2008 doen besluiten hiervoor
financiële middelen beschikbaar te stellen. Er zijn bestemmingsreserves gevormd met een totaalbedrag van
EUR 1.340.000.
In overleg met Bouw Consulting Twente (BCT) is een plan opgesteld voor de uitvoering van genoemde
activiteiten in de periode 2009-2011. Doordat niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd zijn dan wel
goedkoper uitgevoerd konden worden dan gepland, resteerde er ultimo 2011 een bedrag van EUR 243.000.
In 2012 is deze reserve gebruikt voor het aanbrengen van gietvloeren in sanitairgroepen en inloop- en
borstelmatten ten behoeve van entrees. Beide aanpassingen zullen op korte termijn leiden tot een daling van
de onderhoudskosten. Het restant van de bestemmingsreserve (ultimo 2012: EUR 125.000) is ingezet voor
de laatste uitleveringen van de borstelmatten in 2013, het project Frisse Scholen (zie § 1.5.6), inspecties
speeltoestellen (firma Abos) en valbeveiliging op daken (inclusief begeleidingskosten adviesbureau).
De kwalitatieve resultaten zijn als positief te beoordelen. Veel schoolgebouwen hebben een verbeterde
uitstraling en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van energie (o.a. vervanging cv-installaties,
verlichting, klimaatbeheersing).

1.5.6 Duurzame en Frisse bassischolen
Op initiatief van de gemeente Enschede is medio 2012 het convenant Verduurzaming Basisscholen door
Stichting Consent ondertekend. Door het convenant te omarmen toont Consent haar betrokkenheid bij het
project Frisse Scholen en sluit ze aan bij de ambitieuze intenties van meerdere Enschedese schoolbesturen
en de gemeente om te komen tot CO2-vrije (klimaat- of energieneutrale) schoolgebouwen.
In opdracht van de gemeente heeft adviesbureau Enerdeco een haalbaarheidsstudie Verduurzaming
Basisscholen gepresenteerd. Aan de hand van maatregelen die in korte tijd zijn terug te verdienen (de
zogenoemde quick-wins, bijvoorbeeld het plaatsen van slimme meters) is een prioriteitenlijst opgesteld met
kansrijke scholen voor de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen. Tevens is gekeken naar stedelijke
ontwikkelingen, zoals de vorming van Kindcentra (zie § 1.5.3).
Kansrijke schoolgebouwen binnen Consent zijn o.a. Glanerbrug-Zuid, LaRes (52-wekenschool), De
Bothoven en De Lipper (Multifunctionele Accommodatie, MFA, Hart van de wijk Velve). Ten behoeve van
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deze scholen wordt een maatwerkadvies (Energie Prestatie Advies, EPA) uitgebracht dat moet leiden tot
energieneutrale gebouwen (zie ook § 1.5.5).

1.5.7 Aandacht voor integrale veiligheid
Scholen zijn verplicht om de fysieke en sociale veiligheid van leerlingen, personeel en andere gebruikers te
garanderen. In dat kader heeft Consent beleid ontwikkeld dat er op gericht is de veiligheidssituatie op alle
scholen eenduidig te organiseren en te verbeteren. Daartoe is een langjarige overeenkomst gesloten met
Velco Brandbeveiliging.
Het beleid betreft onder andere de controle op brandblusmiddelen, het opleiden van bedrijfshulpverleners,
het oefenen van ontruimingen op locatie, het vervaardigen en monteren van ontruimingsplattegronden en
het schrijven van ontruimingsplannen. Alle gegevens worden centraal in een online-versie gearchiveerd en
onderhouden. Om de kwaliteit voor de lange termijn te waarborgen is er afstemming tussen Velco, de
brandweer en Consent.
Velco is eind 2011 gestart met voorbereidende (inventarisatie)werkzaamheden met als streven een
projectrealisatie medio 2012 en een uitloop- en nazorgfase tot 1 januari 2013. De controle op
brandblusmiddelen, het uitvoeren van ontruimingsoefeningen en het scholen van BHV-ers verloopt volgens
planning. Consent voldoet hiermee aan de wettelijke eisen. De vervaardiging van ontruimingsplattegronden
en –plannen heeft enige vertraging opgelopen. Enerzijds veroorzaakt door intensivering van de contacten
met de brandweer Twente en de positief kritische adviezen die daaruit voortkomen, anderzijds door
procesvertragende factoren in de uitvoering van Velco Brandbeveiliging. De uitrol en oplevering van deze
onderdelen heeft daarom pas in november 2013 plaatsgevonden.

1.5.8 Centrale inkoop
In 2012 is een eerste aanzet gegeven tot professionalisering op het gebied van inkoop. In samenwerking
met VCO12 heeft Consent adviesbureau Ingenion gevraagd dit proces te ondersteunen. Het traject richt zich
op twee hoofddoelstellingen.
1. Centralisatie van inkoop gevolgd door kostenreductie: het organiseren van centrale inkoop
(bovenschools en zo mogelijk over de twee stichtingen) met als doel het realiseren van inkoop- en
kwaliteitsvoordelen alsmede het uitvoeren van operationele inkooptaken zoals aanbesteden, het sluiten
van contracten, borging van implementatietrajecten en het voeren van contractbeheer.
2. Borging van de inkoopfunctie in de organisatie: hieronder wordt onder meer verstaan het opstellen van
inkoopvoorwaarden, het formuleren van inkoopbeleid, het voeren van de contract- en
factuuradministratie, het opzetten van een inkoophandboek, inkoopjaarplan, inkoopkalender en
bestelportal en het inrichten van de inkooporganisatie.

12

In 2013 is Stichting KOE uit deze samenwerking gestapt.
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In 2013 zijn de volgende besparingen gerealiseerd (tabel 7).
Tabel 7

Gerealiseerde inkoopbesparingen.

Deelproject

Methode

Papier

Onderhandeling

Disposables

Onderhandeling

Energie.
Optimalisering aansluitingen
ICT. Verlaging kosten per
leerling en serverbeheer
Schoonmaak.
Verbetering programma
Multifunctionals.
Vervroegde overstap
Leermiddelen.
Kostenreductie
Totaal structureel
Totaal éénmalig

Onderzoek
Onderhandeling
Europese aanbesteding
Controle
Onderhandeling

Gerealiseerde
besparing per jaar
€ 10.000
structureel
€ 15.000
structureel
€ 15.000
structureel
€ 46.000
éénmalig
€ 54.000
structureel
€ 7.100
éénmalig
€ 20.300
structureel
€ 114.300
€ 53.100

Leverancier
Perfekt Pack en Konica
Minolta
Twepa
GDF Suez en Essent
QL-ICT
Visschedijk
Konica Minolta
Heutink

Daarnaast is geïnvesteerd in de ontwikkeling van het bestelportaal. Het bestelportaal is opgezet om
bestelfunctionarissen binnen de organisatie te ontzorgen en het bestelproces te verbeteren.
Via www.consent.bestelportaal.nl komt een bestelfunctionaris rechtstreeks bij de leveranciers terecht waar
op stichtingsniveau een overeenkomst mee is afgesloten. Het doel is om in de toekomst steeds meer
leveranciers hierin onder te brengen. Voorafgaand aan de ingebruikname van de site, is deze nieuwe wijze
van bestellen uitgebreid getest door vier scholen. Het beoogde voordeel van dit portaal is:







Eenvoudig bestellen (bevestiging en mail aan leverancier worden zonder extra handelingen verstuurd)
Zo weinig mogelijk handelingen (1 x inloggen)
Betrouwbare leveranciers in 1 oogopslag (kwaliteit, prijs en voorwaarden zijn gecontroleerd)
Bestelformulieren direct beschikbaar
Formulieren grotendeels ingevuld (minder kans op fouten)
Beschikbaar stellen van informatie over inkoop (inkoopvoorwaarden, inkoopbeleid, overeenkomsten,
contactgegevens en dergelijke)

Voor 2014 is een inkoopkalender opgesteld. De belangrijkste inkoopprojecten betreffen meubilair, IThardware, AV-middelen, telecommunicatie, onderhoud en ICT-beheer.
De resultaten zijn mede tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen Consent, VCO en Ingenion.
Door samenwerking zijn hogere inkoopvoordelen gerealiseerd. Het doel is om in 2014 de ingezette koers te
vervolgen en conform de inkoopkalender planmatig en gestructureerd inkoopprojecten uit te voeren.
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2.

Financiële informatie

2.1

Financiële positie op balansdatum

2.1.1 Kapitalisatiefactor Commissie Don
De commissie Don gaat in haar rapport uit van de kapitalisatiefactor als indicatie voor het maximaal
benodigde vermogen.
De definitie van de kapitalisatiefactor betreft: totale vermogen verminderd met de waarde van de gebouwen
en terreinen die onder de materiële vaste activa vallen, gedeeld door het totaal aan baten plus het resultaat
van de financiële baten en lasten. De kapitalisatiefactor bestaat uit de transactiefunctie (benodigd vermogen
om de kortlopende schulden te kunnen voldoen), de financieringsfunctie (benodigd om de materiële vaste
activa te kunnen vervangen) en de financiële buffer.
Voor grote instellingen adviseert de commissie Don een bovengrens van 35%. Consent heeft ultimo 2013
een kapitalisatiefactor van 37,6% (2012: 35,1%). De kapitalisatiefactor ligt hiermee boven de
signaleringsgrens van de commissie Don.
Rekening houdend met de verwachte investeringen in het onderwijs zal de kapitalisatiefactor van Consent
de komende jaren dalen richting een factor van 31% en daarmee de signaleringsgrens niet overschrijden.

2.1.2 Kapitaalbehoefte Consent is gebaseerd op geactualiseerde risicoanalyse
Inzake deze financiële buffer adviseert de commissie Don voor grote instellingen een bovengrens van 5%.
Voortbouwend op het gedachtengoed van de commissie Don heeft Consent de kapitaalbehoefte in kaart
gebracht die nodig is om de doelstellingen van de organisatie te kunnen realiseren.
Hiertoe is in 2013 een risicoanalyse gemaakt op basis van een risk control framework dat gebaseerd is op
de stuurvariabelen zoals deze voor Consent van toepassing zijn. Deze risicoanalyse wordt jaarlijks twee keer
geactualiseerd en maakt een geïntegreerd onderdeel uit van de plan & control cyclus (zie §5.8).
Zoals uit § 5.8 blijkt acht Consent een hogere financiële buffer noodzakelijk op basis van de risico’s waarmee
de organisatie te maken heeft, namelijk EUR 3,8 mio, wat overeenkomt met een buffer van circa 9%.
De algemene reserve bedraagt ultimo 2013 EUR 4,8 miljoen. Uit de risicoanalyse is een kapitaalbehoefte
gebleken van EUR 3,8 miljoen (excl. bestemmingsreserves). Hiermee is in de meerjarenbegroting 20132017 rekening gehouden doordat de komende jaren een negatief resultaat is begroot door extra
investeringen. Op basis hiervan zal de algemene reserve naar verwachting geleidelijk dalen tot EUR 3,8
miljoen.
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2.2

Analyse van het resultaat

Tabel 8

Baten en lasten.
Realisatie en begroting 2013, alsmede het verschil tussen begroting en realisatie

* (€)
Rijksbijdragen
Ov. overheidsbijdragen en subs
Overige baten

realisatie 2013 begroting 2013
38.664.738
36.227.000
3.928.797
3.199.000
1.046.110
1.503.000

verschil percentage
2.437.738
6,7%
729.797
22,8%
-456.890
-30,4%

Totaal baten

43.639.645

40.929.000

2.710.645

6,6%

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

34.632.133
767.629
3.199.757
3.898.298

34.044.000
806.000
3.220.000
3.535.000

588.133
-38.371
-20.243
363.298

1,7%
-4,8%
-0,6%
10,3%

Totaal lasten

42.497.817

41.605.000

892.817

2,1%

1.141.828

-676.000

1.817.828

-268,9%

308.753

112.000

196.753

175,7%

1.450.581

-564.000

2.014.581

-357,2%

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat

Het resultaat over 2013 bedraagt EUR 1.450.581. Dit positieve resultaat is grotendeels ontstaan door de
extra rijksbijdragen, die in december 2013 zijn ontvangen. Zonder deze extra ontvangsten (die conform
advies van de PO-raad geheel zijn verantwoord in het resultaat van 2013) zou het resultaat rond de nul zijn
uitgekomen. Het resultaat over 2013 is EUR 2,0 mio hoger dan oorspronkelijk was begroot. Een
gedetailleerde analyse van het resultaat geeft het volgende beeld.
De rijksbijdragen zijn EUR 2,4 mio hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door:
3. EUR 0,4 mio hogere rijksvergoedingen (met name personeel), vooral als gevolg van een groei van het
aantal leerlingen in de loop van het schooljaar 2012-2013.
4. EUR 1,8 mio hogere overige subsidies OCW. Dit betreft voor EUR 1,5 mio de nieuwe bijzondere en
aanvullende bekostiging voor jonge leerkrachten en PO (aanvullende lumpsummiddelen uit het
Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord), voor 0,2 mio de professionalisering van
schoolleiders en voor 0,1 mio extra vergoeding door een stijging van het aantal geïndiceerde leerlingen
en extra vergoeding voor impulsgebieden.
5. EUR 0,2 mio inkomsten uit loonkostensubsidie. Deze inkomsten waren verantwoord onder overige
baten. Deze subsidie behoort echter tot de overige subsidies OCW.
De overige overheidsbijdragen en subsidies zijn EUR 0,7 mio hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door:
6. EUR 0,4 mio hogere gemeentelijke bijdragen. Voor EUR 0,3 mio betreft dit projectsubsidies, die onder
overige baten waren verantwoord. De resterende EUR 0,1 mio betreft vergoedingen in verband met
schades en in het kader van werkverruimende maatregelen.
7. EUR 0,2 mio hogere bijdragen van de Stichting Vervangingsfonds.
8. EUR 0,2 mio extra (niet gemeentelijke) projectsubsidies.
9. EUR 0,1 mio lagere vergoeding van de Stichting Internationaal Onderwijs Twente.
De overige baten zijn EUR 0,4 mio lager dan begroot. Dit wordt verklaard door:
10. EUR 0,1 mio hogere bijdragen in het kader van schoolfees.
11. EUR 0,2 mio lagere inkomsten uit loonkostensubsidie. Deze inkomsten zijn behoren tot de overige
subsidies OCW.
12. EUR 0,3 mio lagere gemeentelijke projectsubsidies, die zijn verantwoord onder overige
overheidsbijdragen en subsidies.
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De rentebaten zijn EUR 0,2 mio hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door een onverwacht positieve “click”
op het moment van vrijval van effecten van Loyalis in april 2013.
De overige lasten zijn EUR 0,3 mio hoger dan begroot. Dit wordt met name verklaard door de overboeking
van projectsubsidies naar de exploitatie.

2.3
Tabel 9

Analyse van de balansposten: er is sprake van een gezonde financiële situatie
Balans per 31-12-2013

* (€)
Materiële vaste activa
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Totaal activa
Eigen Vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

2013
3.897.766
3.610.849
0
9.096.978

2012
4.070.096
3.368.695
3.000.000
4.460.625

16.605.593

14.899.416

8.853.711
3.462.735
4.289.147

7.403.130
3.361.224
4.135.062

16.605.593

14.899.416

De liquide middelen zijn fors gestegen met EUR 4,6 mio met als belangrijkste oorzaken
 de vrijval van effecten in 2013 (Loyalis);
 het positief resultaat over 2013 met name veroorzaakt door de aanvullende lumpsummiddelen uit het
Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord.
Het eigen vermogen is als gevolg van het positieve resultaat over 2013 gestegen met EUR 1,4 mio.
De voorzieningen zijn licht gestegen met EUR 0,1 mio als resultante van een daling van de voorzieningen
voor ADV (EUR -20K) en juridische zaken en personele fricties (EUR -100K), een stijging van de
voorzieningen voor ambtsjubilea (EUR 150K) en de voorziening gebouwonderhoud binnenzijde (EUR 70K).
De kortlopende schulden zijn ten opzichte van voorgaand jaar gestegen met EUR 0,15 mio. Consent heeft
geen langlopende schulden.
Het algemene beeld lijkt haaks te staan op het ingezette beleid, namelijk een toename van het eigen
vermogen en daling van de vaste activa. Dit beeld moet echter genuanceerd worden. Allereerst vormen de
genoemde extra lumpsumgelden, die in 2013 zijn verantwoord als baten, budget dat de komende tijd zal
worden besteed. Daarnaast zijn in de meerjarenbegroting 2014-2018 jaarlijks tekorten begroot met als doel
een verdere (verantwoorde) afbouw van de algemene reserve naar het normniveau van het
weerstandvermogen (EUR 3,8 mio) in 2018.
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Tabel 10

Financiële ratio’s.
De current ratio meet de liquiditeit van Consent; de mate waarin kor t vreemd vermogen
uit de vlottende activa kan worden gefinancierd.
Solvabiliteit geeft weer in hoeverre Consent aan haar verplichtingen kan voldoen.

RATIOS
Current ratio
Vlottende Activa
Kortlopende Schulden
Solvabiliteit 1
Eigen vermogen
Totaal vermogen
Solvabiliteit 2
Eigen vermogen + voorziening
Totaal vermogen

2013

2012

2011

12.707.827
4.289.147
2,96

10.829.320
4.135.062
2,62

12.366.634
4.717.376
2,62

8.853.711
16.605.593
53%

7.403.130
14.899.416
50%

8.028.779
16.409.547
49%

12.316.446
16.605.593
74%

10.764.354
14.899.416
72%

11.692.171
16.409.547
71%

Langlopende financieringsbronnen financieren de langlopende bestedingen volledig en daarnaast een groot
deel van de kortlopende bestedingen. Dit betekent dat de ‘current ratio’ (kortlopende activa / kortlopende
schulden) met 2,96 goed is, wat wordt verklaard door het niet in eigendom hebben van de gebouwen.
De solvabiliteit is gestegen naar 53% door de stijging van het eigen vermogen als gevolg van het positieve
resultaat van 2013. De komende jaren zal deze weer wat afnemen. De solvabiliteit ligt bij voorkeur rond of
boven de 50%.
Op basis van de bovenstaande cijfers kan de organisatie als financieel gezond worden bestempeld.

2.4

Investeringenbeleid: rekening houdend met norm weerstandsvermogen en investeringsplafond

Jaarlijks kunnen investeringsplannen ingediend worden, welke door het CvB worden beoordeeld op hun
financiële haalbaarheid. Hierbij wordt de norm van het weerstandsvermogen evenals het investeringsplafond
van EUR 800.000 in acht genomen.

2.5

Treasury beleid: Consent beschikt over voldoende financiële middelen

In het treasurystatuut worden kaders en randvoorwaarden beschreven ten aanzien van het opnemen en
uitzetten van gelden, alsmede de financiële organisatie en de daarmee samenhangende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In het treasurystatuut is rekening gehouden met de door het
Ministerie van OCW voorgeschreven regeling "Beleggen en Belenen'.
Conform het treasurystatuut beschikt Consent over een treasurycomité. Het treasurycomité vergadert
tenminste één keer per jaar. De laatste vergadering heeft plaatsgevonden in januari 2014. De volgende
onderwerpen kwamen onder andere aan de orde:







huidige liquiditeits- en risicopositie;
prognose van de ontwikkeling op de financiële markten;
kasstroomprognose voor het komende jaar;
verwachte renteresultaten;
vrijval van het Loyalis FS garantiefonds in 2013;
evaluatie van de huisbankier.
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Consent beschikt naast de reguliere rekening courant tegoeden (2013: EUR 2,0 miljoen; 2012: EUR 1,1
miljoen) over een (direct opeisbare) spaarrekening (2013: 7,1 miljoen; 2012: EUR 3,4 miljoen). Ultimo 2012
beschikte Consent tevens over een hoofdsom gegarandeerd beleggingsproduct van Loyalis FS
garantiefonds van EUR 3,0 miljoen met een looptijd van 5 jaar. Deze is in 2013 vrijgevallen ten gunste van
de (direct opeisbare) spaarrekening. Consent bezit geen financiële derivaten.
Mede gezien de huidige economische situatie zijn in 2013 geen specifieke treasury-activiteiten uitgevoerd.
Ook in 2014 zullen geen specifieke treasury-activiteiten worden uitgevoerd;
Met betrekking tot de liquiditeits- en risicopositie van Consent is nog steeds sprake van een gezonde
financiële situatie. De liquiditeitsprognose geeft aan dat Consent het komende jaar voldoende liquide
middelen ter beschikking zal hebben.
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3.

Horizontale verantwoording

Ons beleid ten aanzien van de formele medezeggenschap is er op gericht om de GMR13 zo goed mogelijk te
faciliteren en te informeren over zaken die haar aangaan, zodat zij haar wettelijke taken kan uitoefenen.
Er geldt een faciliteitenregeling die onder meer voorziet in voldoende inhoudelijke en secretariële
ondersteuning van de GMR en in een vergoeding voor ouders die bestuurlijke taken op zich nemen.
GMR-leden hebben toegang tot de managementsite van Consent en gebruiken dat middel om intern met
elkaar te communiceren. Met de GMR is overeenstemming over een opzet voor de GMR, geschoeid op de
leest van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Voor een goede en slagvaardige werkwijze vindt er periodiek overleg plaats tussen het CvB en het dagelijks
bestuur van de GMR, waarin de GMR wordt voorbereid en geïnformeerd over ontwikkelingen,
(management)rapportages en te nemen beleidsvoornemens. Dit overleg wordt tevens gebruikt voor het
samenstellen van de agenda van de GMR-vergadering.
Voor het overige is het interne besluitvormingsproces gericht op het bereiken van optimaal draagvlak voor
beslissingen van het bestuur. Elke school is via zijn directeur vertegenwoordigd in één van de drie
netwerken. Een afvaardiging van elk van deze netwerken en van de GMR heeft zitting in de adviesgroep
besluitvorming. Voorgenomen besluiten van het CvB worden in de adviesgroep behandeld, waarna zij, na
een terugkoppeling in de netwerken, voorzien van een advies van de adviesgroep door het CvB definitief
kunnen worden vastgesteld.
Daarnaast wordt verantwoording van beleid afgelegd aan de RvT, de onderwijsinspectie en waar van
toepassing de collega-schoolbesturen in samenwerkingsverbanden.
Dit jaarverslag is primair bestemd als verantwoording aan de RvT, de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad en het Ministerie van OCW. Daarnaast wordt er jaarlijks een publieksversie
opgesteld van het jaarverslag. Deze publieksversie is met name bedoeld voor ons personeel en de ouders
van onze leerlingen, en wordt gepubliceerd op onze website.
De resultaten van de horizontale verantwoording worden door het CvB gebruikt om het beleid te monitoren,
te evalueren en eventueel bij te stellen.

13

GMR, Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad, bestaande uit een vertegenwoordiging van een ouder en een personeelslid

van elke school en het bestuursbureau.
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4.

Sociaal jaarverslag

Tabel 11

Personeel in dienst.
Deze tabel geeft de verdeling van het personeelsbestand weer
met peildata 31-12-2012 en 31-12-2013

31-12-2013
Directie
Onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend
personeel
Totaal

4.1

31-12-2012

aantal

fte

aantal

fte

38
503
78

37,6
391,1
58,9

45
512
81

44,7
393,7
61,4

619

487,6

638

499,8

Talentontwikkeling in het kader van onderwijskundig leiderschap

Al in 2012 zijn de bakens met betrekking tot de ontwikkeling van onderwijskundig leiderschap verzet naar
een geïntegreerde opleiding van “persoonlijk leiderschap op onderwijskundig terrein”. Beide
maatwerktrajecten (onderwijskundig leiderschap en onderwijskundig begeleider) worden vanaf 2012
geïntegreerd aangeboden. De opleidingsduur is daarom verlengd met 6 maanden. Na 14 maanden wordt
het eerste deel van de opleiding afgesloten met een actieonderzoek. Afhankelijk van talent en belangstelling
kunnen de trainees kiezen voor een vervolgmodule van 6 maanden met als thema “Gespreid Leiderschap”.
Er wordt hiertoe afstemming gezocht met de opleiding Master of Educational Leadership (MEL) en de Master
Leren en Innoveren (MLI). Dit alles in samenwerking met de Hogeschool Saxion.
Deze inzet leidt ertoe dat er een krachtige voorhoede in onderwijsinnovatie ontstaat in de scholen gedragen
door gespreid leiderschap. In 2013 zijn 24 trainees van start gegaan. In 2014 nemen 28 deelnemers deel
aan de vervolgopleiding schoolleider. In maart 2014 start het tweejarig maatwerktraject “Onderwijskundig
ICT-er”. Er hebben zich maar liefst 32 collega’s aangemeld. We verwachten dat deze opleiding een krachtige
impuls zal zijn voor toekomst gericht onderwijs.

4.2 Inrichting Opleidingscentrum
De huidige en toekomstige ontwikkelingen zoals opbrengstgericht werken, werken met het
ontwikkelingsperspectief en de invoering van passend onderwijs in combinatie met grotere klassen als
gevolg van de bezuinigingen, doen een zwaar beroep op de kwaliteit van leerkrachten en leidinggevenden.
Als we willen excelleren zullen wij moeten beschikken over excellente leerkrachten en leidinggevenden.
Hiervoor is continue professionalisering nodig. Eigen talent benutten en medewerkers stimuleren van elkaar
te leren. Dit zijn voor Consent en VCO argumenten geweest om samen een eigen opleidingscentrum op te
zetten. Onder de naam “Academie VCO Consent” geven de besturen sinds 2012 vorm aan de uitwisseling
van expertise, kennisdeling en professionalisering van medewerkers.
De “Academie” is vanaf 2013 operationeel, en vormt een lerend netwerk voor leraren van Consent en het
VCO. Samen met docentontwerpteams worden maatwerkprogramma’s ontwikkeld. Leervragen worden in
context verbonden aan de doelstelling van de organisatie of het team, aan de behoefte en eigenschappen
van de deelnemers, en aan het gewenste resultaat. Leren is verbonden aan de werkplek, het zogenaamde
‘blended learning’ is niet meer weg te denken. Flexibiliteit maakt onderwijsprogramma’s sterk en houdt ze
actueel en relevant. Door verschillende aanpakken gecombineerd in te zetten, wordt een maximaal
leerrendement bereikt.

4.3

Consent vanaf 1-1-2013 eigen risicodrager ziekte korter dan een jaar

Het ziekteverzuim bij Consent over 2013 bedroeg 6,6%. Dit is een verdere stijging ten opzichte van de vorige
jaren; 6% in 2012 en 5,5% in 2011. De gemiddelde meldingsfrequentie in 2013 is nog steeds laag namelijk
0,7 (2012: 0,6).
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De uitdaging voor de toekomst is de stijgende lijn van het ziekteverzuim een halt toe te roepen en in
positieve zin om te buigen. Het ziekteverzuimverloop wordt vanaf augustus 2013 zeer scherp gevolgd. Met
de schooldirecteuren van de scholen met een hoog ziekteverzuim worden gesprekken gevoerd, plannen
gemaakt en acties ingezet. Uitgangspunt is altijd het voorkomen van verzuim. In de praktijk is dit echter niet
altijd haalbaar en beïnvloedbaar. De voortgang wordt regelmatig geëvalueerd. Dat het
ziekteverzuimpercentage in 2013 hoger uitkomt dan in 2012 heeft vooral te maken met veel langdurig
verzuim, die door niet-beïnvloedbare factoren twee jaar in het verzuim blijven en waarvan uiteindelijk
afscheid wordt genomen vanwege arbeidsongeschiktheid.
Met ingang van 1 januari 2013 was Consent eigenrisicodrager voor verzuim korter dan een jaar. Waar tot en
met 2012 het Vervangingsfonds de vervangingskosten voor dit verzuim voor rekening nam, zou Consent dit
vanaf 2013 zelf bekostigen. In 2013 maakte het Vervangingsfonds bekend dat grote schoolbesturen (met
een jaarlijkse lumpsum van € 20 miljoen of meer) waartoe Stichting Consent ook behoort met ingang van 1
augustus 2013 de mogelijkheid krijgen om volledig eigen risicodrager te worden voor alle vervangingskosten
(ziekteverzuim, rechtspositioneel verlof, etc). Een gedeeltelijk eigen risicodragerschap waarvoor ook de
Stichting Consent destijds heeft gekozen behoorde vanaf 1 augustus 2013 niet meer tot de mogelijkheden.
In 2013 is vervolgens een onderzoek ingesteld naar de haalbaarheid van een volledig eigen
risicodragerschap. Uit dat onderzoek is gebleken dat de keus voor een volledig eigen risicodragerschap,
gelet op onder meer de financiële risico’s, niet verantwoord is en in overleg met de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad is dan ook besloten het eigen risicodragerschap met ingang van 1 augustus 2013
te beëindigen en met ingang van die datum weer terug te keren naar het “oude” declaratiesysteem.

4.4

Consent voldoet aan wettelijke verplichting in het kader van de functiemix

In de regel zijn de leerkrachten in het basisonderwijs aangesteld in een LA functie en op een speciale school
voor basisonderwijs in een LB functie. Functiemix biedt de mogelijkheid om door te stromen naar een hogere
LB of LC functie. Doel van de functiemix is enerzijds het bieden van een carrièreperspectief en anderzijds
het verhogen van de kwaliteit van de leerkracht en daarmee het onderwijs. De functiemix leidt tot een
verhoging van de loonkosten, die deels door de overheid wordt gecompenseerd.
In 2013 zijn voor het vierde achtereenvolgende jaar in het kader van de functiemix leerkrachten in een LB
functie (basisonderwijs) of een LC functie (speciaal basisonderwijs) aangesteld. Aan het verplichte
percentage LB van 32% in het basisonderwijs en het verplichte percentage LC van 11% in het speciaal
basisonderwijs is door Consent voldaan. In 2014 vindt nog een benoemingsronde plaats, waarna de
invoering van de functiemix zal zijn voltooid. De verdeling van de leerkrachten over de salarisschalen ligt op
schema
Tabel 12

Norm en realisatie functiemix
Kalenderjaar 2013

Soort onderwijs

Landelijke norm
LA
LB
LC

Realisatie Consent
LA
LB
LC

Basisonderwijs

62%

65%

Speciaal basisonderwijs

32%

1%*

89%

11%

35%
89%

0%*
11%

* Stichting Consent heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de 1% in schaal LC om te zetten in 3% extra
schalen LB.

4.5

Formatieve en personele ontwikkelingen

Eind 2013 zijn - verspreid over 31 scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs circa 719 personeelsleden in dienst (2012: 738), waarvan (wisselend) 100 personen in een vervangingsbetrekking. Het aantal fte bedroeg ultimo 2013 487,6 fte (2012: 499,8 fte). In vergelijking met 2012 is het
aantal personeelsleden derhalve gedaald met 19 (12,2 fte). Het aantal payrollers is gestegen van 26 ultimo
2012 naar 31 ultimo 2013.
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Per saldo is het aantal personeelsleden derhalve gedaald met 14, bij een daling van het leerlingaantal met
41 ten opzichte van 1 oktober 2012. Deze daling van de formatie wordt onder andere veroorzaakt door een
gewijzigde leerlingenpopulatie (minder leerlingen met een gewicht), een daling van de gewogen gemiddelde
leeftijd (GGL) en een verhoging van de gemiddelde personele lasten (GPL).
In 2013 is het natuurlijk verloop onder het personeel, in vergelijking met 2012, licht gedaald. Aan vijf
medewerkers is, op eigen verzoek, ontslag verleend (2012: eveneens 5) en vijf medewerkers zijn ontslagen
vanwege een afkeuring (2012: ook 5). Tenslotte hebben 9 medewerkers gebruik gemaakt van het
keuzepensioen, één medewerker heeft gebruik gemaakt van het ouderdomspensioen en acht medewerkers
hebben gebruik gemaakt van de FPU-regeling (2012: 9).
De beleidslijn om vacatures die tijdens een schooljaar ontstaan zoveel mogelijk in te vullen met een
zogenaamde payroll constructie, om langlopende verplichtingen te voorkomen, is ook in 2013 toegepast.
Daar waar dit om organisatorische redenen niet kan, vindt tijdelijke uitbreiding van de betrekkingsomvang
plaats. Op die wijze is een formatieve `buffer´ opgebouwd met een omvang van 42,5 fte (payroll en tijdelijke
uitbreidingen).
4.6

Uitkeringen na ontslag

Wij hechten veel waarde aan goed werkgeverschap. Vanuit deze uitgangspositie gaan we terughoudend om
met ontslag. Ontslag van medewerkers met een vast dienstverband wordt zoveel mogelijk voorkomen.
Enerzijds door het bevorderen van interne mobiliteit en anderzijds door het inbouwen van een flexibele schil
via een payroll constructie. Goed werkgeverschap houdt echter ook in dat wanneer bij niet goed functioneren
begeleidingstrajecten en andere oplossingsmogelijkheden onvoldoende resultaat hebben, het dienstverband
met betrokkene moet worden beëindigd.
In geval van gedwongen ontslag wordt een aanvraag gedaan bij het Participatiefonds. Indien deze aanvraag
wordt afgekeurd, komen de uitkeringskosten voor rekening van Consent. In 2012 heeft het Participatiefonds
de aanvraag voor één medewerker in eerste instantie afgewezen. Tegen deze beslissing heeft Consent
bezwaar gemaakt en in 2013 heeft het Participatiefonds besloten de aanvraag alsnog in te willigen. Ultimo
2013 zijn de verwachte uitkeringskosten meegenomen in de voorziening Juridische zaken.
4.7

Personeelssamenstelling

Consent streeft naar een zo evenwichtig mogelijk samenstelling van ons personeelsbestand, zowel qua
leeftijd als qua verhouding man/vrouw. Ultimo 2013 was de personeelssamenstelling als volgt:
Tabel 13

Personeelssterkte per geslacht en directeursfuncties.
Tabel geeft inzicht in aantallen en opbouw van het personeelsbestand, exclusief personeel met een
vervangingsbetrekking.

Fulltime
(42%)

Parttime
(58%)

Totaal

Waarvan
directeur
( 5%)

Waarvan
adjunct
directeur
(0%)

Man (22%)
Vrouw (78%)

103
155

34
327

137
482

17
19

0
2

Totaal

258

361

619

36

2

Het percentage vrouwen bedraagt 78% en het percentage mannen 22%. Dit percentage ligt in lijn met
voorgaande jaren. Voor het functioneren van de schoolteams vindt Consent het belangrijk dat het aantal
mannen voor de klas toeneemt. Bovendien zou het goed zijn dat er voor ieder kind een rolmodel in de
school aanwezig is. Bij het invullen van vacatures (ook middels payroll) wordt hier dan ook zoveel mogelijk
rekening mee gehouden, het feit in acht nemende dat het aanbod van mannen laag is in het onderwijs.
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Consent biedt haar medewerkers de mogelijkheid tot parttime werken en staat hier ook positief tegenover.
Van alle vrouwelijke personeelsleden heeft ultimo 2013 68% (2012: 69%) een parttime betrekking en bij de
mannelijke personeelsleden 25% (2012: 24%). Uiteraard wordt de organisatorische impact hierbij wel door
Consent in acht genomen; in het belang van onze leerlingen hanteren wij als uitgangspunt dat er maximaal
2 leerkrachten voor een klas mogen staan.
4.8

Leeftijdsopbouw

De hoogst scorende leeftijdsgroep ultimo 2013 is de groep 55 tot 60 jaar, namelijk 21,5%, zijnde 133
personen. De (zeven) andere leeftijdsgroepen vertonen met een gemiddelde van 61 personen per
leeftijdsgroep een (meer) evenwichtige personeelssamenstelling. De komende jaren wordt een groot
natuurlijk verloop verwacht, waardoor de verhouding in de leeftijdsopbouw de komende jaren op natuurlijke
wijze evenwichtiger zal worden. Op schoolniveau wordt gestreefd naar een evenwichtige leeftijdsopbouw
door interne mobiliteit zo veel mogelijk te bevorderen.
4.9

Klachtenafhandeling en vertrouwenswerk

Consent heeft zowel een klachtenregeling als een bezwaarschriftenprocedure. Binnen onze organisatie zijn
ter behandeling hiervan de volgende commissies ingesteld:
•
Klachtencommissie
•
Bezwaarschriftencommissie
Het bevoegd gezag beschikt over een vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij klachten.
Op iedere school is ten minste één schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon heeft tot taak de klager
een eerste opvang te bieden en te wijzen op de mogelijkheid voor het indienen van een klacht en het daarbij
inschakelen van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag
schriftelijk verslag uit van de verrichte werkzaamheden.
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5.

Interne beheersing

5.1

Algemeen

De administratieve organisatie en interne beheersing is beschreven in het handboek AO/IB. Het handboek
AO wordt periodiek geactualiseerd.
De planning- & controlcyclus (P&C cyclus) omvat de volgende producten: Strategisch Perspectief 2022,
operationeel beleidsplan, (meerjaren)begroting, (meerjaren)investeringsplannen, managementrapportages
en jaarverslag.
Het primaire proces en de relatie met de P&C producten is in onderstaande figuur weergegeven.
Figuur 4

Proces van interne beheersing.
De figuur geeft de relatie weer tussen het onderswijsproces, de P&C cyclus en de belangrijkste stuurvariabelen.
Deze uitgangspunten en de relaties vormen de basis voor de inrichting van het P&C proces.
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5.2

Uitvoering Strategisch Perspectief 2012-2022 via themagroepen

Inspelen op onzekere maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vraagt een langetermijnvisie. In
2011 is daarom een nieuw strategisch perspectief ontwikkeld voor de jaren 2012 tot en met 2022, zie
hoofdstuk 1.

5.3

Operationeel beleidsplan

Het operationeel beleidsplan 2013 is gebaseerd op de Meerjarenbegroting 2013-2017 , waar nodig
aangevuld met de actuele stand van zaken. Het operationeel beleidsplan bevat de concrete doelen, planning
en kosten van de beleidsontwikkeling in het betreffende jaar. Het beleid van Consent geldt voor alle scholen
binnen het concern. Scholen hebben daarbinnen speelruimte voor invulling van eigen beleid
5.4

Meerjarenbegroting

Sinds 2011 wordt voor het begin van ieder jaar door Consent een (beleidsrijke) meerjarenbegroting
opgesteld. Hiermee voldoet Consent aan de aanbeveling van de commissie Don. De begroting wordt ter
advisering voorgelegd aan de GMR en ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT.
De meerjarenbegroting is de financiële vertaling van het operationeel beleidsplan en weerspiegelt de
formatie en de middelen benodigd om het operationeel beleid te kunnen realiseren.
De meerjarenbegroting 2013 bestaat uit:
•
een samenvatting met de conclusies op hoofdpunten;
•
het operationeel beleidsplan 2013;
•
het bestuursakkoord;
•
status maatregelen begroting 2012-2016;
•
risicoparagraaf;
•
een meerjarenexploitatie, –balans en –kasstroomoverzicht 2013-2017 met toelichting;
•
een overzicht met de toekomstige leerlingprognoses; en
•
een overzicht met het toekomstig verwachte personeelsverloop.
In het meerjarenbestuursformatieplan dat jaarlijks vóór 1 mei moet worden vastgesteld wordt aansluiting
gemaakt met de meerjarenbegroting.
Ook op schoolniveau worden (beleidsrijke) meerjarenbegrotingen gemaakt door uit te gaan van drie
‘W-vragen’, ‘Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen en Wat mag het kosten?’. Onder andere
zijn opgenomen een SWOT-analyse en de doelstellingen van de school. De financiële gevolgen voor het
realiseren van deze doelstellingen heeft de school vervolgens gekoppeld aan de meerjarenbegroting en het
meerjareninvesteringsplan.
Het bestuur beoordeelt de schoolbegroting op financiële haalbaarheid, waarna deze door de schooldirecteur
ter advisering wordt voorgelegd aan de MR.

5.5

Managementrapportages

Consent stelt maandelijks (10x) tussentijdse cijfers op en 4 keer per jaar wordt een integrale
managementrapportage opgesteld. Deze managementrapportages vormen primair de input voor de
monitoring en sturing door het CvB. Daarnaast worden de kwartaalrapportages ter informatie beschikbaar
gesteld aan de GMR en de RvT.
Bij de integrale managementrapportage wordt op basis van de stuurvariabelen uit figuur 4 de voortgang van
het operationeel beleid gevolgd. De financiële situatie wordt hierbij bekeken in relatie tot de ontwikkeling van
de niet-financiële kengetallen (zoals leerlinggegevens, marktaandeel, formatie, onderwijsscores,
inspectiescores, leegstand en ziekteverzuim). Op basis van de managementrapportages formuleert het CvB
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acties, waarvan de opvolging per kwartaal wordt gemonitord. De opzet van deze integrale
managementrapportages is dynamisch en volgt de strategische ontwikkelingen.
Het CvB heeft op schoolniveau inzicht in de verschillende stuurvariabelen middels een -zogenaamd
‘dashboard’. Dit dashboard wordt per kwartaal ter beschikking gesteld aan alle schooldirecteuren zodat zij
hun eigen resultaten kunnen vergelijken en bespreken met andere scholen.

5.6

Managementverslag

Managementgesprekken en de schoolbezoeken maken een essentieel onderdeel uit van de interne
beheersingscyclus.
Binnen Consent is een managementgesprek een periodiek gesprek tussen schooldirecteur en het CvB en
het bestuursbureau over de bijdrage van de school aan de doelen van Consent en van het Bestuursakkoord
primair onderwijs met het doel de prestaties van de school te verbeteren.
Idealiter volgt in een periode van maximaal 6 weken eerst het managementgesprek, vervolgens het
schoolbezoek en tenslotte het beoordelings- dan wel functioneringsgesprek met de schooldirecteur.
Voor het managementverslag wordt gebruik gemaakt van een format dat specifiek ingaat op onder andere
de speerpunten uit het strategisch beleid, de doelen uit het Bestuursakkoord primair onderwijs en de relatie
met de drie ‘W-vragen’ uit de meerjarenbegroting (zie §5.4).
Op deze manier is geborgd dat het managementverslag een geïntegreerd onderdeel vormt van de P&C
cyclus.

5.7

Jaarverslag

Door middel van het jaarverslag, inclusief de jaarrekening, verantwoordt het bestuur zich over het gevoerde
beleid en de financiële resultaten aan de RvT en de GMR. Het jaarverslag wordt ook gebruikt voor externe
verantwoording naar het Ministerie van OCW. Een externe accountant controleert de jaarrekening en toetst
bovendien marginaal de rest van het jaarverslag.
Daarnaast wordt er jaarlijks een publieksversie opgesteld van het jaarverslag. Deze publieksversie is met
name bedoeld voor ons personeel en de ouders van onze leerlingen en wordt gepubliceerd op onze website.

5.8

Risicoanalyse

In lijn met de bevindingen van de commissie Don, streeft het bestuur naar zo laag mogelijke reserves door
zo veel mogelijk geld beschikbaar te stellen voor het onderwijs. De omvang van de reserve moet gebaseerd
zijn op risico’s die het realiseren van de organisatiedoelstellingen in de weg kunnen staan en op de
maatregelen die worden genomen, niet zozeer op een algemeen kengetal. In 2013 heeft Consent haar
risicoanalyse geactualiseerd op basis van een risk control framework, dat gebaseerd is op de
stuurvariabelen zoals vermeld in figuur 4, zie §5.1.
De stuurvariabelen vormen integraal onderdeel van de reguliere P&C-cyclus. In de begroting 2014-2018 zijn
de belangrijkste risico’s beschreven, leidend tot een kapitaalbehoefte van EUR 3,8 miljoen (zijnde ca. 9%
weerstandsvermogen):
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Risico

Financiële impact

Risico op overschrijding formatiebudget
Passend onderwijs; risico op kostenoverschrijding
Doordecentralisatie buitenonderhoud; risico op achterstallig / extra onderhoud
Risico op onvoldoende budget voor de kleine scholen (<150 lln)
Risico op naheffing personele afdrachten en uitkeringskosten
Risico op stijgend ziekte verzuim en gebruik vervangingsfonds
Overige risico’s; diverse risico’s < € 50.000.
Bank failliet
Liquide middelen te laag

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1,9 mio
0,6 mio
0,5 mio
0,4 mio
0,2 mio
0,1 mio
0,1 mio
---

Totale kapitaalbehoefte

EUR 3,8 mio

Voor een gedetailleerde toelichting op deze risico’s en de getroffen maatregelen wordt verwezen naar de
Begroting 2014-2018.

5.9

Digitalisering inkoopfacturen

In 2013 is diverse software aangeschaft om de digitalisering van de inkoopfacturen mogelijk te maken. Per
1 januari 2014 is het proces intern volledig gedigitaliseerd. De uitrol naar de scholen zal naar verwachting in
de loop van 2014 kunnen plaatsvinden.
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6.

Continuïteitsparagraaf

Algemeen
In december 2013 heeft het Ministerie OCW bepaald dat het jaarverslag wordt uitgebreid met een
continuïteitsparagraaf. Deze paragraaf heeft tot doel inzicht te bieden in de wijze waarop beleid vertaald is in
termen van verwacht exploitatieresultaat en vermogenspositie. Consent heeft haar toekomstig beleid
vertaald in een meerjarenbegroting en een operationeel beleidsplan voor het komende kalenderjaar. De
kerngegevens van de meerjarenbegroting staan in tabel 13 weergegeven.
De baten zijn met name afhankelijk van (de samenstelling van) het aantal leerlingen. Deze leiden ertoe dat
de baten de komende jaren naar verwachting zullen dalen. Ook de personeelsbezetting zal moeten dalen
om tot een begrotingsevenwicht te komen. Dit wordt mogelijk geacht op basis van het verwachte natuurlijk
verloop.
De belangrijkste maatregelen voor kostenbeheersing en –verlaging, die doorwerken in de lange
termijnbegroting zijn:
 Efficiëntere inzet personeel;
 Handhaving van een investeringsplafond
 Centrale inkoop
Het verwachte financiële resultaat zal de komende jaren negatief zijn. Deze verwachte begrotingstekorten
leiden tot een acceptabele daling van het weerstandniveau tot de hoogte van de kapitaalbehoefte.
De verwachte investeringen liggen in lijn met 2013; de komende jaren blijft het investeringsplafond van
EUR 0,8 miljoen van kracht. De liquiditeit blijft naar verwachting voldoende. Het aantrekken van externe
financiering wordt derhalve niet nodig geacht.
In lijn met het Strategisch Perspectief 2022 zal in 2014 en verder de aandacht met name gericht zijn op:
 School voor de toekomst
 Academie VCO Consent als platform voor kennisverwerving en kennisdeling
 Werken met een ontwikkelingsperspectief voor iedere leerling en een gedetailleerde uitwerking voor
iedere leerling die extra ondersteuning krijgt
 Sturen op geluk / zelfsturing
 Ouderbetrokkenheid
 Uitwisseling van leerkrachten en schooldirecteuren
 Ambassadeurschap; leerlingen, ouders en medewerkers als ambassadeur van hun school
 Aantrekkelijk werkgeverschap
Voor meer details omtrent het operationeel beleidsplan 2014 en de geplande investeringen, wordt verwezen
naar onze Begroting 2014-2018.
A1

Kengetallen
Stand 31-12

KENGETAL
Personele bezetting (FTE)
Management / Directie
Onderwijzend Personeel
Overige medewerkers
Leerlingenaantallen

2013
487,6
37,6
391,1
58,9
7.286

2014

2015

2016

7.243

7.194

7.141

De ontwikkeling van het aantal fte’s op dit niveau is niet voor de lange termijn inzichtelijk, omdat ten tijde van
het opstellen van de meerjarenbegroting niet bekend was dat deze gegevens op dit niveau onderdeel
zouden uitmaken van de continuïteitsparagraaf. Het vullen van de tabel zou een rekenkundige exercitie zijn
zonder meerwaarde, die geen recht doet aan de werkelijkheid. Deze kengetallen zullen worden geïntegreerd
in het proces van de meerjarenbegroting, vanaf 2015. Dit betekent dat de tabel met ingang van het volgende
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jaarverslag (jaar 2014) volledig kan worden gevuld. De ontwikkelingen ten aanzien van aantallen fte’s op de
lange termijn is primair afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal leerlingen. De verwachting voor het
aantal leerlingen van basisscholen in Enschede is, dat dit aantal in de komende jaren gaat dalen. Verder
spelen bij de ontwikkeling van het aantal fte’s te ontvangen vergoedingen een rol. De daling van het aantal
leerlingen met een zogenaamd leerlingengewicht en daarmee ook het schoolgewicht heeft in de afgelopen
jaren geleid tot lagere vergoedingen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. De verwachting is dat
deze daling zich zal voortzetten. Beide ontwikkelingen (daling aantal leerlingen en lagere rijksvergoedingen
voor achterstandsbestrijding) zullen tot minder formatie voor scholen leiden. Positieve ontwikkelingen op
beide genoemde terreinen, maar ook de toekenning van bijvoorbeeld nieuwe vergoedingen zullen de
afname van fte’s afvlakken. Daarnaast is het van belang in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van flexibel
personeel en ontwikkelingen in het natuurlijk verloop.
A2

Meerjarenbegroting : balans
Bedragen * € 1.000

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële VA
Materiële VA
Financiële VA
TOTAAL VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN:
ALGEMENE RESERVE
BESTEMMINGSRESERVE PUBLIEK
BESTEMMINGSRESERVE PRIVAAT
BESTEMMINGSFONDS PUBLIEK
BESTEMMINGSFONDS PRIVAAT
VOORZIENINGEN
LANGLOPENDE SCHULDEN
KORTLOPENDE SCHULDEN
TOTAAL PASSIVA

2013

2014

2015

2016

3.898
3.898
12.707
16.606

4.025
4.025
10.100
14.125

3.772
3.772
9.980
13.752

3.529
3.529
9.633
13.162

2013

2014

2015

2016

4.715
2.492
196
3.463
4.289
16.606

4.470
2.045
180
2.930
4.500
14.125

4.263
1.913
180
2.895
4.500
13.752

3.840
1.782
180
2.860
4.500
13.162

Toelichting
 Om te komen tot een structureel begrotingsevenwicht is in 2011 besloten om op Consent-niveau een
investeringsplafond van EUR 800.000 in te stellen om de jaarlijkse afschrijvingskosten in de hand te
houden. Dit plafond wordt de komende jaren gehandhaafd.
 Voor de komende jaren is en blijft er sprake van een gezonde financiële situatie.
 De algemene reserve wordt de komende jaren geleidelijk afgebouwd naar het normniveau voor het
weerstandsvermogen (EUR 3,8 mio). Dit is de uit de risicoparagraaf voortvloeiende kapitaalbehoefte van
als de norm voor het weerstandsvermogen. Dit staat gelijk aan een percentage van circa 9,2% van de
baten.
 De voorzieningen bestaan met name uit de voorziening groot onderhoud (ca. EUR 2,0 mio). De overige
voorziening bestaan uit personele voorzieningen: spaar ADV), juridische zaken en personele fricties en
ambtsjubilea.
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A3

Meerjarenbegroting : baten & lasten
Bedragen * € 1.000

BATEN
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen en
subsidies
Overige baten
TOTAAL BATEN

2013
38.665
3.929

2014
36.687
4.443

2015
37.216
3.743

2016
36.665
3.743

1.046
43.640

600
41.731

587
41.545

610
41.019

LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
TOTAAL LASTEN

2013
34.632
768
3.200
3.898
42.498

2014
34.629
828
3.241
3.398
42.096

2015
34.585
847
3.246
3.266
41.943

2016
34.284
849
3.239
3.261
41.634

Saldo baten & lasten
Saldo financiële bedrijfsvoering
Saldo buitengewone baten en lasten

1.142
309
-

-365
60
-

-398
60
-

-615
60
-

TOTAAL RESULTAAT
Incidentele baten & lasten in totaal
resultaat

1.451
-

-305
-

-338
-

-555
-

Toelichting van de belangrijkste aspecten uit de meerjarenbegroting










In de begroting is rekening gehouden met het aantal leerlingen behorend bij een gelijkblijvend
marktaandeel van 49,5%, voor het sbo is rekening gehouden met een gelijkblijvend leerlingaantal.
Met de invoering van passend onderwijs zullen ook een deel van de zware zorgmiddelen voor het
bestuur beschikbaar komen. Daarentegen zal het bestuur ook (financieel) verantwoordelijk worden voor
leerlingen die in het speciaal onderwijs geplaatst worden. In de begroting is met deze middelen nog
geen rekening gehouden. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de kosten gepaard gaand met de
invoering van passend onderwijs binnen de beschikbare budgetten zullen (moeten) blijven.
De personeelskosten zijn met ruim 80% van de baten de grootste kostenpost binnen Consent. Hierin zijn
zowel de loonkosten begrepen als de overige personeelskosten, zoals de kosten voor scholing en
kosten in verband met ziektepreventie.
Het beleid om personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten wordt voortgezet. Tweemaal per jaar wordt
beoordeeld of het nodig is personeel binnen de stichting over te plaatsen; per 1 augustus en per 1
januari (indien de werkelijke leerlinggegevens afwijken van de verwachte leerlinggegevens).
Consent blijft werken met de P-flexconstructie als flexibele schil in het geval van daling van het aantal
leerlingen en/of daling van de rijksinkomsten. Voor het bepalen van de hoogte van de flexibele schil
wordt jaarlijks een afgewogen keuze gemaakt op basis van kwaliteit en kosten.
Bij de inschatting van de personeelslasten is daarnaast rekening gehouden met het verloop van het
personeel en met de samenvoeging van scholen welke onontkoombaar zal zijn, en de daling van de
(gemiddelde) schoolgrootte.
Voor investeringen in hard- en software, leermiddelen en de inrichting van de school wordt een
investeringsplafond gehanteerd van EUR 0,8 miljoen per jaar. De verwachte afschrijvingslasten zijn
gebaseerd op de door de scholen ingevulde meerjareninvesteringsplannen.
De dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt vanaf 2015 in verband met de doordecentralisatie
van het buitenonderhoud.
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B Overige rapportages
B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
Verwezen wordt naar Hoofdstuk 5 van het jaarverslag.
B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Consent is in 2011 gestart met een integrale risicoanalyse op basis van een Risk Control Framework (RCF).
Deze risicoanalyse wordt jaarlijks geactualiseerd en besproken met een afvaardiging van de RvT, de GMR
en de schooldirecteuren. De belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen zijn in onderstaande tabel
weergegeven. Financiële consequenties en kapitaalbehoefte zijn per maatregel aangegeven.

Risico

Beheersmaatregel(en)

Financiële consequentie

Kapitaalbehoefte

Kritische beoordeling
formatie
Sturen op verantwoorde
balans tussen flexibiliteit en
continuïteit
Behoudende schattingen in
de begroting

Bijstellingen kunnen grote
financiële impact hebben

EUR 1,9 mio

Voorbereiding alle scholen
middels scan
Instandhouden steunpunt
Monitoring kosten en
inkomsten

Op basis van aandeel
Consent in SWV (20%) en
100% buffer in
weerstandsvermogen

EUR 0,6 mio

Genereren inzicht d.m.v.
“meetlat huisvesting”

50% financieel risico op
basis van onzekerheid

EUR 0,5 mio

Jaarlijkse
meerjarenbegroting en
investeringsplan per school

Effect in geval van groei of
instandhouding

EUR 0,4 mio

Risico overschrijding
formatie budget
Risico op meer maatwerk
dan verwacht
Risico op negatieve
bijstellingen
gewichtsleerlingen
(aantal en subsidie)
Prestatiebox
Onzekerheid regeerakkoord

Buffer van 50%

Passend onderwijs
Risico dat de organisatie
onvoldoende is voorbereid
Risico dat kosten niet in lijn
blijken met budget
Doordecentralisatie
buitenonderhoud
Risico op achterstallig
onderhoud en noodzakelijke
aanpassingen die niet in lijn
zijn met (onderwijskundige)
doelen van Consent
Omvang school sluit niet
aan op beschikbaar budget
Kleine scholen problematiek
en risico op negatief effect
op onderwijskwaliteit

Effect in geval van krimp
Beoordelen
toekomstbestendigheid
Buffer op basis van 50% van
1% * marktaandeel
Bank failliet
Geen DNB garantie

Liquide middelen bij
systeembank

Acceptatie restrisico

-
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Risico

Beheersmaatregel(en)

Financiële consequentie

Kapitaalbehoefte

Uitbesteding
salarisadministratie

Juridische kosten

EUR 0,2 mio

Risico naheffing personele
afdrachten en
uitkeringskosten
Diverse risico met betrekking
tot pensioenen, sociale
lasten, modernisering zw en
participatiefonds die kunnen
leiden tot (onverwachte)
tegenvallers

Expliciete aandacht voor de
voorwaarden
Participatiefonds

Modernisering zw : EUR 0,2
tot 0,4 mio
Uitkeringskosten : EUR 0,1
mio
Buffer 50%

Ziekteverzuim /
vervangingsfonds
(Verdere) stijging
ziekteverzuim
Negatief effect
onderwijskwaliteit
Malus vervangingsfonds
Risico op naheffing

Preventief ziekteverzuim
beleid
Monitoring kengetallen
verzuim en vervanging

Malus trede 1: EUR 130K

EUR 0,1 mio

Risico op naheffing : EUR
350K
Buffer van 25%

Liquide middelen te laag
Risico dat schulden niet
voldaan kunnen worden

Monitoring kasstroom

Voldoende liquide middelen
aanhouden

-

Overige risico’s
< EUR 50.000

-

‘-

EUR 0,1 mio

TOTAAL

EUR 3,8 mio

B3. Rapportage toezichthoudend orgaan
Verwezen wordt naar Hoofdstuk 7 van het jaarverslag
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7.
7.1

Verslag van de Raad van Toezicht
Samenstelling

Goed bestuur verlangt van de Raad van Toezicht (RvT) dat zij verantwoording aflegt in een eigen verslag.
De RvT van Consent bestaat uit vijf leden die worden benoemd door de raden van de gemeenten Enschede,
Oldenzaal, Losser en Dinkelland op voordracht van de RvT.
De samenstelling van de RvT is ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
De RvT bestond per 31 december 2013 uit:
 dhr. mr. W. Wickering (voorzitter, tot 1 jan. 2014, niet herbenoembaar)
 mw. dr. J.M. Voogt (vice voorzitter, tot 23 juni 2016, niet herbenoembaar)
 dhr. drs. ir. H.H.J. Tossaint (tot 1 feb. 2017, niet herbenoembaar)
 dhr. drs. A.C.H. Bogaarts (tot 24 mei 2015, herbenoembaar)
 mw. drs. K.R. van Eijkelenburg (tot 24 mei 2015, herbenoembaar)
De heer W. Wickering is directeur/eigenaar van ZorgZaken, een juridisch en beleidsmatig adviesbureau op
het terrein van de zorg. Hij heeft geen nevenfuncties.
Mevrouw J.M. Voogt was gedurende 2013 universitair hoofddocent Toegepaste Onderwijskunde aan de
Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen, vakgroep Onderwijskunde. Zij is daarnaast secretaris
/ penningmeester van de Stichting DoCenter.
De heer H.H.J. Tossaint is directeur/bestuurder van woningbouwcorporatie WBO te Oldenzaal.
Hij heeft de volgende nevenfuncties:
 Raad van Toezicht De Posten;
 Raad van Advies van Ede en Partners; en
 Vennoot Andez Vof.
De heer R. Bogaarts MBA is directeur van de Rabobank Enschede/Haaksbergen.
Hij heeft de volgende nevenfuncties:
 Judobond Nederland, landelijk bestuur, portefeuillehouder financiën;
 Commissaris makelaardij Nuyts & partners; en
 Commissaris makelaardij Snelder & Zijlstra.
Mevrouw K.R. van Eijkelenburg is directeur/eigenaar van Trimm Media te Enschede.
Zij heeft de volgende nevenfuncties:
 Lid van de Honours Council van Saxion; en
 Bestuurslid van de business connection group van IKT.

7.2

Genomen besluiten en werkzaamheden

De RvT heeft in 2013 vijf keer vergaderd. Vergaderingen van de RvT zijn statutair niet openbaar.
De formele besluiten die de RvT in de verslagperiode heeft genomen zijn:
 vaststelling en goedkeuring van, dan wel instemming met de jaarstukken 2012, de begroting en
operationeel beleidsplan 2014;
 herbenoeming van het accountantskantoor De Jong en Laan, belast met de controle van de
jaarrekening;
 functionele aanwijzing voorzitter CvB en benoeming lid CvB;
 voordracht benoeming van mevrouw Voogt als voorzitter en de heer Bogaarts als vice-voorzitter;
 instelling selectiecommissie lid RvT;
 vaststelling beoordeling bestuurder.
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De RvT neemt periodiek kennis van de managementrapportages, waarin het CvB verantwoording aflegt over
de voortgang van de financiële en niet-financiële doelen, de risico's en de maatregelen die het CvB neemt.
Ook neemt zij kennis van de inspectierapporten en van de jaarverslagen van de klachtencommissie, de
ARBO-arts en de vertrouwenspersoon.
Daarnaast heeft de RvT in (thema-)vergaderingen intensief met het CvB van gedachten gewisseld over (de
uitvoering van) het Strategisch Perspectief en over de in-, door- en uitstroom van personeel.
Los van de formele besluitvorming houden leden van de RvT voeling met de organisatie door aanwezig te
zijn bij conferenties, feestelijke bijeenkomsten en manifestaties van scholen.
De belangstelling van de RvT voor de gang van zaken op de scholen komt bovendien tot uiting in de
systematische opzet van schoolbezoeken, veelal in groepen van twee RvT-leden en een jaarlijks bezoek
aan de GMR door het dagelijks bestuur (voorzitter en vice-voorzitter) van de RvT.
De RvT evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en werkzaamheden.

7.3

Positie van de RvT

Het is de taak van de RvT om toezicht te houden op het CvB, het CvB met raad terzijde te staan en te
klankborden in strategische vraagstukken. Bij de RvT berust de bevoegdheid om:
 het bestuur te benoemen en de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast te stellen,
 beleidsbesluiten te nemen met meerjaren effecten, waaronder het strategisch onderwijskundig beleid,
meerjarenbegrotingen, investeringsplannen, het spreidingsbeleid huisvesting, het personeelsbeleid,
samenwerking en fusies, en
 de accountant te benoemen die belast is met de controle van de jaarrekening.
Daarnaast heeft de RvT een rol in de planning- en controlcyclus: goedkeuring van begroting en de
jaarrekening en kennisname van de managementrapportages. De gemeenteraden hebben slechts beperkte,
wettelijk niet-overdraagbare, bevoegdheden zoals het benoemen van leden van de RvT op hun voordracht.

7.4

Vergoeding toezichthouders

Over 2013 hebben de leden en de voorzitter van de RvT een vergoeding ontvangen van resp. € 3.450 en €
6.900 bruto. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op richtlijnen van de VTOI. Overige vergoedingen,
zoals bijvoorbeeld reiskosten, worden niet separaat gedeclareerd.
Per 1 januari 2013 zijn de regels voor de omzetbelasting voor commissarissen en toezichthouders
veranderd. Eind 2012 is in verband hiermee door de RvT besloten dat de vergoeding inclusief BTW is, met
uitzondering van de huidige RvT-leden die BTW-plichtig zijn en geen gebruik kunnen maken van de Kleine
Ondernemersregeling.
Enschede, juni 2014
Raad van Toezicht Consent,
namens deze,

Prof. Dr. J.M. Voogt
Voorzitter
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Jaarrekening
Model A: Balans per 31 decem ber 2013 (na resultaatbestem m ing)

1

Activa * (€)

31-12-2013

31-12-2012

3.897.766

4.070.096

Vaste Activa
1.2

Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

3.897.766

4.070.096

Vlottende activa
1.5

Vorderingen

3.610.849

3.368.695

1.6

Effecten

0

3.000.000

1.7

Liquide middelen

9.096.978

2

4.460.625

Totaal vlottende activa

12.707.827

10.829.320

Totaal activa

16.605.593

14.899.416

Passiva * (€)

31-12-2013

31-12-2012

2.1

Eigen Vermogen

8.853.711

7.403.130

2.2

Voorzieningen

3.462.735

3.361.224

2.4

Kortlopende schulden

4.289.147

4.135.062

Totaal passiva

16.605.593

14.899.416
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Model B: Staat van baten en lasten

Baten * (€)

2013

Budget 2013

2012

3.1

Rijksbijdragen

38.664.738

36.227.000

36.900.298

3.2

Ov. overheidsbijdragen en subs

3.928.797

3.199.000

4.245.081

3.5

Overige baten

1.046.110

1.503.000

823.342

Totaal baten

43.639.645

40.929.000

41.968.721

2013

Budget 2013

2012

34.632.133

34.044.000

35.155.226

767.629

806.000

691.574

Lasten * (€)

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

3.199.757

3.220.000

2.876.237

4.4

Overige lasten

3.898.298

3.535.000

4.044.235

Totaal lasten

42.497.817

41.605.000

42.767.272

1.141.828

-676.000

-798.551

308.753

112.000

172.902

1.450.581

-564.000

-625.649

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten

Resultaat

Het jaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van EUR 1.450.581. Voor een toelichting op de verschillen ten
opzichte van de begroting, wordt verwezen naar de paragraaf Financiële informatie in het jaarverslag.
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Model C: Kasstroom overzicht

Kasstrom en * (€)

Saldo Baten en Lasten

31-12-2013

31-12-2012

1.141.828

-798.551

Aanpassing voor:
Afschrijvingen

741.781

690.774

Mutaties voorzieningen

101.511

-302.168

Veranderingen in:
Vlottende activa
Kortlopende schulden

Totale kasstroom uit bedrijfsoperaties

Interest

Kasstroom uit operationele activiteiten

Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa

-242.154

31.604

154.085

-582.314

1.897.051

-960.655

308.753

172.902

2.205.804

-787.753

-595.785

-727.915

26.334

9.957

Overige investeringen in financiële vaste activa

3.000.000

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

2.430.549

-717.958

Aflossing langlopende schulden

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

4.636.353

-1.505.711

Mutatie liquide m iddelen
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013
Algemeen
Juridische vorm en voornaamste activiteiten
De organisatie is een stichting; de voornaamste activiteiten van Stichting Consent bestaan uit het aanbieden
van openbaar en speciaal basisonderwijs.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald
dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ
660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken
van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingprijs plus bijkomende kosten
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. M.i.v. 1-1-2005
worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:










Aanpassingen gebouwen
Hard- en software
Audiovisuele middelen
Digiborden
Schoolborden en kasten
Stoelen en speel- en sportmateriaal
Schoolmeubilair
Leermiddelen
Overige inventaris en apparatuur

10 jaar
4 jaar
5 jaar
10 jaar
20 jaar
10 jaar
15 jaar
8 jaar
10 jaar

Als activeringsgrens wordt EUR 500 gehanteerd.
Investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de materiële vaste activa.
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Het economisch eigendom van de schoolgebouwen berust bij de gemeenten, het juridisch eigendom bij het
schoolbestuur. Schoolgebouwen zijn om deze reden niet in de balans opgenomen. De kosten van groot
onderhoud aan de schoolgebouwen worden – voor zover deze voor rekening van het schoolbestuur komen bekostigd uit de voorziening voor groot onderhoud.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen
voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid
van de vorderingen.
Effecten
De effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde. Indien niets anders is vermeld, staan deze
ter vrije beschikking.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves en de bestemmingsreserves gepresenteerd. De
algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het CvB. Indien een beperktere
bestedingsmogelijkheid door het bestuur is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen
vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.
Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico’s en verplichtingen die op de
balansdatum bestaan en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Voorzieningen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
De voorziening groot onderhoud weerspiegelt het meerjarenonderhoudsplan, waarin per locatie de
geraamde onderhoudskosten zijn vastgelegd.
Personeelsbeloningen/pensioenen
Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen welke is ondergebracht bij een
bedrijfstakpensioenfonds (ABP). Deze pensioenregeling wordt – overeenkomstig de in de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging – in de jaarrekening verwerkt als toegezegde
bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden
verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen
zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze
risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele
tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar.
Per 31-12-2013 bedraagt de dekkingsgraad van de Stichting Pensioenfonds ABP 105,9%. Dat is 1,7%-punt
boven de vereiste grens. Ten opzichte van het derde kwartaal 2013 is de dekkingsgraad met 2,6%-punt
gestegen. Die stijging wordt veroorzaakt door het positieve rendement in het vierde kwartaal. Het totale
rendement over het jaar 2013 bedraagt 6,2%.
Baten
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage van OCW, overige
OCW-subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden ontvangen overige
bijdragen. Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging
worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten
en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato
van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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1.2

Materiële vaste activa

* (€)

Aanschaf

Afschrijving

Prijs

cum ulatief

1-1-2013

1-1-2013

Boek- Investeringen Desinvestering
w aarde
1-1-2013

2013

2013

Af-

Aanschaf

Afschrijving

schrijvingen

prijs

Cum ulatief

w aarde

2013

31-12-2013

31-12-2013

31-12-2013

Boek-

1.2.1

Gebouw en en terreinen

193.633

98.932

94.701

-

-

19.434

193.633

118.366

75.267

1.2.2

Inventaris en apparatuur

4.725.628

1.538.093

3.187.535

309.149

11.524

528.113

5.023.253

2.066.206

2.957.047

1.2.3

Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.552.565

770.541

782.024

267.373

14.810

194.234

1.805.128

964.775

840.353

1.2.4

In uitvoering en vooruitbetalingen

5.836

-

5.836

19.263

-

-

25.099

-

25.099

6.477.662

2.407.566

4.070.096

595.785

26.334

741.781

7.047.113

3.149.347

3.897.766

Totaal vaste activa
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1.5

Vorderingen

31-12-2013 31-12-2012

* (€)

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

OCW/LNV

1.5.6

Overige overheden

1.5.7

637.468

267.534

1.817.592

1.851.884

907.081

429.489

Overige vorderingen

345.276

749.785

1.5.8

Overlopende activa

39.557

70.003

1.5.9

Af: Voorzieningen w egens oninbaarheid
Vorderingen

136.125

-

3.610.849

3.368.695

Uitsplitsing overige vorderingen:
1.5.7.1

Personeel

222.144

221.956

1.5.7.2

Overige

123.132

527.829

Overige vorderingen

345.276

749.785

1.5.8.1

Vooruitbetaalde kosten

39.557

70.003

1.5.8.2

Verstrekte voorschotten

-

-

39.557

70.003

Overlopende activa
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Effecten betroffen beleggingen met een gegarandeerde hoofdsom, waarvan de looptijd in 2013 is beëindigd
(zie ook Model C, Kasstroomoverzicht).
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2.1

Eigen Verm ogen

* (€)

Stand per

Resultaat Ov.m utaties

1-1-2013

Stand per
31-12-2013

2.1.1

Algemene reserve

4.715.381

542.715

458.461-

4.799.635

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

2.491.998

899.864

458.461

3.850.323

2.1.3

Bestemmingsreserve (privaat)

195.751

8.001

-

203.752

7.403.130

1.450.580

-

8.853.710

705.984

-

705.984

Kwaliteitsverbetering huisvesting, RI&E en
Energieaanpassingen

125.694

-125.694

-

Innovatie

455.307

-135.700

Ambassadeurstraject

120.000

-120.000

-

11.376

-11.376

-

1.073.637

-207.090

Werkgelegenheid jonge leerkrachten

-

160.380

Herfstakkoord

-

Eigen verm ogen

Uitsplitsing Bestemmingsreserves
2.1.2.N Kwaliteitsverbetering openbaar onderwijs
(administratieve ondersteuning)

52-wekenschool
Bestedingsplannen scholen

Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.3.N Banksaldi scholen
Tussenschoolse opvang
Bestemmingsreserve (privaat)

280.000

178.461

599.607

1.045.008
160.380

1.339.344

1.339.344

2.491.998

899.864

133.180

7.519

140.699

62.571

482

63.053

195.751

8.001

458.461

-

3.850.323

203.752

Het positieve resultaat van EUR 1.45 mio over 2013 wordt verklaard door
 EUR 1,5 mio hogere inkomsten in het kader van bijzondere en aanvullende bekostiging jonge
leerkrachten en PO. In lijn met een circulaire van de PO-raad van november 2013 zijn deze gelden
ondergebracht in een bestemmingsreserve. In de loop van 2014 zullen pas de afspraken en
voorwaarden bekend worden ten aanzien van de inzet van deze gelden. Schoolbesturen dienen
zorgvuldig om te gaan met (structurele) besteding van deze gelden, zolang er nog onduidelijkheid is. Op
aanwijzing van de PO-raad zijn deze gelden volledig als bate meegenomen in het resultaat van 2013 ;
 EUR 0,2 mio inzake een subsidie voor professionalisering van schoolleiders, waarvan de beschikkingen
per mei 2013 bekend zijn geworden. Deze subsidie wordt ingezet voor de financiering van de
maatwerkopleidingen zoals die van onderwijskundig (bege)leider;
 EUR 0,2 mio hogere rentebaten door een onverwacht positieve ‘click’ op het moment van vrijval van de
effecten van Loyalis (april 2013);
 EUR 0,1 mio overige (inkomsten).
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2.2

Voorzieningen

Stand per

* (€)

Dotaties

1-1-2013

Ont-

Vrijval Rente m utatie

trekkingen

-contant

Stand per

Kortlopend

31-12-2013

deel<1 jaar

Langlopend
deel>1 jaar

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

978.295

183.100

135.414

17.523

-

1.008.458

220.000

788.458

2.2.3

Overige voorzieningen

2.382.929

700.000

628.652

-

-

2.454.277

500.000

1.954.277

Voorzieningen

3.361.224

883.100

764.066

17.523

-

3.462.735

720.000

2.742.735

Hieronder staat een nadere specificatie van de voorzieningen.
Toelichting voorzieningen
GBC

Om schrijving

Beginbalans

dotaties onttrekking

vrijval

Rente m utatie

Eindsaldo Kortlopend

-contant

Langlopend

deel<1 jaar

deel>1 jaar

139.042

20.000

119.042

24302

Voorziening spaar ADV

158.417

24309

Voorziening juridische zaken en personele fricties

505.342

26.200

133.562

397.980

150.000

247.980

24405

Voorziening Ambtsjubilea

314.536

156.900

-

471.436

50.000

421.436

Totaal personele voorzieningen

978.295

183.100

135.414

1.008.458

220.000

788.458

Voorziening gebouw onderhoud binnenzijde

2.382.929

700.000

628.652

Totaal overige voorzieningen

2.382.929

700.000

Totaal voorzieningen

3.361.224

883.100

24111

2.2

2.4

1.852

Kortlopende schulden

17.523

17.523

-

2.454.277

500.000

1.954.277

628.652

-

-

2.454.277

500.000

1.954.277

764.066

17.523

-

3.462.735

720.000

2.742.735

31-12-2013

31-12-2012

* (€)
2.4.3

Crediteuren

2.4.4

OCW

2.4.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.9

Overige kortlopende schulden

2.4.10

647.614

454.610
27.180

1.733.979

1.852.953

420.188

465.036

Overlopende passiva

1.487.366

1.335.283

Kortlopende schulden

4.289.147

4.135.062

1.139.398

1.279.137

2

-

594.579

573.816

1.733.979

1.852.953

46.111

24.817

379.199

233.964

Uitsplitsing belastingen & soc premies
2.4.7.1

Loonheffing

2.4.7.2

Omzetbelasting

2.4.7.3

Premies sociale verzekeringen
Belastingen en premies sociale verzekeringen

Uitsplitsing overlopende passiva
2.4.10.2

Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt

2.4.10.3

Vooruitontvangen investeringssubsidies

2.4.10.4

Vooruitontvangen termijnen

2.4.10.5

Vakantiegeld

1.062.056

1.076.502

Overlopende passiva

1.487.366

1.335.283
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Model G Verantwoording subsidies OCW
G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule
Toewijzing

Omschrijving
* (€)

Kenmerk

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving
* (€)

Jaar

Ontvangen t/m
Bedrag

Toewijzing
Kenmerk

Jaar

Bedrag
EUR

verslagjaar

Prestatie
afgerond?

Ontvangen t/m

Prestatie

verslagjaar

afgerond?

EUR

Ja/nee

Prestatiebox 2013: beginperiode 1 januari
Prestatiebox 2013-2014

zie toel 1
zie toel 2

2013
2013

388.645
719.916

388.645
299.965

J
J

Impulsgebieden 2012-2013
Impulsgebieden 2013-2014

zie toel 3
zie toel 4

2012
2013

1.782.730
1.611.085

1.782.730
556.685

J
J

Professionalisering schoolleiders 2012-2013
Jonge leerkrachten 2013-2014

zie toel 5
zie toel 6

2012
2013

91.910
384.907

91.910
384.907

J
J

Bijzondere en aanvullende bekostiging 2013

zie toel 7

2013

1.339.344

1.339.344

N

6.318.536

4.844.185

toelichting 1

509825-1 505367-1 508284-1 510138-1 509928-1 509860-1 507920-1 505702-1 508055-1 509681-1 508888-1 508174-1 507229-1 508294-1 505611-1
505571-1 504711-1 508131-1 509323-1 509255-1 505035-1 510884-1 510098-1 508781-1 507971-1 508816-1 505615-1 505530-1 508413-1 504598-1
504533-1 511063-1 508606-1

toelichting 2

571644-1 568217-1 568494-1 572044-1 572120-1 572046-1 570327-1 566364-1 570639-1 571961-2 568883-2 571010-1 570068-1 568352-2 566393-1
567871-1 567459-1 570603-1 569495-1 569423-1 567702-1 570850-1 572340-2 569164-1 570686-1 569217-1 566377-1 567844-1 568667-1 573399-1
572932-1 571187-1 569016-1

toelichting 3

463166-4 464273-3 463856-4 463239-3 463785-3 464187-3 464019-4 463629-4 463241-3 463042-3 463777-4 464121-3 464136-3 463004-3 464444-3
464288-3 464034-3 463826-3 464023-3 463937-3

toelichting 4

518983-2 520755-2 520059-2 519163-2 520098-2 520636-2 520256-2 519855-2 519144-2 519003-2 520169-2 520558-2 520553-2 518859-2 521045-2
520727-2 520240-2 520085-2 520313-2 520230-2

toelichting 5

540721-2 536627-2 539576-2 541307-2 541247-2 541258-2 539288-2 537011-2 539171-2 541051-2 540072-2 539037-2 538964-2 539601-2 537039-2
536548-2 536022-2 539104-2 540483-2 540404-2 536295-2 542020-2 541178-2 540208-2 539210-2 540246-2 537062-2 536517-2 539733-2 533516-2
533288-2 542375-2 539929-2

toelichting 6

576743-1 577600-1 580369-1 582857-1 579506-1 579507-1 579512-1 579527-1 579385-1 579422-1 582441-1 579428-1 582445-1 579446-1 580910-1
582448-1 582561-1 582452-1 579357-1 579355-1 579358-1 579362-1 579397-1 582471-1 579309-1 582353-1 579321-1 579296-1 582580-1 576037-1
576205-1 580279-1 580064-1

toelichting 7

583878-1 585091-1 587578-1 589769-1 586503-1 586505-1 586507-1 586837-1 586843-1 586884-1 589677-1 586871-1 589548-1 586913-1 588322-1
589544-1 590170-1 589557-1 586915-1 586930-1 586953-1 586969-1 586959-1 589584-1 586982-1 589579-1 587007-1 587021-1 590198-1 583297-1
583420-1 587444-1 587379-1

G2 Subsidies met verrekeningsclausule
G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Toewijzing

Omschrijving
* (€)

Kenmerk

Bedrag

Saldo
1-1-2013

Ontvangen in

Jaar

31-12-2013

31-12-2013

EUR
27.433

EUR
22.177

EUR
3.587

EUR
3.587

EUR
18.590

verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Totale
Saldo nog
kosten te besteden

Studieverlof
Studieverlof

zie toel 1
zie toel 2

2011
2012

2.641

2.641

EUR
0
0

0

0

2.641

Studieverlof

zie toel 3

2013

24.881

0

24.881

0

0

24.881

54.955

24.818

24.881

3.587

3.587

46.112

Totaal

toelichting 1

375787-1 370047-1 386970-1 386854-1 374566-1

toelichting 2

412623-1 467209-1

toelichting 3

560868-1 561888-1 561775-1 561808-1 561804-1
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3.1

Rijksbijdragen

2013

2012

* (€)

3.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2

Overige subsidies OCW

3.1.3

Af: inkomensoverdrachten
Rijksbijdragen

33.847.625

33.612.292

4.817.113

3.288.006

-

-

38.664.738

36.900.298

8.437

13.336

4.808.676

3.274.670

-

-

4.817.113

3.288.006

Uitsplitsing Overige subsidies OCW
3.1.2.1.1

Geoormerkte subsidies

3.1.2.2.1

Niet-geoormerkte subsidies

3.1.2.3.1

Toerekening investeringssubsidies
Overige subsidies OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

2013

2012

* (€)

3.2.1

Participatiebudget

3.2.2

3.5

-

-

Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.928.797

4.245.081

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.928.797

4.245.081

Overige baten

2013

2012

* (€)

3.5.1

Verhuur

183.003

168.314

3.5.2

Detachering personeel

138.111

144.767

3.5.5

Ouderbijdragen

304.841

210.559

3.5.6

Overige

420.155

299.702

1.046.110

823.342

Overige baten

Zie paragraaf Financiële informatie van het jaarverslag voor een uitgebreide toelichting op de inkomsten.
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4.1

Personeelslasten

2013

2012

* (€)

4.1.1

Lonen en salarissen

4.1.2

Overige personele lasten
Personeelslasten

32.376.212

33.166.600

2.255.921

1.988.626

34.632.133

35.155.226

24.191.746

24.599.446

Uitsplitsing
4.1.1.1

Brutolonen en salarissen

4.1.1.2

Sociale lasten

4.954.432

5.513.563

4.1.1.3

Pensioenpremies

3.230.034

3.053.591

32.376.212

33.166.600

183.100

170.000

1.521.360

1.414.902

551.461

403.724

2.255.921

1.988.626

Lonen en salarissen

4.1.2.1

Dotaties personele voorzieningen

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

4.1.2.3

Overig
Overige personele lasten

Ultimo boekjaar 2013 bedroeg het aantal fte in dienst 487,6 (2012 : 499,8)

4.2

Afschrijvingen

2013

2012

* (€)
4.2.2

4.3

Materiële vaste activa

767.629

691.574

Afschrijvingen

767.629

691.574

Huisvestingslasten

2013

2012

* (€)

4.3.1

Huur

4.3.2

Verzekeringen

116.924

110.803

27.180

27.187

4.3.3

Onderhoud

398.232

463.396

4.3.4

Energie en w ater

581.742

499.448

4.3.5

Schoonmaakkosten

743.020

737.143

4.3.6

Heffingen

42.802

39.439

4.3.7

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen

700.000

700.000

4.3.8

Overige (projectsubsidies via balans)

589.857

298.821

3.199.757

2.876.237

Huisvestingslasten
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4.4

Overige lasten

2013

2012

* (€)

4.4.1

Administratie en beheerslasten

4.4.2
4.4.4

5

804.841

902.670

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

1.364.200

1.366.712

Overige

1.729.257

1.774.853

Overige lasten

3.898.298

4.044.235

Financiële baten en lasten

2013

2012

* (€)
5.1

Rentebaten

308.860

181.943

5.5

Rentelasten

107

9.041

308.753

172.902

Zie paragraaf Financiële informatie van het jaarverslag voor een uitgebreide toelichting op de uitgaven.

Verplichte toelichting: Honoraria van de accountant
In Tabel 14 zijn de betaalde honoraria van de externe accountant weergegeven, uitgesplitst naar
verschillende werkzaamheden, namelijk onderzoek jaarrekening, controleopdrachten en niet-controle
diensten. De gebruikte methode om de honoraria te bepalen betreft de in 2013 geboekte kosten.
Tabel 14

Honoraria van de accountant

Honoraria van de accountant * (€)
Honorarium onderzoek jaarrekening
Honorarium andere controleopdrachten
Honorarium andere niet-controlediensten

2013

2012

14.520

26.649

8.799

982

-

-

23.319

27.631
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Model E

Verbonden partijen

Model E. Verbonden partijen
Naam

Juridische vorm
2012

Statutaire
zetel

Code
Eigen
activiteiten verm ogen
31-12-2012
(EUR)

Resultaat
2012
(EUR)

Art 2:403 BW Ja/Nee

Deelnam e

%

Consolidatie
Ja/Nee

n.v.t.
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Model H

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (belastbaar loon)

Wet Norm ering bezoldigingTopfunctionarissen
4.1 Verm elding bezoldiging topfunctionarissen
Bestuurders m et dienstbetrekking
Functie
Voorzitter Naam
Bestuurder
Bestuurder

J
J

*)

Ingangsdatum Einddatum
Taak FTE Beloning
dienstverband dienstverband

Belastbare onkosten vast/var.

Voorz. beloning
betaalbaar

D.S.M. Bode

1-2-2011

1

76.052

-

17.581

M.B. Poppink

1-2-2009

1

95.039

2.372

15.031

Uitk beëindiging dvb

* I.v.m. langdurige ziekte van de heer Bode is de heer Poppink benoemd als bestuursvoorzitter.
Interim bestuurders
Functie
Voorzitter Naam
Interim Bestuurder

Toezichthouders
Functie
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Toezicht

N

B.K.W. Lambeck

Voorzitter Naam
N
N
N
N
J

A.C.H. Boogaarts
K.R. Eijkelenburg
H.H.J. Tossaint
J.M.Heitink Voogt
W. Wickering

4.2 Overschrijding toepasselijke norm
Functie

Ingangsdatum Einddatum
Taak FTE Beloning
Belastbare onVoorz. beloning Uitk beëindienstverband dienstverband
kosten vast/var. betaalbaar
diging dvb
1-10-2012
31-12-2013
0,425
34.810
245
5.212

Ingangsdatum Einddatum
dienstverband dienstverband
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Beloning

Ingangsdatum Einddatum
Taak FTE Beloning
dienstverband dienstverband

Belastbare onVoorz. beloning
kosten vast/var. betaalbaar
3.450
3.450
3.450
3.450
6.900

Uitk beëindiging dvb

Belastbare onkosten vast/var.

Uitk beëindiging dvb

Voorz. beloning
betaalbaar

Motivatie
overschrij
ding

n.v.t.
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Overige gegevens
Controleverklaring
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Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum.

Voorstel bestemming exploitatiesaldo
Het exploitatiesaldo over het jaar 2013 bedraagt EUR 1.450.580 positief.
Voorgesteld wordt het positieve resultaat als volgt te bestemmen:




EUR 542.715 toe te voegen aan de algemene reserves
EUR 899.864 toe te voegen aan publieke bestemmingsreserves
EUR 8.001 toe te voegen aan private bestemmingsreserves

Dit voorstel is op voorhand verwerkt in de balans.
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Bijlage A.

Inzet bestemmingsbox en prestatiebox

Deze bijlage heeft tot doel om aan te geven in hoeverre de niet-geoormerkte subsidies waarvoor een
prestatieverklaring wordt verlangd, zijn besteed om de subsidiedoelen te bereiken. Voor de ontvangen
subsidiebedragen wordt verwezen naar Model G1 in de jaarrekening. Deze subsidiebedragen zijn door
Consent geheel ingezet.
Onderwijsachterstanden
De middelen voor bestrijding van onderwijsachterstanden worden door Consent geheel ingezet voor
leerlingen met een leerlinggewicht. Op een gering deel materiële kosten na, worden deze middelen geheel
ingezet voor extra formatie. Afhankelijk van de school wordt gekozen voor kleinere groepen om meer
aandacht te kunnen geven aan individuele problemen van kinderen, aan extra individuele begeleiding van
leerlingen, dan wel extra inzet van niet-onderwijzend personeel.
Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten
De in december 2013 beschikbaar gestelde gelden op basis van de regeling bijzondere en aanvullende
bekostiging jonge leerkrachten (publicatie staatscourant 24 oktober 2013) zijn besteed ter dekking van de
inzet van eigen middelen ter voorkoming van (te) grote klassen. De inzet van de eigen middelen betekende
dat het ontslag van of de beëindiging van het dienstverband met jonge leerkrachten voorkomen werd.
Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO 2013
Over de inzet van de op basis van deze regeling in december 2013 ontvangen gelden (publicatie regeling in
staatscourant 22 november 2013) zal nader overleg plaatsvinden.
Prestatiebox
Deze bekostiging is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders
en cultuureducatie en is door Consent ook als zodanig ingezet. Het geld voor taal en rekenen en
cultuureducatie werd voorheen via een aparte regeling verstrekt. De doelen van de prestatiebox zijn
beschreven in het Bestuursakkoord primair onderwijs. Hieronder is per doel schematisch weergegeven op
welke wijze Consent invulling geeft aan de in het Bestuursakkoord primair onderwijs beschreven ambities:
Opbrengstgericht werken
Ambitie

1.

Scholen werken
opbrengstgericht.

2.

Schoolbesturen
formuleren meetbare
doelen voor het
beoordelen van de eigen
leerlingprestaties (taal
en rekenen).

Streefdoel
Bestuursakkoord
2015
60% van de
basisscholen.

Doel Consent

Activiteiten Consent

Alle Consent-scholen werken
opbrengstgericht.

Nagenoeg alle
schoolbesturen.

10% boven de landelijk
gemiddelden voor taal en rekenen.

Alle Consent-scholen werken reeds
opbrengstgericht. De doelen zijn
vastgesteld in het zorgplan.
Consent voldoet reeds aan de
ambitie uit het bestuursakkoord. De
kwaliteitsgroep bewaakt de
voortgang d.m.v. kwaliteitsrapportages, 2x per jaar. Het CvB
bespreekt aspecten kwaliteitsbeleid
tijdens jaarlijks schoolbezoek met
schooldirectie.
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3.

4.

Scholen met leerlingen
met een leerlinggewicht
meten de opbrengsten
van de leerlingen in de
groepen 1 en 2, door
observaties, of een vorm
van toets of checklist.

Scholen bieden een
gericht onderwijsaanbod
(maatwerk) voor
cognitief talentvolle en
hoogbegaafde
(excellente) leerlingen.

Nagenoeg alle
basisscholen met
gewichten-middelen.

90% van de
basisscholen.
Grensscore CITO
gestegen naar 545
voor 20% beste
leerlingen.

Alle Consent-scholen meten de
opbrengsten van alle jaargroepen,
zowel op cognitief als sociaalemotioneel gebied.

Alle Consent-scholen bieden
maatwerk aan excellente
leerlingen. Dit betekent dat deze
leerlingen aangepaste instructie
en aangepaste werkvormen
krijgen.
Alle scholen werken met het
digitaal handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid voor vaststellen
van hoogbegaafdheid.

5.

6.

Scholen betrekken
ouders actief bij de
ontwikkeling en
leerprestaties van hun
leerlingen.

Er zijn geen
onderpresterende
scholen meer.

60% van de
basisscholen.

Maximaal 35 zeer
zwakke
basisscholen.
Maximaal 119 taalen rekenzwakke
basisscholen.

Alle scholen besteden in het
groepsplan expliciete aandacht
voor begaafde en hoogbegaafde
leerlingen.
Alle Consent-scholen stimuleren
ouders om ook thuis activiteiten te
ondernemen die bijdragen aan
betere leerprestaties (helpen bij
huiswerk, voorlezen).
In 2013-2014 werken alle
Consent-scholen met het
ontwikkelingsperspectief (OPP)
vanaf groep 6, in samenwerking
tussen leerling, ouders en school,
met als uitgangspunt een belofte
t.a.v. eindopbrengst groep 8 en
verwijzing naar VO.
Geen (zeer) zwakke Consentscholen. Geen taal- en
rekenzwakke scholen. Alle
scholen scoren voldoende, waar
het gaat om leerrendement en
toegevoegde waarde en zijn in
staat volgens het OPP uit kinderen
te halen wat er in zit.

Consent voldoet reeds aan de
ambitie. Scholen werken met
leerlijnen Stichting Leerplan
Ontwikkeling (taak-rekenenmotoriek-sociaalemotionele
ontwikkeling). Doelen voor taal en
rekenen voor kleuters worden
gehaald.
In werkgroep doorgaande leerlijnen
vroeg-voorschoolse periode wordt
gezocht naar afstemming leerlijnen
tussen scholen.
In 2013 zijn scholen gestart met
Positive Behaviour Support (PBS),
gelukskoffer, project ‘gave dingen
doen’ of project van de ‘Professor
van Geluk’.
Alle Consent-scholen voldoen reeds
aan deze ambitie. Er is aandacht
voor Passend Onderwijs en
specifiek voor hoogbegaafde
leerlingen (10% scoort momenteel
A+). We onderhouden het
activiteitenprogramma voor
hoogbegaafden i.c.m. een Passend
Onderwijsgroep Hoogbegaafden
(POH).

Ouderbetrokkenheid wordt opgepakt
als speerpunt vanuit het “Strategisch
Perspectief 2022” (regiegroep
Verbindend).
Onderdeel zijn de
driehoeksgesprekken (leerkracht,
leerling, ouder) in het kader van het
OPP.
Bij de bepaling van het OPP wordt
gebruik gemaakt van een
capaciteitentest.
Consent heeft momenteel geen
‘zwakke’ school. Monitoring
onderwijskwaliteit vindt plaats door
de kwaliteitsgroep. Scholen met
kwaliteitsonderzoek, waarschuwing
en attendering krijgen interne
ondersteuning.
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7.

Schoolbesturen geven
hun onderwijsopbrengsten transparant weer
via het te ontwikkelen
informatiesysteem
‘Vensters PO’ en
scholen gebruiken
Vensters PO voor het
evalueren van de eigen
opbrengsten en
kwaliteit.

Van alle
basisscholen zijn de
kwaliteit en de
opbrengsten
transparant via
Vensters PO. 70%
van de basisscholen
gebruikt Vensters
PO voor evaluatie.

Lancering Vensters PO in
november 2013.

Alle Consent-scholen zijn
opgenomen in Vensters PO.

Transparantie over
onderwijsopbrengsten gebeurt
algemeen d.m.v. het
bestuursverslag en het jaarverslag
en website van WSNS.

Consent/WSNS houdt 2 keer per
jaar datafeedforward-bijeenkomsten.
Deze zijn gericht op een open
analyse.

Evaluatie eigen opbrengsten en
kwaliteit gebeurt reeds d.m.v.
interne benchmarks door
kwaliteitsgroep.

Professionalisering
Ambitie

8.

9.

10

Leraren volgen en
analyseren systematisch
de voortgang in de
ontwikkeling van hun
leerlingen. Ook stemmen
leraren de instructie,
verwerking en
onderwijstijd af op
verschillen in
ontwikkeling van
leerlingen. Bekwaamheid
leraren op orde.
Leraren en schoolleiders
werken voortdurend aan
hun professionalisering
en registreren zich als
zodanig in het
beroepsregister voor
leraren en voor
schoolleiders.
Scholen voeren een
goed en effectief HRMbeleid. In dat verband is
er voor leraren een
bekwaamheidsdossier en
vindt er jaarlijks minimaal
één formeel
beoordelings- of
functioneringsgesprek
plaats.
Daarnaast is de kwaliteit
van de begeleiding en
ondersteuning van
beginnende leraren
verbeterd.

Streefdoel
Bestuursakkoord
2015
Nagenoeg alle
leraren in
basisonderwijs.

50% van de leraren
opgenomen in
register. Nagenoeg
alle schoolleiders
voldoen aan de dan
geldende
bekwaamheidseisen.
Nagenoeg alle
leraren in het
basisonderwijs.

80% van de
startende leraren in
het basisonderwijs is
tevreden over de
begeleiding.

Doel Consent

Activiteiten Consent

Alle Consentleraren volgen en
analyseren systematisch de
voortgang in de ontwikkeling van
de leerlingen, volgens
opbrengstgericht werken en
werken met het IGDI model
(differentiatiemodel).
Alle Consentleraren stemmen
zowel instructie, verwerking als
onderwijstijd af op verschillen in
ontwikkeling tussen leerlingen.

Consent voldoet reeds aan de
ambitie.

Nagenoeg alle Consentdirecteuren
en leerkrachten zijn geregistreerd
en voldoen aan de geldende
bekwaamheidseisen.
Alle scholen/medewerkers
gebruiken de Academie VCO
Consent voor nascholing /
professionalisering.
Alle Consentleraren beschikken
over een bekwaamheidsdossier.
Directeuren verantwoorden de
scores en acties per domein per
leraar via het schooldossier. Alle
Consent-medewerkers hebben
jaarlijks binnen de
gesprekkencyclus twee
gesprekken, waarvan minimaal
een formeel beoordelings- of
functioneringsgesprek met
concrete afspraken over
bekwaamheidsonderhoud en
loopbaanontwikkeling. Consent
meet tevredenheid startende
leraren niet expliciet.

In het kader van Passend onderwijs
is in 2013 bij alle scholen een
onderzoek ‘Omgaan met verschillen’
uitgevoerd. Actiepunten uit dit
onderzoek leiden tot aangepaste
scholing in 2014.
Alle scholen gaan werken met het
OPP.
Monitoring inschrijving
beroepsregister door Academie
VCO Consent.
Monitoring bekwaamheidseisen
vindt plaats bij managementgesprek.

Monitoring vindt door CvB plaats bij
schoolbezoeken. Indien nodig
worden hier afspraken gemaakt om
doel te realiseren.
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Bijlage B.

Basisgegevens van de scholen

OBS De Averbeke (17UH)
Runenberghoek 5
7546 EG ENSCHEDE
T 053-4774970
Info-deaverbeke@xs4all.nl
www.averbeke.nl

OBS Harry Bannink (17NH)
Het Bijvank 111
7544 DA ENSCHEDE
T 053-4760642
directie@obsharrybannink.nl
www.obsharrybannink.nl

Freinetschool De Bothoven (16NV)
Reudinkstraat 15
7511 ZG ENSCHEDE
T 053-4348962
info@freinetschool.nl
www.freinetschool.nl

OBS De Broekheurne (17EL)
De Posten 147
7544 LR ENSCHEDE
T 053-4760117
debroekheurne@debroekheurne.nl
www.debroekheurne.nl

OBS De Esmarke (26AJ)
Esmarkelaan 201
7534 JZ ENSCHEDE
T 053-4618000 (hoofdgebouw)
T 053 -8617575 (MFA-gebouw)
algemeen@obsdeesmarke.nl
www.obsdeesmarke.nl
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ODBS Europa (16ZD)
Belgiëlaan 75
7543 ZJ ENSCHEDE
T 053-4763169
directie@odbseuropa.nl
www.odbseuropa.nl

OBS Glanerbrug Noord (16XT)
Glanerbrug Noord
Bultsweg 170
7532 XJ ENSCHEDE
T 053-4611364
info@glanerbrug-noord.nl
www.glanerbrug-noord.nl

OBS Glanerbrug Zuid (17FF)
Ouverturestraat 70
7534 CP ENSCHEDE
T 053-4613236
info@obsglanerbrugzuid.nl
www.obsglanerbrugzuid.nl

OBS De Helmerhoek (17AS)
De Helmerhoek
Bekspringhoek 170
7546 CL ENSCHEDE
T 053-4774644
info@helmerhoekschool.nl
www.helmerhoekschool.nl

OJBS De Imenhof (09IF)
Hogeweg 83
7582 CB Losser
T 053-5361631
info@imenhof.nl
www.imenhof.nl
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ODBS Dr. M.L. Kingschool (03BS)
Clematisstraat 39
7591 XJ Denekamp
T 0541 351743
directie@kingschool.nl
www.kingschool.nl

ODBS Het Kompas (08IF)
Schoolstraat 23
7586 AR Overdinkel
T 053 5362333
directie@obshetkompas.nl
www.obshetkompas.nl

OBS Het Lang (16ZT)
Het Lang 78
7544 XC ENSCHEDE
T 053-4783833
hetlang@hetlang.nl
www.hetlang.nl

OBS LaRes (17OF)
Rozenstraat 98
7514 ZR ENSCHEDE
T 053-4358052
info@basisschool-la-res.nl
www.basisschool-la-res.nl

OBS De Linde (18JB)
info@obs-delinde.nl
www.obs-delinde.nl
OBS De Linde “de Thij”
Zandhorstlaan 99
7576 VR Oldenzaal
T 0541 534407

OBS De Linde "De Essen"
Oosterikweg 1
7577 PL Oldenzaal
T 0541 534455
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OBS De Lipper (17DR)
Lage Bothofstraat 341
7533 AS ENSCHEDE
T 053-4319223
info.delipper@delipper.nl
www.delipper.nl

ODBS Lonneker (17EB)
Dorpsstraat 104
7524 CK Lonneker
T 053-4355993
info@lonnekerschool.nl
www.lonnekerschool.nl

OBS Molenbeek (16NC)
Molenbeek Boekelo
Boekelerschoolpad 1
7548 AH Boekelo
T 053 428 1543
info@oobus.nl
www.obsmolenbeek.nl

Molenbeek Usselo
Lammerinkweg 10
7546 RD ENSCHEDE
T 053-4281608

OJBS Het Palet (17NS)
Gerard Terborghstraat 9
7545 BV ENSCHEDE
T 053-4313414
ojbshetpalet@xs4all.nl
www.hetpaletenschede.nl
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OBS Park Stokhorst (17FW)
Hoge Boekelerweg 135
7531 EC ENSCHEDE
T 053-4362404
info@obsstokhorst.nl
www.obsparkstokhorst.nl

OBS Prinseschool (17MT)
Prinseschool Prinsestraat
Prinsestraat 10
7513 AL ENSCHEDE
T 053-4319652

Prinseschool Staringstraat
Staringstraat 15
7514 DE ENSCHEDE
T 053-436 81 09

Prinseschool "Daalweg"
Daalweg 32
7541 AN ENSCHEDE
info@prinseschool.net
www.prinseschool.net

International School Twente
Daalweg 32
7541 AN ENSCHEDE
T053-4311173
The Netherlands
www.istwente.com

OBS Roombeek (16WQ)
Roombeek
Bosuilstraat 3
7523 BJ ENSCHEDE
T 053-4364369
roombeek@roombeekschool.nl
www.roombeekschool.nl
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Roombeek Deppenbroek
Zaanstraat 22
7523 HC ENSCHEDE
T 053-4363322
deppenbroek@roombeekschool.nl

OBS De Saller (10DU)
Keizerskroon 7
7581 TX Losser
T 053 5361078
obs@saller.nl
www.saller.nl

SBO De Spinaker (19DT)
Poolmansweg 245
7545 LR Enschede
T 053-4318848
directie@sbo-spinaker.nl
www.sbo-spinaker.nl

OBS Het Stadsveld (16UE)
Obs Het Stadsveld
Elferinksweg 106
7545 KJ ENSCHEDE
T 053-4317173
j.tebiesebeek@obshetstadsveld.nl
www.obshetstadsveld.nl

OBS Het Pathmos
Spinnerstraat 29
7545 TP ENSCHEDE
T 053-4319591
pathmos.school@online.nl
www.obshetpathmos.nl
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ODBS Het Stroink (17QA)
Het Stroink 66
7542 GT ENSCHEDE
T 053-4766581
hetstroink@hetstroink.com
www.hetstroink.nl

SBO De Tender (19KG)
Fleringenbrink 2
7544 XN ENSCHEDE
T 053-4761584
directie@sbo-tender.nl
www.sbo-tender.nl

OBS Twekkelerveld (17LM)
Schietbaanweg 30
7521 DB ENSCHEDE
T 053-4333790
info@obstwekkelerveld.nl
www.obstwekkelerveld.nl

OBS Het Vastert (17SQ)
Vastertlanden 167
7542 LR ENSCHEDE
T 053-4783818
info@obsvastert.nl
www.obsvastert.nl

OMBS De Wielerbaan (22NW)
Batshoek 5
7546 LC ENSCHEDE
T 053-4768761
info@dewielerbaan.nl
www.dewielerbaan.nl
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OBS Willem Wilmink (17RE)
H. Smeltweg 44
7541 XL ENSCHEDE
T 053-4319598
info@willemwilminkschool.nl
www.willemwilminkschool.nl

OBS Het Wooldrik (17TK)
Celsiusstraat 10
7535 DK ENSCHEDE
T 053-4316711
hetwooldrik@hetwooldrik.nl
www.hetwooldrik.nl

OMBS Het Zeggelt (17EV)
Dr. Benthemstraat 14
7514 CM ENSCHEDE
T 053-4358682
info@hetzeggelt.nl
www.hetzeggelt.nl

Meeuwenstraat 4
7523 XV ENSCHEDE
T 053-4338225
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