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Stichting Consent in 2016
Stichting Consent brengt elk jaar een jaarverslag uit. Daarin laten wij zien wat er in het
afgelopen jaar is gebeurd. Ook verantwoorden we daarin onze activiteiten en uitgaven.
Zo’n jaarverslag moet aan allerlei wettelijke voorschriften voldoen en is daardoor nogal
omvangrijk en niet altijd makkelijk leesbaar. Daarom brengen we elk jaar ook een publieks
versie uit. U leest momenteel de publieksversie van het jaarverslag 2016. Hierin present
eren we u kort en overzichtelijkde belangrijkste onderwerpen van het afgelopen jaar.
Vanaf januari 2012 hebben wij ons Strategisch Perspectief 2022 uitgebracht. Daarin staat
onze missie: we willen kinderen leren leren, leren communiceren en leren hun eigen geluk
te organiseren. Zo willen we onze leerlingen goed voorbereiden op de uitdagingen van de
toekomst. Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt;
wij willen een organisatie zijn die excellent, aantrekkelijk, verbindend en betekenisvol is.

Voorbereiden
op de uitdagingen
van de toekomst

Ook in het afgelopen jaar is rond het Strategisch Perspectief 2022 weer veel gebeurd en
tot stand gebracht. Als organisatie legden we daarbij de nadruk op vijf thema’s; meer
hierover leest u in het hoofdstuk Strategisch perspectief in 2016. Daarbij is het zo dat
elke school hier op eigen wijze vorm aan geeft,. Dit is gebleken uit een tussenbalans die
we hebben opgemaakt omdat we nu halverwege ons Strategisch Perspectief 2022 zijn.
Onderwijs dient een breed maatschappelijk belang. Daarom hebben we bij Consent ook
aandacht voor zaken als duurzaamheid, wetenschap & technologie, kunst & cultuur,
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beweging, muziek en humanistisch vormingsonderwijs.
Onze leerkrachten zijn de sleutel tot goed onderwijs. Daarom wil Consent een goed
werkgever zijn. In 2016 is het gelukt om 27 medewerkers een vaste aanstelling te geven.
Wel is het stijgende ziekteverzuim een punt van zorg. Mede hierom is eind 2016 een
project duurzame inzetbaarheid gestart om inzicht te krijgen in factoren zoals gezond
heid, veiligheid en psychosociale arbeidsbelasting.
Ten opzichte van vorig jaar is het leerlingenaantal van Consent gedaald. Dit past in het
landelijke beeld. Positief is dat het marktaandeel in Enschede, Oldenzaal en Dinkelland
is gestegen.
Het resultaat over 2016 is positief. Dit biedt ons een goede buffer voor de tweede fase
van ons Strategisch Perspectief. Daarin gaan wij een impuls geven aan een nieuw
strategisch personeelsbeleid gericht op de talentherkenning en talentontwikkeling van
medewerkers. Dit met het doel om meer maatwerk – en mogelijk andere organisatie
vormen – te ontwikkelen voor een hogere onderwijskwaliteit, passend bij de talenten en
capaciteiten van kinderen.
Consent is financieel gezond, we hebben de zaken onder controle en willen onze
ambities waarmaken voor al onze leerlingen en hun ouders. Onze uitdaging is dan ook
om de huidige dynamiek binnen de organisatie vast te houden en te waarborgen.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat we ons daarvoor, net als afgelopen jaar, met veel
energie, passie, plezier en persoonlijke aandacht kunnen inzetten.
Enschede, juni 2017
Marcel Poppink 				

Alfons Timmerhuis

Voorzitter College van Bestuur		

Lid College van Bestuur
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1. Strategisch
Perspectief in 2016
Om handen en voeten te geven aan het Strategisch Perspectief 2022 werkten we in
2016 aan de volgende vijf thema’s:
• School voor de toekomst
• Sturen op geluk
• Ouderbetrokkenheid
• Ambassadeurschap / aantrekkelijke werkgever
• Academie VCO Consent.

Drijfveren en
talenten

School voor de Toekomst
Dit thema staat voor het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten waarin kinderen
door te leren, te ervaren en te onderzoeken, erachter komen waar hun drijfveren
liggen en wat hun talenten zijn. Nieuwsgierigheid, plezier en verwondering zijn hierbij
centrale begrippen, net als ‘21st century skills’ zoals burgerschap, ICT-geletterdheid,
samenwerken en eigenaarschap van het eigen leerproces. Deze elementen komen
terug in het ‘Kompas voor het onderwijs van de toekomst’ dat we in 2016 opstelden.
Hierin staat onze kijk op kinderen, leren en ontwikkelen en de kijk op de rol van
leerkrachten, schoolleiders en ouders.
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In 2016 deden er 14 scholen mee aan de School voor de Toekomst. Elk stelden ze een
zogeheten ‘van plan’ op met daarin hun doelstellingen voor het schooljaar 2016-2017.
Deze ‘van plannen’ deelden ze met elkaar om van elkaars ontwikkelingen te leren.
Ook startten ze met de ontwikkeling van ‘Duurzame Effectieve Onderwijsprogram
ma’s’. Dit zijn programma’s waarin thematisch gewerkt gaat worden vanuit (weten
schappelijke) vraagstellingen. Hierbij hebben we aandacht voor de integratie van
beroeps- en onderwijspraktijk. Dit om kinderen te interesseren en te inspireren voor
maximale talentontwikkeling vanuit verschillende talentdomeinen. De ontwikkeling
van deze programma’s gebeurt in samenwerking met TechYourFuture, een samenwer
king van de hogescholen Saxion en Windesheim en de Universiteit van Twente. Een
ander programma, ‘Zichtbare Toekomst’, zit op De Linde in de implementatiefase.

Sturen op Geluk
‘Geluk’ is binnen Consent een belangrijk thema. Binnen vrijwel alle Consentscholen
draaien schoolbrede programma’s die leerlingen en leerkrachten leren hoe ze hun
eigen veerkracht kunnen aanspreken, hun talenten optimaal kunnen benutten en
daarmee hun eigen én elkaars geluk positief kunnen beïnvloeden. Eén zo’n methode is
PBS (Positive Behavior Support) waarmee inmiddels 23 scholen werken. Een andere

methode is PEP, het Positief Educatieprogramma dat mede door de Universiteit
Twente is ontwikkeld. Drie vestigingen van de Prinseschool, Twekkelerveld en de
Kingschool werken al met PEP. Voor 2017 staat wetenschappelijk onderzoek gepland
om de effectiviteit van dit educatieprogramma vast te stellen. Verder is veel aandacht
uitgegaan naar het fenomeen Leerlingenraad, een waardevol instrument om kinderen
te betrekken bij besluitvorming. Inmiddels hebben 23 scholen een leerlingenraad,
met nog drie in oprichting. Dit is iets minder dan gepland. Verder zitten onze kinderen
in een Consent-brede en een gemeentelijke leerlingenraad.

Ouderbetrokkenheid
Onderzoek heeft aangetoond dat goed onderwijs in belangrijke mate wordt bepaald
door een goede samenwerking met ouders. Voor ouderbetrokkenheid hebben alle IKC´s
(hierover leest u verderop meer) een ouderbeleidsplan opgesteld. Dit met als doel:
optimale betrokkenheid van ouders bij de school, gericht op gezamenlijke verantwoor
delijkheid voor de ontwikkeling van het kind. De planning voor het traject ouder
betrokkenheid is iets aangepast vanwege de capaciteit die dit van de scholen vraagt.
Inmiddels is binnen twaalf scholen een pilot ouderbetrokkenheid via de Glans-techniek
gaande, dan wel afgerond. Een evaluatie toont aan dat de deelnemers erg positief zijn.

Ambassadeurschap
Consent geldt als een aantrekkelijke werkgever met gedreven, vitale, breed inzetbare
medewerkers die werken vanuit passie en plezier. Onze medewerkers zijn ambassa
deur en dragen bij aan aantrekkelijke Consentscholen waar leerlingen en ouders
graag bij willen horen. Om het ambassadeurschap te ondersteunen, hebben we een
aantal jaren geleden gekozen voor een andere aanpak van de formatietoekenning van
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scholen. Ook afgelopen schooljaar hebben zij ruim voor de zomervakantie duidelijk
heid gekregen over hun formatie. Verder zijn we afgelopen schooljaar gestart met een
nieuw mobiliteitsbeleid, waarvan 21 medewerkers gebruik hebben gemaakt.
Aanvullend starten we met nieuw beleid voor ‘vastlopende’ leerkrachten. Omdat ons
personeel belangrijk is voor het realiseren van onze doelstellingen, maakt Consent een
ommezwaai van Human Resource Management naar Human Resource Development.
Centraal hierbij staan de kwaliteit en (talent)ontwikkeling van ons personeel.

Academie VCO Consent
Om onze ambities te realiseren, zijn onze medewerkers, en vooral de leerkrachten,
van het grootste belang. Als we het beste uit onze leerlingen willen halen, kan dat
alleen met leerkrachten die zich voortdurend verder willen verbeteren en ontwikkelen.
Consent heeft daarom samen met VCO Oost Nederland een eigen Academie opgezet:
dé vindplaats voor vraag en aanbod van professionalisering, uitwisseling van expertise
en kennisdeling. In het schooljaar 2016-2017 is een webapplicatie voor het aanbod van
de Academie geïntroduceerd op alle scholen. Daarmee maken we onze doelstelling
waar om de Academie verder uit te bouwen. Er was ook in 2016 weer veel belangstel
ling voor de informatieve bijeenkomst over Masteropleidingen, Lerarenbeurs en
Vierslagleren. Uiteindelijk zijn in schooljaar 2016-2017 vijf nieuwe koppels van ervaren
en startende leerkrachten gestart met een masteropleiding in het kader van Vierslag
leren. De ervaren en startende leerkracht dragen zo samen bij aan de schoolontwikke
ling. Verder zijn er twee incompany opleidingen gestart: ‘Jonge Kind Specialist’ en
‘Onderwijskundig Expert Wetenschap en Technologie’.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De overheid treedt terug. Van scholen wordt hierdoor verwacht dat ze niet alleen
lesgeven en leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt, maar de kinderen ook
voorbereiden op hun functioneren in de maatschappij. Al naar gelang de schoolpopu
latie voeren onze scholen projecten uit, bijvoorbeeld op het gebied van burgerschap,
sociale kwesties, gezondheid & bewegen, cultuur en duurzaamheid.

2. Onderwijs
Kwaliteit
In Nederland wordt de kwaliteit van onderwijs bewaakt door de onderwijsinspectie.
De inspectie doet dat aan de hand van een waarderingskader. Als een school voldoet
aan de eisen van het waarderingskader krijgt ze een zogenaamd ‘basisarrangement’.
Consent voert een actief beleid om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken.
We hebben daarvoor een kwaliteitsgroep samengesteld om te voorkomen dat scholen
beneden de Consent-kwaliteitsnormen presteren. De leden van het College van
Bestuur participeren actief in deze groep, samen met de directeuren van het speciaal
basisonderwijs, de coördinator Steunpunt Passend Onderwijs en twee bovenschoolse
kwaliteitsmedewerkers.
Kwaliteitszorg en zelfevaluatie hebben als doel om de kwaliteit van onze scholen
voortdurend verder te ontwikkelen. We verzamelen daarvoor allerlei gegevens,
bijvoorbeeld over de groei in vaardigheden bij leerlingen, leerpotentieel, verwijzings
percentages speciaal (basis)onderwijs, doublurepercentages, scores op het waarde
ringskader 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. De kwaliteitsgroep van Consent biedt zowel
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op eigen initiatief als op verzoek van de scholen ondersteuning bij het opstellen en
uitvoeren van zo’n verbeterplan.
Om de kwaliteitszorg van de scholen te versterken en het lerend vermogen van elkaar
te vergroten, is Consent in het schooljaar 2016-2017 gestart met visitaties. Ofwel:
het bezoeken van de scholen door geschoolde kwaliteitsmedewerkers om elkaar de
spiegel voor te houden. Hiertoe heeft de kwaliteitsgroep een draaiboek ‘Systematiek
zelfevaluatie en visitatie’ geschreven. Ook heeft elke school een ‘reflectie-ontwikkel
verslag’ gemaakt; een jaarlijks document voor kritische zelfreflectie, borging en
ontwikkeling. Dit reflectie-ontwikkelverslag wordt als uitgangspunt genomen voor het
jaarlijkse managementgesprek met het College van Bestuur.

Onderwijsrendement en toegevoegde waarde
Bij de beoordeling van basisscholen spelen de ‘eindopbrengsten’ een grote rol.
De onderwijsinspectie gebruikt hiervoor de score op de Eindtoets. Maar de Eindtoets is
een momentopname. Wij vinden dat dit geen goed beeld geeft van de ontwikkeling
van leerlingen. Zo komen hun creatieve, sportieve en muzikale talenten en hun
communicatieve en sociale vaardigheden niet tot uiting. Ook geeft de Eindtoets geen
beeld van de inspanning die onze scholen verrichten om het maximale uit kinderen te
halen. De resultaten van de Eindtoets zeggen wel iets, maar zeker niet alles.
Sowieso wordt de Eindtoets sinds 2015 niet meer in februari afgenomen, maar in
mei-juni. Dat betekent dat de basisschool een advies voortgezet onderwijs geeft vóór
de eindtoets. Wel kunnen uitkomsten achteraf aanleiding zijn om hoger te adviseren
dan het oorspronkelijke advies.
Voor het volgen van onderwijsresultaten en het plannen van het onderwijs heeft
Consent een eigen werkwijze ontwikkeld samen met VCO Oost Nederland en het SPOE
(Steunpunt Passend Onderwijs). Met deze methode, Script genaamd, brengen we de
leerwinst als een film in beeld voor alle leerlingen op onze scholen.

Script is gericht op twee onderdelen: het leerpotentieel en de leerprestaties. Hiermee
brengen we de ontwikkeling van de leerlingen in beeld over alle jaren dat ze bij ons
naar school gaan. We vergelijken de leerprestaties van kinderen met wat je van hen
mag verwachten op basis van hun leerpotentieel. We noemen dit ‘geplande vaardig
heidsgroei’. Maar we leggen de lat ook hoger. Daarom werken we tegelijkertijd met
een zogenaamde ‘ambitie vaardigheidsgroei’.
Per leerling schatten we in groep 6 op basis van het leerpotentieel en de leerprestaties
in waar de leerling aan het eind van groep 8 uit kan komen. Welk vervolgonderwijs is
dan haalbaar? Dit noemen we het ‘groeiperspectief’. We bespreken dit in een drie
hoeksgesprek tussen leerling, ouders en school. Van groep 6 tot en met groep 8 wordt
vervolgens twee keer per jaar, op basis van de leerprestaties, dit perspectief besproken
met de leerling en de ouders. Met deze halfjaarlijkse toetsen beschikt Consent over
veel meer betrouwbare gegevens over de ontwikkeling van de leerling. Samengevoegd
ontstaat als het ware een film; en dus niet een momentopname zoals bij Eindtoets.
Op deze manier laten we het onderwijs beter aansluiten op de onderwijsbehoeften en
uitdagingen van de leerling. We stimuleren hiermee de ontwikkeling en voorkomen
dat verkeerde verwachtingen tot verkeerde besluiten leiden.

Ontwikkeling
van de leerlingen
in beeld

Uiteraard blijven de basisvaardigheden (lezen, rekenen en schrijven) van belang.
Alle Consent-scholen werken opbrengstgericht en handelingsgericht: de basis voor
passend onderwijs voor alle kinderen. We doen echter meer. De activiteiten die we in
het kader van onze nieuwe missie uitvoeren (leren leren, leren communiceren en leren
geluk organiseren) leveren niet alleen een bijdrage aan de basisvaardigheden,
maar ook aan de zogenaamde ‘complexere vaardigheden’.
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Leerlingenaantallen
Landelijk daalt het aantal leerlingen in het primair onderwijs. Deze trend is ook in
Enschede zichtbaar (van 12.982 leerlingen in 2015 naar 12.743 leerlingen in 2016).
Ditzelfde beeld zien we ook bij Consent: ons leerlingenaantal is gedaald ten opzichte
van vorig jaar. We verwachten dat deze daling zich de komende jaren voortzet,
in lijn met de landelijke trend.
Schooljaar

16/17

15/16

14/15

13/14

5.975

6.032

6.094

6.047

Basisonderwijs DOL

878

875

891

855

Speciaal basisonderwijs

279

285

323

343

7.132

7.192

7.308

7.245

Basisonderwijs Enschede
1

Totaal

Leerlingenaantallen Consent (peildata 1 oktober)

Een belangrijke graadmeter voor de leerlingenaantallen is het marktaandeel van
Consent. Onderstaande tabel laat zien dat het marktaandeel van Consent in Enschede
dit jaar is gestegen in relatie tot de andere grote schoolbesturen in Enschede, St. KOE2
en VCO2, dit jaar is gestegen.
Schooljaar

16/17

15/16

14/15

13/14

VCO

15,6%

15,3%

15,0%

14,8%

2

St. KOE

34,3%

35,0%

35,2%

35,7%

Consent

50,1%

49,7%

49,8%

49,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

2

Totaal

Procentueel marktaandeel van Consent in Enschede (exclusief DOL1 gemeenten en
speciaal onderwijs) in relatie tot de overige grote besturen

Ontwikkelingen onderwijsaanbod
Het onderwijspalet van Consent bestaat eind 2016 uit 32 scholen waarvan twee
scholen voor (speciaal) basisonderwijs, vijf scholen met Daltononderwijs, twee scholen
met Montessorionderwijs, twee scholen met Jenaplanonderwijs, een school met
Freinetonderwijs, een 52-wekenschool, een Steve Jobsschool (O4NT) en een Interna
tionale school. Zo is er voor ieder kind en iedere ouder een ruime keus voor openbaar
onderwijs naar eigen wens, met ruime aandacht voor cultuur, sport en gezondheid.
Qua onderwijsaanbod hebben in 2016 de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:

International School Twente
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In de regio is behoefte aan een sterke Internationale school in Enschede die voldoet
aan internationale voorwaarden en erkende certificering. Hiertoe hebben de besturen,
directies en schoolteams van Consent (Primary school)en het Stedelijk Lyceum
(Secondary school) gezamenlijk een ambitiedocument opgesteld. In 2016 is het
leerlingaantal van de Primary schoolgedaald tot 71 leerlingen (dit was 80 op 1 oktober
2015). Dit wordt veroorzaakt doordat de oudste groep van de afdeling Primary nu
opgenomen is als jongste groep in de afdeling Secondary De Internationale school
(afdeling Primary) is in 2016 verhuisd naar de locatie Veldkampplantsoen aan de
Johannes ter Horststraat.

International Primary Curriculum (IPC)
Het IPC is een integrale, thematische en creatieve onderwijsvorm voor kinderen van
4-12 jaar, gericht op de creatieve en zaakvakken. In 2016 heeft zowel de International
School Twente als de de Nederlandse afdeling van de Prinseschool Daalweg de
definitieve accreditatie ontvangen voor het (IPC). Dit betekent dat de Prinseschool de
eerste Nederlandse school is (afgezien van de internationale scholen) die internatio
naal geaccrediteerd is voor het IPC. Ook de andere locaties van de Prinseschool maken
gebruik van het IPC.

1	DOL-scholen: Scholen aangesloten bij de Stichting Consent in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Losser.
2	St. KOE: Stichting voor Katholiek Onderwijs in Enschede,
VCO: Overkoepelende organisatie voor Christelijk basisonderwijs in Oost-Nederland

Fusie Averbeke-Helmerhoek
Op 1 augustus 2016 zijn Obs De Averbeke en Obs De Helmerhoek gefuseerd. De school
gaat op dit moment verder onder de werknaam ‘Averbeke-Helmerhoek’. Het gebouw
van de Helmerhoek is teruggegeven aan de gemeente.

School voor de toekomst
Scholen worden gestimuleerd om zich steeds te blijven ontwikkelen op het gebied van
eigentijds, gepersonaliseerd onderwijs. Iedere school doet dit op zijn eigen manier. Dit kan
onder meer binnen het thema School voor de Toekomst, met Wetenschap en Technologie
en/of met O4NT (Onderwijs voor Nieuwe Tijd). Diverse scholen zetten inmiddels ICT in,
zoals Snappet en Gynzy, als hulpmiddel voor gepersonaliseerd onderwijs.

Integrale kindcentra (IKC)
Consent heeft de ambitie om alle scholen te ontwikkelen tot IKC’s. Dit zijn basisvoor
zieningen van onderwijs en opvang voor een doorgaande ontwikkelingslijn, bedoeld
voor kinderen van 0-13 jaar. In Enschede maken alle scholen deel uit van een IKC.
In de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Losser is geen sprake van gemeentebeleid
voor IKC ontwikkeling. Voor deze scholen wordt gezocht naar andere mogelijkheden.
In 2016 is veel aandacht besteed aan afstemming in pedagogisch/educatief handelen
en een warme overdracht van de voorschoolse periode (2-4 jarigen) naar de vroeg
schoolse periode (4-6 jarigen) voor de doorgaande lijn. Voor de onderwijskundige
begeleiding van de leeftijdscategorie 0-4 jarigen zijn in Enschede interne begeleiders
aangesteld met subsidie van de gemeente.

Passend onderwijs
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In 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs betekent dat alle
kinderen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en
mogelijkheden − ook als ze extra ondersteuning nodig hebben. Dat kan in het speciaal

Passend bij ieders
kwaliteiten en
mogelijkheden

(basis)onderwijs (SBOen SO) of met extra begeleiding op de basisschool. Het bestuur
van onze scholen heeft hiermee een zorgplicht. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat
ieder kind dat bij onze scholen wordt aangemeld, een plek krijgt waar passend
onderwijs geboden wordt.
Eind 2016 zat bij de Consent scholen geen enkele leerling thuis door het ontbreken
van passend onderwijs. Het leerlingaantal binnen de beide SBO-scholen van Consent is
per 1 oktober 2016 gedaald met 6 leerlingen ten opzichte van 2015 (totaal 279
leerlingen). Dit is op zich gunstig. Wel is er een spanning tussen de zorgplicht en
financiële verantwoordelijkheid van Consent en de afhankelijkheid van de financiële
middelen in de regio. Het blijft voor ons een uitdaging om hiermee op een juiste wijze
om te gaan.
De middelen die Consent in 2016 inzette, bestonden onder meer uit:
• extra tijd en/of handen in de klas
• speciale onderwijsmaterialen
• ruimtelijke aanpassingen, bijvoorbeeld een speciaal ingerichte werkplek
• 	inzet van en samenwerking met externe deskundigen, zoals onderwijs- en
schoolwijkcoaches, gedragswetenschappers en psychologen
• training en scholing van ons personeel.

ICT en mediawijsheid
Consent vindt ICT binnen de scholen belangrijk; het kan in belangrijke mate bijdragen
aan gepersonaliseerd onderwijs. Daarom is vorig jaar het ICT-plan 2016-2020 opge
steld. Via dit plan hebben we in 2016 aandacht besteed aan:
• onderwijsaanbod voor ontwikkeling van digitale geletterdheid;
• verankering van digitale geletterdheid als onderdeel in de gesprekkencylcus;
• online kennisdeling m.b.v. e-learning en blended learning;
• vormen van netwerken van onderwijskundig ICT’ers.
Eind 2016 is de Consent stuurgroep ICT omgevormd tot een regiegroep. Deze houdt
niet alleen het oog op ICT in de scholen maar op alle ICT en applicaties binnen
Consent. Consent wil haar persoonsgegevens goed beschermen. Daarom is eind 2016
een studiedag gehouden over ICT en privacy. Ook is er een risicoanalyse van de privacy
uitgevoerd. Op basis hiervan wordt in 2017 een activiteitenplan uitgewerkt.
Tegenwoordig komen kinderen op steeds jongere leeftijd in aanraking met internet,
met alle voor- en nadelen van dien. Om ze goed voor te bereiden op de virtuele wereld
werkt Consent met een eigen leerlijn, ontwikkeld met onder meer de Universiteit
Twente en Stichting Mijn Kind Online(mediawijsheid). Hiermee kunnen de leerkrachten
structureel aandacht besteden aan mediawijsheid in plaats van af en toe.
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3. Personele zaken
Personeel in dienst
Op 31 december 2016 had Consent 668 personeelsleden in dienst, dit komt neer op
516,9 fte. Rekening houdend met een lichte daling van het aantal payrollers is ons
personeelsbestand het afgelopen jaar gedaald met 0,3 fte.
31-12-2016

Personeelsbestand
licht gedaald

31-12-2015

aantal

fte

aantal

fte

Directie

37

36,0

39

38,6

Onderwijzend personeel

554

424,7

558

423,1

Onderwijsondersteunend personeel 77

56,2

75

56,1

Totaal in dienst

668

516,9

672

517,8

Payroll

14

5,4

13

5,1

Consent heeft als beleid om vacatures die tijdens een schooljaar ontstaan, zoveel
mogelijk in te vullen met een zogenaamde payroll-constructie. Dit om langlopende
verplichtingen te voorkomen. Ook in 2016 pasten we dit beleid toe. Als dit om
organisatorische redenen niet kan, breiden we de betrekkingsomvang tijdelijk uit.
Op deze manier bouwden we een formatieve `buffer´ op van 8,4 fte (payroll en
tijdelijke uitbreidingen). Daarnaast zette Consent het afgelopen jaar 19,0 fte om naar
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een vast dienstverband.

Talenten benutten
Om al onze onderwijsambities waar te maken, wil Consent beschikken over excellente
leerkrachten en leidinggevenden. Daarom hebben we sinds enkele jaren ons eigen
opleidingscentrum i.s.m. VCO: Academie VCO Consent. Het doel hiervan voor leer
krachten is om het eigen talent te benutten en om van collega’s te leren. Via de
Academie willen we steeds meer praktische opleidingen aanbieden die aansluiten bij
de behoeften van de leerkrachten en op de ontwikkelingen binnen onze scholen.
Een mooi voorbeeld hiervan is de post hbo-opleiding ‘Leiding geven aan leren’
waarmee leerkrachten zich kunnen oriënteren op het schoolleiderschap. In 2016
hebben zes leerkrachten van Consent hieraan deelgenomen. In de loop van 2016 is
één van hen daadwerkelijk schoolleider geworden, drie anderen hebben een rol in het
middenmanagement gekregen.

Project ‘Opleiden in de school’
Goede leraren zijn ook voor de toekomst belangrijk. Daarom doet Consent mee aan
‘Opleiden in de school’, een project waarin scholen en de pabo samenwerken aan het
opleiden van studenten naar startbekwame leraren. In 2016 namen zeven Consentscholen hieraan deel. Binnen deze scholen worden alle leerkrachten opgeleid voor
mentorschap. Ook is er één schoolopleider die de studenten en mentoren ondersteunt.

Project ‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen’
Consent doet ook mee aan het project ‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen
en scholen’. Dit heeft als doel om tot een betere afstemming te komen tussen het
pabo-onderwijs en de ondersteuning van aankomende en startende leraren in de
scholen. Dit project heeft medewerkers van Consent-scholen in staat gesteld om deel
te nemen aan werkgroepen voor opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen,
ouderbetrokkenheid en sociale veiligheid. Een andere werkgroep houdt zich bezig met
de begeleiding van startende leraren. Onze medewerkers krijgen gelegenheid om de
opbrengsten van de werkgroepen te delen binnen Consent.

Ziekteverzuim
In 2016 is ons ziekteverzuim (12-maand gemiddelde) gestegen tot 6,8%. In 2015 was
dat 5,1%. Hiermee ligt ons ziekteverzuim boven onze norm van 6% Aangezien
voorkomen beter is dan genezen, starten we in 2017 met het onderzoek Duurzame
Inzetbaarheid. Dit met als doel om inzicht te krijgen in gezondheid, veiligheid en
psychosociale arbeidsbelasting van de medewerkers. Daarnaast streeft Consent samen
met de schooldirecteuren naar meer preventieve maatwerkoplossingen zoals
leeftijdsbewust personeelsbeleid, vervangingsbeleid, opleiding en coaching.
Ziekteverzuimpercentage

Percentage

9
8
7
6
5
4
3

Maand

Maand
12 mnd gem
Norm

jan
16

feb
16

mrt
16

apr
16

mei
16

juni
16

juli
16

aug
16

sep
16

okt
16

nov
16

dec
16

6,4

7,9

7,1

7,6

6,7

7,5

7,3

3,6

4,8

8,2

6,1

8,4

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

12 mnd gem
norm

5,1

5,8

6,0

6,0

6,2
6,0

6,8
6,0

Flexteam
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Consent is in 2015 gestart met het Flexteam, een groep medewerkers met een vaste
aanstelling, die flexibel inzetbaar zijn binnen Consent. Zij vervangen zoveel mogelijk
de kortdurende afwezigheid van leerkrachten. Eind 2016 zaten er 25 medewerkers in
het Flexteam.

Personeelssamenstelling
Consent streeft naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van het personeels
bestand, zowel qua leeftijd als qua verhouding man/vrouw.
Fulltime

Parttime Totaal

Waarvan

Waarvan adjunct

(37%)

(63%)

directeur (5%)

directeur (0%)

97

38

135

14

0

Vrouw (80%)

149

384

533

20

2

Totaal

246

422

668

34

2

Man (20%)

Het percentage vrouwen bedraagt 80% en het percentage mannen 20%. Dit percen
tage ligt in lijn met voorgaande jaren. Consent vindt het belangrijk dat het aantal
mannen voor de klas toeneemt. Bij het invullen van vacatures proberen we hier
rekening mee te houden. Het aanbod van mannen in het onderwijs is echter laag.

Leeftijdsopbouw
De leeftijdsopbouw is het afgelopen jaar evenwichtiger geworden. Dit is ook waar
Consent naar streeft via interne mobiliteit. Eind 2016 is de grootste leeftijdscategorie
die van 60 tot 65 jaar: 106 personen ofwel 15,8%. De andere leeftijdscategorieën zijn
met gemiddeld 62 personen evenwichtiger verdeeld. Overigens wordt de komende
jaren een groot natuurlijk verloop verwacht, waardoor de leeftijdsopbouw nog
evenwichtiger zal worden.

4. Huisvesting
Enschede
In 2016 heeft de gemeenteraad van Enschede de ‘Herschikking onderwijshuisvesting
Enschede’ goedgekeurd, een aanpak van schoolbesturen en gemeente om de leeg
stand in schoolgebouwen terug te dringen. De diverse kortetermijnmaatregelen die
daarvan het gevolg waren, hebben we inmiddels uitgevoerd. Ook hebben we in 2016
veel onderhoudswerk verricht dat eerder was uitgesteld vanwege de herschikking.

Tien grote
projecten in
Enschede

Al met al hebben we in de zomervakantie van 2016 tien grote projecten uitgevoerd in
Enschede. Dit is conform het Strategisch Huisvesting Plan dat Consent samen met
de gemeente heeft opgesteld voor een efficiënt gebruik van onderwijsgebouwen op
de lange termijn.

Denekamp, Losser en Oldenzaal
In Denekamp is de strategische huisvesting van het primair onderwijs weer opgepakt.
Uit drie scenario’s hebben de diverse besturen één scenario gekozen dat door de
projectgroep verder uitgewerkt zou worden. In verband met een politieke bestuurs
crisis in Dinkelland is dit proces op een laag pitje komen te staan.
In de gemeente Losser is in Overdinkel de nieuwe locatie van Het Kompas in gebruik
genomen. De school is gehuisvest in het nieuwe Kulturhus. Helaas is intensieve
samenwerking met de Brede School (VCO) op het laatste moment misgelopen.
Daardoor is Het Kompas alleen naar de nieuwe locatie verhuisd. De leegstaande
lokalen worden nu gebruikt door een kinderopvangorganisatie.
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In Oldenzaal is met de gemeente een akkoord gesloten over de overdracht van het
gebouw De Essen. Hierin is onder andere De Linde gehuisvest. Het gebouw
wordt overgedragen aan een nieuw op te richten vereniging van eigenarenwaarin
zowel Consent als Konot vertegenwoordigd zullen zijn. Hiervoor zijn in 2016 de
nodige plannen ontwikkeld. In Oldenzaal werkt Consent tevens mee aan het nieuwe
Integraal Huisvestingsplan.

De belangrijkste projecten in 2016 op een rij
• Oplevering en gebruiksklaar maken van Het Kompas in Kulturhus Overdinkel.
• Verplaatsen entree en verduurzaming (klimaatverbetering) De Bothoven.
• Uitvoering ‘Herschikking onderwijshuisvesting Enschede’:
• opknapbeurt en gebruiksklaar maken ISTwente in het Veldkampplantsoen
• verlaten en opleveren gebouw Helmerhoek
• verbouwing entree Averbeke en renovatie toiletten
• 	gebruiksklaar maken van de Helmerhoek in de Averbeke en
Willem van Oranje school
• renovatie Meeuwenstraat.
• Renovatie toiletten en schilderwerk Het Wooldrik.
• Vervangen verwarmingssysteem La Res.
• Herinrichting speelplein Prinseschool Staringstraat.
• Inrichten school in noodopvang asielzoekers (en weer uitruimen van deze locatie).
• Vervangen gevelglas Prinseschool.
• Herinrichting centrale hal Het Stadsveld.
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5. F inanciële informatie
Balans per 31 december 2016
EUR Bedragen: x 1

31-12-16

31-12-15

Realisatie

Realisatie *

3.802.555

3.867.134

3.802.555

3.867.134

2.782.315

2.794.530

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal van vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten (kortlopend)
Liquide middelen
Totaal van vlottende activa
Totaal van activa

10.968.589

9.827.014

13.750.904

12.621.544

17.553.459

16.488.678

Passiva
Eigen vermogen

8.331.387

7.788.808

Voorzieningen

4.504.437

4.606.373

Langlopende schulden
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Kortlopende schulden
Totaal van passiva

4.717.635

4.093.497

17.553.459

16.488.678

Staat van baten en lasten 2016
01-01-2016 t/m
EUR Bedragen: x 1

01-01-2016 t/m

01-01-2015 t/m

31-12-2016

31-12-2016

31-12-2015

Realisatie

Begroting

Realisatie

40.697.991

39.850.350

39.526.264

912.479

432.440

635.966

Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen
en -subsidies overige
overheden
College-, cursus-, les- en
examengelden
Baten werk in opdracht
van derden
Overige baten

783.128

608.680

852.441

42.393.598

40.891.470

41.014.671

Personeelslasten

34.581.411

34.153.220

34.308.134

Afschrijvingen

792.238

854.960

775.780

Huisvestingslasten

3.021.780

3.183.930

3.227.068

Totaal baten
Lasten

3.500.933

3.413.780

3.267.005

Totaal lasten

Overige lasten

41.896.362

41.605.890

41.577.987

Saldo baten en lasten

497.236

-714.420

-563.316

Financiële baten en lasten

45.343

50.000

91.945

Resultaat

542.579

-664.420

-471.371

6. Kerncijfers
Signalerings

Benchmark*

2016

2015

2014

2013

Totale baten

42.393.598

41.014.671

42.401.803

43.948.398

Totale lasten

41.896.362

41.577.987

42.995.334

42.497.817

542.579

-471.371

-593.531

1.450.581

Eigen vermogen

8.331.387

7.788.808

8.260.179

8.853.711

Totaal vermogen

17.553.459

16.488.678

16.176.356

16.605.593

7,21%

7,76%

7,39%

7,53%

grens
Financieel

Exploitatieresultaat

Huisvestingsratio

> 0,10

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

2,05

2,91

3,08

3,1

2,96

3-jarig < 0

-0,2

1,28%

-1,15%

-0,01

0,03

0,69

0,73

0,75

0,76

0,74

19,65%

18,99%

19,48%

20,15%

Aantal leerlingen per 1 okt

2016

2015

2014*

2013

Onderbouw

3.486

3.500

3.580

3.511

Bovenbouw

3.367

3.407

3.405

3.391

6.853

6.907

6.985

6.902

279

285

323

343

7.132

7.192

7.308

7.245

13,8

13,9

14,9

14,9

30

31

31

31

2

2

2

2

31-12-16

31-12-15

31-12-14

31-12-13

36

38,6

39,3

37,6

424,7

423,1

395,5

391,1

56,2

56,1

56,2

58,9

516,9

517,8

491

487,6

Totaal personen

668

672

623

619

Totaal man

135

143

136

137

Totaal vrouw

533

529

487

482

Rentabiliteit

2-jarig < -0,05
1-jarig < -0,10
Solvabiliteit II (inclusief voorzieningen)
Weerstandsvermogen
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Speciaal basisonderwijs

Leerling/personeelsratio

<0,3
<0,05

Aantal scholen
Basisonderwijs
Speciaal basisonderwijs

Personeel in dienst
Directie
Onderwijzend personeel
Ondersteunend personeel
Totaal fte

*Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs Publicatie Financiële Gegevens 2011-2015 PO #41565 (benchmark is gemiddeld PO6 2015)
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