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Stichting Consent in 2017
Stichting Consent brengt elk jaar een jaarverslag uit. Hierin laten we zien wat er in het
afgelopen jaar is gebeurd. Ook verantwoorden we hierin 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
publieksversie uit. U leest momenteel de publieksversie van het jaarverslag 2017. Hierin
informeren we u bondig over de belangrijkste onderwerpen van het afgelopen jaar.
Wij willen nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Het is onze
missie om kinderen een stevige basis te bieden en te ondersteunen het vermogen te
ontwikkelen om te kunnen functioneren in de toekomst. We richten ons op de cognitieve
vaardigheden in samenhang met houding, motivatie en beeldvorming. Centraal staat dat
wij kinderen willen leren leren, leren communiceren en leren hun eigen geluk te organiseren. Ook in het afgelopen jaar is binnen Consent weer veel tot stand gebracht volgens ons
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Geef ons
je talent en
je krijgt er
een toekomst
voor terug

Strategisch Perspectief 2022. Deze ontwikkelingen willen we vanaf 2017 niet alleen
meetbaar, maar ook merkbaar maken.
De nadruk in ons Strategisch Perspectief ligt op vier actielijnen:
1.	Strategisch Perspectief herkenbaar en zichtbaar maken op alle scholen via
activiteiten en uitingen.
2. Een ‘kompas voor Consent-onderwijs, onderwijs van de toekomst’.
3.	Strategisch personeelsbeleid - kwaliteit en ontwikkeling van de medewerkers als
belangrijke bron.
4. Leiden van ontwikkeling - ‘sturen door anders vasthouden’.
Onze merkbelofte luidt: ‘Geef ons je talent en je krijgt er een toekomst voor terug’.
Daarnaast vinden we het belangrijk om kinderen voor te bereiden op de vragen
‘Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? en Wat doe ik?’
Kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven door bevlogen, excellente leerkrachten.
Talentherkenning en talentontwikkeling zijn uitgangspunten voor betrokkenheid en
welbevinden van zowel leerlingen als medewerkers. We zijn trots op het enthousiasme
en de betrokkenheid die we bij schoolbezoeken zien bij docenten, ouders en leerlingen.
Consent stimuleert medewerkers tot continue professionalisering. Het is fijn dat we ook
dit jaar veel nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten aan ons hebben kunnen
binden met een vaste baan. Wel blijft het stijgende ziekteverzuim een punt van zorg.
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een bewust begroot negatief resultaat,
om te investeren in onderwijs. Dit resultaat is echter minder negatief dan begroot.
Bij een daling van het leerlingaantal is het positief om te zien dat het marktaandeel in
Enschede, Oldenzaal en Dinkelland is gestegen.
Consent is financieel gezond en in control. Onze uitdaging is het vasthouden en borgen
van de dynamiek binnen de organisatie om onze ambities waar te maken voor al onze
leerlingen en hun ouders. Het aantrekken en behouden van gepassioneerde medewerkers
is daarbij van groot belang. We hebben er vertrouwen in dat we ons net als afgelopen jaar
met evenveel energie, passie en plezier kunnen inzetten voor onze leerlingen.
Enschede, 5 juni 2018
Marcel Poppink 				

Alfons Timmerhuis

Voorzitter College van Bestuur		

Lid College van Bestuur
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1. Strategisch
Perspectief in 2017
Consent zit nu op de helft van haar Strategisch Perspectief 2022. We hebben de
afgelopen vijf jaar geëvalueerd met leerlingen, ouders, leerkrachten, directies,
bestuurders en de Raad van Toezicht. We kunnen concluderen dat er veel gebeurt op
onze scholen en dat ze allemaal werken aan de ambities uit het Strategisch Perspectief. Wel blijkt dat er verschillen ervaren worden tussen de scholen.
Met de evaluatie willen we een omslag maken van kwantiteit (ofwel: hoeveel scholen
doen mee aan een programma) naar zichtbaar, merkbaar en herkenbaar gedrag en
handelen. Als een willekeurige bezoeker één van onze scholen bezoekt - of daarover
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Strategisch
Perspectief
herkenbaar en
zichtbaar op
alle scholen

iets vraagt aan een collega, leerling of ouder - dan willen we dat het merkbaar,
zichtbaar en herkenbaar is waar deze school voor staat en wat de ambities zijn.
Om dit waar te maken, hebben we vier actielijnen opgesteld:
1.	Strategisch Perspectief herkenbaar en zichtbaar maken op alle scholen via
activiteiten en uitingen.
2. Een ‘kompas voor Consent-onderwijs, onderwijs van de toekomst’.
3.	Strategisch personeelsbeleid - kwaliteit en ontwikkeling van de medewerkers als
belangrijke bron.
4. Leiden van ontwikkeling - ‘sturen door anders vasthouden’.

Actielijn 1: Strategisch Perspectief herkenbaar en zichtbaar maken op alle
scholen via activiteiten en uitingen
Deze actielijn is onderverdeeld in de thema’s:
‘School van de toekomst’
Dit thema staat voor het ontwikkelen van duurzaam effectieve onderwijsconcepten
waarin kinderen door te leren, te ervaren en te onderzoeken, erachter komen waar
hun drijfveren liggen en wat hun talenten zijn. Daarbij is er veel aandacht voor
vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw. Ook wordt de beroepspraktijk geïntegreerd met de onderwijspraktijk. En samen met het voortgezet onderwijs zorgen we
voor een doorgaande lijn van primair naar voortgezet onderwijs.
‘Ouderbetrokkenheid’
Dit thema gaat over gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het opgroeien en
ontwikkelen van het kind in een driehoek van kind, ouder en school. Hierbij is niet het
vervolgonderwijs leidend, maar de vraag: wat wil en kan een kind en welk profiel en
welke richting passen daarbij? Kinderen bereiden we voor op de vragen ‘Wie ben ik?
Wat kan ik? Wat wil ik? en Wat doe ik?’.

‘Sturen op geluk’
Bij Consent leren we kinderen hun eigen geluk te organiseren zodat zij op hun beurt
een bijdrage kunnen leveren aan het geluk van anderen. Talentherkenning en
talentontwikkeling zijn hierbij belangrijk. Niet voor niets luidt onze merkbelofte:
‘Geef ons je talent en je krijgt er een toekomst voor terug‘. We dagen kinderen uit om
te doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, zodat ze lekker in hun vel zitten en
toekomstperspectief opbouwen in de maatschappij.
‘Ambassadeurschap / aantrekkelijk werkgeverschap’
Voor goed onderwijs vinden we het belangrijk om medewerkers te boeien en te
binden. Onze medewerkers zijn ambassadeur voor de organisatie: op hun beurt weten
ze ouders en kinderen te boeien en binden. We gaan uit van de talenten van mede
werkers om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Werving, selectie en
arbeidsmobiliteit zijn daarbij belangrijk. Voor het welbevinden van onze medewerkers
gaan we uit van duurzame inzetbaarheid en leeftijdsbewust personeelsbeleid.
5. VCO/ConsentAcademie
Consent heeft samen met VCO een eigen academie opgezet. De VCO/ConsentAcademie
ontwikkelt zich als een platform voor het delen van kennis en is de plek met betrekking
tot professionalisering. Schoolleiders en leerkrachten nemen eigen verantwoordelijkheid voor het onderhouden van hun vakbekwaamheid en deskundigheid.

Actielijn 2: een ‘kompas voor Consent-onderwijs, onderwijs van de toekomst’
Voor onderwijs van de toekomst hebben we het ‘kompas voor Consent-onderwijs’
opgesteld. Hierin staat onze kijk op kinderen, leren en ontwikkelen en de rol van
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leerkrachten, schoolleiders en ouders. Het doel is dat het kompas op iedere school
herkenbaar is in het gedrag van kinderen, leerkrachten, schoolleiders, ouders en
bestuur. Bij ons personeelsbeleid gaan we uit van ons kompas. Dit betekent dat we bij
werving en selectie van nieuwe medewerkers en bij mobiliteit het kompas als
uitgangspunt nemen.

Actielijn 3: strategisch personeelsbeleid - kwaliteit en ontwikkeling van
medewerkers als belangrijke bron
Personeel is de belangrijkste bron voor het realiseren van de doelstellingen van de
organisatie. Consent maakt de omslag van HRM (Human Resource Management) naar
HRD (Human Resource Development). Ofwel: de kwaliteit en ontwikkeling van
personeel is leidend. We richten ons hierbij op talentherkenning en talentontwikkeling.

Actielijn 4: leiden van ontwikkeling - ‘sturen door anders vasthouden’
De missie van Consent - leren leren, leren communiceren en leren je eigen geluk te
organiseren - is de rode draad in de ontwikkeling van onze scholen, of iedere school!
Hierbij gaan het bestuur en schoolleiders voorop door ‘oude denkbeelden’ los te laten
en ruimte te geven aan ontwikkeling.

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’.
Eind 2017 hadden 31 scholen van Consent een basisarrangement en één school het
predicaat zwak.
De onderwijsinspectie werkt aan een nieuwe manier van toezicht houden op het primair
onderwijs. Vanaf augustus 2017 is de onderwijsinspectie daarom gestart met inspectiebezoeken op basis van een nieuw waarderingskader. In 2017 zijn er bij Consent
4 inspectiebezoeken en -onderzoeken geweest. Drie scholen hebben een positieve
beoordeling gekregen en hebben hun basisarrangement behouden. Op 1 school heeft de
inspectie afspraken gemaakt met het bestuur over het vervolgtoezicht.
Consent voert een actief beleid om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken.
We hebben daarvoor een kwaliteitsgroep samengesteld die zich inzet om te voor
komen dat scholen beneden de Consent-kwaliteitsnormen presteren. We beoordelen
onze kwaliteit op basis van de vraag: behaalt ieder kind onderwijsresultaten die
passen bij zijn of haar leerpotentieel? Vanaf groep 6 worden de behaalde vaardigheidsscores bij de Cito-tussentoetsen voor begrijpend en technisch lezen, spelling en
rekenen-wiskunde vergeleken met wat op basis van het leerpotentieel van leerlingen
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verwacht mag worden. Het streefdoel is dat alle leerlingen een vaardigheidsscore
behalen die op of boven hun leerpotentieel ligt.
Kwaliteitszorg en zelfevaluatie hebben als doel om de kwaliteit van onze scholen
voortdurend verder te ontwikkelen. We verzamelen daartoe allerlei gegevens,
bijvoorbeeld over de groei in vaardigheden bij leerlingen, leerpotentieel, verwijzingspercentages speciaal (basis)onderwijs, doublurepercentages, scores op 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 van verbeterpunten die ieder
jaar worden vastgelegd in een ‘kritische zelfreflectie’.
Een onderdeel van de kwaliteitszorg van Consent is het uitvoeren van onderlinge,
ofwel collegiale, ‘visitaties’. Een belangrijk doel hiervan is het lerend vermogen van
elkaar te vergroten. Via visitaties houden scholen en medewerkers elkaar als het ware
de spiegel voor om verbetermogelijkheden te vinden.

Onderwijsrendement
De eindtoets wordt verplicht afgenomen in april-mei. Dit betekent dat de basisschool
een advies geeft, welke bindend is, voordat de eindtoets afgenomen wordt. Wij zien de
eindtoets als een check op het advies voortgezet onderwijs. Maar de eindtoets brengt
volgens ons niet de ontwikkeling van een kind of de kwaliteit van het onderwijs in
beeld. Zo komen hun creatieve, sportieve en muzikale talenten en hun communicatieve en sociale vaardigheden niet tot uiting. De eindtoets is volgens ons een moment
opname, vergelijkbaar met een foto. De resultaten van de eindtoets zeggen wel
iets, maar zeker niet alles. Consent brengt daarom de ontwikkeling van kinderen in
beeld als een ‘film’. Dit doen we via onze eigen aanpak, SCRIPT. Hierin staan twee
aspecten centraal:
1. het leerpotentieel
2. de leerprestaties

Met SCRIPT brengen we gedurende meerdere jaren de ontwikkeling van de leerling in
beeld. We vergelijken de leerprestaties van de kinderen met wat je van hen mag
verwachten op basis van hun leerpotentieel. We noemen dit ‘geplande vaardigheidsgroei’. We geloven dat de lat echter hoger moet liggen dan wat alleen op grond van
leerpotentieel verwacht mag worden. Daarom werken we tegelijkertijd met een
zogenaamde ‘ambitie vaardigheidsgroei’.
We vinden het belangrijk dat een leerling eruit haalt wat erin zit. En dat hij of zij
meedenkt over de eigen ontwikkeling. De eigen, unieke leerlijn van elke leerling, maakt
het voor school, ouders en leerling inzichtelijk hoe het met hem of haar op school gaat.
Voor het bepalen van de eigen, unieke leerlijn maken we gebruik van het leerpotentieel
van de leerling. Het leerpotentieel is één van de bronnen om de aangeboden lesstof
optimaal op de ontwikkeling van de leerling af te kunnen stemmen.

We zien graag
dat een leerling
eruit haalt wat
erin zit

In groep 6 wordt in een ‘groeigesprek’ tussen leerling, ouders en school een voorspelling gedaan waar de leerling eind groep 8 uit kan komen voor het vervolgonderwijs; dit
noemen we het ‘groeiperspectief’.We gebruiken dit groeiperspectief naast de eindtoets. Van groep 6 tot en met groep 8 wordt vervolgens twee keer per jaar het
groeiperspectief besproken met de leerling en de ouders. 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. We stimuleren
hiermee de ontwikkeling en voorkomen dat verkeerde verwachtingen tot verkeerde
besluiten leiden.
Onderwijsrendement is volgens Consent breder dan de uitkomsten van scores en
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toetsen. Onderwijsrendement gaat ook over maatschappelijk rendement. Hoe doen
onze leerlingen het nadat ze de school hebben verlaten? Gedijen ze met de bagage
die ze hebben meegekregen goed in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt?
Om hierop het antwoord te kunnen geven, moet het onderwijs haar blikveld richten
voorbij de eigen muren. Dit is de richting waarin Consentscholen zich, als scholen van
de toekomst, willen ontwikkelen.
Uiteraard blijven de basisvaardigheden (lezen, rekenen en schrijven) van belang in de
huidige kennismaatschappij. Alle Consentscholen werken opbrengstgericht, handelingsgericht en oplossingsgericht. Dit is ook de basis voor het passend onderwijs.
We doen echter meer. De activiteiten die we uitvoeren in het kader van onze missie leren leren, leren communiceren en leren geluk te organiseren - hebben als doel om
een bijdrage te leveren aan de basisvaardigheden en aan de complexere vaardigheden
van de kinderen.

Leerlingenaantallen
Op 1 oktober 2017 telde ons openbaar basisonderwijs 6.793 leerlingen. Dit is 60
leerlingen minder dan vorig schooljaar (6.853 leerlingen op 1 oktober 2016). Voor het
toekomstig verloop van het leerlingaantal is de verhouding onderbouw / bovenbouw
belangrijk. Uit onderstaande tabel blijkt dat het aandeel onderbouw kleiner is dan het
aandeel bovenbouw. Dit heeft de komende jaren waarschijnlijk een negatief effect op
ons leerlingenaantal.
Schooljaar
Aantal Leerlingen

17/18

16/17

15/16

14/15

Onderbouw

3.390

3.486

3.500

3.580

Bovenbouw

3.403

3.367

3.407

3.405

Totaal

6.793

6.853

6.907

6.985

Leerlingenaantal openbaar basisonderwijs Consent (peildatum 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 licht is gestegen in relatie tot de andere grote schoolbesturen in Enschede:
St. KOE1 en VCO1.
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Schooljaar

17/18

16/17

15/16

14/15

1

VCO

15,6%

15,6%

15,3%

15,0%

1

KOE

33,9%

34,3%

35,0%

35,2%

Consent

50,5%

50,1%

49,7%

49,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Totaal

Procentueel marktaandeel van Consent in Enschede (exclusief DOL-scholen2 en
speciaal onderwijs) in relatie tot de overige grote besturen

Ontwikkelingen onderwijsaanbod
Het onderwijspalet bestaat uit diverse scholen waaronder uit twee scholen voor (speciaal)
basisonderwijs, een vijftal scholen met Daltononderwijs, twee scholen met Montessorionderwijs, een school met Jenaplanonderwijs, een school met Freinetonderwijs, een
52-wekenschool, een Steve Jobsschool (O4NT), een Alles-in -1 school en een Internationale
school. Zo is er voor ieder kind en iedere ouder een ruime keus aan openbaar onderwijs
naar eigen wens, met ruime aandacht voor cultuur, sport en gezondheid.
Qua onderwijsaanbod hebben in 2017 de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:

International School Twente (ISTwente)
Het afgelopen jaar stond in het teken van doorontwikkeling naar een sterke internationale school voor de hele regio, die voldoet aan internationale voorwaarden en
erkende certificering. Hiertoe hebben Consent (primary school) en het Stedelijk
Lyceum (secondary school) gezamenlijk een ambitiedocument opgesteld.
Het leerlingaantal van de primary is in 2017 stabiel gebleven met 71 leerlingen.
Dit blijft een punt van aandacht om internationaal onderwijs stabiel en duurzaam te
kunnen aanbieden. Wel is er een trend waarneembaar dat steeds meer ouders langer
verblijven in Nederland en kiezen voor integratie in reguliere scholen. Er zal meer
aandacht komen voor een onderscheidend karakter passend bij het schoolgeld.
Voor de toekomstige leiding door één directeur (voor primary en secondary) is een
werving- en selectieprocedure gestart. Eind 2017 is deze succesvol afgerond: er is een
nieuwe ‘whole school director’ benoemd per augustus 2018.

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

School voor de toekomst
Onder de school voor de toekomst verstaan we initiatieven, ontwikkelingen en
innovaties op het gebied van eigentijds, gepersonaliseerd onderwijs op onze scholen.
Hiervan zijn in 2017 weer mooie voorbeelden te noemen:
• Leerpleinen (Molenbeek Usselo)
	Als kleine locatie met ongeveer 50 leerlingen was het leerstofjaarklassensysteem
niet langer houdbaar. Daarom zijn twee leerpleinen ingericht: voor groep 1 t/m 4 en
voor groep 5 t/m 8. Hier krijgen de leerlingen op maat instructie en ze kunnen zelf
de ruimte kiezen om zelfstandig of samen te werken. Er zijn digitale middelen,
flexibele leerplekken en een onderwijsassistent om leerlingen te begeleiden.
• De Uitvinding (gepersonaliseerde wereldschool)
	Leerlingen op de Uitvinding krijgen ‘gepersonaliseerd wereldwijsonderwijs’. Op hun
eigen niveau en in workshops volgen ze de vakken rekenen, taal, technisch lezen,
spelling, schrijven, wereldoriëntatie en begrijpend lezen. Leerlingen zitten in een
groep maar werken volgens een eigen ontwikkelplan dat minimaal 4 keer per jaar
wordt besproken met de persoonlijke coach.
• Flexibele onderwijstijden (La Res)
	Basisschool de La Res werkt met flexibele onderwijstijden. Ouders hebben hierbij
keuze uit twee pakketten: een regulier pakket en een pakket met 18 vrije dagen
verspreid over het jaar (de leerlingen gaan dan de eerste twee zomervakantie
weken naar school). De school is van 7.00 tot 19.00 uur open voor onderwijs en
opvang; dit kan doordat La Res onderdeel is van een IKC.
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Duurzaam effectieve onderwijsprogramma’s. (Lonnekerschool, Glanerbrug Zuid, Wooldrik)

	Dit zijn programma’s waarin leerlingen aan de slag gaan met levensechte situaties
en maatschappelijke contexten. Zo’n programma wordt opgezet door de school,

Initiatieven
voor eigentijds,
gepersonaliseerd
onderwijs

het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden. De leerlingen worden
begeleid en geïnspireerd door mensen uit de praktijk. Op dit moment hebben we dit
soort programma’s op de Lonnekerschool, Glanerbrug Zuid en Het Wooldrik.
Onze ambitie is dat elke Consentschool tenminste eens per jaar zo’n onderwijs
programma uitvoert.
• Wetenschap en technologie (W&T)
	Op de Consentscholen zijn er veel ontwikkelingen rondom dit thema. Een derde van
onze scholen heeft de teamcursus W&T gevolgd, er is een incompany post-hboopleiding ingevoerd voor leerkrachten en enkele Consentscholen doen mee aan de
W&T menupilot van de gemeente Enschede. Ons streven is om W&T te integreren in
bestaande programma’s, bijvoorbeeld via bedrijfsbezoeken en duurzaam effectieve
onderwijsprogramma’s.

Integrale kindcentra (IKC)
Consent heeft de ambitie om alle scholen te ontwikkelen tot IKC’s. Dit zijn basisvoorzieningen van onderwijs en opvang voor een doorgaande ontwikkelingslijn, bedoeld
voor kinderen van 0-13 jaar. In de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Losser is geen
sprake van gemeentebeleid voor IKC ontwikkeling. Voor deze scholen wordt gezocht
naar mogelijkheden. In Enschede maken alle scholen deel uit van een IKC. Hier is al
veel bereikt, zoals het versterken van de kwaliteit van de ‘warme overdracht’ van
voor- naar vroegschool en ondersteuning van leerlingen in de voorschool (vroegtijdige
aanpak). Eén van de speerpunten voor de komende jaren is het structureel gebruik
maken van ouderbetrokkenheid.

Passend onderwijs
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. Dit kan in het speciaal basisonderwijs (SBO) 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 2017 zat bij de Consentscholen één leerling thuis als gevolg van het ontbreken van
passend onderwijs. Hiervoor heeft Consent interne en externe arrangementen gerealiseerd; ons streven is echter om zo weinig mogelijk leerlingen te verwijzen naar externe
arrangementen. Het leerlingaantal binnen de beide SBO-scholen van Consent is per
1 oktober 2017 gestegen met 3 leerlingen in vergelijking met 2016 (totaal 282 leerlingen).
Consent en de andere besturen in de deelregio’s Enschede en Noordoost-Twente
vinden dat passend onderwijs in de deelregio zich alleen kan ontwikkelen door een
stevige samenwerking tussen alle besturen. Ook vinden we dat passend onderwijs
betrekking heeft op alle leerlingen, ook op leersterke leerlingen. Het aanbieden van
extra ondersteuning en begeleiding aan leerlingen doen we zo snel mogelijk, in zo
licht mogelijke vorm en zo dicht mogelijk bij en in de school.
De middelen die Consent in 2017 inzette, bestonden onder meer uit:
• extra tijd en/of handen in de klas
• speciale onderwijsmaterialen
• ruimtelijke aanpassingen, bijvoorbeeld een werkplek
•	inzet van en samenwerking met externe deskundigen zoals onderwijs- en
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schoolwijkcoaches, gedragswetenschappers en psychologen
• training en scholing van ons personeel

ICT-ontwikkelingen
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
opgesteld. Via dit plan besteden we sindsdien aandacht aan:
• verankering van digitale geletterdheid als onderdeel in de gesprekkencyclus
• onderwijsaanbod voor ontwikkeling van digitale geletterdheid
• online kennisdeling via e-learning en blended learning
• vormen van netwerken van onderwijskundig ICT’ers
In Enschede zijn in 2017 technische zaken gerealiseerd zoals de aanleg van glasvezel
verbindingen en de inrichting met een professioneel wifinetwerk. Ook hebben we een
externe partij ingeschakeld voor advies over onze toekomstige IT-architectuur. Eind 2016
is de Consent stuurgroep ICT omgevormd tot een regiegroep. Deze heeft nu een bredere
taak: niet alleen het oog houden op ICT in de scholen, maar op alle ICT en applicaties
binnen Consent.

3. Personele zaken
Personeel in dienst
In vergelijking met 2016 is het aantal personeelsleden gestegen met 3 (8,6 fte). Het
aantal payrollers is gestegen naar 21 ultimo (8,4 fte). Al met al is het aantal personeelsleden gestegen met 11,6 fte. Dit is een bewuste beleidskeuze: zo willen we de klassen
verkleinen en de werkdruk verlagen. De gehoopte daling van het ziekteverzuim
hebben we hiermee helaas nog niet bereikt.
31-12-2017

Directie
Onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

We willen
excellente
leerkrachten en
leidinggevenden

Totaal in dienst
Payroll

31-12-2016

aantal

fte

aantal

fte

35

34,3

37

36

560

435,7

554

424,7

76

55,5

77

56,2

671

525,5

668

516,9

21

8,4

14

5,4

In 2017 is het natuurlijk verloop onder het personeel gedaald. Aan 9 medewerkers is
op eigen verzoek ontslag verleend. Eén medewerker is ontslagen vanwege een
afkeuring. Er hebben 13 medewerkers gebruik gemaakt van het keuzepensioen en één
medewerker heeft gebruik gemaakt van het ouderdomspensioen.

11
De beleidslijn om vacatures die tijdens een schooljaar ontstaan zoveel mogelijk in te
vullen met een zogenaamde payrollconstructie - dit om langlopende verplichtingen te
voorkomen - is ook in 2017 toegepast. Daar waar dit om organisatorische redenen niet
kan, vindt tijdelijke uitbreiding van de betrekkingsomvang plaats. Op deze manier
bouwden we een formatieve ‘buffer’ op van 8,4 fte (payroll en tijdelijke uitbreidingen).
Daarnaast zette Consent het afgelopen jaar 21,7 fte om naar 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: VCO/ConsentAcademie. Het doel hiervan voor leerkrachten 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 bij de ontwikkelingen binnen onze scholen.
Consent wil dat kinderen leren leren, leren communiceren en leren hun eigen geluk te
organiseren. Om dat te bereiken, verwachten we hetzelfde van onze medewerkers.
Daarom stimuleren en ondersteunen we schoolleiders, IB’ers en leerkrachten om
scholingstrajecten op masterniveau te volgen. In 2017 heeft ruim 11% van de leerkrachten een masteropleiding afgerond. Daarnaast stimuleren we de instroom van
startende leraren op academisch niveau. Sowieso moeten startende leraren in hun
eerste jaren veel leren. Consent helpt ze daarbij volgens het ‘Startersprotocol’, een
werkwijze die vanaf het schooljaar 2017-2018 is ingevoerd op onze scholen.

Projecten ‘Opleiden in de school’ en ‘Versterking samenwerking leraren
opleidingen en scholen’
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 2017 namen zeven Consentscholen hieraan deel. Er zijn vier schoolopleiders die de studenten en mentoren op
deze opleidingsscholen ondersteunen.
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 Consentscholen 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 2017 is ons ziekteverzuim (12-maand gemiddelde) gestegen tot 7,2%. In 2016 was
dat 6,8%. Hiermee ligt ons ziekteverzuim vrijwel het hele jaar boven onze norm van
6%. Uit een analyse van de arboarts blijkt een toename van het aantal psychische
klachten en een relatief hoog verzuim onder bepaalde leeftijdsgroepen. Ook lijkt het
langdurig ziekteverzuim toe te nemen. We hebben daarom in 2017 een werkbelevingsonderzoek gehouden onder alle medewerkers van Consent. Dit met het doel om
inzicht te krijgen in factoren zoals gezondheid, veiligheid en psychosociale arbeidsbelasting. De respons was 67%. Iedere medewerker heeft een individuele terugkoppeling
ontvangen met uitkomsten en tips. Daarnaast is er een analyse uitgewerkt op schoolniveau en op Consentniveau. Hiermee gaan de scholen en hun teams aan de slag.
Ziekteverzuimpercentage
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Personeelssamenstelling en leeftijdsopbouw
Consent streeft naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van het personeelsbestand, zowel qua leeftijd als qua verhouding man/vrouw.

Man (20%)

Fulltime

Parttime

(34%)

(66%)

Totaal

Waarvan

Waarvan adjunct

directeur (5%)

directeur (0%)

92

39

131

12

0

Vrouw (80%)

139

401

540

23

2

Totaal

231

440

671

35

2

Het percentage vrouwen bedraagt 80% en het percentage mannen 20%. Dit percen-

We willen
graag meer
mannen voor
de klas

tage 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 als er voor ieder kind een rolmodel aanwezig is in de school. Bij het
invullen van vacatures proberen we hier rekening mee te houden. Het aanbod van
mannen in het onderwijs is echter laag.
Consent staat positief tegenover parttime werken, dus bieden we onze medewerkers
hiertoe de mogelijkheid. Eind 2017 werkte 74% alle vrouwelijke personeelsleden
parttime (72% in 2016). Bij de mannen werkt 30% parttime (33% in 2016). Uiteraard
houden we de organisatorische gevolgen van parttime werken wel in de gaten.
Consent hanteert als uitgangspunt dat er maximaal 2 leerkrachten voor een klas
mogen staan.
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De leeftijdsopbouw is het afgelopen jaar evenwichtiger geworden. Dit is ook waar
Consent naar streeft via interne mobiliteit. Eind 2017 is de grootste leeftijdscategorie
die van 30 tot 39 jaar: dit zijn 180 personen, ofwel 26,7%. De leeftijdscategorieën 40 tot
49 jaar en 50 tot 59 jaar zijn met gemiddeld 151 personen evenwichtiger verdeeld. De
komende jaren blijft het natuurlijk verloop groot: er zijn nu 50 personen van 63 jaar en
ouder. Hierdoor zal de leeftijdsopbouw nog evenwichtiger worden.

4. Huisvesting
Enschede
Voor een (kosten)efficiënt gebruik van onderwijsgebouwen op de lange termijn
werken we nauw samen met de gemeente Enschede. We volgen hierbij het gemeentelijke huisvestingsbeleid zoals omschreven in de ‘Herschikking onderwijshuisvesting
Enschede’ en ons eigen ‘Strategisch Huisvestingsbeleid’. Beide plannen zijn in 2017
geëvalueerd. Ook hebben we in 2017 samen met de gemeente gewerkt aan de juridische overdracht van de gebouwen. Dit moeten we nog verder uitwerken. In 2018 komt
Enschede met nieuwe voorstellen, ook voor investeringen in nieuwbouw.
Denekamp, Losser en Oldenzaal
In Denekamp is na de politieke bestuurscrisis de strategische huisvesting van het
primair onderwijs weer opgepakt. Het gekozen scenario is voorgelegd aan de teams en
burgers. Daarna is het verder uitgewerkt en zijn de kosten voor dit scenario meegenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting. De schoolbesturen hebben het initiatief
genomen om een gezamenlijke onderwijskundige visie te schrijven. Al met al vraagt
dit proces om een lange adem.
In Losser hebben we samen met de SKOLO (Stichting Katholiek Onderwijs in Losser) gewerkt aan de oprichting van de VVE (vereniging van eigenaars) van de brede
school. Dit is een langdurig proces vanwege allerlei onduidelijkheden bij gemeente
en leveranciers. De oprichting van de nieuwe VVE vindt naar verwachting plaats in het
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eerste kwartaal van 2018. In Overdinkel voldoet de nieuwe locatie van Het Kompas in
het Kulturhus prima. Er waren nog wat kinderziekten maar over het algemeen zijn de
gebruikers erg tevreden. De samenwerking binnen het Kulturhus verloopt voorspoedig.
In Oldenzaal hebben we onderzoek gedaan naar een mogelijke opknapbeurt van het
gebouw De Essen waarin De Linde is gehuisvest. We hebben geconcludeerd dat alleen
achterstallig onderhoud onvoldoende is voor een dekkende exploitatie van het complex. Daarom hebben we een plan ontwikkeld om het gebouw bijna energieneutraal te
maken. Hiervoor is aanzienlijke extra financiering noodzakelijk. Hierover hebben we
overlegd met diverse (markt)partijen. Volgens planning beslissen we hierover in het
eerste kwartaal van 2018.
De belangrijkste projecten in 2017 op een rij
• verduurzamen locatie De Essen (De Linde)
• vervangen verlichting en plafonds gangen Het Zeggelt
• aanleg nieuw speelplein Lonnekerschool (gereed 2018)
• vervangen keuken en herinrichting hal Willem Wilmink
• renovatie toiletten en vervangen vloeren Stadsveld
• doorbraak twee lokalen voor leerplein Usselo
• vervangen verlichting en schilderwerk Usselo
• vervangen keuken Het Vastert
• vervangen verlichting en plafonds 3 lokalen De Esmarke
• renovatie speelplein Sterrenborgh
• vervangen vloeren Europa
• aanbrengen zonwering Twekkelerveld
• vervangen regeltechniek in 10 scholen (gereed in 2018)

5. F inanciële informatie
BALANS PER 31 DECEMBER 2017
31-12-17

31-12-16

Realisatie

Realisatie

3.953.902

3.802.555

3.953.902

3.802.555

2.988.861

2.776.854

11.283.593

10.968.589

14.272.454

13.745.443

18.226.356

17.547.998

Eigen vermogen

8.151.668

8.331.387

Voorzieningen

4.843.870

4.504.437

Kortlopende schulden

5.230.818

4.712.174

18.226.356

17.547.998

EUR Bedragen: x 1
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal van vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal van vlottende activa
Totaal van activa
Passiva

Totaal van passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
01-01-2017 t/m

01-01-2016 t/m

01-01-2017 t/m

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2017

Werkelijk

Werkelijk

Begroting *

41.200.486

40.697.991

40.461

1.411.299

912.479

420

796.198

783.128

711

43.407.983

42.393.598

41.592

36.176.876

34.581.411

34.918

865.670

792.238

912

Huisvestingslasten

3.235.577

3.021.780

3.225

Overige lasten

3.334.630

3.500.933

3.264

43.612.753

41.896.362

42.319

-204.770

497.236

-727

25.051

45.343

25

-179.719

542.579

-702

Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen
en -subsidies overige
overheden
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten
Totaal resultaat
*Begrotingsbedragen: x € 1000

6. Kerncijfers
Signalerings

Benchmark*

2017

2016

2015

2014

Totale baten

43.408

42.394

41.015

42.401

Totale lasten

43.613

41.896

41.578

42.995

-180

543

-471

-593

Eigen vermogen

8.152

8.331

7.789

8.260

Totaal vermogen

18.226

17.548

16.489

16.176

grens
Financieel

Exploitatieresultaat

Huisvestingsratio

> 0,10

0,08

0,07

0,07

0,08

0,07

Liquiditeit (current ratio)

< 0,75

2,0

2,7

2,9

3,1

3,1

3-jarig < 0

0,01

-0,00

0,01

-0,01

-0,01

< 0,3

0,7

0,71

0,73

0,75

0,76

< 0,05

23,90%

18,80%

19,65%

18,99%

19,48%

Aantal leerlingen per 1 okt

2017

2016

2015

2014*

Onderbouw

3.390

3.486

3.500

3.580

Bovenbouw

3.403

3.367

3.407

3.405

6.793

6.853

6.907

6.985

13,5

13,8

13,9

14,9

30

30

31

31

2

2

2

2

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2014

34,3

36,0

38,6

39,3

435,7

424,7

423,1

395,5

55,5

56,2

56,1

56,2

525,5

516,9

517,8

491,0

Totaal personen

671

668

672

623

Totaal man

131

135

143

136

Totaal vrouw

540

533

529

487

Rentabiliteit

2-jarig < -0,05
1-jarig < -0,10
Solvabiliteit II (incl voorzieningen)
Weerstandsvermogen
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Leerling/personeelsratio
Aantal scholen
Basisonderwijs
Speciaal basisonderwijs

Personeel in dienst
Directie
Onderwijzend personeel
Ondersteunend personeel
Totaal fte

*Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs Publicatie Financiële Gegevens 2012-2016 PO #41565 (benchmark is gemiddeld PO6 2016)
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