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Stichting Consent
in 2015
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 voor iedereen makkelijk leesbaar. Daarom brengen we elk jaar ook
een publieksversie uit. U leest momenteel de publieksversie van het jaarverslag 2015.
In deze publieksversie presenteren we u kort en begrijpelijk de belangrijkste onderwerpen van het afgelopen jaar.
Een paar jaar geleden hebben wij ons Strategisch Perspectief 2022 uitgebracht.

Goed
voorbereiden
op de
2

uitdagingen
van de
toekomst

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. Hiervoor hebben we vier kernwaarden geformuleerd: Consent wil excellent, aantrekkelijk, verbindend en betekenisvol zijn.
Ook in het afgelopen jaar is binnen Consent in het kader van het Strategisch Perspectief
weer veel gebeurd en tot stand gebracht. Zo waren er 12 scholen betrokken bij het thema
School voor de Toekomst. En in het kader van Sturen op Geluk werd op 23 scholen de
zogenoemde methode PBS toegepast. Ook hebben we weer gewerkt aan passend onderwijs voor ieder kind, bijvoorbeeld op het gebied van brede vorming, aanbod voor andere
culturen, beweging, wetenschap en techniek. Onze onderwijsresultaten zijn goed.
Onze scholen kregen eind 2015 – op één school na − het predicaat basisarrangement.
Dit is de hoogst haalbare beoordeling. De eerdergenoemde school kreeg in 2016 ook
weer het basisarrangement.
Bij de beoordeling van basisscholen door de inspectie spelen de ‘eindopbrengsten’ een
grote rol. De Cito-eindtoets is hiervoor één van de belangrijkste beoordelingscriteria.
Consent vindt dat dit meetinstrument te weinig recht doet aan kinderen: het is immers
een momentopname, een ‘foto’. Daarom kijken we liever naar de vaardigheidsgroei.
Deze aanpak heeft in 2015 de naam Script gekregen. Op basis van gesprekken met kind
en ouders krijgen we een goed beeld, als het ware een film, van de ontwikkelingen die
het kind doormaakt.
Ten opzichte van vorig jaar is het leerlingenaantal van Consent gedaald. Dit past in het
landelijke beeld. Het marktaandeel in Enschede is redelijk gelijk gebleven ten opzichte
van vorig jaar. Het resultaat over 2015 is negatief, maar EUR 0,25 miljoen beter dan begroot. Dit tekort komt door onze investeringen in vooral personeel en dus in de kwaliteit
van het onderwijs.
We zijn trots dat Consent financieel gezond is en de zaken onder controle heeft. Uit de
jaarlijkse risicoanalyse blijkt echter ook dat wij worden geconfronteerd met diverse
risico’s. De uitdaging ligt in het vasthouden van onze ambities ten behoeve van al onze
leerlingen en hun ouders. Wij blijven ons daar met energie, passie en plezier voor inzetten.
Enschede, juni 2016
Marcel Poppink 					

Alfons Timmerhuis

Voorzitter College van Bestuur			

Lid College van Bestuur
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1. Strategisch perspectief in 2015
Om handen en voeten te geven aan het Strategisch Perspectief 2022 werkten we in
2015 aan de volgende vijf thema’s:

Leren,
ervaren en
onderzoeken

•

School voor de toekomst

•

Sturen op geluk

•

Ouderbetrokkenheid

•

Ambassadeurschap / aantrekkelijke werkgever

•

Academie VCO Consent.

School voor de Toekomst
School voor de Toekomst 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. De School voor de Toekomst kende een lastige
aanloopperiode waardoor de planning anders liep dan voorzien. In plaats van een
start in 2014 met 3 scholen startten we in 2015 met 12 scholen. Deze 12 scholen zijn
vanaf schooljaar 2015/2016 gestart met de ontwikkeling van ‘Duurzame Effectieve
Onderwijsprogramma’s’. Dit zijn programma’s waarin thematisch gewerkt gaat worden
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vanuit vraagstellingen. Hierbij hebben we aandacht voor integratie van de beroepspraktijk in de 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 samenwerking van de hogescholen Saxion en Windesheim en de Universiteit van Twente.

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. Inmiddels werken 23 scholen
met de methode PBS (Positive Behavior Support). Daarnaast zijn drie vestigingen van de
Prinseschool in het schooljaar 2015-2016 gestart met de methode PEP (Positief Educatieprogramma). De ontwikkeling van PEP liep in 2015 achter op het oorspronkelijke schema.
Inmiddels hebben 20 scholen een Kinderraad. Dit is iets minder dan gepland. Onze leerlingen doen ook mee aan een gemeentelijke kinderraad (Enschede). Bij Consent geloven
we dat alles wat aandacht krijgt, groeit. Wij richten ons daarom niet op het gedrag dat we
níet willen: pestgedrag, maar juist op het gedrag dat we wél willen: respectvol omgaan
met elkaar. Uitgangspunt is dat we goed gedrag versterken. We leren onze leerlingen hun
eigen geluk te organiseren en een bijdrage te leveren aan het geluk van anderen.

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
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Ouderbetrokkenheid wordt
binnen Consent vormgegeven via de Glans-techniek. (Met 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.) De planning voor het traject ouderbetrokkenheid is iets aangepast
vanwege de capaciteit die dit van de scholen vraagt. Inmiddels is binnen zeven scholen
een pilot ouderbetrokkenheid via de Glans-techniek afgerond. De evaluatie laat zien
dat de deelnemers erg positief zijn. De betreffende zeven scholen starten een vervolgtraject waarin gespreksvoering een belangrijke rol heeft. In schooljaar 2015-2016 zijn
nog eens vijf scholen gestart met de Glans-techniek. Daarnaast heeft de gemeente
onder alle scholen in Glanerbrug, waaronder twee Consent scholen, een project ouderbetrokkenheid gestart volgens de Glans-techniek.

Ambassadeurschap
Onze ambitie is dat wij een aantrekkelijke werkgever zijn met vitale, breed inzetbare
medewerkers die werken vanuit passie en plezier. Onze medewerkers zijn ambassadeur 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 scholen. Ook in schooljaar 2015-2016 hebben zij ruim voor de zomervakantie duidelijkheid
gekregen over hun formatie. Verder hebben we workshops georganiseerd waarin
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medewerkers een match konden zoeken tussen de eigen situatie, die van het team en
die van Consent. De workshop liet zien dat het soms kan helpen om van school te wisselen om een bepaald doel te bereiken. Dit geven we in het schooljaar 2016-2017 een
vervolg met een nieuw, positief mobiliteitsbeleid. Mobiliteit wordt daarbij niet als doel
ingezet maar als middel voor het stimuleren van professionele ontwikkeling. Tevens
starten we met nieuw beleid voor ‘vastlopende leerkrachten’.

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. Het was in 2015 voor de Academie een roerige periode. Er is opnieuw
nagedacht over de vorm en opzet, doelstellingen zijn bijgesteld en sommige geplande
opleidingsactiviteiten zijn vervangen door andere. Er was in 2015 veel belangstelling
voor een bijeenkomst over Masters en de Lerarenbeurs. Uiteindelijk zijn in het schooljaar 2015-2016 dertien koppels van ervaren en startende leerkrachten gestart met een
masteropleiding in het kader van Vierslagleren. De ervaren en startende leerkracht
dragen zo samen bij aan de schoolontwikkeling. Als coproductie van Academie VCO
Consent en School voor de Toekomst gaan we onderzoeken hoe we het online platform − waar leerkrachten hun expertise en kennis kunnen delen − tot stand kunnen
brengen.

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 schoolpopulatie voeren onze scholen projecten uit, bijvoorbeeld op het gebied van burgerschap,
sociale issues, gezondheid en 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’.
Eind 2015 hebben 32 scholen van Consent een basisarrangement. Eén school heeft in
2014 het predicaat zwak gekregen; dit is in 2016 door de inspectie op basis van een
nieuw bezoek omgezet in een basisarrangement.
Consent voert een actief beleid om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken.
We hebben daarvoor een kwaliteitsgroep samengesteld die zich preventief inzet 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 Enschede
en twee bovenschoolse kwaliteitsmedewerkers. Opbrengsten worden met elkaar besproken in netwerken, waarbij we extra ondersteuning bieden aan scholen die beneden
de Consent-normen scoren en de scholen met een attendering of waarschuwing.
Kwaliteitszorg en zelfevaluatie hebben als doel om de kwaliteit van onze scholen
voortdurend verder te verbeteren. We verzamelen daarvoor allerlei gegevens, zoals
data over de groei in vaardigheden bij leerlingen, leerpotentieel, verwijzingspercenta-
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ges 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 verbeterpunten die ieder jaar worden vastgelegd
in een verbeterplan. De kwaliteitsgroep van Consent biedt zowel op eigen initiatief
als op verzoek van de scholen ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van zo’n
verbeterplan.

Onderwijsrendement en toegevoegde waarde
Bij de beoordeling van basisscholen spelen de ‘eindopbrengsten’ een grote rol.
De onderwijsinspectie gebruikt hiervoor de score op de Cito-eindtoets. Maar de Cito
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 Cito geen beeld van
de inspanning die onze scholen verrichten om het maximale uit kinderen te halen.
De resultaten van de Cito-eindtoets zeggen wel iets, maar zeker niet alles.
Sowieso wordt de Cito-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 plaatsen
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 Enschede). Met deze methode, Script genaamd, brengen
we de leerwinst 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 vaardigheidsgroei’. Maar we leggen we 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 driehoeksgesprek 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 Cito. 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.
Uiteraard blijven de basisvaardigheden (lezen, rekenen en schrijven) van belang.
Alle Consent-scholen werken opbrengstgericht en handelingsgericht: de basis voor

Aansluiten
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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’.

Leerlingenaantallen
Landelijk daalt het aantal leerlingen in het primair onderwijs. Deze trend is ook in
Enschede zichtbaar (van 13.106 leerlingen per 1 oktober 2014 naar 12.982 leerlingen
per 1 oktober 2015). 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
Basisonderwijs Enschede
Basisonderwijs DOL

1

Speciaal basisonderwijs
Totaal

15/16

14/15

13/14

12/13

6.032

6.094

6.047

6.081

875

891

855

864

285

323

343

341

7.192

7.308

7.245

7.286

Leerlingenaantallen Consent per 1 oktober 2015

Een belangrijke graadmeter voor de leerlingenaantallen is het marktaandeel van
Consent. Onderstaande tabel laat zien dat het marktaandeel van Consent in Enschede
dit jaar redelijk in lijn is gebleven met het marktaandeel van voorgaande jaren2.
Schooljaar

15/16

14/15

13/14

12/13

VCO2

15,3%

15,0%

14,8%

14,5%

St. KOE2

35,0%

35,2%

35,7%

36,1%

Consent

49,7%

49,8%

49,5%

49,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

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 2015 uit 33 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 Internationale school.
Daarnaast hebben in 2015 de volgende onderwijsontwikkelingen plaatsgevonden:

(Top)sport
Sinds 1 augustus 2015 is de 52-wekenschool LaRes ingericht als (top)sportvriendelijke
basisschool. Hier krijgen alle leerlingen drie uur bewegingsonderwijs waarvan twee
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uur door een vakdocent. Aan dit project werkt ook De Hogeschool Arnhem-Nijmegen
(HAN) mee; zij doen via het ‘Center of Expertise sport en bewegen’ wetenschappelijk
onderzoek naar talentontwikkeling.

International School Twente
De Internationale school is nu nog gevestigd op de locatie Daalweg van de Prinseschool. In augustus 2016 verhuist de school naar de locatie Veldkampplantsoen.
Het leerlingaantal van de Internationale school is in 2015 gestegen tot 80 leerlingen.
In de regio is veel 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 en het Stedelijk Lyceum gezamenlijk een
ambitiedocument opgesteld. De verantwoordelijk wethouder van de gemeente heeft
met dit ambitiedocument een subsidie weten te realiseren vanuit Netwerkstad Twente.

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 2015 heeft op de Prinseschool aan
de Daalweg een proefaccreditatie plaatsgevonden voor het IPC. Deze proefaccreditatie
was niet alleen gericht op de International School Twente maar ook op de Nederlandse
afdeling aan de Daalweg. De Prinseschool heeft de proefaccreditatie goed doorstaan.
In 2016 vindt de definitieve accreditatie plaats. Als de school ook hier goed doorheen
komt, is de Prinseschool de eerste Nederlandse school (afgezien van de internationale
scholen) die internationaal geaccrediteerd is voor het IPC. Ook de andere locaties van
de Prinseschool maken gebruik van het IPC. Daar vindt accreditatie later plaats.

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

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. Het jaar 2015 stond in het teken van operationalisering
van de ontwikkelplannen. Alle IKC’s worden aangestuurd door een ‘college van leidinggevenden’, samengesteld uit schooldirecteuren en leidinggevenden van de kinderopvang. Zij hebben samen een werkagenda opgesteld voor de volgende aspecten:
Doorgaande lijn en Aanbod, Kwaliteitszorg, Ouderbeleid, Organisatie en Zeggenschap.

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. Dat 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.

Onderwijs
dat past
bij ieders
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kwaliteiten en
mogelijkheden

In 2015 zat bij de Consent scholen geen enkele leerling thuis door het ontbreken
van passend onderwijs. Het leerlingaantal in het SBO, gemeten op 1 oktober 2015,
is gedaald met 37 leerlingen in vergelijking met 2014. Deze daling is in het kader van
passend onderwijs gunstig te noemen maar betekent nog geen trend.
In 2015 realiseerde Consent onder meer:
•

Ondersteuning door orthopedagogen, coaches passend onderwijs en psychodiagnostisch medewerkers

•

Schoolarrangementen (7,3 fte voor 12 scholen)

•

Groeps- en individuele arrangementen (2 fte voor 9 scholen)

•

Professionalisering, onder meer via Positive Behavior Support (PBS)

•

Bekostiging van het SBO voor verwijzingen

•

Bekostiging voor Consent leerlingen die verwezen zijn naar het speciaal onderwijs.

Aanvragen van scholen voor zogenoemde ‘arrangementen’ worden bij Consent
beoordeeld door de Commissie Interne Arrangementen. Arrangementen zijn acties
en voorzieningen voor extra handen en tijd, ruimtelijke voorzieningen, onderwijsmaterialen, inzet van expertise en samenwerking met externe organisaties (in Enschede
meestal via de wijkteams). Bij inzet van expertise valt te denken aan ondersteuning
door orthopedagogen, coaches passend onderwijs en psychodiagnostisch medewerkers.
Met de invoering van passend onderwijs heeft het ministerie nieuwe samenwerkingsverbanden (SWV) samengesteld. Consent zit in het SWV 23-02 (voorheen SWV 08.04).
Dit SWV is verantwoordelijk voor de toeleiding naar en inrichting van het speciaal
basisonderwijs. Het SWV is sinds 1 augustus 2015 opgesplitst in drie regio’s: Hengelo
e.o., Enschede en Noordoost Twente. In deze regio’s zijn vanaf 1 augustus 2015 veel
verantwoordelijkheden van het SWV belegd bij de besturen.
De besturen van VCO Oost Nederland en Consent hebben met de invoering van de
Wet Passend Onderwijs de verworvenheden van het Steunpunt Onderwijs Enschede
willen behouden. Dit heet nu het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede (SPOE) en is
verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning en coördinatie van de wet
Passend Onderwijs.
Passend onderwijs betekent voor Consent een spanningsveld tussen de zorgplicht en
financiële verantwoordelijkheid en de afhankelijkheid van de financiële middelen van
het SWV. Voor Consent blijft het een uitdaging om steeds op een juiste wijze om te gaan
met dit spanningsveld.

ICT en mediawijsheid
Consent heeft zich in 2015 breed georiënteerd op de betekenis van de ICT-ontwikkelingen voor haar scholen. De conclusie is dat ICT in belangrijke mate kan bijdragen
aan gepersonaliseerd onderwijs. Consent wil daarom een stevige basis bieden aan ICT
binnen de scholen. Hiertoe hebben we een ICT-plan 2016-2020 opgesteld. Via dit plan
besteden we de komende jaren aandacht 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.

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. Een bestaande leerlijn voor mediawijsheid is er niet.
Daarom heeft Consent besloten deze te gaan ontwikkelen in samenwerking met onder
meer de Universiteit Twente en Stichting Mijn Kind Online. Met deze leerlijn hebben de
leerkrachten een instrument om structureel aandacht te besteden aan mediawijsheid
in plaats van af en toe. Om te zorgen dat de leerkrachten er werkelijk mee aan de slag
kunnen, is een maatwerkopleiding tot onderwijskundig ICT-er opgezet, waar de leerlijn
mediawijsheid als uitgangspunt dient. De onderwijskundig ICT-er wordt verantwoordelijk voor verdere invoering op schoolniveau. De eerste lichting leerkrachten heeft
de opleiding afgesloten in het najaar van 2015. De belangstelling is zo groot dat de
opleiding nogmaals is georganiseerd voor een tweede lichting. Deze leerkrachten zullen de opleiding afsluiten in 2016. Aansluitend zullen netwerken voor onderwijskundig
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ICT-ers worden ingericht.

3. Personele zaken
Personeel in dienst  
Op 31 december 2015 had Consent 672 personeelsleden in dienst, dit komt neer op
517,8 fte. Rekening houdend met een daling van het aantal payrollers is ons personeelsbestand het afgelopen jaar gestegen met 6,5 fte.
31-12-2015

We gaan
voor excellente
leerkrachten en
11

leidinggevenden

31-12-2014

aantal

fte

aantal

fte

Directie

39

38,6

40

39,3

Onderwijzend personeel

558

423,1

507

395,5

Onderwijsondersteunend personeel 75

75

76

56,2

Totaal in dienst

672

517,8

623

491,0

Payroll

13

5,1

43

25,4

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 2015 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 8,5 fte (payroll en tijdelijke uitbreidingen). Daarnaast was Consent het afgelopen jaar in de gelukkige omstandigheid om
45,0 fte een vast dienstverband te kunnen bieden.

Talenten benutten
Alle mooie dingen die we willen bereiken met de scholen van Consent doen een zwaar
beroep op de kwaliteit van leerkrachten en leidinggevenden. Denk aan opbrengstgericht werken, het werken met een groeiperspectief, de invoering van passend onderwijs, school voor de toekomst en 21st century skills. Consent moet hiertoe beschikken
over excellente leerkrachten en leidinggevenden. In 2012 hebben we hiervoor al een
begin gemaakt met het opzetten van ons eigen opleidingscentrum Academie VCO
Consent. Het doel hiervan voor leerkrachten is om het eigen talent te benutten en om
van collega’s te leren. De Academie richt zich op alle VCO- en Consent-medewerkers,
maar in het bijzonder op de leerkracht. Daarom gaat de Academie steeds meer praktische opleidingen aanbieden die aansluiten bij de behoeften van de leerkrachten en op
de ontwikkelingen binnen onze scholen.

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 2015 namen vier Consentscholen hieraan deel. Binnen deze scholen worden alle leerkrachten opgeleid voor
mentorschap. Ook is er één schoolopleider die de studenten en mentoren ondersteunt.
Eind 2015 hebben zich opnieuw vier scholen aangemeld als opleidingsschool.

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. Deze medewerkers krijgen ook gelegenheid
om de opbrengsten van de werkgroepen te delen binnen Consent.

Ziekteverzuim
In 2015 is het ziekteverzuim bij Consent gedaald tot 5,1%. In 2014 was dat 5,9%.
Hiermee ligt ons ziekteverzuim onder onze norm van 6% en onder het landelijk
gemiddelde. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Voor 2016 besteden we
daarom extra aandacht aan psychisch verzuim. Zo komen er voor de directeuren
workshops voor het herkennen van en omgaan met dreigend psychisch verzuim.

Ziekteverzuimpercentage

Percentage

7,5

Maand

7,0

12 mnd

6,5
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6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
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15
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15

apr
15

mei
15
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15
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15
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15
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15

okt
15
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15
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15

Maand

7,4

7,6

7,3

5,7

5,3

3,6

4,2

3,4

3,4

4,6

4,7

5,3

5,3

12 mnd gem

5,9

norm

6,0

6,2
6,0

6,0

6,0

5,7
6,0

6,0

6,0

5,6
6,0

6,0

6,0

5,1
6,0

6,0

6,0

Flexteam
Consent is in augustus 2015 gestart met een Consent Flexteam met daarin
16 medewerkers, met een vaste aanstelling, die flexibel inzetbaar zijn binnen Consent.
Zij vervangen zoveel mogelijk de kortdurende afwezigheid van leerkrachten.

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

Parttime

(38%)

(62%)

Man (21%)

Totaal

Waarvan

Waarvan adjunct  

directeur (5%)

directeur (0%)

99

44

143

17

0

Vrouw (79%)

153

376

529

19

2

Totaal

252

420

672

36

2

Het percentage vrouwen bedraagt 79% en het percentage mannen 21%. Dit percentage 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. De leeftijdscategorie 55 tot 60 jaar is het
grootst met 110 personen en 16,4%. De andere leeftijdscategorieën zijn evenrediger
verdeeld met elk gemiddeld 62 personen. Overigens wordt de komende jaren een
groot natuurlijk verloop verwacht, waardoor de leeftijdsopbouw nog evenwichtiger
zal worden.

4. Huisvesting
Enschede
In de gemeente Enschede stond 2015 in het teken van herschikking van de huisvesting.
Hiermee wil de gemeente het begrotingstekort op de huisvesting terugdringen. Het
doel is tevens om een gezamenlijke visie en plan te ontwikkelen voor een efficiënt
gebruik van onderwijsgebouwen. Uiteindelijk is een Strategisch Huisvesting Plan voor
de lange termijn tot stand gekomen. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een ‘Voorgenomen besluit van het College van B&W’.
De herschikkingsoperatie in Enschede heeft directe gevolgen:
•

De locatie Helmerhoekschool wordt per zomer 2016 teruggeven aan de gemeente.
De school wordt ondergebracht in de gebouwen van de Averbeke en de
Willem van Oranje.

Efficiënt
gebruik van
onderwijs13

gebouwen

•

De locatie van het Zeggelt aan de Meeuwenstraat blijft behouden en zal
gerenoveerd worden.

•

Er komt een nieuwe locatie voor het Montessorionderwijs aan de Floraparkstraat.

•

De IST krijgt definitieve huisvesting aan het Veldkampplantsoen.

•

De noodlokalen bij de Staringstraat en de Daalweg worden afgestoten.

Vooral in de maanden november en december heeft de herschikking veel tijd
gevraagd voor communicatie naar de scholen toe. Bij iedere school moest
gecommuniceerd worden met de directeur, medezeggenschapsraad, het team
en soms ook met ouders.

Overige gemeenten
Met de gemeente Denekamp zijn een aantal scenario’s uitgewerkt voor de
toekomst van de scholenhuisvesting. In het voorjaar van 2016 moet hierover een
besluit worden genomen.
In Losser is per 1 juli 2015 de nieuwe locatie van de Imenhof in gebruik genomen,
waarin ook de Verrekijker van de stichting SKOLO onderdak heeft. Het nieuwe gebouw
voldoet ruimschoots aan de verwachtingen; de leerkrachten en leerlingen zijn erg
tevreden over hun nieuwe school.
In Overdinkel is op 26 augustus de nieuwbouw van het Kulturhus feestelijk van start
gegaan. Het nieuwe onderkomen, waarin ook Het Kompas wordt gehuisvest, zal voor
de zomer van 2016 gereed zijn.
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 eigenaars waarin zowel
Consent als Konot vertegenwoordigd zullen zijn. In Oldenzaal werkt Consent tevens
mee aan het nieuwe Integraal Huisvestingsplan.

Projecten in 2015
Wat betreft renovatie, planontwikkeling en ingebruikname van gebouwen vonden in
2015 de volgende projecten plaats:
•

Ontwikkeling Kulturhus Overdinkel. Samenwerkingsproject tussen Consent, VCO,
woningcorporatie Domijn, Stichting Cluster en de gemeente Losser. De bouw is
eind augustus 2015 gestart en het gebouw wordt in juni 2016 opgeleverd.

•

Nieuwbouw Brede School Losser. Een samenwerkingsproject tussen Consent,
SKOLO en de gemeente Losser. Het nieuwe gebouw is officieel geopend op
2 september 2015.

•

Glanerbrug-Zuid. In samenwerking met VCO en SKOE is hard gewerkt aan de ontwikkeling van het IKC in combinatie met uitvoering grootonderhoud. De oplevering
heeft weliswaar vertraging opgelopen maar toch is het gelukt om het gebouw
weer volledig in gebruik te nemen met ingang van het nieuwe schooljaar.

•

OBS Bothoven. Dit plan behelst het verplaatsen van de ingang naar de zijde van
het Vitens terrein en het doorvoeren van een aantal duurzaamheidsmaatregelen.
Vanuit de gemeente Enschede is een krediet verleend voor de verbouwing. Echter,
de verbouwing is uitgesteld naar 2016 in verband met overleg over het budget en
de vertraagde aanleg van het Vitens terrein.

•

De Kingschool in Denekamp heeft een opknapbeurt gekregen. Er is een nieuwe
ruimte voor IB en administratie gemaakt, daarnaast is het nodige schilderwerk en
vloeronderhoud uitgevoerd.

•

De nieuwe locatie van De Uitvinding is officieel geopend op 30 oktober 2015.
De school heeft het gebouw sinds de zomer in gebruik. De nieuwe locatie past
goed bij de nieuwe vorm van onderwijs die de Uitvinding biedt.
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5. Financiële
informatie
Balans per 31 december 2015

Bedragen: x 1

31-12-2015

31-12-2014

(EUR)

(EUR)

Realisatie

Realisatie

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vaste activa, totaal

3.867.134

3.921.338

3.867.134

3.921.338

2.651.581

3.539.046

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

9.827.014

8.715.972

12.478.595

12.255.018

16.345.729

16.176.356

Eigen vermogen

7.788.808

8.260.179

Voorzieningen

4.606.373

3.961.140

Vlottende activa, totaal
Activa, totaal
Passiva
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Het resultaat over 2015

Kortlopende schulden

3.950.548

3.955.037

Passiva, totaal

16.345.729

16.176.356

bedraagt EUR 471.371 negatief.
Dit tekort is een weerspiegeling
van de investeringen die Consent

Staat van baten en lasten 2015

in 2015 heeft gedaan in

01-01-2015 t/m

01-01-2015 t/m

01-01-2014 t/m

31-12-2015 (EUR)

31-12-2015 (EUR)

31-12-2014 (EUR)

Realisatie

Begroting

Realisatie   *

39.526.264

37.480.000

37.899.026

2.221.500

1.628.310

852.441

1.035.500

924.148

41.014.671

40.737.000

40.451.484

Personeelslasten

34.308.134

34.146.000

33.797.204

Afschrijvingen

775.780

811.000

757.349

Huisvestingslasten

3.227.068

3.209.000

3.175.626

Overige lasten

3.267.005

3.369.000

3.392.674

Totaal lasten

41.577.987

41.535.000

41.122.853

Saldo baten en lasten

-563.316

-798.000

-671.369

Financiële baten en lasten 91.945

80.000

77.838

Resultaat

-718.000

-593.531

met name personeel.
Deze investeringen moeten de
kwaliteit van ons onderwijs ten
goede komen en helpen
bij de realisatie van ons
strategisch perspectief

Bedragen: x 1
Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en

-subsidies overige over- 635.966
heden
Overige baten
Totaal baten
Lasten

-471.371

6. Kerncijfers
signalerings-

Bench-

grens (§2.1.1)

mark1

2015

2014 *

2013

2012

Totale baten (incl. fin.baten)

41.106.616

42.401.803

43.948.398

42.141.623

Totale lasten

41.577.987

42.995.334

42.497.817

42.767.272

-471.371

-593.531

1.450.581

-625.649

Eigen vermogen

7.788.808

8.260.179

8.853.711

7.403.130

Totaal vermogen

16.344.729

16.176.356

16.605.593

14.899.415

Financieel

Exploitatieresultaat

Solvabiliteit 2 ((EV + voorz)/TV)

<= 30%

67%

76%

76%

74%

72%

<= 1,0

1,89

3,16

3,10

2,96

2,62

3 jaar op rij

- 0,8%

-1,1%

-1,5%

3,3%

-1,5%

Alg.reserve / totale baten

16,8%

10,7%

11,2%

10,9%

11,2%

Eigen vermogen / totale baten

24,8%

18,9%

20,4%

20,1%

17,6%

11,5%

20,7%

20,5%

19,2%

15,9%

Rijksbijdrage / totale baten

91,4%

96,2%

93,5%

88,0%

87,5%

Personele lasten / totale lasten

81,7%

82,5%

82,2%

81,5%

82,2%

83,5%

83,4%

78,8%

83,4%

86,8%

89,2%

89,6%

95,3%

Onderbouw

3.500

3.580

3.511

3.482

Bovenbouw

3.407

3.405

3.391

3.463

6.907

6.985

6.902

6.945

285

323

343

341

7.192

7.308

7.245

7.286

13.9

14,9

14,9

14,6

31

31

31

31

2

2

2

2

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2012

38,6

39,3

37,6

44,7

423,1

395,5

391,1

393,7

56,1

56,2

58,9

61,4

517,8

491,0

487,6

499,8

Totaal personen

672

623

619

638

Totaal man

143

136

137

146

Totaal vrouw

529

487

482

492

5,1

25,4

22,2

Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit (resultaat / baten)

negatief

Financiële buffer ((activa –

<0

kortl.schulden – MVA) / baten)
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Personele lasten / totale baten

>= 90%

Personele lasten / rijksbijdrage

>= 95%

90,3%

Aantal leerlingen per 1 okt

Speciaal basisonderwijs

Leerling/personeelsratio
Aantal scholen
Basisonderwijs
Speciaal basisonderwijs

Personeel in dienst
Directie
Onderwijzend personeel
Ondersteunend personeel
Totaal fte

Payroll (fte)
* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

1 Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs Publicatie Financiële Gegevens 2010-2014 PO #41565 (benchmark is gemiddeld PO6 2014)
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