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Voortouw

Inhoud
Het derde Consent Magazine is geheel gewijd aan onze blik op de toekomst. 

Een blik vooruit tot 2022. 10 Jaar vooruit is ver weg, maar inspelen op ont-

wikkelingen vraagt een langetermijnvisie, een ‘stip aan de horizon’ die ons in 

staat stelt om op een actieve en adequate wijze om te gaan met een situatie 

die zich kenmerkt door onzekerheid. Consent wil nu en in de toekomst onder-

wijs bieden dat het verschil maakt.

We hebben dit Strategisch Perspectief geschreven omdat het er de tijd voor 

is. De kwaliteit van ons onderwijs is uitstekend, de organisatie staat. We ne-

men nu het voortouw om die kwaliteit verder uit te bouwen en ons onderwijs 

klaar te maken voor de toekomst. Dat betekent verder professionaliseren, met 

ruime aandacht voor onze mensen. Van hen vragen we veel, als Beste Werk-

gever willen we er veel tegenover stellen. Ze blijven dan ook betrokken bij 

het vervolg. De verdere uitwerking van dit beleidsplan vindt plaats door vier 

werkgroepen waarin alle scholen meedoen.

Dennis Bode,

Voorzitter College van Bestuur

1	 Inleiding:	stip	aan	de	horizon	 4
	 2020	wordt	een	andere	wereld	dan	nu

2	 Met	elkaar	de	volgende	stap	maken	 5
	 Van	2001	naar	2012	naar	2022

3	 De	veranderende	context:	van	binnen	naar	buiten	 6
	 Bewustzijn	van	de	ontwikkelingen

4	 Betekenis	voor	ons	onderwijs,	
	 onze	organisatie	en	onze	mensen	 8
	 De	vaardigheden	van	de	21ste	eeuw

5	 Een	inspirerend	Consent-profiel	 10
	 Excellent,	aantrekkelijk,	betekenisvol	en	verbindend

6	 Hoe	nu	verder?	 13
	 Plannen	worden	top-down	geïmplementeerd

7	 De	actielijnen	op	een	rij	 14

	 Onze	34	scholen	 16

“T
ell 

m
e and I  w

ill  
forget, show me and I may remember, involve me and I will  understand.” (Confucius)

M a g a z i n e
2

Colofon
Teksten,	interviews	en	eindredactie
Consent, nieuwewind en 

Hans Morssinkhof Publicity

Vormgeving	en	realisatie
nieuwewind

Fotografie	
Consent, Marty van Dijken 

(nieuwewind)

(coverfoto OMBS Het Zeggelt)

Druk
Ipskamp Drukkers



4
M a g a z i n e

 1. Inleiding: stip aan de horizon

 2. Met elkaar de volgende stap maken

In	2020	groeien	kinderen	op	in	een	andere	wereld	dan	
die	wij	nu	kennen.	Hoe	de	samenleving	er	uit	zal	zien	als	
zij	rond	2080	met	pensioen	zullen	gaan,	is	al	helemaal	
een	raadsel.	Wij	leiden	kinderen	dus	op	voor	een	wereld	
waarvan	we	niet	weten	welke	kennis	en	vaardigheden	
zij	nodig	zullen	hebben	om	de	uitdagingen	waarmee	zij	
geconfronteerd	zullen	worden	te	lijf	te	gaan.

Als het gaat om hardere prognoses zoals de ontwikkeling van het aantal leer-

lingen in onze regio1 kunnen we de consequenties voor de komende jaren vrij 

goed voorspellen en erop anticiperen. Als het gaat om maatschappelijke en 

technologische ontwikkelingen wordt de betrouwbaarheid van de voorspelling 

al een stuk lager. Wat we wel weten, is dat deze nieuwe ontwikkelingen, of je 

het er nu wel of niet mee eens bent, van grote invloed zullen zijn op ons leven 

in al zijn facetten. Ook onze Consent-scholen zullen erdoor worden beïnvloed. 

Hoe ze precies zullen uitpakken voor onze scholen, ouders, leerlingen, mede-

werkers en samenwerkingspartners en wanneer wat gebeurt, is van veel factoren 

afhankelijk.

Inspelen op ontwikkelingen vraagt een langetermijnvisie, een ‘stip aan de 

horizon’ die ons in staat stelt om op een actieve en adequate wijze om te 

gaan met een situatie die zich kenmerkt door onzekerheid. Consent wil nu 

en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt.

Onze missie is om kinderen een stevige basis te bieden, om de onzeker-

heid waarmee ze worden geconfronteerd te lijf te kunnen: leren leren, 

leren communiceren en leren hun eigen geluk te organiseren. Onze kern-

waarden daarbij zijn: excellent, aantrekkelijk, betekenisvol en verbin-
dend. Deze kernwaarden vormen de basis van onze strategische visie.

Tien	 jaar	 geleden,	 in	 2001,	 is	 Consent	
opge	richt.	In	de	jaren	na	de	oprichting	lag	
de	nadruk	vooral	op	eenwording	en	profi-
lering	van	de	stichting.	In	de	jaren	daarna	
ging	 het	 vooral	 om	 onderwijskwaliteit,	
onderwijskundig	 leiderschap,	 kwaliteit	
van	 personeel	 en	 verbetering	 van	 de	
kwali	teit	van	het	taal-	en	rekenonderwijs	
(de	basisvaardigheden).

In de afgelopen jaren is de focus verschoven van binnen naar 

buiten. De positionering en communicatie met de externe 

buitenwereld via het ambassadeurstraject stonden daarin 

centraal. We mogen terugkijken op mooie resultaten. Op 

het gebied van taal- en rekenonderwijs spelen wij landelijk 

gezien een prominente rol. Opbrengst- en resultaatgericht 

werken is bij Consent vanzelfsprekend geworden en gekop-

peld aan een heldere visie. Diverse scholen hebben nieuwe 

lesmethoden ingevoerd die toegespitst zijn op specifieke 

leerlingengroepen (passend onderwijs, speciaal onderwijs, 

hoogbegaafdheid). Hier en daar wordt geëxperimenteerd 

met een verruiming van de schooltijden. Er wordt over 

de landsgrenzen heengekeken, niet alleen via de 

Internationale School Twente, maar ook via 

deelname aan verschillende Learning Circles. 

We zijn uitgeroepen tot beste werkgever 

van Twente en De Achterhoek.

De tijd is nu rijp om de volgende slag in onze ontwikke-

ling te maken. Inspelen op onzekere maatschappelijke en 

technologische ontwikkelingen vraagt een langetermijnvisie, 

een ‘stip op de horizon’. Zo’n visie kan niet top-down, ‘vanaf 

de tekentafel’ worden ontwikkeld. Wij hebben daar nadruk-

kelijk de verschillende groepen bij betrokken die voor ons 

belangrijk zijn, elk in hun eigen rol: leerkrachten, ouders, 

leerlingen, directeuren, bestuursbureau en Raad van Toe-

zicht. Ook in de Najaarsconferentie hebben we hieraan op 

verschillende manieren indringend en enthousiast gewerkt. 

Wij vinden het belangrijk om over het perspectief met onze 

eigen mensen en met onze (keten)partners in gesprek te zijn 

en te blijven. De gesprekken gaan dus door.

Leiderschap
‘Bestuur en directies hebben een ochtend 

geluisterd naar een groep van ongeveer vijftien 

ouders. Echt geluisterd: de daar benoemde behoefte aan 

flexibilisering zien we terug in het Strategisch Per-

spectief. Dat sluit aan bij onderwijskundig leiderschap 

en het ambassadeursproject. Een directeur kan zich 

nu richten op het onderwijs en de communicatie met 

ouders. Dat stimuleert professionalisering en kwali-

teit. Ik zie overigens valkuilen. Zoals het stagnerende 

welvaartsniveau, bezuinigingen en de naar mijn 

mening achterblijvende kwaliteit van de pabo’s. 

2022 is bovendien ver weg. Maar: deze toekomst-

visie speelt goed in op de trends en zet heldere 

lijnen uit. Ook dat is leiderschap.’

Roel Ritsma,

Voorzitter Gemeenschappelijke

 Medezeggenschapsraad
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1) Pronexus (2011) prognosticeert in 2021 een (per school wisselende) daling van het leerlingaantal op 12 Consent-scholen in Enschede, 
en een (per school wisselende) stijging van het leerlingaantal op 10 PO scholen in Enschede. Op drie scholen verandert het geprognos-
ticeerde aantal niet ten opzichte van 2011. Totaal daalt het geprognosticeerde aantal leerlingen met 25. Prognoses voor de 2 sbo-scholen 
en de 5 scholen in Denekamp, Losser, Oldenzaal en Overdinkel ontbreken op dit moment en worden voor wat betreft de laatste categorie 
achterhaald. Ontwikkeling van het leerlingenaantal op de sbo-scholen wordt beïnvloed door het samenwerkingsverband.

  Ver vooruit
‘Ik ken weinig besturen die zo ver vooruit 

denken en daarop systematisch voorsorteren. 

En bottom up, iedereen kan binnen zijn rol meepra-

ten. Daarbij doen ze ook nog mee aan de Beste Werkge-

ver Award, wat bijzonder is voor een onderwijsorgani-

satie. Dat zijn succesfactoren. Ik zie ook risico’s. Deze 

visie vraagt veel van het personeel. En van de pabo’s, 

die wel de juiste mensen zullen moeten leveren. De 

ambitie om te komen tot Kindcentra brengt even-

eens risico’s met zich mee, want onderwijs en 

welzijn lopen ver uiteen. Anderzijds: Consent 

zit goed in zijn vel, dan kan veel.’

Monica Robijns,

Consultant APS 
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2) Krimp landelijk po 8%, vo 2%, mbo 7%. Leer-
krachttekort 2016 landelijk van 3000 voltijdbanen in 
het vo. generatie van middelen, steeds beter en sneller (co)creëren. Noodgedwongen langs de kant 
zitten, kijken, wachten en consumeren is steeds minder noodzakelijk.

Betrokkenheid
‘Uit het Strategisch Perspectief spreekt betrokken-

heid. Die vind ik belangrijk, ook vanuit de Freinetfilo-

sofie. Mensen raken betrokken als ze iets als zinvol ervaren. 

We zien het hier dagelijks op school. Ik herken het in dit visiedo-

cument en in de manier waarop het tot stand is gekomen: velen zijn 

erbij betrokken. Zo krijg je inhoud en creëer je draagvlak. Dat moet, 

want alles is in beweging en veel zal veranderen. Dus is het sterk 

om nu al aan die toekomst te beginnen. Misschien is het zelfs 

revolutionair, aangezien het onderwijs vaak redelijk behoudend is. 

Dit document getuigt van elan.’

Jan Minnegal,

Directeur Freinetschool 

De Bothoven 

3. De veranderende context: van binnen naar buiten
Om	als	Consent	goed	in	te	kunnen	spelen	
op	toekomstige	ontwikkelingen	helpt	het	
om	ons	bewust	te	zijn	van	deze	ontwikke-
lingen	 en	 de	 gevolgen	 daarvan	 voor	 het	
onderwijs.	 Prognoses	 laten	 zien	 dat	 de	
samen	leving	 zoals	 we	 die	 nu	 kennen	 in	
de	komende	tien	jaar	sterk	verandert.

Nederland is en blijft een multiculturele en vergrijzende 

maatschappij. Het aantal kinderen en de beroepsbevolking 

(dus ook leerkrachten) krimpt2. De individualisering neemt 

toe, traditionele maatschappelijke verbanden verdwijnen en 

steeds meer mensen zullen zelf willen bepalen welke weg 

zij gaan. De eigen verantwoordelijkheid wordt benadrukt en 

er zal minder worden ‘gepamperd’. In veel gezinnen werken 

beide ouders en vaak is arbeid in losse verbanden georgani-

seerd. Connectiviteit - verbinding met netwerken - wordt be-

langrijker dan collectiviteit (gemeenschappelijkheid). In het 

politieke landschap en in maatschappelijke instituten zal de 

verzuiling een steeds beperktere rol gaan spelen.

Het economisch evenwicht in de wereld verandert. Brazilië, 

Rusland, India en China manifesteren zich sterk, terwijl Eu-

ropa zich in zwaar weer bevindt. Volgens sommigen nemen 

de verschillen toe tussen arm en rijk, supergeletterden en 

mindergeletterden, en zij die veel of weinig toegang hebben 

tot de informatiemaatschappij. Milieubewustzijn en de zorg 

voor een gezonde planeet zal een steeds sterkere rol gaan 

spelen. Stilstaan bij kwaliteit, duurzaamheid en het even-

wicht tussen ‘people, planet en profit’ worden de normaalste 

zaak van de wereld.

Vanuit hersenonderzoek, chemie en elektronica worden 

technologische toepassingen ontwikkeld die het leven van 

alledag sterk zullen beïnvloeden, en daarmee ook onder-

wijs en onderwijskundige kennis. Wetenschappers trekken 

steeds eensgezinder de conclusie dat - naast reproductief 

leren - nieuwe vormen van leren meerwaarde leveren: sa-

menwerkend leren, het activeren van voorkennis, het ont-

wikkelen van metacognitieve vaardigheden, toepassingen 

betekenisvol leren. En ‘last but not least’ openen de ontwik-

kelingen in de ICT razendsnel onvermoede mogelijkheden 

met vele vormen van hardware en software. Informatie uit 

de hele wereld is 24/7 toegankelijk en groeit exponentieel. 

Mensen willen en kunnen, met deze nieuwe generatie van 

middelen, steeds beter en sneller (co)creëren. Noodgedwon-

gen langs de kant zitten, kijken, wachten en consumeren is 

steeds minder noodzakelijk.

Ouders blijven van een school verwachten dat deze ‘gewoon 

grondig’ onderwijs biedt, zodat hun kinderen de hoogst mo-

gelijke resultaten halen en gemakkelijk doorstromen naar 

vervolgonderwijs. Een veilige school waar hun kind gelukkig 

is, gekenmerkt door kleinschaligheid, een goed gevoel bij 

eerste binnenkomst, aandacht voor normen en waarden.

Het wordt vanzelfsprekend dat de school-

tijden moeten passen bij de keuzes die 

binnen het gezin worden gemaakt. Maar 

ouders willen vooral een school die een 

krachtige basis voor de toekomst biedt, 

waar hun kinderen leren zelfstandig te zijn, 

leren plannen en leren omgaan met informa-

tie. Zij zien graag dat de school de lat hoog legt 

voor docenten en staat voor uitstekende kwaliteit. 

Een school met ‘alles erop en eraan’ dus, waar je als ouder 

trots op kunt zijn.

Steeds meer ouders zullen bij een steeds groter deel van de 

ontwikkeling van hun kinderen letterlijk afwezig zijn. Hun 

betrokkenheid bij en hun zorg over hun kinderen zijn daar-

door niet minder. De druk op scholen om een grotere rol te 

spelen als medeopvoeders zal toenemen.

Ouders verwachten een laagdrempelige school, waarmee zij 

gemakkelijk in gesprek kunnen gaan en hun zorgen kun-

nen delen. Communicatie wordt steeds belangrijker, waarbij 

het noodzakelijk wordt om gebruik te maken van digitale 

middelen en sociale media. Ook zijn 

er meer goed opgeleide en mon-

dige ouders die zich opstellen als 

kritische consument. Samenwerking 

met kinderopvang is inmiddels voor 

ouders een gegeven, evenals uitbrei-

ding naar de voorschoolse periode en 

naar partners in de sector cultuur, muziek 

en sport. Het hanteren van een eenduidig pe-

dagogisch perspectief is daarbij belangrijk.

Ambitie
 ‘De ambitie van dit stuk vind ik geweldig. Zó moet 

onderwijs zijn: mensen stimuleren om talenten te ontdekken 

en te ontplooien. En dat geldt zowel leerlingen als leerkrachten. Hier 

kan het onderwijs misschien iets leren van de voetballerij: ook daar 

wordt talent aangejaagd. Alleen gaat het spelenderwijs. Je ontdekt 

vanzelf of je keeper bent of spits. Daarbij is de trainer van groot 

belang, net als de school. Ze voorzien in het dienende leiderschap 

dat het talent opstuwt door voorwaarden te creëren. Dan krijgt het 

ruimte en kan het groeien. Als Consent dit allemaal reali-

seert, ben ik heel enthousiast.’

Jan van Halst,

Oud-profvoetballer
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O
Leren doen kinderen niet alleen tijdens schooltijd, maar al-

tijd en overal. Het gaat er dus om een professionele omge-

ving te creëren die tegemoet komt aan die behoeften. De 

school krijgt meer en meer het karakter van een ‘sociale 

omgeving’, waar kinderen onderdeel zijn van een sociale 

groep en waar leren gestuurd, gestimuleerd en gemonitored 

wordt. De behoefte aan gevarieerde leerarrangementen zal 

toenemen. ICT zal in toenemende mate mogelijkheden bie-

den als aanvulling of zelfs vervanging van de nu vertrouwde 

lesmethoden. Daarnaast zal de internationalisering op ver-

schillende manieren zichtbaar zijn.

 

Een andere ontwikkeling is dat vertrouwde schooltijden hun 

logica zullen verliezen. Het is niet langer het meest logisch 

en praktisch om leerlingen naar school te laten komen op 

de ons nu vertrouwde schooltijden. Het ligt evenmin voor de 

hand om hen (de hele schoolweek) te groeperen in klassen 

en jaargroepen. In schoolgebouwen zal meer behoefte zijn 

aan individuele werkplekken en het is waarschijnlijk dat er 

steeds meer verschillende vormen zullen moeten komen om 

leerlingen te organiseren en te laten leren.

Organisatie	en	medewerkers
De organisatie (staf, systemen, structuren, verantwoordings-

stromen, financiële middelen) staat ten dienste van het pri-

maire proces. Het is daarbij in de eerste plaats van belang 

te onderkennen dat de economische ontwikkelingen het on-

waarschijnlijk maken dat meer geld vanuit de overheid voor 

onderwijs beschikbaar komt. Diezelfde overheid schroeft 

de ambities voor het onderwijs ondertussen wel hoger op. 

‘Nederland vijfde kenniseconomie in de wereld’ en de in-

voering van passend onderwijs zijn daarvan voorbeelden. 

Elke schoolorganisatie zal dus oplossingen moeten vinden 

voor het meer moeten doen met minder. Dit geldt ook voor 

collega-scholen en andere maatschappelijke organisaties zo-

als kinderopvang, cultuur en sport.

De noodzaak van samenwerking tussen het onderwijs en 

(keten)partners zal daarmee stijgen, evenals het belang van 

het werven van alternatieve geldstromen. Meer en meer 

verschillende professionals krijgen een rol in de school en 

werken met dezelfde kinderen. Dit, en uiteenlopende sa-

menwerkingsvormen tussen onderwijs, welzijn, jeugdzorg, 

voorschoolse opvang (kindcentra voor 0-13 jaar) zorgen voor 

meer complexer organisaties.

Dit weerspiegelt zich in complexere gegevens- en verant-

woordingsstromen en financiering, en nieuwe manieren van 

werken. In het kielzog daarvan zal de rol en het dagelijkse 

werk van mensen in de schoolorganisatie veranderen. Leer-

krachten geven niet langer vanzelfsprekend les in de basis-

vaardigheden met een vertrouwde methode. Zij faciliteren en 

monitoren het leerproces van gevarieerde groepen kinderen 

op uiteenlopende terreinen, werken aan de vaardigheden 

van de 21ste eeuw met allerlei vormen van ICT, communice-

ren anders met ouders en anders met collega’s van verschil-

lende scholen en instellingen. Relaties veranderen, samen-

werken wordt gewoner, (digitale) uitwisseling van gegevens 

vanzelfsprekend.

Voor directeuren en het CvB geldt dat zij, ieder binnen hun 

eigen rol, een organisatie aansturen die zich kenmerkt door 

forse veranderingen. De focus ligt op het stellen van (stra-

tegische) kaders, de beheersing van complexe gegevens- en 

verantwoordingsstromen en het genereren en verdelen van 

financiële middelen. In de aansturing en beleidsontwikkeling 

vindt een verschuiving plaats naar professionele dialoog, 

co-creatie en (achteraf ) verantwoorden. Er zal een toena-

me plaatsvinden van professionals die een lossere binding 

hebben met de schoolorganisatie (zzp’ers, meerdere werk-

gevers) en dat vraagt eveneens om een nieuwe vorm van 

aansturing.

 

Om onderwijs te bieden dat het verschil maakt, is het van 

cruciaal belang om te beschikken over voldoende uitstekend 

gekwalificeerd personeel. Dit is geen gemakkelijke opgave. 

Er bestaan zowel vraagstukken bij de instroom (kwaliteit en 

kwantiteit) als bij de uitstroom (grijze golf ). Zeker in tijden 

van een leerkrachttekort groeit het belang van aantrekkelijk 

werkgeverschap en vruchtbare relaties met opleidingsinsti-

tuten. Hierbij geldt dat goede primaire arbeidsvoorwaarden 

en kwaliteit vanzelfsprekend zijn, ook in de toekomst. Jonge 

leraren zullen bij een tekort aan leerkrachten specifieke ei-

sen gaan stellen aan hun werkomgeving. Daarnaast bepaalt 

de organisatiecultuur voor een groot deel de aantrekkelijk-

heid van de werkgever. Een open en eerlijke professionele 

cultuur vormt voor steeds meer medewerkers het uitgangs-

punt. ‘Zacht op de mensen, hard op doelen en resultaten’, 

waarbij men afscheid durft te nemen van onder de maat 

presterende collega’s.

Medewerkers verwachten bijna vanzelfsprekend te kunnen 

en mogen participeren in de ontwikkeling van de eigen 

school, en zelf aan het stuur te kunnen zitten van de eigen 

ontwikkeling. Blauwdrukbeleid, maatregelen zonder uitleg 

van boven droppen en een overdaad aan in te vullen for-

mats horen daar niet bij.

Adequate scholing van leerkrachten, leidinggevenden en 

andere medewerkers is zeker de komende jaren cruciaal. 

Daarom is een goede relatie en zijn goede afspraken met 

pabo’s, lerarenopleidingen en organisaties voor vervolgop-

leiding van docenten en leidinggevenden van groot belang. 

Het is steeds gebruikelijker dat het werkveld direct invloed 

uitoefent op het curriculum van de opleiding, de beoorde-

ling en daarmee de kwaliteit van studenten. Combinaties 

tussen werken en opleiden (opleiden in de school) zijn ge-

bruikelijk. Zij bieden bovendien goede perspectieven op het 

‘scouten’ en binden van de betere studenten aan de eigen 

organisatie.

4. Betekenis voor ons onderwijs, onze organisatie 
                                              en onze mensen
De	hiervoor	genoemde	ontwikkelingen	zullen	het	
onderwijs,	 dus	 ook	 de	 Consent-scholen,	 op	 ver-
schillende	niveaus	gaan	beïnvloeden.
Het	 belang	 van	 een	 uitstekende	 beheersing	 van	
basisvaardigheden	als	rekenen,	taal	en	lezen	is	en	
blijft	daarbij	onomstreden.		Maar	dit	is	niet	meer	
voldoende:	 de	 beheersing	 van	 ‘de	 vaardigheden	
van	de	21ste	eeuw’	wordt	steeds	belangrijker:	plan-
nen,	de	juiste	leervragen	stellen,	informatie	selec-
teren	en	betekenisvol	verwerken,	creatief	denken,	
sociaal-emotionele	 vaardigheden.	 De	 nadruk	 zal	
steeds	meer	verschuiven	van	onderwijzen	naar	leren	
(teaching	learning).

Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het 

verschil maakt. Onze missie is om kinderen een stevige 

(excellente) basis te bieden, om de onzekerheid waar mee ze 

worden geconfronteerd te lijf te kunnen: leren leren, leren 

communiceren en leren hun eigen geluk te organiseren.

Stevige basis
‘Dit stuk legt een stevige basis onder onze toekomst. 

We gaan voorbij aan de waan van de dag; we hebben 

doelen bepaald en de koers daarheen. Op het juiste 

moment: we zijn goed bezig, dat heeft het ambassa-

deursproject al laten zien. Iedereen wordt betrokken, 

waardoor verandering en vernieuwing redelijk ge-

makkelijk gaan. Dat zie ik terug in ons eigen team, 

waar iedereen zich bewust is van zijn of haar eigen 

positie. Dus is er een fundament om te werken aan 

die kernwaarden. Om de scholen nog aantrekkelijker 

te maken en onze kinderen te leren hun talenten vol-

ledig te benutten.’

Renate Klokman,

Directeur ODBS Lonneker

Te bescheiden
 ‘Dit is een stuk waarmee Consent verder kan. 

Maar het had stelliger gemogen. Minder bescheiden. De 

organisatie is erg innovatief en dat zie ik in het Strategisch Per-

spectief niet duidelijk terug. Terwijl dat een onderscheidend punt is. 

Ik had verder graag iets gelezen over Passend Onderwijs en de gevolgen 

daarvan. Dit staat mijn bewondering voor de organisatie en de visie 

overigens niet in de weg. En wat me aanspreekt: ik zie een openbaar 

schoolbestuur dat nadrukkelijk iedereen kansen en mogelijkheden 

wil geven en daar concreet invulling aan geeft.  Dat is goed voor 

de leerlingen en goed voor de stad.’

Laurens van Lier,

Voorzitter gemeenteraads-

fractie PvdA
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EExcellent

Consent	wil	nu	en	in	de	toekomst	onderwijs	bieden	dat	het	verschil	maakt.	
Onze	 missie	 is	 om	 kinderen	 een	 stevige	 basis	 te	 bieden,	 om	 de	 onzekere		
toekomst	 te	 lijf	 te	 kunnen.	 Cognitieve	 vaardigheden	 zijn	 daarvoor	 niet	
meer	 voldoende.	Waar	 het	 vooral	 om	 gaat	 is:	 kinderen	 leren	 leren,	 leren	
communiceren	en	leren	hun	eigen	geluk	te	organiseren.	Onze	‘merkbelofte’	
luidt:	‘Geef	ons	je	talent,	je	krijgt	er	een	toekomst	voor	terug.’
Vanuit	 deze	 missie	 hebben	 we	 vier	 kernwaarden	 geïdentificeerd	 die		
leidend	zijn	voor	onze	ontwikkeling.	Die	delen	we	en	dat	bindt	ons.	Deze	
kernwaarden	zijn:	excellent, aantrekkelijk, betekenisvol en verbindend.

A

Excellent houdt voor ons allereerst in: streven naar het 

hoogst haalbare. Dat betekent dat we er alles aan zullen 

doen om met elk kind zijn of haar top te bereiken. We cre-

eren krachtige leeromgevingen met een gevarieerd aanbod, 

gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken 

en technologische ontwikkelingen. We bieden daarmee ex-

cellent onderwijs, niet alleen in de basiskennis en -vaardig-

heden, maar zeker ook in de ‘vaardigheden van de 21ste 

eeuw’: plannen, de juiste leervragen stellen, informatie se-

lecteren en betekenisvol verwerken, problemen oplossen, 

creatief denken, sociaal-emotionele vaardigheden. We leren 

onze leerlingen hun talenten te gebruiken en te ontwikke-

len. Daarmee leren we ze om te leren, om te communiceren 

en om hun eigen geluk te organiseren en bieden we ze een 

stevig fundament voor hun toekomstig bestaan.

Excelleren betekent ook dat we een excellente organisatie 

zijn, met uitstekende leerkrachten, leidinggevenden en on-

dersteuners. Zij kenmerken zich door een lerende houding: 

de voortdurende wil om het nóg beter te doen. Passie, ple-

zier en persoonlijke aandacht zijn daarbij vanzelfsprekend. 

We laten zien dat we de lat hoog leggen en inzetten op de 

kwaliteit van de docent. Daarbij hoort ook afscheid nemen 

van iemand als dat moet. We werken binnen een professio-

nele organisatie, met structuren en systemen die onze mede-

werkers op een krachtige manier ondersteunen om hun werk 

op een kwalitatief hoogwaardige manier uit te kunnen voe-

ren. We zijn ons ervan bewust dat wij voorop moeten lopen 

in de technologische ontwikkelingen. De Consent-scholen 

werken samen om elkaars talenten en expertise optimaal te 

benutten. Administratieve rompslomp en standaard formats 

beperken we zoveel als mogelijk en we werken niet met 

‘top-down blauwdruk’-aanpakken. Elke school kiest, binnen 

de afgesproken kaders, vanuit eigenheid en eigenaarschap 

een richting en geeft deze zelfstandig vorm; daarbij worden 

medewerkers binnen hun eigen rol actief betrokken. Ook 

ouders en leerlingen dragen hun visie bij: ‘Als je een droom 

neerzet, doe het dan samen.’

Aantrekkelijk betekent dat Consent-scholen onderscheidend 

zijn, een ’sterk merk’ in de wijk of stad uitstralen: Consent, 

daar wil je bij horen! Voorwaarde is dat we excellent en ei-

gentijds onderwijs bieden, uit ieder kind halen wat erin zit 

en onze leerlingen een stevige basis bieden.

Daarnaast zijn we ons bewust van het gevoel en de indruk 

die onze scholen oproepen bij een (eerste) bezoek (gebouw, 

leermiddelen, sfeer, openheid, normen, veiligheid, prettige 

en aardige omgang met kinderen). Het draait - naast pres-

taties - vooral om passie, plezier en persoonlijke aandacht.

Wij zijn in de eerste plaats aantrekkelijk voor ouders. Dit be-

tekent onder meer dat we hen beschouwen als volwaardige 

educatieve partners, regelmatig professioneel met hen com-

municeren, zowel over school als over de ontwikkeling van 

hun kind. Het betekent ook dat wij ouders optimaal ruimte 

willen bieden voor bij het gezin passende keuzes in relatie 

tot (flexibele) schooltijden.

Wij zijn ook aantrekkelijk voor onze medewerkers. Dit houdt 

in dat we met elkaar en voor elkaar een inspirerende wer-

komgeving creëren waarin wij optimale onderwijskwaliteit 

bieden en gezamenlijk werken aan innovatie en vernieu-

wing. Wij brengen de principes van goed werkgever-

schap in de praktijk en hebben de ambitie de 

beste werkgever van Nederland te zijn. We be-

zitten een professionele cultuur, gekenmerkt 

door vertrouwen, openheid, eerlijkheid, 

persoonlijk leiderschap, ruimte voor ini-

tiatief, diversiteit.

We zijn tenslotte ook aantrekkelijk als samenwerkingspart-

ner voor regionale organisaties die zich richten op de leef-

tijdsgroep 0-13 jaar. Dat betekent dat we intensief commu-

niceren met (potentiële) samenwerkingspartners om samen 

te ontdekken op welke wijze we optimaal van elkaar gebruik 

kunnen maken. We streven naar het verder ontwikkelen van 

samenwerkingsvormen die relevant en nuttig zijn voor kin-

deren op onze scholen.

         Gedurfd
‘Dit is een gedurfd stuk. Consent laat zien dat ba-

sisonderwijs over meer gaat dan taal en rekenen. Een 

school moet voorbereiden op de maatschappij. Taal en 

rekenen zijn daarbij basisvaardigheden, maar die zijn 

niet genoeg. Het Strategisch Perspectief legt de nadruk op de 

vaardigheden van de 21ste eeuw en dat is meerwaarde. Net als 

de ambitie om meer gebruik te maken van ICT. Dat moet echt, 

om de ontwikkeling van hogere-orde cognitieve vaardigheden 

te stimuleren. Ook dat ligt in deze toekomstvisie besloten. 

Een extra reden om er blij mee te zijn.’

Joke Voogt,

Lid Raad van Toezicht 

Consent

  Enthousiasme
‘Wie meedingt naar de Beste Werkgever Award 

stelt zich kwetsbaar op. De jury gaat diep. Daarbij 

viel ons op dat bij Consent werkelijk iedereen enthou-

siast en trots is. Het maakt niet uit of je met bestuur, 

leerkrachten of Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

spreekt. Terwijl ze een behoorlijke cultuuromslag hebben ge-

maakt en de scholen heel divers zijn. We zagen grote verbon-

denheid in verscheidenheid. Van daaruit durven ze de lat 

hoog te leggen. De Award winnen betekent dat je het hui-

dige niveau moet vasthouden en, beter nog, uitbouwen. 

De onderscheiding kan zich dus ook tegen je keren. 

Consent is een club met verantwoorde lef.’

Wiel Brand,

Jurylid Beste Werkgever Award

Aantrekkelijk

5. Een inspirerend   Consent-profiel
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V
Gedragen

‘Het Strategisch Perspectief is een gedragen stuk. In 

verschillende sessies hebben alle geledingen meegedacht: 

Raad van Toezicht en groepen ouders (inclusief Gemeen-

schappelijke Medezeggenschapsraad), leerkrachten en direc-

teuren. We hebben verder leerlingen gevraagd naar de school 

van 2022. Deze toekomstvisie is dan ook van ons allemaal. We 

maken het perspectief bovendien concreet: in de loop van 2012 

komen er voorstellen van de regiegroepen voor de kernwaar-

den. Belangrijk is ook dat de scholen voldoende speelruimte 

houden. Directies en leerkrachten bepalen daardoor in grote 

mate zelf hoe ze het stuk naar hun eigen praktijk vertalen. 

We blijven de verschillen koesteren.’

Marcel Poppink,

Lid College van Bestuur

6. Hoe nu verder?

B

In de eerste plaats worden de vier kernwaarden in de ko-

mende periode nader uitgewerkt en vertaald in concrete 

activiteiten. Daarvoor zijn inmiddels vier ‘ontwikkelgroepen’ 

in het leven geroepen, waarvan de bestaande regiegroep 

ambassadeursprogramma er een is.

In de tweede plaats zijn in de Najaarsconferentie - vanuit de 

kernwaarden excellent, aantrekkelijk, betekenisvol en verbin-

dend - een zestal schooloverstijgende actielijnen benoemd, 

die binnen de komende twee jaar zullen worden uitgewerkt.

Betekenisvol

Verbindend houdt voor ons in: de ontwikkeling van hechte 

sociale netwerken rondom leerlingen, onderling en door ver-

binding van personeel met ouders, de wijk en maatschappe-

lijke instellingen. Dit betekent dat de school zich ontwikkelt 

tot centrum van de wijk als bindende factor in het sociale 

netwerk. Dit vanuit het besef dat we ons aandeel niet kun-

nen leveren zonder ‘de ander’. We zijn toegankelijk voor 

iedereen en we zijn ons daarbij bewust van omstandigheden 

die de kansen van onze leerlingen beïnvloeden en van onze 

rol als school daarin. We bieden kinderen een hecht soci-

aal netwerk, communiceren op een open en professionele 

wijze met ouders, collega’s en samenwerkingspartners. Het 

perspectief is dat elke school van Consent een kindcentrum 

is dat plaats biedt aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. 

Verbindend houdt daarmee in dat we de mogelijkheden in 

onze buurt kennen en kansen op samenwerking met collega-

scholen en andere organisaties actief opzoeken en benut-

ten. Dit is niet alleen in het belang van de ontwikkeling 

van onze kinderen, maar heeft ook ten doel om schaarse 

(overheids)middelen en voorzieningen zo effectief en effici-

ent mogelijk te gebruiken. Tevens werken we daardoor in de 

praktijk actief mee aan ontzuiling.

Dit	 Perspectief	 biedt	 het	 kader	 voor	 de	
ontwikkeling	 van	 Consent	 en	 de	 Consent-
scholen	 en	 is	 daarmee	 het	 startpunt	 voor	
een	 verscheidenheid	 aan	 activiteiten	 die	
richting	geven	aan	ons	beleid.	Hierbij	past	
geen	 blauwdruk-benadering	 waarin	 plan-
nen	 top-down	 worden	 geïmplementeerd,	
maar	 een	 proces	 van	 co-creatie	 waarin	
teams	 en	 medewerkers	 volop	 ruimte	 krij-
gen	 om	 hun	 eigen	 ambities	 te	 realiseren,	
mits	deze	passen	in	het	geschetste	perspec-
tief.	Ook	ouders	en	(keten)partners	worden	
daarbij	waar	mogelijk	betrokken.

Wij kiezen voor een organisch proces waarin de gewenste 

veranderingen binnen de scholen en binnen gemengde groe-

pen worden ‘geboren’ en tot uiting komen. Hierbij wordt 

aangesloten bij de energie en geboekte successen. Een aan-

pak vanuit kracht, waarin niet de zwakste schakel het tempo 

bepaalt (zoals bij organisatiebrede, uniforme veranderingen 

vaak het geval is), maar de sterkste schakel. Een aanpak die 

niet is gericht op problemen maar op oplossingen. Zoeken 

naar voorbeelden waar het goed gaat, in plaats van waar 

het niet goed gaat. Leren en inspireren in plaats van analy-

seren en implementeren. Geen papieren plannen, maar een 

aanpak vanuit de praktijk met alle betrokkenen. Het team 

(de school) staat daarbij centraal. De aanpak is er vooral 

op gericht verbeteringen binnen scholen mogelijk te maken 

en te stimuleren, en de resultaten te delen en te verbinden.

Verbindend

Betekenisvol houdt vooral in dat datgene wat we leveren ‘er 

werkelijk toe doet’ voor onze leerlingen en hun toekomstig 

leven. Het gaat erom dat wij weten en dat zij weten waarom 

ze de dingen leren die ze leren, zodat ze zich bewust wor-

den van hun toekomstige plaats in de maatschappij en de 

verantwoordelijkheid voor hun eigen aandeel kunnen op-

pakken. Het gaat daarbij om meer dan alleen cognitieve 

ontwikkeling. Sociale, emotionele, creatieve ontwikkeling en 

ontwikkeling van ‘persoonlijk leiderschap’ zijn van minstens 

even groot belang.

Door een beroep te doen op alle vormen van intelligentie 

(verbaal, mathematisch, lichamelijk, sociaal) stellen wij kin-

deren in staat, uitgaand van hun eigen kracht, zich breed te 

ontwikkelen.

Hierdoor kunnen zij zich - vanuit een positief zelfbeeld en 

een gezonde dosis zelfbewustzijn - ontwikkelen tot auto-

nome mensen die zelfstandig keuzes maken. ‘Vrijheid in ver-

antwoordelijkheid’.

Betekenisvol betekent eveneens dat we ons bewust zijn van 

onze identiteit en van onze rol binnen de samenleving. Plu-

riformiteit staat daarin voorop. Ieder kind is welkom, onge-

acht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke 

achtergrond. Wij leren kinderen om respect te hebben voor 

elkaars mening of overtuiging, en de diversiteit aan opvat-

tingen wordt aangegrepen om van elkaar te leren. Iedereen 

doet ertoe en mag zijn wie hij of zij is.

Betekenisvol houdt voor ons ook in dat wij kinderen helpen 

zich zodanig te ontwikkelen dat zij nu en later een waarde-

volle bijdrage aan de maatschappij kunnen bieden. ‘Streven 

naar geluk voor zichzelf en een bijdrage leveren aan het 

geluk van anderen’. Actief en gewetensvol maatschappelijke 

verantwoordelijkheid nemen. Wij gaan hierbij uit van de nor-

men en waarden die samenhangen met onze democratische 

rechtsstaat, zoals tolerantie, vrijheid van meningsuiting en 

inlevingsvermogen, maar ook bijvoorbeeld burgerschapszin 

en duurzaamheid.
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VVerbeteringen	in	de	aansturing	
en	ondersteuning
De toekomstige ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de 

organisatie en de bedrijfsvoering. We geven vorm aan ver-

nieuwingen terwijl de winkel open blijft en er gewoon dage-

lijks onderwijs wordt gegeven. We moeten meer doen

met minder, alternatieve financieringsbronnen aanboren, 

samenwerkingsverbanden aangaan, vorm geven aan een 

modern opleidingsprogramma, verdere digitalisering, etc. 

Dit vereist een adequate aansturing en ondersteuning. We 

bezinnen ons daartoe op de rol en positie van het bestuurs-

bureau en bovenschoolse directie.

Het	merk	Consent
Een heldere en professionele positionering van Consent is 

cruciaal om Consent op de kaart te zetten en te houden. Wij 

ontwikkelen een markt- en communicatiestrategie, waarbin-

nen elke school een duidelijk eigen profiel heeft. Onderdeel 

van deze strategie is het nadrukkelijk tonen van de ‘parels’ 

die Consent-scholen tot nu toe al hebben voortgebracht.

Dit Perspectief wil de kapstok bieden voor de ontwikke-

ling van Consent en de Consent-scholen. Met en vanuit 

dit perspectief ontwikkelen wij als Consent-scholen een 

gemeenschappelijk taal- en begrippenkader en werken wij 

met elkaar en samen met onze samenwerkingspartners aan 

plannen en activiteiten die richting geven aan ons beleid. 

Dit vraagt samenwerkingsbereidheid, creativiteit en lef. Wij 

hebben daar alle vertrouwen in!

O

P

P

D
Openheid

‘Op het Najaarsoverleg van Consent ben ik erg 

prettig ontvangen. We zijn collega’s, maar je zou me 

ook als concurrent kunnen zien. Nu speelt dat nau-

welijks, we werken op veel terreinen intensief sa-

men. Ik zie dat terug in het Strategisch beleidsplan, 

dat behoorlijk overeenkomt met onze eigen ideeën. 

Wel vind ik zelf 2022 ver weg. Opvallend is de wens 

om in dialoog te gaan met de ouders. Dat was lang 

het kenmerk van het bijzonder onderwijs, ik ben 

prettig verrast het nu ook hier zo expliciet te zien. 

Want scholen en ouders moeten het samen doen.’

Jenne Wierstra,

Algemeen directeur 

VCO Oost-Nederland

  Kindcentrum
‘We hebben hier een aantal stappen gezet in 

de richting van een kindcentrum. Het uiteindelij-

ke doel is dat school en opvang straks onder één dak 

zitten en één pedagogisch klimaat bieden, van zeven uur 

’s ochtends tot zeven uur ’s avonds. De lesroosters zijn aan-

gepast en we zijn nu vijftig weken per jaar open. Zo spelen we 

in op de wensen van de ouders, terwijl we de kinderen veilig-

heid, rust en regelmaat bieden. Er is nog wel een lange weg 

te gaan voor we echt een kindcentrum zijn, door verschillen 

in regelgeving en cao’s. Maar het gaat lukken!’

Mariël Koopmans,

Voorzitter Medezeggenschapsraad 

OBS La Res  

7. De actielijnen op een rij
Professionalisering	van	leerkrachten	
en	leidinggevenden
De huidige en toekomstige ontwikkelingen doen een zwaar 

beroep op de kwaliteit van leerkrachten en leidinggevenden.

Als we willen excelleren zullen wij moeten beschikken over 

excellente leerkrachten. Wij ontwikkelen daartoe een pro-

gramma, waarbij de bestaande activiteiten (zoals de trajec-

ten gericht op onderwijskundig expert/begeleider, Consent-

keurmerk, de Consent-academie in samenwerking met pabo 

Edith Stein en diverse masterstudies) worden opgenomen.

Ontwikkeling	van	kindcentra
De Taskforce Kinderopvang/Onderwijs heeft geadviseerd om 

zogeheten integrale kindcentra te ontwikkelen. In deze kind-

centra wordt een doorgaande ontwikkelingslijn aan kinderen 

van 0 tot 13 jaar aangeboden door de kinderopvang - geïn-

tegreerd met peuterwerk - en het primair onderwijs. In dit 

systeem van kindcentra staat het kind centraal en hebben 

kinderen de mogelijkheid om hun talenten maximaal te ont-

wikkelen. Daarom moeten alle voorzieningen zoveel moge-

lijk onder één dak worden gebracht. Vanuit de gemeente 

Enschede wordt veel belang gehecht aan het inrichten van 

kindcentra. Het concept sluit naadloos aan bij onze visie. 

We zullen daarvoor in het komend jaar initiatieven nemen, 

waarbij de ambitie is dat elke Consent-school wordt uitge-

bouwd tot een integraal kindcentrum.

Digitalisering
De digitalisering van de maatschappij - en daarmee van het 

onderwijs - verloopt in hoog tempo. Scholen dienen zich 

hierin niet volgend op te stellen maar juist voorop te lopen. 

Dit is over de volle breedte nog niet het geval. Wij gaan in 

de komende periode onder meer aan de slag met de ontwik-

keling van ‘Digi-didactitiek’ en een ICT-verbeterplan.

Positie	van	specifieke	scholen
‘All animals are different, but some animals are more dif-

ferent than others.’ Onder de 34 Consent-scholen is er een 

aantal dat specifieke aandacht of ondersteuning vraagt bij 

het maken en uitwerken van plannen op gebieden als pas-

send onderwijs, huisvesting, relaties met de gemeente en 

samenwerkingspartners. Het gaat dan met name om de sbo-

scholen, de scholen buiten de gemeente Enschede en om 

de kleine scholen. Hierover gaan wij met betrokken scholen 

in gesprek.
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Onze 34 scholen OBS De Averbeke
Enschede 

OBS Het Bijvank
Enschede 

Freinetschool De Bothoven
Enschede 

OBS De Broekheurne
Enschede 

OBS De Esmarke
Enschede

ODBS Europa
Enschede 

OBS Glanerbrug Noord
Enschede

OBS Glanerbrug Zuid
Enschede 

OBS De Helmerhoek
Enschede 

International School Twente
Enschede

OJBS De Imenhof
Losser 

ODBS Dr. M.L. Kingschool
Denekamp 

ODBS Het Kompas
Overdinkel 

OBS Het Lang
Enschede 

OBS La Res
Enschede 

OBS De Linde
Oldenzaal 

OBS De Lipper
Enschede 

ODBS Lonneker
Lonneker 

OBS Molenbeek
Boekelo  

OJBS Het Palet
Enschede

OBS Park Stokhorst
Enschede 

OBS Prinseschool 
Enschede 
 
OBS Roombeek
Enschede

OBS De Saller
Losser 

SBO De Spinaker
Enschede 

OBS Het Stadsveld
Enschede 

ODBS Het Stroink
Enschede 

SBO De Tender
Enschede 

OBS Twekkelerveld
Enschede

OBS Het Vastert
Enschede 

OMBS De Wielerbaan
Enschede 

OBS Willem Wilmink
Enschede 

OBS Het Wooldrik
Enschede 

OMBS Het Zeggelt
Enschede 


