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Er ligt weer een bewogen jaar achter ons. Of het nu gaat 
over professionalisering, pesten, de Citotoets, salarissen 
of Passend onderwijs, de AVS zet zich zo goed mogelijk in 
om de belangen van haar leden te behartigen. Het 
jaarverslag biedt een terugblik op enkele dossiers waar 
veel gebeurd is. Ook zullen we daar waar mogelijk onze 
visie geven op enkele ontwikkelingen. Met dit jaarverslag 
leggen we verantwoording af aan onze leden, 
subsidieverstrekkers en andere belanghebbenden. 

Afgelopen schooljaar heeft de AVS zich enorm 
ingespannen om extra geld beschikbaar te krijgen voor 
scholing voor schoolleiders. De politieke lobby was 
succesvol: in de CAO PO zijn afspraken vastgelegd over 
een individueel professionaliseringsbudget voor 
directieleden (ruim 2000 euro per schoolleider per jaar). 
Uit de ledenraadpleging van de AVS blijkt dat maar liefst 
85 procent tevreden is over de afspraken over 
professionalisering en verplichte registratie voor 
schoolleiders. Onze leden zijn blij dat schoolleider als vak 
wordt erkend. Met de doorstart van de NSA naar 
schoolleidersregister PO is de oude wens om schoolleider 
als zelfstandig vak te zien – meer dan een leraarPlus - 
gehonoreerd. Door de oprichting van de nieuwe 
organisatie en de vastlegging in de CAO PO is de 
registratie niet meer vrijwillig, maar verplicht. 

We zien helaas de ontwikkeling dat professionalisering 
bij veel schoolleiders achterblijft, omdat scholen te 
weinig geld hebben. Onze zorg is dat de sector daardoor 
achterloopt. Er wordt minder geprofessionaliseerd dan 
jaren terug, wat niet goed is voor de kwaliteit van het 
onderwijs. Met het binnenhalen van de 
professionaliseringsgelden had de AVS gehoopt op een 
professionaliseringsslag, maar dat is tot nu toe 
tegengevallen. Daar moeten we dus aan werken. Uit 
diverse onderzoeken blijkt dat goedgeschoolde 
schoolleiders en leerkrachten een positief effect hebben 
op de onderwijskwaliteit. 

De AVS blijft het belang van professionalisering 
aanstippen. Naast de vertrouwde en nieuwe trainingen, 
opleidingen en advies-op-maattrajecten ontwikkelde zij 
dit schooljaar het Centrum Educatief Leiderschap (CEL). 
CEL is een netwerkorganisatie die wetenschappers, 

ondersteuners, trainers en opleiders met elkaar verbindt 
om een compleet en samenhangend 
professionaliseringsaanbod tot stand te brengen. Een 
strategisch netwerk van partners dat expertise op alle 
domeinen van leiderschap bundelt. Hiermee willen we 
een unieke omgeving creëren voor een leven lang leren 
(professionaliseren) voor elke vorm van leiderschap in 
een educatieve omgeving. Ook hebben we tegen het 
einde van dit verslagjaar diverse lerende netwerken 
opgericht per functiegroep en thema. Vakgenoten vinden 
hier inspiratie, delen of ontwikkelen hun visie en kunnen 
hun strategische koers uitzetten. 

 
Een andere ontwikkeling die zorgwekkend (eigenlijk 
onaanvaardbaar) is, is de salarisstop en de 
achterblijvende bekostiging in relatie tot de stijgende 
kosten. De nullijn wordt al vijf jaar gehanteerd. De AVS is 
hierover constant in gesprek met de politiek en probeert, 
samen met andere werkgeversorganisaties, deze van 
tafel te krijgen. Omdat alle ambtenaren op de nullijn 
zitten, is dit een bovensectoraal probleem.    

De AVS is kritisch op het regeerakkoord. Dit kabinet gaat 
verder op de weg van controle en afrekenen. Wij vinden 
het juist belangrijk dat er meer ruimte en vertrouwen aan 
scholen gegeven wordt. De bemoeienis van de 
politiek/wetgever met de werkinhoud en professionaliteit 
van schoolleiders en leerkrachten gaat erg ver. Geef 
schoolleiders de ruimte en het vertrouwen om hun werk 
zelfstandig en goed te doen. De AVS spant zich in om de 
toenemende eisen en de bekostiging die daarbij 
achterblijft, meer in het gareel te krijgen. 

Erg veel energie is gaan zitten in het voornemen van het 
kabinet de Citotoets verplicht te stellen voor elke school. 
De AVS wil voorkomen dat de Citotoets een soort 
eindexamen basisonderwijs wordt. Een ware mediahype 
ontstaat als staatssecretaris Sander Dekker aankondigt, 
op verzoek van RTL4 met een beroep op de Wet 
Openbaarheid van Bestuur, de Citoscores openbaar te 
maken. (Na het verslagjaar wordt bekend dat de rechter 
deze openbaarmaking goedkeurt). Met deze 
rankinglijstjes is de link met wat wel en wat geen goede 
school is, snel gelegd. Omdat dit op veel kritiek stuit, 
besluit de AVS de mening hierover onder haar leden te 
peilen. Maar liefst 1.692 schoolleiders reageren. Zestig 
procent van de schoolleiders overweegt te stoppen met 
het afnemen van de toets als het ministerie lijsten met 
Citoscores openbaar maakt. De coalitie besluit 
uiteindelijk dat scholen de toets niet per se bij Cito 
hoeven af te nemen. Dit maakt het moeilijker om 
rankinglijsten van de scores te maken. Ook wordt 
besloten de toets later in het jaar af te nemen en gaat het 
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advies van de school zwaarder wegen dan het resultaat 
van de eindtoets. De AVS is gematigd tevreden met deze 
uitkomst. De indeling van de eindtoets in twee niveaus, 
waar dit verslagjaar ook sprake van is, is iets waar de AVS 
zich niet erg in kan vinden. Je moet niet met twee maten 
meten, is ons standpunt. Bij het ter perse gaan, is nog 
niet bekend of deze twee niveaus gehandhaafd blijven. 

Een ander terugkerend thema – zij het bovensectoraal – is 
het pensioen. Ook hier heeft de AVS zorgen over. 
Halverwege het schooljaar wordt bekend dat ABP het 
pensioen in 2013 met een half procent verlaagt. Via het 
Ambtenarencentrum (AC), waar de AVS bij aangesloten is, 
praten we mee over de gevolgen en hoe daarmee om te 
gaan. Het AC organiseert samen met het pensioenfonds 
informatiebijeenkomsten, die ook via webcasting te 
volgen zijn. Een groter aantal leden gaat met pensioen, 
dus het onderwerp heeft de belangstelling van onze 
(post-actieve) leden. Een werkgroep postactieven is 
opgezet, onder leiding van bestuurslid Hans Pennings. 
Ook zet de AVS lerende netwerken op die over het 
(naderende) pensioen gaan.  

 
Het aanpakken van pesten heeft de hoogste prioriteit. Het 
kabinet gaat zelfs zo ver dat het scholen wettelijk wil 
verplichten een effectief antipestprogramma te 
gebruiken, welke (bewezen effectieve) aanpak mogen de 
scholen zelf kiezen. De AVS vindt dat de regering niet op 
de stoel van de school moet gaan zitten door eisen te 
stellen aan de aanpak van dit hardnekkige probleem. Die 
bal ligt bij de scholen. Met de komst van sociale media, is 
er ook een toename van online pesten. De AVS haakt 
hierop in door zowel in de studiedagen sociale media als 

in de trainingen over pesten middelen te onderzoeken om 
pesten te signaleren of zo mogelijk te voorkomen. Wij 
vinden dat je met teams hieraan moet werken om samen 
te bespreken hoe met pesten om te gaan (hoewel je 
pesten natuurlijk nooit helemaal de wereld kunt 
uitbannen). De AVS kan scholen daarbij ondersteunen. 

 
Er is veel belangstelling voor mijn lezingen over de school 
anno 2020. Natuurlijk ben ik geen toekomstvoorspeller, 
maar ik heb wel een duidelijke visie op 
onderwijsontwikkelingen. Centraal staat hoe je het 
onderwijs aanpast aan de veranderende leerbehoeftes 
van kinderen. Kinderen leren anders dan vroeger. De 
toegenomen mogelijkheden van ict, de toename van het 
gebruik van sociale media (zowel door kinderen als door 
schoolleiders en leerkrachten), het al dan niet méér 
individualiseren, zijn allemaal elementen waar we mee te 
maken krijgen. En bovenal, hoe scholen we alle 
schoolmedewerkers, zodat ze goed voorbereid zijn op 
nieuwe ontwikkelingen? Het is zoeken naar de gulden 
middenweg… 

Als voorzitter van de AVS hoor ik veel over de 
ontwikkelingen rond al deze onderwerpen. Omdat ik 
voorzitter ben van ESHA, de internationale vereniging van 
schoolleiders, heeft de AVS een nauwe band met de 
internationale schoolleiderswereld, waar we veel van 
kunnen leren. 

Wat we verder dit verslagjaar allemaal bereikt hebben op 
een aantal dossiers, leest u verderop in dit jaarverslag. 

 

Ton Duif, 
Voorzitter AVS

…en verder in dit jaarverslag: 
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Over de CAO PO – die de secundaire arbeidsvoorwaarden 
vastlegt – is veel overleg geweest tussen de PO-Raad en 
de vakbonden. Het traject is onderverdeeld in twee delen: 
technische aanpassingen, vastgelegd in de CAO PO 2013 
en de voorbereiding, in overleg met AVS-leden, leden van 
de andere bonden en van de PO-Raad over de 
onderwerpen voor en de vormgeving van de nieuwe CAO 
PO 2014. In de CAO PO 2013 zijn onder andere afspraken 
vastgelegd over een individueel 
professionaliseringsbudget voor directieleden (voor de 
eerste drie jaar 2000 euro per schoolleider per jaar) en de 
verplichte registratie in het schoolleidersregister. De AVS 
heeft de tekst van de CAO PO 2013 uitgebracht in 
boekvorm, waar veel vraag naar is. 

Het andere traject betreft de gesprekken met leden van 
de vakbonden en de PO-Raad, en tussen de sociale 
partners over onderwerpen die bouwstenen moeten 
opleveren voor de nieuwe CAO PO die op 1 januari 2014 
moet ingaan. De ambitie is om, met inbreng van de 
professionals, te komen tot nieuwe, eigentijdse 
arbeidsvoorwaarden. Om het proces te begeleiden en te 
organiseren wordt een extern bureau, de 7zebra’s, 
ingeschakeld. Ook wordt een coördinatiegroep gevormd, 
die bestaat uit de vertegenwoordigers van de 
initiatiefnemende organisaties (AVS, AOb, CNV 
Onderwijs, FvOv en de PO-Raad). In inspirerende 
funderingssessies, verspreid over het land, hebben leden 
van de verschillende organisaties hun inbreng. Cao-
onderhandelaar Carine Hulscher-Slot: “Al vanaf het begin 
blijkt de grote betrokkenheid en aanwezigheid van de 
AVS-leden. Verhoudingsgewijs doen veel AVS-leden 
actief mee aan alle discussies.” Tijdens deze sessies 
wordt het fundament gelegd voor de actie ‘mijn werk 
onze scholen’. Met de actie willen de samenwerkende 

organisaties de stem van de werkvloer horen over ten 
minste vier vernieuwende thema’s: ontwikkeling 
(loopbanen, levensfases, professionalisering), prestaties 
(kwaliteit van onderwijs en van werken), tijd (werktijden, 
roosters, verlof), rollen en taken (afspraken op de 
werkvloer, rolverdeling). Deze thema’s worden bezien 
vanuit vier doelgroepen: de leidinggevende, bestuurder, 
leerkracht en ondersteuner. Tijdens de TweeWeekse ‘mijn 
werk onze scholen’ (8 t/m 19 april 2013) zijn er met deze 
doelgroepen gesprekken in alle delen van het land. 
Hierna vinden nog diverse bijeenkomsten en discussies 
plaats waar opbrengsten besproken worden (oogstsessie, 
online discussie, doorbraaksessie), waarmee 
ingrediënten verzameld zijn voor het innovatieschrift. 
Conclusies zijn dat de nieuwe CAO PO tegemoet moet 
komen aan onderwijskundig leiderschap, 
werkdrukvermindering, een evenwichtige, duurzame inzet 
van personeel en het leggen van verantwoordelijkheden 
laag in de organisatie. Op de ‘landingsdag’ (op 26 juni) 
wordt het innovatieschrift met de opbrengsten 
gepresenteerd aan de onderhandelaars en wordt 
besproken hoe de onderhandelaars de bouwstenen in de 
onderhandelingen gaan gebruiken. Na de zomer starten 
de werkgevers- en werknemersorganisaties het formele 
overleg over de nieuwe cao. Hulscher-Slot: “De AVS vindt 
dat er ook een apart hoofdstuk over bestuurders in de 
nieuwe CAO PO 2014 moet komen.”  

 
In het verslagjaar wordt slechts één keer overleg gevoerd 
met de minister over de sector CAO, de CAO primaire 
arbeidsvoorwaarden, waarbij helaas moet worden 
geconcludeerd dat de minister van OCW de nullijn 
voorlopig handhaaft en er geen ruimte is om nieuwe cao-
afspraken te maken. Hulscher-Slot: ”Er is zo weinig 
overleg gevoerd, omdat de nullijn nog steeds gehanteerd 
wordt. De nullijn is al vier jaar van kracht.”  Uit de AVS-
ledenpeiling begin van dit schooljaar over de inzet van de 
cao-onderhandelingen blijkt dat driekwart van de AVS-
leden bereid is actie te voeren voor een goede cao.  
Hulscher-Slot: “Wij zijn de enige sector met twee cao’s en 
hebben altijd gezegd dat we niet doordecentraliseren 
zolang de nullijn er is. Als in het Nationaal 
Onderwijsakkoord afspraken worden gemaakt over de 
loonontwikkeling gaan we, afhankelijk van de 
toezeggingen, toch praten over decentralisatie. Dus één 
cao, waar de primaire arbeidsvoorwaarden ook inzitten.” 
Rond april leek de nullijn van de baan. “In het sociaal 
akkoord dat gesloten is, is de nullijn voor de zorg en het 
overheidspersoneel voorlopig verdwenen (tot augustus). 
Het bezuinigingspakket voor 2014 van 4,3 miljard euro is 
opgeschort. Wel zijn er extra bezuinigingen 
aangekondigd. Als de nullijn blijft, moeten we kijken 
welke maatregelen we gaan treffen.” 

CARINE HULSCHER-SLOT: ‘DE AMBITIE IS 
OM, MET INBRENG VAN DE 
PROFESSIONALS, TE KOMEN TOT NIEUWE, 
EIGENTIJDSE ARBEIDSVOORWAARDEN’ 
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De lobby van de AVS bij de onderwijsbegroting een jaar 
eerder op Prinsjesdag (2012) was zeer succesvol. “In de 
begroting is toen 75 miljoen euro vrijgemaakt voor de 
kwaliteit van leerkrachten en schoolleiders. Daar is het 
professionaliseringsbudget van 2000 euro uit 
voortgekomen. Sociale partners gaan met het 
schoolleidersregister om de tafel om te bespreken hoe de 
afspraken over professionalisering van schoolleiders en 
de verplichte registratie worden ingevuld in de CAO PO 
2014.” 

De 300 miljoen bezuinigingen zijn na talloze acties van de 
vakbonden, waaronder de grote manifestatie in de Arena 
op 6 maart 2012,  van tafel. Een mooi resultaat. Maar 
daarmee zijn nog niet alle problemen opgelost. Met name 
de personele gevolgen van de invoering van Passend 
onderwijs behoeven nog veel aandacht, waar de AVS zich 
dit verslagjaar dan ook op richt. Hulscher-Slot: 
“Personeel moet herplaatst worden. De verevening komt 
eraan. Voor de opvang van de personele gevolgen is een 
convenant gesloten tussen het ministerie van OCW, 
bonden en sectororganisaties. De AVS is lid van de 
begeleidingscommissie die intensief overleg voert over 
hoe een en ander loopt, waar verheldering nodig is et 
cetera. Het Participatiefonds is hier ook bij betrokken.” 
Voor de zomervakantie heeft de commissie een landelijke 
monitor uitgezet binnen scholen voor speciaal onderwijs 
om de gevolgen te onderzoeken. Het resultaat zal begin 
volgend schooljaar bekend worden.

 
Als een van de vier betrokken Centrales voert de AVS, 
namens het Ambtenarencentrum (AC), Decentraal 
Georganiseerd Overleg (DGO). DGO-onderhandelaars 
Theo van den Burger en Harry van Soest constateren een 
toename van het aantal DGO’s ten opzichte van het vorige 
verslagjaar. AVS-adviseur Harry van Soest: “We hebben 
veel DGO gevoerd naar aanleiding van financiële 
problemen die zijn ontstaan vanwege het financieel 
beheer van een bestuur, verandering in bedrijfsvoering of 
in verband met krimp. Veel scholen hebben minder geld 
ter beschikking, waardoor er maatregelen getroffen 
moeten worden om zoveel mogelijk werkgelegenheid te 
behouden.” Behalve het afsluiten van sociale plannen 
geven de DGO-onderhandelaars ook, al dan niet in 
samenwerking met de collega’s van de andere 
vakbonden, voorlichting over het verschil tussen 
werkgelegenheid en ontslagbeleid en het toepassen van 
de functiemix.

‘MET NAME DE PERSONELE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN 
PASSEND ONDERWIJS BEHOEVEN NOG VEEL AANDACHT’ 
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Vijf adviseurs bemensen de AVS Helpdesk. Zij ervaren dat 
de vragen inhoudelijk steeds complexer worden en dat ze 
steeds dieper ingaan op wet- en regelgeving. Vragen 
gaan veelal over de CAO PO, zoals verlof, bapo en 
normjaartaak. Ook de wet Passend onderwijs, fusie en 
krimp, schooltijden, medezeggenschap en rechtspositie 
zijn vaak terugkerende onderwerpen. De 
helpdeskadviseurs constateren dat er steeds meer 
individuele begeleiding op juridisch vlak gevraagd wordt. 
Problemen vloeien voort uit interpretatieverschillen over 
functioneren, maar zijn vaak ook het gevolg van 
reorganisatie en bezuinigingen door krimp. Deze  leiden 
in veel gevallen tot een geschil/arbeidsconflict met de 
werkgever met als gevolg een ontslagprocedure. 

Naast deze werkzaamheden vertegenwoordigen de 
helpdeskadviseurs de AVS in diverse overleggen en 
commissies of verzorgen ze (de voorbereiding van) 
cursussen of vakinhoudelijke publicaties. Twee 
helpdeskadviseurs voeren namens het 
Ambtenarencentrum (AC) Decentraal Georganiseerd 
Overleg (DGO). De helpdeskadviseurs vertegenwoordigen 
de AVS of het Ambtenarencentrum (AC) in allerlei 
overleggen; zoals de invoering van de functiemix, het 
scenariomodel (met het CAOP), het overleg met de 
Rijksinspectie, de ‘innovatie CAO’ (met de sociale 
partners), en het Vervangingsfonds/Participatiefonds. 
(Dit laatste betreft bijvoorbeeld het aanpassen van het 
reglement van het Participatiefonds en de vernieuwing 
van het stelsel van het Vervangingsfonds.) Verder zijn ook 
een aantal commerciële trajecten gerealiseerd: 
functiebeschrijvingen, coaching, medezeggenschap etc. 
Ook is een actieve bijdrage aan de NOT en het eigen AVS-
congres – inclusief de voorbereiding hiervan - geleverd. 

Daarnaast hebben deze adviseurs ook in dit verslagjaar 
nieuwe lerende netwerken en eendaagse cursussen 
opgezet of gegeven. Ten slotte hebben twee adviseurs 

inhoudelijke bijdragen geleverd aan twee publicaties 
(Naar andere schooltijden, en dan? En Goed onderwijs 
goede MR) en is de hard-copy uitgave van CAO PO 2013 
een initiatief van de AVS Helpdesk. Deze publicatie is heel 
goed ontvangen. 

 
De juridische afdeling van de AVS behandelt de zaken 
waar AVS-leden, rondom hun eigen rechtspositie als 
werknemer, in terechtkomen. Het kan gaan om situaties 
van herplaatsing, arbeidsongeschiktheid, conflicten, 
schorsing, dreigend ontslag of disciplinaire straffen. Ook 
bezuinigingen op bestuur en management of de overgang 
naar een andere bestuursvorm kunnen direct gevolgen 
hebben voor de positie van directies en algemeen 
directeuren. Procedures variëren dus van een ontslagzaak 
bij de rechtbank tot een zaak bij het UWV over het recht 
op een uitkering.  

Een zaak aanmelden bij de AVS gaat altijd via de 
helpdesk van de AVS. Zij beoordeelt of de zaak wordt 
doorgezet naar de juridische afdeling: in het verslagjaar 
zijn dat rond de 135 zaken. Uit evaluatie blijkt dat de 
cliënten vinden dat de service snel is (88 procent), de 
bereikbaarheid van de juristen goed (85 procent) is en de 
belangen goed zijn behartigd (84 procent). 89 procent 
zou zeker in de toekomst weer een beroep doen op de 
juridische ondersteuning. 

v.l.n.r.: Theo van den Burger, Ron Bruijn, Paul van Lent, Jan Stuijver en Harry 
van Soest 

v.l.n.r.: mr. Anita Vink, mr. Ritsert Haitsma, mr. Liselotte van 
Galen en mr. Niki van der Linden 
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De verantwoordelijkheden voor schoolleiders zijn in de 
loop der jaren gegroeid, onder meer door decentralisatie 
van taken door de overheid. Samen met schoolbesturen 
staan zij voor nieuwe strategische, inhoudelijke en 
organisatorische keuzen. Schoolleiders moeten daarom 
over goede onderwijskundige en zakelijke 
leiderschapskwaliteiten beschikken. Een permanente 
scholing en ontwikkeling zijn daarvoor onontbeerlijk. 
Voor elke schoolleider is 2000 euro 
professionaliseringsbudget per jaar beschikbaar uit de 
regeling Prestatiebox. 

In januari (2013) is de organisatie Schoolleidersregister 
PO, de opvolger van de Nederlandse Schoolleiders 
Academie (NSA), opgericht. De Stichting 
Schoolleidersregister PO (SRPO) is een onafhankelijke 
organisatie die wordt gedragen door de 
onderwijsvakorganisaties AVS, AOb en CNVO en 
werkgeversorganisatie PO-Raad. In het bestuur zit onder 
andere AVS-directeur Roelf Willemstein. SRPO richt zich 
op het sterker professionaliseren en profileren van het 
beroep van schoolleider en heeft als taak het bewaken, 
stimuleren en borgen van de kwaliteit van schoolleiders. 
De registratie van bekwaamheidseisen en -onderhoud is 
daarin een belangrijk aspect. Om die reden is registratie 
in de cao-afspraken verplicht gesteld. Volgens afspraken 
in de CAO PO 2013 heeft elke schoolleider dit jaar recht 
op 2.000 euro extra professionaliseringsbudget voor 
studieverlof, studiekosten of andere 
professionaliseringsactiviteiten om te kunnen voldoen 
aan de registratie-eisen voor vakbekwame schoolleiders.  

AVS-adviseur Tom Roetert: “De SRPO staat nog in de 
startblokken. Zij ontwikkelt opleidingsprogramma’s voor 
ambassadeurs en trainers, waar ook AVS-adviseurs aan 
deelnemen. Deze verzorgen trainingen in het veld en 
geven informatie over SRPO.” 

 
De AVS is initiatiefnemer van het Centrum Educatief 
Leiderschap (CEL) vanuit haar drijfveer om bij te dragen 
aan de beste kwaliteit van onderwijs. Als 
netwerkorganisatie wil CEL wetenschappers, 
ondersteuners, trainers en opleiders met elkaar 
verbinden om een compleet en samenhangend 
professionaliseringsaanbod tot stand te brengen. 

Centraal staat een leven lang leren voor elke vorm van 
leiderschap in een educatieve omgeving.  

Roetert: “In dit schooljaar hebben we CEL opgezet en het 
is nog steeds in ontwikkeling. Uitgangspunt is een 
samenhangende, nieuwe opleidingslijn, van beginnend 
directeur tot professioneel bestuurder. De 
bestuurdersopleiding is helemaal nieuw ontwikkeld. De 
opleidingen zijn al beschikbaar en lopen goed. Verder 
wordt de samenwerking gezocht met partners en ligt de 
nadruk op (virtuele en fysieke) netwerken.” 

In februari organiseert de AVS drie events, in drie 
verschillende regio’s, waarin uitgelegd wordt wat CEL te 
bieden heeft. De enthousiaste deelnemers (besturen en 
bovenschools managers) vinden het plezierige 
bijeenkomsten, met een boeiend en interactief 
programma. Uit de evaluatie blijkt dat veel bestuurders 
CEL een goed initiatief vinden en dat het een aanbod 
heeft dat past bij de vragen van bestuurders. Deelnemers 
melden dat het inspirerende event nieuwe inzichten heeft 
geboden en dat het plezierig is om collega’s te ontmoeten 
en ervaringen uit te wissele  n. De aanwezigen vinden CEL 
ook belangrijk voor directeuren, die eveneens de kans 
moeten krijgen bijeenkomsten als deze bij te wonen. 

De AVS heeft inmiddels ook in toenemende mate een 
aantal lerende netwerken gestart. Niet alleen eenpitters, 
maar ook (meerscholen-)directeuren of bovenschools 
managers hebben immers behoefte aan een klankbord. 
Deelnemers bepalen zelf wat de thema’s zijn. Ook biedt 
de AVS ondersteuning aan schoolleiders en bestuurders 
die zelf een netwerk willen opzetten.  

TOM ROETERT: ‘HET NIEUWE PAND VAN DE 
AVS OP DE HERENSTRAAT MET DE VELE 
MODERNE CURSUS- OF 
VERGADERRUIMTES BIEDT MEER 
GELEGENHEID OM MET VERSCHILLENDE 
PARTIJEN TRAININGEN EN OPLEIDINGEN 
AAN TE BIEDEN’ 
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De AVS zoekt steeds meer (strategische) partners om 
haar professionaliseringsaanbod uit te breiden. Roetert: 
”Het nieuwe pand van de AVS op de Herenstraat met de 
vele moderne cursus- of vergaderruimtes biedt meer 
gelegenheid om met verschillende partijen trainingen en 
opleidingen aan te bieden, die het opleidingenaanbod 
breed en compleet maakt. Zo zijn er samenwerkingen met 
VWS-Gouda, Kennisnet, O-21, Natuurlijk leren, Intraverte 
en BO3. Met Intraverte werd bijvoorbeeld de training Zorg 
& onderwijs Matcht ontwikkeld (zie ook hoofdstuk over 
Passend onderwijs). Met BO3 de nieuwe training 
‘fonemisch bewustzijn’. Andere nieuw ontwikkelde 
trainingen gaan bijvoorbeeld over medezeggenschap, 
schooltijden, pesten of de media (PowNews).” 

 
Ook de AVS merkt sterk de invloed van de economische 
crisis en bezuinigingen. Dit schooljaar zijn er aanzienlijk 
minder aanmeldingen voor trainingen. Roetert: “Wat wel 
goed loopt zijn de meer praktische meerdaagsen, zoals 
opleidingen over interim-management, startende en 
ervaren schoolleiders en de trainingen succesvol  
onderhandelen, effectief vergaderen, normjaartaak, 
andere schooltijden en opbrengstgericht werken. Ook is 
er veel vraag naar maatwerktrainingen of individuele 
trajecten rondom IPB, stimulerend beoordelen, pesten en 
Passend onderwijs. Dit schooljaar is er minder vraag naar 
trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.”   

De studiedagen over sociale media en E-safety nemen 
een hoge vlucht dit jaar. “Onze trainers hebben een flink 
aantal studiedagen verzorgd, met vaak de vraag voor een 
vervolgbijeenkomst. Schoolleiders vinden het steeds 
belangrijker inzicht te krijgen in het effect en de 
voordelen van het gebruik van sociale media.” Tom 
Roetert heeft ook, samen met CPD-lab en European 
schoolnet, een cursus E-safety (met eu-label) in Brussel 
gevolgd. “Ze hebben me gevraagd deze cursus ook in het 
Engels te geven aan groepen leraren en schoolleiders 
afkomstig uit heel Europa. Met subsidie van het Europese 
ministerie.”

Behalve de opleidingen en trainingen zijn ‘mediation’  en 
‘coaching’ ook een belangrijke tak van de AVS. Roetert: 
“Bij coaching merk je, juist in tijden dat het budget laag  
is, dat er meer vraag naar is. Er wordt in deze tijden veel 
van de schoolleider gevraagd, die met beperkte middelen 
inventief en doortastend moet zijn. Ook komen er meer 
vragen vanuit meerscholendirecteuren, waarvan het 
aantal is toegenomen, omdat er meer kleinere scholen 
zijn ontstaan vanwege krimp. Zij worden ineens 
geconfronteerd met een grotere verantwoordelijkheid.”  

In juni heeft de AVS de professionaliseringsvoucher 
ontwikkeld, om schoolleiders de gelegenheid te geven 
met korting opleidingen en trainingen bij de AVS te 
volgen. Met de aanschaf van een voucher ter waarde van 
950 euro kunnen schoolleiders voor 1200 euro aan 
professionaliseringsactiviteiten bij de AVS aanschaffen in 
de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015. Roetert: “We 
hopen dat schoolleiders dit kunnen realiseren door de 
2000 euro professionaliseringsbudget hiervoor aan te 
spreken.”

‘SCHOOLLEIDERS VINDEN HET STEEDS BELANGRIJKER INZICHT 
TE KRIJGEN IN HET EFFECT EN DE VOORDELEN VAN HET GEBRUIK 
VAN SOCIALE MEDIA’ 
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In september organiseert de AVS een kwartiermakersdag. 
De kwartiermakers, de coördinatoren en directeuren van 
de toekomstige samenwerkingsverbanden po en vo, 
komen deze dag bijeen om ervaringen uit te wisselen en 
knelpunten en dilemma’s te bespreken die bij de 
oprichting van samenwerkingsverbanden (bestuurlijk, 
financieel en inhoudelijk) een rol spelen. De 
kwartiermakers praten aan vijf tafels over verschillende 
vraagstukken met betrekking tot het regionaal 
ondersteuningsplan, de bestuurlijke inrichting, de rol van 
de samenwerkingsverbanden, de financiën en de 
personele consequenties. Er blijken nog wat 
‘worstelingen’  te zijn met de inhoudelijke invulling en de 
bestuurlijke en financiële inrichting. Na deze succesvolle 
aftrap volgt in april nog een kwartiermakersdag in 
Amersfoort over opting out en opting in en de personele 
gevolgen daarvan.  

In het hele land worden nieuwe 
samenwerkingsverbanden gevormd. Het vormgeven van 
de bestuurlijke inrichting in het po is niet eenvoudig, 
omdat andere regio’s zijn samengevoegd met elkaar. 
AVS-adviseur Jos Hagens stuit in het veld op financiële 
kwesties die spelen.  “Veel samenwerkingsverbanden 

zitten in de financiële problemen. Ze worden 
geconfronteerd met de financiële consequenties van 
overheidsbeleid waar ze geen invloed op hebben. 
Sommige samenwerkingsverbanden weigeren daarom 
naar de notaris te gaan. De bekostiging is afgestemd op 
een gedateerd aantal (leerlingaantal op 1-10-2011). Er is 
geen openeindfinanciering meer, maar een gesloten 
budget. Daarmee moeten samenwerkingsverbanden 
rondkomen..” 

Inhoudelijk steunt de AVS samenwerkingsverbanden bij 
het vaststellen van de basisondersteuning, het opzetten 
van een schoolondersteuningsplan, 
professionaliseringsprogramma’s, het opstellen van 
criteria en regels met betrekking tot indicatie en 
doorverwijzing naar speciaal onderwijs, de besteding van 
de financiële middelen et cetera. Jos Hagens merkt dat de 
financiën vaak een struikelblok vormen, wat negatieve 
gevolgen voor het kind kan hebben. Hagens: ”Nu het geld 
naar de samenwerkingsverbanden gaat, bepalen zij waar 
het geld naartoe gaat. Wie betaalt, bepaalt. Vaak staat 
centraal of samenwerkingsverbanden het kunnen 
betalen, in plaats van dat de problematiek van het kind 
centraal staat.” 

Hagens constateert ook dat sommige 
samenwerkingsverbanden en schoolbesturen 
(noodgedwongen) andere financiële keuzes maken. “Het 
geld dat er is, wordt aan krimpproblemen besteed. Op 
professionalisering wordt bezuinigd. Helaas wordt er 
weinig geld geïnvesteerd in de handelingsbekwaamheid 
van schoolleiders en leerkrachten, terwijl zij het moeten 
doen. Elk veranderingsproces staat of valt met de 
kwaliteit van deze mensen. We hebben hun kwaliteit 
nodig om Passend onderwijs te laten slagen.” 

Halverwege het schooljaar is het Steunpunt 
medezeggenschap Passend onderwijs opgericht. Het 
steunpunt helpt bij de inrichting van medezeggenschap in 
de samenwerkingsverbanden. Ouders, personeelsleden, 
leerlingen (voortgezet onderwijs) en 
medezeggenschapsraden krijgen inspraak in de manier 
waarop de ondersteuning in de regio gestalte krijgt. Ook 
biedt het steunpunt ondersteuning aan directeuren en 
bestuurders bij de medezeggenschap binnen Passend 
onderwijs en de oprichting van de 
ondersteuningsplanraden. Daarnaast komen er 
handreikingen beschikbaar voor onder andere het 
beoordelen van het schoolondersteuningsprofiel. Het 
steunpunt, gefinancierd door het ministerie van OCW, is 
een initiatief van de onderwijsvakorganisaties, waaronder 
de AVS, en ouder- en leerlingorganisaties. Afstemming 
vindt plaats met de sectorraden in het po en vo. De AVS is 
lid van de stuurgroep en verzorgt vanuit het steunpunt 

JOS HAGENS: ‘VEEL 
SAMENWERKINGSVERBANDEN ZITTEN IN 
DE FINANCIËLE PROBLEMEN. ZE WORDEN 
GECONFRONTEERD MET DE FINANCIËLE 
CONSEQUENTIES VAN OVERHEIDSBELEID 
WAAR ZE GEEN INVLOED OP HEBBEN’ 

Kwartiermakersdag in september. Foto: Hans Roggen 
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ook informatiebijeenkomsten voor 
samenwerkingsverbanden. De gratis helpdesk van het 
steunpunt (tel. 0800-2700400) beantwoordt vragen over 
medezeggenschap binnen Passend onderwijs. Meer 
informatie: www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl  

 
Het vormgeven en uitvoeren van de wet Passend 
onderwijs heeft ook gevolgen voor het gemeentelijke 
jeugdzorgbeleid. Zoals het onderwijs zich voorbereidt op 
de stelselwijziging, zo bereiden gemeenten zich voor op 
de Transitie Jeugdzorg. Het nieuwe stelsel heeft als 
hoofddoel het bevorderen van een eenvoudige, integrale 
en doelmatige aanpak van problemen. De inhoudelijke 
insteek (structuur versus inhoud) van Passend onderwijs 
en Jeugdzorg loopt echter niet gelijk en het tijdpad van de 
invoering verschilt (wet Passend onderwijs 2014, nieuwe 
Jeugdwet 2015). Daardoor is de afstemming tussen de 
ketenpartners lastig te organiseren. 

De AVS pleit ervoor te komen tot één beleid van de 
samenwerkingsverbanden Passend onderwijs, 
gemeenten en jeugdzorginstellingen, met 
samenhangende arrangementen van onderwijs en 
jeugdzorg. Onderwijs en gemeenten geven dan samen 
vorm aan de beleidsdoelstelling ‘een kind, een gezin, een 
plan, een aanpak.’ De AVS verzorgt in het voorjaar voor 
de diverse belanghebbenden uit onderwijs, 
samenwerkingsverbanden en gemeenten de studiedagen 
‘Samen verantwoordelijk voor Passend onderwijs en 
jeugd’, die goed bezocht worden. 

 
Een project dat onderwijs en zorg op een slimme manier 
met elkaar verbindt, is Zorg & Onderwijs Matcht (ZO 
Matcht). In dit project worden de kennis en kunde van de 
AVS en Intraverte met elkaar verbonden. Intraverte is een 
praktijk voor paramedische begeleiding voor sociaal-
emotionele en motorische hulpvragen van kinderen. Het 
project richt zich op een efficiënte zorgstructuur en zet 
een relatief onbekende geldstroom in: de 
zorgverzekering. Dit kan een aanzienlijke besparing 
opleveren. De AVS ontwikkelde samen met Intraverte een 

pilot, met onder andere een 
analyse van het huidige 
zorgschema en zorgkosten en 
de inrichting van een nieuwe 
zorgstructuur. Alle 
pilotdeelnemers volgen ook 
de training ‘Anders kijken 
naar kinderen’. Daarin leren 
leerkrachten, intern 
begeleiders (ib’ers) en indien 
gewenst schoolleiders door 
een ‘zorgbril’ te kijken naar 
het gedrag van leerlingen. In 
de training, die feilloos 
aansluit bij het handelingsgericht werken, is er aandacht 
voor de grens tussen wat een leerkracht kan oppakken en 
wanneer de expertise van de zorgverlener in beeld komt. 
De eerste ervaringen met de pilot zijn zeer positief.  

Door de Transitie Jeugdzorg krijgen zorgpartners, zoals 
de GGD, een stevigere vinger in de pap. Met behulp van 
ZO Matcht kunnen scholen een deskundige 
gesprekspartner voor deze beroepsgroepen zijn. Ook is 
het belangrijk dat scholen gaan samenwerken om een 
goede gesprekspartner voor zorgverzekeraars te zijn. Vier 
grote zorgverzekeraars (VGZ, Achmea, CZ en Menzis – 
samen 14 van de 16 miljoen verzekerden in Nederland)  
hebben aangegeven te willen meedenken en te adviseren 
in het programma. Zij kunnen onder andere regionaal 
bijzondere trends en aandachtspunten signaleren en 
inhoudelijk expertise leveren. Daarnaast stelt het de AVS 
in staat met betrekking tot de bekostiging van 
zorg/ondersteuning de allerlaatste ontwikkelingen mee 
te nemen in haar programma’s. Meer informatie: 
www.zorg-onderwijsmatcht.nl  

 
Alle scholen binnen samenwerkingsverbanden moeten in 
het najaar van 2013 een schoolondersteuningsprofiel 
hebben. De AVS heeft hiervoor een webapplicatie 
ontwikkeld die is gekoppeld aan de studiedagen van de 
praktijksimulaties Kind op de Gang!® (po en vso), 
Leerling bij de Les!® (vo) en Student in Beeld!® (mbo). 
Deze webapplicatie, AVS-OZOP®, voldoet aan de 
beschrijvingen zoals deze zijn geformuleerd in het 
referentiekader. De ingevulde data worden omgezet in 
een monitoring op diverse niveaus. Op 
samenwerkingsverbandniveau kan dit dienen als 
inhoudelijke basis van het regionaal ondersteuningsplan. 
Op het niveau van het bevoegd gezag levert het 
managementinformatie op, wat gebruikt kan worden in 
de meerjarenplanning, professionaliseringsagenda en 
strategische (voortgangs)gesprekken. Ook is 
benchmarken mogelijk.  

“AVS-OZOP biedt op het niveau school, bevoegd gezag en 
samenwerkingsverband, veel sturingsinformatie”, aldus 
AVS-directeur Michiel Wigman.  

Foto: Hans Roggen 

http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.zorg-onderwijsmatcht.nl/
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In het verslagjaar hebben ongeveer 1200 besturen de 
vragenlijst ingevuld en negen besturen een benchmarking 
aangevraagd. Meer informatie: www.avs.nl/ozop 

Als gevolg van dalende leerlingenaantallen (door daling 
aantal geboortes en ontgroening platteland) komen er in 
veel regio’s steeds meer kleine scholen of dreigen 
scholen te verdwijnen. Tussen nu en 2020 wordt landelijk 
een daling van 100.000 leerlingen verwacht (6,6 procent). 
Regionaal kan dit percentage oplopen tot wel 20 procent. 
Naast banenverlies door krimp zijn scholen genoodzaakt 
maatregelen te nemen vanwege de stijgende lasten. Veel 
scholen komen in financiële problemen, soms ook omdat 
ze laat reageren op dalende leerlingaantallen. Bovendien 
kan de onderwijskwaliteit en de leefbaarheid onder druk 
komen te staan. 

Twee rapporten lijken invloed te hebben om (eindelijk) 
ook op landelijk niveau te kijken naar mogelijke 
oplossingen. In het rapport van de Onderwijsraad , 
‘Grenzen aan kleine scholen’ (februari 2013), spreekt de 
raad zijn bezorgdheid uit over de kwaliteit van kleine 
scholen en het feit dat sluiting of fusie van scholen ten 
koste kan gaan van de variëteit van het onderwijsaanbod. 
Daarom adviseert de Onderwijsraad om de minimum 
opheffingsnorm in het primair onderwijs te verhogen naar 
100 leerlingen. Daarnaast stelt de raad voor de huidige 
kleinescholentoeslag te vervangen door een toeslag voor 
scholen in dunbevolkte gebieden. De derde aanbeveling 
betreft het in de gelegenheid stellen van scholen om 
samen een goed onderwijsaanbod te organiseren 
(bijvoorbeeld met een Regionaal aanpassingsplan). Ook 
het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) 
‘Bekostiging funderend onderwijs bij dalende 
leerlingenaantallen’ (maart 2013) gaat in op de 
bekostigingssystematiek en de opheffingsnorm 
(verhoging naar 80 leerlingen) en noemt de mogelijke 
aanpassingen in de strikte regels rondom bijvoorbeeld de 
fusietoets.  

Voordat de staatssecretaris Sander Dekker met een 

beleidsreactie komt, raadpleegt hij deskundigen, onder 
andere vanuit de AVS. Dekker vindt het cruciaal dat er 
wordt nagedacht over hoe het onderwijs in 
krimpgebieden er in de toekomst moet uitzien. De AVS 
ziet meer mogelijkheden in experimenteren, meer 
samenwerken tussen scholen, binnen een bestuur of in 
de regio en het van tafel halen van wettelijke 
belemmeringen. De staatssecretaris neemt deze adviezen 
ter harte. Hij stelt onder andere voor om te 
experimenteren met geleidelijke vormen van fusie en de 
opzet van Integrale kindcentra en de fusietoets aan te 
passen. Daarnaast spreekt hij over een andere inzet van 
de kleinescholentoeslag, waarover hij (pas) medio 2014 
met een wetsvoorstel komt. Regionale samenwerking 
door scholen en gemeenten en anticiperen op 
leerlingdaling zijn van groot belang, aldus Dekker. Het 
voorstel van de Onderwijsraad om de opheffingsnorm te 
verhogen naar 100 leerlingen, neemt hij niet over. 

 
De maatregelen die de staatssecretaris voorstelt, vormen 
goede aanknopingspunten voor beleid en strategie 
waarmee schoolbesturen in krimpregio’s vaak al aan de 
slag zijn. In de regio worden al tal van scenario’s 
ontwikkeld voor het behoud van kwalitatief goed 
onderwijs, ook in de kleine kernen. De AVS is bij veel van 
deze trajecten en ontwikkelingen betrokken. Senior 
adviseur Carine Hulscher-Slot: “Ook in het verslagjaar 
heeft de AVS veel besturen en scholen begeleid bij het 
ontwikkelen van toekomstbestendige scenario’s voor 

krimp, fusie, invoeren van nieuwe organisatievormen, 
strategisch beleid, et cetera. De AVS is betrokken bij 
projecten om samenwerkingen ‘over de zuilen heen’ tot 
stand te brengen.” Op het AVS-congres is er een 
workshop over krimpscenario’s, die Hulscher-Slot samen 
met een bestuurder ontwikkelde waar zij een traject voor 
verzorgt. 

In overleg met de sociale partners, waaronder de AVS, en 
andere betrokkenen heeft het  Arbeidsmarktplatform PO  

Foto: Hans Roggen 

CARINE HULSCHER-SLOT:  ‘OOK IN HET 
VERSLAGJAAR HEEFT DE AVS VEEL 
BESTUREN EN SCHOLEN BEGELEID BIJ HET 
ONTWIKKELEN VAN 
TOEKOMSTBESTENDIGE SCENARIO’S VOOR 
KRIMP, FUSIE, INVOEREN VAN NIEUWE 
ORGANISATIEVORMEN, STRATEGISCH 
BELEID, ET CETERA’ 

http://www.avs.nl/ozop
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het instrument Scenariomodel verder ontwikkeld en 
webbased gemaakt als het gaat om leerlingenprognoses, 
financiën en formatie. Ook de gegevens van de nieuwe 
samenwerkingsverbanden zijn hierin verwerkt. Besturen, 
schoolleiders en beleidsmedewerkers kunnen met dit 
instrument toekomstscenario’s maken voor lokale, 
regionale en/of bestuurlijke ontwikkelingen in het 
komend jaar en een aantal jaren daarna. Met dit gratis en 
toegankelijke model kunnen schoolbesturen en scholen 

zelf de regie voeren op het gebied van 
leerlingenprognoses en formatieberekeningen en krijgen 
zij op basis van diverse scenario’s inzicht in hun 
personeelsbehoefte en financiële ruimte. Hierdoor 
kunnen zij tijdig inspelen op een leerlingendaling of –
stijging. Adviseur Harry van Soest heeft meegewerkt aan 
de inhoud en het webbased maken van het model. Meer 
informatie: www.scenariomodelpo.nl 

Sinds de functiescheiding tussen intern toezicht en het 
bestuur een wettelijk vereiste is (sinds 1 augustus 2011), 
zijn bijna alle besturen overgegaan tot de verplichte 
functiescheiding. Het aantal schoolbesturen in het 
primair onderwijs dat de Code Goed Bestuur hanteert, is 
in de afgelopen twee jaar verdubbeld. De scholen die 
onder deze besturen vallen, lijken daar profijt van te 
hebben, blijkt uit NWO-onderzoek van de Rijksuniversiteit 
Groningen, in samenwerking met de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. De prestaties van hun leerlingen zijn namelijk 
aanzienlijk beter dan die van leerlingen op scholen 
waarvan het bestuur de codeprincipes niet volgt. De focus 
van het bestuur op goed bestuur, kwaliteit en 
samenwerking speelt een rol bij de 
onderwijsopbrengsten. Scholen hebben hogere 
onderwijsopbrengsten als het bestuur ver is gevorderd 
met de verantwoording op basis van de Code Goed 
Bestuur. 

Senior adviseur Carine Hulscher-Slot, die veel 
governance-trajecten bij schoolbesturen begeleidt: “Een 
duidelijke scheiding tussen intern toezicht en bestuur 
heeft ook (indirect) invloed op de hoge prestaties van 
onderwijspersoneel en dus van leerlingen. De rollen 
moeten goed verdeeld zijn. Het toezichthoudend bestuur 
houdt toezicht op het functioneren van de schoolleider. 
Het bestuur heeft echter geen rechtstreekse bemoeienis 
met hoe het onderwijs gegeven wordt of met het 
aansturen van leerkrachten. Het onderwijs moet je 
overlaten aan de professionals.”  De AVS adviseert veel 
over deze verplichte functiescheiding en publiceert hier 

regelmatig over in de rubriek ‘Goed onderwijsbestuur’ in 
Kader Primair. Hulscher-Slot: “Deze publicaties leiden 
vaak weer tot informatie- of hulpvragen van leden.” 
Governance is ook een belangrijke module in alle 
opleidingen van het Centrum Educatief Leiderschap (CEL), 
dat de AVS dit verslagjaar ontwikkelde. 

Een hoogtepunt is het seminar op 14 november met John 
en Miriam Carver, ontwerpers en vertegenwoordigers van 
het Policy Governance® Model. Onder de titel ‘Toezicht 
en bestuur: anders en beter!’ organiseert de AVS dit 
seminar met Maas Bestuursvraagstukken, in  Nyenrode 
Business University. Ook deelnemers die al veel ervaring 
hadden met het Policy Governance model komen naar dit 
seminar, dat als doel heeft het opfrissen en verdiepen van 
kennis. Het blijkt een geanimeerd seminar, waarin Miriam 
Carver alle bouwstenen aanlevert voor dit bestuursmodel. 
Op 15 november is er voor kleine groep consultants en 
hun introducés nog een diner pensant met de Carvers. 

‘EEN DUIDELIJKE SCHEIDING TUSSEN INTERN TOEZICHT EN BESTUUR 
HEEFT OOK (INDIRECT) INVLOED OP DE HOGE PRESTATIES VAN 
ONDERWIJSPERSONEEL EN DUS VAN LEERLINGEN’ 

Carine Hulscher-Slot en John Carver. Foto: Gerard Helt 
 

http://www.scenariomodelpo.nl/
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Dat ook bestuurders, indirect, invloed uitoefenen op de 
resultaten van het onderwijs is een van de speerpunten in 
het project Opbrengstgericht leiderschap (OGL). De 
slotconferentie ‘(Be)sturend leiderschap’ van dit project 
en de kick off van het project Sturen op 
onderwijskwaliteit (van de PO-Raad) vindt plaats op 31 
oktober in het NBC te Nieuwegein. Ruim 400 
schoolleiders, bestuurders en toezichthouders wonen de 
conferentie bij. Deze staat ook in het teken van de 
afsluiting van het project Opbrengstgericht leiderschap, 

waarvan de AVS projectleider is. Guuske Ledoux van het 
Kohnstamm Instituut presenteert de resultaten van dit 
driejarige project en er zijn diverse workshops en 
hoorcolleges. Uit de evaluatie komt naar voren dat als 
belangrijke succesfactor voor de eigen pilot opvallend 
vaak het woord cultuuromslag valt. Er is bewustwording 
in gang gezet, de focus ligt nu op de opbrengsten en er is 
een grotere betrokkenheid en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid ontstaan. Daarnaast hebben 
scholen slagen gemaakt in verdere professionalisering, 
vooral in het omgaan met data. De deelnemende 
besturen zijn nog niet helemaal klaar met de ontwikkeling 
van opbrengstgericht werken, maar een ruime 
meerderheid van de schoolleiders denkt wel dat het een 
vast element in de werkwijze zal blijven. De ervaringen 
van de deelnemers aan de pilot zijn gebundeld in de 
publicatie ‘Het gaat weer over onderwijs’ 

 

 

 

 

 

De AVS heeft zich dit verslagjaar ingespannen om 
ouderbetrokkenheid meer op de kaart te zetten. Hoewel 
de term ouderbetrokkenheid redelijk is ingeburgerd, gaat 
het vaak om ouderparticipatie. Doel is om ouders niet 
alleen thuis (betrokken), maar ook op school te laten 
deelnemen aan het leerproces (participatie). Vanuit de 
AVS is adviseur Eelco Dam betrokken bij het projectteam 
van het programma ‘Ouders en School Samen’ van het 
ministerie van OCW, dat activiteiten en bijeenkomsten 
opzet met betrekking tot ouderbetrokkenheid. Dam: “Het 
ministerie van OCW beoogt hiermee het thema nog 
dichter bij de scholen te brengen en onderlinge 
kennisuitwisseling te stimuleren. Ik ben betrokken bij 
inspiratie- en expertgroepen die initiatieven ontplooien. 
Zo organiseren we in september (2013) bijeenkomsten, 
waar de AVS ook bij aanwezig is, over succesvol 

partnerschap tussen ouders en school in het po, vo en 
mbo. Naast een plenair programma zijn ook thematische 
deelsessies te volgen, waarin kennis en 
praktijkervaringen worden uitgewisseld. In het nieuwe 
schooljaar ben ik ook ‘gezonde schoolcoach’, waarover ik 
in het volgende jaarverslag meer zal vertellen.”   

De AVS heeft in september 2012 het eerste Nationaal 
Congres Ouderbetrokkenheid georganiseerd, samen met 
CPS. Alle dagen waren uitverkocht, wat aangeeft dat 
scholen veel waarde hechten aan het belang van een 
goede samenwerking tussen school en ouders, in belang 
van het kind. Demissionair minister Van Bijsterveldt 
opende het congres. Diverse AVS-adviseurs 
organiseerden workshops. 

De AVS heeft ook diverse maatwerktrajecten over 
ouderbetrokkenheid verzorgd. 

EELCO DAM: ‘IN HET NIEUWE 
SCHOOLJAAR BEN IK OOK GEZONDE 
SCHOOLCOACH’ 

Foto: Tycho’s Eye 
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Via diverse activiteiten en publicaties houdt de AVS haar 
leden op de hoogte van actuele ontwikkelingen en 
inhoudelijke of bestuurlijke thema’s. Daarvoor gebruikt 
zij communicatiekanalen als Kader Primair en 
Kadernieuws, de website, nieuwsbrieven, scholenpanels 
en sociale media. Daarnaast vinden er uitwisselingen van 
ervaringen en ideeën plaats over werkgerelateerde 
onderwerpen via bijeenkomsten als het AVS-congres, het 
Onderwijscafé en diverse conferenties. 

AVS-leden ontvangen maandelijks een Kader Primair en 
een Kadernieuws. Kader Primair, het goed gelezen en 
gewaardeerde vakblad voor leidinggevenden in het 
primair onderwijs, staat vol (thematische) 
achtergrondartikelen, interviews, reportages en 

(politieke) nieuwsberichten over ontwikkelingen binnen 
het primair onderwijs. Daarnaast zijn er rubrieken met 
good practices, een politieke onderwijscolumn, een 
boekbespreking, doelgroepenpagina’s en verenigings- en 
scholingsinformatie. Maandelijks verschijnt ook de 
nieuwsbrief Kadernieuws, met onderwijsactualiteiten en 
AVS-activiteiten. 

Andere publicaties die de AVS uitgeeft zijn de AVS 
Agenda (voor po en vo), de Professionaliseringsgids en 
diverse brochures, zoals over onze educatieve reizen, het 
AVS-congres en Centrum Educatief Leiderschap (CEL). 
Ook heeft de AVS boeken uitgegeven over andere 
schooltijden, medezeggenschap en CAO PO 2013. Meer 
informatie:  avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten  

 
In dit verslagjaar is de Ledenraad vier keer 
bijeengeweest. Naast een tweedaagse in oktober 2012, 
zijn er drie reguliere vergaderingen geweest. De 
samenstelling van de Ledenraad is bij de start van het 
jaar veranderd, omdat drie leden zijn afgetreden. De 
Ledenraad neemt afscheid van Hans Barth, Jan Pieter van 
Bruchem en Theo Kampschreur. Heleen Broerse treedt 
tussentijds terug uit de Ledenraad en Jan Stuijver neemt 
afscheid, omdat hij een functie krijgt binnen de AVS. De 
plekken worden ingenomen door Jody Berkhof, Liny 
Demandt, Marten Hazenberg, Chris Merkx en René van 
Eijk. 

Op de tweedaagse van 4 en 5 oktober staan twee 
belangrijke onderwerpen op de agenda: 

I. het thema Governance, waarbij Pieter Hettema, 
voorzitter van de VTOI, een inleiding geeft en 
Simone Walvisch, bestuurslid PO-Raad, de visie 
van de PO-raad voor het voetlicht brengt 

II. evaluatie van de structuur en de werkzaamheden 
van de Ledenraad 

Op de bijeenkomst van januari 2014 is gesproken over het 
rapport Bormans, dat de mogelijkheden onderzoekt van 
een organisatie voor funderend onderwijs. De conclusie is 
dat een dergelijke stap op dit moment niet mogelijk is. 
Als tweede item wordt er gekeken naar de implicaties van 
het regeerakkoord. 

In maart staat het gesprek met hoofdinspecteur Arnold 
Jonk centraal. Jonk geeft een toelichting op de nieuwe 
ideeën die er leven bij de inspectie rondom een nieuw 
toezichtkader. Hij stelt het op prijs dat de Lerenraad input 
wil geven aan dit proces, omdat de inspectie graag 
gebruik maakt van de gedachten die hierover in het land 
zijn. 

 

Ook worden de thema’s die in het aanstaande gesprek 
met de staatssecretaris aan de orde zouden komen 
voorbereid. Deze thema’s zijn: vakbekwaamheidseisen 
schoolleiders, pesten, verantwoordingslast, Integraal 
Kindcentrum en het Nationaal Onderwijsakkoord. Tot slot 
is de Ledenraad ingegaan op actuele ontwikkelingen 
binnen de AVS-organisatie. 

Op haar laatste bijeenkomst in juni is nogmaals 
gesproken over de ontwikkelingen rond het nieuwe 
toezichtkader van de inspectie. Ook is er een presentatie 
met de uitkomsten van de raadpleging rond de CAO-PO. 

In alle bijeenkomsten is steeds ruimte geweest om ook de 
werkgroepen uit de Ledenraad gelegenheid te geven de 
actuele stand van zaken met iedereen te delen. Deze 
werkgroepen zijn: 

a. postactieven – een nieuwe werkgroep, die als doel 
heeft om te kijken hoe we deze leden actief kunnen 
blijven betrekken bij de AVS 
b. Passend onderwijs 
c. CAO-werkgroep 

Als er inhoudelijke zaken zijn te melden, kan elke 
werkgroep dit bespreken in de Ledenraad. 

De Ledenraad vertegenwoordigt de leden en is binnen de 
AVS dé gesprekspartner van het bestuur. Voor meer 
informatie kunt u ons altijd aanspreken 
(www.avs.nl/vereniging/overdeavs/organisatie/ledenraa
d).Kritische distantie en betrokkenheid zijn essentieel 
voor het werk. Dat is goed gelukt in dit jaar. De Ledenraad 
spreekt ook haar waardering uit voor het werk van het 
bestuur in deze moeilijke tijd voor het onderwijs, voor 
schoolleiders en bestuurders. 

Rick Matser, secretaris 
Maarten Bauer, voorzitter 

http://www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten
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Op het 18e AVS-congres op 15 maart in het NBC te 
Nieuwegein komen tegen de 1000 bezoekers. Het thema 
luidt: Opvoeden, een hele puzzel. Zoals gebruikelijk zijn 
er workshops en lezingen van nationale onderwijs- en 
leiderschapsdeskundigen, in kleine groepjes en in 
plenaire sessies van meer dan honderd man.  

De onderwerpen die Ton Duif in zijn inleiding aansnijdt, 
vinden weerklank bij het aanwezige publiek. Hij vindt het 
gestructureerde keurslijf van methodisch onderwijs niet 
meer passen bij de huidige generatie kinderen en de 
wereld waarin zij opgroeien. Ook spreekt hij zijn zorg uit 
over de politieke roep om gestandaardiseerde testen en 
toetsen, die als rankinglijstjes openbaar gemaakt 
worden. Teaching to the test ligt op de loer, aldus Duif. 
Filosoof en hoogleraar Managementwetenschappen René 
ten Bos haakt hierop in met het woord ‘resultatitus’. Uit 
angst voor tegenvallende resultaten laten directeuren 
hun medewerkers rapporten en verslagen schrijven en 
wordt van alles uitgebreid gecheckt. Hierbij speelt 
(gebrek aan) vertrouwen een rol.  

In de AVS-stand is er de hele dag aanloop met vragen 
over actuele onderwerpen of beleidsvraagstukken. 
(Helpdesk-)adviseurs, ledenraadvertegenwoordigers en 
communicatiemedewerkers beantwoorden de 
inhoudelijke en praktische vragen. Ook maken 
congresdeelnemers weer volop gebruik van Twitter via 
hun mobiele telefoon of de laptop in de stand. De 
berichten verschijnen op een beelscherm, naast foto’s 
van de dag. Joop Kanen, vertrekkend directievoorzitter 
van verzekeraar Loyalis, sluit de dag af. Hierna kunnen 
alle bezoekers nog genieten van ‘Drinks&Bites’, onder 
muzikale begeleiding van de band At your service. 

De AVS is eind januari aanwezig met een stand op de 
Nationale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs in 
Utrecht. De vakbeurs voor onderwijsprofessionals is weer 
een succes: honderden leden en andere belangstellenden 
bezoeken de AVS-stand, met onder andere de ‘kop van 

jut’. Er is ook veel belangstelling voor de AVS-sessie 
‘Leraar in de lift’ over toekomstgericht leiderschap. De 
jonge basisdirecteur Frank Koelen houdt een inspirerend 
betoog over hoe hij van zijn school, de Bloeiende Betuwe 
in Rhenoy, een ondernemende school heeft gemaakt en 
hoe hij zijn team hierin heeft meegekregen. AVS-adviseur 
Jacqueline Kenter belicht de verschillende vormen van 
leiderschap die nodig zijn voor toekomstgericht 
leiderschap. De young professionals gaan met de nodige 
bagage over leiderschap huiswaarts.  

In het verslagjaar is het aantal bezoekers per maand bijna 
verdubbeld, van 20.000 naar bijna 40.000 per maand. De 
meest bezochte pagina’s zijn de homepage, nieuws, 
mijnavs, het cursusaanbod, onze publicaties en 
producten en de dossiers over personeelsbeleid. De 
informatie is goed te vinden door middel van de beknopte 
navigatie, een zoekfunctie of de ankeilers op de 
homepage. Naast de avs-website onderhoudt de AVS de 
vacaturewebsite www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl   
en www.hetonderwijscafe.nl  

Iedere twee weken brengt de AVS een digitale 
nieuwsbrief voor het po uit met de nieuws- en 
actualiteitenberichten afkomstig uit Kadernieuws en 
Kader Primair. Verder staan er een agenda, 
scholingsinformatie, recente vacatures, informatie over 
AVS Voordeel en andere relevante AVS-informatie in.  

 
Geen organisatie kan om sociale media heen. Op scholen 
zie je ook een toenemende belangstelling voor de 
mogelijkheden die sociale media bieden voor het 
onderwijs. Steeds meer scholen beschikken naast pc’s of 
laptops over tablets of smartphones. De AVS zet daarom 
ook enkele sociale media in als communicatiekanaal om 
haar leden te wijzen op bepaalde AVS-activiteiten of 
belangrijk onderwijsnieuws. Het aantal followers op 
Twitter is sterk toegenomen. Van alle sociale media 
komen de meeste bezoekers via Twitter op onze website 
(gevolgd door Facebook en LinkedIn). Leden en 
belangstellenden kunnen de AVS volgen via 
@schoolleider en @tonduifavs (of via het adres van een 
AVS-adviseur). Dit verslagjaar heeft de AVS een 
bedrijvenpagina op LinkedIn opgezet. Ook zijn diverse 
adviseurs actief op LinkedIn.  

In dit schooljaar vindt het Onderwijscafé twee keer plaats 
in het Haagse Dudok, op 14 november 2012 en op 10 april 
2013. Het onderwerp op 14 november is het Nationaal 
Onderwijsakkoord. Zijn de wensen van de politiek ook de 
wensen van het onderwijsveld? Wat wordt de koers 
binnen het onderwijs de komende jaren? Het debat staat 
onder leiding van voormalig Tweede Kamerlid Boris van 
der Ham. De hoge ambities van het nieuwe kabinet (“we 
willen tot de top vijf van de wereld gaan behoren”) lijken 
haaks te staan ten opzichte van de beloning van 

De ‘kop van jut’ trekt veel belangstelling in de AVS-stand op de NOT. Foto: 
Gerard Helt 
 

http://www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl/
http://www.hetonderwijscafe.nl/
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onderwijspersoneel. Hoewel het kabinet wil investeren in 
beter opgeleide leerkrachten en schoolleiders staan de 
salarissen in het primair onderwijs al sinds 2009 op de 
nullijn. De deelnemers zijn het erover eens dat het 
regeerakkoord geen visie op de toekomst van het 
onderwijs uitstraalt. Volgens Ton Duif is geld het 
verkeerde uitgangspunt. “Hoe willen we het onderwijs 
aanpassen aan de 21e eeuw? Hoe willen we kinderen 
voorbereiden op de toekomstige samenleving? Hoe moet 
het onderwijs eruitzien in 2012? Dat moet het 
uitgangspunt zijn.” De aan het panel deelnemende 
leidinggevenden uit het onderwijsveld zijn het hier mee 
eens. Het regeerakkoord mist een richtinggevende 
uitspraak over doel, resultaten of maatschappelijke visie. 
Dankzij de lobby van de AVS voor meer 
professionaliseringsgelden voor schoolleiders is er in vier 
jaar 120 miljoen extra voor professionalisering. Duif: 
“Daarmee kunnen 7.000 schoolleiders cursussen volgen 
en in lerende netwerken participeren.” De 
onderwijsgevenden gingen in debat met enkele politici 
van D66, PvdA en PVV.  

Op 10 april gaat het debat tussen onderwijsgevenden/-
adviseurs en politici over pesten. Deskundigen, 
Kamerleden en onderwijsleidinggevenden willen allen 
pesten aanpakken, maar hoe? Daarover lopen de 
meningen uiteen van de zo’n tachtig aanwezigen. Een 
onderwijsadviseur ziet het belang in van de 
samenwerking met ouders en andere medewerkers op de 
school, zoals conciërges. 

 

Staatssecretaris Sander Dekker en Kinderombudsman 
Marc Dullaert komen met een effectief 
antipestprogramma dat scholen bij de wet verplicht 
pestgedrag de kop in te drukken. De voorzitters van de 
sectororganisaties en vakbonden zijn het daarmee niet 
eens. Zij zien niets in een wet. Ton Duif: “Pesten moeten 
we in ieder geval samen aanpakken, de school kan het 
niet alleen. Maar de school moet wel de leiding nemen.” 
Van de politieke partijen zijn alleen D66 en CDA het eens 
met de onderwijsorganisaties. Andere partijen zijn 
voorstander van een wet. De twee kampen blijven tijdens 
het debat tegenover elkaar staan. Over een ding is er wel 
eensgezindheid: pesten moet aangepakt en uitgeroeid 
worden.  

Het onderwijscafé is een initiatief van de AVS, PO-Raad en 
VO-raad. Zie www.hetonderwijscafe.nl  

De AVS doet al een aantal jaren steeds rond 
september/oktober een onderzoek onder 
leidinggevenden op school- en bovenschools niveau in 
het primair onderwijs naar de mate waarin scholen en 
besturen erin slagen om personeel te krijgen. Dit 
verslagjaar deden 926 AVS-leden mee aan de enquête. 
Op schoolniveau is 95 procent van de vacatures tijdig 
ingevuld, met name de leerkrachtfuncties. Van de 
directievacatures is 80 procent tijdig ingevuld. Er zijn 
relatief veel vacatures voor locatiedirecteuren. De meest 
gekozen oplossing wanneer directievacatures niet tijdig 
ingevuld zijn, is de inzet van een interim-directeur. Steeds 
vaker wordt ervoor gekozen meerdere scholen onder een 
directeur te laten vallen. Vergeleken met de meting in 
2011 ervaren AVS-leden minder moeite bij het vervullen 
van vacatures. 

In het voorjaar is er een scholenpanelonderzoek van de 
AVS en stichting Lunchen op School (LoS) over 
tussenschoolse opvang. Daaruit blijkt dat bijna 20 
procent van de schoolleiders ontevreden is over de 
organisatie van de middagpauze. Ze zien de negatieve 
gevolgen hiervan terug in de klas. De kwaliteit van de 
overblijfmedewerkers en het aanbod van activiteiten voor 
leerlingen zien de respondenten als belangrijkste 

TON DUIF: ‘PESTEN MOETEN WE IN IEDER 
GEVAL SAMEN AANPAKKEN, DE SCHOOL 
KAN HET NIET ALLEEN. MAAR DE SCHOOL 
MOET WEL DE LEIDING NEMEN’ 

Onderwijscafé 14 november 2012: ‘Op naar een Nationaal Onderwijsakkoord’ 
(foto Jan de Groen) 

Onderwijscafé 10 april 2013: Pesten: ‘De school kan het niet alleen’ (foto Jan 
de Groen) 
 

http://www.hetonderwijscafe.nl/
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verbeterpunten. Ruim de helft van de scholen organiseert 
de pauze zelf, waarvoor meestal een beroep op ouders 
wordt gedaan. Slechts een kwart kiest voor volledige 
uitbesteding aan professionals, meestal van een 
zelfstandige kinderopvangorganisatie. Opmerkelijk is dat 
40 procent van de schoolleiders er niet van op de hoogte 
is dat de overheid in de lumpsum jaarlijks 24,77 euro per 
leerling voor de tussenschoolse opvang beschikbaar 
stelt.  

In mei heeft de werkgroep postactieven nog een enquête 
verspreid onder AVS-leden waarin zij inventariseert welke 
verwachtingen en wensen er leven onder (bijna) 
gepensioneerde schoolleiders en of en hoe hun 
specifieke bekwaamheden en specialismen gedeeld en 
ingezet kunnen worden voor de huidige generatie 
schoolleiders. De werkgroep brengt in kaart hoe 
postactieve leden met gerichte activiteiten voor de 
langere termijn aan de AVS gebonden kunnen blijven.  

De meningen van de leden zijn van belang, omdat de AVS 
daarmee het onderwijsbeleid kan beïnvloeden en haar 
eigen dienstverlening zo nodig kan aanpassen. Meer 
informatie: 
www.avs.nl/vereniging/meepraten/scholenpanel  

De AVS zet met enige regelmaat ledenwerfacties in om 
potentiële leden warm te maken voor de AVS. Met acties 
hoopt de AVS de drempel te verlagen en speelt zij in op 
het belang van een beroeps- en vakorganisatie speciaal 
voor schoolleiders. Hoe groter de achterban hoe beter de 
belangen behartigd kunnen worden, is het adagium. 
Nieuw dit verslagjaar is een kennismakingslidmaatschap, 
een verkort lidmaatschap van drie maanden (voor slechts 
15 euro) waarin potentiële leden kunnen kennismaken 
met de producten en diensten van de AVS. Dit is bedoeld 
voor (aankomend) schoolleiders die overwegen lid te 
worden, maar die de AVS eerst beter willen leren kennen.

De werkgroep postactieven van de AVS bestaat uit Hans Pennings (tevens 
bestuurslid, midden op de foto), Jan-Pieter van Bruchem en Pauline 
Hermsen. Foto: Will Geurds 
 

http://www.avs.nl/vereniging/meepraten/scholenpanel
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Al bijna twintig jaar organiseert de AVS educatieve reizen 
voor schoolleiders (en andere medewerkers) naar het 
buitenland. In het schooljaar 2012-2013 heeft de AVS vier 
groepsstudiereizen georganiseerd: naar Schotland 
(Edinburgh), Finland/Lapland (Rovaniemi), Polen 
(Krakau), en België (Brugge en Gent). Naast deze 
geplande reizen organiseert de AVS ieder jaar een aantal 
maatwerkreizen. Groepen collega’s - (bovenschoolse) 
directeuren, bestuurders, schoolteams en IB’ers uit po en 
vo - kunnen deelnemen aan deze reizen die helemaal 
afgestemd zijn op hun wensen. Meestal staat een thema 
centraal tijdens zo’n reis. Enkele thema’s in het 
verslagjaar zijn: kwaliteit door samenwerking, 
verandermanagement en Passend onderwijs 
(vroegsignalering en samenwerking met Jeugdzorg). 

Door haar jarenlange ervaring weet de AVS als geen 
ander welke informatie, kennis en kunde relevant zijn 
voor Nederlandse onderwijsprofessionals. AVS-adviseur 
internationalisering Marina Vijlbrief: “Tijdens een reis 
maken deelnemers niet alleen kennis met het 
onderwijsmodel in het buitenland, maar kunnen ze ook 
een aantal dagen ‘de waan van de dag’  loslaten. 
Schoolleiders en bestuurders verbreden hun horizon en 

gaan op een andere manier nadenken over de toekomst 
van hun school. Van collega’s doen ze inspiratie op en 
wisselen ervaringen uit in een ontspannen sfeer. De 
nadruk ligt op professionalisering en het toepassen van 
de opgedane kennis in hun eigen werkomgeving, wat ook 
blijkt uit evaluaties. Fijne bijkomstigheid is dat veel 
deelnemers hierdoor weer volop energie en motivatie 
krijgen om thuis aan de slag te gaan.” Deelnemers 
kunnen voor een studiebezoek ook de 2000 euro aan 
professionaliseringsgelden voor schoolleiders (CAO PO 
2013) inzetten. 

Dit verslagjaar is het formaat van de brochure veranderd 
in een langwerpige brochure die eruitziet als een soort 
menukaart: alle geplande en maatwerkreizen zijn kort 
beschreven, met doorverwijzing naar onze website voor 
meer informatie (www.avs.nl/educatievereizen)

  

Van schoolartikelen en lespakketten tot 
klimaatbeheersing, payrolling en koffie. Zowel voor de 
school (‘schoolvoordeel’) als individueel (‘privé-
voordeel’) kunnen AVS-leden met (flinke) korting 
producten en diensten inkopen bij een groeiend aantal 
voordeelpartners van de AVS.  N-BIS  is een 
voordeelpartner op gebied van beheer en 
schoolgebouwen die er in het verslagjaar is bijgekomen. 

Meer informatie: www.avsvoordeel.nl

MARINA VIJLBRIEF:  ‘SCHOOLLEIDERS EN 
BESTUURDERS VERBREDEN HUN HORIZON 
EN GAAN OP EEN ANDERE MANIER 
NADENKEN OVER DE TOEKOMST VAN HUN 
SCHOOL. VAN COLLEGA’S DOEN ZE 
INSPIRATIE OP EN WISSELEN ERVARINGEN 
UIT IN EEN ONTSPANNEN SFEER’ 

http://www.avs.nl/educatievereizen
http://www.avsvoordeel.nl/
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De AVS heeft zich het afgelopen jaar ook ingespannen 
voor de werknemersbelangen van schooldirecties in het 
voortgezet onderwijs. Ze zet zich nog steeds in voor het 
aantrekken van meer vo-leden. Met een 
schoolleidersagenda, een website, vacaturesite en online 
nieuwsbrieven speciaal voor het vo worden leden van 
praktische en vakinhoudelijke informatie voorzien. Op het 
gebied van Passend onderwijs zijn er praktijksimulaties. 
Tenslotte kunnen vo-leden de AVS Helpdesk raadplegen 
of deelnemen aan AVS Voordeel, het AVS-congres of 
educatieve reizen. 

 
Voor de tweede keer heeft de AVS een 
schoolleidersagenda speciaal voor vo-leden, potentiële 
leden en andere geïnteresseerden samengesteld. Met 
voorin de informatie over de producten en diensten van 
de AVS, in het midden het calendarium en achterin de 
vakinformatie, zoals de CAO VO (bijlagen op 
www.avs.nl/vo). 

De website speciaal voor vo-leden (www.avs.nl/vo) is 
wekelijks geüpdatet met relevante informatie en nieuws. 
Nieuw is het onderdeel dossiers, boordevol artikelen en 
achtergrondinformatie over diverse onderwerpen en met 
een handige zoekfunctie. Via deze site kunnen bezoekers 
ook direct doorlinken naar de vacaturesite 
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl In het 
verslagjaar is de digitale nieuwsbrief voor het vo elke 
maand verstuurd. 

Voor het vo beschikt de AVS over praktijksimulaties 
Passend onderwijs, waarmee scholen het 
schoolondersteuningsprofiel kunnen ontwikkelen. De 
leerling en de professional in de klas zijn daarbij het 
uitgangspunt. De resultaten op het schoolniveau zijn 
input voor bestuurlijke/bestuursoverstijgende 
conclusies. Tijdens een studiedag worden de (gewenste) 
organisatie van leerlingenzorg in beeld gebracht, evenals 
de benodigde randvoorwaarden, het 
professionaliseringsbeleid en de gewenste externe 
ondersteuning. Voor het (v)so is de methode Kind op de 
Gang!® voor de doelgroep in cluster 3 en 4 beschikbaar 
gemaakt. In het verslagjaar hebben 10 (v)so-scholen dit 
traject gevolgd. Leerling bij de Les!® (vo) is bij 25 scholen 
uitgevoerd. 

De vrij nieuwe praktijksimulatie voor het mbo, Student in 
Beeld!®, heeft vier pilots uitgevoerd. Na deze pilotfase is 
de simulatie geëvalueerd en aangepast. Enkele roc’s zijn 
met de AVS in gesprek over een mogelijke uitvoering. Een 
uitgebreide intake zorgt ervoor dat de studiedag op maat 
is. 

De AVS Helpdesk ontvangt met enige regelmaat vragen 
van vo-leden, bijvoorbeeld op juridisch vlak, over 
huisvesting of verlof. Ook staan AVS Voordeel, de 
educatieve reizen en deelname aan het AVS-congres open 
voor vo-leden, die met korting kunnen deelnemen aan 
deze activiteiten.

Foto: Hans Roggen 
 

http://www.avs.nl/vo
http://www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl/
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In dit jaarverslag vindt u het overzicht van de 
exploitatierekening, de balans, een voorstel voor het 
resultaat en de uitgebrachte accountantsmededeling.  

Het uitgebrachte accountantsrapport laat een 
totaalbalans zien van € 2.309.466 en een nadelig saldo 
van € 779.519. 
De volledige jaarrekening is goedgekeurd door de 
ledenraad.

  Realisatie    Begroting    Realisatie  

  2012/2013    2012/2013    2011/2012  

Baten       

    Contributies       1.612.820       1.638.000        1.622.073 

    (Rijks)bijdragen OCW         438.549           425.000          492.713  

    Overige baten         698.618           624.000          701.797  

    Totale baten       2.749.987        2.687.000        2.816.583 

      

Lasten       

        

    Personele lasten 1.717.553  1.431.500  1.569.815 

    Afschrijvingen         10.347             25.000            6.800  

    Huisvestingslasten         194.217           217.500          211.211  

    Overige lasten         266.825           307.000          326.101 

    Kosten activiteiten      599.187        648.500       708.647  

    2.788.128        2.629.500        2.822.574  

      

 Financiële baten en lasten       

    Financiële baten  26.803            25.000   50.748 

    Financiële lasten  2.575-            2.000-  2.338- 

    Saldo financiële baten en lasten  24.228           23.000   48.410 

      

      

 Buitengewone baten/lasten v.j. 152.010  0  0 

 Exploitatiesaldo          138.097             80.500           42.419  

      

 Resultaat deelneming AVS Holding BV 
                    

917.616-  
                   

31.800   
                  

103.656- 

      

 Resultaat na deelneming        779.519-           112.300         61.237-  
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Actief  31 juli 2013  31 juli 2012 

    

 Vaste activa     

    

 Materiële vaste activa     

 Inventaris  272.643   36.809 

    

 Financiële vaste activa     

    Waarborgsom 55.000  0 
    Deelneming AVS Holding bv  
    Vordering AVS Holding bv 

0 
18.000  

180.649 
18.000 

    Vordering AVS Voordeel bv  0   2.487 
    

 73.000   201.136 

 Vlottende activa     

    

 Vorderingen     

    Debiteuren  357.188  342.014 

    Belastingen en premies sociale verzekeringen  22  17 

    Overige vorderingen  89.036  263.163 

    Overlopende activa  84.967   139.465 
    

 Totaal vorderingen  744.695   744.659 

    

 Liquide middelen  1.432.610  2.153.695 

    

 Totaal  2.309.466   3.136.299 

    

    

 Passief  31 juli 2013  31 juli 2012 

    

 Eigen vermogen     

    Algemene reserve  465.838  1.245.357 

    

 Schulden op korte termijn     

    Crediteuren  17.777  11.656 

    Belastingen en premies sociale   verzekeringen  132.289  166.443 

    Schulden terzake pensioenen  53.283  54.602 

    Overige kortlopende schulden  20.900  - 

    Overlopende passiva  1.619.379   1.658.241 
    

 1.843.628   1.890.942 

    

 Totaal  2.309.466   3.136.299 
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Voorgesteld wordt het totaal nadelig resultaat ad € 779.519 ten laste te brengen aan de algemene reserve. Dit voorstel is 
reeds in de jaarrekening verwerkt . 

Aan: het bestuur van de Algemene Vereniging van Schoolleiders te Utrecht 

Voorafgaande samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 juli 2013 en de samengevatte 
exploitatierekening over het boekjaar 2012/2013, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van de Algemene 
Vereniging van Schoolleiders per 31 juli 2013. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze 
controleverklaring van 2 november 2013. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen 
weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 2 november 
2013. 

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de Richtlijnen jaarverslaggeving. Het 
kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de 
gecontroleerde jaarrekening van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in 
overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting op de jaarrekening. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze 
werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, 
"Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten". 

Oordeel 
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de 
gecontroleerde jaarrekening van de Algemene Vereniging van Schoolleiders per 31 juli  2013 en in overeenstemming de 
grondslagen zoals beschreven in de toelichting op de jaarrekening. 

Barneveld, 2 november 2013 

Van Ree Accountants BV  

was getekend: M.A. Rozendaal RA 

 

 

  

Colofon: 
Samenstelling & eindredactie: Winnie Lafeber 
Fotografie: Will Geurts, Jan de Groen, Tycho Müller en Hans Roggen 
Vormgeving: Philip Vos 

© AVS, januari 2014 

Dit jaarverslag is een uitgave van de Algemene Vereniging Schoolleiders 
(AVS) 
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