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Geachte leden en andere lezers,
Het schooljaar 2014-2015 was voor vele van ons koersen in woelige wateren. Maar het is goed om deson-

danks te kunnen concluderen dat er veel ontwikkeling, verbinding en samenwerking tot stand is gekomen. 

Voor de AVS en de leidinggevenden in het funderend onderwijs passeerde een aantal grote thema’s de 

revue.

Petra van Haren, voorzitter AVS
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Een van die thema’s, krimp, speelt 
op een toenemend aantal scholen. 
Ook zijn afspraken uit de nieuwe cao 
opgepakt en geïmplementeerd in de 
scholen. De invoering van Passend 

onderwijs en de transitie jeugdzorg hebben ook veel zorg en in-
spanning gevraagd. Ontwikkelingen van bewegingsonderwijs tot 
ICT, de invoering van de rekentoets in het voortgezet onderwijs, 
de nieuwe wetgeving rond schoolverwijzing en het opschuiven 
van de eindtoets, zorgen rond pesten, onze multiculturele samen-
leving, de opvang van vluchtelingenkinderen en nog veel meer 
zaken hebben om visie en keuzes gevraagd. Waarvoor matchen 
van middelen en mogelijkheden nodig was. Met als uiteindelijk 
doel het beste voor de kinderen tot stand te willen brengen. 

Voor de AVS betekent dit dat we u in veel van onze basistaken 
goed van dienst hebben kunnen zijn. De AVS Helpdesk heeft weer 
veel van onze leden op goede wijze mogen ondersteunen. Onze 
juridische afdeling heeft waar nodig de individuele belangen-
behartiging op zich genomen.  Onze adviseurs en DGO-onder-
handelaars zijn door het hele land actief geweest. Onze website, 

nieuwsbrieven en ons vakblad Kader Primair hebben u meegeno-
men in de relevante actuele en inhoudelijke ontwikkelingen. Vaak 
was het druk in ons huis aan de Herenstraat. Vele leden en niet-
leden kwamen dan bij elkaar voor professionalisering, netwerken 
of individuele afspraken. Ons bestuur en de ledenraad zijn enorm 
betrokken en actief geweest. Diverse scholen en besturen zijn 
gastheer geweest om informatie en dialoog met elkaar te delen 
en ons jaarlijks congres was een feest van professionalisering en 
ontmoeting. 

Ook onze rol bij internationalisering is van belang. Door het 
organiseren van studiereizen, internationale netwerken en ons 
lidmaatschap van de European SchoolHead Association (ESHA) 
verbinden wij scholen en schoolleiders met elkaar en leren van el-
kaar op overkoepelende leidershapsthema’s. Van 19 tot en met 21 
oktober 2016 organiseren we de ESHA-conferentie in Maastricht. 

Alles bij elkaar denk ik dat we een pittig jaar afsluiten waarin de 
AVS en haar leden samen steeds meer inhoud weten te geven aan 
onze missie: Goed onderwijs door Visionair leiderschap.
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Collectieve belangenbehartiging
In het verslagjaar is er druk onderhandeld over de CAO PO en heeft de AVS diverse voorlichtingsbijeenkomsten gegeven. Ook is er veel 

Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) gevoerd.

CAO PO
De CAO PO 2014-2015 is op 2 juli 2014 vastgesteld. In juli en sep-
tember heeft de AVS diverse regionale voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd op verschillende plaatsen in het land. Vanwege de 
grote belangstelling zijn er extra voorlichtingsdagen gerealiseerd. 
Op de bijeenkomsten zijn er veel vragen over de uitwerking en 
praktische invulling van diverse onderwerpen op schoolniveau. 
Ook uiten leden hun zorgen rond thema’s als werkdruk, beperkte 
gelden voor professionalisering, gestegen kosten, grotere klassen 
en krimp. Deze input van leden neemt de AVS mee naar de diverse 
overlegtafels en kan de AVS ook onder de aandacht van de politiek 
brengen.

Vanaf september (2014) zijn de AVS-adviseurs Paul van Lent, 
cao-woordvoerder namens de AVS, en Harry van Soest, lid van de 
technische werkgroep, bezig met de verdere uitwerking van het 
onderhandelaarsakkoord in cao-teksten. Op 29 december 2014 
worden de teksten formeel vastgesteld. 

De invoering van de nieuwe cao heeft tot een toename van het 
aantal vragen geleid die bij de AVS Helpdesk binnen komen. 
Het streven om voor 1 mei 2015, in het kader van de Wet werk en 
zekerheid (Wwz), een nieuwe cao te hebben, is niet gelukt. De CAO 
PO 2014-2015 loopt daarom nog door in het schooljaar 2015-2016. 
Vanaf september 2015 vinden er nieuwe onderhandelingen plaats, 
met het streven om zo spoedig mogelijk een nieuwe cao te hebben.

Training CAO PO
De AVS heeft de eendaagse training ‘De CAO PO: nieuw en anders’ 
ontwikkeld, waarin de Helpdeskadviseurs en directeur Roelf 
Willemstein achtergronden geven over de diverse dossiers van de 
nieuwe cao. Ook is er een praktische vertaalslag naar de toepassing 
in de eigen organisatie, zodat deelnemers diverse beleidskeuzes 
kunnen maken. Er is veel belangstelling voor deze trainingen die 
van januari tot en met april 2015 gegeven worden.

Het ABC van de CAO PO 
De AVS Helpdeskadviseurs hebben een nieuwe publicatie samen-
gesteld, het ABC van de CAO PO, dat bedoeld is als handvat voor 
de regelgeving uit de CAO PO. Deze zogenaamde ABC-wegwijzer 
is in februari 2015 uitgegeven door de AVS. Het handzame boekje 
bevat de uitleg van de terminologie, waarna verwezen wordt naar 
de officiële bepalingen in de CAO PO 2014-2015.

Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO)
Als een van de vier betrokken vakbonden voert de AVS Decentraal 
Georganiseerd Overleg (DGO). DGO wordt gevoerd als er sprake is 
van een reorganisatie op school- of bestuursniveau, die rechtsposi-
tionele gevolgen heeft voor het personeel (zie CAO PO artikel 13.2).
In het verslagjaar voeren de DGO-onderhandelaars Theo van den 
Burger en Harry van Soest DGO’s in het kader van onder andere 
krimp van het aantal leerlingen en fusies van schoolbesturen. Ook 
is er veel overleg gepleegd met besturen van samenwerkingsverban-
den vanwege de invoering van de wet Passend onderwijs.

Druk bezochte voorlichtingsbijeenkomsten over de CAO 

(Foto: Tineke Snel)
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Individuele belangenbehartiging
 
De AVS-leden weten de AVS Helpdesk goed te vinden als ze ruggespraak willen over actuele zaken. De telefonische helpdesk van de 

AVS is er voor alle professionele vragen die leden in hun dagelijkse werk tegenkomen. Elke maand komen er rond de 400 vragen bin-

nen via telefoon of e-mail. Ook zijn er regelmatig verzoeken voor juridische ondersteuning.

De meeste vragen die de vier adviseurs op de AVS Helpdesk krij-
gen, gaan over de wetgeving in de CAO PO. Bijna 35 procent van 
alle vragen gaan hierover. Ook andere (gerelateerde) onderwerpen 
komen aan bod, zoals over rechtspositie (bijvoorbeeld bevallings-
verlof), personeelsbeleid, (G)MR, ouders, jaartaak/arbeidsduur en 
de schoolgids. Leden die vrezen voor een mogelijk conflict met 
een andere leidinggevende, bijvoorbeeld bestuurder of Raad van 
Toezicht, worden in principe doorgestuurd naar de juridische 
afdeling van de AVS. In sommige gevallen kan de AVS Helpdesk de 

leidinggevende helpen om ‘on speaking terms’ te blijven en zelf tot 
een oplossing te komen. 

De helpdeskadviseurs vertegenwoordigen de AVS in diverse over-
leggen en commissies (zie hoofdstuk ‘commissies, werkgroepen en 
andere overleggen’). Ook verzorgen ze trainingen, voorlichtingsbij-
eenkomsten, functiewaarderingen en vakinhoudelijke publicaties. 
Dit verslagjaar zijn er twee publicaties herzien naar aanleiding van 
wijzigingen in de cao en de wetgeving: ‘Goed onderwijs goede MR’ 
en ‘Naar andere schooltijden, en dan?’

Juridische ondersteuning
De juridische afdeling van de AVS behandelt de zaken waar AVS-
leden, rondom hun eigen rechtspositie als werknemer, in terecht-
komen. Het kan gaan om situaties van herplaatsing, arbeidsonge-
schiktheid, 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 van het vaststellen van een vaststellingsover-
eenkomst tot een ontslagzaak bij de rechtbank of een zaak bij het 

UWV over het recht op een uitkering. In geval er tegenstrijdige 
belangen van twee (of meer) leden aan de orde zijn, schakelt de AVS 
ook externe juridische ondersteuning in, zodat de belangen van elk 
lid professioneel en objectief behartigd worden.
Een zaak aanmelden bij de AVS gaat altijd via de helpdesk van de 
AVS. Deze beoordeelt of de zaak wordt doorgezet naar de juridi-
sche afdeling: in het verslagjaar zijn dat rond de 127 zaken. In totaal 
zijn er in schooljaar 2013-2014 325 lopende zaken.

v.l.n.r.: Theo van den Burger,  Paul van Lent, Jan Stuijver en Harry  van Soest (Foto’s: Hans Roggen)

v.l.n.r.: mr. Anita Vink, mr. Ritsert Haitsma en mr. Niki van der Linden (Foto’s: Hans Roggen)
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Professionalisering 
Professionalisering van schoolleiders is een van de speerpunten van de AVS. In het schooljaar 2014-2015 zijn (bijna alle) opleidingen 

en leergangen van het AVS Centrum Educatief Leiderschap gecertificeerd (basis- of herregistratie) door het Schoolleidersregister PO.  

Op gebied van informeel leren zijn bovendien veel trainingen van de AVS als bron opgenomen bij een of meerdere professionalise-

ringsthema’s. 

De AVS werkt in toenemende mate samen met gerenommeerde partners om de kwaliteitsstandaard van de opleidingen, leergangen en 
trainingen hoog te houden. De leden en andere geïnteresseerden zijn erbij gebaat dat de inhoud van het professionaliseringsaanbod aan 
de hoogste kwaliteitsstandaard voldoet. In september 2015 is een nieuwe programmamanager aangesteld voor het Centrum Educatief 
Leiderschap: Vera Ruitenberg.

Gecertificeerde schoolleidersopleidingen
Samen met het Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA) 
biedt de AVS sinds schooljaar 2012-2013 de cedeo gecertificeerde 
schoolleidersopleidingen Schoolleider Basisbekwaam en School-
leider Vakbekwaam aan. Schoolleider Basisbekwaam is bedoeld
voor leerkrachten, adjunct-directeuren, IB’ers en coördinatoren 
met leiderschapsambities die zich willen ontwikkelen tot school-
leider.
Schoolleider Vakbekwaam is voor functioneel leidinggevenden 
die hun functie op een hoger niveau willen brengen en (kunnen) 
werken aan een integraal verbetertraject in de eigen school. Beide 
opleidingen zijn door de Schoolleidersregister PO erkend en vol-
doen aan de eisen voor basisregistratie. 

Herregistratie leergangen
In dit verslagjaar zijn zes leergangen gecertificeerd in het kader 
van herregistratie. Professionalisering ten behoeve van de 
vierjaarlijkse (individuele) herregistratie kan plaatsvinden aan 
de hand van (een keuze van drie uit) zeven professionaliserings-
thema’s. Begin 2015 zijn deze zeven thema’s en de daarmee 
samenhangende certificeringseisen voor opleiders door het 
Schoolleidersregister PO uitgewerkt en gedefinieerd. Alle door de 
AVS ingediende verzoeken zijn gehonoreerd. Op de website van 
de AVS  is te vinden voor welke professionaliseringsthema’s een 
opleiding of leergang dekkend is.

In het verslagjaar zijn de volgende leergangen gecertificeerd door 
het Schoolleidersregister PO:
•	 Op weg naar Excellent Schoolleiderschap
•	 Directeur Integraal KindCentrum, i.s.m. Stichting Social 

Solutions (S3)

•	 Interim management, iets voor u?
•	 Bildung voor schoolleiders, i.s.m. de Internationale School voor 

Wijsbegeerte (ISVW)
•	  Strategische Communicatie en PR, i.s.m. Cornelissen   

Communicatie
•	  Persoonlijk Leiderschap, i.s.m. Paul ’t Mannetje en Co
•	  Action Learning, i.s.m. de Business School Nederland

2000 euro voor professionalisering
De verplichting tot het (her)registreren is opgenomen in de CAO 
PO. De AVS heeft zich er in de cao-onderhandelingen hard voor 
gemaakt dat schoolleiders zelf over hun professionaliseringsbud-
get beschikken en duidelijkheid krijgen over de keuze in individu-
ele scholingsmogelijkheden. Resultaat van de gevoerde cao-
onderhandelingen is dat het jaarlijkse bedrag van 2000 euro voor 
professionalisering van de schoolleider in de nieuwe CAO PO 
wordt gecontinueerd. De schoolleider is conform de nieuwe cao 
verantwoordelijk voor de eigen professionalisering en maakt hier-
over jaarlijks afspraken, die vastgelegd worden in het persoonlijk 
ontwikkelingsplan. De AVS is blij met de nieuwe afspraken en zet 
zich in om, via een kwalitatief hoogwaardig professionaliserings-
aanbod, deze doelen voor schoolleiders waar te maken.

AVS Centrum Educatief Leiderschap
Al onze professionaliseringsactiviteiten worden via het AVS Cen-
trum Educatief Leiderschap aangeboden. Het AVS Centrum Edu-
catief Leiderschap heeft onder andere als doel de belangen van 
leiderschap te behartigen en leiders een levenslange professiona-
liseringsomgeving te bieden. Het centrum is ook dit jaar verder 
uitgebouwd als netwerkcentrum vanuit een samenhangende visie 
op leiderschapsontwikkeling, met als doel trainers, opleiders 

v.l.n.r.: Ruud de Sain en Tom Roetert (Foto’s: Hans Roggen)
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AVS-adviseur Ruud de Sain kan uw vragen beantwoorden met 
betrekking tot onder andere: coaching, mediation, conflictbemid-
deling, visieontwikkeling en profilering, organisatieadvies en 
intervisie.
AVS-adviseur Tom Roetert is onder andere gespecialiseerd in: 
coaching, personeelszorg, teambuilding, loopbaanmanagement 
en professionele cultuurverandering.

Ruud de Sain: 06-10882492 of r.desain@avs.nl 
Tom Roetert: 06-12945938 of t.roetert@avs.nl

mailto:r.desain%40avs.nl%20?subject=
mailto:t.roetert%40avs.nl?subject=
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en wetenschappers bij elkaar te brengen om bij te dragen aan de 
beste kwaliteit van onderwijs. Het ontwikkelde logo, bestaande 
uit drie pijlers, geeft de visie weer waar de AVS in haar voor staat.

Deelnemers zijn enthousiast over de gecertificeerde schoolleidersopleidingen

(Foto: Hans Roggen)

Een samenhangend, modern en actueel oplei-
dingsaanbod voor elk niveau van leiderschap.
Met probleemgestuurd leren en gebruik van mo-
derne media als onderscheidende kenmerken.

Een scala aan activiteiten (zowel online als in
bijeenkomsten) voor de actualisering, verbreding,
verdieping en vernieuwing van eerder opgedane
kennis en vaardigheden. Gericht ook op het ver-
sterken van de eigen leiderschapsstijl.

De ondersteuning van (regionale) netwerken van
leiders in het reflecteren op de eigen werkpraktijk,
het analyseren van actuele problemen en het vin-
den van oplossingen via actie-onderzoek. Bijeen-
brengen van deze regionale kennisontwikkeling
om tot breed toepasbare inzichten te komen.

Opleidingslijn en (door)ontwikkeling profession-
aliseringsaanbod
Dit jaar zijn voor het primair en voorgezet onderwijs twee jaar-
gidsen uitgegeven. De Jaargids PO bevat ook een agenda. Behalve 
relevante vakinformatie voor leidinggevenden en informatie 
over de AVS is ook het hele professionaliseringsaanbod hierin 
opgenomen. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een 
doorlopende opleidingslijn, van aankomende schoolleiders (on-
derwijspersoneel met ambitie) tot en met professioneel bestuur-
ders. Het biedt een aantal netwerken waarin leidinggevenden uit 
het funderend onderwijs elkaar ontmoeten ten behoeve van hun 
persoonlijke ontwikkeling. 

Naast de (door)ontwikkeling en certificering van opleidingen 
en leergangen, zijn veel nieuwe trainingen en masterclasses 
(door)ontwikkeld voor het schooljaar 2014/2015 of 2015-2016. 
Voorbeelden hiervan zijn: Trendprofessional onderwijs, NLP 
2 (verdieping), Mediationvaardigheden voor leidinggevenden, 
de masterclass Geluk voor leidinggevenden, Spiral Dynamics, 
Confronteren met respect, de nieuwe CAO PO en de master-
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class Opbrengstgericht Passend onderwijs.  Omdat scholen zich 
bovendien steeds meer moeten richten op de omgeving waarin 
zij opereren, bijvoorbeeld in de samenwerking met ketenpartners, 
geldt dat professionalisering gericht op het omgaan met de externe 
omgeving specifieke aandacht heeft. Daarmee speelt de AVS in 
op de actualiteit. Andersom geldt dat onderwerpen die niet meer 
actueel zijn, jaarlijks worden verwijderd uit het aanbod.

Samenwerking met partners 
Ook in het schooljaar 2014-2015 blijft de AVS het AVS Centrum 
Educatief Leiderschap verder uitbouwen. In toenemende mate 
wordt daarin samenwerking met externe partijen gezocht en ge-
vonden. Partners worden geselecteerd op hun toegevoegde waarde 
vanwege hun specifieke kennis en expertise. Gezamenlijk zorgen 
we voor een kwalitatief sterk aanbod en bewaken we vanuit het 
AVS centrum Educatief Leiderschap de kwaliteitszorg. Bij ons aan-
bod op onze website treft u onze samenwerkingspartners aan.

Programmamanager Vera Ruitenberg: “Het onderwijs leidt op voor 
een wereld die we nog niet kennen. Wat vraagt dit van de school-

leiders van nu? En hoe ziet deze functie er in de toekomst uit? Van 
leiders wordt verwacht dat zij visie hebben op de huidige, maar ook 
op de toekomstige omgeving, dat zij de eigen talenten en sterke 
punten en (de eigen voorkeurs) leiderschapsstijlen kennen en deze 
effectief inzetten. In een wereld waar verandering de enige con-
stante factor is, is leidinggeven aan verandering een must! En hoe 
zet je daarbij communicatie strategisch in?
Het Centrum Educatief Leiderschap biedt leergangen aan op al 
deze thema’s. Een samenhangend opleidingsaanbod, waarbij sa-
mengewerkt wordt met ervaren docenten en experts op specifieke 
thema’s. In het verslagjaar lag de focus vooral op de ontwikkeling 
en certificering van nieuwe leergangen en trainingen. Voor het 
schooljaar 2015/2016 zetten we in op kwaliteitsborging, blended 
learning en blijft ons opleidingsaanbod uiteraard continu in ont-
wikkeling!” 

Het Centrum Educatief Leiderschap biedt een samenhangend opleidingsaanbod

(Foto: Hans Roggen)

Programmamanager: Vera Ruitenberg
Meer informatie: cel@avs.nl

mailto:cel%40avs.nl?subject=


JAARVERSLAG 2014-2015 -  9

Internationalisering 
Over de grenzen kijken, de horizon verbreden, is ook een belangrijke pijler voor de AVS. Nederlandse scholen kunnen veel leren van 

succesvolle buitenlandse voorbeelden. Contacten met collega’s in het buitenland en kennis opdoen over andere onderwijssystemen en 

-ontwikkelingen, is een waardevolle aanvulling op de eigen professionele kennis in het Nederlandse onderwijs. De AVS werkt samen 

met het Europees platform, heeft contacten met de European School Heads Association (ESHA) en andere organisaties om internatio-

nalisering binnen de sector te stimuleren. Ook organiseert de AVS educatieve buitenlandse reizen. 

Elk AVS-lid is lid van de European School Heads Association 
(ESHA), een organisatie van Europese schoolleidersorganisaties uit 
het primair en voortgezet onderwijs. Doel van de ESHA is het beïn-
vloeden van de Europese onderwijspolitiek en de totstandbrenging 
van uitwisselingen tussen schoolleiders in Europa. Via ESHA heeft 
de AVS veel contacten in Europa. AVS-leden kunnen zich aanmel-
den voor het (maandelijkse) digitale ESHA-magazine, die vanuit de 
AVS wordt verstuurd. 

Ook de jaarlijkse buitenlandse educatieve reizen profiteren van de 
internationale contacten via ESHA. Tijdens deze reizen ontdek-
ken de deelnemers hoe buitenlandse schoolleiders hun onderwijs 
inrichten en omgaan met veranderingen of problemen en maken 
ze kennis met andere culturen. De studiereizen brengen op een 
professionele wijze meer inhoud en diepgang in het dagelijkse werk 
van de leidinggevende. 

ESHA-conferentie
‘International inspiration in education: leadership matters!’

Van 19 tot en met 21 oktober 2016 is Maastricht het toneel voor de 
tweejaarlijkse conferentie voor Europese schoolleiders. De drie-
daagse bijeenkomst wordt georganiseerd door de AVS en heeft tot 
doel het verbinden van Europese schoolleiders via hun ESHA-lid-
maatschap, netwerken en internationale inspiratie, focus op de ver-
sterking van kwaliteit van leiderschap in onderwijs en kennis delen 

op alle niveaus. Belangrijke vragen zijn: Wat doen schoolleiders 
om deze doelen te bereiken op  persoonlijk, regionaal, nationaal 
en internationaal niveau? Wat is het belang van internationalise-
ring en meertalig onderwijs voor onze scholen en ons leiderschap? 
Daarnaast wil de organisatie een schooldatabank realiseren waarbij 
honderd tot  tweehonderd scholen daadwerkelijk verbonden wor-
den; van (virtuele) incidentele ontmoeting naar duurzaam partner-
schap. Naast de inspiratie op onderwijsinnovaties rond de doelen 
en thema’s beoogt de AVS dat deelnemers de verbinding zoeken 
met een andere school waar ze van kunnen leren of die ze kunnen 
helpen.

Meer informatie volgt op www.esha.org en www.avs.nl

De  studiereizen brengen op een professionele wijze meer inhoud en  diepgang in het dagelijkse 

werk van de leidinggevende. Hier een school in Reykjavik, IJsland (Foto:  Ruud Wagenmaker)
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Wereldwijd zijn er 57 miljoen kinderen die niet naar school gaan, 

103 miljoen kinderen wereldwijd zijn vrijwel ongeletterd. (Foto: Hans Roggen)

World Education Forum  
Het World Education Forum (WEF), in 2011 opgericht in Toronto, 
zet zich in om de toegankelijkheid voor onderwijs te verbeteren 
voor de miljoenen kinderen die nu nog steeds geen enkele vorm 
van onderwijs ontvangen. Het WEF zet zich in voor twee doelen:

•	 het opbouwen van een wereldwijd netwerk van scholen dat poli-
tici gaat houden aan de afspraken dat elk kind recht op onderwijs 
heeft (VN millennium doelen);

•	 het praktisch ondersteunen van een aantal organisaties die zich 
op de school inzetten voor WEF-doelstellingen door het organi-
seren van sponsoractiviteiten van en door de leerlingen.

De VN heeft nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen geformuleerd 
voor 2015-2030. Het doel van WEF staat nu genoteerd als nummer 
4 (quality education) van de 17 nieuwe geformuleerde doelen. We-
reldwijd zijn er nog 57 miljoen kinderen die niet naar school gaan, 
103 miljoen kinderen wereldwijd zijn vrijwel ongeletterd. 

In januari 2015 is het World Education Forum (WEF) gesplitst 
in WEF Global en WEF Nederland. De primaire doelstelling van 
WEF Global is ‘educators’ in de hele wereld te verenigen om geza-
menlijk druk uit te oefenen op beleidsmakers om de millenium-

doelstellingen ook echt waar te maken. WEF Global streeft ernaar 
om in alle continenten landen te stimuleren om nationale WEF’s 
op te zetten. 
Voormalig AVS-voorzitter Ton Duif is nu voorzitter van WEF Glo-
bal en was in het verslagjaar lid van het WEF NL-bestuur. Jos Leen-
houts, voormalig voorzitter van het College van Bestuur van ROC 
Mondriaan in Den Haag, is voorzitter van WEF Nederland. Lydia 
van Rietschote is directeur van WEF Global en WEF Nederland. 

Inmiddels zijn meer dan 500 scholen aangesloten bij het WEF. 
Scholen kunnen lid worden voor (minimaal) 15 euro per jaar. 
Ook is het mogelijk ambassadeur te worden, die actief het WEF 
promoot in de eigen netwerken. Voor 2015-2016 is meer activitei-
ten voor en door scholen een topprioriteit. Inmiddels wordt een 
actieprogramma voorbereid.

De AVS ondersteunt het WEF van harte. Het WEF is ook gehuis-
vest in het kantoorpand van de AVS.

WEF Global website: www.worldeducationforum.com
WEF NL website: http://wefnederland.wikispaces.com/home

World 
Education 
Forum
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Passend onderwijs
De AVS participeert in diverse (bestuurlijke) overleggen en 
beleidsgroepen op gebied van Passend onderwijs. AVS-voorzitter 
Petra van Haren zit in het bestuurlijk overleg Passend onderwijs 
samen met OCW, de sectorraden, bonden en belangengroepen. 
In dit overleg staan beleid en monitoring centraal. De werkgroep 
Landelijke Impulsgroep Passend onderwijs geeft praktische uit-
voering aan het invullen van beleidslijnen vanuit het bestuurlijk 
overleg en volgt het verloop en de stand van zaken rond de invoe-
ring van Passend onderwijs. Adviseur Jan Stuijver heeft zitting in 
deze werkgroep. 

Dit thema komt maandelijks aan de orde in de rubriek Passend 
onderwijs in Kader Primair.

Stuurgroep steunpunt medezeggenschap Passend 
onderwijs 
Deze stuurgroep ondersteunt de invoering van Passend onderwijs 
op de scholen in het kader van medezeggenschap. De ondersteu-
ning bestaat uit het schrijven van handreikingen, het verzorgen 
van implementatietrajecten en helpen bij het opstellen van het 
Ondersteuningsplan. Adviseur Paul van Lent zit namens de AVS 
in deze stuurgroep. 

Begeleidingscommissie en bestuurlijke commissie 
Passend onderwijs
AVS-adviseur Paul van Lent heeft namens de AVS zitting in de 
begeleidingscommissie Passend onderwijs. Dit is een tripartiet 

Commissies, werkgroepen en  
andere overleggen in vogelvlucht
De AVS neemt onder andere deel aan diverse commissies, werkgroepen en andere overleggen. Hieronder een overzicht.

Stuurgroep Regeldruk OCW en de staatssecretaris van OCW  

(Foto: Harry van Soest)

overleg tussen OCW, sociale partners en de twee sectorraden 
(PO-Raad en VO-raad). Zij doen voorstellen over wat er nood-
zakelijk is in verband met de personele gevolgen die voortkomen 
uit de transitie die heeft plaatsgevonden naar nieuwe samen-
werkingsverbanden. Deze begeleidingscommissie doet hiervoor 
al het voorwerk; de definitieve besluiten neemt het bestuurlijk 
overleg, waar AVS-voorzitter Petra van Haren zitting in heeft. 

Stuurgroep regeldruk OCW
De resultaten van de enquête die de AVS heeft uitgezet onder 
haar leden over de ervaren regeldruk zijn gebruikt voor de inven-
tarisatie van de onderwerpen voor de regeldrukagenda 2014-2017. 
Deze regeldrukagenda is formeel vastgesteld op 18 december 2014 
en ondertekend door de minister en staatssecretaris van OCW en 
de betrokken partijen, waaronder de AVS. In de komende jaren 
vindt er een verdere uitwerking van de onderwerpen plaats, met 
als doel de regeldruk te verlagen.

De AVS is een van de initiatiefnemers en heeft een voortrekkers-
rol op gebied van de werkdruk in het onderwijs en de rol van de 
inspectie bij de werkdruk. 

Via rapportages van de stuurgroep wordt de Tweede Kamer con-
tinu op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op gebied van 
regeldruk. Uiteindelijk moet dit leiden tot een definitief eindre-
sultaat in 2017.
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(Foto: Hans Roggen)

Stuurgroep versterking medezeggenschap 
Op 15 september 2014 heeft AVS-voorzitter Petra van Haren haar 
handtekening geplaatst onder de samenwerkingsovereenkomst 
Stuurgroep versterking medezeggenschap. Hierin is vastgelegd dat 
alle partijen (AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, PO-Raad, VO-
raad, VOO, LO-raad en het LAKS) ervoor zorgen dat medezeggen-
schap op scholen versterkt wordt. Dit sluit aan bij het advies ‘goede 
medezeggenschap’ van diverse dragende organisaties van leerlin-
gen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders, waaronder 
de AVS, dat in het voorjaar van 2014 verscheen. In dit advies vragen 
zij aandacht voor het gezamenlijke belang van de medezeggenschap 
in de onderwijssector. 

In het kader van de versterking medezeggenschap is in dit ver-
slagjaar een ondersteuningsaanbod ontwikkeld, een zogenaamde 
quickstart medezeggenschap, waar het veld veelvuldig gebruik van 
maakt.

AVS-adviseurs begeleiden ook in het schooljaar 2015-2016 mede-
zeggenschapsraden en schooldirecteuren bij het versterken van de 
medezeggenschap. De ankers voor goede medezeggenschap zijn 
hierbij uitgangspunt. Voor leidinggevenden in het onderwijs is het 
van belang dat er een goedfunctionerende medezeggenschapsraad 
is. Daar maakt de AVS zich nu en in de toekomst hard voor. Meer 
informatie: www.versterkingmedezeggenschap.nl

Werkgroep functiemix
De werkgroep functiemix, waar AVS-adviseur Paul van Lent zit-
ting in heeft, zet zich in om de invoering van de functiemix bij alle 
scholen en besturen te realiseren. De functiemix zorgt voor een 
differentiatie in leerkrachtenfuncties (op niveau LA, LB en LC). 
De werkgroep inventariseert welke scholen de functiemix nog niet 
hanteren en onderneemt actie om besturen die de functiemix nog 
niet hebben ingevoerd te ondersteunen, zodat de functiemix ook 
op deze scholen wordt doorgevoerd. Dit is belangrijk omdat de toe-

passing van de functiemix ook een verplichting is vanuit de CAO 
PO. Ook als de AVS DGO voert, wordt er altijd onderzocht of de 
betreffende school/scholen gebruikmaken van de functiemix. Ook 
neemt er een vertegenwoordiger van de AVS deel aan het bestuur-
lijk overleg functiemix.

Stuurgroep Lerarenbeurs
De AVS is ook vertegenwoordigd in de stuurgroep Lerarenbeurs, 
die vanuit het ministerie van OCW wordt geïnitieerd. In deze 
stuurgroep worden algemene zaken besproken op gebied van de 
(deelname aan) de Lerarenbeurs, facilitering en bewegingsonder-
wijs. De stuurgroep bevat een brede samenstelling van diverse 
onderwijsinstellingen en een afgevaardigde van het ministerie van 
OCW. De stuurgroep komt twee keer per jaar bijeen.

Werkgroep Jonge kind
Op 10 februari 2015 hebben de gezamenlijke bonden, waaronder 
de AVS, de Vereniging Jonge Kind en de Werk- en Steungroep 
Kleuteronderwijs een memorandum over het onderwijs aan het 
jonge kind aan de vaste commissie voor OCW van de Tweede 
Kamer aangeboden. In het memorandum zijn zeven kernpunten 
beschreven over de positie van het jonge kind. Deze gaan onder 
andere over het geven van professionele ruimte aan leerkrachten, 
een goede opleiding voor de kleuterleerkracht, een adequaat kleu-
tervolgsysteem en een overheid die de goede voorwaarden creëert 
en ruimte geeft voor goed onderwijs.

De werkgroep is ooit in het leven geroepen omdat ‘niet de ontwik-
keling van het kind, maar het rendement van het lees-, schrijf- en 
rekenonderwijs voorop staat’. De voorschoolse en vroegschoolse 
periode konden beter met elkaar verbonden worden. 

De kernpunten uit het memorandum houden de blijvende aandacht 
van de AVS.
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Gezonde school
Een gezonde school is een school die op structurele en samenhan-
gende manier aan de gezondheid van leerlingen en het team werkt. 
Scholen die regelmatig aandacht besteden aan bepaalde gezond-
heidsthema’s, kunnen in aanmerking komen voor het vignet. AVS-
adviseur Tom Roetert is een van de vier Gezonde School-adviseurs, 
die drie dagen per week de Gezonde School-aanpak bij scholen 
promoot. Ook geeft hij voorlichting bij gemeentes, jogg-functiona-
rissen, lerende netwerken en GGD’s. 

De Gezonde School is een samenwerking van de onderwijsraden 
(MBO Raad, PO-Raad en VO-raad) en het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. Diverse partners werken mee, zoals het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Gezond-
heidsfondsen en GGD GHOR Nederland. Van 2012 tot en met 2016 
stellen de ministeries van OCW en VWS in totaal acht miljoen 
euro beschikbaar voor de uitvoering van de Onderwijsagenda 
Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SGBL), waar de Gezonde 
School onder valt. Meer informatie: www.gezondeschool.nl

Inspectie
De Kring inspectie, bestaande uit onderwijsorganisaties, vakbon-
den po (waaronder de AVS) en vo en ouderorganisaties, voert regel-
matig overleg met de inspectie. Ook bestuurlijk heeft de AVS direct 
contact met de inspectie. Een belangrijk onderwerp dat in
de verslagperiode aan de orde is gekomen, is de transitie van de in-
spectie naar een nieuw, gedifferentieerd toezicht. Het gaat dan om 
uitbreiding van de basiskwaliteiten ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ naar ook 
‘goed’ of mogelijk ‘excellent’. In een aantal pilots is onderzocht hoe 
het gewenste toezicht zich vertaalt in de praktijk. In dit toezicht 
krijgen scholen meer ruimte om zich te profileren op hun eigen 
sterke kanten. De AVS zet ook in op het versterken van de profes-
sionele dialoog in de school en het ontwikkelen naar de professio-
nele leergemeenschap, waarbij de rol van de schoolleider cruciaal 
is in het belang van de kwaliteitsverhoging van het onderwijs. Dit 
laatste blijkt onder andere ook uit het rapport ‘De kwaliteit van 
schoolleiders’, waarin staat dat de kwaliteit van de
schoolleider bepalend is voor de kwaliteit van de lessen.

De Gezonde school 

(Foto: Hans Roggen)
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Intern kennen wij als AVS:

Commissie Onderwijs 
De commissie Onderwijs adviseert (on)gevraagd het bestuur en de 
AVS over actuele thema’s. Dit verslagjaar is bijvoorbeeld gesproken 
over onder andere de eindtoets en de rol van directeuren in Policy 
Governance. De commissie nodigt regelmatig sprekers uit.
Nieuw is dat de leden ook via e-mail kunnen meediscussiëren over 
actuele zaken of vragen van de AVS. Dit verhoogt de betrokken-
heid. Eind schooljaar 2014-2015 zijn er 14 leden actief en zijn er 
twee nieuwe aanmeldingen voor schooljaar 2015-2016. In Kader 
Primair verschijnt met enige regelmaat een verslag van de commis-
sievergaderingen.

Commissie Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid 
In het voorlopers traject naar de CAO PO 2014-2015 is deze com-
missie een aantal keer bijeengekomen om over de inhoud van de 
CAO PO te praten. Een keer is het AVS-bestuur daarbij als toe-
hoorder aanwezig geweest. De mailgroep die in het leven is geroe-
pen, is actief betrokken geweest bij het meedenken over de  inhoud 
van de cao. De mailgroepleden zijn schriftelijk benaderd om hun 
mening te geven, die wordt meegenomen in de naderende discus-
sie in het hele cao-traject. De mailgroep en de commissie worden 
regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de CAO PO. 

Commissie Postactieven
Sinds 2013 heeft de AVS ook een commissie Postactieven die 
postactieve AVS-leden bij elkaar brengt en de AVS-organisatie on-
dersteunt bij haar activiteiten. Deze commissie wil een match van 
vraag en aanbod bewerkstelligen, maar ook de postactieve leden in 
de gelegenheid stellen om contact te houden met elkaar, het onder-
wijsveld en het werk van de AVS. Veel postactieve AVS-leden willen 
namelijk nog direct betrokken blijven bij het werkveld. Zo krijgen 

zij de kans om zich in zijn postactieve leven langer voor de AVS en 
het onderwijs in te zetten.

De komende jaren zal een grote groep actieve leden het onderwijs-
veld verlaten. Deze groep heeft een schat aan kennis en (levens)
ervaring op allerlei terreinen in het onderwijs en de aanpalende 
zorg: deze kwaliteiten kunnen benut worden voor onder andere 
het professionaliseringsaanbod van de AVS. Ook kunnen de leden 
hulpvragen van schoolleiders doorspelen naar de AVS (o.a. AVS 
Helpdesk).  Ze heeft een klankbordfunctie voor de AVS en streeft 
naar een ambassadeurschap voor de AVS (met name voor haar 
professionaliseringsaanbod).

De commissie Postactieven bestaat uit acht leden. Bij de com-
missievergaderingen is ook altijd iemand van het AVS-bestuur of 
-bureau aanwezig. 

In het schooljaar 2015-2016 staat op de agenda:
•	 zichtbaar aanwezig zijn op het AVS-congres om actieve en 

postactieve leden met elkaar in contact te brengen;
•	 een belangrijke rol spelen bij de organisatie van het bezoeken van 

scholen door de congresleden in het kader van het aanstaande 
ESHA-congres in oktober 2016 in Maastricht;

•	 als ambassadeur aanwezig zijn/informatie geven/ondersteunen 
bij regionale bijeenkomsten van de AVS;

•	 de organisatie van een ‘schoolverlatersdag’ voor toekomstige 
postactieve leden.

Commissie Postactieven 

(Foto: )
Commissie Postactieven 

(Foto: )
Commissie Postactieven 

(Foto: )
De Commissie Postactieven 

(Foto: Will Geurds)
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Contact met de leden 
De AVS hecht veel waarde aan een goed contact met haar leden. Zij kunnen ons immers vertellen hoe het op de werkvloer gaat, welke 

thema’s essentieel zijn en waar behoefte aan is. Via het AVS-congres, Onderwijspoort of andere (leden)bijeenkomsten kunnen uitwis-

selingen van ervaringen en ideeën plaatsvinden over actuele onderwijsontwikkelingen. Via diverse communicatie-uitingen bericht 

de AVS haar leden over haar activiteiten en andere werkgerelateerde onderwerpen die belangrijk zijn voor de leidinggevende in het 

funderend onderwijs. 

Ledenraad
De AVS zijn we samen. Elk lid heeft in deze de kans om een 
positieve bijdrage te leveren. Binnen de AVS zijn 25 leden 
verenigd in de ledenraad. De ledenraad houdt toezicht op het 
bestuur en is formeel het hoogste orgaan van de vereniging. 
Naast deze formele rol heeft de ledenraad ook een rol als kri-
tische vriend, als klankbord voor het bestuur. Deze informele 
rol van de ledenraad bestaat uit: het vertegenwoordigen van de 
schoolleiders, kritisch zijn en het stellen van verdiepingsvragen 
ten aanzien van bestuursbeleid. Daarnaast treden de leden-
raadsleden als ambassadeurs van de vereniging op.

De ledenraad heeft dit jaar naast voorzitter Maarten Bauer 
en secretaris Rick Matser ook afscheid genomen van de leden 
Vera Arents, Nick van Doeveren, Peter van Eijk en Wim Goos-
sens. Als nieuwe leden werden verwelkomd: Roy Bleeser, Joep 
de Boer, Reinier Bos, Jos Clout, Koen Elbers, Dick Heldoorn, 
Sjannie Spijkers en Jan Willem Stegeman. Naast deze nieuwe 
leden werden Lizzy Heistek, Deborah Snoeren, Marius Wou-
ters en Jasper Diele herkozen. Tijdens de vergadering in januari 
werden Jasper Diele als voorzitter en Judith Sliedregt als vice-
voorzitter gekozen.

In het kader van de toezichthoudende rol is de ledenraad 
steeds goed geïnformeerd over de exploitatie van de vereni-
ging. De ledenraad kan instemmen met een sluitende begro-
ting voor het schooljaar 2015-2016. Het bestuur en de directie 
verdienen een compliment voor hun werkwijze.

Als kritische vriend heeft de ledenraad dit jaar over uiteenlo-
pende onderwerpen gevraagd en ongevraagd advies gegeven. 
De situatie met betrekking tot de ledenaantallen en -catego-
rieën is meerdere keren besproken. De AVS benadrukt dat 
er ook een categorie VO-leden is. Deze kan nog groeien. Als 
funderend onderwijs zouden we sterker samen kunnen en 

moeten werken. Hiermee zijn de leerlingen uiteindelijk het 
meest gediend. 
Uiteraard is de nieuwe cao ook onderwerp van gesprek 
geweest. De vertaling van bestuurs- naar schoolniveau lijkt 
in het land zeer divers te zijn. De knelpunten voor de school-
leiders in de verlengde CAO-PO 2014-2015 zijn in de ledenraad 
benoemd, geïnventariseerd en aan de onderhandelaars van de 
AVS meegegeven. 
2015 was het eerste jaar van de centrale eindtoets en de veran-
derde wetgeving rond de schoolverwijzing (het basisschoolad-
vies is leidend). De ledenraad heeft het bestuur geadviseerd een 
maatschappelijke discussie met betrekking tot de eindtoets aan 
te zwengelen. We zouden op zoek moeten naar de meerwaarde 
van toetsen.

Het bestuur en de ledenraad zijn dit jaar gezamenlijk met 
verschillende partijen het strategische gesprek aangegaan. Zo 
spraken zij onder andere met het ministerie van OCW over het 
bestuursakkoord PO. Met het Platform #2032 bespraken ze de 
opdracht van het onderwijs.
Om goed zicht te houden op de strategische koers van de AVS 
als vakbond en beroepsvereniging heeft de ledenraad zich laten 
informeren over dit thema door Ton de Korte, van het CAOP 
en schrijver van het boek: ´Maatwerk en samen sterk Arbeids-
verhoudingen 2020.́

Voor de ledenraad was 2014/2015 een jaar waarin zij goed 
gestart is in de samenwerking met het bestuur onder voorzit-
terschap van Petra van Haren.

Het kantoor van de AVS op de Herenstraat in Utrecht 

(Foto: Martijn van der Meer)
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Druk bezocht AVS-congres 2015  

(Foto: Martine Sprangers)

AVS-congres 
‘Leiden vanuit kracht’ is het thema van alweer het 20e AVS-congres 
dat de AVS organiseert. Op 20 maart 2015 komen zo’n duizend 
schoolleiders naar het NBC in Nieuwegein. Een dag vol ontmoe-
tingen, inspirerende workshops en sessies, een goed gevulde 
informatiemarkt en als special guest – en tot op het laatst geheim 
gehouden – staatssecretaris Sander Dekker. Hij gaat aan het einde 
van de dag in discussie met drie schoolleiders over diverse onder-
werpen, zoals ‘leraren de ruimte geven’, ‘de rol van de schoolleider’, 
‘werkdruk’, ‘krimp’ en ‘leren van elkaar’. Dit levert gelach, gefluit, 
gemurmel of applaus vanuit de overvolle zaal op.
AVS-voorzitter Petra van Haren benadrukt in haar jaarrede dat “de 
schoolleider ertoe doet.” De schoolleider is een belangrijke factor 
in de kwaliteit van het onderwijs, dat is aangetoond. “Investeren 
in leiderschap en professionalisering loont dus”, aldus Van Haren. 
Ook geeft ze aan dat schoolleiders voor veel grote uitdagingen 
staan: van het geven van Passend onderwijs en het inspelen op 
krimp tot het omgaan met complexe vraagstukken rond sociale 
veiligheid. “Dat vraagt om leiderschap vanuit kracht en beheersing 
van werk- en regeldruk.”

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles, centrale inleider in het 
ochtendprogramma, gaat in op de ontwikkeling van het kinder-
brein en houdt een wetenschappelijk pleidooi voor spelenderwijs 
leren. Meer zicht op factoren als leermotivatie en studieaanpak kan 
de doelmatigheid van het onderwijs en het presteren verbeteren. 
Voor het schools functioneren van het kind is het belangrijk te kij-
ken naar jongens-meisjesverschillen, latent talent en persoonlijke 
ontplooiing.

Het inhoudelijke programma van workshops en sessies is onderver-
deeld in drie ‘sporen’: visie, ontwikkelen van binnenuit en samen-
werken. Elke deelnemer volgt een of twee plenaire sessies (van Dolf 
van den Berg, Iwan Basoski of Maarten de Laat) of een workshop 

of sessie van onderwijs- en leiderschapsdeskundigen. Tussendoor 
kunnen de aanwezigen netwerken, lunchen, een tweet versturen of 
de AVS-stand bezoeken. 

Nieuw onderdeel op dit congres zijn de praktijksessies. In een hou-
ten amfitheater kunnen bezoekers in tien minuten ‘proeven’ aan 
een ervaring van een andere schoolleider, bestuurder of organisa-
tie. Zo zijn er praktijksessies van leerKRACHT, SlimFit, Eigentijds 
organiseren en Zorg en Onderwijsmatcht.nl. Er is veel belangstel-
ling voor deze inspirerende sessies.

Nog voor de afsluitende discussie met de staatssecretaris houdt 
René Kneyber een afsluitend pleidooi voor ‘meer ruimte voor de 
leraren’. Kneyber, vmbo-docent en lid van de Onderwijsraad, is 
vooral bekend van zijn boek ‘Het alternatief: weg met de afreken-
cultuur in het onderwijs’. Hij pleit voor flip the system, waarin 
leraren bovenaan de piramide van macht staan en het ministerie 
onderaan. Inmiddels is deel 2 (‘Het Alternatief II’) ook uit.
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De dag wordt afgesloten met ‘Drinks & bites’, met een muzikale 
omlijsting van The Acoustics. De congresdeelnemers koppelen te-
rug dat ze het prettig vinden op zo’n dag informatie uit te wisselen, 
te werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, veel 
te leren over actuele ontwikkelingen en modellen en weer energie 
en inspiratie op te doen. Aan het einde van het verslagjaar wordt er 
al weer nagedacht over de inhoud van het volgende AVS-congres.

Website en nieuwsbrieven
In het verslagjaar is het aantal bezoekers van onze website circa 
30.000 per maand. De meest bezochte pagina’s zijn: homepage, 
actueel (nieuws en agenda), professionaliseringsaanbod, KaderDi-
gitaal, veelgestelde vragen over de CAO PO 2014, vacatures en het 
dossier CAO PO.
Gedurende dit verslagjaar is verder gewerkt aan de optimalisering 
van de website. Ook de suggesties van leden hebben hiertoe bijge-
dragen.
Twee keer per maand ontvangen leden de nieuwsbrief funderend 
onderwijs en twee keer per maand de nieuwsbrief van het AVS 
Centrum Educatief Leiderschap. De nieuwsbrief voor voortgezet 
onderwijs verscheen ook twee keer per maand. Daarnaast komt 
elke maand KaderDigitaal uit, een nieuwsbrief waarin de teksten 
integraal zijn opgenomen.

Kader Primair
Kader Primair is het meest gelezen en best gewaardeerde vakblad  
voor leidinggevenden in het funderend onderwijs: van bestuurder 
tot bovenschools directeur, van (aankomend) schoolleider/rector 
tot middenmanager/teamleider en adjunct. Zo blijkt uit een in het 
voorjaar van 2015 gehouden peiling onder onze lezers dat meer dan 
80 procent het blad leest en ook goed waardeert. De AVS geeft het 
onderwijsvakblad, dat elke maand een ander thema heeft, tien keer 
per jaar uit.

Andere publicaties 
Andere publicaties die de AVS uitgeeft zijn de Jaargids PO (in-
clusief agenda) en de Jaargids VO, met vakinformatie, informatie 
over de AVS en het professionaliseringsaanbod. Ook verspreidt de 
AVS onder haar leden en belangstellenden diverse (digitale) folders 
en brochures, zoals over het professionaliseringsaanbod van het 
Centrum Educatief Leiderschap, onze educatieve reizen naar het 
buitenland en het AVS-congres. De schooljaar heeft de AVS een 
nieuwe publicatie, samengesteld door de AVS Helpdesk, uitgege-
ven: ‘Het ABC van de CAO PO’. Daarnaast is de CAO PO 2014-
2015 in boekvorm uitgegeven. De salaristabellen van deze cao zijn 
als aparte publicatie uitgegeven. Ook zijn er publicaties herzien, 
zoals ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ (jan. 2015) en ‘Goed on-
derwijs goede MR’ (aug. 2014). 

Meer informatie: www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten

Media en Sociale media
Landelijke (nieuws)bladen en radio- en televisieprogramma’s 
komen met enige regelmaat bij de AVS terecht als het over actuele 
onderwijskwesties gaat. De voorzitter van de AVS verwoordt dan 
haar mening namens de achterban. Het komt ook voor dat het 
hoofd Communicatie of de directie wordt ingeschakeld om een 
actieve rol te spelen bij de uitwerking van het onderwerp, bijvoor-
beeld door haar leden te raadplegen. Bij een belangrijke gebeurtenis 
of actueel onderwerp dat aandacht verdient, verstuurt de AVS een 
persbericht.

Via Twitter (@schoolleider) verstuurt de AVS berichten die van 
belang (kunnen) zijn voor haar leden en andere belangstellenden, 
zoals over nieuws en activiteiten van de AVS. Ook voorzitter Petra 
van Haren is te volgen op twitter (@GPMvanHaren). Van alle 
sociale media komen de meeste bezoekers via Twitter op onze web-
site. Op de Facebookpagina van de AVS zijn de tweets die de AVS 
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AVS-voorzitter Petra van Haren tijdens de Onderwijspoort 

op 9 april in Nieuwspoort in Den Haag  (Foto: Jan de Groen)

verstuurt ook zichtbaar. De tweets van de voorzitter zijn, net als 
haar blog en de verslagen van haar werkveldbezoeken, te lezen op 
onze website (www.avs.nl/vereniging/weblog). Op LinkedIn heeft 
de AVS een bedrijvenpagina.

Onderwijspoort 
Onderwijspoort is het platform waar politiek en onderwijsveld met 
elkaar in debat gaan over een relevant of actueel onderwijsthema. 
Dit vindt twee à drie keer per jaar plaats in Nieuwspoort in Den 
Haag. Op 13 november 2014 wijdt Onderwijspoort zich aan het 
thema ‘Vijf jaar na Dijsselbloem’. ‘Het onderwijs moet zijn eigen 
toezicht bepalen’ was het onderwerp op 9 april 2015. Onderwijs-
poort is een initiatief van de AVS, PO-Raad en VO-raad. Meer 
informatie: www.onderwijspoort.org

Scholenpanels
De AVS doet al jaren onderzoek naar wat er leeft in het veld met 
behulp van enquêtes (scholenpanels) onder haar leden. Met de re-
sultaten kunnen we vaak effectief het onderwijsbeleid beïnvloeden. 
Het levert waardevolle informatie op die de AVS ook kan inzetten 
voor de beleidsontwikkeling van onze vereniging.
In dit verslagjaar zijn er scholenpanels uitgegaan over de onderwer-
pen: ‘verwijzing naar het vo’, ‘Zelfevaluatie op orde? Inspectie op 
afstand!’ en ‘loopbaanbeleid en –leren’.

Meer informatie op: www.avs.nl/actueel (onder Scholenpanels)
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Financieel Jaarverslag
In dit jaarverslag vindt u het overzicht van de exploitatierekening, de balans, een voorstel voor het resultaat en de afgegeven controlever-
klaring van de onafhankelijke accountant.
De gecontroleerde jaarrekening laat een totaalbalans zien van € 2.464.365 en een voordelig saldo van € 398.959.
De volledige jaarrekening is goedgekeurd door de ledenraad.

Exploitatierekening 2014-2015

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

 2014/2015  2014/2015  2013/2014 

Baten 

    Contributies      1.632.052      1.570.000       1.593.580

    (Rijks)bijdragen OCW               417.639          400.000         453.652  

    Overige baten        628.186          556.000         602.674  

    Totale baten      2.677.877       2.526.000       2.649.906

Lasten 

    Kostprijs van de omzet 459.210 459.500 484.090

    Personele lasten 1.365.631 1.248.000 1.504.850

    Afschrijvingen materiële vaste activa        26.516            30.000           16.465  
    Overige personele lasten 153.358 195.000 160.789

    Huisvestingslasten        278.590          291.000         267.510  

    Administratie- en beheerslasten       202.021          225.650         186.133

    Inventaris en apparatuur    536      500     389 

   2.485.862       2.449.650       2.620.226  

 Financiële baten en lasten 

    Financiële baten 9.192           10.000  15.910

    Financiële lasten -2.290           -2.000 -2.621

    Saldo financiële baten en lasten 6.902          8.000 13.289

 Buitengewone baten/lasten v.j. 8.289 0 16.080

 Exploitatiesaldo 
        

207.206            84.350          59.049  

 Resultaat deelneming AVS Holding BV
                    

191.753 40.750 -245.179

 Resultaat na deelneming      398.959    125.100 -186.130
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Balans per 31 juli 2015 (na bestemming van het resultaat)

Actief  31 juli 2015  31 juli 2015 

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris  235.545  249.039 

 

Financiële vaste activa

    Deelneming in groepsmaatschappijen        129.821         18.068 

    Groepsmaatschappijen 18.000 18.000

    Overige vorderingen          55.000         55.000 

     202.821  91.068 

Vlottende activa

 

Vorderingen

    Handelsdebiteuren 287.707 279.072

    Vorderingen op groepsmaatschappijen 114.122 14.065

    Overige vorderingen        108.539           27.258 

    Overlopende activa        92.180         93.454 

 602.548  413.849 

 

Liquide middelen 1.423.451 1.318.841

Totaal  2.464.365  2.072.797 

 

Passief  31 juli 2015  31 juli 2014

Eigen vermogen

    Algemene reserve 678.667 279.708

 Schulden op korte termijn

    Schulden aan leveranciers en
    handelskredieten 9.452 18.998

    Schulden aan groepsmaatschappijen 46.526 29.408

    Belastingen en premies sociale verzekeringen 53.073 59.348
    Schulden terzake pensioenen 18.587 25.113

    Overige schulden 9.518 0

    Overlopende passiva 1.648.542 1.660.222

 1.785.700  1.793.089 

Totaal  2.464.365  2.072.797 
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Resultaatverdeling
Voorgesteld wordt het totaal voordelig resultaat ad € 398.959 ten gunste te brengen aan de algemene reserve. Dit voorstel is reeds in de 
jaarrekening verwerkt.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van de Algemene Vereniging van Schoolleiders te Utrecht
Voorafgaande samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 juli 2015 en de samengevatte exploitatierekening 
over het boekjaar 2014/2015, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van de Algemene Vereniging van Schoolleiders per 31 juli 
2015. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 7 oktober 2015. Desbetreffende 
jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van 
onze controleverklaring van 7 oktober 2015.
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, uitge-
voerd 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 jaar-
rekening van de Algemene Vereniging van Schoolleiders per 31 juli  2015 en in overeenstemming de grondslagen zoals beschreven in de 
toelichting op de jaarrekening.

Barneveld, 6 november 2015
Van Ree Accountants BV 

was getekend:

 
M.A. Rozendaal RA



De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve vak- en beroepsorganisatie voor alle leidinggevenden in het funderend on-

derwijs. De AVS verzorgt belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, col-

legiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws. Goede scholen hebben altijd één ding gemeen: een goede leidinggevende.
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