Geacht AVS-lid,
Graag stel ik u persoonlijk op de hoogte van het standpunt van de AVS over de landelijke
stakingsoproep. Dit in aanvulling op onze eerdere berichtgeving op de website vorige
week.
De AVS voert actie en roept niet op tot staking
De AVS doet niet mee met de door de AOb aangekondigde landelijke onderwijsstaking
van leraren op 15 maart aanstaande en steunt deze niet. Zij blijft wel actievoeren gericht
op erkenning en waardering van schoolleiders en steun voor de brede agenda van de
AVS. Het streven van de AVS naar een eerlijk salaris voor schoolleiders in een
gebalanceerd functiehuis, met voldoende ondersteunende functies in de school en
ontwikkeltijd en ruimte voor onderwijsinnovatie, komt zowel aan de cao-tafel PO (AVS,
AOb, CNV Onderwijs, FvOv en FNV Overheid en werkgeversorganisatie PO-Raad) aan de
orde als in de acties van de AVS. Op ons congres van 15 maart zal er bij de entree en bij
de opening actie gevoerd worden. Verder zien wij aanwezigheid die dag als zichtbaar
signaal van schoolleiders die hun eigen professionele ontwikkeling serieus nemen.
De gezamenlijke inzet van de vakbonden, als het gaat om schoolleiders, komt vrijwel
geheel overeen met de inzet van de AVS. De sociale partners hebben op aandringen van
de AVS nadrukkelijk afgesproken tijdens deze cao-onderhandelingen te kijken naar de
positie en beloning van schoolleiders. Verder is afgesproken om te onderzoeken of de
functiebeschrijvingen van onderwijsondersteuners nog actueel zijn. De huidige CAO PO
2018-2019 loopt tot 1 maart 2019.
De agenda van de AVS is duidelijk
Investeren in de sector onderwijs is dringend noodzakelijk. Dit als onderdeel van een
brede maatschappelijke en politieke visie op het belang van onderwijs voor de toekomst
van onze leerlingen en van ons land. De agenda van de AVS is dan ook breed, het gaat
over méér dan alleen lerarensalarissen. Zo moeten er voldoende leerkrachten én
ondersteunende functies mogelijk zijn in de school om goed onderwijs en innovaties
mogelijk te maken. Schoolleiders hebben voldoende directietijd nodig, administratieve
ondersteuning en een conciërge in de school om hun basistaak goed te kunnen doen. Dit
betekent dat er passende bekostiging per school moet zijn om dit te kunnen realiseren.
Het werkdrukakkoord is daarin een goede stap, want het gaat verder dan alleen inzetten
op salarissen. Belemmerende wetgeving die IKC-vorming of PO-VO samenwerking in de
weg staat, moet worden weggenomen. Ook wil de AVS dat leerlingen en personeelsleden
in een goed schoolgebouw kunnen werken, met een ICT-infrastructuur die past bij
modern onderwijs.
De AVS maakt deel uit van de landelijke bestuurlijke tafel die breed en intersectoraal de
onderwijsarbeidsmarktvraagstukken oppakt, omdat alleen in gezamenlijkheid effectieve
oplossingen in te richten zijn. De AVS ziet verhoging van salarissen en verlaging van
werkdruk als belangrijk onderdeel van de knellende arbeidsmarktvraagstukken, het zijn
sectorbreed belangrijke thema's. Dit geldt nadrukkelijk voor álle functies, dus ook voor
schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel.
AVS roept op om van 4 t/m 8 februari geen vervanging wegens ziekte in te
vullen
Om deze eisen kracht bij te zetten, zal de AVS schoolleiders oproepen om in de week van
4 tot en met 8 februari 2019 de vervanging voor zieke werknemers niet in te vullen.
Hiermee wil de AVS de onevenredige tijd en werkdruk benadrukken die het organiseren
van vervangingen vraagt van schoolleiders. Ook wil de AVS de complexiteit van
afwegingen en besluiten die schoolleiders moeten nemen en waarvoor zij de
verantwoordelijkheid dragen, duidelijk voor het voetlicht brengen. Het gaat dan over
beslissingen zoals een groep verdelen over andere klassen of intern begeleiders voor de

klas zetten (wetende dat dit de werkdruk voor collega’s enorm verhoogt en de kwaliteit
van onderwijs onder druk zet), tegenover het naar huis sturen van klassen of invoeren
van een kortere schoolweek waardoor geen onderwijs wordt gegeven en ouders worden
belast. Vaak staat daarbij de onderwijskwaliteit - waarvoor de schoolleider ook
verantwoordelijk is - onder druk. Knelpunten die door de oplopende tekorten steeds
groter worden. Over de actie wordt u apart geïnformeerd en toegerust.
Afgelopen zaterdag heb ik het standpunt van de AVS verwoord bij Nieuwsweekend. Dit is
te beluisteren op: https://www.nporadio1.nl/nieuwsweekend/onderwerpen/486818onderwijssector-wil-regering-lesje-leren

Met vriendelijke groet,
Petra van Haren, voorzitter AVS

