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Reactie AVS: ‘Sector verarmt’

Dekker stelt geen grens
aan klassengrootte
Staatssecretaris Dekker gaat geen invloed uitoefenen op de klassengrootte in het primair en 

voortgezet onderwijs. “Ik voel er niets voor om vanuit Den Haag een bovengrens te stellen aan 

het aantal leerlingen in een klas”, aldus Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. De AVS: 

“De bekostiging schiet tekort om kleinere klassen te realiseren.”

Dekker heeft onderzoek laten uitvoeren naar de groeps‑

grootte en groepsindeling door scholen in het basison‑

derwijs en het voortgezet onderwijs. Uit het onderzoek 

blijkt dat de gemiddelde basisschoolklas dit schooljaar 

23,3 kinderen telt. Vorig jaar was dat nog 22,8. In het 

voortgezet onderwijs varieert de gemiddelde groepsgrootte 

van 21 leerlingen (vmbo) tot 27 op de havo. Hoewel twee 

derde van alle groepen in het basisonderwijs nog altijd 

minder dan 26 leerlingen telt (van 70,8 procent van alle 

groepen in 2011, naar 64,7 procent in 2013), heeft 6 pro‑

cent van de groepen meer dan 30 leerlingen.

Bekostiging
Scholen en leraren krijgen van de overheid middelen om 

te investeren in de kwaliteit van het onderwijs, waarbij de 

professionaliteit van de schoolleider en de leraar voorop 

staan. De groepsindeling is daarbij een taak van de school, 

niet van de overheid, stelt Dekker. Dekker: “Ik vertrouw 

erop dat besturen en schoolleiders, in overleg met leraren 

en de medezeggenschapsraad, hierin de juiste afwegingen 

maken. Scholen krijgen voldoende geld om groepen van 

acceptabele omvang te kunnen samenstellen en slagen 

daar over het algemeen ook goed in.”

Deels kan de AVS meegaan in de redenering van Dekker. 

“Het is inderdaad aan de schoolbesturen zelf hoe zij 

investeren in het primaire proces, waar ook de groeps‑

indeling onder valt. Maar daar ligt het probleem niet, het 

probleem ligt bij het wegvallen van bekostiging”, aldus 

AVS‑voorzitter Ton Duif. “Dit is namelijk vooral een verhaal 

over krimp en de sector draait zelf op voor de gevolgen 

ervan. Schoolbesturen kunnen niet investeren in kleinere 

klassen, omdat ze prioriteiten moeten stellen bij het inzet‑

ten van de beschikbare middelen. Door de krimp drukken 

allerlei lasten, zoals wachtgeldkosten door het afvloeien van 

personeel, nog lang op de schoolbesturen. Als Dekker niet 

ingrijpt, verarmt de sector.”

Plofklassen
Een dag nadat staatssecretaris Dekker de onderzoeken naar 

klassengrootte presenteerde aan de Tweede Kamer, kreeg 

diezelfde Kamer een pakket aangeboden van Vakbond 

Leraren in Actie (LIA). De vakbond wil dat er een einde moet 

komen aan zogenaamde ‘plofklassen’. Volgend schooljaar 

zouden de klassen nog mogen bestaan uit maximaal 28 leer‑

lingen. In een stappenplan moet dit worden afgebouwd naar 

maximaal 24 leerlingen in een klas. Met een actie heeft de 

vakbond meer dan 46.000 handtekeningen verzameld van 

mensen die het met LIA eens zijn. <

> De Kamerbrief van staatssecretaris Dekker is te down‑

loaden via www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg.
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> Speciale commissie beoordeelt  
anti-pestprogramma’s
Een commissie van onafhankelijke deskundigen heeft in opdracht van staatssecretaris Dekker 

vastgesteld aan welke criteria een goed anti-pestprogramma moet voldoen. Vanaf 2 december 

kunnen programmaeigenaren hun anti-pestprogramma door deze commissie laten beoordelen.

Vanaf 2015 moeten alle scholen pesten aanpakken 

met een methode waarvan bewezen is dat deze werkt 

in de praktijk. Dat is de wens van staatssecretaris 

Dekker en Kinderombudsman Marc Dullaert. Een 

speciale commissie onder leiding van het Nederlands 

Jeugdinstituut (NJi) gaat nu de verschillende pestaan‑

pakken beoordelen. Verwacht wordt dat in het voorjaar 

bekend is welke methoden het best zijn onderbouwd. 

De meest kansrijke methoden worden vervolgens in de 

praktijk op effectiviteit getest.

Wildgroei
Volgens Dekker hebben scholen vaak geen idee welke 

methoden effect hebben en is er een enorm aanbod 

aan anti‑pestprogramma’s ontstaan. Het instellen van 

de commissie die kritisch kijkt naar het aanbod, moet 

een einde maken aan deze zogenaamde ‘wildgroei’ van 

anti‑pestmethoden. De staatssecretaris verwacht medio 

2014 een voorstel in te kunnen dienen bij de Tweede 

Kamer waarin scholen wettelijk worden verplicht om 

het pesten aan te pakken met een bewezen effectieve 

methode. <

> Onderscheid kinderopvang en 
peuterspeelzalen verdwijnt
Vanaf 1 januari 2016 gelden dezelfde kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. 

Dat schrijven minister Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Dekker van OCW in een brief 

aan de Tweede Kamer.

Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor‑ en 

vroegschoolse educatie (vve) moeten beter op elkaar 

worden afgestemd. Hierover zijn in het regeerakkoord 

afspraken gemaakt. Zo wordt de financiering van het 

peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang 

gebracht, moet de pedagogische kwaliteit van de 

opvang omhoog door een betere mix van hbo‑ en mbo‑

medewerkers en komt er meer aandacht voor de ont‑

wikkeling van kinderen. Ook krijgen werkende ouders 

vanaf 1 januari 2016 niet alleen kinderopvangtoeslag 

als zij hun kind naar de kinderopvang brengen, maar 

ook als zij gebruik maken van een peuterspeelzaal.

Te ingewikkeld
Minister Asscher en staatssecretaris Dekker stellen dat 

het voor ouders gemakkelijker en duidelijker wordt als 

er geen verschillen meer zijn tussen kinderopvang en 

peuterspeelzalen. “Kinderopvang en peuterspeelzaal 

moeten straks aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen, 

vallen onder hetzelfde toezicht en worden op dezelfde 

manier gefinancierd. Dat zorgt voor duidelijkheid en 

voor een betere aansluiting op de basisschool”, aldus 

Dekker. Brancheorganisatie MOgroep vreest juist dat 

het door Asscher voorgestelde toeslagensysteem te 

ingewikkeld is voor veel ouders en dat de focus te veel 

ligt op tweeverdieners. Volgens de brancheorganisatie 

komen ongeveer 50.000 peuters van éénkostwinnerge‑

zinnen niet in aanmerking voor vve en kunnen zij geen 

gebruik maken van toeslagen. Gemeenten houden geld 

voor voorschoolse voorzieningen voor niet‑werkende 

ouders. Zij kunnen, afhankelijk van de behoefte van 

het kind en de lokale afwegingen, een aanbod aan 

ouders doen.
Het kabinet gaat met de brancheorganisaties, Belangen‑

vereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuter‑

speelzalen (BOinK) en de VNG afspraken maken over de 

uitwerking van het landelijke kwaliteitskader voor alle 

voorschoolse voorzieningen. <

> De Kamerbrief ‘Een betere basis voor peuters’ is te 

downloaden via www.avs.nl/dossiers/vve.
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> Pensioenpremie in 2014 omlaag
Pensioenfonds ABP verlaagt per 1 januari 2014 de pensioenpremie van 25,4 procent naar 21,6 

procent van het pensioengevend salaris. Daarmee worden werknemers gecompenseerd voor de 

versobering van de nieuwe opbouw van pensioenaanspraken.

De pensioenpremie is de premie die de werkne‑

mer betaalt voor zijn ABP KeuzePensioen en ABP 

NabestaandenPensioen. Ongeveer twee derde van 

deze premie betaalt de werkgever, ongeveer een derde 

betaalt de werknemer zelf. De daling van de pensioen‑

premie heeft vooral te maken met de verlaging van het 

opbouwpercentage van 2,05 naar 1,95. Dit is onderdeel 

van de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 

2014. Daarnaast komt een deel van de tijdelijke ver‑

hoging van de premieopslag, die onderdeel is van het 

 herstelplan, te vervallen. De resterende herstelopslag in 

de premie wordt daarmee per 1 januari 2014 3 procent.

VPL
Zoals vermeld bedraagt de premie momenteel 25,4 pro‑

cent van het pensioengevend salaris. Van deze premie 

komt 7,62 procent voor rekening van de werknemers 

en 17,78 procent voor rekening van de werkgevers. 

Vanaf 1‑1‑2014 daalt de premie naar 21,6 procent. 

Hiervan komt 7,39 procent voor rekening van de 

werknemers en 14,21 procent voor rekening van 

de werk gevers. Daarnaast hoeven werknemers niet 

meer te betalen voor de overgangspremie VPL (VUT, 

Prepensioen en Levensloop). Deze premie komt vanaf 

2014 volledig voor rekening van de werkgever, terwijl 

hiervan in 2013 nog 2,4 procent op de werknemers kon 

worden verhaald. De VPL‑premie blijft gelijk aan 4 pro‑

cent van het salaris.

Dekkingsgraad
In 2014 zullen op basis van de dekkingsgraad op 

31 oktober jongstleden de pensioenen niet geïndexeerd 

worden. Of het ABP de pensioenen in 2014 opnieuw 

moet verlagen, hangt af van de dekkingsgraad op 

31 december 2013. De dekkingsgraad moet minimaal 

104,2 procent zijn. Op 31 oktober lag de dekkingsgraad 

daarboven, maar het is nog niet zeker of de dekkings‑

graad aan het eind van het jaar ook boven de vereiste 

104,2 procent zal uitkomen. Mocht de financiële posi‑

tie van ABP aan het eind van dit jaar zijn hersteld, dan 

wordt opnieuw gekeken of de pensioenen alsnog kun‑

nen worden geïndexeerd. <

> Meer informatie: www.abp.nl

Laatste reguliere uitgave Kadernieuws

> Snellere nieuwsvoorziening
De AVS gaat haar leden sneller en meer up to date van nieuws voorzien.  

Het nieuws wordt daarom voortaan uitsluitend via digitale nieuwsbrieven verspreid.

Kadernieuws zal vanaf 2014 niet meer in deze vorm bij u op de mat zal vallen. De inhoud van Kadernieuws 

krijgt u voortaan in een digitale nieuwsbrief toegestuurd, dus we zorgen dat u niets mist! AVS‑leden ontvangen 

minimaal elke twee weken een digitale nieuwsbrief, naast de tweewekelijkse digitale professionaliserings‑

nieuwsbrief. Als er tussentijds extra nieuws is, ontvangt u een extra digitale nieuwsbrief. Om u de nieuws‑

brieven te kunnen toesturen, is het van belang dat we uw juiste e‑mailadres hebben. Via www.avs.nl/mijnavs 

kunt u uw e‑mailadres opgeven of wijzigen.

Kader Primair
In Kader Primair blijven we u op de hoogte houden van zowel de activiteiten van de AVS, als de belangrijkste 

ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en in uw vakgebied. Het vakblad zal, zoals u van ons gewend bent, 

iedere maand in de bus vallen. <

> Het laatste nieuws leest u ook op www.avs.nl/nieuws.
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> Nederlandse scholieren scoren goed 
op wiskunde
Nederlandse scholieren van 15 jaar oud scoren op het gebied van wiskunde beter dan drie jaar 

geleden. De leesvaardigheid en kennis van natuurwetenschappen is sindsdien juist iets gedaald bij 

deze groep. Dat blijkt uit cijfers van PISA 2012.

Iedere drie jaar doet de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wereldwijd 

onderzoek onder 65 landen naar de kennis en vaardig‑

heden van 15‑jarige scholieren. Het zwaartepunt lag 

dit jaar op wiskunde. Net als drie jaar geleden wordt 

de top van PISA (Programme for International Student 

Assessment)‑lijst gedomineerd door Aziatische landen. 

In Europa geldt Finland nog altijd als de topscorer, 

hoewel de Finse leerlingen wel iets minder presenteren 

dan drie jaar geleden. Op het gebied van wiskunde 

streven de Nederlandse leerlingen hen zelfs voorbij, 

waarmee Nederland op plek tien in de ranglijst komt 

te staan. Wel moet Nederland twee andere Europese 

landen voor zich dulden, te weten Zwitserland 

en Liechtenstein. De lijst wordt aangevoerd door 

Shanghai, Singapore en Hong Kong. 

Nieuwkomers
Op het gebied van leesvaardigheid daalt Nederland 

van de negende naar de vijftiende plaats. Dat ligt niet 

zozeer aan de vaardigheden van Nederlandse leerlin‑

gen op dit gebied zelf, die zijn constant gebleven, maar 

door nieuwkomers in de top tien als Ierland, Taipei en 

Polen. Wat betreft de kennis van natuurwetenschappen 

gaan de Nederlandse scholieren van plaats negen drie 

jaar geleden, naar plaats veertien nu.

Hoewel Nederland goed blijft presteren op het gebied 

van wiskunde in vergelijking met andere landen, 

neemt het niveau sinds 2003 nog altijd af. Deze daling 

wordt met name veroorzaakt door de afnemende pres‑

taties van meisjes. Dat stelt Cito, dat het Nederlandse 

gedeelte van het PISA‑onderzoek heeft uitgevoerd. 

Volgens Cito is de interesse en plezier in het vak wis‑

kunde vergeleken met de andere landen beneden 

gemiddeld en ondervindt een groter percentage scho‑

len in Nederland dan gemiddeld voor OESO‑landen 

 hinder van een gebrek aan bevoegde docenten.

Verder valt op dat Nederland gemiddeld minder onder‑

wijstijd per week besteedt aan wiskunde, Nederlands 

en natuurwetenschappen, terwijl Nederlandse leer‑

lingen in totaal meer onderwijstijd per week krijgen. 

Cito stelt dat een verklaring hiervoor kan zijn dat 

Nederlandse leerlingen over het algemeen meer vak‑

ken in hun vakkenpakket hebben en de aandacht 

 moeten verdelen.

De onderzoekers keken dit jaar ook naar het aantal 

excellente leerlingen per land. Nederland heeft min‑

der excellente leerlingen dan de meeste landen op 

vergelijkbare hoogte in de lijst, maar ook minder zeer 

zwakke leerlingen. <

Meer informatie: www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa‑

2012‑results‑overview.pdf

> Functiebeschrijving en -waardering
Scholen die functiedifferentiatie toepassen en niet-normfuncties ontwikkelen, moeten sinds 

1 augustus 2006 deze functies beschrijven en laten waarderen met FUWASYS-PO. De AVS beschikt 

over een erkende functiewaarderingsspecialist, bij wie u terecht kunt voor advies: Paul van Lent.

In de opeenvolgende CAO’s‑PO zijn afspraken gemaakt 

over functiewaardering en over voorbeeldfuncties. 

Voor het hanteren van andere functies dan de voor‑

beeldfuncties en de functies beschreven in de CAO‑PO 

moet een beroep worden gedaan op een gecertificeerd 

functiewaardeerder.

De AVS beschikt over een erkende functiewaarderings‑

specialist. Paul van Lent MEd MBA is gecertificeerd door 

de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO) 

en opgenomen in het register. Hij kan u advise ren over 

functiedifferentiatie en het herzien en/of opstellen van 

functiebeschrijvingen en ‑waarderingen. < 

> Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Paul van Lent, 030 2361010, p.vanlent@avs.nl.
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> VSO wil werkloze leraren inzetten 
in ontwikkelingslanden
Maak het mogelijk dat werkloze leraren hun expertise kunnen inzetten in ontwikkelingslanden 

totdat de arbeidsmarkt voor deze beroepsgroep in Nederland weer aantrekt. Daarvoor pleit 

ontwikkelingsorganisatie VSO.

In Nederland zitten er op dit moment meer dan 

17.000 leraren zonder baan, blijkt uit cijfers van het 

CBS. Over een aantal jaar zal er juist een tekort aan 

ervaren leraren ontstaan, doordat veel leraren de pen‑

sioengerechtigde leeftijd bereiken. Om deze periode te 

overbruggen, wil VSO een deel van deze werkloze lera‑

ren inzetten en zo de kwaliteit van onderwijs in ontwik‑

kelingslanden verbeteren. Dan moet wel de regelgeving 

worden aangepast, omdat het nu nauwelijks mogelijk is 

om ww‑uitkeringen te bevriezen. Daardoor lopen lera‑

ren het risico hun recht op uitkering te verliezen als ze 

langer dan zes maanden in het buitenland zijn.

Werkloze leraren inzetten in een ontwikkelingsland 

biedt hen waardevolle werkervaring, verhoogt de 

 kwaliteit van het onderwijs aldaar en bespaart de over‑

heid op uitkering, stelt VSO. De leraren zullen niet 

zelf voor de klas staan in bijvoorbeeld Tanzania, maar 

delen hun vakkennis met lokale onderwijzers. Het 

zou een win‑winsituatie opleveren voor de leraren, het 

onderwijs in Tanzania en de overheid. Volgens de VSO 

biedt de huidige regelgeving echter weinig ruimte voor 

deze oplossing.

VSO wil een discussie op gang brengen over dit thema 

en pleit voor verandering van de regelgeving. Daarom 

heeft de ontwikkelingsorganisatie een handtekenin‑

genactie opgezet. <

> Meer informatie: www.vso.nl

> Arbeidsmarktplatform 
PO zet subsidies stop
Drie subsidieregelingen van het Arbeids-

marktplatform PO worden per direct stop gezet. 

Het gaat om de regeling Ondersteuning P&O-

netwerken, Omgaan met de personele gevolgen 

van krimp en de subsidie voor Hij-instroom.

Het bestuur van het Arbeidsmarktplatform PO heeft 

daartoe besloten, omdat het aantal aanvragen voor de 

P&O netwerken flink is afgenomen en er van de subsi‑

dieregeling Personele gevolgen van Krimp de afgelopen 

jaren helemaal geen gebruik is gemaakt. Daarnaast is 

het meer in balans brengen van de diversiteit in het 

personeelsbestand voor veel schoolbesturen in deze tij‑

den van krimp geen prioriteit. Door dalende leerlingen‑

aantallen en de invoering van Passend onderwijs heb‑

ben veel schoolbesturen de laatste jaren te maken met 

boventallige medewerkers. Het Arbeidsmarktplatform 

PO heeft daarom besloten de huidige subsidieregeling 

voor hij‑instromers te beëindigen. <

> Meer informatie: www.arbeidsmarktplatformpo.nl

> Bijzondere en 
aanvullende bekostiging 
po en vo 2013
In het Begrotingsakkoord 2014 dat het kabinet 

met de Tweede Kamerfracties van D66, Christen-

Unie en SGP heeft gemaakt, is in 2013 sprake 

van een incidentele toevoeging aan de lumpsum 

van de onderwijsinstellingen in alle sectoren ter 

grootte van Y 650 miljoen.

De uitwerking is gepubliceerd in de Regeling bijzondere 

en aanvullende bekostiging po en vo 2013. Voor het pri‑

mair onderwijs wordt een bedrag van Y 183,90 per leer‑

ling beschikbaar gesteld. Voor het voortgezet onderwijs 

wordt een bedrag van Y 223,63 per leerling beschikbaar 

gesteld. De bekostiging wordt in december 2013 uitbe‑

taald. De besteding van de bijzondere en aanvullende 

bekostiging op grond van deze regeling wordt verant‑

woord in de jaarrekening en de jaarverslaglegging, zoals 

bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. <

> De regeling is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/

financin/lumpsum.
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> Postactieve leden willen betrokken blijven 
bij het werkveld
Veel postactieve AVS-leden willen direct betrokken blijven bij het werkveld. Variërend van 
mentoraat van jonge collega’s tot deelname aan werkgroepen, commissies en het verrichten van 
ondersteunende werkzaamheden. Dit blijkt uit een enquête die de AVS onder haar leden heeft 

gehouden.

Een groot deel van de leden boven de 50 jaar willen na 

hun pensioen betrokken blijven bij het onderwijs. Het 

benutten van de expertise van deze groep is van belang 

voor het onderwijs. Postactieve schoolleiders en hun 

opgebouwde expertise vormen een potentieel dat de 

kwaliteit van het management in de basisschool kan 

verhogen. Specialismen in het excellent leiden van een 

school kunnen meer ingezet worden als de desbetref‑

fende expertise wordt uitgedragen en aangeboden op 

andere plaatsen in andere scholen, waar relevante vra‑

gen en onderwerpen aan de orde zijn. Tegelijkertijd met 

het groeiende aanbod bestaat en ontstaat een groeiende 

vraag naar ondersteuning bij collega‑schoolleiders. Bij 

vertrek van de schoolleider stroomt ook de opgebouwde 

expertise en kennis van zaken met betrekking tot het 

management van basisscholen uit. De ‘commissie 

postactieven’ van de AVS wil een match van vraag en 

aanbod van schoolleiders hieromtrent bewerkstelligen, 

maar ook de postactieve leden in de gelegenheid stellen 

contact te houden met elkaar en het werkveld. De AVS 

kan daarin een belangrijke rol spelen. De werkgroep 

postactieven heeft de enquête geïnitieerd waarin de 

wensen van schoolleiders zijn geïnventariseerd.

Deelname aan intervisiebijeenkomsten  55

Begeleiden van jonge collega’s in een mentorrol 115

Inzetbaar bij de organisatie van het congres  52

Verzorgen van vrijwilligerswerkzaamheden voor de AVS  40

Deelname aan werkgroepen en commissies  82

Actief zijn bij promotieactiviteiten van de AVS  17

Ondersteuning werkzaamheden WEF  12

Werkgroep wordt commissie
De werkgroep wilde graag weten hoe groot de betrok‑

kenheid van postactieve leden is, of zij nog lid willen 

blijven van de AVS, aan welke vorm en inhoud van 

ondersteuning de startende en werkende  schoolleider 

behoefte heeft en welke ondersteuning de senior 

schoolleider te bieden heeft. Op basis van de antwoor‑

den heeft de werkgroep een analyse gemaakt om te 

komen tot een voorstel voor de ledenraad en bestuur 

van de AVS. Het bestuur heeft vervolgens het besluit 

genomen een commissie postactieven in te stellen.

De belangstelling van de leden gaat duidelijk uit naar 

activiteiten die direct in het werkveld liggen en minder 

in contacten onderling. De commissie postactieven ad 

interim (voormalige werkgroep) ziet voldoende moge‑

lijkheden om een aanbod te realiseren voor de post‑

actieve leden.

De commissie postactieven gaat in de komende periode 

de inrichting van de definitieve commissie postactie‑

ven verder uitwerken op de volgende punten:

•  het afstemmen van vraag en aanbod met betrekking 

tot de expertise/ vaardigheden van en voor 

schoolleiders;

•  het ondersteunen van de AVS bij het organiseren van 

activiteiten;

•  het opzetten van een interactief netwerk van 

postactieve leden. <

> Wilt u lid worden van deze commissie, neem dan 

 contact op met Hans Pennings: h.pennings@avs.nl.

> Cao-onderhandelingen vo hervat
De onderhandelingen over de cao voor het voortgezet onderwijs zijn weer hervat. Dat hebben de 

VO-raad, die de werkgevers vertegenwoordigt, en vakbond CNV Onderwijs gemeld.

De onderwijsvakbonden en de VO‑raad in het onderwijs 

hebben de cao‑onderhandelingen eind november weer 

hervat. Afgelopen voorjaar liepen de onderhandelingen 

vast en verliet de werkgeversorganisatie boos de onder‑

handelingstafel. Na diverse informele gesprekken is het 

overleg nu ook formeel weer opgepakt. De VO‑raad laat 

zich positief uit over het overleg van 3 december. 

Volgens de raad hebben de verschillende sociale partners 

besloten niet vanuit vaste standpunten en inzetten te pra‑

ten, maar eerst oplossingsgericht een aantal thema’s te 

verkennen, zoals de BAPO, professionele ruimte/zeggen‑

schap, entreerecht en professionalisering. Het volgende 

cao‑overleg staat gepland voor 17 december.
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> Wi-Fi en gezondheid op school
Scholen maken steeds meer gebruik van digitale mogelijkheden. Er zijn mensen, ook binnen het 
onderwijs, die zich zorgen maken en zich afvragen of Wi-Fi gezondheidsklachten kan veroorzaken. 
Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid zette enkele feiten over Wi-Fi en 
gezondheid op een rijtje.

Lesstof aanbieden en kennis verzamelen voor een 

project gebeurt steeds vaker via internet. Ook hebben 

steeds meer kinderen en jongeren een mobiele telefoon 

met daarop een abonnement dat via GSM, UMTS of LTE 

toegang biedt tot het mobiele internet. Wi‑Fi maakt het 

mogelijk om via een draadloos netwerk toegang tot het 

internet te krijgen.

Zijn Wi-Fi zendsignalen schadelijk?
Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de zendsignalen 

van Wi‑Fi‑installaties schade geeft aan de gezondheid. 

Alle Wi‑Fi‑apparatuur moet voldoen aan Europese 

regelgeving waarin de blootstelling aan zendsignalen 

wordt beperkt. Die is te herkennen aan het logo . 

Zelfs bij intensief gebruik van Wi‑Fi is de blootstelling 

lager dan de limieten die in Europa gelden voor de 

bescherming van mensen tegen gezondheidsrisico’s.

Scholieren worden niet alleen op school, maar ook 

daarbuiten blootgesteld aan allerlei vormen van 

zendsignalen. Uit onderzoek blijkt dat de blootstel‑

ling van mensen aan zendsignalen meer afhankelijk 

is van het gebruik van mobiele en draadloze diensten 

(zelf of door anderen in de buurt), dan van de aan‑

wezigheid van zendantennes en zendmodules in of 

op gebouwen.

Worden leerlingen meer blootgesteld aan radiosignalen als 
er een Wi-Fi-netwerk wordt aangelegd op school?
In de regel geeft een Wi‑Fi‑computernetwerk meer 

blootstelling aan zendsignalen dan een computer‑

netwerk op basis van kabels. Als leerlingen op school 

met hun mobiele telefoon veel verbinding zoeken met 

mobiel internet, kan het aanleggen van een vrij toegan‑

kelijk Wi‑Fi‑netwerk de blootstelling aan radiosignalen 

juist verminderen.

Welke maatregelen kan een school treffen om de blootstelling 
aan Wi-Fi-signalen te beperken?
Als een school een Wi‑Fi‑netwerk aanlegt, is het 

belangrijk dat de afstand tussen de gebruikers en de 

Wi‑Fi‑modules zo klein mogelijk is. Als leerlingen veel 

gebruik maken van mobiel internet kan het openstel‑

len van het Wi‑Fi‑netwerk de blootstelling aan radiosig‑

nalen verminderen. De blootstelling aan Wi‑Fi‑signalen 

zal dan wel toenemen, maar de totale blootstelling aan 

radiosignalen wordt minder.

Binnen het Kennisplatform Elektromagnetische Velden 

& Gezondheid bundelen het RIVM, TNO, DNV KEMA, 

de GGD’en, het Agentschap Telecom en ZonMw hun 

 kennis. <

> Meer informatie: www.kennisplatform.nl

> Extra geld voor meer taaldocenten
Om meer leraren Nederlands, Engels, Frans, Duits en klassieke talen voor de klas te krijgen, gaan 
universiteiten meer eerstegraads leraren talen opleiden. Het kabinet stelt daarvoor Y 4 miljoen 

beschikbaar, zo maakte onderwijsminister Jet Bussemaker onlangs bekend.

Op dit moment vormen deze talen de zogenoemde 

‘tekortvakken’, vakken waar te weinig leraren voor 

beschikbaar zijn. Dat bedreigt de kwaliteit van het 

onderwijs en dus is er werk aan de winkel voor de 

universiteiten en lerarenopleidingen, aldus minister 

Bussemaker. De minister daagt de opleidingen uit 

om zelf met initiatieven te komen om meer jongeren 

enthousiast te maken voor een baan voor de klas.

Eerder maakte minister Bussemaker bekend dat lera‑

renopleidingen studenten strenger gaan selecteren 

op geschiktheid voor het beroep, kennis en motivatie. 

Deze maatregel moet de studie‑uitval terugdringen en 

leiden tot betere leraren. <

> Bron: www.rijksoverheid.nl
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> Nieuwe subsidieregeling voor aanbieders 
praktijkbegeleiding
Werkgevers die leerlingen in het vmbo goede praktijkbegeleiding bieden, kunnen aanspraak maken 
op de nieuwe subsidieregeling Praktijkleren. Dat is vastgelegd in de subsidieregeling Praktijkleren. 
De subsidieregeling treedt per 1 januari 2014 in werking en vervangt de WVA (Wet Vermindering 

Afdracht).

Met de subsidieregeling Praktijkleren wil het kabinet 

werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en 

werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een 

compensatie voor de kosten die een werkgever maakt 

voor de begeleiding van een leerling in de praktijk. 

Die begeleidingskosten kunnen onder andere bestaan 

uit materiaalkosten, kosten van in te zetten werkne‑

mers voor de begeleiding of kosten die verbonden zijn 

aan de inschakeling van intermediaire partijen om te 

beschikken over de deelnemer of student.

Bekostigde onderwijsinstellingen ontvangen voor hun 

aandeel in de opleiding bekostiging en nu wordt via 

deze regeling ook de werkgever voor diens inspannin‑

gen gecompenseerd. De werkgever maakt zelf de afwe‑

ging aan welke type werknemers hij behoefte heeft en 

aan wie hij een leerwerkplaats beschikbaar stelt.

Consequenties
De regeling treedt per 1 januari 2014 in werking. 

De subsidie wordt per studiejaar verstrekt. Het eerste 

studiejaar loopt daardoor bij de eerste aanvraagronde 

van 1 januari tot en met 31 juli 2014 voor de mbo‑ en 

vmbo‑sector. Ter stimulering van het gebruik van de 

regeling wordt in dit eerste jaar zoveel mogelijk van 

het beschikbare bedrag aan subsidie verstrekt. Daarom 

is geregeld dat ook in dit eerste jaar tot ten hoogste 

2.700 euro per plek aan subsidie kan worden ontvan‑

gen. Feitelijk kan een werkgever daardoor in het eerste 

jaar in een kortere periode evenveel subsidie ontvan‑

gen als in de jaren daarna voor een volledig studiejaar.

Omdat de werkgever tot 1 januari 2014 afdrachtver‑

mindering onderwijs kan claimen op grond van de 

WVA, kan de werkgever voor het studiejaar 2013/2014 

meer middelen ontvangen dan onder de huidige 

AV‑onderwijs. Dit laatste is wel afhankelijk van het 

totaal aan gerealiseerde leerwerkplaatsen waarvoor 

subsidie wordt gevraagd.

Het ministerie van OCW zal vanaf de start de nieuwe 

subsidieregeling monitoren op doelmatigheid en effec‑

tiviteit. Minister Bussemaker verwacht de eerste bevin‑

dingen voor de zomer te kunnen rapporteren aan de 

Tweede Kamer. <

> De Regeling Praktijkleren is te downloaden via 

www.avs.nl/vo/dossiers/financien.

> Wijziging regeling functiemix VO
De Regeling versterking van de functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2010–2012 is gewijzigd. 

Dat heeft staatssecretaris Dekker van OCW bekendgemaakt.

De wijziging betreft het aanpassen van het beschikbare 

bedrag aan aanvullende bekostiging en een aantal 

gemeentelijke herindelingen. Het beschikbare bedrag 

wordt verhoogd van Y 61,2 miljoen naar Y 61,3 miljoen. 

Dit zijn de middelen ten behoeve van de tweede tran‑

che versterking functiemix.

In het Convenant LeerKracht van Nederland zijn pres‑

tatieafspraken vastgelegd voor de versterking van de 

functiemix in het voortgezet onderwijs in 2014 ten 

opzichte van de startmeting van 2008. De middelen 

worden beschikbaar gesteld, omdat de tussendoelstel‑

lingen voor de versterking van de functiemix met peil‑

datum oktober 2011 zijn gehaald. Met deze wijzigings‑

regeling wordt ook de vervaldatum één jaar verlengd. <

> De wijziging van de Regeling is te downloaden via 

www.avs.nl/vo/dossiers/overigedossiers/functiemix.
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> Prognose arbeidsmarkt onderwijs tot 2025
CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe ramingen gemaakt voor de 

onderwijsarbeidsmarkt voor de periode tot en met 2025. Voor het primair onderwijs voorziet 

CentERdata na 2015 een toename van het aantal vacatures, onder meer het gevolg van een relatief 

lage instroom in de lerarenopleiding en het gegeven dat veel oudere leerkrachten over enkele 

jaren met pensioen gaan.

In 2020 wordt in het po een tekort verwacht van ruim 

3.000 leerkrachten. Oplopend tot 7.000 a 10.000 in 2015. 

CentERdata verwacht dat er in de grote steden (en dan 

vooral in Amsterdam) extreem veel vacatures zullen zijn.

Voor het voortgezet onderwijs worden voornamelijk tij‑

delijke tekorten voorzien met een maximum rond 2015 

en 2016. Dit wordt veroorzaakt door een relatief hoge 

uitstroom van ouderen in de komende jaren gecom‑

bineerd met het feit dat het aantal leerlingen een 

maximum kent in de genoemde twee jaren. Na 2020 

zullen de tekorten naar verwachting weer opgelost 

zijn. Het rapport gaat naast de macrotekorten ook in 

op relevante arbeidsmarktstromen, de regionale sprei‑

ding van tekorten en welke vakken in het voorgezet 

onderwijs met tekorten te maken zullen krijgen, zoals 

de exacte vakken en moderne talen. <

> Meer informatie: 

www.centerdata.nl en www.rijksoverheid.nl/ministeries/

ocw/documenten‑en‑publicaties

Netwerk

Naar een nieuw 
perspectief
Leidinggeven aan een basisschool is vaak uit-
dagend en bevredigend, maar zeker niet gemak-
kelijk. Het komt helaas regelmatig voor dat direc-
teuren in conflict raken met het bestuur en dat 
ontslag dreigt. Ondersteuning en een luisterend 
oor kunnen helpen om dat proces goed door te 
maken. Daarom start de AVS het netwerk ‘Naar een 
nieuw perspectief’.

Binnen het nieuwe netwerk kunnen ervaringen gedeeld 

worden met collega-directeuren over (ontslag)ervaringen, 

de (vaak onbekende) mogelijkheden na ontslag en het 

toekomstperspectief. Om tot een goede en planmatige uit-

werking van een gewenst en mogelijk toekomstperspectief 

te komen, kunnen deelnemers eventueel intekenen op 

een outplacementtraject. Tijdens de kennismakings-

bijeenkomst op 18 februari (inloop met een broodje 

vanaf 12.30 uur) inventariseert AVS- adviseur Jan Stuijver 

de wensen en verwachtingen. In de vier daaropvolgende 

netwerkbijeenkomsten is er aandacht voor de teleurstel-

ling en de fasen die u doorloopt (hoe kom ik tot een goede 

vaststellingsovereenkomst, wat kan ik verwachten van het 

participatiefonds?) en werkt u samen met de andere deel-

nemers en Jan Stuijver aan de vertaling van deze thema’s 

naar de eigen situatie.

Meer informatie en inschrijven: www.avspifo.nl

Netwerk

55-plus, en wat nu?
Het nieuwe netwerk 55-plus van de AVS organi-
seert op 22 januari aanstaande van 13 tot 17 uur 
de open kennismakingsbijeenkomst ‘Levensfasen 
in beeld’. Het netwerk 55-plus behandelt vragen 
die mensen zich in deze fase vaak stellen, zoals: 
Welke kansen en mogelijkheden zijn er (nog) in 
deze fase van mijn loopbaan? Hoe blijf ik vitaal? 
Is mijn pensioen goed geregeld? Hoe bereid ik 
me daar op voor?

Tijdens de bijeenkomst (inloop met een broodje vanaf 

12.30 uur) houdt senior AVS-adviseur Tom Roetert een 

inspirerende inleiding over de betekenis van de verschil-

lende levensfasen. U krijgt inzicht in uw eigen plek, waar u 

staat en wat u ermee kunt.

Naderhand kunt u eventueel besluiten om u in te schrijven 

voor het netwerk, zodat u meerdere bijeenkomsten bij 

kunt wonen. Op naar een sprankelende eindronde!

Meer informatie en inschrijven: www.avspifo.nl
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AVS-bijeenkomst: Btw en Passend onderwijs
De invoering van de Wet Passend onderwijs brengt naast wijzigingen op het gebied van onderwijs ook btw-risico’s met 
zich mee. Laat u tijdig informeren en kom op 8 januari 2014 naar de bijeenkomst ‘Wet Passend onderwijs: loop geen 
onnodig btw-risico!’

De Wet Passend onderwijs geeft scholen de zorgplicht om leerlingen te voorzien in Passend onderwijs. Om aan deze plicht te kunnen 

voldoen, is het noodzakelijk dat scholen gaan samenwerken. Het samenwerkingsverband krijgt een eigen budget voor extra ondersteu-

ning. Het verdelen van dit budget, maar ook het detacheren van personeel en de werkzaamheden ten behoeve van de leerlingen kunnen 

ertoe leiden dat de school 21 procent btw moet betalen. Door hier slim mee om te gaan, worden eventuele risico’s geminimaliseerd en 

kan het budget zo optimaal mogelijk worden benut. Na deze bijeenkomst heeft u voldoende basiskennis over btw en de nieuwe Wet 

Passend onderwijs. U leert veel voorkomende fouten en risico’s herkennen om zo problemen met bijvoorbeeld de Belastingdienst te 

voorkomen. De bijeenkomst ‘Btw en Passend onderwijs’ wordt aangeboden door de AVS in samenwerking met BTW-PLAZA, hét platform 

voor kennis, nieuws en advies op het gebied van btw. Meer informatie en inschrijven: www.avspifo.nl

Minileergang (6 eendaagsen)

Van moetisme naar moreel 
besef: opbrengstgericht 
leiderschap
Opbrengstgericht leiderschap is een actueel thema. Hoge presta-

ties zijn belangrijk, kinderen moeten optimale kansen krijgen in 

onze complexe samenleving. Die prestaties realiseren we echter 

niet door meer van hetzelfde te doen, maar door op alle niveaus in 

de school dingen anders te doen en andere dingen te doen. Deze 

minileergang richt zich op de vraag: wat is nodig in de school om 

hoge opbrengsten te realiseren en wat betekent dit voor leider-

schap? In essentie komt het erop neer dat de leider zich ontwikkelt 

van onderwijskundig leider naar systeemleider.

‘e e n  z e e r  p o s i t i e v e  e r va r i n g .  v o lo p 
b a g a g e  o m  m e e  v e r d e r  t e  k u n n e n ’

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader (locatie-

leiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor mensen die 

ambities hebben in de richting van leiderschap.

Minileergang van 4 tweedaagsen

Op weg naar excellent 
schoolleiderschap

Uw omgeving verwacht een schoolleider die weet te bouwen en 

te verbinden. Iemand die kwaliteiten herkent en deze op de juiste 

manier en op het juiste moment weet in te zetten. Als schoolleider 

heeft u een bepalende rol voor de kwaliteiten van uzelf, uw team en 

daarmee ook van het onderwijs. Die verantwoordelijkheid vraagt 

om regelmatig onderhoud. Focus op doelgerichtheid, opbrengsten 

en prestaties is daarbij een must.

In uw veelzijdige en veeleisende rol als gedreven schoolleider heeft 

u behoefte aan verbreding, verdieping en verrijking van uw dage-

lijkse functioneren. U leert graag van en met elkaar rondom 

relevante onderwerpen en actuele thema’s, en boort een netwerk

aan van bevlogen collega’s en kennisdragers. Als professional ziet 

en ervaart u graag persoonlijke groei.

Doelgroep: ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau, 

die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.

Een greep uit het aanbod vanaf januari 2014

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Raadpleeg voor uitgebreide omschrijvingen, overige opleidingen en trainingen, maatwerk, 

meer informatie en inschrijven de AVS Professionaliseringsgids 2013/2014 of kijk op 

www.avspifo.nl, de website van het AVS Professionalisering- en Innovatiecentrum 

Funderend Onderwijs voor leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs.
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Minileergang (zes eendaagsen)

Professioneel kapitaal: 
leidinggeven boven 
verwachting
Innovatie en creativiteit zijn dringend nodig om te kunnen werken 

aan de uitdagingen van deze tijd. Andy Hargreaves heeft de afgelo-

pen twee jaar onderzoek gedaan in achttien excellente organisaties 

naar de vraag: welk leiderschap maakt in zeer goed functionerende 

organisatie het verschil? Hij komt tot vijftien variabelen die het fun-

dament vormen voor deze minileergang. Ze worden verbonden met 

belangrijke thema’s als opbrengstgericht leiderschap, het ontwik-

kelen van professioneel kapitaal en recente inzichten in 

veranderingsprocessen.

Doelgroep: bovenschoolse directies en middenkader (locatie-

leiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor mensen die 

ambities hebben in de richting van leiderschap.

Eenjarige opleidingen: 16 eendaagsen
en 1 tweedaagse

Schoolleider start- en 
vakbekwaam
De AVS biedt sinds januari 2012 deze erkende cedeo gecertificeerde 

schoolleidersopleiding aan, in samenwerking met het Centrum voor 

Nascholing (CNA). U werkt aan de ontwikkeling van uw persoonlijk 

leiderschap en aan het ambachtelijke deel van het schoolleider-

schap: het sturen in de domeinen schoolorganisatie, onderwijsor-

ganisatie, kwaliteitszorg, personeel, facilitair, financieel beleid en 

cultuur. Ook leert u onderzoek in te zetten en onderzoeksresultaten 

te benutten ter versterking van het leiderschap. In de opleiding 

Schoolleider vakbekwaam wordt het ambachtelijke deel van het 

schoolleiderschap naar een hoger niveau gebracht. U werkt aan 

verdieping en verbreding van uw persoonlijk en onderwijskundig 

leiderschap. Na afloop kunt u leidinggeven aan duurzame school-

ontwikkeling en een ‘lerende organisatie’.

Doelgroep startbekwaam: leerkrachten, adjunct-directeuren, 

ib’ers en coördinatoren met leiderschapsambities. U heeft vol-

doende ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een 

verbetertraject in de eigen school.

Doelgroep vakbekwaam: functioneel leidinggevenden

Minileergang (zes eendaagsen)

Theorie U: diepe zelfreflectie 
en leren van de toekomst

De vraag waar we voor staan, is hoe we een antwoord vinden op 

grote uitdagingen. In zijn U-theorie laat Otto Scharmer ons kennis-

maken met een nieuw concept van leidinggeven dat gebaseerd is 

op het verbinden van mensen met hun ziel, hun moreel besef. 

Wie je bent als leider of leerkracht speelt een belangrijke rol. 

Om de omslag te maken van leren uit het verleden naar leren van 

de toekomst, doorlopen we de vijf bewegingen van de U (seeing, 

sensing, presencing, creating, evolving). We maken een praktische 

vertaalslag naar uw school. Na afloop heeft u de instrumenten om 

de visie van de organisatie blijvend helder te krijgen.

‘ v e e l  a f w i s s e l i n g  i n  w e r k v o r m e n  e n 
e e n  v e r ta a l s l a g  n a a r  d e  p r a k t i j k . 
i n s p i r e r e n d ! ’

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader (locatie-

leiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor mensen die 

ambities hebben in de richting van leiderschap.

3 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Interim-management,
iets voor u?

Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional 

 specifieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring en 

 mentaliteit. Daarnaast zijn eigenschappen als integriteit, zorgvul-

digheid, transparantie en professionaliteit van hoog belang. Alleen 

‘een goede directeur geweest zijn’, blijkt in de praktijk daarvoor 

niet voldoende te zijn. Juist het met distantie kunnen werken, maar 

wel met voldoende nabijheid om mensen te kunnen bewegen, is 

een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn.

In de opleiding onder andere aan de orde hoe interim-management 

en organisatieverandering samenhangen, welke competenties 

 interimmanagers nodig hebben (de drie C-’s) om organisatie veran-

deringen te kunnen aansturen, wat de invloed is van de specifieke 

context waarbinnen zij werken en van de specifieke rol die ze ver-

vullen, en wat interim-managers onderscheidt van gewone 

managers en ‘implementerende adviseurs’.

‘e r g  v e r r i j k e n d e  c u r s u s  o m  z e l f 
w e e r  e e n  s ta p  t e  z e t t e n ,  b r e e d 
a a n b o d ’

Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader, 

adjunct-directeuren en interim-managers, die een volgende stap 

in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor 

interim-management.

Kijk voor meer informatie zoals data, kosten, trainers en inschrijven op www.avspifo.nl. Of neem contact op met de AVS via 

schoolforleadership@avs.nl of tel. 030-2361010. Wilt u een training, opleiding, advies of coaching op maat voor uw organisatie of team? 

Neem dan contact op met Margriet van Ast, adviesopmaat@avs.nl of coaching@avs.nl.
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21 december 2013
t/m 5 januari 2014
Kerstvakantie

8 januari 2014
Wet Passend onderwijs:
loop geen onnodig btw-risico!

10 januari 2014
Masterclass Leren in de 21e eeuw, basis

13 en 14 januari 2014
Op weg naar excellent schoolleiderschap

15 januari 2014
Opleiding Middenkader

16 januari 2014
Krimp? Niet bij de pakken neerzitten!
Effectieve strategie-implementatie

16 en 17 januari 2014
Professioneel bestuurder

17 januari 2014
Masterclass Leren in de 21e eeuw, verdieping
Theorie U (3-daagse)

21 januari 2014
Normjaartaak
Goed onderwijsbestuur voor de schoolleider

22 januari 2014
Schoolleider Vakbekwaam
Opbrengstgericht leiderschap
Goed onderwijsbestuur voor de bestuurder
Meesterlijk coachen

22 en 23 januari 2014
Schoolleider Startbekwaam

24 januari 2014
Meerscholen- of clusterdirecteur
Leidinggeven boven verwachting

28 januari 2014
Naar andere schooltijden

Meer informatie en inschrijven:
www.avs.nl/agenda
www.avspifo.nl

(onder voorbehoud)

> Eerste inschrijvingen 
AVS-congres 2014
Hoor ook bij de club van vroege vogels die zich al hebben ingeschreven 
voor het AVS-congres 2014 en profiteer nu van een aantrekkelijke 
vroegboekkorting die geldt tot en met 7 februari 2014!

Tijdens de geslaagde open dag op 22 novem‑

ber is het volledige programma van het 

AVS‑congres 2014 bekendgemaakt en vanaf 

dat moment is het mogelijk om in te schrijven 

op de verschillende sessies en workshops. 

Een aantal van de aanwezigen heeft van die 

mogelijkheid gebruikgemaakt en profiteerde 

van een vroegboekkorting die kan oplopen 

tot Y 70,‑. Wist u trouwens dat u als AVS‑lid 

ook een introducé mee kan nemen naar het 

congres? De introducé betaalt dan Y 295,‑ in 

plaats van Y 550,‑. Ga naar www.avs.nl/congres2014/inschrijven voor meer informatie 

over de tarieven en om u aan te melden.

Luc Stevens
Het AVS‑congres 2014 richt zich op drie pijlers van modern leider‑

schap, te weten ‘visionair’, ‘transformationeel’ en ‘gespreid’ leider‑

schap. De schoolleider voor de toekomst kan binnen deze pijlers 

kiezen voor verschillende inspirerende sessies, lezingen en work‑

shops. Uit de eerste inschrijvingen blijkt al dat de sessie van Luc 

Stevens (nummer 1 in de congresbrochure) over pedagogisch leider‑

schap zeer populair is. Ook de methode Zorg&Onderwijs Matcht 

(nummer 19 in de congresbrochure) van de AVS en Intraverte staat 

in de belangstelling, gezien het aantal aanmeldingen voor dit programmaonderdeel. 

Bekijk op www.avs.nl/congres2014/programma het volledige congresprogramma.

Meer informatie: www.avs.nl/congres2014

De AVS wenst haar leden goede feestdagen 
en een zeer voorspoedig 2014.

Leiders voor de toekomst
AVS congres —14 maart 2014


