Collega’s, gasten en andere aanwezigen
Geweldig dat ik hier voor u mag staan, als nieuwe voorzitter van de AVS, tenminste
vanaf morgen...
En wie staat hier dan? Een korte introductie is op zijn plaats: Mijn naam is Petra van
Haren. Ik ben 48 jaar en moeder van drie zoons tussen 18 en 23 jaar. Ik ben leerkracht,
schooldirecteur en schoolbestuurder geweest en ben via bestuurlijke functies in
samenwerkingsverbanden nauw betrokken bij Passend onderwijs in vele aspecten.
Ik ben ervan overtuigd dat kinderen onze toekomst zijn en opvoeding en onderwijs de
sleutel daartoe. Het staat diep op mijn netvlies gegrift, dat de kwaliteit van de
schoolleider de kwaliteit van de school bepaalt en dat professionele, gemotiveerde
leerkrachten daarbij onontbeerlijk zijn. Zonder overdreven te willen klinken denk ik te
kunnen zeggen dat fundamenteel onderwijs de basis van de toekomst van Nederland is.
Wij doen ertoe als onderwijs!
Het is dan ook méér dan een uitdaging en ook een privilege om een man als Ton Duif op
te volgen, die in de afgelopen 20 jaar niet alleen de oprichter, maar ook de
verpersoonlijking van de AVS is geweest. En zoals u ziet zal ik zeker geen imitatie
kunnen zijn van deze voorzitter! De AVS, de Algemene Vereniging Schoolleiders. Een
club waar je niet alleen lid van bent, maar waar je vooral ook eigenaar van bent! Het is
met name onze structuur, de vereniging, van waaruit ik vol overtuiging leiding wil geven;
ónze AVS.
In december heb ik mijn sollicitatiebrief geschreven vanuit een uitspraak van Ghandi: ‘ …
Kijk daar gaan mijn mensen... Ik moet ze volgen want ik ben hun leider...’. Deze
uitspraak kenschetst voor mij de opdracht die ik heb aangenomen. Elke schoolleider,
stuk voor stuk, u allemaal, zijn de mensen die ik mag volgen en van daaruit mag
vertegenwoordigen in het voorzitterschap van de AVS. Het wordt mijn uitdaging om
samen mét u en tegelijkertijd námens u datgene te doen waar de AVS voor staat.
Namelijk: de realisatie van een belangenorganisatie, dat is het invullen van onze rol als
vakbond, maar ook het invulling geven aan de beroepsorganisatie. Een klassieke
vakbond stond vooral voor het voorkomen, opvangen en dempen van de risico’s van de
werknemer.
Een moderne vakbond moet meer zijn. De AVS moet in alle aspecten de leidinggevenden
in het funderend onderwijs ondersteunen in een kansrijke en succesvolle carrière. Dan
gaat het over álle activiteiten die te maken hebben met onderwijsinhoud en uw
professionalisering, hand in hand met uw rechtpositionele belangen. Het gaat daarbij om
u, de schoolleiders!
Het is mijn passie om vanuit de verbinding met het onderwijsveld er alles aan te doen
om deze missie wáár te maken. Maar ik heb u daarbij nodig. Wij allemaal hebben elkaar
nodig. Om elkaar te informeren, naar elkaar te luisteren en om elkaar te versterken en
samen te werken om onze scholen en het schoolleiderschap op de agenda te zetten en te
houden van alle partners en belanghebbenden in onze sector.
Gelukkig sta ik, staan wij, er niet alleen voor. De AVS heeft een geweldig bureau, waar
kundige mensen de helpdesk bezetten en onderhandelingen voeren, waar adviseurs en
trainers uw ondersteuning en professionalisering ter hand nemen, waar een directie en
staf van medewerkers zorgen voor het functioneren van onze AVS als organisatie. Het
bureau onder leiding van directeur Roelf Willemstein, die u vandaag ook uw dagvoorzitter
is.
En dan is er natuurlijk de ledenraad. Het hoogste orgaan van onze vereniging.
Schoolleiders die namens het veld het gesprek voeren met mij, het bestuur en de
directie. Mensen die tijd en energie vrijmaken om deze rol inhoud te geven. Zij zijn hier

vandaag, in de workshops en op in AVS-stand, dus spreek hen vooral aan op wat u bezig
houdt en wat u verwacht van de AVS. Zij zijn uw spreekbuis!
Tot slot is er het bestuur, ook vertegenwoordigers uit ons ledenbestand. Zij zijn het team
waarmee ik mijn nieuwe functie zal gaan invullen. Ik stel ze heel graag even persoonlijk
aan u voor: Jan Morsink, vicevoorzitter, Hans Pennings, secretaris en Jos de Bruijn, onze
nieuwe penningmeester. Laat het u duidelijk zijn dat wij van harte uw input ontvangen,
per mail of in een gesprek of op een andere manier, want dat stellen wij op prijs om u op
een goede manier te kunnen vertegenwoordigen in het krachtenveld van onze sector, de
maatschappij en de politiek.
Er speelt op dit moment een boel in het onderwijs. Dat hoef ik u niet uit te leggen of te
vertellen. De overwegingen van de AVS zijn zojuist uitgesproken in de laatste jaarrede
van onze voorzitter Ton Duif. Een rede die ik dan ook niet dunnetjes ga overdoen.
Maar laat ik u vragen: de AVS is een mooie en sterke organisatie van en voor
schoolleiders in het funderend onderwijs. Er is een boel gebeurd de afgelopen periode en
natuurlijk gaat er ook de komende jaren nog veel gebeuren. Wilt u mij úw vertrouwen en
de support geven om samen met u en námens u die dingen te doen die wij met elkaar
belangrijk vinden. Wilt u mij daarin voeden, adviseren en steunen, zodat wij samen sterk
op kunnen trekken voor onze kinderen, onze scholen, ons land en onze toekomst als
schoolleiders. Als tegenprestatie beloof ik u alles te doen wat in mijn competentie en
mogelijkheden ligt om de doelen van de AVS waar te maken.
Vandaag is een feestelijke en ook wel historische dag. Ik hoop u in de toekomst nog vaak
te mogen ontmoeten, maar vandaag zal voor mij vooral in het teken staan van het
afscheid van onze voorzitter en mijn gewaardeerde collega Ton Duif, dus tot later en
maak er een goede dag van! Dank u wel!

