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Geachte leden en andere lezers,
Het afgelopen schooljaar is voor de AVS behoorlijk dynamisch verlopen. Dit vooral vanwege de afronding 

van een interne reorganisatie, het wisselen van voorzitter, het ontwikkelen van een gedragen visie op de 

koers voor de komende jaren, het onderhandelingsproces CAO PO, de landelijke invoering van Passend on-

derwijs en ten slotte de vele aangrijpende incidenten die zich op scholen in Nederland hebben voorgedaan. 

Het doet mij genoegen te kunnen constateren dat de AVS voor veel van haar leden een steun en toeverlaat 

heeft kunnen zijn, bijstand heeft kunnen verlenen of soms ook als wederzijdse ‘critical friends’ in gesprek 

heeft kunnen gaan. De AVS heeft veel van haar leden een stap verder geholpen in de persoonlijke ontwik-

keling en is door de leden weer verder geholpen in haar eigen ontwikkeling. Ook is de AVS op veel manieren 

en aan veel overlegtafels weer een serieuze partner geweest, in het belang van haar leden en de sector 

funderend onderwijs als geheel.

De AVS is een vereniging van en voor haar leden. Dit betekent 
dat we het gesprek met onze leden actief zoeken en de diverse 
gegeven feedback serieus oppakken. Onze helpdesk is dagelijks 
in gesprek met onze leden. Ook de voorzitter, directie, adviseurs, 
bestuursleden, leden van onze ledenraad en leden van onze com-
missies onderhouden veel contact met elkaar en overige leden, 
zowel op de AVS, als digitaal, als in de scholen, of op bijeenkom-
sten. Dat is belangrijk, omdat de AVS de stem van haar achterban 
vertegenwoordigt. Het veld schoolleiders funderend onderwijs is 
breed en niet altijd eenduidig in zijn opvattingen. Dit maakt het 
een uitdaging om de belangen van onze leden dusdanig te verte-
genwoordigen dat recht wordt gedaan aan deze brede achterban.

De AVS is het afgelopen jaar aan haar basisrollen als vak- en 
beroepsorganisatie goed tegemoet gekomen, maar ziet ook verbe-
terpunten in het licht van de professionele, educatieve, maat-
schappelijke en economische ontwikkelingen. Een veranderende 
samenleving vraagt om ontwikkeling van de visie op onderwijs 
voor het heden, maar vooral ook voor de toekomst. Het is be-
langrijk dat de AVS daarbij anticipeert in haar visie op educatief 
leiderschap en het belang van de verbinding in het funderend 
onderwijs in relatie tot haar basisrollen. Het vraagt dat we als 
AVS proactief en dynamisch blijven. Gezien de enorme betrok-
kenheid die ik het afgelopen jaar heb mogen constateren, heb ik er 
alle vertrouwen in dat wij dit met elkaar gaan oppakken!

Petra van Haren, voorzitter AVS
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Collectieve belangenbehartiging
De weg naar een nieuwe CAO PO is in het schooljaar 2013-2014 een belangrijk speerpunt. Ook voert de AVS dit verslagjaar weer veel 

Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO).

CAO PO
Dit schooljaar staat in het teken van het bereiken van een nieuwe, 
moderne CAO PO. In het voortraject hebben de onderwijsbon-
den, waaronder de AVS, en de PO-Raad veel gebrainstormd en ge-
discussieerd met medewerkers uit het veld over een nieuwe CAO 
PO. De uitkomsten van deze sessies zijn toen gebundeld in het 
Innovatieschrift ‘mijn werk, onze scholen’. In dit schrift staat de 
verzamelde ambitie beschreven in zogenaamde bouwstenen, die 
ook zo gebruikt zijn voor het traject naar een nieuwe CAO PO. 
De AVS heeft in de onderhandelingen (door cao-onderhandelaars 
Paul van Lent en Harry van Soest) altijd ervoor gepleit dat aan 
iedere school een directeur verbonden is. Andere punten die 
voor de AVS al van meet af aan van cruciaal belang zijn, zijn de 
functiebeschrijvingen conform FUWASYS voor de schoolleider, 

Druk bezochte voorlichtingsbijeenkomsten over de CAO 

(Foto: Tineke Snel)

verheldering van de normjaartaak (in het kader van werkdruk-
verlaging), de regeling duurzame inzetbaarheid en de professi-
onalisering van de schoolleider. De AVS signaleert bijvoorbeeld 
dat onderwijsgevend personeel met taken van de directie wordt 
belast, een zeer ongewenste ontwikkeling die de kwaliteit van het 
onderwijs niet ten goede komt. De AVS heeft zich er sterk voor 
gemaakt dat schoolleiders zelf over hun professionaliseringsbud-
get kunnen beschikken.

De AVS-inzet is in de onderhandelingsperiode voortdurend afge-
stemd met het bestuur, de directie, de commissie en e-mailgroep 
Arbeidsvoorwaarden en de Ledenraad. 

De cao-onderhandelingen tussen de sociale partners, de AVS en 
andere vakbonden en de PO-Raad hebben maanden in beslag 
genomen en verkeren soms in een impasse. Een enkele keer is het 
overleg geschorst vanwege onderwerpen die moeizaam verlopen, 
zoals het leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en de 40-urige 
werkweek (dossier werkdruk). Om het gesprek vlot te trekken, 
besluiten de bonden en de PO-Raad in het voorjaar een nieuwe, 
onafhankelijke voorzitter van het overleg aan te stellen. Vervol-
gens zijn de partijen daar goed uitgekomen en is er constructief 
overleg gevoerd.

Onderhandelaarsakkoord 
Net voor de zomervakantie (2 juli 2014) bereiken werkgevers- en 
werknemersorganisaties een onderhandelaarsakkoord over een 

nieuwe cao (1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015). Er is een totale 
ruimte van 3 procent voor arbeidsvoorwaardenbeleid. Enkele 
belangrijke resultaten zijn de 1,2 procent loonsverhoging voor alle 
werknemers en een regeling voor de begeleiding van startende 
leraren. Ook zijn er afspraken gemaakt voor duurzame inzet-
baarheid van al het personeel, om de werkdruk aan te pakken 
en professionalisering te versterken. Onderdeel daarvan is een 
regeling voor oudere werknemers vanaf 57 jaar. In de nieuwe 
CAO PO is ook opgenomen dat elke school een schoolleider moet 
hebben om de ontwikkeling van de schoolorganisatie profes-
sioneel vorm te geven. ‘Elke school een schoolleider’ is van het 
begin af aan de inzet van de AVS in de cao-onderhandelingen. 
Ook andere onderwerpen die de AVS als speerpunten heeft, zoals 
professionalisering van schoolleiders, zijn in de cao opgenomen. 
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De herregistratie-eisen voor het Schoolleidersregister PO zijn in 
de cao opgenomen en het jaarlijkse bedrag van 2000 euro voor 
professionalisering van de schoolleiders wordt gecontinueerd. 
Het functiewaarderingssysteem fuwa-po wordt in het schooljaar 
2014-2015 verder uitgewerkt op met name de directiefunctie.

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten 
De AVS heeft in juli en september (2014) diverse regionale voor-
lichtingsbijeenkomsten georganiseerd op verschillende plaatsen 
in het land. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomsten waren 
er veel vragen over de uitwerking en praktische invulling van 
diverse onderwerpen op schoolniveau. 

AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het is heel fijn om zoveel leden 
te ontmoeten op deze avonden. Het toont een stuk betrokkenheid 
maar ook horen we veel vragen en zorgen die de schoolleiders 
bezighouden rond dit thema. Ik stel de inbreng van onze leden 
enorm op prijs. Zij brengen kracht- en pijnpunten ter discussie 
die wij ons als AVS aantrekken en die we meenemen op verschil-
lende overlegtafels. Het geeft ons weer extra input op de zaken 

die onze leden graag onder de aandacht van de politiek willen 
brengen of houden. Het gaat dan over grote thema’s als werk-
druk, beperkte gelden voor professionalisering, extra gelden voor 
de sector maar ook gestegen kosten, grotere klassen, krimp die 
toegankelijkheid van onderwijs onder druk zet, zorg over het 
invoeren van de Wet werk en zekerheid, echte kansen voor jonge 
leerkrachten en ga zo maar door. Ik word vooral geraakt door 
de enorme passie voor het realiseren van onderwijskwaliteit die 
ik elke keer ervaar. Schoolleiders zien gelukkig heel veel kansen 
en zitten vaak met plezier in hun werk. Op dit moment hebben 
ze ook soms zorgen over de manier waarop de nieuwe cao zal 
uitpakken en wat dit los gaat maken in hun team en bij ouders. 
De schoolleider is uiteindelijk de persoon die beleid, de cao en 
de wet- en regelgeving implementeert in de dagelijkse gang van 

zaken op school. Zoals de AVS al jaren onder de aandacht brengt: 
de spil waar de school op drijft. Deze cao is een eerste stap op weg 
naar verdere modernisering. Het uiteindelijke doel richt zich op 
meer flexibiliteit en ruimte voor scholen om tot een professionele 
organisatie te kunnen ontwikkelen waarbij ruimte voor talent en 
een realistische werkbelasting mogelijk is.”

Eind september 2014 is bekend geworden dat 56 procent van de 
leden heeft ingestemd met de nieuwe CAO PO en is de CAO PO 
2014 een feit nadat deze algemeen verbindend is verklaard. Zowel 
werkgevers als werknemers hebben ingestemd met het onderhan-
delaarsakkoord.  

Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO)
Als een van de vier betrokken vakbonden voert de AVS Decen-
traal Georganiseerd Overleg (DGO). DGO wordt gevoerd als er 
sprake is van een reorganisatie op school- of bestuursniveau, die 
rechtspositionele 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 veel DGO’s over rechtspositionele ge-
volgen voor het personeel. Door de invoering van de wet Passend 
onderwijs is ook veel overleg gepleegd met besturen van samen-
werkingsverbanden. 

De CAO-partners na vaststelling van de CAO PO 2014 
(Foto: Hans Roggen)
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Individuele belangenbehartiging
 
Veel leden raadplegen de AVS Helpdesk om ruggespraak te hebben over actuele zaken. De helpdesk beantwoordt wekelijks rond de 

170 vragen via de mail en telefoon over diverse onderwerpen. Ook zijn er regelmatig verzoeken voor juridische ondersteuning.

De vijf adviseurs op de AVS Helpdesk krijgen dit verslagjaar veel vragen over de CAO PO en de wet Passend onderwijs. Ook andere on-
derwerpen komen regelmatig aan bod, zoals  medezeggenschap, schooltijden, fusie en krimp en vragen over de individuele rechtspositie 
van leden. De adviseurs van de helpdesk bekijken zorgvuldig, vaak in samenspraak met de juridische afdeling, of ze kunnen meedenken 
met een leidinggevende over de gevolgen van een mogelijk aankomend conflict tussen de leidinggevende en zijn/haar bestuur of van de 
bestuurder met zijn/haar Raad van Toezicht. Dergelijke zaken worden in principe door de juridische afdeling van de AVS behandeld, maar 
soms is het belangrijk dat een leidinggevende ‘on speaking terms’ blijft en zelf tot een oplossing probeert te komen. Op tijd met elkaar in 
gesprek gaan, kan ervoor zorgen dat een juridische procedure wordt voorkomen. 

Naast de werkzaamheden voor de AVS Helpdesk vertegenwoordigen de helpdeskadviseurs de AVS in diverse overleggen en commissies 
(zie paragraaf ‘commissies, werkgroepen en andere overleggen’) en verzorgen ze trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten, functiewaarde-
ringen en vakinhoudelijke publicaties. Zo zijn er twee nieuwe publicaties samengesteld: Bestaansrecht scholen primair onderwijs (Harry 
van Soest) en Zicht op pensioen (Jan Stuijver). Ook is de Verlengde CAO PO 2013 in boekvorm uitgebracht en is een herziene versie van 
de publicatie Goed onderwijs goede MR uitgegeven.

Juridische ondersteuning
De juridische afdeling van de AVS behandelt de zaken waar AVS-leden, rondom hun eigen rechtspositie als werknemer, in terechtkomen. 
Het kan gaan om situaties van herplaatsing, arbeidsongeschiktheid, conflicten, schorsing, dreigend ontslag of disciplinaire straffen. Ook 
bezuinigingen op bestuur en management of de overgang naar een andere bestuursvorm kunnen direct gevolgen hebben voor de positie 
van directies en algemeen directeuren. Procedures variëren van het vaststellen van een vaststellingsovereenkomst 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 juridische 
afdeling: in het verslagjaar zijn dat rond de 155 zaken. In totaal zijn er in schooljaar 2013-2014 309 lopende zaken.

v.l.n.r.: Theo van den Burger, Ron Bruijn, 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 staat bij de AVS hoog op de agenda. De ontwikkeling van opleidingen bij de AVS die aan de 

registratie-eisen van Schoolleidersregister PO voldoen en de inzet voor de continuering van het persoonlijk budget voor professiona-

lisering, opgenomen in de nieuwe CAO PO, zijn daar voorbeelden van.  De AVS werkt in toenemende mate samen met gerenommeerde 

partners om de kwaliteitsstandaard van de opleidingen, leergangen en trainingen hoog te houden.

Sinds haar oprichting in januari 2013 heeft het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO) de eisen voor de basisregistratie en 

herregistratie vastgelegd. De AVS is voortdurend in gesprek met Schoolleidersregister PO om haar aanbod van opleidingen, leergan-

gen en trainingen te toetsen aan deze (her)registratie-eisen. Zij bemerkt daarbij ook het verhoogde bewustzijn van haar leden bij het 

belang van (her)registratie: steeds vaker wordt gevraagd of onze opleidingen en trainingen aan deze eisen voldoen. De AVS zet hier, 

mede door het aanstellen van programmamanager Margriet van Ast, meer op in.

Twee 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 leiding-
gevenden 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 SRPO erkend en voldoen 
aan de eisen voor basisregistratie. Ook voor het overige profes-
sionaliseringsaanbod geldt dat de AVS werkt aan het opvoeren 
van de standaard (registratie-eisen). In het komende schooljaar 
2014-2015 blijft dit ook een speerpunt van de AVS.

2000 euro voor professionalisering
De herregistratie-eisen voor het schoolleidersregister (SRPO) zijn 
opgenomen in de CAO PO. De AVS heeft zich er in de cao-onder-
handelingen hard voor gemaakt dat schoolleiders zelf over hun 
professionaliseringsbudget beschikken en duidelijkheid krijgen 
over de keuze in individuele 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 volgens 
de nieuwe cao verantwoordelijk voor de eigen professionalisering 
en maakt hierover 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 
professionaliseringsaanbod, deze doelen voor schoolleiders waar 
te maken. 

AVS Centrum Educatief Leiderschap
In het schooljaar 2013-2014 is ervoor gekozen om alle profes-
sionaliseringsactiviteiten van de AVS te laten plaatsvinden onder 
het label AVS Centrum Educatief Leiderschap (voorheen School 
for Leadership). Vorig schooljaar is reeds intensief gestart met de 
ontwikkeling van dit netwerkcentrum vanuit een samenhangende 
visie op leiderschapsontwikkeling, met als doel trainers, opleiders 
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. 

Een samenhangend, modern en actueel oplei-
dingsaanbod voor welk 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.

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=


JAARVERSLAG 2013-2014 -  8

Opleidingslijn en (door)ontwikkeling   
professionaliseringsaanbod
Dit jaar zijn voor het eerst twee handboeken voor schoolleiders, 
in po en vo, uitgegeven. Hierin is, naast andere relevante infor-
matie, het hele professionaliseringsaanbod opgenomen. Het AVS 
Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende oplei-
dingslijn, van aankomende schoolleiders (onderwijspersoneel 
met ambitie) tot en met professioneel bestuurders. Het biedt 
een aantal netwerken waarin leidinggevenden uit het funderend 
onderwijs elkaar ontmoeten ten behoeve van hun persoonlijke 
ontwikkeling. In het verslagjaar is voor het eerst de Leergang 
Professioneel Bestuurder gestart en zijn op suggesties vanuit onze 
leden de leergangen Clusterdirecteur (leidinggeven aan leidingge-
venden) en Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap ontwikkeld. 

Naast deze leergangen zijn veel nieuwe trainingen (door)ontwik-
keld voor het schooljaar 2013/2014 of 2014/2015, bijvoorbeeld 
Trendprofessional onderwijs, NLP 2 (verdieping), Mediation-
vaardigheden voor leidinggevenden, de masterclass Geluk voor 
leidinggevenden, Spiral Dynamics, Confronteren met respect, 
de nieuwe CAO PO en de masterclass 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. An-
dersom geldt dat onderwerpen die niet meer actueel zijn, jaarlijks 
worden verwijderd uit het aanbod. 
De AVS is in het verslagjaar actief bezig gegaan om met (initiële) 
postactieven de behoefte aan opleiding, ontwikkeling en inzet 
van senior werknemers en postactieven te verkennen. Dit leidt tot 
een aanbod dat zich richt op de aanloop naar het pensioen en de 
inzet in de post-actieve periode, in een aantal gevallen in samen-
werking met APG/Loyalis en/of ABP.

Leergang 
Op weg naar 

Excellent 
Schoolleider-

schap

Leergang 
Cluster-

directeur

Leergang 
Directeur IKC

Leergang 
Interim-

management

Opleidingen en Leergangen

www.avs.nl / professionalisering

Leergang Middenkader

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap

Leergang Professioneel Bestuurder

Deelnemers die bij de AVS op de Herenstraat in Utrecht een opleiding of training volgen, 

reageren heel enthousiast over de nieuwe trainingsruimtes van de AVS (Foto: Winnie Lafeber)

Programmamanager: Margriet van Ast
Meer informatie: cel@avs.nl

mailto:cel%40avs.nl?subject=
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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 
gevonden. Partners worden geselecteerd op hun toegevoegde 
waarde vanwege hun specifieke kennis of expertise. Programma-
manager Margriet van Ast: 

“Inmiddels is er een kleine groep partners verbonden aan het AVS 
Centrum Educatief Leiderschap. Een belangrijke partner in 2014-
2015 is Leeuwendaal. Door het samenwerken met partners vormt 

zich een breder kennisnetwerk, wat aansluit bij de doelstellingen 
van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. Bijkomend voordeel 
is de gedeelde promotie.” Zo heeft de AVS in samenwerking met 
Leeuwendaal en Stichting Social Solutions in dit verslagjaar de 
opleiding Directeur Integraal Kindcentrum ontwikkeld, die in 
2015 als maatwerktraject uitgevoerd wordt en ook in het open 
aanbod opgenomen wordt. Zo blijft het professionaliseringsaan-
bod van de AVS continu in ontwikkeling. Van Ast: “Van belang 
voor de toekomst blijft het doorlopend gesprek met (nieuwe) part-
ners omtrent de pijlers van het AVS Centrum Educatief Leider-
schap en de integrale kwaliteitszorg van ons aanbod.”

Internationalisering 
De AVS werkt samen met het Europees platform en anderen om internationalisering binnen de sector te stimuleren. Dit sluit aan bij 

Europese beleidsdoelen, waar ook Nederland partner in is.  De AVS is lid van de European School Heads Association (ESHA), een orga-

nisatie van Europese schoolleidersorganisaties uit het primair en voortgezet onderwijs. Doel van de ESHA is het beïnvloeden van de 

Europese onderwijspolitiek en de totstandbrenging van uitwisselingen tussen schoolleiders in Europa. AVS-leden kunnen het ESHA-

magazine via een (maandelijkse) digitale nieuwsbrief ontvangen, die vanuit de AVS wordt verstuurd.

Via ESHA heeft de AVS veel contacten in Europa. Daarvan 
hebben de leden profijt, wanneer we de jaarlijkse buitenlandse 
educatieve reizen samenstellen. Tijdens deze reizen ontdekken 
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. 

Het World Education Forum (WEF), dat in mei 2011 is opgericht, 
is ook gehuisvest in het nieuwe pand van de AVS. Voormalig 

AVS-voorzitter Ton Duif is initiatiefnemer en voorzitter van het 
WEF. 

Ruim tachtig miljoen kinderen wereldwijd hebben geen toegang 
tot onderwijs. Het World Education Forum (WEF) wil daar 
verandering in brengen en gaat regeringen over de hele wereld op 
hun verantwoordelijkheden wijzen. De missie is om het aantal 
kinderen dat toegang heeft tot onderwijs te vergroten. Daarmee 
sluit het forum aan bij de millenniumdoelen van de Verenigde 
Naties voor 2015.

Educatieve reis naar Curaçao

(Foto: Ina Rook)
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Passend onderwijs
In de rubriek Passend onderwijs in Kader Primair komt maan-
delijks dit thema aan de orde. De AVS participeert ook in diverse 
(bestuurlijke) overleggen en beleidsgroepen. AVS-voorzitter 
Petra van Haren zit in het bestuurlijk overleg Passend onderwijs 
samen met OCW, de sectorraden, bonden en belangengroepen. 
Beleid en monitoring staan hier centraal. Adviseur Jan Stuijver 
zit in de werkgroep Landelijke Impulsgroep Passend onderwijs. 
Deze werkgroep geeft praktische uitvoering aan het invullen van 
beleidslijnen vanuit het bestuurlijk overleg en volgt de stand van 
zaken rond de invoering van Passend onderwijs en bekijkt of dit 
goed verloopt. 

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. Tijdens het WMS-congres in november 2013 
hebben AVS-adviseurs workshops gegeven over medezeggen-
schap. Het bestaan van het steunpunt is verlengd tot 1 januari 
2015. 

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

Commissies, werkgroepen en  
andere overleggen in vogelvlucht

Voorzitter Petra van Haren ondertekent de samenwerkingsovereenkomst 

Stuurgroep versterking medezeggenschap  (Foto: Tineke Snel)

overleg (OCW, sociale partners en de twee koepelorganisaties 
PO-Raad en VO-raad) doet voorstellen over wat er noodzakelijk 
is in verband met de personele gevolgen die voortkomen uit de 
transitie van samenwerkingsverband ‘oud’ naar ‘nieuw’. Deze 
begeleidingscommissie doet het voorwerk, waarna het bestuurlijk 
overleg, waar AVS-voorzitter Petra van Haren in zit, de defini-
tieve besluiten neemt. 

Stuurgroep regeldruk OCW
De AVS heeft een enquête uitgezet onder onze leden over de 
ervaren regeldruk, waar heel goed op gereageerd is. De AVS is een 
van de deelnemers in de tripartiete werkgroep (OCW, PO-Raad 
en vakbonden) regeldrukagenda 2014-2017 om de problemen te 
inventariseren op gebied van werkdruk. Dit onderzoek gaat leiden 
tot een plan van aanpak om de werkdruk te beperken en beter in 
grip te krijgen, dat aan de Tweede Kamer aangeboden wordt. Als 
dit plan van aanpak definitief is, wordt het gepubliceerd op onze 
website of in een van onze andere communicatie-uitingen.

Stuurgroep versterking medezeggenschap 
In de samenwerkingsovereenkomst Versterking medezeggen-
schap is vastgelegd dat alle partijen (AVS, AOb, CNV Onderwijs, 
FvOv, PO-Raad, VO-raad, VOO, LO-raad en het LAKS) ervoor 
zorgen dat medezeggenschap op scholen versterkt wordt. Dit sluit 
aan bij het advies ‘goede medezeggenschap’ dat in het voorjaar 
verscheen, waarin de dragende organisaties van leerlingen, 
ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders aandacht 
vragen voor het gezamenlijke belang van de medezeggenschap 
in de onderwijssector (zie www.avs.nl/artikelen/adviesgoedeme-
dezeggenschap). Voor schoolleiders is het van belang dat er een 

www.avs.nl/artikelen/adviesgoedemedezeggenschap
www.avs.nl/artikelen/adviesgoedemedezeggenschap
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Gymles op de basisschool 

(Foto: Hans Roggen)

goedfunctionerende medezeggenschapsraad is. Daar maakt de 
AVS zich hard voor, ook in de toekomst.
Op 15 september 2014 heeft AVS-voorzitter Petra van Haren haar 
handtekening geplaatst onder de samenwerkingsovereenkomst.

Werkgroep Jonge Kind 
De gezamenlijke bonden (AVS, AOb en CNV Onderwijs) willen, 
samen met de Vereniging Jonge Kind en de Werk- en Steungroep 
Kleuteronderwijs, de specifieke positie en ontwikkelbehoefte van 
het jonge kind onder de aandacht brengen. De werkgroep stelt 
dat na de invoering van de basisschool de specifieke pedagogiek 
en methodiek voor de peuter, kleuter en het jonge schoolkind 
ernstig in de knel is gekomen. Niet hun ontwikkeling, maar het 
rendement van het lees-, schrijf- en rekenonderwijs staat voorop. 
Wat heeft het onderwijs aan jonge kinderen nodig? Hoe wordt de 
voorschoolse en vroegschoolse periode beter verbonden?
Daarvoor heeft de werkgroep een memorandum geschreven, 
waarin zeven kernpunten zijn beschreven over de positie van het 
jonge kind. Deze kernpunten gaan onder andere over het geven 
van professionele ruimte aan leerkrachten, een goede opleiding 

voor de kleuterleerkracht, een adequaat kleutervolgsysteem en 
een overheid die de goede voorwaarden creëert en ruimte geeft 
voor goed onderwijs.
Op 3 november 2014 wordt er een symposium georganiseerd over 
Het Jonge kind. Hiermee wil de werkgroep met de politiek in 
gesprek gaan.

Gezonde school 
Samen met de MBO Raad en de andere sectororganisaties geeft 
de AVS, in de persoon van adviseur Tom Roetert, de Gezonde 
School-adviseur vorm. Een gezonde school is een school die op 
structurele en samenhangende manier aan de gezondheid van 
leerlingen en het team werkt. Diverse partners werken samen 
met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 

OC&W aan de Gezonde School, waaronder het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Gezondheidsfond-
sen en GGD GHOR Nederland. Tom Roetert is een van de vier 
Gezonde School-adviseurs die drie dagen per week de Gezonde 
School-aanpak bij scholen promoot en scholen begeleidt om het 
vignet Gezonde School te halen. Scholen die structureel aandacht 
besteden aan bepaalde gezondheidsthema’s, kunnen in aanmer-
king komen voor het vignet.
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, vak-
bonden po (waaronder de AVS) en vo en ouderorganisaties, voert 
regelmatig 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 

inspectie 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 onder-
zocht 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 steekt ook in op het versterken 
van de professionele dialoog in de school en het ontwikkelen naar 
de professionele leergemeenschap, waarbij de rol van de school-
leider 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. 

http://www.gezondeschool.nl
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Commissie Onderwijs
De commissie Onderwijs adviseert (on)gevraagd het bestuur en 
de AVS over actuele thema’s. Dit verslagjaar is bijvoorbeeld ge-
sproken over het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie 
en de combinatie daarvan met de invoering van Passend onder-
wijs. De commissie nodigt regelmatig sprekers uit, bijvoorbeeld 
over het thema Integraal Kindcentrum (IKC). Dit heeft onder 
andere ertoe geleid dat er hierover aanbod is opgenomen in het 
professionaliseringsaanbod van de AVS. 
Nieuw is dat de leden nu ook via e-mail kunnen meediscussiëren 
over actuele zaken of vragen van de AVS. Dit verhoogt de betrok-
kenheid.

Commissie Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
Deze commissie is in dit verslagjaar met name betrokken geweest 
bij de totstandkoming van het cao-onderhandelingsakkoord en 
het innovatieschrift dat hieraan voorafging. Ook AVS-leden die 
niet lid zijn van deze commissie konden deelnemen aan de ‘cao 
e-mail discussiegroep’.

Commissie onderwijs  

(Foto: Philip Vos)

De uitkomsten van de CAO en de ledenraadpleging worden vanaf 
september (2014) verder besproken en uitgewerkt in deze com-
missie.

Commissie Postactieven 
Sinds 2013 heeft de AVS ook een commissie Postactieven. Deze 
commissie brengt postactieve  AVS-leden bij elkaar en wil de 
AVS-organisatie ondersteunen bij haar activiteiten. Veel postac-
tieve AVS-leden willen namelijk nog direct betrokken blijven bij 
het werkveld. Dit blijkt ook uit een enquête die in het verslagjaar 
onder de postactieve leden is uitgezet, waarin zij aangeven dat 
zij, hoewel niet meer werkzaam in de praktijk, toch nog op een of 
andere manier met de AVS verbonden willen blijven.

De commissie Postactieven bestaat uit acht leden en staat onder 
voorzitterschap van Jan Pieter van Bruchem. Bij de commis-
sievergaderingen is ook altijd iemand van het AVS-bestuur of 
–bureau aanwezig. Een van de eerste zaken die de commissie in 
het bestuur heeft gerealiseerd, is een significante reductie op de 
toegangsprijs van het AVS-congres voor postactieven. Ook is er 
een agenda voor komend schooljaar vastgesteld.
De inhoud van de vergaderingen, die in het verslagjaar vier keer 
hebben plaatsgevonden, bestaat meestal uit voorstellen over de 
positie van de commissie binnen de AVS-organisatie en op welke 
manier zij doeltreffend kan bijdragen aan de vereniging.
Samen met pensioenuitvoerder APG en het Ambtenarencentrum 
gaat de AVS in schooljaar 2014-2015 zes bijeenkomsten organi-
seren voor postactieve leden. Zij gaan in een netwerk samen met 
postactieven uit andere (niet-onderwijs) sectoren kijken hoe zij 
betrokken kunnen en willen blijven. Zo kunnen postactieve leden 
onder andere ook de aankomende postactieve leden begeleiden en 
helpen zich zinvol voor te bereiden op hun naderend pensioen.

Commissie huisvesting
De commissie huisvesting is al een tijd niet meer structureel ge-
organiseerd en is in het verslagjaar niet actief geweest. Wanneer 
de doordecentralisatie komend jaar gestalte krijgt, wordt bekeken 
of dit weer nodig is.
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Contact met de leden 
Via diverse communicatie-uitingen houdt de AVS haar leden op de hoogte van inhoudelijke of bestuurlijke thema’s en actuele ontwik-

kelingen. Daarnaast vinden uitwisselingen van ervaringen en ideeën plaats over werkgerelateerde onderwerpen via het AVS-congres 

en andere ledenbijeenkomsten of conferenties.

Ledenraad
In het schooljaar 2013-2014 is de Ledenraad vier keer bijeen-
geweest: een tweedaagse in oktober 2013 en drie eendaagse 
vergaderingen. De samenstelling van de Ledenraad veranderde 
bij de start van het jaar, omdat vijf leden zijn afgetreden. We 
namen afscheid van Stefan van Haaren, Paulien Hermsen, 
Henk Overeem, Sylvia Reinold en Ger de Vos.  Deze plekken 
werden, na reglementaire verkiezing, ingenomen door Anita 
Kroonen, Bert Klaas, Judith Sliedrecht, Paul van den Heuvel en 
Bas van den Bosch. Meer informatie over onze Ledenraad is te 
vinden op www.avs.nl 

Op de tweedaagse van 3 en 4 oktober 2013 waren een aantal 
belangrijke zaken geagendeerd:

 I.  De interne ontwikkelingen binnen de AVS, wat resulteerde 
in reorganisatie en afslanking van de gehele organisatie, als 
ook een nauwe samenwerking met Leeuwendaal.
II.  Vervulling van vacatures van bestuursleden en de vacature 
van voorzitter
III.  Het nieuwe Schoolleidersregister PO
IV.  De rol van de onderwijsinspectie de komende jaren

Op de bijeenkomst van 11 december 2013 was een belangrijk 
thema de keuze van een nieuw bestuurslid. Het ledenraadslid 
Jos de Bruijn werd gekozen. Dat betekende een vacature voor 
de Ledenraad. Een ander belangrijk gespreksonderwerp was 
het vertrek van Ton Duif per maart 2014. De vacaturestelling, 
het voorzittersprofiel  en procedure werden besproken.

De periode tot maart 2014 kenmerkte zich vervolgens door 
het zoeken naar een nieuwe voorzitter. De Ledenraad was erg 
verheugd dat na de procedure door de werving- en selectie-

commissie een zeer geschikte kandidaat werd voorgesteld aan 
de Ledenraad. De Ledenraad ging unaniem akkoord met de 
benoeming van Petra van Haren als nieuwe voorzitter van de 
AVS.

In de bijeenkomst van 28 maart 2014 verwelkomden we dan 
ook  met veel plezier de nieuwe voorzitter, Petra van Haren. 
Ook Mogens Domela Nieuwenhuis werd verwelkomd als 
nieuw lid van de Ledenraad, die de vacante plaats opvulde die 
ontstaan was door het vertrek van Jos de Bruijn. De Ledenraad 
ging akkoord met een door het bestuur voorgestelde contri-
butieverhoging. Tevens werd de Ledenraad bijgepraat over de 
cao-onderhandelingen. De Ledenraad nam tenslotte op deze 
vergadering officieel afscheid van Ton Duif als voorzitter. 
Op haar laatste bijeenkomst van het schooljaar 2013-2014, op 
13 juni 2014, werd nogmaals gesproken over de ontwikkelingen 
rondom de nieuwe cao en gaf de nieuwe voorzitter een presen-
tatie over de koers die ze met de AVS in de toekomst wil gaan 
varen. Deze koers is het centrale thema op de tweedaagse van 
de Ledenraad in oktober 2014. Ten slotte stond de Ledenraad 
stil bij haar eigen rol binnen de AVS.
In alle bijeenkomsten is steeds ruimte geweest om ook de 
werkgroepen uit de Ledenraad gelegenheid te geven de actuele 
stand van zaken met iedereen te delen. 

Tot slot
De Ledenraad spreekt haar waardering uit voor het werk van 
het bestuur in deze moeilijke tijd voor het onderwijs, voor 
schoolleiders en bestuurders.

Rick Matser, secretaris
Maarten Bauer, voorzitter

Het kantoor van de AVS op de Herenstraat in Utrecht 

(Foto: Martijn van der Meer)

http://www.avs.nl 
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Vertrekkend AVS-voorzitter Ton Duif geeft het voorzitterschap over aan zijn opvolger Petra van Haren  

(Foto: Will Geurds)

AVS-congres 
Het AVS-congres is al bijna 20 jaar een ontmoetingsplek voor 
gelijkgestemden, met altijd een kwalitatief hoog inhoudelijk pro-
gramma. De meer dan 1000 leidinggevenden en leerkrachten die 
het congres in maart bezoeken, willen allen werken aan de kwali-
teit van het onderwijs. In gesprek met collega’s ontstaan interes-
sante discussies en worden informatie en ideeën uitgewisseld. 
Op het jaarlijkse AVS-congres is er ruimte genoeg om aandacht 
te schenken aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling 
en informatie te vergaren over actuele ontwikkelingen, visies en 
modellen. Leidinggevenden doen op deze dag veel energie en 
inspiratie op.

Het negentiende AVS-congres staat ook in het teken van het 
afscheid van scheidend voorzitter Ton Duif, tevens oprichter van 
de AVS. In krap twintig jaar tijd heeft Ton Duif de schoolleider 
op de (politieke) kaart gezet, aldus oud-onderwijsminister Loek 
Hermans. In zijn jaarrede somt Duif negen punten op die volgens 
hem hoog op de onderwijsagenda moeten blijven staan. Een 
daarvan is zijn bekende pleidooi om de school als meer dan een 

optelsom van cijfertjes en Citoscores te zien. Ton Rombouts, bur-
gemeester van Duifs woonplaats Den Bosch, is ook aanwezig en 
verheft hem tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Petra van 
Haren neemt de voorzittershamer over. Zij stelt zich aan het grote 
publiek voor als een echte verenigingsvoorzitter die rechtstreeks 
of via de ledenraad graag op de hoogte wordt gebracht van wat de 
leden van hun vereniging wensen en verwachten. 
Patrick van Veen, zelfstandig bioloog, schrijver en eigenaar van 
Apemanagement, gaat in zijn inleiding in op pestgedrag van apen 
en wat schoolleiders en leerkrachten hiervan kunnen leren. Van 
Veen laat aan de hand van chimpanseegedrag zien hoe schoollei-
ders pestpatronen kunnen herkennen en hoe zij kunnen bijdragen 
aan de proactieve aanpak van pesten op school.

Het congres heeft in 2014 als thema ‘Leiders voor de toekomst’ en 
is onderverdeeld in drie programmalijnen: visionair, transforma-
tioneel en gespreid leiderschap. Deelnemers volgen een of twee 

plenaire sessies (van Luc Stevens, Jaap Versfelt of Mark van Vugt) 
of een (interactieve) workshop van onderwijs- en leiderschapsdes-
kundigen. Tussendoor is er voldoende tijd om te netwerken, de 
informatiemarkt te bezoeken of te lunchen.
In de AVS-stand is er de hele dag aanloop met vragen over actuele 
onderwerpen, beleidsvraagstukken of praktische vragen, die 
beantwoord worden door (helpdesk-)adviseurs, communicatie-
medewerkers, vertegenwoordigers van de ledenraad en kaderle-
den uit de diverse commissies. Er worden op 14 maart weer veel 
tweets verstuurd met #avscongres, afkomstig van bezoekende 
schoolleiders, standhouders, AVS’ers en genodigden voor de 
afscheidsreceptie van Ton Duif. 

https://twitter.com/hashtag/avscongres
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Website en nieuwsbrieven
In het verslagjaar is het aantal bezoekers van onze website per 
maand gestegen naar bijna 50.000 per maand. De meest bezochte 
pagina’s zijn: homepage, nieuws, professionaliseringsaanbod, dos-
siers (onder andere personeelsbeleid), vacatures en AVS-congres. 
Aan het einde van het verslagjaar, eind juli 2014, is de nieuwe 
website van de AVS gelanceerd. Er zijn inhoudelijke, visuele 
en technische verbeteringen doorgevoerd. Ook leden hebben 
feedback gegeven, wat geleid heeft tot diverse aanpassingen. De 
site is gebruiksvriendelijker door het duidelijke uitklapmenu per 
onderdeel en een geavanceerde zoekfunctie. De diverse website-
onderdelen, zoals vacatures, AVS Voordeel en professionalise-
ringsaanbod, zijn nu geïntegreerd in één website. Ook is er geen 
aparte site meer voor het voortgezet onderwijs, maar is deze 
informatie nu te vinden op www.avs.nl 

De AVS heeft in het verslagjaar ook de nieuwsvoorziening ge-
optimaliseerd. Naast de toegenomen nieuwsvoorziening op de 
website, gaan er met grote regelmaat nieuwsbrieven uit naar de 
leden en andere belangstellenden. Maandelijks gaat er een online 

nieuwsbrief uit speciaal voor het voortgezet onderwijs. Twee 
keer per maand wordt de online nieuwsbrief voor het primair 
onderwijs verstuurd. In het schooljaar 2014-2015 verschijnt de 
nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs elke twee weken, net 
als de nieuwsbrief voor het Funderend onderwijs. Halverwege het 
verslagjaar, vanaf februari, is de AVS begonnen met het versturen 
van de digitale nieuwsbrief KaderDigitaal, een digitale versie van 
de hardcopy nieuwsbrief Kadernieuws. Ten slotte verstuurt de 
AVS elke twee weken een nieuwsbrief Professionalisering, met 
nieuws over onze professionaliseringsaanbod en andere AVS-
activiteiten.

Publicaties 
De AVS geeft maandelijks het goed gelezen en gewaardeerde 
vakblad Kader Primair uit. De artikelen en rubrieken uit het blad, 
dat elke maand een ander thema heeft, zijn alle toegespitst op het 
werkveld van leidinggevenden in het primair onderwijs. Vanaf het 
schooljaar 2014-2015 is het blad, nadrukkelijker dan voorheen, 
gericht op leidinggevenden in het funderend onderwijs.
Andere publicaties die de AVS uitgeeft zijn het Handboek voor 
schoolleiders in het primair onderwijs (inclusief het professionali-
seringsaanbod), het Handboek voor leidinggevenden in het voort-
gezet onderwijs en diverse brochures, zoals over onze educatieve 
reizen, het AVS-congres en ons professionaliseringsaanbod. Ook 
heeft de AVS nieuwe publicaties uitgegeven, samengesteld door 
AVS-adviseurs: Bestaansrecht scholen primair onderwijs en Zicht 
op pensioen. Tevens is de verlengde CAO PO 2013 uitgegeven en 
een herziene versie van Goed onderwijs goede MR. 

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

Media en Sociale Media
De AVS wordt met grote regelmaat gevraagd om in landelijke 
(nieuws)bladen en in radio- en televisieprogramma’s haar mening 
namens de achterban te verwoorden. Dit gebeurt meestal bij 
monde van de voorzitter, maar ook de afdeling communicatie of 
de directie hebben hier een actieve rol in. Ook gaat met regelmaat 
een persbericht uit over actuele onderwerpen. 

Kijk ook op
www.avs.nl/
professionalisering

Professionaliseringsaanbod
2014/2015

Handboek voor leidinggevenden 
in het voortgezet onderwijs

v a k b l a d  v o o r  l e i d i n g g e v e n d e n  i n  h e t  p r i m a i r  o n d e r w i j s
Kader Primair
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De onderwijsinspectie deed onderzoek onder 298 schoolleiders 
en bij 269 schoolbesturen. Doel was kennis te verwerven over de 
kwaliteit en effectiviteit van schoolleiders. Daarnaast wilde de 
inspectie een beter beeld krijgen van de rol van besturen bij het 
bewaken en bevorderen van de kwaliteit van schoolleiders.
Uit het onderzoek blijkt dat schoolleiders in het basisonderwijs en 
het speciaal onderwijs het best zijn in het opbouwen van ver-
trouwen, betrouwbaar en geloofwaardig handelen en het bevor-
deren van professionalisering van leerkrachten. Ook hebben ze 
voldoende zicht op de omgeving van de school. In het voortgezet 
onderwijs zijn bekendheid met en inzetten van wet- en regelgeving 
sterke punten van schoolleiders. Minder goed zijn ze in het reflec-
teren op het eigen handelen, zorgen voor een professionele cultuur 
en het vertalen van verwachtingen van belanghebbenden.

In alle sectoren hebben schoolleiders voldoende draagvlak binnen 
hun teams. Moeite hebben ze met het anticiperen op risico’s en 
dilemma’s, het oplossen van complexe problemen en het gebrui-
ken van interne of externe gegevens bij het verbeteren van de 
school. Waarschijnlijk is dit mede een verklaring voor het feit dat 
kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken op veel scholen nog 
moeizaam van de grond komen. Er is geen samenhang tussen 
de kwaliteit van schoolleiders en de omvang van besturen of de 
ligging in de stad of op het platteland. Ook de samenstelling van 

de schoolbevolking en de denominatie van de school maken geen 
verschil, evenmin de vooropleiding van de schoolleider. Sekse 
maakt echter wel iets uit: in het basisonderwijs scoren vrouwelijke 
schoolleiders vaker bovengemiddeld. 
Sterke en zwakke punten van besturen lijken veel op die van 
schoolleiders. Bij de besturen zijn dus ook vergelijkbare verbete-
ringen mogelijk en wenselijk. Naarmate besturen de kwaliteit van 
schoolleiders beter bewaken, functioneren schoolleiders beter.

‘Faciliteer professionalisering’
Het rapport bevestigt een aantal uitgangspunten die de AVS al 
geruime tijd onder de aandacht brengt. AVS-voorzitter Petra van 
Haren: “Investeren in de professionalisering van schoolleiders 
loont. Het is in het belang van de kwaliteit van het onderwijs om 
te investeren in de kwaliteit van schoolleiders. De AVS maakt zich 
al jaren hard voor de positieverbetering van de schoolleider en 
vraagt daarbij nadrukkelijk om faciliteiten voor professionalise-
ring.”

Lees de volledige reactie van AVS-voorzitter Petra van Haren op 
www.avs.nl/artikelen/investereninprofessionaliseringschoolleider-
loont. In Kader Primair 8 (verschijningsdatum 19 april) volgt een 
uitgebreid commentaar op het rapport van de inspectie.

Er is een groot verschil in kwaliteit van schoolleiders. Een op de drie schooldirecteuren scoort onvoldoende op 

een van de vijf basiscompetenties die van een schoolleider verwacht mogen worden. Ook blijkt dat hoe sterker 

besturen de kwaliteit van scholen bewaken en stimuleren, hoe beter de schoolleiders zijn. Dat concludeert de 

onderwijsinspectie na onderzoek naar de kwaliteit van schoolleiders.

‘Voor beter onderwijs zijn 
betere schoolleiders nodig’

Inspectie over kwaliteit schoolleiders:

Diverse publicaties van de AVS

http://www.avs.nl
http://www.avs.nl/vereniging/onsaanbod?qt-ons_aanbod=1#qt-ons_aanbod
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De AVS is het meest actief op Twitter (@schoolleider). Ook voor-
zitter Petra van Haren is te volgen op twitter (@GPMvanHaren). 
Van alle sociale media komen de meeste bezoekers via Twitter op 
onze website. In het verslagjaar is een Facebook-pagina opgezet, 
waar de tweets ook te zien zijn. De tweets van de voorzitter zijn, 
net als haar blog en de ‘posts’ van haar werkveldbezoeken, te zien 
op onze website (www.avs.nl/vereniging/weblog). Ook heeft de 
AVS een LinkedIn-bedrijvenpagina.

Onderwijspoort 
Het Onderwijscafé, dat de AVS twee keer per jaar organiseert 
in samenwerking met PO-Raad en VO-raad, is in het schooljaar 
2013/2014 geformaliseerd tot Onderwijspoort. De Onderwijs-
poort vindt plaats in Nieuwspoort, dicht bij de Tweede Kamer-
leden die vaste gasten zijn bij deze bijeenkomsten. In de Onder-
wijspoort discussieert het onderwijsveld met de politiek over een 
actueel thema. Meer informatie: www.onderwijspoort.org

AVS-voorzitter Petra van Haren wordt aan de tand gevoeld door dagvoorzitter Boris van der Ham over het onderwerp krimp, 

tijdens de Onderwijspoort op 2 april in Nieuwspoort in Den Haag (Foto: Jan de Groen)

Scholenpanels
De AVS doet al jaren onderzoek naar wat er leeft in het veld. Met 
enige regelmaat zetten we enquêtes onder onze leden uit, wat 
actuele en betrouwbare informatie oplevert. Met de resultaten 
kunnen we vaak effectief het onderwijsbeleid beïnvloeden. Ook 
vormen ze waardevolle informatie voor de beleidsontwikkeling 
van onze vereniging.
In dit verslagjaar zijn er scholenpanels uitgegaan over de onder-
werpen: professionaliseringsbeleid, postactieve leden, de rol van 
leidinggevenden bij de invoering van Passend onderwijs en het 
vervullen van vacatures.

https://twitter.com/schoolleider
https://twitter.com/gpmvanharen
http://www.avs.nl/vereniging/weblog
http://www.onderwijspoort.org
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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 € 2.072.797 en een nadelig saldo van € 186.130.
De volledige jaarrekening is goedgekeurd door de ledenraad.

Exploitatierekening 2013-2014

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

 2013/2014  2013/2014  2012/2013 

Baten 

    Contributies      1.612.820      1.576.000      1.612.820

    (Rijks)bijdragen OCW        438.549         375.000        438.549 

    Overige baten        698.618         598.000        698.618 

    Totale baten      2.749.987      2.549.000      2.749.987

Lasten 

    Kostprijs van de omzet 484.090 514.500 601.107

    Personele lasten 1.504.850 1.366.000 1.619.045

    Afschrijvingen materiële vaste activa        16.465           17.500          10.347 

    Overige personele lasten 277.789 277.750 383.828

    Huisvestingslasten        267.510         270.200        194.217 

    Administratie- en beheerslasten        69.133         58.750        -20.479

    Inventaris en apparatuur     389      500     63 

   2.620.226      2.505.200      2.788.128 

 Financiële baten en lasten 

    Financiële baten 15.910           15.000 26.803

    Financiële lasten -2.621           -2.000 -2.575

    Saldo financiële baten en lasten 13.289          13.000 24.228

 Buitengewone baten/lasten v.j. 16.080 0 152.010

 Exploitatiesaldo 
        

59.049           56.800         138.097 

 Resultaat deelneming AVS Holding BV
                    

-245.179 -176.900 -917.616

 Resultaat na deelneming      -186.130  -120.100 -779.519
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Balans per 31 juli 2013 (na bestemming van het resultaat)

Actief  31 juli 2014  31 juli 2013 

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris  249.039  272.643 

 

Financiële vaste activa

    Deelneming in groepsmaatschappijen        18.068         0 

    Groepsmaatschappijen 18.000 18.000

    Overige vorderingen          55.000         55.000 

     91.068  73.000 

Vlottende activa

 

Vorderingen

    Handelsdebiteuren 279.072 239.688

    Vorderingen op groepsmaatschappijen 14.065 117.500

    Overige vorderingen        27.258           85.418 

    Overlopende activa        93.454         88.585 

 413.849  531.191 

 

Liquide middelen 1.318.841 1.432.610

Totaal  2.072.797  3.136.299 

 

Passief  31 juli 2014  31 juli 2013 

Eigen vermogen

    Algemene reserve 279.708 465.838

 Schulden op korte termijn

    Schulden aan leveranciers en
    handelskredieten 18.998 17.777

    Schulden aan groepsmaatschappijen 29.408 820

    Belastingen en premies sociale verzekeringen 59.348 132.267

    Schulden terzake pensioenen 25.113 53.283

    Overige schulden 0 21.787

    Overlopende passiva 1.660.222 1.617.672

 1.793.089  1.843.606 

Totaal  2.072.797  2.309.444 
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Resultaatverdeling
Voorgesteld wordt het totaal nadelig resultaat ad € 186.130 ten laste te brengen aan de algemene reserve. Dit voorstel is reeds in de jaar-
rekening 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 2014 en de samengevatte exploitatierekening 
over het boekjaar 2013/2014, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van de Algemene Vereniging van Schoolleiders per 31 juli 
2014. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 1 oktober 2014. Desbetreffende 
jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van 
onze controleverklaring van 1 oktober 2014.
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  2014 en in overeenstemming de grondslagen zoals beschreven in de 
toelichting op de jaarrekening.

Barneveld, 29 oktober 2014
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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