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Geachte leden en andere lezers,
Het afgelopen schooljaar stond in het teken van het afsluiten van een nieuwe cao, het opvangen van vele 

vluchtelingen in de scholen, het verder implementeren van Passend onderwijs en het professionaliseren van 

schoolleiders. Het belang van de  rol en positie van schoolleiders wordt steeds breder erkend, mede onder 

invloed van internationale rapporten zoals die van de OECD, maar ook vanuit de sector zelf en op het ministe-

rie vanuit de aangetoonde relatie met de onderwijskwaliteit.

Petra van Haren, voorzitter AVS
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De cao-onderhandelingen werden gedo-
mineerd door de problematiek rondom 
de Wet werk en zekerheid. Alle inspan-
ningen van de AVS en de sociale partners 

om deze wet van tafel te krijgen voor het onderwijs, mochten niet 
baten. Daarom is er veel tijd geïnvesteerd in het aanpassen van de 
landelijke regelgeving naar een cao-tekst die voor het onderwijs 
tot een zo werkbaar mogelijke uitvoering leidde. De AVS houdt de 
vinger aan de pols – in september 2016 is dit al gebeurd in de vorm 
van een peiling onder de leden -  wat er in de praktijk van alledag 
wordt ervaren vanuit deze regelgeving.
De Nederlandse scholen zijn afgelopen schooljaar geconfronteerd 
met de plotselinge opvang van vluchtelingenkinderen. Veel scholen 
moesten ad hoc hun onderwijs aanpassen en liepen tegen een forse 
taalbarrière aan. Niet alleen bij de kinderen, maar vooral ook bij 
de ouders. Als je als school minder dan vier kinderen opvangt, 
krijg je geen extra middelen. Scholen zochten – individueel - snel 
naar oplossingen. Daar kwam de AVS achter door een peiling 
onder haar leden. De regiegroep vluchtelingen die kort daarop 
werd samengesteld en waar de AVS in vertegenwoordigd is, bracht 
meer duidelijkheid. Ondanks het aanhoudende lobbywerk richting 
de politiek is de bekostiging voor de scholen met minder dan vier 
vluchtelingenkinderen er helaas niet gekomen.

Alle opleidingen van de AVS zijn inmiddels gecertificeerd door 
het Schoolleidersregister PO. Veel (aankomende) schoolleiders 
weten de weg naar de opleidingen van de AVS te vinden. Het brede, 
doorlopende aanbod, spreekt veel schoolleiders aan. De leergang 
Directeur IKC is erg populair en voorziet in een behoefte. Ook zien 
we dat er in toenemende mate oog is voor leergangen als ‘Bildung 
voor schoolleiders’ en ‘Op weg naar Excellent Schoolleiderschap’.
Bij de AVS is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de ESHA-
conferentie in Maastricht waar in oktober 2016 meer dan 600 
Europese schoolleiders bij elkaar komen. Ook is de AVS partner in 
het traject Nationale Schoolleiders Top.
Kortom, een schooljaar waarin veel is gebeurd en ook resultaten 
zijn geboekt. In dit jaarverslag kunt u hierover lezen.
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Collectieve belangenbehartiging
In het verslagjaar stonden de onderhandelingen over de nieuwe cao prominent op de agenda. Ook is er weer veel Decentraal Georgani-

seerd Overleg (DGO) gevoerd. De AVS zet regelmatig peilingen onder haar leden uit. Die resultaten zijn een belangrijke peilstok om de 

AVS een stem te geven, ook richting de politiek.

CAO PO
De afgelopen twee jaar is de AVS stevig met onderhandelingen be-
zig geweest voor de nieuwe CAO PO 2016-2017. Vooral de proble-
matiek rondom de Wet werk en zekerheid (Wwz) en het aanpassen 
van de landelijke regelgeving naar een nieuwe cao-tekst waar het 
onderwijs mee kan werken, kostte veel tijd.
Op 27 april 2016 is de nieuwe cao afgesloten. AVS-adviseurs Paul 
van Lent, cao-woordvoerder namens de AVS, en Harry van Soest, 
lid van de technische werkgroep, hebben zich ingespannen om de 
verdere uitwerking van het onderhandelaarsakkoord in cao-teksten 
om te zetten. Nog net voor de zomervakantie is de digitale pdf be-
schikbaar en kunnen AVS-leden en andere schoolleiders bij de AVS 
de CAO PO als boekwerk bestellen (in september 2016 ook voor 
het eerst als ‘pocketuitgave’). Ook zijn de salaristabellen als aparte 
uitgave beschikbaar gesteld.
De invoering van de nieuwe cao heeft voor een toename van het 
aantal vragen bij de AVS Helpdesk gezorgd. In september 2016 vin-
den er in het land en bij de AVS  voorlichtingsbijeenkomsten over 
de nieuwe cao plaats.

Training CAO PO
Begin 2015 was er veel belangstelling voor deze nieuw opgezette 
training, maar vanwege de ‘verlengde cao’ heeft de training in het 
verslagjaar niet plaatsgevonden.  Voor het schooljaar 2016-2017 
wordt deze training opnieuw aangeboden en verwacht de AVS weer 
veel inschrijvingen. In de training geven de AVS-adviseurs ach-
tergronden over de diverse dossiers van de nieuwe cao. Ook vindt 
er een praktische vertaalslag plaats naar de toepassing in de eigen 

organisatie, zodat deelnemers daar hun beleidskeuzes op kunnen 
afstemmen. 

Het ABC van de CAO PO 
Nadat de definitieve cao-teksten bekend zijn, werkt de AVS Help-
desk weer aan een herziene uitgave van de publicatie ‘Het ABC 
van de CAO PO’ (eerste uitgave februari 2015). Deze uitgave is 
samengesteld als handvat voor de regelgeving uit de CAO PO. Het 
handzame boekje verduidelijkt de terminologie uit de cao en ver-
wijst daarbij naar de officiële bepalingen in de CAO PO 2016-2017.

Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO)
Als een van de vijf betrokken vakbonden voert de AVS Decentraal 
Georganiseerd Overleg (DGO). DGO wordt gevoerd als er sprake is 
van een reorganisatie op school- of bestuursniveau, die rechtsposi-
tionele gevolgen heeft voor het personeel (zie CAO PO artikel 13.2).
In het verslagjaar voeren de DGO-onderhandelaars Paul van den 
Heuvel, Harry van Soest en Jan Stuijver DGO in het kader van 
onder andere krimp van het aantal leerlingen en fusies van school-
besturen. Ook is er regelmatig overleg gepleegd met besturen van 
samenwerkingsverbanden vanwege de invoering van de wet Pas-
send onderwijs.

Scholenpanels (peilingen onder onze leden)
De AVS peilt met enige regelmaat de mening van haar leden over 
belangrijke actuele onderwerpen in het onderwijs. De resultaten 
van deze peilingen (scholenpanels) vormen de stem van de leden, 
die de AVS onder andere meeneemt richting de politiek. De AVS 

Ondertekening onderhandelaarsakkoord CAO PO 
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beschikt over een sterke achterban, die een groot deel van de 
scholen vertegenwoordigt, waardoor zij een serieuze partij is waar 
politiek Den Haag rekening mee houdt.
Dit verslagjaar is er om de maand een peiling uitgegaan, over 
onderwerpen als Passend onderwijs, cultuureducatie, asielzoe-
kersopvang en de schooladviezen (overgang po-vo). De opvang van 
asielzoekerskinderen op scholen is het hele jaar een terugkerend 
onderwerp geweest in de actualiteit. Uit een eerste inventarisatie 
onder leden in september 2015 bleek dat schoolleiders keihard 
aanlopen tegen de taalbarrière met de komst van asielkinderen. 
Ook geven zij aan dat het nauwelijks mogelijk is een intakegesprek 
te voeren met gevluchte ouders. De AVS heeft gesprekken gevoerd 
met de ministeries van OCW en SZW over de zaken die nodig zijn 
om een goede opvang en inrichting van het asielonderwijs mogelijk 
te maken. Deze benodigdheden lopen uiteen van het beschikbaar 
stellen van tolken en een overbruggingsbudget tot het organise-
ren van voldoende expertise en deskundigheidsbegeleiding voor 
schoolleiders, interne begeleiders en leerkrachten en het inrichten 
van netwerken voor schoolleiders om expertise en ervaringen te 
kunnen delen. Ook is er in april een brandbrief uitgegaan naar de 
Tweede Kamer waarin de AVS wijst op het belang van een brede 
integrale en duurzame visie op onderwijs en zorg voor de vluchte-
lingenkinderen. Zij dringt aan op investeringen op korte termijn, 
zodat nieuwkomers kansrijke jongeren worden die een waardevolle 
plek in onze samenleving kunnen vervullen. Samen met de PO-
Raad, die op dit dossier ook namens de AVS aan de bestuurlijke 
tafel zit, zijn er herhaaldelijk dergelijke verzoeken geweest richting 
de politiek. Uiteindelijk heeft staatssecretaris Dekker besloten toch 
twee jaar extra bekostiging voor asielonderwijs beschikbaar te stel-
len. Een mooi resultaat, na maandenlange drukuitoefening vanuit 
meerdere onderwijsorganisaties, waaronder de AVS. Helaas is de 
drempel (geen bekostiging bij minder dan vier asielzoekerskinde-
ren) die de AVS wilde afschaffen, intact gebleven.
Een ander terugkerend thema is de aandacht voor de eindtoets 
en het schooladvies. Het uiteindelijke besluit dat de school het 

schooladvies geeft en de eindtoets pas daarna plaatsvindt, met de 
mogelijkheid het schooladvies in overleg naar boven bij te stellen 
als de toetsuitslagen daar aanleiding voor geven, ging niet zonder 
slag of stoot. De AVS heeft hierover drie keer de mening van haar 
leden gepolst. Uit de laatste enquête kwam naar voren dat bij 65 
procent van de schoolleiders in het basisonderwijs de schooladvie-
zen  voor het voortgezet onderwijs na de eindtoets naar boven zijn 
bijgesteld. Zestien procent van de verzoeken om bijstelling heeft de 
basisschool niet gehonoreerd. De meeste schooldirecteuren vinden 
de huidige werkwijze een goede ontwikkeling en in het belang van 
de leerlingen. 
Meer informatie: www.avs.nl/vereniging/exclusiefvoorleden

Staat van de schoolleider
Voor de allereerste keer verschijnt in 
april 2016 de Staat van de school-
leider, in het kielzog van de Staat 
van het Onderwijs, de Staat van de 
Leerling en de Staat van de Leraar. 
De AVS is er trots op dat er nu ook 
een Staat van de schoolleider is, 
waar naast de AVS ook de VO-raad 
aan meegewerkt heeft. Uit de ant-
woorden van de 569 respondenten 
blijkt dat po-schoolleiders ervan 
doordrongen zijn dat hun kwaliteit 
essentieel is voor de kwaliteit van 
het onderwijs. Ze vinden professionaliseren en bijblijven in hun 
vak belangrijk. Bijna 90 procent vindt het zinvol als er een school-
leidersbeurs komt. Uit de Staat van de schoolleider blijkt verder 
dat meer dan de helft van de schoolleiders een (te) hoge werkdruk 
ervaart. 
Meer informatie: www.avs.nl/dossiers/staatvandeschoolleider

SCHOOLLEIDER
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Individuele belangenbehartiging
 
De AVS Helpdesk wordt veel geraadpleegd door AVS-leden die ruggespraak willen hebben over actuele of schoolgerelateerde zaken, 

cao of over hun (rechts)positie als werknemer. Leden leggen diverse professionele vragen waar ze in hun dagelijkse werk mee kampen 

aan de helpdesk voor. Elke maand ontvangt de helpdesk rond de 550 vragen via mail en/of telefoon. 

De meeste vragen gaan over de rechtspositie of de cao. De cao-
vragen gaan met name over de jaartaak en de verlofregelingen. Bij 
problemen met betrekking tot de eigen rechtspositie als werknemer 
waarvoor juridische ondersteuning nodig is, wijst de AVS Helpdesk 
door naar de juridische afdeling. In een aantal gevallen kan de AVS 
Helpdesk de leidinggevende zelf helpen om tot een oplossing te 
komen of een luisterend oor bieden. Het aantal juridische vragen 
van leden is vergeleken met vorig jaar sterk toegenomen. Hierbij 
speelt mee dat ook leidinggevenden van samenwerkingsverbanden 
aan de bel trekken.

De helpdeskadviseurs vertegenwoordigen de AVS in diverse over-
leggen en commissies (zie hoofdstuk ‘commissies, werkgroepen en 
andere overleggen’). Ook verzorgen ze trainingen, voorlichtings-
bijeenkomsten (bijvoorbeeld over de cao), functiewaarderingen en 
vakinhoudelijke publicaties. In dit verslagjaar zijn er twee nieuwe 
publicaties uitgegeven: ‘De jaartaak in het primair onderwijs’  en 
‘Het personeelsdossier, een goed begin is het halve werk’. Andere 
publicaties zijn geactualiseerd, zodat de informatie op het moment 
van uitgave up-to-date is. 

Juridische ondersteuning
De juridische afdeling van de AVS behandelt de zaken waar AVS-
leden, rondom hun eigen rechtspositie als werknemer, in terecht-
komen. Het kan gaan om situaties van herplaatsing, arbeidsonge-
schiktheid, conflicten, schorsing, dreigend ontslag of disciplinaire 
straffen. Ook allerlei ontwikkelingen rond bestuur en management 
of de overgang naar een andere bestuurs- of directiestructuur kun-
nen direct gevolgen hebben voor de positie van leidinggevenden. 
Procedures variëren van het vaststellen van een vaststellingsover-
eenkomst of een ontslagzaak bij de rechtbank tot een zaak bij het 

UWV over het recht op een uitkering of bij WWPlus over het recht 
op een bovenwettelijke uitkering. In geval er tegenstrijdige belan-
gen van twee (of meer) leden aan de orde zijn, schakelt de AVS ook 
externe juridische ondersteuning in, zodat de belangen van elk lid 
professioneel en objectief behartigd worden.
Een zaak aanmelden bij de AVS gaat altijd via de helpdesk van de 
AVS. Deze beoordeelt of de zaak wordt doorgezet naar de juridi-
sche afdeling: in het verslagjaar zijn dat rond de 170 zaken. In totaal 
zijn er in schooljaar 2015-2016 rond de 200 lopende zaken.

v.l.n.r.: Paul van Lent, Jan Stuijver, Paul van den Heuvel en Harry  van Soest

v.l.n.r.: mr. Leonie Oude Essink, mr. Ritsert Haitsma en mr. Niki van der Linden
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Professionalisering 
De AVS vindt gekwalificeerde en geregistreerde schoolleiders belangrijk, want de kwaliteit van de leidinggevende is immers (mede)

bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs.  Het AVS Centrum Educatief Leiderschap is er trots op dat inmiddels alle opleidingen en 

leergangen zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Daarnaast biedt het opleidings- en trainingscentrum een breed scala 

aan trainingen met actuele kennis en vaardigheden, die voor een groot deel zijn opgenomen als bron bij het Schoolleidersregister PO 

(voor informeel leren).  In samenwerking met externe samenwerkingspartners kunnen we dit ruime aanbod presenteren dat aansluit 

bij de praktijk van de schoolleiders en goed wordt gewaardeerd door de deelnemers. 

Start nieuwe leergangen
In het najaar van 2015 zijn de leergangen Strategische communi-
catie en PR, de leergang Persoonlijk Leiderschap en de leergang 
Bildung voor schoolleiders voor het eerst gestart. 
Deze drie leergangen, die met onze samenwerkingspartners zijn 
vormgegeven en uitgevoerd, zijn een aanvulling op ons professio-
naliseringsaanbod. De inhoud sluit goed aan bij de leiderschaps-
vraagstukken van de schoolleiders en terugkijkend op de eerste 
lichtingen kunnen we blij zijn met de zeer hoge waarderingen en 
mooie feedback van de deelnemers. 

Schoolleidersregister PO-bijeenkomsten in het land 
Schoolleidersregister PO heeft dit verslagjaar voor schoolleiders 
meerdere bijeenkomsten georganiseerd. In het najaar waren er vier 
‘on tour’- bijeenkomsten in het land en in het voorjaar een bijeen-
komst centraal in het land. Tijdens deze bijeenkomsten konden 
schoolleiders onder andere meer informatie krijgen over het 
aanbod van SRPO gecertificeerde trainingen en opleidingen.  Het 
AVS Centrum Educatief Leiderschap was hierbij aanwezig en heeft 
samen met meerdere samenwerkingspartners de opleidingen en 
leergangen gepresenteerd. 

AVS Centrum Educatief Leiderschap 
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap heeft onder andere als 
doel de belangen van leiderschap te behartigen en leiders een 

levenslange professionaliseringsomgeving te bieden. Het centrum 
is ook dit jaar verder uitgebouwd als 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 het AVS 
Centrum Educatief Leiderschap voor staat.

Een samenhangend, modern en actueel opleidingsaanbod voor 

elk niveau van leiderschap.

Met probleemgestuurd leren en gebruik van moderne 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 versterken 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 vinden van oplos-

singen via actie-onderzoek. Bijeenbrengen van deze regionale 

kennisontwikkeling om tot breed toepasbare inzichten te 

komen.

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap op een Schoolleidersregister PO  bijeenkomst
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Afsluiting Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap

(Door)ontwikkeling AVS Centrum Educatief Leider-
schap
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende 
opleidingslijn, van aankomende schoolleiders (onderwijspersoneel 
met ambitie) tot en met professioneel bestuurders.

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap werkt continu aan zijn 
(door)ontwikkeling: 

Vanuit het netwerk
In het schooljaar 2015-2016 is de samenwerking met externen 
verder geïntensiveerd. Partners worden geselecteerd op hun 
toegevoegde waarde vanwege hun specifieke kennis en exper-
tise. Gezamenlijk zorgen we voor een kwalitatief sterk aanbod en 
bewaken we vanuit het AVS Centrum Educatief Leiderschap de 
kwaliteitszorg. 

Kwaliteitszorg 
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap wil zich blijven ontwik-
kelen en verbeteren. Daarom hechten we dan ook veel waarde aan 
de feedback van deelnemers die we bij alle opleidingen, leergangen 
en trainingen vragen. We doen daar als centrum ons voordeel mee. 
Met de hoofddocenten van de opleidingen en leergangen vinden 
evaluatiegesprekken plaats. Deze gesprekken zijn erop gericht om 
te blijven vernieuwen en verbeteren. 

Visie op leren 
In de opleidingen, leergangen en trainingen maken we gebruik 
van de meest actuele kennis en literatuur en hanteren we moderne 
didactische werkvormen. Ook wordt er in de leergangen gebruik-
gemaakt van de verschillende ICT-systemen en -toepassingen. We 
hebben de ambitie om voor al onze opleidingen en leergangen een-
zelfde digitale leeromgeving te gebruiken. Bij de keuze en inzet gaat 
het niet zozeer om de vraag ‘wat zijn de technologische mogelijkhe-

den?’, maar ‘hoe kunnen we het leren verbeteren?’. In het volgende 
schooljaar willen we hierin een slag maken.

Interne processen 
We zijn tevreden met de interne processen bij het AVS Centrum 
Educatief Leiderschap: de inschrijf-, administratieve en logistieke 
processen zijn goed op orde. Vanuit ons uitgangspunt van ‘con-
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tinu verbeteren’ hebben we in deze processen in het afgelopen jaar 
ook een professionaliseringsslag gemaakt. Evaluatieformulieren 
zijn gedigitaliseerd, certificaten en materiaal voor leergangen zijn 
geprofessionaliseerd. 

Communicatiemix
Ook kijken we positief naar de communicatiemiddelen die we in 
het afgelopen jaar hebben gebruikt om ons aanbod onder de aan-
dacht te brengen van de schoolleider. Informatieve, aansprekende 
flyers, artikelen over opleidingen en leergangen in Kader Primair, 
een introductiefilmpje over het AVS Centrum Educatief Leider-
schap op onze site en dit jaar zijn voor het primair en voorgezet on-
derwijs weer twee jaargidsen uitgegeven. De Jaargids PO bevat ook 
een agenda. Behalve relevante vakinformatie voor leidinggevenden 
en informatie over de AVS is ook het hele professionaliseringsaan-
bod hierin opgenomen.

Registratie opleidingen en leergangen 
In het begin van het schooljaar 2015/2016 hebben we het bericht 
ontvangen dat alle ingediende verzoeken van het professionali-
seringsaanbod van het AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn 
gehonoreerd door het Schoolleidersregister PO. Dit jaar hebben we 
de leergang Middenkader, bedoeld voor leraren met de ambitie om 
schoolleider te worden, ingediend bij het Registerleraar.nl. Dit is 
het beroepsregister voor leraren in primair, speciaal (voortgezet), 
voortgezet onderwijs en mbo. Deze leergang is gevalideerd door de 
registercommissie leraren en opgenomen in registerleraar.nl. In het 
voorjaar zijn de leergangen Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap 
en Professioneel Bestuurder ingediend en deze zijn ook opgenomen 
voor het formeel aanbod in het Schoolleidersregister PO in het 
kader van de herregistratie. Dit betekent dat nu alle opleidingen 
en leergangen gecertificeerd zijn! Op de website van de AVS is te 

vinden voor welke professionaliseringsthema’s een opleiding of 
leergang dekkend is.

Ook nieuwe trainingen hebben we ingediend bij het schoolleiders-
register, voor het informeel leren. Het Schoolleidersregister heeft 
deze trainingen en (eendaagse) masterclasses erkend als bron. Dit 
betekent dat het aanbod wordt geplaatst op het interactief portfolio 
dat toegankelijk is voor schoolleiders die bezig zijn met dat thema. 

3000 euro voor professionalisering
De AVS heeft zich in de cao-onderhandelingen hard gemaakt voor 
verhoging van het  professionaliseringsbudget. Resultaat van de ge-
voerde cao-onderhandelingen is dat het jaarlijkse bedrag van 2000 
euro voor professionalisering van de schoolleider in de nieuwe 
CAO PO, per 1 augustus, is verhoogd naar 3000 euro. 

v.l.n.r.: Ruud de Sain en Tom Roetert
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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

Vera Ruitenberg, programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap:
 “De schoolleider staat elke dag voor nieuwe uitdagingen, in een continu ontwikkelende maatschappij. 
Ook de eigen functie is aan verandering onderhevig. Hoe ga je daarmee om? Welke leiderschapsstijl 
hanteer je? Visie en inzicht zijn nodig, op de huidige en toekomstige omgeving. Goed onderwijs door 
visionair leiderschap. En daarvoor is professionele ontwikkeling onontbeerlijk.
We kunnen terugkijken op een jaar waarin veel schoolleiders een opleiding, leergang of training bij het 
AVS Centrum Educatief Leiderschap hebben gevolgd. Startende en ervaren schoolleiders hebben kun-
nen kiezen uit een ruim aanbod en daardoor gericht kunnen werken aan de eigen leiderschapsontwik-
keling. Dankzij een netwerk van experts kunnen we dit ruime aanbod presenteren.”

mailto:r.desain%40avs.nl%20?subject=
mailto:t.roetert%40avs.nl?subject=
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Internationalisering 
Inspiratie opdoen over de grens. Dat is ook een belangrijke pijler van de AVS. Door ideeën uit te wisselen met schoolleiders in het 

buitenland raken Nederlandse schoolleiders niet alleen professioneel gevoed, maar kunnen zij ook even afstand nemen van hun eigen 

schoolorganisatie/-situatie. Reflecteren en weer gemotiveerd raken, zijn belangrijke redenen om de horizon (tijdelijk) te verbreden. 

Daarvoor zijn de educatieve reizen van de AVS of de uitwisselingen met buitenlandse collega’s via ESHA geschikte middelen. En de 

ESHA-conferentie in Maastricht (in oktober 2016) is dé gelegenheid om in eigen land buitenlandse (en Nederlandse) collega’s te ont-

moeten.

Educatieve reizen
Al 25 jaar biedt de AVS een programma 
van reizen aan specifiek afgestemd 
op de schoolleiding. Tijdens deze 
reizen maken de deelnemers kennis 
met andere onderwijssystemen en 
–inrichtingen en andere culturen en 
wisselen ze ervaringen met elkaar 
uit. De studiereizen brengen op een 
professionele wijze meer inhoud en 
diepgang in het dagelijkse werk van 
de leidinggevende.
Door de grote ervaring en kennis 
van het onderwijs in het buitenland 
kan de AVS een gevarieerd aanbod 
presenteren. Van besturen, (bovenschools of adjunct-)directeuren 
en leraren tot intern begeleiders, leerlingbegeleiders en bouw- 
 coördinatoren, zowel uit po en vo komen aanmeldingen binnen 
voor een geplande reis of maatwerk. 
De maatwerkreizen zijn nog steeds erg gewild: een groep collega’s 
(minimaal 8) binnen een bestuur profiteren dan gezamenlijk van 
de meerwaarde van een educatieve reis. Het aanbod van mogelijke 
maatwerkreizen staat vermeld in de jaarlijkse brochure en op de 
website. www.avs.nl/educatievereizen

ESHA
Elk AVS-lid is lid van de European School 
Heads Association (ESHA), een orga-
nisatie van Europese schoolleidersor-
ganisaties uit het primair en voortgezet 
onderwijs.
Doel van de ESHA is het beïnvloeden van 
de Europese onderwijspolitiek en de tot-
standbrenging van uitwisselingen tussen 
schoolleiders in Europa.  
Op www.esha.org kunnen schoolleiders 
toegang krijgen tot de kennisgemeenschappen (communities) van 
ESHA. Clive Byrne is voorzitter van de ESHA.
ESHA heeft een eigen digitaal magazine, met bijdragen van bui-
tenlandse schoolleiders. Dit è-zine´ is te downloaden of online te 
lezen via www.eshamagazine.org. 

Elke twee jaar vindt de ESHA-conferentie plaats, in 2014 was dit in 
Dubrovnik (Kroatië), in 2016 vindt de conferentie plaats in Maas-
tricht.  
Meer informatie: www.esha.org en www.esha2016.com

De deelnemers maken kennis met andere onderwijssystemen en –inrichtingen   

en andere culturen en  wisselen ervaringen met elkaar uit.  Hier een school in Italië

http://www.avs.nl/educatievereizen
http://www.esha.org
http://www.eshamagazine.org
http://www.esha.org
http://www.esha2016.com
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Wereldwijd zijn er 57 miljoen kinderen die niet naar school gaan, 

103 miljoen kinderen wereldwijd zijn vrijwel ongeletterd.

ESHA-conferentie
 ‘International inspiration in education: leadership matters!’
In het verslagjaar worden de voorbereidingen getroffen voor de 
organisatie van de tweejaarlijkse conferentie van de European 
School Heads Association (ESHA) op 19, 20 en 21 oktober 2016 in 
Maastricht. De AVS is organisator en treedt op als gastheer/-vrouw. 
De AVS is er trots op dat zij ruim 600 schoolleiders uit alle landen 
van Europa in Maastricht heeft mogen ontvangen.
Het belangrijkste doel van de conferentie is Europese schoolleiders 
met elkaar te verbinden door ontmoeting, waarbij inspiratie, maat-
schappelijke en educatieve vraagstukken, nieuwe ontwikkelingen 
en het delen van kennis in professionele lerende netwerken centraal 
staan. 

World Education Forum  
Het World Education Forum (WEF) zet zich in om de toegankelijk-
heid voor onderwijs te verbeteren voor de miljoenen kinderen in de 
wereld die nu nog steeds geen enkele vorm van onderwijs ontvan-
gen. 

De AVS ondersteunt het WEF van harte, vanuit haar brede ver-
antwoordelijkheid naar kindnabij toegankelijk en goed kwalitatief 
onderwijs. Het WEF is gehuisvest in het kantoorpand van de AVS.
Sinds januari 2015 is het World Education Forum (WEF) gesplitst 
in WEF Global en WEF Nederland. De primaire doelstelling 
van WEF Global is ‘educators’ in de hele wereld te verenigen om 
gezamenlijk druk uit te oefenen op beleidsmakers om de VN-doel-
stellingen ook echt waar te maken. WEF Global streeft ernaar om 
in alle continenten landen te stimuleren om nationale WEF’s op te 
zetten. Lydia van Rietschote is directeur van zowel WEF Global als 
WEF Nederland. 

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

World 
Education 
Forum

http://www.worldeducationforum.com
http://wefnederland.wikispaces.com/home


JAARVERSLAG 2015-2016 -  12

Passend onderwijs
De AVS neemt deel aan diverse (bestuurlijke) overleggen en 
beleidsgroepen op gebied van Passend onderwijs. AVS-voorzitter 
Petra van Haren zit in het bestuurlijk overleg Passend onderwijs, 
samen met de sectorraden, bonden, belangengroepen en OCW. 
Beleid en monitoring zijn hier de kernpunten. 
De werkgroep Landelijke Impulsgroep Passend onderwijs, waar 
adviseur Jan Stuijver aan deelneemt, geeft praktische uitvoering 
aan het invullen van beleidslijnen vanuit het bestuurlijk overleg. 
Deze werkgroep volgt het verloop en de stand van zaken rond de 
invoering van Passend onderwijs. Thema’s die in het verslagjaar 
aan bod zijn gekomen:
•	 Invlechting vso (overgang van CAO PO naar CAO VO)
•	 Policy governance voor leidinggevenden van samenwer-

kingsverbanden
•	 Onnodige bureaucratie
•	 Landelijke aanpak thuiszitters
•	 Casuïstiek plaatsing leerlingen (geschillen aangaande de 

zorgplicht)

Begeleidingscommissie en bestuurlijke commissie 
Passend onderwijs 
Dit tripartiete overleg tussen OCW sociale partners en de twee 
sectorraden (PO-Raad en VO-raad) monitort de personele ge-
volgen die ontstaan zijn door de invoering van de Wet Passend 
onderwijs en de transitie naar de nieuwe samenwerkingsver-
banden. De begeleidingscommissie doet voorstellen over wat er 
moet gebeuren in dit verband. De definitieve besluiten neemt het 

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

bestuurlijk overleg, waar AVS-voorzitter Petra van Haren zitting 
in heeft. In het najaar van 2016 besluit de bestuurlijke commissie 
of de activiteiten van de begeleidingscommissie na 1 augustus 
2017, als de periode van het convenant is afgesloten, worden 
voortgezet.

Werkgroep Regeldruk PO 
In de regeldrukagenda 2014-2017 zijn alle betrokken partijen, 
waaronder de AVS, acties overeengekomen om de regeldruk de 
komende jaren op alle niveaus aan te pakken. Teveel regels of on-
duidelijke regels en administratieve last kunnen zorgen voor een 
hoge werkdruk en goed onderwijs in de weg staan. In de Staat van 
de Schoolleider (april 2016) geeft 64 procent van de bevraagde po-
schoolleiders ook aan dat het uitvoeren van wet- en regelgeving 
teveel tijd kost en leidt tot hoge werkdruk. 
In het verslagjaar heeft regelmatig overleg plaatsgevonden over 
de voortgang van de regeldrukagenda. In het voorjaar vindt een 
onderzoek, uitgevoerd door Regioplan, plaats om te ontdekken 
hoe het veld over de regeldruk denkt. Tot 31 mei konden school-
leiders, leerkrachten en onderwijsondersteuners uit het po terecht 
bij het Meldpunt Regeldruk PO met klachten over belastende re-
gistratieverplichtingen. Het meldpunt is een initiatief van OCW, 
PO-Raad en vakbonden, waaronder de AVS. Er neemt ook een 
AVS-lid (Roelof Steenhuis) vanuit het veld deel aan de werkgroep. 
De Tweede Kamer wordt via rapportages regelmatig ingelicht 
over de voortgang van de regeldrukagenda. In 2017 zal het defini-
tieve resultaat aan de minister van Onderwijs worden aangebo-
den.
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Arbocatalogus 
Adviseur Harry van Soest neemt als deskundige deel aan de Redac-
tieraad Arbocatalogus PO. De Arbocatalogus maakt deel uit van de 
CAO PO. Binnen de Arbocatalogus passeren diverse onderwerpen 
de revue, waaronder werk- en regeldruk. De Redactieraad komt vier 
keer per jaar bijeen.

Stuurgroep versterking medezeggenschap 
Sinds 1 augustus 2015 is de Stuurgroep steunpunt medezeggen-
schap Passend onderwijs opgegaan in de Stuurgroep versterking 
medezeggenschap. Daarbij zijn alle activiteiten overgedragen aan 
laatstgenoemde stuurgroep. AVS-adviseur Paul van Lent is lid van 
de stuurgroep. In de stuurgroep versterking medezeggenschap 
zorgen alle partijen (VO-raad, PO-Raad, AVS, AOb, CNV-On-
derwijs, FvOv, LAKS, OUDERS & Onderwijs en VOO) ervoor dat 
medezeggenschap op scholen versterkt wordt. De stuurgroep heeft 
zijn vruchten afgeworpen: er is een toenemende belangstelling 
voor de begeleidingstrajecten die de sociale partners verzorgen. De 
AVS heeft in totaal 18 trajecten uitgevoerd. In dit verslagjaar is het 
ondersteuningsaanbod voortgezet en divers materiaal ontwikkeld, 
zoals trainingsfilmpjes en de quickstart medezeggenschap, waar 
vanuit het veld veel vraag naar is. Op 1 januari 2016 is besloten de 
activiteiten van de stuurgroep voor drie jaar te verlengen. 
Op initiatief van de deelnemers in de stuurgroep is een eerste 
aanzet gegeven tot het vormen van een ‘MZ-tafel’. Deze heeft als 
doel alle onderwerpen die aan medezeggenschap raken (in de 
breedste zin) met de sociale partners (vakbonden en sectorraden) 
te bespreken. 
AVS-adviseurs begeleiden ook in het komende schooljaar 2016-
2017 medezeggenschapsraden en schooldirecteuren bij het ver-
sterken van de medezeggenschap. Namens de AVS is Jan Stuijver 
trainer ‘versterking Medezeggenschap’  voor het project.  Voor 
onderwijsleidinggevenden is het van belang dat er een goedfuncti-
onerende medezeggenschap is. Daar blijft de AVS zich nu en in de 

toekomst hard voor inzetten.  
Meer informatie: www.infowms.nl/versterking-medezeggenschap

Werkgroep functiemix
De werkgroep functiemix, waar AVS-adviseur Paul van Lent zit-
ting in heeft, zet zich in om de invoering van de functiemix bij alle 
po-scholen en –besturen te realiseren. De functiemix zorgt voor 
een differentiatie in leerkrachtenfuncties (op niveau LA, LB en 
LC). De invoering van de functiemix is noodzakelijk, omdat dit een 
verplichting vanuit de cao is. Naast inventariseren welke scholen de 
functiemix nog niet hanteren, onderneemt de werkgroep actie om 
besturen – waar de functiemix nog niet is ingevoerd - te begeleiden 
in dit traject. Zo is er een brochure ontwikkeld, die verspreid is 
onder po-schoolbesturen (en te vinden is op www.functiemix.nl en 
www.avs.nl). Ook is er een begeleidingstraject voor po-schoolbe-
sturen gestart, waarvoor Bureau Berenschot is ingehuurd, met als 
doel de functiemix te realiseren. In het najaar van 2016/2017 krijgt 
dit een vervolg.
Ook als de AVS DGO voert, wordt er altijd gekeken of de betref-
fende school/scholen de percentages van de functiemix (40 procent  
LB en 2 procent LC in het reguliere basisonderwijs en 86 procent 
LB en 14 procent LC in het s(b)o) heeft/hebben gerealiseerd. Een 
vertegenwoordiger van de AVS neemt ook deel aan het bestuurlijk 
overleg functiemix.

Bestuurszetels
De AVS is gesprekspartner van OCW. Daarnaast vervult zij be-
stuurszetels in de volgende organisaties: het Ambtenarencentrum, 
Arbeidsmarktplatform PO, de Stichting van het Onderwijs en 
Vervangingsfonds/Participatiefonds. Ook maakt de AVS deel uit 
van de regiegroep 2032. 

Regiegroep vluchtelingen 
De ondersteuningsgroep van de regiegroep vluchtelingen, waar 
adviseur Paul van den Heuvel namens de AVS in zit (op het onder-

www.infowms.nl/versterking-medezeggenschap
http://www.functiemix.nl
http://www.avs.nl
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deel primair onderwijs), heeft als doel het verbeteren van onderwijs 
aan asielzoekerskinderen. De staf- en beleidsmedewerkers van 
de diverse organisaties (AVS, PO-Raad, Lowan, COA en OCW) 
bespreken casussen uit het hele land en doen voorstellen ter ver-
betering aan de bewindslieden van OCW. Ook komen knelpunten 
aan bod, zoals de regeling dat scholen pas vanaf vier asielkinderen 
in aanmerking komen voor deze maatwerkbekostiging. Andere 
problemen waar scholen mee kampen worden ook besproken, zoals 
het inzetten van (eigen) gekwalificeerde leerkrachten op asielzoe-
kersscholen, waarvoor weer vervanging nodig is op de eigen school. 
Een andere kerntaak waar de ondersteuningsgroep zich mee 
bezighoudt, zijn de problemen van plattelandsscholen die moeten 
samenwerken met andere scholen en van staatssecretaris Dekker 
asielkinderen moeten opvangen in zogenaamde schakelklassen. 
Hier spelen problemen als wie het vervoer betaalt (de gemeente); 
voor gemeenten is dit vaak lastig, omdat ze al moeten bezuinigen 
op leerlingenvervoer. De staatssecretaris laat in mei 2015 weten 
dat er geen extra geld bijkomt voor de opvang van asielkinderen 
en dat de bekostiging pas vanaf vier kinderen gehandhaafd blijft. 
De regiegroep geeft daarnaast voorlichting op scholen. Ze consta-
teert dat het bijna alle scholen lukt om te voldoen aan de wettelijke 
regeling dat kinderen binnen drie dagen op school moeten zitten 
en recht hebben op onderwijs. Dit ondanks het tekort aan geld. De 
ondersteunende regiegroep, die een middag in de maand bijeen-
komt, legt zoveel mogelijk in plannen vast, zodat voorkomen wordt 
dat de regiegroep met spoed bij elkaar moet komen vanwege een 
grote stroom asielkinderen. 

Stuurgroep Lerarenbeurs 
De AVS is ook vertegenwoordigd in de stuurgroep Lerarenbeurs, 
die vanuit het ministerie van OCW wordt geïnitieerd. De stuur-
groep bespreekt algemene zaken op gebied van de (deelname aan) 
de Lerarenbeurs, facilitering en bewegingsonderwijs. De stuur-
groep bevat een brede samenstelling van diverse onderwijsinstel-

lingen en een afgevaardigde van het ministerie van OCW en komt 
twee keer per jaar bijeen.

Nationale Schoolleiders Top 
De AVS is dit verslagjaar, samen met het Schoolleidersregister PO, 
de PO-Raad, NL2025 en het ministerie van OCW, partner bij de 
organisatie van de eerste Nationale Schoolleiders Top. Een uniek 
project: het is de eerste Nationale 
Schoolleiders Top voor het primair on-
derwijs. Deze vindt plaats op zaterdag 8 
oktober 2016.

Gezonde school 
Een gezonde school is een school die 
op structurele en samenhangende 
manier aan de gezondheid van leer-
lingen en het team werkt. Scholen die 
regelmatig aandacht besteden aan 
bepaalde gezondheidsthema’s, kunnen 
in aanmerking komen voor het vignet. AVS-adviseur Tom Roetert 
is een van de vier Gezonde School-adviseurs, die drie dagen per 
week de Gezonde School-aanpak bij scholen promoot. Ook geeft hij 
voorlichting aan gemeentes, Jongeren Op Gezond Gewicht (jogg)-
functionarissen, lerende netwerken en GGD’s. 
De Gezonde School is een samenwerking van de onderwijsraden 
(MBO Raad, PO-Raad en VO-raad) en het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport. Diverse partners werken mee, zoals het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Gezond-
heidsfondsen en GGD GHOR Nederland. Van 2012 tot en met 2016 
stellen de ministeries van OCW en VWS in totaal acht miljoen 
euro beschikbaar voor de uitvoering van de Onderwijsagenda 
Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SGBL), waar de Gezonde 
School onder valt. Het project Gezonde school krijgt een vervolg 
tot en met het jaar 2020. Meer informatie: www.gezondeschool.nl

De Gezonde school 

http://www.gezondeschool.nl
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Inspectie 
Het Ringen-overleg inspectie, die bestaat uit onderwijsorganisaties, 
vakbonden po (waaronder de AVS) en vo en ouderorganisaties, 
voert regelmatig overleg met de inspectie. Dit verslagjaar is het 
Ringen-overleg voornamelijk bezig met een aantal pilots en de 
voorbereiding voor de wetgeving van het nieuwe gedifferentieerde 
toezicht. In die pilots is onderzocht hoe het gewenste toezicht 
zich in de praktijk vertaalt. In dit toezicht krijgen scholen meer 
ruimte om zich te profileren op hun eigen sterke kanten. De diverse 
partners die participeren zijn overwegend positief over de nieuwe 

aanpak van het toezichtskader (met de nieuwe deugdelijkheidsei-
sen). De AVS houdt goed in de gaten of de schoolleiders voldoende 
ruimte krijgen om hun eigen schoolbeleid aan de inspecteur te 
presenteren (‘waar is de school trots op?’). 
De AVS is trots op het feit dat in april 2016 voor het eerst ‘De staat 
van de schoolleider’ is aangeboden aan staatssecretaris Dekker 
tijdens de conferentie ‘de staat van het onderwijs’ van de Inspectie 
van het Onderwijs. De uitgave is samengesteld in samenwerking 
met de VO-raad. 

Commissie Postactieven 

(Foto: )
Commissie Postactieven 

(Foto: )
Commissie Postactieven 

(Foto: )
Uitreiking van de ‘Staat van de Schoolleider’  door schooldirecteuren uit het po en vo op 13

april aan de bewindslieden van OCW en aan de inspectie. 
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Contact met de leden 
Goed contact met de leden is van grote waarde voor een belangenvereniging als de AVS. Immers, de achterban geeft aan waar de 

grootste noodzaak ligt, welke thema’s het meest de aandacht verdienen en wat er speelt op de werkvloer. De AVS speelt daarop in en 

voorziet de leden van relevante informatie die belangrijk is voor de uitoefening van het beroep. De ledenraad en de AVS-commissies 

fungeren daarbij ook als klankbord van de AVS. Bijeenkomsten als het AVS-congres zijn belangrijk om ervaringen en ideeën uit te 

wisselen over actuele onderwijsontwikkelingen. Andere kanalen, zoals Kader Primair en de website, zijn nodig om de nodige (achter-

grond-)informatie te verspreiden. 

 

Ledenraad
De ledenraad van de AVS, bestaande uit 25 door de leden 
van de AVS gekozen leden, heeft drie vergaderingen gehou-
den, waaronder een tweedaagse bijeenkomst. Vergaderingen 
waarin, ook gezamenlijk met het bestuur van de AVS, gedis-
cussieerd en gesproken wordt over met name vakinhoudelijke 
onderwerpen. Ook de visie van de AVS zelf is een regelmatig 
besproken onderwerp: Waar staat de AVS voor? Welke acti-
viteiten vinden we belangrijk die de vereniging organiseert 
voor haar leden en wat willen we uitstralen naar de collega’s 
uit het po en vo?
Omdat de ledenraad het geluid uit het veld wil overbrengen 
aan het bestuur is ‘Uit het land’ een vast agendapunt. Welk lid 
heeft welke activiteit uitgevoerd of bijgewoond en wat waren 
daar de eventuele opbrengsten van? Het is belangrijk om te 
weten wat er speelt, zodat (de ledenraad van) de AVS hierop 
kan anticiperen of acteren.
De ledenraad heeft de nodige input gegeven voor het stra-
tegisch beleidsplan van de AVS. De rol van de ledenraad als 
ambassadeur van de AVS, bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse 
AVS-congres, heeft een duidelijke invulling gekregen. 
Belangrijk hierbij is het zichtbaar zijn tijdens AVS-bijeen-
komsten en vooral als aanspreekpunt fungeren om de eerste 
vragen te beantwoorden.

Een plezierig open gesprek met staatssecretaris Sander Dekker 

De Staat van het Onderwijs is in verschillende delen ook dit 
jaar weer uitgegeven. Voor het eerst was er ook de Staat van de 
Schoolleider. De voorzitter van de ledenraad heeft deze tijdens 
het Nationale onderwijscongres aan staatssecretaris Sander 
Dekker van Onderwijs mogen uitreiken.
Vanuit de ledenraad is het voorstel gekomen de jongere en 
aspirant-directeuren actiever te benaderen en hen zo meer 
te betrekken bij de AVS. Hun input kan vernieuwend zijn en 
aantrekkingskracht hebben op andere schoolleiders uit deze 
doelgroep. Het bestuur van de AVS is blij met deze suggestie 
en gaat hier, in overleg met de ledenraad, een plan voor opzet-
ten.
Actuele onderwerpen die uitgebreid aan de orde zijn geweest: 
vluchtelingenkinderen, Passend Onderwijs en de cao po.  
Verschillende gasten zijn met de ledenraad in gesprek geweest. 
Met hoofdinspecteur Arnold Jonk over de ‘De zin en onzin 
van Cito’, met  de organisatie No Fear over radicalisering 
en met staatssecretaris Sander Dekker over diverse actuele 
onderwerpen, zoals onderwijs aan vluchtelingen en De Staat 
van de schoolleider.
Het schooljaar 2015–2016 was weer een bewogen jaar in on-
derwijsland. De ledenraad heeft samen met het AVS-bestuur 
weer een mooi jaar achter de rug en heeft het als heel prettig 
ervaren het jaar af te kunnen sluiten met de staatssecretaris in 
een plezierig, open gesprek. 
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Commissie onderwijs  

Commissie Onderwijs
De commissie Onderwijs adviseert (on)gevraagd het bestuur en 
de AVS over actuele thema’s. Tijdens de bijeenkomsten komen 
diverse onderwerpen aan bod, zoals dit verslagjaar de staat van de 
schoolleider, de verhouding Raad van Toezicht – positie schoollei-
der, ervaringen met de cao en Wwz, cultuureducatie, schooladvies 
overgang po/vo en het Schoolleidersregister en professionalisering. 
De commissie nodigt hiervoor regelmatig sprekers uit. Ongeveer 
vijf keer per jaar komen de leden bijeen, waarvan een keer een 
school wordt bezocht. Dit keer zijn twee Montessorischolen in 
Deventer bezocht, waar gesproken is over het onderwijsaanbod en 
differentiatie. Leden kunnen ook via e-mail discussiëren over ac-
tuele zaken of vragen van de AVS, wat de betrokkenheid verhoogt. 
Eind 2015-2016 zijn er 16 leden actief en worden er ter vervanging 
van drie leden weer drie nieuwe leden gezocht. De voorzitter van 
de commissie onderwijs is Huub van de Wal (directeur basison-
derwijs). Jan Stuijver ondersteunt de commissie namens de AVS. In 
Kader Primair staan met enige regelmaat verslagen van de commis-
sievergaderingen.

Commissie Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid 
De leden van deze commissie zijn gedurende het traject naar een 
nieuwe CAO PO 2016-2017 een aantal keren geraadpleegd over 
onderwerpen uit de cao en op de hoogte gehouden van de vorde-
ringen van de onderhandelingen. Ook de mailgroep met een aantal 
AVS-leden, die naast de commissie bestaat, is actief betrokken ge-
weest bij het meedenken over de inhoud van de cao. De commissie 
en de mailgroep hebben zo schriftelijk hun mening kunnen geven 
en zich gemengd in de discussie rond het hele cao-traject. De com-
missie is twee keer bijeengekomen in het AVS-pand, en is regelma-
tig geïnformeerd over de voortgang van de cao. De commissie en 
mailgroep worden ondersteund door de AVS-adviseurs Harry van 
Soest en Paul van Lent.

Commissie Duurzaam Vitaal
Deze commissie, die sinds januari 2016 de naam ‘Duurzaam Vitaal’ 
hanteert, stelt postactieve AVS-leden in de gelegenheid om contact 
te houden met elkaar, het onderwijsveld en het werk van de AVS. 
Een grote groep actieve leden verlaat de komende jaren het onder-
wijsveld: een schat aan kennis en (levens)ervaring die de AVS wil 
behouden. Deze kwaliteiten kunnen bijvoorbeeld ingezet worden 
voor het professionaliseringsaanbod van de AVS. Daarmee fun-
geert de commissie als ‘ambassadeur’ en ‘klankbord’ voor de AVS.
De commissie Duurzaam Vitaal bestaat uit acht leden. 
In het schooljaar 2015-2016 zijn de volgende onderwerpen tijdens 
commissievergaderingen, waar ook altijd iemand van het AVS-
bestuur of –bureau bij aanwezig is, aangepakt:
•	 Zichtbaarder aanwezig zijn op het AVS-congres, om zo actieve 

en postactieve leden met elkaar in contact te brengen;
•	 Het regelen van de (vijftig) schoolbezoeken voor de ESHA-

conferentie die van 19 t/m 21 oktober plaatsvindt in Maas-
tricht;

•	 Als ambassadeur aanwezig zijn, informatie geven en onder-
steunen bij regionale bijeenkomsten van de AVS;

•	 Samen met het Arbeidsmarktplatform een buddy-project voor 
invalkrachten, die tussen wal en schip dreigen te raken, van de 
grond krijgen. Die buddies, vrijwilligers, moeten invalkrachten 
ondersteunen die een ‘thuisbasis’ (cq faciliteiten) missen;

•	 Het organiseren van een ‘Onderwijsverlatersdag’ voor toekom-
stige postactieve leden. Deze vond plaats op donderdag 26 
mei in het gebouw van de AVS.  Dit vormde de start van een 
netwerk van leden van Duurzaam Vitaal in Nederland. De 
volgende Onderwijsverlatersdag is gepland op 18 mei 2017;

•	 Het ontwikkelen van een pilotproject in samenwerking met 
EP-Nuffic op gebied van ‘internationalisering’ binnen het 
primair onderwijs; 

•	 Actief meedenken over het onderwerp ‘pensioen’: meningen, 
adviezen en standpunten meegeven van de AVS-leden ten 
behoeve van de onderhandelingen die de AVS hierover voert.
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AVS-congres
‘Het gezicht van de schoolleider’ is het thema van het 21e AVS-con-
gres dat plaatsvindt in NBC, Nieuwegein. Zo’n duizend schoollei-
ders, bestuurders en onderwijsexperts ontmoeten elkaar op vrijdag 
18 maart om te netwerken, aandacht te schenken aan hun profes-
sionele en persoonlijke ontwikkeling, goede voorbeelden en ideeën 
op te doen en weer energie en inspiratie op te doen. 
AVS-voorzitter Petra van Haren pleit in haar jaarrede voor een 
herijking van de visie op funderend onderwijs, met andere politieke 
en financiële keuzes. De reden voor dit pleidooi is gelegen in het feit 
dat het primair onderwijs het grootste aantal leerlingen, leerkrach-
ten en instellingen heeft, maar tegelijkertijd het kleinste aandeel 
in het onderwijsbudget heeft. “De klassen zijn vol, er zijn weinig 
middelen voor extra ondersteuning en leerkrachten, directeuren 
en ander personeel worden lager betaald dan bijvoorbeeld hun 
collega’s in het vo, ook als het opleidingsniveau gelijk of hoger is”, 
aldus Van Haren. Ze kaart eveneens het knelpunt van vervanging 
aan. Gelukkig is er ook positief nieuws: uit het rapport ‘Education 
at a Glance’ van 2015 blijkt dat Nederlandse scholen het goed doen. 
Schoolleiders blijven zich inspannen om het onderwijs te verbete-
ren en  leraren en leerlingen te motiveren en inspireren. “De leer-
ling staat centraal en daar mogen we trots op zijn.”
Centrale inleider is Claire Boonstra, een van de Young Global Lea-
ders van het World Economic Forum en oprichter van Operation 
Education, een organisatie waarmee zij het onderwijs opnieuw wil 
vormgeven. Zij stelt de aanwezigen de vraag hoe het onderwijs eruit 
zou zien als we het helemaal opnieuw zouden uitvinden. Om het 
onderwijs te resetten, moeten we het bevragen. Daarvoor presen-
teert Boonstra een model met vier vragen: waarom doen we het zo? 
Waartoe? Wat doen we precies? Hoe? De congresdeelnemers vullen 
van te voren een zogenaamde schoolwaardenkompas in, die uitgaat 
van de eigen specifieke waardes. Boonstra bespreekt de resultaten 
daarvan ter plekke in haar inleiding. 
In de loop van de ochtend gaan de deelnemers uiteen voor de (ple-
naire) sessies en workshops, die dit congres zijn onderverdeeld in 

vier kolommen: leiderschap in de toekomst, ‘idealeren, idealeiden’, 
leiderschap ontdekken en hands-on sessies. Elke deelnemer volgt 
in ieder geval minstens één plenaire sessie, dit jaar verzorgd door 
Anita Michgelsen en Jef van den Hout (over teamflow), Wilbert 
van Leijden (over de transitie van de verzuilde samenleving naar de 
hedendaagse mozaïeksamenleving) en Jaap Versfelt (over leider-
schap ontdekken). In totaal is er bij de inschrijving een keuze uit 36 
workshops of sessies van diverse onderwijs(gerelateerde)organisa-
ties of van vertegenwoordigers van het veld (bestuurders, school-
leiders en leerlingen). 
Tijdens het programma is er voldoende tijd om te netwerken, te 
pauzeren of de informatiemarkt te bezoeken. Ook volgen veel deel-
nemers de zogenaamde praktijksessies in het Amfitheater, korte 
presentaties over uiteenlopende onderwerpen als cultuurverande-
ring, lastige ouders, vluchtelingenkinderen, omgaan met stress en 
diabetes.
Maurice de Hond, bedenker en oprichter van de Steve Jobsscholen, 
sluit het congres af met een doorkijk in dit schoolmodel. Omdat 
alle kennis tegenwoordig met een muisklik te vinden is, moet het 

Voorzitter Petra van Haren op het AVS-congres 2016
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onderwijs zich op andere aspecten van ontwikkeling richten. Cen-
traal staat het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP), dat gebaseerd 
is op de talenten en mogelijkheden van ieder kind en waarbij de 
leerling iedere zes weken met de ouders en de leerkracht/coach zijn 
voortgang bespreekt. De iPad, waarmee ieder kind ieder uur van de 
dag kan werken, is een middel en geen doel op zich.
De dag wordt informeel afgesloten met (de voor frequente bezoe-
kers inmiddels bekende) Drinks & Bites, muzikaal ondersteund 
door het semi-akoestische gitaarduo The Acoustics. Alle congres-
gangers krijgen na afloop het op dit congres gepresenteerde boek 
‘Integrale Kindcentra’ mee. 
Al in juni komt de congrescommissie bijeen om na te denken over 
de inhoud van het volgende AVS-congres.

Website en nieuwsbrieven
In het verslagjaar is het aantal bezoekers van onze website circa 
13.000 per maand. De meest bezochte pagina’s zijn: homepage, 
actueel (nieuws en agenda), het onderzoek ‘De Staat van de school-
leider’, professionaliseringsaanbod, veelgestelde vragen over de cao 
po 2014, vacatures en het dossier cao po.
Twee keer per maand ontvangen leden de nieuwsbrief funderend 
onderwijs en twee keer per maand de nieuwsbrief van het AVS 
Centrum Educatief Leiderschap. Daarnaast komt elke maand 
KaderDigitaal uit, een nieuwsbrief waarin de teksten integraal zijn 
opgenomen.

Kader Primair
Kader Primair is een veel gelezen en goed gewaardeerd vakblad 
voor leidinggevenden in het funderend onderwijs: van statutair 
bestuurder tot bovenschools directeur, van (aankomend) school-
leider/rector tot middenmanager/teamleider en adjunct. Ook voor 
leidinggevenden van samenwerkingsverbanden is het lezenswaar-
dig. De AVS geeft het onderwijsvakblad - dat elke maand een ander 
thema heeft - tien keer per jaar uit. Naast thema-artikelen bevat 
Kader Primair ook andere achtergrondartikelen, reportages, inter-

views, diverse rubrieken en nieuws. Aan het eind van schooljaar 
2015/2016 nam cartoonist Jos Collignon afscheid na een jarenlange 
samenwerking. Collignon wordt opgevolgd door Djanko. onder-
wijsvakblad, dat elke maand een ander thema heeft, tien keer per 
jaar uit.

Andere publicaties 
Naast Kader Primair geeft de AVS ook andere publicaties uit, zoals 
de Jaargids PO (inclusief agenda) en de Jaargids VO. De jaargid-
sen geven een overzicht van de activiteiten van de AVS, staan vol 
vakinformatie voor schoolleiders en bevatten (een selectie van) het 
professionaliseringsaanbod. In dit schooljaar zijn er twee nieuwe 
publicaties (managementboekjes) uitgegeven, samengesteld door 
AVS-adviseur Jan Stuijver: ‘Het personeelsdossier’ en ‘De jaartaak 
in het primair onderwijs’. De publicaties ‘Naar andere schooltijden, 
en dan?’, ‘Goed onderwijs goede MR’ en ‘Zicht op pensioen’ hebben 
weer een herziene versie gekregen. Het door de AVS uitgegeven 
boek ‘Integrale Kindcentra’ is tijdens het AVS-congres in maart 
gelanceerd. In juni is ook weer de nieuwe cao po 2016-2017 in 
boekvorm uitgegeven.  
Meer informatie: www.avs.nl/vereniging/onsaanbod

Jaargids PO

Vakinformatie

Inclusief Agenda

2015/2016

Deze en meer publicaties zijn te bestellen via de website van de AVS

www.avs.nl/vereniging/onsaanbod
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In april 2016 verscheen voor het eerst ‘De staat van de schoolleider’, 
een uitgave van de AVS en de VO-raad en tot stand gekomen in 
samenwerking met schoolleiders (zie ook ‘peilingen’). 569 school-
leiders in het po hebben de vragenlijst van de AVS ingevuld. Het 
verslag gaat specifiek in op de schoolleider in het primair, speciaal 
en voortgezet onderwijs en behandelt onderwerpen als competen-
ties, professionele ontwikkeling, personeelsbeleid en de verhouding 
met de bestuurder.
Leden en belangstellenden ontvangen dit verslagjaar weer diverse 
folders en brochures, zoals over opleidingen en leergangen van het 
AVS Centrum Educatief Leiderschap, de educatieve reizen naar 
het buitenland en het AVS-congres. De AVS verstuurt steeds vaker 
folders over het professionaliseringsaanbod digitaal, om sneller te 
kunnen verspreiden en ook om kosten te besparen.
 zoals ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ (jan. 2015) en ‘Goed 
onderwijs goede MR’ (aug. 2014). 

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

Media en Sociale media
Bij actuele onderwijskwesties weten de landelijke (nieuws)bladen 
en radio- en televisieprogramma’s de AVS te vinden. En andersom 
weet de AVS de pers ook te vinden. AVS-voorzitter Petra van 

Haren verwoordt dan haar mening namens de achterban. Het 
komt ook voor dat het hoofd Communicatie of de directie wordt 
ingeschakeld om een actieve rol te spelen bij de uitwerking van het 
onderwerp, bijvoorbeeld door haar leden te raadplegen. Bij een be-
langrijke gebeurtenis of actueel onderwerp dat aandacht verdient, 
verstuurt de AVS een persbericht of doet zij een ledenpeiling uit.
Daarnaast zijn de sociale media in toenemende mate een belangrijk 
kanaal om nieuws te verspreiden. Ook de activiteiten van de AVS, 
zoals nieuwe publicaties, congressen en bijeenkomsten, worden via 
bijvoorbeeld Twitter aan de achterban en andere belangstellenden 
kenbaar gemaakt. Voorzitter Petra van Haren is ook te volgen op 
twitter (@GPMvanHaren). Van alle sociale media komen de meeste 
bezoekers via Twitter op onze website. Op de Facebookpagina 
van de AVS zijn de tweets die de AVS verstuurt ook zichtbaar. De 
tweets van de voorzitter zijn, net als haar blog en de verslagen van 
haar werkveldbezoeken, te lezen zijn op onze website  
(www.avs.nl/vereniging/weblog). Op LinkedIn heeft de AVS een 
bedrijvenpagina. In het afgelopen schooljaar heeft de AVS ook een 
aantal filmpjes van het Centrum Educatief Leiderschap online 
gezet via YouTube.

Commissie Postactieven 

(Foto: )
Commissie Postactieven 

(Foto: )
Commissie Postactieven 

(Foto: )
Deelnemers aan het AVS-congres 2016

http://www.avs.nl/vereniging/onsaanbod?qt-ons_aanbod=1#qt-ons_aanbod
https://twitter.com/gpmvanharen%3Flang%3Dnl
http://www.avs.nl/vereniging/weblog
https://twitter.com/schoolleider
http://www.linkedin.com/company/algemene-vereniging-schoolleiders
https://www.facebook.com/algemeneverenigingschoolleiders
https://www.youtube.com/user/AlgVerSchoolleiders
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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 € 2.887.884 en een voordelig saldo van € 387.560.
De volledige jaarrekening is goedgekeurd door de ledenraad.

Exploitatierekening 2015-2016

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

 2015/2016  2015/2016  2014/2015 

Baten 

    Contributies      1.562.101      1.600.000        1.632.052

    Vakbondsfaciliteiten                417.624           375.000                 417.639  

    Overige baten        586.168          548.000          628.186  

    Totale baten      2.565.893        2.523.000        2.677.877  

Lasten 

    Kostprijs van de omzet 492.206 444.500 459.210

    Personele lasten 1.281.320 1.276.000 1.365.631

    Afschrijvingen materiële vaste activa        27.687           30.000        26.516  
    Overige personele lasten 145.826 190.000 153.358

    Huisvestingslasten        288.948         288.000        278.590  

    Administratie- en beheerslasten       156.761        223.300       202.021  

    Inventaris en apparatuur    - 500      700    536 

   2.392.248      2.452.500    2.485.862  

 Financiële baten en lasten 

    Financiële baten 4.277           9.000 9.192

    Financiële lasten -2.023           -1.600 -2.290

    Saldo financiële baten en lasten 2.254          7.400  6.902

 Buitengewone baten/lasten v.j. 8.518 0               8.289

 Exploitatiesaldo 
        

184.417             77.900   
        

207.206  

 Resultaat deelneming AVS Holding BV
                    

203.143 53.100
                    

191.773

 Resultaat na deelneming      387.560      131.000      398.959    
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Balans per 31 juli 2016 (na bestemming van het resultaat)

Actief  31 juli 2016  31 juli 2015 

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris  245.896 235.545

 

Financiële vaste activa

    Deelneming in groepsmaatschappijen        182.964 129.821

    Groepsmaatschappijen 18.000 18.000

    Overige vorderingen   55.000 55.000

     255.964  202.821 

Vlottende activa

 

Vorderingen

    Handelsdebiteuren 570.497 287.707

    Vorderingen op groepsmaatschappijen 207.633 114.122

    Overige vorderingen 200.436 108.539

    Overlopende activa 92.949 92.180

1.071.515  602.548

 

Liquide middelen 1.314.509 1.423.451

Totaal 2.887.884  2.464.365

 

Passief  31 juli 2016  31 juli 2015

Eigen vermogen

    Algemene reserve 1.066.227 678.667

 Schulden op korte termijn

    Schulden aan leveranciers en
    handelskredieten 5.944 9.452

    Schulden aan groepsmaatschappijen 46.600 46.600

    Belastingen en premies sociale verzekeringen 54.175 53.073
    Schulden terzake pensioenen 19.833 18.587

    Overige schulden 14.968 9.518

    Overlopende passiva 1.680.137 1.648.468

1.821.657  1.785.698

Totaal 2.887.884  2.464.365
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Resultaatverdeling
Voorgesteld wordt het totaal voordelig resultaat ad € 387.560 ten gunste te brengen aan de algemene reserve. Dit voorstel is reeds in de 
jaarrekening verwerkt.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van de Algemene Vereniging van Schoolleiders te Utrecht
Voorafgaande samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 juli 2016 en de samengevatte exploitatierekening 
over het boekjaar 2015/2016, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van de Algemene Vereniging van Schoolleiders per 31 juli 
2016. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 10 oktober 2016. Desbetreffende 
jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van 
onze controleverklaring van 10 oktober 2016.
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  2016 en in overeenstemming de grondslagen zoals beschreven in de 
toelichting op de jaarrekening.

Barneveld, 4 november 2016
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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