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Geachte leden en andere lezers,
Geachte leden en andere lezers,
Het afgelopen schooljaar is er met name veel gebeurd rond cao-onderhandelingen en acties. Ook is er veel tijd en energie gestoken in
het positioneren van schoolleiders en leiderschap als bepalende factor voor kwaliteit, continuïteit en innovatie van onderwijs. De AVS
heeft geïnvesteerd in het zichtbaar maken van alle taken, rollen en verantwoordelijkheden van schoolleiders daarbij. De AVS voelde
zich daarbij gesteund door het rapport van de Onderwijsraad ‘een krachtige rol voor schoolleiders’, dat in april 2018 verscheen.
Afgelopen jaar is er een turbulent en ongewoon proces geweest.
De unieke samenwerking van het PO-Front heeft veel dynamiek
laten zien en een krachtige stem vanuit de sector laten horen.
Vanuit een duidelijke claim is investering in het primair onderwijs
afgedwongen. Omdat de claim uitsluitend gericht was op
verbeteren van lerarensalarissen heeft de AVS van meet af aan als
partner in het front opgeroepen tot steun, maar niet tot staken. Dit
omdat de claim vanuit de schoolleiders toen en nu breder is. De
eigen inzet van de AVS is in de communicatie en op sociale media
breed uitgedragen. Als actiedrager was er de succesvol opgepakte
hashtag #wijschoolleiders. In maart 2018 is onze brede claim
formeel en expliciet neergelegd bij minister Slob en de politiek.
Dit was nodig omdat de inzet van onze claim niet op OCW en
bij de politiek, maar ook niet bij onze partners aan de cao-tafel,
voldoende serieus werd opgepakt.
Op 9 februari 2018 is vanuit tripartiet overleg met de minister het
werkdrukakkoord gesloten. Dit ging in per 1 augustus 2018 en is
een unicum: geld dat naar de school zelf gaat, waarbij schoolleiders en leerkrachten bepalen hoe het geld besteed gaat worden en
waar instemming van de personeelsgeleding van de MR zorgt voor
bevestiging van het draagvlak.
Na een lange periode van gezamenlijke acties en onzekerheid en
intensieve onderhandelingen is op 6 juni 2018 het
onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2018-2019 getekend.
Aan de onderhandelingstafel zaten zeven partijen: CNV, AOB,
FNV, FvOv, PO in actie, AVS en de PO-Raad. Hierbij was de AVS
de enige partij die de belangen van schoolleiders consistent heeft
behartigd. Uiteindelijk is er getekend onder expliciete vermelding
van het oppakken van een vervolgstap aangaande schoolleiders en
onderwijsondersteunend personeel.
De AVS is een vak- en beroepsorganisatie. Het accent op de
persoonlijke ontwikkeling van de schoolleider in al zijn rollen en
verantwoordelijkheden ligt bij de beroepsorganisatie die wordt
vormgegeven in het AVS Centrum Educatief Leiderschap (CEL).
Het opleidingen- en trainingscentrum verzorgde ook dit jaar weer
veel leergangen en ontwikkelde daarnaast nieuwe leergangen.
Binnen de netwerkorganisatie van het CEL wordt aangesloten bij
de inhoudelijke ontwikkelingen van onze sector in het licht van de
maatschappelijke context. Dit wordt vertaald naar wat dat vraagt
van het ontwikkelen van leiderschap. Interprofessioneel samenwerken doet zich voor in onze scholen en grenzen tussen primair en
voortgezet onderwijs, zoals voorschool en buitenschoolse voorzieningen, vervagen. Dit vindt zijn weerklank in de professionaliseringsagenda van het AVS Centrum Educatief Leiderschap.

Foto: Phil Nijhuis

Het afgelopen jaar was intensief en uitdagend. Met name de caoonderhandelingen en de positionering van schoolleiders – ook tot
uiting komend in diverse acties waarin het vak van de schoolleider
centraal staat - krijgen in het schooljaar 2018/2019 een duidelijk
vervolg.

Petra van Haren, voorzitter AVS
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Collectieve belangenbehartiging
Het schooljaar 2017-2018 is een roerig jaar geweest, met de sterke lobby van het PO-Front en PO in actie, die zich richt op twee speerpunten: lerarensalarissen en werkdrukvermindering. De AVS ondersteunt deze acties, in het belang van de hele onderwijssector. Een
van de opbrengsten is de salarisverhoging (en eenmalige uitkering) van leerkrachten en de beschikbaar gestelde middelen voor het
terugdringen van werkdruk. De AVS ziet dit als de eerste stap. In de cao-onderhandelingen vanaf september 2018 en de acties voor
schoolleiders die de AVS opzet, staan de belangen van de (adjunct-) directeuren centraal.

PO-Front
In dit verslagjaar zijn er diverse stakingen van het (voormalige) POFront, waar de AVS samen met de PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en PO in actie, in participeert. De AVS is namens haar
leden aanwezig bij de manifestatie in het Zuiderpark in Den Haag
op 5 oktober 2017 om de actie van de leerkrachten te ondersteunen. “We hebben onze schoolleiders niet opgeroepen zelf te gaan
staken, maar vooral wel hun leerkrachten bij te staan op deze dag”,
deelt Petra van Haren de toehoorders op het podium mee. De AVS
steunt de roep om werkdrukverlaging en de gevraagde salarisverhoging (900 miljoen) voor leerkrachten, ook vanwege het dreigende
lerarentekort.
Leerkrachten in het primair onderwijs worden opgeroepen om op
dinsdag 12 december te staken, omdat minister Slob van Basis- en
Voortgezet onderwijs niet verder tegemoetkomt aan de claim van
het PO-Front van 1,4 miljard euro. Het is geen centrale
staking, maar overal in het land zijn er acties en bijeenkomsten van leerkrachten georganiseerd. Op ongeveer

90 procent van de basisscholen leggen leerkrachten het werk neer.
De AVS roept schoolleiders op de leerkrachten die willen staken te
steunen, maar roept niet op tot staken. AVS-voorzitter Petra van
Haren: “Wij willen namelijk nadrukkelijk ook voor schoolleiders
en adjuncten een hoger salaris en werkdrukverlagende maatregelen. Verder gaat de AVS voor ontwikkel- en innovatieruimte en
voldoende ondersteuners. Dit is neergelegd in een eigen claim.
Aan de cao-tafel maken we ons daar hard voor.” Met de campagne
#wijschoolleiders vestigt de AVS hier de aandacht op: ‘Je kunt er
niet omheen! De schoolleider staat onder druk en daarmee de kwaliteit van het onderwijs’.

Estafettestakingen
Vanaf het voorjaar houdt het PO-Front estafettestakingen, omdat
niet verder tegemoet is gekomen aan de claim en omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende
lerarentekort.
Er zijn estafettestakingen op 14 februari (in Friesland, Groningen en Drenthe), 14 maart (in Utrecht, Noord-Holland

Rotterdam

Den Haag

Deventer

Deventer

Amsterdam

Rotterdam

Eindhoven

Rotterdam

Groningen
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en Flevoland), 13 april (in Limburg en Noord-Brabant), op 30 mei
(in Gelderland en Overijssel) en op 12 september (in Zuid-Holland
en Zeeland).

onderhandelingen is dat het geld dat nog niet besteed was uit de
functiemixgelden aan de lerarensalarissen wordt toegevoegd. Dit
wordt in oktober 2018, januari 2019 en januari 2020 geëffectueerd.

Eind september 2018 wordt duidelijk dat het PO-Front, na anderhalf jaar, in zijn huidige vorm stopt. De AVS is vanaf 12 september,
op de dag van de laatste estafettestaking, eigen acties gaan voeren
voor (adjunct-)directeuren om de eis voor erkenning en waardering
voor schoolleiders kracht bij te zetten.

Half juni stemt ruim driekwart van de AVS-leden in met het
onderhandelaarsakkoord over de CAO PO. De AVS stemt op
2 juli met het onderhandelaarsakkoord in ten behoeve van het
hogere belang van de sector als geheel en met de afspraak rond
schoolleiders en onderwijsondersteuners in de vervolgronde
verder te gaan. De leden geven een duidelijk signaal af: het
resultaat is goed voor de leerkrachten, maar voor de schoolleider
is meer nodig. Met hulp van de achterbanraadpleging, waarbij
de ledenraad en de AVS-commissie Arbeidsvoorwaarden en
Personeelsbeleid ook betrokken zijn, wordt de strategie bepaald
voor de volgende cao-ronde. De nieuwe inzet wordt in augustus
2018 bekendgemaakt. De CAO PO 2018-2019 heeft een looptijd van
1 januari 2018 tot 1 maart 2019.

Werkdrukakkoord
Op 9 februari 2018 ondertekenen het PO-Front, waaronder de AVS,
en minister Slob het werkdrukakkoord. In dit akkoord, dat ingaat
per 1 augustus 2018, is afgesproken dat het geld naar de scholen
zelf gaat en dat de personeelsgeleding van de MR bepaalt hoe
het besteed wordt. Er is besloten dat er in 2021 430 miljoen euro
beschikbaar komt voor het terugdringen van werkdruk: per
1 augustus 2018 is dat 237 miljoen euro, oplopend tot 430 miljoen
in 2021.

CAO PO

oord CAO PO op
derhandelaarsakk

dertekent het on
Paul van Lent on

6 juni 2018

In het begin van het schooljaar 2017-2018 leggen de caoonderhandelaars namens de AVS, Paul van Lent en Harry van
Soest, zich toe op de afspraken die in de toenmalige cao zijn
vastgelegd en de opzet van de nieuwe cao. Samen bespreken
de bonden de vraag: komt er een hele nieuwe cao of passen
we het hoognodige aan? Er is gekozen voor het laatste. De
AVS Commissie Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
wordt geïnformeerd en bevraagd over de thema’s die
centraal staan. In de nieuwe cao komt meer ruimte voor
de schoolteams, die overleggen over de werkverdeling. Op
basis daarvan maakt de (gemandateerde) schoolleider het
werkverdelingsplan.
Medio 2017 is ook het nieuwe Regeerakkoord rond, waarin
270 miljoen extra wordt uitgetrokken voor lerarensalarissen.
De onderhandelaars hebben kunnen regelen dat die
salarisverhoging geldt voor po, so en sbo. Ook krijgen
alle werknemers een marktconforme salarisverhoging
van 2,5 procent per 1 september 2018 en in oktober
een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato van de
aanstelling en aanstellingsduur). Een ander resultaat van de
Paul van Lent ondertekent CAO PO 2018-2019 - Foto: Michele Giebing

Ondertekening van het werdrukakkoord
op 9 februari 2018
Foto: Martijn Beekman
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Cao-publicaties
In de zomer van 2018 zijn de publicaties van de CAO PO 20182019 en als aparte uitgave de bijbehorende salaristabellen
voorbereid. Deze zijn aan het begin van het schooljaar 2018-2019
weer beschikbaar voor de leden en andere belangstellenden. Ook
verschijnt dan een geüpdate versie van ‘Het ABC van de CAO PO’.

Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO)
Er wordt DGO gevoerd als er bij een reorganisatie op school- of
bestuursniveau rechtspositionele gevolgen zijn voor het personeel
(zie cao PO artikel 13.2). Ook in dit schooljaar is er sprake van een
terugloop in het aantal leerlingen, waardoor een aantal scholen te
maken heeft met krimp of fusies. Ook vindt er nog steeds regelmatig overleg plaats met besturen van samenwerkingsverbanden
vanwege de invoering van de wet Passend onderwijs. Namens de
AVS, als een van de vijf betrokken vakbonden, voeren DGO-onderhandelaars Paul van den Heuvel, Harry van Soest en Jan Stuijver
deze DGO’s.

baar. “Er moet nu geïnvesteerd worden in de werkdruk, niet pas
over vier jaar”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. De meeste
schoolleiders delen deze mening, blijkt uit de peiling. 85 procent
van de respondenten geeft aan een mogelijk nieuwe staking te
steunen. Schoolleiders verklaren behoefte te hebben aan voldoende
ondersteunende functies in de school en meer ruimte in het budget
voor verdere ontwikkeling van hun school. Het werkdrukakkoord
van 9 februari biedt uiteindelijk veel meer ruimte.
In mei 2018 is een peiling uitgegaan over de inzet van de werkdrukgelden uit het werkdrukakkoord. Daaruit blijkt dat vrijwel alle
schoolleiders hierover hebben overlegd met hun team. Er komen
vooral onderwijsassistenten en extra leerkrachten in de scholen.
Ook gaat het geld onder andere naar extra uren leerlingenzorg,
conciërges, een eventmanager en administratief medewerkers.
Meer dan 80 procent van de schoolleiders is tevreden met het
werkdrukakkoord. Zorgelijk is dat op 10 procent van de scholen de
schoolleider geen volledige handelingsvrijheid heeft gekregen van
het bestuur om te bepalen hoe de werkdrukgelden worden ingezet,
terwijl dat wel de afspraak is in het werkdrukakkoord.
Deze peiling heeft veel media-aandacht gegenereerd. Ook minister
Slob citeerde tijdens een debat in de Tweede Kamer uit de brief die
de AVS aan de minister stuurde over dit onderwerp.

Peilingen onder de leden (scholenpanels)
Ook dit verslagjaar zijn er diverse peilingen (scholenpanels) onder
de leden uitgezet. Doel van de peilingen is dat de AVS de mening
van haar leden over bepaalde urgente en actuele onderwerpen
hoort en deze kan verwoorden richting de politiek of kan gebruiken
om het eigen beleid te toetsen of bij te stellen. In schooljaar 20172018 gingen de peilingen over: werkdrukgelden, het werkdrukakkoord, salarisverbetering (gelijk met vo), tijd en werkverdeling
uit CAO PO, het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO, de
eindtoets, Passend onderwijs en de vrijwillige ouderbijdrage.
Enkele conclusies/samenvattingen:
Werkdruk
In oktober 2017 heeft de AVS een peiling uitgezet over het beschikbare werkdrukgeld uit het regeerakkoord. Omgerekend naar
brinnummer is er in 2018 slechts 1.575 euro per school beschik-

Werkdruk

VO=PO, gelijkschakeling van het salaris

Gelijkschakeling salaris
Uit een peiling van maart 2018 blijkt dat 92 procent van de AVSleden vindt dat er een volledige gelijkschakeling van het salaris van
PO-schoolleiders met het voortgezet onderwijs moet komen. De
AVS heeft op 14 maart een aanvullende claim naar minister Slob
en de Tweede Kamer gestuurd, waarin expliciet onder andere voor
schoolleiders om salarisverbetering wordt gevraagd. Meer dan
8o procent geeft aan dat salarisverbetering voor schoolleiders,
leerkrachten en overig personeel moet gelden. Dit vraagt om
een evenwichtig salarisbouwwerk in de po-sector, vindt de AVS.
Daarnaast is in de claim tijd en ruimte voor onderwijsinnovatie
gevraagd.
CAO PO
‘tijd en werkverdeling’
Bij de achterbanraadpleging in april 2018 over de nieuwe deeltekst
‘tijd en werkverdeling’ voor de nieuwe CAO PO geeft meer dan
tweederde van de respondenten aan zich te kunnen vinden in:
• de afspraken om in overleg met het team een werkverdelingsplan
op te stellen
en
• de richting waarin sociale partners deze afspraken willen
vastleggen in de nieuwe CAO PO.
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Een veelgenoemde reactie in de raadpleging is dat de AVS
en andere sociale partners goed hebben nagedacht over het
transparanter en eenvoudiger maken van de arbeidsvoorwaarden
in hoofdstuk 2 van de toenmalige cao. Een opbrengst uit deze
raadpleging is dat heel hoofdstuk 2 wordt vervangen.

Onderhandelaarsakkoord
De peiling over het onderhandelaarsakkoord in juni 2018
wijst uit dat driekwart van de AVS-leden instemt met het caoonderhandelaarsakkoord. Het onderhandelaarsakkoord is een
goede eerste stap in het belang van de po-sector en kent een
goed resultaat voor leerkrachten. De leden zijn wel kritisch op en

Groepsfoto ondertekening onderhandelaarsakkoord CAO PO op 6 juni 2018.

teleurgesteld over het resultaat voor schoolleiders. “In de volgende
ronde zijn wij aan de beurt”, is de boodschap.
Door de salarisverhoging van leerkrachten in het po zijn de verhoudingen van de loonschalen onder druk komen te staan, met name
voor (adjunct-)directeuren en onderwijsondersteunend personeel.
In de volgende onderhandelingsronde is dit de duidelijke inzet van
de AVS.
De resultaten van de peilingen over de eindtoets, Passend onderwijs en de vrijwillige ouderbijdrage zijn na te lezen op de website:
www.avs.nl/vereniging/exclusiefvoorleden
->scholenpanel
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Individuele belangenbehartiging
Vier AVS-adviseurs bemannen de AVS Helpdesk: Paul van den Heuvel, Paul van Lent, Harry van Soest en Jan Stuijver. Zij beantwoorden
alle - via telefoon en mail - binnenkomende professionele vragen van AVS-leden.

AVS Helpdesk

Voor alle individuele en schoolgerelateerde vragen staat de AVS
Helpdesk elke dag paraat. De helpdeskadviseurs zijn op de hoogte
van alle actuele onderwijsontwikkelingen en regelgeving. Veel
vragen gaan over de cao of cao-gerelateerde vraagstukken. Ook
weten de leden de helpdesk te vinden als ze ruggespraak willen
houden over een kwestie of juridische vragen hebben, bijvoorbeeld over hun eigen rechtspositie. De AVS Helpdesk kan een
luisterend oor bieden en in een aantal gevallen de leidinggevende
zelf richting een oplossing sturen. Leden die juridische ondersteuning nodig hebben, worden doorverwezen naar de juristen
van de AVS.
Andere werkzaamheden van de adviseurs van de AVS Helpdesk
behelzen het vertegenwoordigen van de AVS in diverse (externe)
overleggen en commissies, het verzorgen van trainingen of
voorlichtingsbijeenkomsten (bijvoorbeeld over de cao), het goed
toepassen van functiewaarderingen of het schrijven of herzien
van vakinhoudelijke publicaties voor schoolleiders.

Paul van den Heuvel

Harry van Soest

Jan Stuijver

Paul van Lent

Ritsert Haitsma

Leonie Oude Essink

Rekenprogramma Jaartaak po 2017-2018

Meer informatie: www.jaartaakplanner.nl

Juridische ondersteuing

Het rekenprogramma Jaartaak, dat de AVS in het verleden heeft
ontwikkeld, is in dit verslagjaar webbased gemaakt door sofwareontwikkelaar Axilum software (voorheen WebIT), bekend
binnen het basisonderwijs als leverancier van het softwareprogramma InvalPool (AVS Voordeel partner). De JaartaakPlanner,
zoals het programma nu heet, houdt automatisch rekening met
de hoeveelheid regels die van invloed zijn op de personeelsinzet
en geeft diverse handige overzichten. Het afgelopen jaar heeft de
AVS tijdens de ontwikkeling van de software een ondersteunende
rol gespeeld voor wat betreft de juistheid van de gegevens. In het
schooljaar 2017-2018 heeft WebIT het programma, op basis van
wensen en reacties van gebruikers, verder ontwikkeld en uitgebreid. In mei 2018 is het programma volledig overgedragen aan
software-ontwikkelaar Axilum software. Deze heeft het programma in de markt gezet.

Juridische ondersteuning
De juridische afdeling van de AVS behandelt de zaken waar AVSleden, rondom hun eigen rechtspositie als werknemer, in terechtkomen. Het kan gaan om situaties van herplaatsing, arbeidsongeschiktheid, conflicten, schorsing, dreigend ontslag of disciplinaire
straffen. Ook allerlei ontwikkelingen rond bestuur en management
of de overgang naar een andere bestuurs- of directiestructuur kunnen direct gevolgen hebben voor de positie van leidinggevenden.
Procedures variëren van het vaststellen van een vaststellingsovereenkomst 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 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.

Niki van der Linden

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 151 zaken. In totaal
zijn er in schooljaar 2017-2018 rond de 334 lopende zaken.

JAARVERSLAG 2017-2018 - 9

Professionalisering
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap heeft als doel schoolleiders een brede en vernieuwende professionaliseringsomgeving te
bieden. Als netwerkcentrum brengt het trainers, opleiders en wetenschappers bij elkaar om bij te dragen aan de beste kwaliteit van
onderwijs. Dit doet het centrum vanuit een samenhangende visie op leiderschapsontwikkeling. Het ontwikkelde logo, bestaande uit
drie pijlers, geeft de visie weer waar het AVS Centrum Educatief Leiderschap voor staat.

Doorlopende leerlijn
Een actueel, breed en samenhangend
professionaliseringsaanbod voor elke
leiderschapsvraag.

De sleutel voor ontwikkeling van
visie, kennis, vaardigheden en versterken van de eigen leiderschapsstijl.

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende
opleidingslijn, van aankomende schoolleiders (onderwijspersoneel met leiderschapsambitie) tot en met professioneel bestuurders. Het opleidingen- en trainingscentrum blijft zijn aanbod
vernieuwen en verbeteren, door de feedback van deelnemers en
docenten te analyseren en in gesprek te gaan over nieuwe ontwikkelingen. In het onderstaande overzicht staat het opleidingsaanbod. De kleuren geven de verschillende professionaliseringsthema’s (hoofd- en deelthema’s) aan waarop het aanbod door het
schoolleidersregister PO is geregistreerd.

Verbinding met andere schoolleiders,
wetenschappers, experts en trainers
om kennis te delen, te reflecteren
op de eigen werkpraktijk en om tot
breed toepasbare inzichten te komen.

Het opleidingenoverzicht oktober 2018

Foto: Hans Roggen
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Nieuwe leergangen

Audit

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap blijft continu zijn aanbod
vernieuwen, omdat het belangrijk is aan te sluiten bij de ontwikkelingsvraag en de leiderschapsvraagstukken van schoolleiders.
Samenwerkingspartners worden geselecteerd op hun toegevoegde
waarde, vanwege hun specifieke kennis en expertise. Daarbij is een
belangrijk onderwerp van gesprek de visie op leiderschap, leiderschapsontwikkeling en de visie op leren. Het programma, inclusief
de bijbehorende literatuur, opdrachten, studiebelasting en lengte
van de leergang, wordt zorgvuldig samengesteld.
Nieuw ontwikkelde leergangen in schooljaar 2017-2018 zijn de leergangen Regisseur Onderwijs en Gebouw, Stimulerend Beoordelen
en Gespreid Leiderschap. Alle leergangen zijn gecertificeerd door
het Schoolleidersregister PO voor het formeel leren. Van de nieuwe
leergangen is een digitale flyer gemaakt, die op de website van
de AVS (www.avs.nl/professionalisering) wordt geplaatst. Via de
sociale media, de digitale nieuwsbrief en Kader Primair wordt het
nieuwe aanbod ook onder de aandacht gebracht van schoolleiders.

In december 2017 heeft het Schoolleidersregister PO een audit
uitgevoerd bij een aantal gecertificeerde leergangen van het AVS
Centrum Educatief Leiderschap. Deze verificatie-audit richt zich
op vijf onderdelen: voorlichting, inhoud en niveau, kwaliteit personeel, kwaliteit organisatie en certificaten. Op alle onderdelen van
de audit is een ‘goed’ behaald, de hoogst mogelijke score (op een
schaal van onvoldoende, voldoende en goed). De Commissie Certificering van het Schoolleidersregister PO heeft dan ook vastgesteld
dat certificering van het aanbod wordt gecontinueerd.

Incompany en regionale trajecten
Er is een stijgende vraag zichtbaar naar incompany en regionale
trajecten van onze leergangen. Bijna alle (inmiddels 26) opleidingen en leergangen van het AVS Centrum Educatief Leiderschap
kunnen op deze wijze aangeboden worden. De voordelen hiervan
zijn, dat er intensiever contact is tussen de medewerkers van de
school binnen dezelfde Stichting of regio, je elkaar beter leert kennen en het daardoor gemakkelijker is samen in de praktijk aan de
slag te gaan. Omdat je hetzelfde traject volgt met dezelfde input,
kun je elkaar direct feedback geven, inzicht krijgen in elkaars talenten en kun je elkaar versterken of beïnvloeden. Ook geven deelnemers aan dat processen transparanter en vanzelfsprekendheden
doorbroken worden. De ‘waan van de dag’ wordt losgelaten.

Proeverij Schoolleidersregister PO op 1 juni 2018

Proeverij Schoolleidersregister PO
Het Schoolleidersregister PO organiseert op vrijdag 1 juni 2018
een proeverij professionaliseringsaanbod op de locatie Inn Style
in Maarssen. De dag is bedoeld voor schoolleiders om kennis te
maken met de verschillende mogelijkheden voor hun professionalisering. Deelnemers kunnen proeven aan gecertificeerd professionaliseringsaanbod via korte pitches en proeflessen. Ook het AVS
Centrum Educatief Leiderschap presenteert die dag een aantal
leergangen waar deelnemers in workshops aan mogen proeven.

Coaching & mediation

Vera Ruitenberg, programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap:
“Wij vinden dat in leiderschapstrajecten het noodzakelijk is om bij jezelf te beginnen. Wie ben ik?
Waar liggen mijn drijfveren? Hoe kijk ik aan tegen leiderschap, mijn leiderschap? Wij geloven er ook in
dat het leereffect het grootst is als deelnemers de eigen context meenemen in de leergang. Met andere
woorden, de eigen praktijk is levend en leidend tijdens het volgen van een leergang. De deelnemer kan
gelijk het geleerde toepasbaar maken. Hoe kun je je eigen kracht, je eigen talenten in relatie tot je eigen
rol in de eigen context zo goed mogelijk inzetten? Ook dit schooljaar hebben we vanuit deze uitgangspunten onze leergangen uitgevoerd en nieuwe leergangen ontwikkeld. We kunnen terugkijken op een
jaar waarin veel schoolleiders met succes en plezier een opleiding, leergang of training bij het AVS
Centrum Educatief Leiderschap hebben gevolgd en daarmee zichzelf als mens hebben kunnen verrijken ten behoeve van het onderwijs. Dankzij ons netwerk van experts kunnen we dit ruime aanbod aan
schoolleiders aanbieden.”
AVS-adviseur Ruud de Sain kan uw vragen beantwoorden met
betrekking tot onder andere: coaching, mediation, conflictbemiddeling, 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
v.l.n.r.: Ruud de Sain en Tom Roetert
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Internationalisering
Van buitenlandse schoolsystemen, ervaringen van buitenlandse schoolleiders en andere culturen kun je ook veel leren. Het is goed
je horizon te verbreden en afstand te nemen van de dagelijkse schoolpraktijk in Nederland. Niet voor niets organiseert de AVS al ruim
25 jaar educatieve reizen naar het buitenland. Ook de Europese schoolleidersorganisatie ESHA is een bron van inspiratie voor Nederlandse schoolleiders.
De AVS heeft internationalisering hoog op de agenda staan. Door
onze multiculturele samenleving komt internationalisering de
scholen binnen. Dit betekent veel voor de invulling van burgerschap en het aansluiten bij globalisering. Vanuit de wettelijke
ruimte geven steeds meer scholen les in een vreemde taal, meestal
Engels. De AVS is partner van en vervult een ambassadeursrol voor
Nuffic, de landelijke organisatie voor internationalisering.

Educatieve reizen
De AVS verzorgt buitenlandse educatieve
reizen specifiek voor schoolleiders, waar
ook bestuurders of andere onderwijsprofessionals uit po en vo aan kunnen
deelnemen. Hoe zitten andere schoolsystemen in elkaar, wat werkt en wat
niet, hoe gaan buitenlandse collega’s
met problemen om? In het verslagjaar
zijn er geplande reizen (met datum)
georganiseerd naar de Noordse
driehoek, Dublin en IJsland. De
deelnemers beoordelen deze reizen
zeer positief, zo blijkt uit de evaluaties. Bij elke reis staat een thema
centraal en er staan altijd minimaal drie
schoolbezoeken op het programma, naast culturele activiteiten.
Vanwege de grote belangstelling is er ook een groot aanbod van
maatwerkreizen naar diverse bestemmingen. In schooljaar 20172018 zijn er vijf maatwerkreizen georganiseerd: naar IJsland (twee),
Edinburgh, de Noordse Driehoek en Dublin. Tijdens de reizen
maken de schoolleiders kennis met verschillende schoolsystemen,
waardoor ze zichzelf en hun eigen schoolsysteem kunnen spiegelen
aan de situatie in andere landen. De deelnemers wisselen ervaringen uit en inspireren elkaar. Zij geven aan dat ze het prettig vinden
de waan van de dag los te laten, de eigen situatie te relativeren en
met nieuwe ideeën weer aan de slag te gaan. De reizen staan onder
begeleiding van Marina Vijlbrief, AVS-adviseur internationalisering. Het aanbod van (maatwerk)reizen is te vinden in de jaarlijkse
brochure en op de website.
www.avs.nl/educatievereizen

ESHA
ESHA, de European School Heads Association,
is de belangenvereniging voor alle leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs in
Europa. ESHA vertegenwoordigt leidinggevenden op Europees niveau en verbindt schoolleiders, onderzoekers en
beleidsmakers met het gezamenlijke doel om van elkaar te leren en
het onderwijs te verbeteren.
Bijna alle Europese landen zijn binnen ESHA vertegenwoordigd
door een of meerdere organisaties. Elk AVS-lid is ook automatisch lid van ESHA. Schoolleiders kunnen gebruikmaken van een
uitgebreide database van onderwijsinnovaties op www.esha.org en
ook deelnemen aan internationale onderwijsconferenties, zoals de
ESHA Biennial Conferences. Daarnaast heeft elk AVS-lid gratis
toegang tot het online ESHA magazine, waarin bijdragen staan van
buitenlandse schoolleiders: www.eshamagazine.org
De voorzitter van ESHA is de heer Clive Byrne van Ierland, ook
voorzitter van de Irish National Association of Principals en Deputy Principals. De AVS wordt in de General Assembly vertegenwoordigd door Petra van Haren.
Op 15 juni 2018 vindt de conferentie ‘Breaking the Silence
together’ in Noordwijk aan Zee
plaats. Deze conferentie, met
als thema seksueel misbruik
van kinderen en wat scholen
ertegen kunnen doen, heeft
ESHA in samenwerking met de AVS en de Beweging tegen kindermishandeling georganiseerd. Het preventieprogramma ‘Breaking
the Silence together’ heeft materiaal ontwikkeld om seksueel misbruik internationaal bespreekbaar te maken op scholen.
Meer informatie:
www.preventingchildsexualabuse.eu/community-preventionprogram
Elke twee jaar vindt de ESHA-conferentie plaats, in 2016 is dit in
Maastricht, in 2018 in Tallinn (Estland). Hoofdthema van laatstgenoemde conferentie is: technological innovation in education. De
brede studiereis die de AVS organiseert rond deze conferentie die
van 17 tot en met 19 oktober plaatsvindt, is snel volgeboekt.
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World Education Forum
De AVS ondersteunt het WEF van harte, vanuit haar brede verantwoordelijkheid naar kindnabij toegankelijk en kwalitatief goed
onderwijs. Het WEF is gehuisvest in het AVS-pand aan de Herenstraat.
Het World Education Forum (WEF) zet zich in om de toegankelijkheid voor onderwijs te verbeteren voor de miljoenen kinderen die
nu nog steeds geen enkele vorm van onderwijs ontvangen. Daarbij
sluit het forum aan bij de nieuwe ontwikkelingsagenda van de
Verenigde Naties 2015-2030. ‘Sustainable Development Goal 4’
stelt: ‘Ensure inclusive and equitable quality education and provide
lifelong learning opportunities for all’.
Het WEF spreekt alle regeringen in de hele wereld aan op hun verantwoordelijkheden om het onderwijs toegankelijk te maken voor
alle kinderen in hun land. Ook zet het WEF zich in voor vluchtelingenkinderen in Nederland die niet naar school gaan. Deelname
aan het netwerk is gratis: meer dan 500 scholen en ambassadeurs
hebben zich al aangesloten.

Het WEF kent diverse afdelingen en werkgroepen in onder andere
Bulgarije, Verenigde Staten, Australië en India. 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-doelstellingen echt waar te maken. Het streven is om in alle
continenten landen te stimuleren om nationale WEF’s op te zetten.

World
Education
Forum
In 2017 heeft het WEF een petitie online gezet die wereldwijd door
1500 mensen is getekend. Met deze petitie kunnen WEF-netwerkers in hun eigen land aandacht vragen voor de situatie van jonge
kinderen. Recente mediaberichten wijzen uit dat ook in Nederland
nog veel moet gebeuren om elk kind optimale kansen te bieden.
Meer informatie: www.worldeducationforum.online

Foto’s: Hans Roggen
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Werkgroepen en andere overleggen in vogelvlucht
De AVS is vertegenwoordigd in diverse werkgroepen en andere overleggen. Hieronder een kort overzicht hiervan.

Passend onderwijs

Werkgroep Regeldruk PO

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:
•
website Passend onderwijs (is overgenomen door het ministerie van OCW)
•
inclusief onderwijs
•
invlechting vso (overgang van CAO PO naar CAO VO).

De Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 is een gezamenlijke
aanpak van besturen, schooldirecteuren, leraren, sectorraden,
werknemersorganisaties en het ministerie van OCW om belemmerende wet- en regelgeving en administratieve last weg te
nemen. Te veel regels of onduidelijke regels kunnen de werkdruk
verhogen en belemmerend werken om goed onderwijs te realiseren. Alle betrokken partijen, waaronder de AVS, ondernemen
acties om de regeldruk de komende jaren op alle niveaus aan te
pakken.

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
gevolgen die ontstaan zijn door de invoering van de Wet Passend
onderwijs en de transitie naar de nieuwe samenwerkingsverbanden. Een van de aspecten die daarbij aan de orde komen, is
de ontvlechting van so/vso. Hierbij gaat het om het behoud van
werkgelegenheid en expertise. De definitieve besluiten neemt het
bestuurlijk overleg, waar AVS-voorzitter Petra van Haren zitting
in heeft. Eind 2017 is de begeleidingscommissie voor het laatst
bijeen geweest en houdt de commissie op te bestaan.

Ook in schooljaar 2017/2018 is de werkgroep diverse keren bijeengekomen om de voortgang van de regeldrukagenda te bespreken
en naar oplossingen te zoeken. Na de ‘Operatie Regel Ruimen’
moest hierop een vervolg komen, waarvoor alle deelnemers initiatieven voor de werkdrukvermindering in het onderwijs hebben
aangedragen. Daarbij is gekeken naar initiatieven per doelgroep
en per organisatie. Inmiddels is er ook een stuurgroep Werkdrukakkoord in het leven geroepen.

Stuurgroep werkdrukakkoord
De AVS heeft dit schooljaar, samen met de vakbonden en onder
voorzitterschap van het ministerie van OCW, overleg gevoerd
over de toekenning van de werkdrukgelden. De stuurgroep monitort de ontwikkeling van de werkdrukmiddelen.

Stuurgroep werkdrukakkoord - Foto: Martijn Beekman
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Arbocatalogus
De Arbocatalogus PO organiseert op 24 januari 2018 in Utrecht
het congres ‘Arbo, zó regel je dat op school!’. Het congres staat in
het teken van het thema ‘Arbo in de praktijk’ en wordt georganiseerd voor preventiemedewerkers, directeuren en andere medewerkers uit het primair onderwijs met taken op het gebied van arbo
en preventie. Deelnemers kunnen drie workshops volgen over hoe
zij arbo-regels in de praktijk moeten toepassen, bijvoorbeeld over
de rol van de Inspectie SZW, zorgplicht en aansprakelijkheid van
onderwijsmedewerkers, het arbobudget of het medisch handelen in
de school. Alle congresdeelnemers ontvangen het Werkdrukspel,
een hulpmiddel om werkdruk bespreekbaar te maken binnen een
team, dat de Redactieraad heeft aangepast voor het primair onderwijs (oorspronkelijk ontwikkeld door Jeugdzorg Friesland en FCB,
het Arbeidsmarktfonds voor welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang).
De Arbocatalogus is onderdeel van de cao po. De Redactieraad
bespreekt diverse onderwerpen, die daarna aan de cao-tafel worden
voorgelegd. AVS-adviseur Harry van Soest neemt als deskundige
deel aan de Redactieraad Arbocatalogus PO. In dit verslagjaar is
de Redactieraad vier keer bijeen geweest. Werkdruk (en mogelijke
oplossingen) is een van de onderwerpen waarover gesproken is.

Inspectie
Onderwijsorganisaties, vakbonden po (waaronder de AVS) en vo
en ouderorganisaties voeren regelmatig overleg met de Inspectie
van het Onderwijs, het zogenaamde Ringen-overleg. Dit verslagjaar
is het belangrijkste thema in het Ringen-overleg de voorbereiding
voor de wetgeving van het nieuwe gedifferentieerde toezicht.
Scholen krijgen in dit toezicht meer ruimte om zich te profileren
op hun eigen sterke kanten. De diverse participerende partners zijn
overwegend positief over de nieuwe aanpak van het toezichtskader
(met de nieuwe deugdelijkheidseisen). De AVS houdt daarbij in het
oog of de schoolleiders voldoende ruimte krijgen om hun eigen
schoolbeleid aan de inspecteur te presenteren. Vice-voorzitter
Ingrid Doornbos maakt deel uit van het bestuurlijk overleg van de
inspectie.

Stuurgroep versterking medezeggenschap
In de stuurgroep versterking medezeggenschap, waar AVS-adviseur Paul van Lent lid van is, zorgen alle partijen (AVS, VOraad, PO-Raad, AOb, CNV-Onderwijs, FvOv, LAKS, OUDERS &
Onderwijs en VOO) ervoor dat medezeggenschap op scholen wordt
versterkt. Ook vindt in de stuurgroep met enige regelmaat overleg
met het ministerie van OCW plaats. Daarbij is de AVS kritisch op
de rol van de schoolleider in de medezeggenschap. Onderwerpen
die onder andere aan de orde zijn gekomen: communicatie, jaarplan, raadplegen achterban, instemmings- en adviesaangelegenheden en de rol van de schoolleider in relatie tot medezeggenschap.
Er is een toenemende belangstelling voor de begeleidingstrajecten
die de sociale partners verzorgen. Adviseur Jan Stuijver heeft 27
trajecten ter versterking van medezeggenschap uitgevoerd voor
medezeggenschapsraden en schoolbesturen. En er is een aanzet
gegeven voor masterclasses voor schooldirecteuren die in schooljaar 2018/2019 plaatsvinden. In dit verslagjaar is het ondersteuningsaanbod voortgezet en is er divers materiaal ontwikkeld, zoals
aanvullende trainingsfilmpjes met voorbeeldsituaties. Jan Stuijver
heeft op het jaarlijkse WMS-congres een workshop verzorgd,

waarin de rol van de schoolleider op het gebied van medezeggenschap is uitgelicht.
De ‘MZ-tafel’, waarin alle onderwerpen die aan medezeggenschap
raken (in de breedste zin) aan bod komen, is nu onderdeel van de
gesprekken die de sociale partners met elkaar voeren.
De AVS blijft zich inzetten om het belang van medezeggenschap bij
directeuren en schoolbesturen aan de orde te stellen en te ondersteunen.

Werkgroep functiemix
De werkgroep functiemix, waar de AVS aan deelneemt samen
met de PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en het ministerie
van OCW, zet zich in om de invoering van de functiemix bij alle
po-scholen en –besturen te realiseren. Namens de AVS zit adviseur
Paul van Lent in deze werkgroep. De functiemix zorgt voor een
differentiatie in leerkrachtenfuncties (op niveau LA, LB en LC). De
invoering van de functiemix is een verplichting vanuit de cao. De
werkgroep inventariseert welke scholen de functiemix nog niet
hanteren en begeleidt daarnaast besturen die de functiemix nog
niet hebben ingevoerd.
In dit verslagjaar is het begeleidingstraject voor po-schoolbesturen,
waarvoor Bureau Berenschot was ingehuurd (die de Alliantiefabriek als werkvorm gebruikte), tot een afronding gekomen. Doel
was de functiemix te realiseren en door middel van good practices,
van en met elkaar te leren.
Ook als de AVS DGO voert, wordt er altijd gekeken of de betreffende school 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 gerealiseerd.
Petra van Haren heeft zitting genomen in het bestuurlijk overleg
functiemix. Meer informatie: www.functiemix.nl

Regiegroep vluchtelingen
De werkzaamheden van de ondersteuningsgroep van de regiegroep
vluchtelingen, die als doel heeft het verbeteren van onderwijs
aan asielzoekerskinderen, zijn in december 2017 afgerond. Op de
laatste vergadering zijn alle bestaande draaiboeken besproken:
deze liggen klaar voor als er weer een vluchtelingenstroom komt.
Adviseur Paul van den Heuvel vertegenwoordigde de AVS in deze
ondersteuningsgroep.
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Stuurgroep Lerarenbeurs
De AVS is vertegenwoordigd in de stuurgroep Lerarenbeurs, die
geïnitieerd wordt vanuit het ministerie van OCW. In de stuurgroep komen algemene zaken op gebied van de (deelname aan) de
Lerarenbeurs aan de orde en diverse thema’s, zoals zij-instroom.
In dit verslagjaar is er een verkennende bijeenkomst geweest,
waarin gesproken is over de evaluatie van het beleidskader van de
Lerarenbeurs en de verkenning van een mogelijk andere inrichting
van de Lerarenbeurs in de toekomst. Hier wordt een evaluatie van
gemaakt.

Carrièrepaden voor leraren
De AVS heeft in dit overleg, samen met andere sociale partners,
meegedacht over hoe het vak van onderwijsgevenden zich moet of
gaat ontwikkelen. Een onderwerp is bijvoorbeeld het aanzien van
het beroep. Dit heeft geresulteerd in een onderzoek van Bureau
Berenschot en het rapport ‘loopbaanpaden in het primair onderwijs (juni 2018)’. Op 24 augustus hebben de OCW-ministers Slob
en Van Engelshoven dit rapport meegestuurd als bijlage bij de
kamerbrief over extra acties tegen het lerarentekort.
De AVS betrekt in de besprekingen ook altijd de functie van de
schoolleider.
In schooljaar 2017-2018 is er twee keer overleg geweest.

Kennisplatform leerlingendaling

kelaars, de PO-Raad en het ministerie van OCW deel aan dit
programma. Het scenariomodel PO is een opdracht van het
Arbeidsmarktplatform PO.

Normalisering rechtspositie ambtenaren
Ambtenaren krijgen zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Voor ambtenaren geldt straks ook het
private arbeidsrecht. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. De verwachting is dat de datum waarop de wet zou
moeten ingaan, 1 januari 2020, nog steeds haalbaar is.
OCW bespreekt de uitwerking van deze wet voor de toekomst
met de sociale partners, waaronder de AVS. Met name openbare
scholen krijgen te maken met rechtspositionele gevolgen voor het
personeel, als in 2020 de ambtenarenstatus komt te vervallen. Het
is een grote operatie om alle wettelijke bepalingen in de onderwijssectoren po, vo en mbo aan te passen. De adviseurs Paul van Lent
en Harry van Soest vertegenwoordigen de AVS in de bijeenkomsten
van het ministerie van OCW, waarin zij mede de voortgang bewaken. Daarnaast nemen andere onderwijsvakbonden en de PO-Raad
deel aan deze bijeenkomsten. AVS-voorzitter Petra van Haren
voert dit gesprek op bestuurlijk niveau in het Ambtenarencentrum.
Meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidspersoneel/werknemer-bij-de-overheid/nieuwe-rechtspositie-ambtenaren

De AVS Helpdeskadviseurs vertegenwoordigen de AVS in dit kennisplatform, dat onder leiding staat van het ministerie van OCW.
Daarnaast hebben vakbonden en besturenorganisaties hierin
zitting. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld hoe om
te gaan met leerlingendaling in krimpgebieden en leerlingendaling
vanwege fusies van schoolbesturen. Diverse cases worden besproken. Door verschuiving van de leerlingendaling van het primair
naar het voortgezet onderwijs wordt bekeken hoe het Kennisplatform in de toekomst ingericht kan worden.

Werkgroep Beweging Kindermishandeling

Scenariomodel PO

Sinds augustus 2017 neemt Paul van den Heuvel namens de
AVS deel aan de werkgroep PO-Front. In deze werkgroep zitten
afgevaardigden van AOB, CNV, Fvov, FNV en PO in actie. De AVS
heeft al deze acties ondersteund en mede georganiseerd, en is bij
alle acties aanwezig geweest. Deze werkgroep heeft zich vooral
bezig gehouden met het voorbereiden, organiseren en uitvoeren
van de acties.

Dit programma voor leerlingenprognoses is in dit verslagjaar verder geactualiseerd en aangepast met meer mogelijkheden. De sboscholen zijn inmiddels toegevoegd. In de toekomst wordt gekeken
naar de leerlingenaantallen en de daaraan verbonden inkomsten
voor schoolbesturen en scholen.
Namens de bonden is adviseur Harry van Soest hierin vertegenwoordigd. Daarnaast nemen schoolbesturen, softwareontwik-

Foto’s 1 en 2: Hans Roggen

Adviseur Jan Stuijver zit namens de AVS in deze werkgroep. Verder
nemen de PO-Raad, VO-raad en Ouders & Onderwijs hieraan deel.
De commissie heeft een werkplan geschreven over preventie van
kindermishandeling en de nieuwe spelregels van de meldcode kindermishandeling. In juli 2018 is er een bijeenkomst van betrokken
organisaties geweest met als doel het fenomeen kindermishandeling goed op de kaart te zetten.

Werkgroep PO-Front
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De grote landelijke staking begint op 5 oktober in het Zuiderpark
in Den Haag. Met 60.000 bezoekers is dit de grootste eendaagse
onderwijsstaking ooit. De AVS is hier aanwezig met een eigen
stand. 90 procent van de po-scholen scholen sluiten die dag hun
deuren. Omdat er niet meer geld uit Den Haag komt, besluit het
PO-Front meerdere acties te voeren.
Op 29 november is er een meet-up met minister Slob in het Afas
theater in Amsterdam. 500 leraren, onderwijsondersteuners,
schoolleiders en schoolbestuurders gaan in gesprek om de minister te overtuigen van de noodzaak van 1,4 miljard euro voor de
aanpak van het lerarentekort, vermindering van werkdruk en een
eerlijk salaris.
Op 12 december vindt een tweede landelijke staking plaats:
opnieuw leggen leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders
massaal het werk neer; 90 procent van alle basisscholen is dicht.
De AVS is aanwezig op diverse scholen in de regio.
Er is die dag ook besloten om regionale estafetteacties te houden.
Deze vinden plaats op 14 februari, 14 maart, 13 april, 30 mei en
12 september.
Er is ook een bestuurlijk overleg PO-Front, waar alle bestuurders
– waaronder AVS-voorzitter Petra van Haren – aan deelnemen.

Werkgroep ontwikkeladvies 45plus
Sinds het voorjaar van 2018 is, na diverse overleggen bij het
ministerie van Sociale Zaken waar AVS-adviseur Paul van den
Heuvel aan deelneemt, de doelgroep van dit ontwikkeladvies
uitgebreid naar het primair onderwijs. Hieronder vallen alle medewerkers: directeuren, leerkrachten, conciërges et cetera.
Zij kunnen gebruikmaken van de tijdelijke subsidieregeling (tot
1 juli 2019) ‘Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers’ van het ministerie van SZW, als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor
Vijftigplussers. In een ontwikkeltraject kunnen deze 45-plussers
aan de slag met vragen over hun vitaliteit en motivatie voor het
werk tot aan hun pensioen. Dit draagt bij aan duurzame inzetbaarheid.
Meer informatie:
www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/t/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers/
over

Bestuurszetels
De AVS is gesprekspartner van het ministerie van OCW. Daarnaast vervult zij onder andere bestuurszetels in de volgende
organisaties: het Ambtenarencentrum, Arbeidsmarktplatform PO,
de Stichting van het Onderwijs, de Lerarenagenda en het Vervangingsfonds/Participatiefonds. Ook maakt de AVS deel uit van de
bestuurlijke coördinatiegroep van curriculum.nu

Meet-up met minister Slob op 29 november 2017 - Foto: Arie Kievit
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Contact met de leden
De AVS staat op diverse manieren in contact met haar leden: via commissies, bijeenkomsten, zoals het AVS-congres, of via communicatie-uitingen. De Ledenraad is een vertegenwoordiging van de AVS-leden die als klankbord voor de AVS fungeert.

Ledenraad
De ledenraad is samengesteld uit 20 door de AVS-leden gekozen
leden. Dit verenigingsorgaan adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd en vervult statutaire verantwoordelijkheden.
Op een aantal belangrijke aspecten heeft de ledenraad instemmingsrecht. Ook in het schooljaar 2017-2018 is de ledenraad, als
klankbord van de AVS, weer een onmisbare schakel voor de vereniging. Dit adviesorgaan is in het verslagjaar vier keer bijeengekomen,
waaronder in een tweedaagse.
De ledenraadsleden treden waar mogelijk op als ambassadeurs
van de AVS. Ze hebben een actieve rol tijdens het AVS-congres
in maart, dat ook dit jaar weer als zeer inspirerend en verbindend
wordt ervaren. Ook bij andere activiteiten waarbij de AVS betrokken is, zoals de Nationale Schoolleiders Top (NST) en de ESHAconferentie, zijn steeds meerdere ledenraadsleden aanwezig. Doel
hiervan is dat de ledenraad ervaringen en waarderingen van andere
schoolleiders met elkaar en het AVS-bestuur deelt en eventuele
verbeterpunten kan formuleren. ‘Uit het land’ is inmiddels een
vast agendapunt. Hieronder valt ook de terugkoppeling van diverse
werkgroepen in het land waarin leden van de ledenraad namens de
AVS participeren. Hierdoor kan input gegeven worden aan de AVS
om de koers te bepalen en aan de behoefte van de leden te voldoen.
De massale landelijke acties voor een hoger salaris en minder werkdruk zijn dit verslagjaar in iedere vergadering een onderwerp van
gesprek geweest. De ledenraad bespreekt met name de afstemming
met het bestuur over hoe de AVS, als vereniging voor schoolleiders,
zich kan opstellen binnen deze door en voor leerkrachten georganiseerde acties.
Daarnaast zijn veel andere onderwerpen aan bod gekomen, waarvoor ook vaak gasten worden uitgenodigd. Het nieuwe inspectiekader en de uitvoering daarvan wordt besproken met hoofdinspecteur Arnold Jonk. Martine Kramer, manager Expertise bij
Kennisnet, vertelt over het nut en de betekenis van Kennisnet voor
schoolleiders. Internationalisering en de rol van het Nuffic hierin
worden toegelicht door onder andere Stephan Meershoek, manager
Dienstverlening po-vo bij Nuffic. Over de mooie en inspirerende
ontwikkelingen bij Curriculum.nu spreekt de ledenraad met
Ingrid Brummelman, directeur bij Curriculum.nu. AVS-adviseur
Paul van Lent is te gast bij het overleg over het verloop en de
uitkomsten van de cao-besprekingen. Veel leden van de Ledenraad hebben moeite met het ontbreken van resultaten voor de
schoolleiders en hier wordt een scherpe discussie over gevoerd. De
onderhandelaars nemen een duidelijke boodschap voor de volgende ronde mee. De Ledenraad spreekt het vertrouwen uit in het
bestuur.
De contacten met ESHA worden verder verstevigd door het
combineren van de ledenraadsbijeenkomst met de internationale
ESHA-conferentie ‘Breaking the Silence together’ op 15 juni 2018
in Noordwijk aan Zee.
Bij het agendapunten ‘Uit het land’ en ‘Vanuit de vereniging’ komen
nog vele interessante en belangrijke ontwikkelingen aan de orde,
zoals good practices om dagelijkse problemen als bijvoorbeeld
het lerarentekort op te vangen, de invloed en oorzaak van een

programma als De Luizenmoeder en contacten tussen scholen en
politiek. Verdere gesprekken met young professionals blijven op de
to-do-lijst staan.
Het jaarverslag en de jaarrekening van de AVS worden ook elk jaar
door de ledenraad vastgesteld. Dit jaar hebben twee leden zitting
in de remuneratiecommissie, die transparantie, functioneren en
belonen van het bestuur controleren en bepalen.
De ledenraad heeft de eigen toezichthoudende rol onder de loep
genomen en uitgewerkt. Resultaat is dat scholing een onderdeel
wordt van het verenigingsrecht voor de ledenraadsleden.
Zoals bijna elk jaar is er dit jaar afscheid genomen van enkele
ledenraadsleden omdat hun zittingstermijn is verlopen. De nieuwe
verkiezingen laten zien dat er nog veel belangstelling is om kandidaat te worden en dat er actief gestemd wordt. De nieuwe leden
hebben hun plek in de raad inmiddels goed ingenomen.
Op www.avs.nl (Vereniging->organisatie) is meer informatie over
de ledenraad en zijn activiteiten te vinden.

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, het Advies van de Onderwijsraad ‘een krachtige rol voor
schoolleiders’, het basis- en schoolondersteuningsprofiel, cultuuronderwijs, Muziek in de klas, Passend onderwijs en de eindtoets.
Regelmatig nodigt de commissie hiervoor gastsprekers uit. Leden
kunnen ook via e-mail discussiëren over actuele zaken of vragen
van de AVS, wat de betrokkenheid verhoogt. Huub van de Wal,
directeur basisonderwijs, is voorzitter van de commissie onderwijs. AVS-adviseur Jan Stuijver ondersteunt de commissie, die dit
verslagjaar vijf keer bijeen is geweest. De verslagen van commissievergaderingen zijn na te lezen in diverse nummers van
Kader Primair en op de avs-website.

Commissie Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid
Naar aanleiding van de inzet voor de cao-onderhandelingen is de
commissie vijf keer bij elkaar geweest in het AVS-pand. Diverse
cao-thema’s (staking en acties PO-Front, regeldruk, werkdrukmiddelenakkoord, conceptteksten CAO PO 2018-2019 en inzet
nieuwe cao) en nieuwe thema’s (zoals het werkverdelingsplan) zijn
aan de orde geweest: leden van de commissie worden hierover
geïnformeerd en bevraagd. De commissieleden leveren input voor
onderwerpen en wisselen ervaringen uit, zoals met de Wwz. Naast
de commissie is er een ook een actieve mailgroep van AVS-leden
die meedenkt over de inhoud van de cao.
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AVS-congres
Zo’n 800 bezoekers kunnen hun ‘leiderschap in evenwicht’ brengen tijdens het AVS-congres dat, onder deze gelijknamige titel,
weer plaatsvindt in het NBC in Nieuwegein. Zoals vele deelnemers zelf aangeven, komen ze naar het congres om weer ‘op te
laden’, de waan van de dag los te laten en nieuwe energie en inspiratie op te doen. Een dag waar je collega’s van diverse scholen
ontmoet en ideeën uitwisselt.
AVS-voorzitter Petra van Haren benadrukt in haar jaarrede dat
een krachtige invulling van de positie van de schoolleider cruciaal
is voor de kwaliteit van het onderwijs. “Het ontwikkelen van
persoonlijk leiderschap is een belangrijke keuze”, stelt ze. Ze geeft
aan dat het onderwijs zich in een turbulente tijd bevindt, vanwege
de werkdruk en het lerarentekort. “Het is terecht dat mensen die

Jaarrede AVS-voorzitter Petra van Haren

Op de jaarplanning van 2018-2020 staan onder andere de onderwerpen regiobijeenkomsten, Persoonlijk Uitloop Plan, pensioenen
en mediawijsheid. Het doel van de regiobijeenkomsten is contact
tot stand te brengen tussen postactieve leden en leden die overwegen postactief lid te worden, om samen initiatieven te ontplooien en elkaar tot steun te zijn. In het Persoonlijk Uitloop Plan
bespreken schoolleiders die in de laatste fase van hun loopbaan
zitten met hun bestuurder of coach hoe zij op een gezonde wijze
leiding kunnen blijven geven aan hun school en een constructieve inbreng kunnen blijven leveren aan hun organisatie, zodat
zij met een goed gevoel afscheid kunnen nemen van hun actieve
loopbaan.
De leden van de Commissie Duurzaam Vitaal zijn als ambassadeurs het visitekaartje van de AVS en helpen de AVS om hun
organisatiedoelen te realiseren.

AVS-congres 2018

De leden van de Commissie Duurzaam Vitaal hebben langdurige
ervaring met leidinggeven in het onderwijs. Om deze vele jaren
opgebouwde expertise te blijven benutten, zetten de leden van
deze commissie daarom hun passie, energie en talenten graag in
voor hun (ex-)collega’s. Als groep vrijwilligers richten zij zich op
de doelgroep die uitzicht heeft op pensionering of al gepensioneerd is. De kerntaken zijn: signaleren, adviseren, ondersteunen,
informeren, promoten en netwerken.
Dit verslagjaar zijn de volgende onderwerpen besproken: pensioen, internationalisering, AVS-congres en Onderwijsverlatersdag.
Op voorstel van de AVS heeft de commissie een pensioendag
georganiseerd, waarbij naast technische en juridische ontwikkelingen ook aandacht wordt besteed aan de menselijke kant van
het (nu of later) gepensioneerd zijn. Het project ‘internationalisering’ is op 1 januari 2018 van start gegaan. Half november 2017 is
er een scholingsbijeenkomst voor de commissieleden bij Nuffic in
Den Haag waarin de rol en werkwijze van de ambassadeurs zijn
besproken. De commissieleden die zich met dit internationaliseringsproject bezighouden, blijven enthousiast en hopen ook in
schooljaar 2018-2019 weer met goede medewerking van schoolbesturen en -directies het project succesvol te kunnen voortzetten.
Twee commissieleden hebben op het AVS-congres in maart
een workshop gegeven over ‘balans in duurzame vitaliteit’. Het
congres is een mooie gelegenheid voor commissieleden om met
elkaar en anderen in contact te komen. De Onderwijsverlatersdag
vindt plaats op 17 mei. In 2019 is deze bijeenkomst, die in het
teken zal staan van ontmoeting, gepland op 16 mei.

Commissie Duurzaam Vitaal

Commissie Duurzaam Vitaal
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Druk bezocht AVS-congres
Korte lunchpresentaties in het Amfitheater
Afsluiting van het congres door Ruben Houkes

Foto’s AVS-congres: Hans Roggen

kiezen voor werken in het funderend onderwijs professionele
ruimte verwachten en een passende beloning naar werkniveau.”
Na de toespraak van de voorzitter neemt vice-voorzitter
Ingrid Doornbos het woord over op het podium, waar zij Jan van
de Ven en Thijs Roovers, de frontmannen van PO in actie, bevraagd over de manier waarop zij vormgeven aan hun leiderschap.
De centrale inleiding is dit jaar in handen van Jeroen Busscher,
consultant, columnist en begenadigd spreker. Hij laat door middel van het plaatsen van stoelen – recht tegenover of naast elkaar
– zien dat de posities van leidinggevende en medewerker (of
opdrachtgever en leverancier) tegenwoordig veranderd zijn. Medewerkers zijn professionals geworden en zelf verantwoordelijk,
aldus Busscher. De stoelen moeten naast elkaar staan. Nu kun
je pas uitwisselen met elkaar; zo ga je van onderhandelen naar
co-creatie. Een schoolleider moet steeds op zoek zijn naar vernieuwing en creativiteit en zich aanpassen aan een veranderende
omgeving. Busscher stelt vast dat de schoolleider echter meestal
achter de computer te vinden is, bezig met ‘de dagelijks context’.
Beter is het dat leidinggevenden zich niet te veel bemoeien met de
werkvloer. De meeste problemen lossen zich vanzelf op.
De plenaire sessies of workshops zijn onderverdeeld in drie
thema’s: leiderschapsontwikkeling, mensontwikkeling en innovatieontwikkeling. De plenaire sessies worden verzorgd door:
Jan Jutten (‘Dansvloer of balkon? Van onderwijskundig leiderschap naar systeemleiderschap’), Clara den Boer (‘van werkdruk
naar werkgeluk’) en Annette Dölle (‘Nooit af in het onderwijs’).
Deelnemers hebben van tevoren een keuze gemaakt uit twee van
de dertig aangeboden (plenaire)sessies en workshops.
Het programma laat voldoende ruimte om te netwerken, pauzeren of de informatiemarkt te bezoeken. Ook zijn er weer korte
lunchpresentaties in het Amfitheater, met dit jaar als overkoepelend thema: Onbekend Fortuin.
Oud-wereldkampioen judo Ruben Houkes sluit de dag af. Houkes
is initiatiefnemer van Schooljudo, een beweegprogramma in het
onderwijs waar kinderen waarden leren als weerbaarheid, respect,
beheersing, discipline en plezier. Enthousiast vertelt hij zijn
persoonlijke verhaal over de ups en downs in de topsport. Op het
congres kunnen de aanwezige schoolleiders meedingen voor een
prijs: een volledig Schooljudo-programma voor vier klassen van
een school (ter waarde van bijna 2000 euro). Gelukkige winnaar
is IKC-directeur Valentine de Ruyter, die eveneens eerder het
nieuwe boek en congrescadeau ‘Op naar een integrale aanpak,
ontschotting in het sociale domein’ in ontvangst mocht nemen
van Roelf Willemstein, directeur van het AVS Centrum Educatief
Leiderschap.
In 2019 vindt het AVS-congres plaats op vrijdag 15 maart.

JAARVERSLAG 2017-2018 - 20

Nationale Schoolleiderstop po
Honderden schoolleiders bezoeken op zaterdag 25 november 2017
in Utrecht de tweede Nationale Schoolleiders Top (NST) primair
onderwijs. Persoonlijk leiderschap is het centrale uitgangspunt.
Kennis en ervaring uitwisselen met leidinggevenden uit bedrijfsleven, sport, cultuur, zorg, overheid en maatschappelijke instellingen
om samen voor hele generaties leerlingen nog beter en uitdagender
onderwijs te creëren, dat is het doel van de NST. In levendige discussies komt een diversiteit aan ambities voorbij en worden goede
voorbeelden uitgewisseld. Inleider en ex-topschaatser Martin Hersman onderstreept het belang van dat laatste. Onderwijsminister
Arie Slob neemt eveneens deel aan een tafelsessie en geeft aan dat
hij veel goede voorbeelden heeft gehoord.
De AVS organiseerde deze dag samen met samenwerkingsplatform
NL2025 (www.nl2025.nl), Schoolleidersregister PO, het ministerie
van OCW, CNV Schoolleiders en de PO-Raad.
Ponationaleschoolleiderstop.nl

Website en nieuwsbrieven
In het verslagjaar is het aantal bezoekers van onze website gemiddeld 26.698 per maand. De meest bezochte pagina’s zijn: homepage,
actueel, professionalisering, lid worden en de nieuwe cao primair
onderwijs. Het dossier Staking en het AVS-congres 2018 staan ook
in de top 8.
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 hét vakblad voor leidinggevenden in het funderend onderwijs van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS):
van (aankomend) schoolleider/rector en adjunct tot middenmana-

Nationale Schoolleiders Top 25 november 2017 - Foto: Lize Kraan

ger/teamleider en van statutair bestuurder en bovenschools directeur tot leidinggevende van een samenwerkingsverband. De AVS
geeft Kader Primair - dat elke maand een ander thema heeft - tien
keer per jaar uit. Naast thema-artikelen bevat Kader Primair ook
(andere) achtergrondartikelen, reportages, interviews, good practices en diverse rubrieken zoals (verenigings)nieuws, een politieke
column, boekbespreking, updates van het AVS Centrum Educatief
Leiderschap en de illustratie van cartoonist Djanko.

Andere publicaties
De AVS geeft diverse publicaties uit ten behoeve van schoolleiders
en AVS-leden en verspreidt daarnaast folders en brochures over
activiteiten en evenementen. In dit verslagjaar is weer een aantal
uitgaves geactualiseerd, zoals ‘Naar andere schooltijden, en dan?’,
‘Goed onderwijs, goede MR’, ‘Zicht op pensioen’, ‘ Het personeelsdossier, een goed begin is het halve werk’ en ‘de jaartaak in het
primair onderwijs’. Aan het einde van het verslagjaar, in de zomer-

Deze en meer publicaties zijn te bestellen via de website van de AVS
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vakantie, is de nieuwe CAO PO (en de bijbehorende salaristabellen)
weer in boekvorm verschenen.
Ook is de Jaargids PO, inclusief agenda, weer uitgegeven. Deze
uitgave biedt een overzicht van het professionaliseringsaanbod van
het AVS Centrum Educatief Leiderschap en is tevens bedoeld als
naslagwerk van de belangrijkste vakinformatie voor schoolleiders.
Op het AVS-congres is de nieuwe publicatie ‘Op naar een integrale
aanpak. Ontschotting in het sociale domein’ gelanceerd, een uitgave van de AVS en Stichting Kinderopvang Humanitas. Alle congresgangers en AVS-leden hebben dit boek als cadeau ontvangen.
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap heeft ervoor gekozen om
zijn folders voor het grootste deel digitaal te verspreiden. De folder
is ook altijd van de site te downloaden.
Meer informatie: www.avs.nl/vereniging/onsaanbod

Media en sociale media
Voorzitter Petra van Haren is, namens de AVS, ook in dit verslagjaar weer veelvuldig in de media geweest over onderwerpen die het
werkveld van de schoolleider raken. Zowel de landelijke (nieuws)
bladen als radio- en televisieprogramma’s weten de AVS te vinden.
Andersom, zoekt de AVS ook zelf de media op bij prangende,
actuele kwesties die media-aandacht vragen, bijvoorbeeld naar
aanleiding van peilingen aan de leden.
De sociale media spelen ook in toenemende mate een rol in het verspreiden van actueel nieuws. Vooral Twitter is een kanaal dat snel
nieuws verspreidt in het onderwijsveld. Bij activiteiten van de AVS,
zoals het jaarlijkse AVS-congres, ledenbijeenkomsten of nieuwe
publicaties, wordt Twitter ook ingezet als communicatiekanaal,
naast andere communicatiemiddelen. Voorzitter Petra van Haren
is op Twitter te volgen via @GPMvanHaren, vice-voorzitter Ingrid
Doornbos via @IDDoornbos, de AVS via @schoolleider. De AVS
zet Facebook ook steeds meer in om nieuws te verspreiden of om
aandacht voor onze publicaties te vragen.
Van alle sociale media komen de meeste bezoekers via Twitter
(46 procent) op onze website, gevolgd door Facebook (43 procent).
Via de AVS-bedrijvenpagina van LinkedIN komt 11 procent op
onze site terecht. De AVS zet YouTube steeds meer in: bijvoorbeeld
een film over het AVS-congres en filmpjes over opleidingen of leergangen van het AVS Centrum Educatief Leiderschap.

AVS in de pers
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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 controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
De gecontroleerde jaarrekening laat een totaalbalans zien van € 3.512.142 en een voordelig saldo van € 325.650.
De volledige jaarrekening is goedgekeurd door de ledenraad.

Exploitatierekening 2017-2018
Realisatie

Begroting

Realisatie

2017/2018

2017/2018

2016/2017

1.422.365

1.384.000

1.498.027

421.231

375.000

410.000

Baten
Contributies
Vakbondsfaciliteiten
Overige baten
Totale baten

853.494

571.500

910.026

2.697.090

2.330.500

2.818.053

689.770

464.500

733.932

1.184.987

1.174.000

1.268.663

Lasten
Kostprijs van de omzet
Personele lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa

41.429

30.000

31.456

Overige personele lasten

163.634

134.500

127.762

Huisvestingslasten

285.643

295.000

283.997

Administratie- en beheerslasten

169.711

172.500

187.304

-500

500

1.011

2.534.674

2.271.000

2.634.125

567

2.500

1.202

Financiële lasten

-2.163

-2.000

-2.586

Saldo financiële baten en lasten

-1.596

500

-1.384

4.760

4.000

4.226

Exploitatiesaldo

165.580

64.000

186.770

Resultaat deelneming AVS Holding BV

160.070

45.650

334.367

Resultaat na deelneming

325.650

109.650

521.137

Inventaris en apparatuur

Financiële baten en lasten
Financiële baten

Buitengewone baten/lasten v.j.
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Balans per 31 juli 2018 (na bestemming van het resultaat)

Actief

31 juli 2018

31 juli 2017

212.494

247.397

377.401

217.331

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris
Financiële vaste activa
Deelneming in groepsmaatschappijen
Groepsmaatschappijen

18.000

18.000

Overige vorderingen

55.000

55.000

450.401

290.331

453.546

441.350

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen

0

300.000

Overige vorderingen

219.068

46.476

Overlopende activa

83.001

110.466

755.615

898.292

Liquide middelen

2.093.632

1.953.099

Totaal

3.512.142

3.389.119

31 juli 2018

31 juli 2017

1.913.014

1.587.364

Passief
Eigen vermogen
Algemene reserve
Schulden op korte termijn
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

6.449

26.049

Schulden aan groepsmaatschappijen

15.836

46.600

Belastingen en premies sociale verzekeringen

60.693

62.243

Schulden terzake pensioenen

24.432

22.470

1.982

0

1.489.736

1.644.393

1.599.128

1.801.755

3.512.142

3.389.119

Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal
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Resultaatverdeling
Voorgesteld wordt het totaal voordelig resultaat ad € 325.650 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 2018 en de samengevatte exploitatierekening
over het boekjaar 2017/2018, zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van de Algemene Vereniging van Schoolleiders per 31 juli
2018. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 4 oktober 2018. Desbetreffende
jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van
onze controleverklaring van 4 oktober 2018.
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, uitgevoerd 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 jaarrekening van de Algemene Vereniging van Schoolleiders per 31 juli 2018 en in overeenstemming de grondslagen zoals beschreven in de
toelichting op de jaarrekening.
Barneveld, 23 oktober 2018
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 onderwijs. De AVS verzorgt belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, collegiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws. Goede scholen hebben altijd één ding gemeen: een goede leidinggevende.
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