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Geachte leden en andere lezers,
Het afgelopen schooljaar stond vooral in het teken van de internationale conferentie van de
European School Heads Association (ESHA) in Maastricht, acties in het onderwijs en verdergaande
professionalisering van schoolleiders.

Vakbonden en werkgevers hebben de handen ineengeslagen om
het salaris voor leerkrachten omhoog te krijgen en de werkdruk te
verlagen. De AVS steunde de acties, maar heeft steeds vastgehouden aan de brede agenda voor de schoolleiders: meer handen in
de klas, ruimte voor innovatie en ook voor schoolleiders salarisverhoging. Uit een peiling onder de leden bleek dat zij dit standpunt
breed dragen. Al aan het begin van het jaar heeft de AVS samen
met haar leden een hogere inzet voor schoolleiders bepaald waarmee ze aan de cao-tafel de gesprekken ingaat. Salarisverhoging
en werkdrukvermindering voor schoolleiders krijgen daar dan ook
een prominente plek. Na het bekend worden van het regeerakkoord gaan de onderhandelingen aan de cao-tafel verder.

De AVS is een vak- en
beroepsorganisatie. De beroepsorganisatie wordt vormgegeven
in het AVS Centrum Educatief
Leiderschap. Daarbij ligt het
accent op de persoonlijke ontwikkeling van de schoolleider
in al zijn rollen en verantwoordelijkheden. Het opleidingen- en
trainingscentrum ontwikkelde
nieuwe leergangen om aan de
vraag van professionalisering van
schoolleiders te kunnen voldoen
en aan te sluiten bij de inhoudelijke ontwikkelingen binnen
onze sector. In onze innovatieve nieuwe leergang Ondernemend
Leiderschap ontdekken schoolleiders met directeuren, managers
en ondernemers uit andere sectoren, zoals bedrijfsleven en cultuurinstellingen, hoe je als leider anticipeert op de veranderingen
die zich (gaan) aandienen in onze samenleving. Samen kennis
delen en leiderschap ontwikkelen. ‘Delen’ is hierbij een belangrijk
aspect.

Foto: Sven Scholten

In oktober heeft de AVS in Maastricht de conferentie van ESHA
georganiseerd met een bijzonder programma en sprekers als
Michael Fullan, Daan Roosengaarde en Mark van Vugt. Vanaf de
eerste dag heerste er een zeer bijzondere sfeer. Schoolleiders
en andere gasten uit meer dan 20 Europese landen voelden een
sterke connectie met de thema’s en activiteiten en ook met elkaar
op een zeer inspirerende manier. Er zijn vele schoolleiders die contact zijn blijven houden met elkaar. Degepensioneerde leden van
onze com^missie Duurzaam vitaal zetten zich in als ambassadeurs
voor internationalisering. Door hen zijn ook de zo succesvolle
schoolbezoeken op 50 Limburgse scholen tijdens de conferentie
georganiseerd.

Het was een inspirerend jaar, veel zaken krijgen in het schooljaar
2017/2018 een vervolg.
Petra van Haren,
Voorzitter AVS
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Collectieve belangenbehartiging
De CAO PO 2016 – 2017 is op 1 juli 2016 in werking getreden. Ook dit verslagjaar is weer veel Decentraal Georganiseerd
Overleg (DGO) gevoerd. De peilingen (scholenpanels) die de AVS onder haar leden uitzet zijn een belangrijke
graadmeter voor het overleg met en de lobby richting de politiek.

Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO)
De AVS voert, als een van de vijf betrokken vakbonden, Decentraal
Georganiseerd Overleg (DGO). Als er bij een reorganisatie op
school- of bestuursniveau rechtspositionele gevolgen zijn voor het
personeel, dan wordt er DGO gevoerd (zie CAO PO artikel 13.2).
DGO-onderhandelaars Paul van den Heuvel, Harry van Soest en Jan
Stuijver voeren dit verslagjaar veel DGO’s die verband houden met
onder andere krimp van het aantal leerlingen en fusies van scholen en schoolbesturen. Nieuw binnen het DGO is het onderwerp
‘overdracht van onderneming’, waarbij delen van schoolbesturen,
bijvoorbeeld een vestiging, worden overgedragen aan andere
schoolbesturen. Ook vindt er nog steeds regelmatig overleg plaats
met besturen van samenwerkingsverbanden vanwege de invoering
van de wet Passend onderwijs.

Voorlichtingsbijeenkomst CAO in Venlo (oktober 2016)

CAO PO
In het begin van het schooljaar 2016 – 2017 wordt er gewerkt
aan de afspraken die in de cao zijn vastgelegd. Een begeleidingscommissie krijgt de opdracht input te leveren voor diverse
onderzoeken, zoals een onderzoek ‘Werkdruk’, ‘De 40-urige werkweek’ en ‘het vervangingsbeleid’. Die commissie begeleidt ook
bureau Andersson Elffers Felix (AEF), die de onderzoeken uitvoert.
De uitkomsten worden gebruikt voor de cao-onderhandelingen
over de hieropvolgende cao. Namens de AVS is adviseur Paul van
Lent onderhandelaar/cao-woordvoerder en adviseur Harry van
Soest cao-onderhandelaar en lid van de technische werkgroep.
Een van de opbrengsten van de nieuwe cao is de eenmalige salarisverhoging van 500 euro (naar rato), die dit verslagjaar wordt
uitbetaald aan de schoolleiders in het primair onderwijs.
De invoering van de nieuwe cao zorgt ervoor dat het aantal vragen
hierover bij de AVS Helpdesk toeneemt. In september 2016 vinden
er in het land en bij de AVS voorlichtingsbijeenkomsten over de
nieuwe cao plaats. Ook kunnen leden een training CAO PO bij de
AVS volgen. In de training geven de AVS-adviseurs naast achtergrondinformatie over de diverse cao-dossiers ook een vertaalslag
naar de schoolpraktijk en de mogelijke beleidskeuzes.
In januari is er ook gesproken over de inzet van de nieuwe cao
volgend op de CAO PO 2016 – 2017. De uitkomsten daarvan zijn
nog niet openbaar gemaakt.

Cao-publicaties
De AVS Helpdesk past de publicatie ‘Het ABC van
de CAO PO’ aan naar aanleiding van de nieuwe
CAO 2016 – 2017, geldig vanaf 1 januari 2017.
De CAO PO is ook weer in boekvorm te bestellen en in september 2016 ook voor het eerst als
‘pocketuitgave’. Ook de salaristabellen zijn weer
als aparte uitgave beschikbaar.
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Peilingen onder de leden (scholenpanels)
Ook in dit verslagjaar is er weer een aantal peilingen onder de
leden uitgezet. Deze scholenpanels geven een goed beeld van
de mening van onze achterban over bepaalde urgente en actuele
onderwerpen. Deze stem neemt de AVS mee richting de politiek.
Onderwerpen die aan bod zijn gekomen in deze peilingen zijn
onder andere: de vervangingsproblemen vanwege de Wet Werk en
Zekerheid (Wwz), Passend onderwijs, (en de doorzettingsmacht
van samenwerkingsverbanden), onderzoekend en ontwerpend
leren en de prikactie van het PO-front.

Wwz
Sinds 1 juli 2016 moet een school een leerkracht in vaste dienst
nemen nadat deze binnen drie jaar zes tijdelijke contracten heeft
gekregen voor invalwerk.
Negen van de tien leden geeft in de peiling in september 2016 aan
sinds de Wwz tegen problemen aan te lopen die te maken hebben
met vervanging van personeel. Tweederde kan niet direct over
vervanging beschikken als dit nodig is. Enkele leden stellen dat
door het dreigend gebrek aan invallers niet kan worden uitgesloten dat klassen naar huis moeten worden gestuurd. Ook geven
schoolleiders aan dat de Wwz leidt tot hogere kosten en meer
administratieve rompslomp.
De AVS uitte in een brief aan de Tweede Kamer haar zorgen over de
continuïteit en kwaliteit van het onderwijs door gebrek aan invallers. Ook zijn in de cao-onderhandelingen aanvullende afspraken
gemaakt. Zo is de ketenbepaling voor ziektevervanging verruimd
van drie naar zes tijdelijke contracten in drie jaar. De AVS heeft ook
een handreiking uitgegeven over vervangingsmogelijkheden die
de CAO PO 2016 – 2017 biedt binnen de Wwz (‘Vervanging bij ziekte
en afwezigheid in de school’ is te downloaden via www.avs.nl/cel/
handreiking-vervangingsbeleid).
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Passend onderwijs
Voor veel scholen is het samen met de ouders zoeken naar een
passende plek vanzelfsprekend, blijkt uit een peiling in oktober
2016. Meer dan 90 procent van de schoolleiders geeft aan dat ze
inmiddels goed weten wat er van ze verwacht wordt als het gaat
om het bieden van Passend onderwijs en wat de procedures zijn.
Ruim driekwart van de respondenten geeft aan dat het inschrijven
en plaatsen van een kind op school altijd een eigen afweging en
keuze van de directie en het team is. In tweederde van de gevallen
weet het samenwerkingsverband kinderen te plaatsen, maar in
een derde van de gevallen lijkt dus geen passende plek te worden
gevonden.
Ruim de helft van de AVS-leden geeft aan dat hun samenwerkingsverband doorzettingsmacht heeft om te plaatsen. In veel andere
gevallen kunnen kinderen echter tussen wal en schip vallen als
een school niet vrijwillig de betrokken leerling wil opnemen of als
de ouders het niet eens zijn met de geboden oplossing.
Andere bezwaren die genoemd worden zijn de hogere werkdruk,
de toegenomen administratie en de beperkte middelen voor professionalisering van leraren.

Manifestatie op het Malieveld op 27 juni 2017. Foto: Fred van Diem

De AVS steunt de roep om werkdrukverlaging en de gevraagde
salarisverhoging (900 miljoen) voor leerkrachten, ook vanwege
het dreigende lerarentekort. Daarnaast blijft de AVS ook
aandacht vragen voor de salarisverhoging van schoolleiders,
het faciliteren van tijd en ruimte, voldoende ondersteunende
functies in de school en meer budgetruimte voor innovatie en
verdere ontwikkeling van scholen binnen een goed uitgewerkt
overlegmodel (cao). Vlak voor de zomer wordt aangekondigd dat
meer acties volgen als de politiek er geen gehoor aangeeft. In het
nieuwe schooljaar is een actie gepland op 5 oktober.

Staat van de schoolleider

PO-front
In mei 2017 heeft de AVS gepeild hoe de leden staan tegenover
de aangekondigde acties in het primair onderwijs. De leden geven
in groten getale aan dat zij de acties van PO-inActie steunen.
Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties staan achter
deze acties. PO-inActie zet in op een eerlijk salaris (vergelijkbaar
met het vo) en minder werkdruk. Tijdens de prikactie op dinsdag
27 juni openen vele basisscholen in Nederland (zo’n 85 procent)
een uur later dan normaal hun deuren. Diezelfde middag vindt de
manifestatie voor meer salaris en minder werkdruk in het po op
het Malieveld plaats. Leraren Jan van de Ven en Thijs Roovers van
PO in Actie overhandigen daar samen met de onderwijsvakbonden
– waaronder de AVS – en de sectororganisatie de massaal
ondertekende petitie van het PO-front aan partijleiders en
onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer. Op www.pofront.nl
hebben 351.860 onderwijsprofessionals (schoolleiders en
leerkrachten), ouders en andere sympathisanten de petitie
ondertekend.
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Voor de tweede keer verschijnt de Staat van de
Schoolleider in april 2017, onder redactie van vier
schoolleiders uit po en vo en tot stand gekomen
op initiatief van de AVS en schoolleiders in het vo.
Dit keer geen uitgave met peilingen en statistieken, maar met boeiende verhalen van
schoolleiders en deskundigen. Voorbeelden van
schoolleiders die het verschil maken, die energie uitstralen en
anderen inspireren. Hoe geven schoolleiders in de praktijk uitvoering aan hun vak, en wat zijn aandachtspunten en uitdagingen
hierbij? In het openingsartikel wordt de schoolleider anno 2017
geportretteerd: een spil in een (soms wel heel) dynamisch krachtenveld. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de beroepsgroep
door middel van de schoolleidersregisters in beeld gebracht, gaat
wetenschapper Danielle Verschuren in op de vraag wat maakt dat
een schoolleider succesvol is en worden de verschillen tussen leidinggeven in po en vo verkend in een duo-interview. Met deze
Staat van de Schoolleider wordt het vak van schoolleider en het
trots zijn op het vak in beeld gebracht met als doel schoolleiders
en scholen nauwer met elkaar te verbinden, ook schoolleiders uit
het basisonderwijs met die uit het voortgezet onderwijs.
Schoolleiders kunnen immers heel veel van elkaar leren.
Meer informatie: www.avs.nl/dossiers/staatvandeschoolleider
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Individuele belangenbehartiging
De AVS Helpdesk wordt bemand door vier adviseurs: Paul van den Heuvel, Paul van Lent, Harry van Soest en Jan Stuijver.
Zij beantwoorden maandelijks rond de 180 professionele vragen van leden via de mail of telefoon.

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

AVS-leden die ruggespraak willen houden over actuele of schoolgerelateerde zaken weten de weg naar de AVS Helpdesk te vinden.
De helpdesk merkt dat de vragen rond de eigen rechtspositie en
andere juridische vragen sterk zijn toegenomen. Ook stellen leden
veel vragen over de cao. Cao-gerelateerde vragen gaan vaak over
de jaartaak en de diverse verlofregelingen.
In een aantal gevallen kan de AVS Helpdesk de leidinggevende zelf
richting een oplossing sturen of een luisterend oor bieden. Leden
die problemen hebben met betrekking tot de eigen rechtspositie
waarvoor juridische ondersteuning nodig is, verwijst de helpdesk
door naar de juristen.

De adviseurs van de AVS Helpdesk vertegenwoordigen de AVS
in diverse (externe) overleggen en commissies (zie hoofdstuk
‘Commissies, werkgroepen en andere overleggen in vogelvlucht’).
Ook verzorgen ze trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten (over de
cao bijvoorbeeld), functiewaarderingen en vakinhoudelijke publicaties. Al deze publicaties worden jaarlijks (of als de actualiteit/
wetgeving daar aanleiding toe geeft) geactualiseerd.

Juridische ondersteuning

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.
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 154 zaken.
In totaal zijn er in schooljaar 2016 – 2017 rond de 335 lopende
zaken.

De juridische afdeling van de AVS behandelt de zaken waar
AVS-leden, rondom hun eigen rechtspositie als werknemer,
in terechtkomen. Het kan gaan om situaties van herplaatsing,
arbeidsongeschiktheid, conflicten, schorsing, dreigend ontslag of
disciplinaire straffen. Ook 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

v.l.n.r.: mr. Leonie Oude Essink, mr. Ritsert Haitsma en mr. Niki van der Linden
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Professionalisering
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap heeft onder andere als doel schoolleiders een brede en vernieuwende
professionaliseringsomgeving te bieden. Het opleidingen- en trainingscentrum is ook dit jaar verder uitgebouwd als
netwerkcentrum en wil trainers, opleiders en wetenschappers bij elkaar brengen 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.

Een samenhangend, modern en actueel
opleidingsaanbodvoor 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
oplossingen via actie-onderzoek.
Bijeenbrengen van deze regionale
kennisontwikkeling om tot breed
toepasbare inzichten te komen.

Doorlopende opleidingslijn
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende
opleidingslijn, van aankomende schoolleiders (onderwijspersoneel met leiderschapsambitie) tot en met professioneel
bestuurders. We blijven ons vernieuwen en verbeteren, door
de feedback van deelnemers en docenten mee te nemen en in
gesprek te gaan over nieuwe ontwikkelingen. Altijd staat de vraag
centraal: ‘hoe kunnen we het leren verbeteren?’ In het onderstaande overzicht staat het opleidingsaanbod. De kleuren geven
de verschillende professionaliseringsthema’s (hoofdthema’s) aan
waarop het aanbod door het schoolleidersregister PO is geregistreerd. Alle reeds gestarte/bestaande opleidingen en leergangen
in schooljaar 2016 – 2017 zijn gecertificeerd.

PROFESSIONALISERINGSTHEMA'S SCHOOLLEIDERSREGISTER PO
Persoonlijk leiderschap

Omgaan met verschillen

Regie en strategie

Leidinggeven aan verandering

Kennis en kwaliteitsontwikkeling

Toekomstgericht onderwijs

In relatie staan tot de omgeving

Gecertificeerd voor een deelthema

OPLEIDINGEN EN LEERGANGEN AVS CENTRUM EDUC ATIEF LEIDERSCHAP

Leergang Middenkader

B A SIS

REGISTRATIE

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

Leergang Theorie U
in de school

Leergang Oriëntatie
op bestuurlijk leiderschap

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Leergang Opbrengstgericht
leiderschap

Leergang Action
Learning

Leergang
Cultuurpracticum

Leergang Veranderen
met Transactionele Analyse

Leergang Verbindend
leiderschap

Leergang Bildung
voor schoolleiders

Leergang Herontwerp
voor toekomstig onderwijs

Leergang Begrijpen
vóór ingrijpen

Leergang Strategische
communicatie & PR

Leergang Teamflow
voor schoolleiders

Leergang Op weg naar
excellent schoolleiderschap

Leergang Interimmanagement, iets voor u?

Leergang Ondernemend
leiderschap

Leergang Directeur
Integraal Kind Centrum (IKC)

Leergang Bouwen
aan een lerende school

Masterclass Stimuleren van
praktijkgericht onderzoek

w w w.avs.nl/professionalisering

Foto: Hans Roggen
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H ERREG I S T R AT IE

Leergang Persoonlijk
leiderschap

Start nieuwe leergangen
In het afgelopen jaar zijn er naast de leergang Ondernemend
Leiderschap, ook de leergangen Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs en de Leergang Veranderen in de onderstroom
ontwikkeld.
Deze drie leergangen, die met onze samenwerkingspartners zijn
vormgegeven, zijn een aanvulling op ons professionaliseringsaanbod. De inhoud sluit goed aan bij de leiderschapsvraagstukken
van de schoolleiders. De leergangen zijn ingediend bij het schoolleidersregister PO en gecertificeerd voor het formeel leren. Aan
het einde van het schooljaar 2016/2017 zijn er ook voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van andere nieuwe leergangen,
zoals de leergang Cultuurpracticum en de leergang Teamflow. Bij
de start van nieuwe leergangen wordt een communicatiemix van
flyers, website en social media ingezet om dit aanbod onder de
aandacht te brengen van de schoolleiders.

Nationale Schoolleiderstop op 8 oktober 2016

Schoolleidersregister PO-Scholingsmarkt

Vervolg Nationale Schoolleiderstop
in de regio
Op zaterdag 8 oktober 2016 komen ruim 500 schoolleiders
en tientallen CEO’s uit het bedrijfsleven, de overheid en
maatschappelijke instellingen bijeen, om elkaar te inspireren
en kennis en ervaringen uit te wisselen over leiderschap. De
dromen en drijfveren van schoolleiders staan centraal tijdens
deze top die voor het eerst voor het po plaatsvindt. De partners, waaronder de AVS, organiseren dit evenement samen
met het Ministerie van OCW.
Tijdens de Nationale Schoolleiderstop hebben er mooie
ontmoetingen en gesprekken plaatsgevonden tussen schoolleiders en toonaangevende leiders uit het bedrijfsleven,
maatschappelijke instellingen, kunstenaars en sporters. Het
uitwisselen van ervaringen en kennis over leiderschap is
motiverend en kan tot nieuwe inzichten leiden die de schoolleider verder helpt in zijn dagelijks werk. Het AVS Centrum
Educatief Leiderschap heeft in het verslagjaar een innovatief
leiderschapsprogramma voor schoolleiders ontwikkeld dat in
schooljaar 2017 – 2018 zal starten; de leergang Ondernemend
Leiderschap. Dit traject is er op gericht om leiders uit verschillende sectoren samen te brengen en te innoveren over
de grenzen van sectoren heen voor het onderwijs van de
toekomst.
Het is de bedoeling dat dit uitmondt in zogenaamde regionale netwerken. De leergang start in het najaar van 2017.
www.nationaleschoolleiderstop.nl

Welke opleidingen kan ik doen om een thema af te ronden?
En hoe kan ik mij via (in)formeel leren verder ontwikkelen? Deze
en andere vragen werden beantwoord op de scholingsmarkt van
het Schoolleidersregister PO die in het voorjaar centraal in het
land plaatsvond. Ook het AVS Centrum Educatief Leiderschap was
hierbij aanwezig en heeft samen met meerdere samenwerkingspartners de opleidingen en leergangen gepresenteerd.

NRTO Keurmerk
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap
heeft op 22 juni 2017 het NRTO-keurmerk
ontvangen, dat wordt afgegeven door de
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding
(NRTO), de brancheorganisatie voor trainen
en opleiden. Dit keurmerk geldt voor alle
opleidingen, leergangen en trainingen die het centrum aanbiedt.
Het verkrijgen van dit keurmerk is voor het opleidingen- en trainingscentrum een erkenning van de kwaliteit van zijn producten en
de professionaliteit van de dienstverlening.
Deze onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft
getoetst of ons opleidingen- en trainingscentrum aan de kwaliteitseisen voldoet. Met het keurmerk toont het AVS Centrum Educatief
Leiderschap aan dat het voldoet aan hoge eisen voor transparantie
over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

3000 euro voor professionalisering
Directieleden, benoemd of aangesteld in schaal AB tot en met AE
en DA tot en met DC+, hebben, naast de bestaande scholingsbudgetten, recht op een professionaliseringsbudget van 3.000 euro
per jaar (zie CAO PO 2016 – 2017, artikel 9.11).
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Foto: Hans Roggen

Coaching en mediation
AVS-adviseur Ruud de Sain kan uw vragen
beantwoorden met betrekking tot onder andere:
coaching, mediation, conflictbemiddeling, visieontwikkeling en profilering, organisatieadvies en
intervisie. Ruud de Sain: 06-10882492 of
r.desain@avs.nl
AVS-adviseur Tom Roetert is onder andere
gespecialiseerd in: coaching, personeelszorg,
teambuilding, loopbaanmanagement en professionele cultuurverandering. Tom Roetert:
06-12945938 of t.roetert@avs.nl
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Vera Ruitenberg, programmamanager AVS
Centrum Educatief Leiderschap:
“Hoe ga je als schoolleider om met een continu
veranderende maatschappij? Wat betekent dit
voor het onderwijs van vandaag en morgen?
Wat is het lerend vermogen van de school, het
team en van jou als schoolleider? Hoe creëer je een omgeving
waarin leerkrachten zich voortdurend ontwikkelen om het
onderwijs te verbeteren, zodat dit leidt tot hogere opbrengsten
voor de kinderen? Schoolleiders maken het verschil. Een
periode intensief aan de slag met een opleiding of leergang
prikkelt de nieuwsgierigheid, geeft inspiratie, biedt nieuwe
kennis en concrete handvatten, maar ook inzicht en (zelf )
vertrouwen. De deelnemers geven hoge waarderingen aan ons
professionaliseringsaanbod. 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. Dankzij ons netwerk van experts kunnen we dit
ruime aanbod nu en in de toekomst presenteren.”
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Internationalisering
Leren van ervaringen van buitenlandse schoolleiders is ook een belangrijke peilstok van de AVS. De horizon verbreden
en even afstand nemen van de dagelijkse schoolpraktijk. Hoe zitten andere schoolsystemen in elkaar, wat werkt en wat
niet, hoe gaan buitenlandse collega’s met problemen om et cetera. Elkaar wederzijds inspireren gebeurt al tijden de
educatieve reizen van de AVS. Dit verslagjaar is ook de ESHA-conferentie in Maastricht de gelegenheid bij uitstek om in
eigen land te netwerken met schoolleiders uit het binnen- en buitenland.

Doel van de ESHA is het beïnvloeden van de Europese onderwijspolitiek en de totstandbrenging van uitwisselingen en
kennisdeling tussen schoolleiders in Europa. Op www.esha.org
kunnen schoolleiders toegang krijgen tot de kennisgemeenschappen (communities) van ESHA. Clive Byrne, voorzitter van de
National Association of Principals and Deputy Principals (NAPD) in
Ierland, is voorzitter van de ESHA. Petra van Haren maakt deel uit
van de General Assembly namens de AVS.
ESHA heeft een eigen digitaal magazine, met bijdragen van buitenlandse schoolleiders. Dit `e-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 in Maastricht. In 2018 vindt de conferentie plaats van 17 tot en met 19 oktober in Tallinn, de hoofdstad
van Estland. De AVS organiseert rond deze conferentie een brede
studiereis.

Educatieve reizen
De AVS verzorgt al ruim 25 jaar buitenlandse educatieve reizen
specifiek voor schoolleiders, waar ook bestuurders of andere
onderwijsprofessionals uit po en vo aan kunnen deelnemen. In
2016 – 2017 zijn de geplande reizen (met datum) gegaan naar
Finland/Lapland, Slovenië en de Noordse driehoek. Uit de evaluaties blijkt dat de deelnemers deze reizen zeer positief beoordelen.
Elke reis heeft een thema 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 2016 – 2017
zijn er vier maatwerkreizen georganiseerd: naar IJsland, Ierland
en twee naar de Noordse driehoek. 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 doen veel inspiratie
op en wisselen ervaringen met elkaar uit. Ook is het een moment
om even 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.

Meer informatie: www.esha.org en www.esha2016.com

ESHA-conferentie
De AVS is ‘gastvrouw’ en organisator van de ESHA-conferentie in
Maastricht, die plaatsvindt van
19≈tot 21 oktober 2016.
Toonaangevende (internationale)
sprekers, zoals de beroemde onderwijssocioloog Michael Fullan,
innovator Zachary Walker, kunstenaar/ontwerper Daan
Roosegaarde en psycholoog Mark van Vugt, geven inspirerende
presentaties, lezingen en workshops. Ook worden de deelnemers
toegesproken door (toenmalig) staatssecretaris van Onderwijs,
Sander Dekker, en de burgemeester van Maastricht.

www.avs.nl/educatievereizen

ESHA
Elk AVS-lid is lid van de European School Heads Association
(ESHA), een organisatie van Europese schoolleidersorganisaties
uit het primair en voortgezet onderwijs.
Sander Dekker en Roelf Willemstein. Foto: Johannes Timmermans
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World Education Forum
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’.

Theater aan het Vrijthof. Foto: Johannes Timmermans

Daarnaast zijn er themadialogen in cafés aan het Vrijthof.
Op donderdagavond staat een netwerkdiner (optioneel) in
Château Neercanne op het programma. Voorafgaand aan de ruim
50 schoolbezoeken in Maastricht en omgeving is een aantal
schoolnetwerken ingericht waar Nederlandse en buitenlandse
schoolleiders po en vo deel van uitmaken, gericht op een duurzame relatie. De informatie over de conferentie, waar meer dan
600 schoolleiders uit binnen- en buitenland aanwezig waren, is na
te lezen op: www.avs.nl/esha2016 en www.esha2016.com.

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. Voor (minimaal) 15 euro per jaar kunnen scholen een
WEF-school worden: meer dan 500 scholen en
ambassadeurs hebben zich al aangesloten.
Het WEF is gesplitst in WEF Global en WEF Nederland. Lydia
van Rietschote is van beide directeur. De primaire doelstelling
van WEF Gloal 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.
De AVS ondersteunt het WEF van harte, vanuit haar brede verantwoordelijkheid naar kindnabij toegankelijk en kwalitatief
goed onderwijs. Het WEF is gehuisvest in het kantoorpand van
de AVS.
Meer informatie: www.worldeducationforum.com

Zachary Walker. Foto: Johannes Timmermans
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Commissies, werkgroepen en andere
overleggen in vogelvlucht
De AVS is vertegenwoordigd in diverse commissies, werkgroepen en andere overleggen. Hieronder een overzicht.

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 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.

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
samenwerkingsverbanden
•	Landelijke aanpak thuiszitters
•	Discussie over basisondersteuning
•	Koersnotitie Passend onderwijs

De werkgroep is diverse keren bijeengekomen om de voortgang
van de regeldrukagenda te bespreken en naar oplossingen te
zoeken. Begin 2017 is vanuit de werkgroep, in opdracht van de
regeldrukagenda, het traject ‘Operatie Regels Ruimen’ gestart.
In dit traject gaan zes scholen in een individueel begeleidings
traject aan de slag om interne regeldruk in de uitvoeringsketen
van de school inzichtelijk te maken, nut en noodzaak te bespreken
en aan te pakken. Om alle scholen in Nederland inzicht te geven in
de opgedane ervaringen en inzichten tijdens het project wordt er
een praktische toolkit ontwikkeld. Daarnaast worden in een serie
van drie video’s twee basisscholen tijdens het begeleidingstraject
gevolgd. De andere deelnemende scholen delen hun ervaringen
door te vloggen gedurende het traject. De toolkit bevat verschillende infographics om direct mee aan de slag te gaan en tips en
tricks om regeldruk op de eigen school bespreekbaar te maken en
aan te pakken. De video’s en toolkit zijn beschikbaar gesteld op
leraar.nl/operatieregelsruimen
Op 21 juni 2017 is er een grote manifestatie bij het ministerie
in Den Haag georganiseerd. Dit markeert de afronding van het
project, dat nog wel doorloopt tot november 2017. De werkgroep
Regeldruk PO houdt de Tweede Kamer regelmatig via rapportages
op de hoogte van de voortgang van de regeldrukagenda. Eind 2017
wordt de eindconclusie aan de minister van Onderwijs aangeboden.

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. Naar verwachting zullen de werkzaamheden van de begeleidingscommissie per
1 augustus 2017 worden beëindigd.
Afsluitende inspiratiesessie van Operatie Regels Ruimen op 21 juni 2017.
Foto: Tirzah Schnater/OCW
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Arbocatalogus
Op 12 oktober 2016 heeft het congres ‘Werkdruk, zo kom je eraan.
Hoe kom je eraf?’ plaatsgevonden, waar bijna 200 bezoekers op
afkwamen. Het congres werd georganiseerd door de redactieraad
van de Arbocatalogus voor het Primair onderwijs. Op het congres
konden deelnemers meedenken en -werken aan de invulling van
het nieuwe thema werkdruk in de Arbocatalogus. Naast werkdruk
was er op het congres ook aandacht voor andere Psycho Sociale
Arbeidsbelasting (PSA)-thema’s, zoals agressie, geweld, en pesten. Mogelijk vindt er jaarlijks (of tweejaarlijks) een conferentie
van de Arbocatalogus plaats.

In dit verslagjaar heeft een begeleidingstraject voor poschoolbesturen, met als doel de functiemix te realiseren,
plaatsgevonden. Het hiervoor ingehuurde Bureau Berenschot
heeft de Alliantiefabriek als werkvorm gebruikt. Doel was, door
middel van good practices, van en met elkaar te leren.

De Arbocatalogus is onderdeel van de CAO PO. In de redactieraad
komen diverse onderwerpen aan bod, die daarna aan de cao-tafel
voorgelegd worden. De redactieraad, waar adviseur Harry van
Soest als deskundige aan deelneemt, is dit verslagjaar vier keer
bijeengeweest en heeft onder andere gesproken over werkdruk
(en mogelijke oplossingen) en hoe om te gaan met de verstrekking
van medicatie (de bevoegdheden van onderwijsprofessionals).

Aan het begin van de zomer van 2016 is in een blogreeks – onder
de noemer ‘Functiemix in het basisonderwijs: zorg of zegen?’ –
een aantal bestuurders van de verschillende stakeholders (OCW,
sectorraden en vakbonden) gevraagd om hun visie op het personeelsbeleid en de functiemix in het primair onderwijs. Ook Paul
van Lent is geïnterviewd, over ontwikkelingsmogelijkheden in het
onderwijs. Deze verhalen zijn op www.functiemix.nl geplaatst.
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.

Stuurgroep versterking medezeggenschap

Bestuurszetels

In de stuurgroep versterking medezeggenschap, waar AVSadviseur Paul van Lent lid van is, zorgen alle partijen (AVS,
VO-raad, PO-Raad, AOb, CNV-Onderwijs, FvOv, LAKS, OUDERS
& Onderwijs en VOO) ervoor dat medezeggenschap op scholen
wordt versterkt. 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 en instemmings- en adviesaangelegenheden. Er is een
toenemende belangstelling voor de begeleidingstrajecten die de
sociale partners verzorgen. Adviseur Jan Stuijver heeft 24 trajecten
ter versterking van medezeggenschap uitgevoerd voor medezeggenschapsraden en schoolbesturen. In dit verslagjaar is het
ondersteuningsaanbod voortgezet en is er divers materiaal ontwikkeld, zoals nieuwe 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 AVS is gesprekspartner 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

Regiegroep vluchtelingen
De ondersteuningsgroep van de regiegroep vluchtelingen, waar
adviseur Paul van den Heuvel namens de AVS zitting in heeft, 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 verbetering aan de bewindslieden
van OCW.

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 schoolbesturen aan de orde te stellen en te ondersteunen.

Werkgroep functiemix
Namens de AVS zit adviseur Paul van Lent in de werkgroep functiemix, die zich inzet 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 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.
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Leerlingen uit de taalschakelklas van basisschool de Waaier in Zutphen
(schooljaar 2015/2016)

De ondersteuningsgroep heeft alle afspraken uit het eerste jaar
(2015 – 2016) in protocollen vastgelegd. Dankzij de inzet van de
regiegroep wordt het tweede jaar dat asielzoekerskinderen in
Nederland zijn nu ook bekostigd. In de ondersteuningsgroep is in
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dit verslagjaar ook de wens van een aantal professoren besproken,
die het belangrijk vinden dat in het tweede jaar in de eigen taal
wordt lesgegeven. Dit verzoek is afgewezen door de regiegroep.
Vóór de zomervakantie van 2016 zijn er veel centra en scholen
gebouwd in verband met de hoge toestroom van vluchtelingen.
Na de zomer bleek er toch sprake te zijn van een verminderd
leerlingenaantal. Een aantal nieuw ingerichte scholen moest
daarom zijn deuren sluiten nog voordat er gebruik van de school is
gemaakt. In overleg met de ondersteuningsgroep is afgesproken
dat de door de scholen gemaakte kosten vergoed worden door het
ministerie van OCW.
Ook heeft de ondersteuningsgroep met de Centrale Opvang
Asielzoekers (COA) en gemeenten afgesproken dat de locaties
waarvoor al toestemming van de bevolking is om daar scholen
of centra te bouwen, ingezet kunnen worden zodra de groei van
asielzoekers weer toeneemt. De infrastructuur ligt er immers al.
De ondersteunende groep, die een middag per maand bijeenkomt,
werkt de komende tijd aan een quickscan en een handreiking
tijdelijke onderwijsvoorzieningen, als bruikbaar document voor
scholen, schoolbesturen en gemeenten.

Stuurgroep Lerarenbeurs
Deze stuurgroep, waar de AVS ook in vertegenwoordigd is, wordt
geïnitieerd vanuit het ministerie van OCW. In de stuurgroep komen
algemene zaken op gebied van de (deelname aan) de Lerarenbeurs
aan de orde, en ook thema’s voor facilitering en bewegingsonderwijs. In dit verslagjaar is een verlofregeling voor directeuren tot
stand gekomen. In de besteding van subsidiegelden is er meer
differentiatie gekomen, uitgesplitst in diverse doelgroepen, zoals
de subsidieregeling teambeurs. Ook nieuw is de regeling subsidie
zij-instroom.

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. De ‘Staat van de schoolleider (2017)’
werd voor de tweede keer uitgereikt op de jaarlijkse conferentie van
de inspectie. AVS-voorzitter Petra van Haren maakt deel uit van het
bestuurlijk overleg van de inspectie.

Kennisplatform leerlingendaling
Adviseurs van de helpdesk vertegenwoordigen de AVS in dit kennisplatform. 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.
Het kennisplatform staat onder leiding van OCW. Daarnaast hebben
vakbonden en besturenorganisaties hierin zitting.

Scenariomodel PO
Dit programma voor leerlingenprognoses is in dit verslagjaar nieuw
leven ingeblazen. Het ligt in de bedoeling sbo-scholen binnenkort toe
te voegen, zodat de toekomstontwikkeling van deze leerlingen ook in
kaart kunnen worden gebracht. Namens de bonden is adviseur Harry
van Soest hierin vertegenwoordigd. Daarnaast nemen schoolbesturen, software-ontwikkelaars, 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

Carrièrepaden voor leraren
In dit overleg bespreken sociale partners en OCW hoe het vak van
onderwijsgevenden zich moet of gaat ontwikkelen. Een onderwerp
is bijvoorbeeld het aanzien van het beroep (en hierbij betrekt
de AVS dan ook de functie van de schoolleider). In het najaar
informeert de staatssecretaris van Onderwijs de Tweede Kamer
over het vervolg. Er is twee keer overleg geweest in schooljaar
2016 – 2017.
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Ambtenaren krijgen zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers
in het bedrijfsleven. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren, die de Eerste Kamer op 8 november 2016 heeft aangenomen. Voor ambtenaren geldt straks ook het private arbeidsrecht. Het
plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020.
OCW heeft de uitwerking van deze wet voor de toekomst met de
sociale partners, waaronder de AVS, besproken. Als in 2020 de
ambtenarenstatus komt te vervallen, dan heeft dit voor het personeel
rechtspositionele gevolgen, met name voor openbare schoolbesturen.
Het veranderen van vele wettelijke bepalingen in de onderwijssectoren (po, vo, mbo), zoals de WEC, vereist een hele operatie. De
adviseurs Paul van Lent en Harry van Soest vertegenwoordigen de
AVS in de bijeenkomsten van OCW wat betreft de voortgang. Ook
nemen andere onderwijsvakbonden en de PO-Raad hieraan deel.
Petra van Haren voert dit gesprek op bestuurlijk niveau in het
Ambtenarencentrum.
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
overheidspersoneel/inhoud/werknemer-bij-de-overheid/
nieuwe-rechtspositie-ambtenaren
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Contact met de leden
Ledenraad
De ledenraad, bestaande uit 20 door de AVS-leden gekozen
leden, adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd
en vervult statutaire verantwoordelijkheden. Dit adviesorgaan
is in het verslagjaar vier keer bijeengekomen, waaronder in een
tweedaagse. Een extra bijeenkomst werd ingelast vanwege de
statutenwijziging van de AVS. De AVS heeft gekozen voor een
nieuwe governancestructuur waarbij het bestuur bestaat uit een
betaalde voorzitter en vice-voorzitter. De Ledenraad heeft hiermee
ingestemd. In een tweedaagse wordt daarom afscheid genomen
van de (onbezoldigde) bestuursleden Jan Morsink, Hans Pennings
en Jos de Bruin.
De ledenraadsleden kunnen, daar waar mogelijk, optreden als
ambassadeurs van de AVS. Zo hebben ze een actieve rol tijdens
het AVS-congres in maart, dat door de ledenraad bestempeld is als
een zeer geslaagd congres. Ook bij andere activiteiten waarbij de
AVS betrokken is, zoals de Nationale Schoolleiders Top (NST), de
ESHA-conferentie en de CAO on tour, proberen ze aanwezig te zijn.
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. ‘Weten wat er speelt’ in het veld is belangrijk om hierop te kunnen anticiperen of acteren en van te leren.
Diverse onderwerpen zijn in dit verslagjaar aan bod gekomen. Zo
heeft de ledenraad het idee opgevat om met young professionals
te sparren over waar de jonge schoolleider behoefte aan heeft.
Samen met de AVS is hierover met een 15-tal jonge schoolleiders
gesproken. Ook heeft de ledenraad input gegeven voor het
strategische beleid van de AVS, is zij in gesprek gegaan met het
Schoolleidersregister PO over de inrichting van het register en op
hoofdlijnen geïnformeerd over de procedure rondom de nieuwe
cao en de inzet aan de onderhandelingstafel. Ook speelt de raad
een rol in de achterbanraadpleging: via mail vraagt de AVS de
ledenraadsleden om input over actuele zaken, zoals het pensioen.
Het jaarverslag en de jaarrekening van de AVS worden ook elk jaar
door de ledenraad vastgesteld.
De ledenraad heeft een aantal gasten uitgenodigd om samen
onderwerpen te bespreken. Voor de werkgroep Onderwijs2032
(nu: curriculum.nu) heeft de ledenraad bijvoorbeeld input gegeven
voor het advies van deze werkgroep aan de Kamer. Met de Raad
van de Kinderbescherming en Veilig Thuis is gesproken over wat
deze organisaties voor de schoolleider (kunnen) betekenen.
Ook met Ouders en Onderwijs, het informatiepunt voor ouders,
overheid en de onderwijssector, is verkend wat de samenwerkingskansen zijn en hoe de samenwerking versterkt kan worden. Met
het College Toetsing en examens heeft een uitwisseling plaatsgevonden over noodzaak en behoefte van het toetsen.
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Het gesprek met een vertegenwoordiging van het ministerie van
OCW ging over de rol van de schoolleider en de vraag wat schoolleiders nodig hebben (zoals op gebied van het register, middelen
en aanzien). Ook is met het ministerie gesproken over de banenafspraak: hoe denken schoolleiders dat mensen met een beperking
een arbeidsplaats kunnen vinden?
Ook in het schooljaar 2016 – 2017 is de ledenraad, als klankbord
van de AVS, weer een onmisbare schakel voor de vereniging.
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 het
Pedagogisch pact, specialistische onderwijszorg so en sbo, relatie
bestuur en schoolleiding, zelfevaluatie en toezicht, taskforce
samenwerking onderwijs en kinderopvang, en het schoolleidersregister. 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. Nadat
er vijf nieuwe leden zijn aangenomen, heeft de commissie eind
2016 – 2017 21 leden. 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
Veel nieuwe AVS-leden hebben zitting genomen in deze
commissie. De cao-ontwikkelingen zijn een belangrijk gespreksonderwerp. Op 21 januari 2017 heeft het AVS-bestuur de inzet voor
een nieuwe cao vastgesteld. De commissie heeft op 14 oktober
2016 input geleverd en op 27 januari 2017 kennis genomen van de
AVS-inzet voor de komende cao-onderhandelingen. Het gaat dan
om de verdieping van de ontwikkelingen (hoe ga je ermee om?)
en voorbereidingen voor een nieuwe cao (vanaf 2018). Naast de
commissie bestaat er een mailgroep met een aantal AVS-leden die
actief betrokken is bij het meedenken over de inhoud van de cao.
Daarnaast is er aandacht voor thema’s als functiebouwwerk en
loongebouw en specifieke programma’s of nieuwe thema’s zoals
duurzame inzetbaarheid. AVS-leden leveren input voor onderwerpen en wisselen ervaringen uit, zoals met de Wwz. De commissie
is drie keer bijeengekomen in het AVS-pand.
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AVS-congres
Zo’n duizend schoolleiders, bestuurders, onderwijsexperts
en andere gasten komen naar het AVS-congres ‘Daadkrachtig
leiderschap’ om informatie en kennis op te doen en te delen,
te reflecteren over hun onderwijspraktijk en natuurlijk ook om
vakgenoten te ontmoeten en de (gezellige) sfeer te proeven. Voor
sommige bezoekers voelt het ook als een reünie. Voor de meeste
aanwezigen is zowel inhoud als sfeer belangrijk. Een moment om
aan de professionele ontwikkeling te werken en weer energie en
inspiratie op te doen.

De commissie Duurzaam vitaal van de AVS organiseerde op 18 mei een
Onderwijsverlatersdag voor (bijna) gepensioneerde leidinggevenden in
het funderend onderwijs.

Commissie Duurzaam Vitaal
Deze commissie stelt postactieve AVS-leden in de gelegenheid om
contact te houden met elkaar, het onderwijsveld en het werk van
de AVS. Zij vormen een schat aan kennis en (levens)ervaring die de
AVS wil behouden.
De commissie was in de voorbereiding naar de ESHA-conferentie
in Maastricht in oktober 2016 verantwoordelijk voor de succesvolle
schoolbezoeken en gastvrije ontvangsten op de derde dag.
Vanaf september 2016 vinden de voorbereidingen plaats voor het
project op gebied van internationalisering in samenwerking met
EP-Nuffic. De leden van de commissie bezoeken, als ambassadeur
van de AVS, stichtingen en scholen in den lande om dit thema
te introduceren en daar waar gewenst ook te adviseren. Deze
schoolbezoeken leveren waardevolle informatie op voor de AVS en
EP-Nuffic. Vanaf januari 2018 start een langduriger project met als
thema ‘Internationalisering PO ‘.

AVS-voorzitter Petra van Haren schetst in haar jaarrede een beeld
van de ontwikkelingen en uitdagingen waarmee de school van
nu zich geconfronteerd ziet: het bijbrengen van vaardigheden
aan leerlingen, de nadruk op taal (voorwaarde voor gelijke
kansen), maar ook rekenen, leren leren, digitale geletterdheid
en burgerschapsvorming. De school van nu krijgt de taak om
het onderwijs zelf in te richten vanuit een funderende kern,
aangevuld met eigen inzichten en accenten. Van Haren stelt dat
dit vraagt om schoolleiders met een onderzoekende instelling,
met visie, daadkracht en ondernemerschap. Vandaar dat de AVS
de leergang Ondernemend leiderschap aankondigt. Ook vraagt
Van Haren aandacht voor de dreigende lerarentekorten en meer
diversiteit in de klas. De AVS-voorzitter vindt het onterecht dat
het erop lijkt dat schoolleiders keuzes moeten maken, tussen
hogere salariëring, meer handen in de klas en kleinere klassen.
“Het moet allemaal gebeuren”, aldus Van Haren. “We moeten als
sector aangeven wat nodig is.”

Een terugkerend onderwerp op de agenda zijn de ontwikkelingen
rondom de pensioenen. De AVS schakelt de commissie in als
zij inbreng nodig heeft voor de centrale besprekingen over het
pensioen.
Vanaf november 2016 start een werkgroep van de commissie met
de voorbereidingen voor de tweede Onderwijsverlatersdag op
18 mei 2017: een interactief programma voor de schoolleiders
die binnenkort met pensioen gaan. Daarbij ligt de nadruk op
vitaliteit en welbevinden in het werk tot en na de pensionering,
een onderwerp dat al was voorbereid voor een workshop van het
AVS-congres die niet doorging vanwege te weinig inschrijvingen.
De Onderwijsverlatersdag werd goed bezocht: uit de enquête
komt waardering naar voren en stimulering om jaarlijks zo’n dag te
organiseren.
De commissie blijft zich vol enthousiasme en met betrokkenheid
inzetten voor de leden van de AVS; met name voor de leden
die binnenkort met pensioen gaan of die al van hun pensioen
genieten.
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Foto: Hans Roggen

De daaropvolgende paneldiscussie behandelt wat onze sector
vindt dat nodig is. De paneldiscussie wordt geleid door Joany
Krijt, rector van het Comenius College en voormalig bestuurslid
van CNV Onderwijs. In het panel zitten schoolleiders uit het po,
so en vo. Ook de schoolleiders in de zaal doen actief mee: met
rode en groene kaartjes reageren zij actief op stellingen.
Na dit interactieve gebeuren houdt inleider Jef Staes, expert in
business- en cultuurinnovatie, een vlammend betoog over hoe
het komt dat organisaties niet snel genoeg leren en innoveren.
Staes pleit ervoor het onderwijs nú, dus niet pas in 2032, klaar te
maken voor morgen. Aan de hand van diverse metaforen laat hij
zien dat we sneller en meer moeten leren, innoveren en netwerken, met de focus op passie voor talenten.”
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Website en nieuwsbrieven
In het verslagjaar is het aantal bezoekers van onze website
gemiddeld 28.000 per maand. De meest bezochte pagina’s zijn:
homepage, KaderDigitaal, actueel (nieuws en agenda), de prikactie van leerkrachten op 27 juni en het professionaliseringsaanbod.
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
Foto: Hans Roggen

In de loop van de ochtend volgen de deelnemers (plenaire)
sessies en workshops, die zijn onderverdeeld in vier thema’s:
Persoonlijk leiderschap, Onderwijsconcepten en schoolbeleid,
De samenleving in de school en Morgen in de school. De plenaire sessies worden verzorgd door: Marcel Holtmaat en Judith
van Wijngaarden (over Leidinggeven aan Iedere Dag Beter),
Erno Mijland (Over Snellere paarden, of… 21e eeuws leren
organiseren), Anne de Jong en Brunhilde van der Sluijs (Over In
zeven stappen naar een vitale school) en Clara den Boer (over
Leidinggeven aan geluk). In totaal is er bij de inschrijving een
keuze uit 39 workshops en sessies.
Het programma laat voldoende ruimte om te netwerken, te
pauzeren of de informatiemarkt te bezoeken. Ook is er veel
belangstelling voor de vijf interactieve praktijksessies in het
Amfitheater waarin schoolleiders, bestuurders en andere organisaties 10 minuten de tijd krijgen om hun initiatief te delen met de
aanwezigen.
De afsluitende keynote, onderwijsinnovator Zachary Walker,
daagt zijn toehoorders uit om zichzelf en hun leiderschap kritisch
onder de loep te nemen. “Besteed vooral geen aandacht aan die
paar chagrijnige teamleden en baseer je beslissingen niet op
hen”, geeft hij aan. Met prikkelende voorbeelden laat hij zien hoe
het ook kan. Ook geeft hij aan, net als Staes, dat schoolleiders
geen ‘makke schapen’ moeten zijn.

Foto: Hans Roggen

De jongerendansgroep BreakSquad – ook op de ESHAconferentie aanwezig – verzorgt de afsluiting, waarna nog kan
worden nagepraat tijdens de Drinks & Bites, met muzikale
omlijsting.

Kader Primair is een veel gelezen en goed gewaardeerd vakblad
voor leidinggevenden in het funderend onderwijs: van (aankomend) schoolleider/rector tot middenmanager/teamleider en
adjunct en van statutair bestuurder tot bovenschools directeur.
Ook voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden is het
lezenswaardig. 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, interviews, good practices en diverse rubrieken
waaronder nieuws, een politieke column en de illustratie van
cartoonist Djanko.

Andere publicaties
De AVS heeft de afgelopen jaren al diverse publicaties over verschillende onderwerpen uitgegeven. In dit verslagjaar is weer een
aantal uitgaves geactualiseerd, zoals ‘de jaartaak in het primair
onderwijs’, ‘Zicht op pensioen’, ‘Naar andere schooltijden, en
dan?’ en ‘Goed onderwijs goede MR’. Ook is er weer een nieuwe
cao-uitgave verschenen (CAO PO 2016 – 2017), zowel in boekvorm
als in pocketversie. De bijbehorende salaristabellen zijn ook weer
in boekwerk uitgegeven en de uitgave met uitleg rondom de cao,
‘Het ABC van de cao po’, is ook herzien.
Naast deze uitgaven geeft de AVS ook andere publicaties uit, zoals
de Jaargids PO, in de vorm van een agenda. De jaargids geeft een
overzicht van het professionaliseringsaanbod en andere activiteiten van de AVS, en biedt tevens een klein naslagwerk van de
belangrijkste vakinformatie voor de schoolleider.
In april 2017 is de tweede De Staat van de Schoolleider uitgegeven, samen met de VO-raad. In deze publicatie wordt via onder
andere inspirerende interviews met schoolleiders en deskundigen
een overzicht gegeven van de staat van de schoolleider anno 2017.
Om belangrijke activiteiten van de AVS onder de aandacht te brengen van leden en belangstellenden verspreidt de AVS brochures
en folders, zoals over het AVS-congres en de educatieve reizen
naar het buitenland. Ook is er een folder verspreid over wie de
AVS is, waar ze voor staat en wat zij leden te bieden heeft (‘De AVS
is er voor u’). Het AVS Centrum Educatief Leiderschap verspreidt
diverse (meestal digitale) folders over het aanbod van opleidingen, leergangen en trainingen naar leden en (aankomende)
schoolleiders.
Meer informatie: www.avs.nl/vereniging/onsaanbod

In 2018 vindt het AVS-congres op vrijdag 16 maart plaats.
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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. Die berichten zijn ook
te zien op onze Facebook-pagina. 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, de AVS via @schoolleider.

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.
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Van alle sociale media komen de meeste bezoekers via Facebook
(43 procent) op onze website, gevolgd door Twitter (42 procent).
Alle tweets die de AVS verstuurt zijn ook direct zichtbaar op onze
Facebookpagina. Via de AVS-bedrijvenpagina van LinkedIN komt
15 procent op onze site terecht. De AVS zet YouTube steeds meer
in: bijvoorbeeld een film over het AVS-congres. Ook filmpjes
over opleidingen of leergangen van het AVS Centrum Educatief
Leiderschap worden via YouTube verspreid.
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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
t 3.389.119 en een voordelig saldo van t 521.137.
De volledige jaarrekening is goedgekeurd door de ledenraad.

Exploitatierekening 2016–2017
Realisatie
2016/2017

Begroting
2016/2017

Begroting
2015/2016

1.498.027

1.515.000

1.562.101

(Rijks)bijdragen OCW

410.000

400.000

417.624

Opbrengsten adviseurs

910.026

518.500

586.168

Overige baten

2.818.053

2.433.500

2.565.893

Totale baten

2.816.583

2.774.000

5.298.913

733.932

437.000

492.206

1.268.663

1.283.000

1.281.320

31.456

30.000

27.687

127.762

161.000

145.826

283.997

292.000

288.948

187.304

201.500

156.761

1.011

500

– 500

2.634.125

2.405.000

2.392.248

Financiële baten

1.202

6.000

4.277

Financiële lasten

– 2.586

– 1.500

– 2.023

-1.384

4.500

2.254

2.634.125

2.405.000

2.392.248

168.770

38.000

184.417

baten
Contributies

lasten
Kostprijs van de omzet
Personele lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige personele lasten
Huisvestingslasten
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur

financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten

buitengewone baten en lasten

exploitatiesaldo
Resultaat deelneming AVS Holding BV

334.367

54.950

203.143

resultaat na deelneming

521.137

92.950

387.560
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Balans per 31 juli 2017 (na bestemming van het resultaat)

actief

31 juli 2017

31 juli 2016

247.397

245.896

217.331

182.964

18.000

18.000

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris
Financiële vaste activa
Deelneming in groepsmaatschappijen
Groepsmaatschappijen

55.000

55.000

290.331

255.964

Handelsdebiteuren

441.350

570.497

Vorderingen op groepsmaatschappijen

300.000

207.633

Overige vorderingen

46.476

200.436

Overlopende activa

110.466

92.949

Totaal vorderingen

898.292

602.548

Liquide middelen

1.953.09

1.314.509

3.389.119

2.887.884

31 juli 2012

31 juli 2011

1.587.364

1.066.227

Overige vorderingen

Vlottende activa
Vorderingen

Totaal

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

26.049

5.944

Schulden aan groepsmaatschappijen

46.600

46.600

Belastingen en premies sociale verzekeringen

62.243

54.175

Schulden terzake pensioenen

22.470

19.833

Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal
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0

14.968

1.644.393

1.680.137

1.801.755

1.821.657

3.389.119

2.887.884
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Resultaatverdeling

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het totaal voordelig resultaat ad t 521.137 is ten gunste gebracht
aan de algemene reserve en is reeds verwerkt in de jaarrekening.

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.

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant

Verantwoordelijkheid van de accountant

Aan: het bestuur van de Algemene Vereniging van Schoolleiders
te Utrecht
Voorafgaande samengevatte jaarrekening, bestaande uit de
samengevatte balans per 31 juli 2017 en de samengevatte
exploitatierekening over het boekjaar 2016/2017, zijn ontleend
aan de gecontroleerde jaarrekening van de Algemene Vereniging
van Schoolleiders per 31 juli 2017. Wij hebben een goedkeurend
oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring
van 29 september 2017. Desbetreffende jaarrekening en deze
samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen
die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze
controleverklaring van 29 september 2017.
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.

20

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 2017 en in overeenstemming de grondslagen zoals
beschreven in de toelichting op de jaarrekening.

Barneveld, 2 november 2017
Van Ree Accountants BV
was getekend:
M.A. Rozendaal RA
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De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve vak- en beroepsorganisatie
voor alle leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor ruim
4.000 schoolleiders, bovenschools managers, adjunct-directeuren en locatieleiders
verzorgen we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp,
beroepsondersteuning, professionalisering, maatwerk, collegiale netwerken en actueel
en betrouwbaar vaknieuws.
Goede scholen hebben altijd één ding gemeen: een goede leidinggevende.

goed onderwijs door visionair leiderschap

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl

internet www.avs.nl

