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Jaarverslag 2018-2019

Beste leden en andere lezers,
Jaarlijks doet de AVS verslag van wat er is gedaan
en hoe het er financieel voorstaat. Dit niet alleen
omdat het een wettelijke verplichting is. De AVS is
een vereniging en vindt het daarom vooral belangrijk om verantwoording af te leggen aan haar
leden. Leden zijn eigenaar van de AVS, het ‘bureau
AVS’ staat je ten dienste.
Het schooljaar 2018/2019 was opnieuw een turbulent jaar met veel ontwikkelingen. In dit jaar
hebben schoolleiders zitten wachten op het afsluiten van een cao waarin voor schoolleiders
balans in het functiehuis en salarisbouwwerk
zouden worden geregeld in lijn met hoe het voor
de leraren in de zomer 2018 geregeld was. Dit was
immers toegezegd in het onderhandelaarsakkoord
en de cao liep tot 1 maart. Hoewel de inzet voor
schoolleiders, met beschrijven van functies en het
waarderen daarvan, is afgerond en op draagvlak
van sociale partners mocht rekenen, lag er bij het
afsluiten van dit boekjaar nog geen cao. Mede on-

der invloed van de AVS acties en alle inspanningen
van de AVS in voorgaande jaren is aan alle kanten
wel erkenning gekomen voor het belang van het
schoolleiderschap. Maar erkenning dient uitgedrukt te worden in waardering en dat is achtergebleven.
In dit jaarverslag vind je ook een weerslag van alles wat er verder is gebeurd en bereikt. De AVS zit
niet stil in alle andere thema’s die ook van belang
zijn voor het schoolleiderschap. Door inzet van
onze ledenraad, onze inhoudelijke commissies en
netwerken, het bureau AVS én door de reacties op
de regelmatige peilingen van de AVS, hebben we
met elkaar bijgedragen aan vele ontwikkelingen in
onderwijs en leiderschap.
Het jaarverslag 2018/2019 heeft een nieuwe stijl,
met meer beeld en infographics. Veel leesplezier!
Petra van Haren,
Voorzitter AVS

Collectieve belangenbehartiging
Het schooljaar 2018-2019 was een dynamisch jaar. Na de sterke lobby van het PO-Front (waaronder
de AVS), wat tot verhoging van de lerarensalarissen en werkdrukvermindering heeft geleid, ligt in het
schooljaar 2018-2019 bij de cao-onderhandelingen de focus op de positie van de adjunct-directeuren,
directeuren en het onderwijsondersteunend personeel. Het hele jaar is gesproken over en actie
gevoerd voor onder andere een eerlijk salaris voor directeuren en een gebalanceerd functiehuis.

CAO PO
In augustus 2018 is de CAO PO in boekvorm uitgegeven door de AVS en te bestellen via de website.
Er is een aparte uitgave gemaakt van de salaristabellen 2018-2019.
Op 5 december 2018 zijn de onderhandelingen
hervat voor een nieuwe cao (CAO 2019), waarbij nadrukkelijk ook de positie en beloning van
schoolleiders op het programma staat. Tegelijkertijd blijven alle partijen aandacht vragen bij de politiek voor de noodzakelijke extra investeringen in
het primair onderwijs. De CAO 2018-2019 loopt tot
1 maart 2019. Doordat er nog geen nieuw akkoord
is, loopt deze cao na 1 maart door.

In het onderhandelingsakkoord van de CAO 2018
is de afspraak gemaakt om onderzoek te doen
naar de beloning van de functies directeur po en
adjunct-directeur. In zes bijeenkomsten, waaraan
bestuurders, adjunct-directeuren en directeuren
in diverse gradaties hebben deelgenomen, worden de conceptbeschrijvingen van deze functies
besproken. Via internetconsultatie (april 2019) en
gespreksgroepen heeft het veld hierover meegedacht. De voorstellen zijn op de cao-tafel gelegd
en uitvoerig besproken, maar hebben helaas nog
geen borging gekregen in een nieuwe cao.

Bijeenkomst op 5 februari 2019
bij de AVS waarin schoolleiders
meedenken over hun nieuwe
functiebeschrijvingen.
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Inzet AVS CAO PO 2019 in het kort:
Loonontwikkeling
Het op niveau brengen van de salarissen van
schoolleiders heeft prioriteit. Daarnaast zet de
AVS in op een looneis van 3 procent in 2019 voor
(adjunct-)directeuren.
Loongebouw en functiehuis
Een eenduidig functiehuis met passende,
actuele functieomschrijvingen voor adjunctdirecteuren en directeuren in herkenbare
directie-loonschalen, waarbij de toelagen en
toeslagen worden opgenomen in de
salarisschalen en de titel functionarissen
schoolleider wordt toegepast, afhankelijk van
complexiteit et cetera.
Ondersteuning van schoolleider
Door het op elke school opnemen van
staffuncties/conciërge/administratieve kracht

Goed op koers voor nieuwe cao
De diverse vakbonden, waaronder de AVS, en de
PO-Raad hebben sinds december 2018 bijna wekelijks om de cao-tafel gezeten. In de onderhandelingen ligt de AVS goed op koers met haar inzet voor
schoolleiders. In concept is er best veel bereikt:
er zijn onder andere nieuwe functiebeschrijvingen
voor directiefuncties tot stand gekomen waar alle
partijen aan tafel mee akkoord zijn. Er zijn nieuwe
A- en D-schalen (directiefuncties) ontwikkeld met
daarbij nieuwe salaristabellen. Dit zou een aanzienlijke verbetering betekenen voor het salaris
van de (adjunct-)directeur. Daarnaast waren de
partijen goed op weg met afspraken over vernieuwing van de cao: onder andere de hoofdstukken
salaris, professionalisering en het functiegebouw.
Toch zijn de cao-onderhandelingen tegen het
einde van het schooljaar afgebroken, omdat de
gezamenlijke bonden en de PO-Raad het niet eens
zijn geworden over de hoogte van de looneis en
de looptijd. AVS-voorzitter Petra van Haren reageerde: “We vinden het zeer teleurstellend en
ook onbegrijpelijk omdat de inzet voor (adjunct-)
directeuren voor deze cao reëel was. Wij gaan
alleen akkoord met een fatsoenlijk salaris en
daarmee erkenning voor (adjunct-)directeuren.”
De AVS heeft de leden via diverse kanalen op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Over het

wordt de ondersteuning van de schoolleider
gewaarborgd. De AVS zet in op het verplichten
van onderwijsondersteunend personeel in elke
school.
Generatiepact
Het opnemen van afspraken over een
generatiepact is door de oplopende
pensioenleeftijd een belangrijk punt om
vroegtijdige uitval van personeel te voorkomen.
Elke school een schoolleider
De in de cao opgenomen regel ‘Elke school heeft
een schoolleider’ wordt voorzien van een
eenduidige omschrijving wat onder
‘schoolleider’ wordt verstaan.
NB: Elke school wordt bekostigd voor het hebben van een directeur.

afbreken van de onderhandelingen zijn de leden
uitvoerig door de voorzitter via een persoonlijke
mail geïnformeerd. Vanwege het afbreken van de
onderhandelingen besluit de AVS de lijn van actievoeren voort te zetten.

Regionale netwerkbijeenkomsten
De AVS houdt in september door het hele land
netwerkbijeenkomsten, speciaal voor AVS-leden.
Centraal staat de uitleg over de CAO PO 2018- 2019
(die toen net gelanceerd was) en de inzet van de
AVS bij de volgende cao-onderhandelingen. Het
AVS-bestuur en de cao-onderhandelaars Paul van
Lent en Harry van Soest zijn hierover in gesprek
gegaan met schoolleiders. De bijeenkomsten
vinden plaats in Heerlen, Tilburg, Zutphen, Assen,
Den Haag, Grootegast, Castricum, Raalte, Goes en
Utrecht.
Op de NOT in januari 2019 hebben de vakbonden,
waaronder de AVS, ook cao-sessies georganiseerd.
Hierbij is input gevraagd voor de opvolger van
de CAO 2018-2019. De aanwezige schoolleiders
hebben aangegeven wat voor het veld wenselijk is
om op te nemen. Een van de dingen die naar voren
komt: nadruk leggen op een goede balans tussen
werk en privé.
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Een impressie van de diverse regionale bijeenkomsten

Verder lezen over de CAO-PO
‘Meer begrip door inkijkje cao-onderhandelingen’ (Kader Primair 2, oktober 2018)

Acties #wijschoolleiders
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Reden acties

Resultaten

Meer erkenning en waardering
De werkdruk is hoog in het primair onderwijs. Dat
geldt zeker ook voor het vak van schoolleider. Dat
verdient meer erkenning en waardering. Daarom,
en met het oog op de (verwachte) tekorten, zijn
acties door en voor schoolleiders noodzakelijk. De
acties zijn gericht op het zichtbaar maken van:

In de (sociale) media is volop aandacht besteed
aan de diverse acties. Dit heeft geleid tot veel aandacht voor de positie en de werkomstandigheden
en het salaris van de schoolleider.

• De uitdagende en complexe inhoud van het
schoolleiderschap;
• De belangrijke rol en positie die (adjunct-)directeuren hebben voor de kwaliteit en continuïteit
van onderwijs;
• De verbindende rol die schoolleiders hebben
naar hun shareholders en stakeholders
De AVS wil bereiken dat zowel politiek als maatschappelijk, maar ook bij de sociale partners,
draagvlak ontstaat voor het verminderen van de
werkdruk en het verbeteren van het salaris van
schoolleiders, in lijn met de manier waarop dit voor
leerkrachten is geregeld. Hoe meer schoolleiders
meedoen aan deze acties, hoe krachtiger onze
stem!
De inzet van de AVS:
• Eerlijk salaris voor schoolleiders
• Gebalanceerd functiehuis
• Voldoende ondersteunende functies in de
school
• Ontwikkeltijd en ruimte voor innovatie in
de school

Ook hebben de acties invloed gehad op de politiek. In het kader van de #wijschoolleiders-acties
van de AVS praten directeuren uit het po op 10 oktober 2018 over de uitdagingen in hun vak met onderwijspolitici Lisa Westerveld (GroenLinks), Harm
Beertema (PVV) en Kirsten van den Hul (PvdA) in
Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

15 schoolleides in gesprek met minster Slob op 13 december 2018.

Op 13 december, in het kader van de actie #wijschoolleiders spreken Slob, is de minister een
inhoudelijk gesprek aangegaan met vijftien schoolleiders over het versterken van hun rol en positie.
Hier had de AVS, samen met haar leden, nadrukkelijk om gevraagd. Centraal in het gesprek stond het
rapport ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ (april
2018) en de beleidsreactie (november 2018) hierop
van onderwijsministers Slob en Van Engelshoven.
In het gesprek geeft minister Slob aan dat hij graag
samen met schoolleiders een agenda wil ontwikkelen over de positie van de schoolleider. In een ver-

Directeuren uit het po op 10 oktober 2018 over de uitdagingen in hun vak met onderwijspolitici
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volggesprek wil OCW nadenken
over de formele en strategische rol van de schoolleider
en het toekomstbeeld van de
schoolleider concretiseren. De
AVS betrekt al haar leden (po)
bij het vervolg via een digitale
gesprekstafel.
In vervolg op het e-mailbombardement op onderwijspolitici
van november 2018 ontmoeten
schoolleiders en politici elkaar
op 30 januari 2019 voor de
tweede keer live in het kader
30 schoolleiders in gesprek met onderwijsvoorvoerders in Den Haag op 30 januari 2019.
van de #wijschoolleidersacties (de eerste keer was op 10
oktober 2018). Tijdens de ontmoeting, die de AVS
(VVD) en Roelof Bisschop (SGP). Onderwerpen zijn
het salaris van schoolleiders en adjunct-directeuen CNV Schoolleiders organiseerde, gaan dertig
schoolleiders in het Haagse Perscentrum Nieuwren po, strategische positionering en het gebrek
spoort het gesprek aan met onderwijswoordvoeraan ondersteuning.
ders Paul van Meenen (D66), Rudmer Heerema
Verder lezen over de acties
Minister Slob erkent belangrijke rol schoolleider: ‘Ik zie dat veel klappen bij u terechtkomen’
Op weg naar een toekomstbestendige positie (Kader Primair 5, januari 2019)

Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO)
Er wordt DGO gevoerd als er bij krimp van het aantal leerlingen of een reorganisatie op bestuurs- of
schoolniveau rechtspositionele gevolgen zijn voor het personeel (zie CAO PO 2018-2019 artikel 13.2).
Ook dient DGO gevoerd te worden bij besturenfusies. In dit verslagjaar zijn er ongeveer 80 DGO’s
gevoerd.
De DGO-onderhandelaars die namens de AVS, als
een van de vijf betrokken vakbonden, DGO voeren,
hebben gesproken over reorganisaties, krimp van
het aantal leerlingen, het functiehuis, het komen
tot een sociaal plan, het goed uitvoeren van ontslagbeleid, fusies en overnames van scholen en
besturenfusies.

DGO-onderhandelaars van de AVS
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Harry van Soest, Paul van den Heuvel en Jan Stuijver

Individuele belangenbehartiging
AVS Helpdesk
De helpdesk heeft in 2018 – 2019 meer dan 7000 vragen van leden beantwoord. Een veelheid aan
vragen over zaken die er spelen op de scholen, in de organisaties of zaken van persoonlijke rechtspositionele aard.
Uit analyse blijkt dat de meeste vragen gaan over
de rechtspositie. Vragen over juridische ondersteuning hebben in veel gevallen geleid tot een doorverwijzing naar de juridische afdeling van de AVS.
Overige actuele vragen gaan veelal over het werkverdelingsplan, de acties in het onderwijs van
afgelopen jaar en ook (in juni) over het tropenrooster. Vragen over de CAO PO zijn van uiteenlopende
aard geweest. De helpdesk wordt veel geraadpleegd over de inzet duurzame inzetbaarheid, inzet
verlof, of over hoe om te gaan met verzoeken tot

aanpassing van de arbeidsduur. Ook vragen over
de financiën van de school, de inzet van lumpsum
vanuit het bestuur, over medezeggenschap en hoe
daar als schoolleider goed mee om te gaan en over
gescheiden ouders, worden geregeld gesteld.

Tevredenheidsenquête onder leden
De Helpdeskadviseurs kijken terug op een succesvol jaar. Leden geven de AVS Helpdesk als eindcijfer voor de werkzaamheden een 8,4.

Bron: tevredenheidsonderzoek AVS Helpdesk onder leden (2019)
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“De helpdeskadviseur leeft met je situatie mee. Top! Dat gaf mij
een goed gevoel, dat medeleven!”
Enkele reacties van leden die gebruik hebben gemaakt van de AVS Helpdesk

April 2019

Juridische ondersteuning

AVS Helpdesk

Harry van Soest, Paul van den Heuvel, Paul van Lent en Jan Stuijver

Leonie Oude-Essink, Ritsert Haitsma en Niki van der Linden

Juridische ondersteuning
De juridische afdeling van de AVS behandelt de zaken waar AVS-leden, rondom hun
eigen rechtspositie als werknemer, in terechtkomen. Het kan gaan om situaties van
herplaatsing, arbeidsongeschiktheid, conflicten, schorsing, dreigend ontslag of
disciplinaire straffen.
Ook allerlei ontwikkelingen rond bestuur en management of de overgang naar een andere bestuurs- of directiestructuur kunnen direct gevolgen
hebben voor de positie van leidinggevenden. 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
236 zaken. In totaal zijn er in
schooljaar 2018-2019 rond de
354 lopende zaken.

Vindt de
reactiesnelheid
goed

Vindt zijn/haar
belangen goed

“Ik ben buitengewoon tevreden over de manier waarop ik ben ondersteund bij het
verliezen van mijn baan als directeur.
De jurist van de AVS heeft mij hierin deskundig geadviseerd.”

behartigd

“Dank voor de adequate en vriendelijke begeleiding en hulp.
Dit heeft voor mij veel rust gegeven.”
Enkele reacties van leden die juridische ondersteuning hebben ontvangen

Maakt volgende keer
ook gebruik van
de ondersteuning
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Bron:evaluatie leden (2019)

Professionalisering
AVS Centrum Educatief Leiderschap
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap heeft ook dit jaar zijn aanbod voor (aankomende) leidinggevenden in het funderend onderwijs en mbo vernieuwd en geüpdatet. Daarom is er nog steeds veel
vraag naar onze opleidingen, leergangen en trainingen. Deelnemers geven gemiddeld een 8,6 als
rapportcijfer. Een nieuwe directeur en tweede programmamanager versterkten het team.
Deelnemers aan de leergang Schoolleider Basisbekwaam en Vakbekwaam: “Ik heb concreter en
duidelijker voor ogen wie ik wil zijn als leider, maar
zeer zeker ook als mens.” “In een vogelvlucht werd
duidelijk welke kennis nodig is om ‘gelijkwaardig’
met het bestuur over financien te praten.”

Een deelnemer van de leergang Teamflow NIEUW
voor schoolleiders: “De gastsprekers uit de 18/19
andere branches hebben een toegevoegde
waarde. Die variatie is prettig. Zonder dat je het
doorhebt, ervaar je spelenderwijs de flowgedachte.”

Een deelnemer van de leergang Talentvol leiderschap: “Ik heb nu meer helder wie ik ben als
schoolleider en hoe ik met mijn team wil omgaan.

Een deelnemer van de leergang
18/19
Cultuurpracticum: “Je leert op een heel
praktische manier hoe je als schoolleider richting kunt geven aan een professionele cultuur. Dat
wat ik leer, kan ik morgen toepassen.”

Een deelnemer van de leergang Ondernemend
leiderschap: “Het contact met het bedrijfsleven
heeft echt een meerwaarde. Ik ga daardoor anders
denken en anders kijken naar wat kinderen nodig
hebben. De wereld gaat veel meer open.”

NIEUW

Nieuw in het aanbod
In 2018/2019 voor het eerst gestart:
• Leergang Cultuurpracticum
(als in company-traject)
• Leergang Regisseur onderwijs en gebouw
• Leergang Teamflow voor schoolleiders

Leergang Strategische bedrijfsvoering
• Start voor het eerst in najaar 2019
• Geregistreerd door het Schoolleidersregister PO
in het kader van de herregistratie
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Coaching, maatwerk en advies
Ruud de Sain (adviseur AVS): “Ik coach onder andere directeuren en bestuurders die zichzelf willen
ontwikkelen in hun leiderschapsstijl. Directeuren
die reflecteren, leren. Als mediator begeleid ik in
conflicten tussen directeuren
en teams. Ik zie de lontjes in
samenwerkingen korter worden,
omdat de druk van de maatschappij rust op directeuren, en
vandaar op het team. Ouders
worden veeleisender en mondiger en vertonen ‘consumentengedrag’. Scholen kampen met
problemen als er geen gedragen
Ruud de Sain
afspraken zijn over de positionering ten opzichte van ouders. Ik probeer die communicatie helder te krijgen.”

Tom Roetert (adviseur AVS): “Je merkt dat het aantal incompany-opdrachten in onderwijsland weer is
aangetrokken. Bijvoorbeeld de leergangen Stimulerend beoordelen en Middenkader: deze worden
steeds meer als incompany-traject gevolgd. Alle leergangen kunnen we incompany aanbieden.
Ook is er veel belangstelling voor
de net ontwikkelde leergang Stimulerend beoordelen met geplande data. De eerste serie die we
in oktober 2019 aanbieden, was
snel vol.”
Tom Roetert
Ruud de Sain begeleidde in schooljaar 2018-2019 20 coachingstrajecten en 22 maatwerktrajecten (bijvoorbeeld op gebied van
strategische visieontwikkeling, teamontwikkeling, ontwikkeltraject en after intervention meetings) en 3 mediationtrajecten.

Directeur van een IKC: “Toen ik problemen had op mijn werk, had ik behoefte aan iemand die van buitenaf kon meedenken en als klankbord kon fungeren. Met het College van Bestuur had ik een verschil
van mening over de te volgen koers. Ik heb met Ruud contact gezocht toen het College van Bestuur een
cultuuronderzoek aankondigde. Ik ben super tevreden over de coaching: we hadden snel een geweldige
klik. Met een coach kan je sparren met iemand die fris tegen de situatie aankijkt en die je aanzet tot zelfreflectie. Ruud heeft me door ‘donkere tijden’ heen geloodst. Ook in oplossende sfeer, vanwege benodigde rechtsbijstand en mediation. Hij vroeg vaak hoe het met me ging en maakte me mentaal een stuk
sterker. Ik ben nu aan het kijken naar een interim-klus op zijn advies.”
Gecoacht door Ruud de Sain
Geerco André
(directeur-bestuurder) “Na 20 jaar directeur te zijn geweest van een basisschool,
ben ik nu directeur-bestuurder van vijf scholen. Ik vond het prettig het eerste jaar in
mijn nieuwe functie begeleid te worden. Het is toch een eenzame functie. Ik wilde
weten: hoe pak ik mijn rol aan? Ruud hield mij een spiegel voor, zette mij aan tot
reflectie en het nadenken over mijn drijfveren. Hij leerde mij dat ik een keuze heb
hoe ik me opstel tegenover iemand, hoeveel ruimte ik geef en hoe je verwachtingen
afstemt. En dat ik dicht bij mezelf moet blijven. Ik ben mijn eerste jaar goed doorgekomen en heb nu goed zicht op mijn rol en keuzemogelijkheden.”
Geerco André

Geerco André, directeur-bestuurder van Stichting De Meent in Elburg, is gecoacht door Ruud de Sain.
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Afscheid Roelf Willemstein
Op het AVS-congres in maart wordt afscheid
genomen van Roelf Willemstein, sinds 1995 verbonden aan de AVS, die met pensioen gaat. Vanaf 2000 is Willemstein directeur bij de AVS. In de
afgelopen jaren heeft hij, samen met collega’s
en vele partners, het AVS Centrum Educatief Leiderschap ontwikkeld tot een krachtige netwerkorganisatie. Een centrum waar leidinggevenden
zich – met elkaar – blijvend kunnen ontwikkelen.
In juni 2019 krijgt Roelf Willemstein een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Bouwmeester van de gemeente Leusden.
Hij ontvangt het lintje vanwege zijn grote inzet
voor leiderschapsontwikkeling in het funderend
onderwijs en het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen. Onder zijn leiding kwamen
honderden netwerken, nascholingen en leergangen tot stand ten behoeve van schoolleiders en
-bestuurders.

Roelf Willemstein ontvangt een lintje (Foto: Thomas Boelaars)

Het team van AVS Centrum Educatief Leiderschap. V.l.n.r.: Diana van Oostrom, Marieke van Leeuwen, Alien Cnossen, Monique Duparant en Vera Ruitenberg.
(Foto: Erwin Timmermans)

Nieuwe directeur (sinds 1 mei) Alien Cnossen:
“Er wordt veel gevraagd van de ontwikkelcapaciteit van schoolleiders. Samenleving en overheid
stellen terecht hoge eisen aan het onderwijs.
Alleen met goede leiders kunnen scholen de
veranderopdracht realiseren. Deze opgave maakt
het bestaan en de prestaties van het Centrum Educatief Leiderschap van de AVS uiterst relevant. Ik
ben bijzonder gemotiveerd om daar mijn bijdrage
aan te leveren.”
Vera Ruitenberg, programmamanager: “Bijna elke
leergang kan worden afgestemd op de eigen vragen van de individuele deelnemer. Dat is ook wat
ons onderscheidt: het praktijkgerichte. Je krijgt
bij binnenkomst meteen de vraag: wat speelt er

op jouw school? De opdrachten, vaak gebaseerd
op onderwijstheorie en -boeken, kun je meteen in
je eigen omgeving uitvoeren. Als netwerkorganisatie, met externe docenten, kun je gemakkelijk
aansluiten op de actualiteit. Of er zelfs op te anticiperen, zoals we in het verleden al met het IKC-concept deden.”
Nieuwe progammamanager (sinds 1 maart) Marieke van Leeuwen: “Bij de leergang Teamflow, die
gericht is op het motiveren van teams, komen de
gastdocenten uit de mode, de muziek en de culinaire wereld. Zij brengen inzichten van buiten het
onderwijsveld mee. Landelijk zijn wij de enige die
onderwijsorganisaties dit kunnen aanbieden.”
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Internationalisering
Professionalisering over de grenzen. Leren van andere schoolsystemen, ervaringen en culturen. De
AVS verzorgt al ruim 25 jaar educatieve reizen naar het buitenland. Ook de Europese schoolleidersorganisatie ESHA is een inspiratiebron voor Nederlandse schoolleiders.

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 of veranderingen om? Wat kunnen we leren als we over de
grens kijken?
Bij elke reis staat een thema centraal en er staan
altijd minimaal drie schoolbezoeken op het programma, naast culturele activiteiten.
Door toenemende belangstelling voor maatwerkreizen, zijn alle reizen in het verslagjaar op maat
georganiseerd. In schooljaar 2018-2019 volgden
62 deelnemers een maatwerkreis van de AVS. De
maatwerkreizen gingen naar: Tallinn (twee groepen), IJsland en België. Een reis naar Tallinn is georganiseerd in het kader van de ESHA-conferentie
die daar plaatsvond.
Margreet Vendel, lid College van Bestuur Meer
Primair, nam deel aan de reis naar Tallinn inclusief
bezoek aan de ESHA-conferentie in oktober 2018:

Margreet Vendel

Titia Claasen

“Je kunt je spiegelen aan Europese collega’s en
zien hoe zij onderwijs realiseren en hun maatschappelijke opdracht invullen. Het thema ‘technologische innovaties en onderwijs’ sloot goed aan
bij ons strategische beleidsplan.
Tijdens de indrukwekkende scholenbezoeken
zie je door idealen gedreven onderwijsprofessionals, met een andere, niet-materiële, focus. Bij
de Esten zie je waar het echt om gaat. Met zoveel
minder dan wij, hebben ze het eigenlijk beter voor
elkaar. Deze rijke ervaring maak je niet mee als je
in Nederland blijft. Door de reis kom je los van de
dagelijkse realiteit en de waan van de dag.”
De deelnemers beoordelen deze reizen zeer positief, zo blijkt uit de evaluaties.
Titia Claasen, directeur op Sint Jozefschool in Wijhe, nam deel aan een reis naar IJsland in mei 2019:
“In IJsland wordt inclusief onderwijs gegeven,
gericht op de zorgvraag. Onderwijs wordt aangeboden aan kinderen van 6 tot 16 jaar, met een
doorlopende lijn naar het vo. Ook daarvan neem
ik elementen mee voor ons nieuwe onderwijs. De

Wouter Groot Lipman
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Wendy ten Bookum

visie van de school hangt gewoon op een poster
in de school. Je ziet zoveel andere dingen dan in je
eigen school! Mooi ook om te zien hoe de verschillende culturen integreren in het IJslandse onderwijs.
Door met een groep van onze stichting te gaan,
levert dat veel uitwisseling op, je leert elkaar beter
kennen en je deelt veel over hoe het in de eigen
school gaat en wat we willen vasthouden voor
onze Sallandse scholen. Het is prettig om even
afstand te nemen van je eigen situatie en weer met
een frisse blik naar je eigen school te kijken hoe
het ook kan.”
Wouter Groot Lipman,
leerkracht Sint Jozefschool in Wijhe, deelnemer IJsland in mei 2019:
“Het is fijn dat je op zo’n
reis je collega’s beter
leert kennen. Je leert
hoe andere scholen van
onze Stichting dingen
aanpakken.”
Een deelnemer van
de studiereis naar
Gent-Hasselt: “Ook
in het dichtsbijzijnde
buitenland zijn geweldige (muzikale) ideeën
te halen.”
De reizen staan onder begeleiding van Paul van
den Heuvel, die in dit verslagjaar senior adviseur
internationalisering is geworden, en Marina Vijlbrief.

ESHA
ESHA, de European School
Heads Association, is de
belangenvereniging voor
alle leidinggevenden in de
kinderopvang, het basis-,
voortgezet en beroepsonderwijs 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.esha.org/eshamagazine
In schooljaar 2018-2019 is er een nieuwe voorzitter
van ESHA aangesteld: Barbara Novinec, voorzitter
van een van de Sloveense Schoolleiders Verenigingen. De AVS wordt in de General Assembly
vertegenwoordigd door Petra van Haren. Zij is in
dit verslagjaar algemeen bestuurslid van ESHA
geworden.
Elke twee jaar vindt de ESHA-conferentie plaats,
in 2016 was deze in Maastricht, in 2018 in Tallinn (Estland). De ESHA-conferentie van 2020 op
Cyprus is vanwege corona verplaatst naar 13-16
oktober 2021. Rond deze conferentie organiseert
de AVS ook een educatieve reis.

Wendy ten Bookum, beleidsmedewerker Onderwijs en kwaliteitszorg bij Stichting Meer Primair,
nam deel aan de reis naar Tallinn (Estland) in
oktober 2018: “De AVS heeft doorgewinterde reisleiders. Zij hebben veel kennis over het onderwijs,
zijn goed ingelezen over het land en kunnen veel
vertellen over de geschiedenis. De begeleiding
ging heel soepel en relaxt.”
Meer informatie: www.avs.nl/educatievereizen
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Werkgroepen en andere overleggen
De AVS neemt deel aan vele werkgroepen over diverse onderwerpen die van belang zijn voor schoolleiders. De AVS heeft daar een belangrijke inbreng in. Een kort overzicht hiervan.

Passend onderwijs
De AVS neemt deel aan diverse (bestuurlijke) overleggen en beleidsgroepen op gebied van Passend
onderwijs. AVS-voorzitter Petra van Haren zit in
het bestuurlijk overleg Passend onderwijs, samen
met de sectorraden, bonden, belangengroepen en
OCW. Beleid en monitoring zijn hier de kernpunten.
De werkgroep Landelijke Impulsgroep Passend
onderwijs, waar adviseur Jan Stuijver aan deelneemt, geeft praktische uitvoering aan het invullen
van beleidslijnen vanuit het bestuurlijk overleg.
Deze werkgroep volgt het verloop en de stand van
zaken rond de invoering van Passend onderwijs.
Dit verslagjaar heeft de impulsgroep onder andere
gesproken over:
• het ‘vertelpunt Passend onderwijs’ en de regiogesprekken die er op volgden met de minister;
• de coalitie Onderwijs & zorg;
• de thuiszittersproblematiek en het rapport ‘De
kracht om door te zetten’ van Marc Dullaert hierover;
• de standpuntbepaling van de raden PO en VO
van het traject Passend onderwijs;
• de voortgangsrapportage van de minister aan de
Tweede Kamer.

Stuurgroep versterking medezeggenschap
In de stuurgroep versterking medezeggenschap,
waar AVS-adviseur 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. 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.
De AVS blijft zich inzetten om het belang van
medezeggenschap bij directeuren en schoolbesturen aan de orde te stellen en te ondersteunen. De
AVS geeft hier onder andere uitvoering aan door
het verzorgen van begeleidingsbijeenkomsten op
locatie en masterclasses bij de AVS.

Werkgroep Beweging Kindermishandeling
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 juni 2018 is
er een bijeenkomst van betrokken organisaties
geweest met als doel het fenomeen kindermishandeling goed op de kaart te zetten.

Werkgroep werkdrukmiddelen
De werkgroep werkdrukmiddelen monitort de ontwikkelingen op gebied van inzet en verdeling van
de werkdrukmiddelen, in overleg met het ministerie van OCW. Hoe is het proces gegaan en welke
keuzes zijn er gemaakt? Alle sociale partners en
OCW maken deel uit van deze werkgroep. Adviseur
Paul van Lent vertegenwoordigt de AVS.
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Helpdeskadviseur
Harry van Soest
neemt ook deel aan
diverse werkoverleggen:
“Ik heb aan diverse
overleggen (onder
regie van OCW) over
de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (WNRA)
deelgenomen. Deze
wet heeft met name
gevolgen voor het
personeel van openbare scholen, die het
ambtenarenstatus
verliezen. De overleggen, waarin we de rechtspositionele afspraken zoveel mogelijk hebben gewaarborgd, hebben ertoe geleid dat het ingaan van de
wetgeving (naar verwachting) op 1 januari 2020
nog steeds te realiseren is.
In het Kennisplatform leerlingendaling hebben we,
met de andere vakbonden, besturenorganisaties
en OCW, gesproken over de leerlingendaling in het
primair onderwijs, die nu ook zichtbaar wordt in
het voortgezet onderwijs. Met alle mogelijke gevolgen. Hoewel er sprake is van leerlingendaling in
diverse sectoren, is de uitstroom naar verhouding
groter.
Dit verslagjaar praat ik mee over het Convenant
sponsorovereenkomst. De bestaande sponsorovereenkomst liep tot 31 december 2018. Omdat
de tijd te kort was om alle wijzigingen op korte

termijn door te nemen, is besloten de sponsorovereenkomst te verlengen naar 31 december 2019. De
werkgroep heeft input geleverd aan een onderzoek
van OCW, hoe het sponsorcontract per 1 januari 2020 eruit zou moeten zien. Hiervoor zijn ook
scholen benaderd. De werkgroep heeft bepaalde
sponsoring die bijvoorbeeld tot een verplichting
richting scholen leidt, onder de loep genomen. Bij
sponsoring via sociale media is bijvoorbeeld gekeken of het geen verkapte reclameboodschap voor
ouders bevat.
Verder ben ik onafhankelijk adviseur in de Redactieraad van de Arbocatalogus PO, dat een onderdeel is van de CAO PO (artikel 11.2 A). De Redactieraad gaat over alle arbeidsomstandigheden voor
het personeel, zoals zithouding, temperatuur in de
klas, omgaan met werkdruk et cetera. De Redactieraad adviseert de cao-tafel om regels op het
gebied van de Arbo vast te stellen. Na vaststelling
worden deze voorgelegd aan de Inspectie SZW.
Na goedkeuring door de inspectie zijn deze regels
geldend voor de hele po-sector en worden ze op
www.arbocataloguspo.nl gepubliceerd.
Samen met adviseur Paul van Lent ben ik ook betrokken bij de discussie over de vereenvoudiging
bekostiging primair onderwijs. De discussie gaat
over een nieuw bekostigingssystematiek in het
primair onderwijs.
Ten slotte geef ik ook maatwerktrainingen over de
CAO PO. Samen met adviseur Paul van Lent ben ik
CAO-onderhandelaar namens de AVS.”
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Inspraak en netwerken
Een van de redenen voor leden om lid te zijn van een onderwijsvakbond is de mogelijkheid om inspraak te hebben in of te kunnen meedenken over het beleid van de AVS. Bijvoorbeeld via de Ledenraad of commissies. Ook via de peilingen die onder leden worden uitgezet kunnen leden (in)direct het
onderwijsbeleid en de beleidsontwikkeling van de AVS beïnvloeden.

De Ledenraad
De ledenraad, 20 door de AVS-leden gekozen
leden, adviseert het AVS-bestuur gevraagd en
ongevraagd.
Liny Demandt, vicevoorztter: “De belangrijkste onderwerpen die we in schooljaar 2018-2019 besproken hebben, zijn de cao en alle acties die nodig
waren om het onderwerp ‘schoolleiderstekorten’
(en wat daar allemaal onder valt) op de kaart te
zetten. Met het bestuur hebben we gekeken hoe
de AVS zich profileert, op gebied van politiek en de
media. We hebben actievoorstellen op haalbaarheid getoetst en zelf ook ideeën aangedragen voor
mogelijk geschikte acties.
Ledenraadsleden zijn, samen met schoolleiders
en AVS-leden, in gesprek gegaan met onderwijswoordvoerders van de politiek, bijvoorbeeld in
Onderwijspoort of in Den Haag tijdens het gesprek
met de minister en onderwijswoordvoerders in het
kader van de actie #wijschoolleiders spreken Slob.
Over de CAO zijn we ingelicht door de CAO-onderhandelaars van de AVS. Als ledenraad leveren we
ook input hiervoor en geven we suggesties hoe
een en ander te communiceren naar de achterban. Het is belangrijk dat de leden goed op de
hoogte zijn van wat er allemaal speelt.
Ook hebben we advies gegeven over het
lidmaatschap van de AVS. Hoe kunnen we
de lidmaatschapsvormen die de AVS biedt,
aanpassen aan de huidige maatschappelijke ontwikkelingen? Denk aan veranderende
werkomstandigheden of wisselende functies
(interim, zzp’er).
Daarnaast komt de herbenoeming van onze
voorzitter van de AVS, Petra van Haren, aan de
orde. Unaniem hebben we besloten dat haar

termijn met vier jaar verlengd wordt.
Ook hebben we statutaire verantwoordelijkheden,
zoals het vaststellen van het jaarverslag en de
jaarrekening. Dit schooljaar hebben we ook het
vierjarige strategische beleidsplan van de AVS
goedgekeurd. Omdat we het belangrijk vinden dat
de ledenraad kennis heeft van het verenigingsrecht, hebben we hierover scholing gevolgd. Daarna hebben we het huishoudelijk reglement van de
ledenraad opnieuw opgesteld.
Andere onderwerpen die de revue zijn gepasseerd
zijn: het AVS-congres, ontwikkelingen naar een
Toekomstagenda voor schoolleiders, het 25-jarige
bestaan van de AVS, hoe we meer vakbondsleden
kunnen aantrekken en vacatures die ontstonden
(bijvoorbeeld door het vertrek van Roelf Willemstein, directeur van het AVS Centrum Educatief
Leiderschap).
De ledenraad is als klankbord van de AVS een onmisbare schakel voor de vereniging. Daarom is het
fijn dat er weer negen nieuwe leden bijgekomen
zijn en drie leden hun zitting hebben verlengd.”
CAO-onderhandelaar namens de AVS.”
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Lindy Demandt

Commissies
Commissie onderwijs
In dit verslagjaar zijn vijf inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd waar de stem van de schoolleider wordt gehoord (diverse korte verslagen zijn in
Kader Primair na te lezen).
Besproken onderwerpen:
• strategische agenda Passend onderwijs
• doelmatigheid van de bekostiging
• komen tot het nieuwe curriculum
• betere aansluiting onderwijs en zorg en de knelpunten financieren sbao/bao
• thuiszittersproblematiek naar aanleiding van het
rapport van Marc Dullaert: ‘de kracht om door te
zetten’.
Op voorspraak van de commissie is er een ‘handreiking werkverdelingsplan’ opgesteld en aan de
leden aangeboden.
Rapport Dullaert: de kracht om door te zetten
Handreiking werkverdelingsplan

AVS-congres 2019
Het AVS-congres is hét ontmoetingsmoment voor
de leden van de AVS. De commissie Duurzaam
Vitaal heeft hier inmiddels haar vaste plek gevonden. Met als titel ‘Altijd Vitale Senioren (AVS)’ worden haar pitches tijdens het congres goed bezocht
en gewaardeerd.
		
Onderwijsverlatersdag
Inmiddels een traditie: de Onderwijsverlatersdag,
tegen het einde van het schooljaar een dag voor
leden die net wel/net niet met pensioen zijn/gaan.
Dit jaar in een andere vorm: varend vanuit
Amsterdam naar de Zaanse Schans en retour.
Twintig AVS-leden vaarden mee. Centraal staat:
ontmoeten en delen. Dit levert veel (positieve) tips
op voor de commissie en de AVS.
Meer over de commissies van de AVS

Commissie Arbeidsvoorwaarden en
personeelsbeleid
Naar aanleiding van de inzet voor de caoonderhandelingen is de commissie vier keer
bij elkaar geweest in het AVS-pand. Diverse
cao-thema’s en nieuwe thema’s (zoals het
werkverdelingsplan) zijn aan de orde geweest:
• acties AVS
• werkdrukmiddelenakkoord
• conceptteksten CAO PO 2019 - specifiek de
nieuwe functiereeksen en -beschrijvingen voor
directeuren en adjunct-directeuren
• inzet nieuwe cao.

Regiobijeenkomst Veghel van de commissie Duurzaam Vitaal

De commissieleden leveren input voor onderwerpen, geven inhoudelijke adviezen en doen suggesties, die de AVS meeneemt in haar beslissingen.

Commissie Duurzaam Vitaal
Regiobijeenkomsten
Kleinschalig, dichtbij en persoonlijk zijn de kenmerken van de drie regiobijeenkomsten die de
commissie in het voorjaar van 2019 heeft georganiseerd. De commissie haalt in de regio opmerkingen, vragen en behoeften op bij de (bijna-)gepensioneerde leden van de AVS. Voor het jaar 2019-2020
staan diverse nieuwe regiobijeenkomsten gepland.

Op het AVS-Congres 2019
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Onderwijsverlatersdag

Peilingen onder de leden (scholenpanels)
Dit verslagjaar zijn er weer diverse peilingen (scholenpanels) onder de leden uitgezet. In schooljaar
2018-2019 gingen de peilingen over:
• Vrijwillige ouderbijdrage
• Passend onderwijs
• actie #wijschoolleiders out of office
• vervolgactie #wijschoolleiders spreken Slob
• deelname actie #wijschoolleiders niet (te) vervangen
• eindevaluatie Wet eindtoetsing po
• eindtoetsadvies (in verband een mogelijk onjuist
eindtoetsadvies)
• omschrijvingen van de functiereeks directeur (in
het kader van voorbereidingen voor cao-onderhandelingen)
• Stand van zaken uitvoering werkdrukakkoord na
1 jaar
• dienstverlening van de AVS Hepdesk

Uit de peiling bleek ook dat 8 procent van de
schoolleiders aangeeft dat zij geen volledige handelingsvrijheid hebben gekregen van hun bestuurder voor het aanwenden van de werkdrukmiddelen. De AVS geeft in de brief aan Slob aan dat dit
‘zorgelijk’ is.
De werkdrukmiddelen worden voornamelijk ingezet voor extra leerkrachten en onderwijsassistenten.
73 procent is tevreden met het afgesloten werkdrukakkoord.

Enkele peilingen uitgelicht
Debacle onjuist eindtoetsadvies
Op 21 mei 2019 meldt het ministerie van OCW dat
11 procent van de groep-8 leerlingen vanwege
een fout een onjuist toetsadvies heeft gekregen.
Dat heeft bij een aantal leerlingen mogelijk geleid
tot een onjuist schooladvies voor het voortgezet
onderwijs.
Zie ons nieuwsbericht: Verkeerd eindtoetsadvies
voor ongeveer 20.000 groep-8 leerlingen.
Dit was reden voor de AVS om bij de leden te peilen hoe dit hen vergaan is.
Uit de peiling van de AVS bleek dat ruim 13 procent
van de gedupeerde kinderen van groep 8 met een
te hoog of te laag toetsadvies door een fout in de
waardering van de eindtoets een nieuw schooladvies voor het voortgezet onderwijs kreeg.
Meer uitslagen peilingen
Stand van zaken uitvoering werkdrukakkoord
na 1 jaar
De uitkomsten van de peiling over de middelen
voor werkdrukverlaging (februari 2019) heeft de
AVS ingezet om minister Slob te verzoeken om de
werkdrukgelden naar voren te halen. De minister
maakt vlak na de verzending van de brief van de
AVS bekend dat de toegezegde extra middelen
uit het werkdrukakkoord sneller beschikbaar zijn.
In schooljaar 2018/2019 was 237 miljoen euro
beschikbaar, vanaf schooljaar 2019/2020 gaat dit
bedrag omhoog naar 333 miljoen euro.
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Beurzen en congressen
De AVS presenteert zich op diverse beurzen en congressen. Tweejaarlijks heeft de AVS een stand op de
NOT. De Nationale Schoolleiderstop wordt door de AVS en enkele andere organisaties georganiseerd.
Jaarlijks hoogtepunt is ons eigen congres voor alle leden en belangstellenden.

AVS-congres 2019: ‘Leiderschap in 4D’
Het 24e AVS-congres op 15 maart staat in het
teken van ‘Leiderschap in 4D’: duidelijk, dichtbij,
delend en dynamisch leiderschap. Het is weer een
goed gevuld inhoudelijk programma met inspirerende sprekers en diverse prikkelende pitches.
Tussen de thematische lijnen over 4D-leiderschap

door, stroomt er vooral veel
energie door het congrescentrum in Nieuwegein.
Op de volgende pagina een impressie van
het AVS-congres 2019

Nationale Schoolleiders Top: 24 november 2018
Wat is mijn ambitie en hoe realiseer ik deze? Hoe
zorg ik ervoor dat iedereen, ikzelf en mijn team,
in zijn kracht staat? Hoe stimuleer en inspireer ik
mijn medewerkers en hoe houd ik focus? Deze
en andere vragen staan centraal op de Nationale
Schoolleiders Top PO die plaatsvindt op zaterdag
24 november in de Rijtuigenloods in Amersfoort.
Diverse sprekers, waaronder Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden en minister Slob
van Onderwijs, geven hun visie op het thema ‘De
kracht van leiderschap’.

ders (in het kader van de actie #wijschoolleiders
verdienen meer). Hij kondigt aan dat hij op 13
december met schoolleiders inhoudelijk verder in
gesprek gaat over hun rol en positie.
Lees het complete verslag

Minister Slob geeft tijden de Nationale Schoolleiders Top aan geraakt te zijn door de vele e-mails
die hij op 22 en 23 november kreeg van schoollei-
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Op een actiewand geven schoolleiders aan
wat zij wél nodig hebben om hun werk goed
te kunnen doen. Een variant op de actie
#wijschoolleiders drukken onze stempel,
waarbij de schoolleider aangeeft welke taken te veel of overbodig zijn (dus werkdrukverhogend zijn).

Aanwezige schoolleiders geven via een
videopraatpaal hun actieboodschap (‘meer
erkenning en waardering voor hun complexe
vak’) door aan de politiek.

AVS-voorzitter Petra van Haren: “Wij voeren
actie voor erkenning en waardering van ons
mooie en complexe vak, want de manier
waarop wij ons schoolleiderschap inrichten,
drukt een stempel op de kwaliteit van het
onderwijs.” Daarna werpt ze haar rode shawl af en begint haar openingsspeech.

Met luid klepperende klaphandjes stemmen
de schoolleiders in met de actiestellingen.

Centrale inleiding door o.a. Leids universitair docent Maarten Lamers over mens en
robot.

John Amaechi (links) en Zachary Walker
(rechts) geven samen een sessie over ‘FInding Your Giant’.

Een van de plenaire sessies. Voormalig
hoofdinspecteur primair onderwijs Arnold
Jonk vertelt over zijn overstap van hoofdinspecteur naar schoolbestuurder.

Roelf Willemstein, sinds 1995 verbonden
aan de AVS, wordt symbolisch zijn pensioen
‘ingeworpen’ door ex-topjudoka Ziggy
Tabacznik.

Centrale afsluiting door Ernst-Jan Stigter
(links op de foto), directeur Microsoft
Nederland, over de kunst van opnieuw leren
leren in het huidige digitale tijdperk.

Ontmoeten en netwerken blijven belangrijke pijlers voor het jaarlijkse AVS-congres.

Congres

Informatiemarkt

Best beoordeeld

beoordeelt het congres
met goed of uitstekend

beoordeelt de informatiemarkt met goed of
uitstekend

beoordeelt de plenaire
sessie Finding Your Giant van Zachary Walker
en John Amaechi als
uitstekend
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NOT: 22 - 26 januari 2019
De AVS was van 22 tot en met 26 januari present
op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT)
in de Jaarbeurs te Utrecht. Schoolleiders gingen in
gesprek met medewerkers van de AVS en het AVS
Centrum Educatief Leiderschap.

wisselen over de vraag: ‘Hoe maken we het beroep en de sector aantrekkelijker?’ Onder leiding
van Sofie van den Enk en Joep Stassen worden
prikkelende stellingen besproken. De cao-partners
nemen deze input mee tijdens de onderhandelingen over een nieuwe CAO PO.

Op woensdag, vrijdag en zaterdag hebben onderwijsprofessionals (po) de mogelijkheid om met alle
cao-partijen, waaronder de AVS, van gedachten te

School¬leiders en geïnteresseerden konden
met al hun vak¬gerelateerde vragen terecht
bij de AVS-stand in hal 3.

Minister Slob van Onderwijs bezoekt de
AVS-stand op dinsdagmorgen 22 januari bij
aanvang van de NOT. Hij spreekt onder andere met AVS-voorzitter Petra van Haren en
Paul van Lent, cao-onderhandelaar namens
de AVS.
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NOT-bezoekers gingen op de foto met hun
persoonlijke leiderschapsspreuk (‘De AVS
betekent voor mij…’)

Nieuws, pers en belangrijke publicaties

Nieuws en pers
In het schooljaar 2018-2019 zijn 478 nieuwsberichten gepubliceerd op de website. Vooral de acties en
peilingen die de AVS heeft uitgezet, krijgen veel nieuws- en persaandacht. Dit heeft ertoe geleid dat er
brede erkenning is gekomen voor het schoolleiderstekort, de toenemende druk op schoolleiders en de
inspanningen van de AVS voor een eerlijk salaris.

De vijf meest gelezen nieuwsberichten
1. Afname centrale eindtoets primair onderwijs
schooljaar 2019-2020
2. Handreiking werkverdelingsplan
3. Wijschoolleiders slaan alarm op 12-september
4. Subsidie voor onderwijsassistent die leraar wil
worden
5. Eerste aanzet werkverdelingsplan infographic

Acties
De meeste acties genereerden veel persaandacht.
Een aantal voorbeelden:

Persaandacht
Schoolleiderstekort
o.a. aandacht in:
‘Gigantisch tekort’ schoolleiders brengt onderwijs
nog verder in problemen (EenVandaag, 8 juli 2019)
Ook in EditieNL was er op 8 juli bij monde van de
AVS-voorzitter aandacht voor het schoolleiderstekort.

Actie #wijschoolleiders slaan alarm
Eerste actie ‘#wijschoolleiders slaan alarm’ in de
pers:
Meesters en juffen leggen het werk nog een laatste keer neer (laatste alinea over brandalarm)
Basisschooldirecteuren voeren actie: Ontruimingsoefening: alle kinderen de school uit (NOS Journaal
om 9.00 en 10.00 uur)
Directeuren basisonderwijs gaan maandelijks actievoeren voor hoger salaris (nu.nl)
Brandalarm op basisscholen gaat af als protest
(NOS Jeugdjournaal)

Petra van Haren geïnterviewd voor RTLNieuws

Weinig animo voor geplande actie in het basisonderwijs; schoolleiders schamen zich voor het rode
actieshirt
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Op 1 september 2018 kondigde de AVS deze (eerste) actie aan in een reeks van acties die zouden
volgen. Dit werd opgepikt door diverse media,
zoals het Radio 1 Journaal, Trouw, het AD, de NOS,
Hart van Nederland en allerlei andere landelijke en
regionale dagbladen en omroepen.
Actie ‘#wijschoolleiders drukken onze stempel’
(en actie op AVS-congres):

‘Op school wil niemand directeur worden’ (14
maart 2019, NRC)
‘Je belast ouders met staking’ (15 maart 2019,
Telegraaf)
‘Leraren vrijdag naar het Malieveld, schooldirecteuren naar Nieuwegein’ (13 maart 2019, AD)

Actie ‘#Wijschoolleiders niet (te) vervangen’
Qua media-aandacht was dit de succesvolste actie.
Deze actie kreeg aandacht in maar liefst 30 verschillende media. Trouw, Volkskrant, AD, NRC, Nederlands Dagblad en EenVandaag, Hart van Nederland, Jeugdjournaal, NOS Ochtendjournaal, Radio
1 journaal en RTL Nieuws berichtten onder andere
hierover. Ook de politiek discussieert erover.
o.a.

Nood op scholen is hoog: ‘Wie zal zich vandaag
weer ziek melden?’ (Eenvandaag 4 februari 2019)
Vakbond doet oproep aan scholen: regel geen vervangende leraren (NRC, 4 februari 2019)
Van ‘onacceptabel’ tot alle begrip: Kamer verdeeld
over scholenoproep (NOS, 4 februari 2019)

Video van #wijschoolleiders voeren actie
Op het AVS-congres (op 15 maart 2019) werd de
video met het overzicht alle acties van alle #wijschoolleider gepresenteerd.
De video is ook op Youtube gepubliceerd en daar
te bekijken.
Peilingen
Bij uitslagen van peilingen van de AVS onder haar
leden gaat altijd een persbericht uit. De peilingen
gingen in het schooljaar ook een aantal keren over
de acties.
BNR Nieuwsradio interviewde AVS-voorzitter Petra
van Haren op 19 juni, kort na de uitgezette peiling over het eindtoetsadvies, over de verschillen
tussen de diverse eindtoetsen. Van Haren geeft

aan dat de eindtoets als second opinion een goed
instrument is, maar het schooladvies blijft belangrijk. In de Volkskrant en Metro gaf de AVS op 21
juni haar mening over het verschuiven van de eindtoets naar begin maart en het geven van een voorlopig schooladvies tussen 1 februari en 1 maart.
Ook hier reageerde de AVS instemmend op de
handhaving van de eindtoets als second opinion
na het leidende schooladvies van de basisschool.
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Enkele belangrijke publicaties over/voor schoolleiders
Verkenning schoolleiders

Staat van de Schoolleider

(Arbeidsmarktplatform PO)
Dit rapport laat zien dat er zich
een tekort aan schoolleiders
aftekent. Verhoudingsgewijs
zijn er de meeste vacatures
voor directiepersoneel: ruim
8 procent. De verwachting is
dat de problematiek van het
schoolleiderstekort nog urgenter wordt.

(AVS en VO-raad)
De Staat van de Schoolleider
2019 zet het beroep weer in de
schijnwerpers. Schoolleiders
voeren hun vak uit in een
complexe en uitdagende
omgeving.
De inhoudelijke artikelen
snijden actuele thema’s aan in
het werkveld van de schoolleider. Aangevuld met
cijfers (voor po en vo) over onder andere personeel, leerlingen, Passend onderwijs, werkdruk,
arbeidsmarkt en professionalisering, geeft deze
uitgave een realistisch beeld van de staat van het
vak anno 2019.

Aantal vacatures schooldirecteuren fors gestegen
(nieuwsbericht AVS)
Wat is bekend over het tekort aan schoolleiders?
(Arbeidsmarktplatform PO)
Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2017-2018

Derde staat van de schoolleider laat dynamische
vak zien (nieuwsbericht AVS)

Prognoses arbeidsmarkt po (OnderwijsinCijfers)

‘Een krachtige rol voor
schoolleiders’ (Advies

Magazine Veilig

Onderwijsraad)
Hierin geeft de Onderwijsraad aan dat schoolleiders
van groot belang zijn voor de
onderwijskwaliteit en innovatie. Schoolleiders vervullen
een sleutelpositie en kunnen
zo invloed uitoefenen op het instellingsbeleid. Ze
hebben een ‘verbindende rol’, omdat ze relaties
hebben met leerkrachten, het bestuur en de ruimere omgeving.
Beleidsreactie van Slob en Van Engelshoven

(Augeo Foundation, NVS-NVL
en NJI)
Een Onderwijsspecial
met informatie over hoe
je kindermishandeling
herkent, met uitleg over de
meldcode en tips voor praten
met leerlingen en ouders.
Aanleiding voor het magazine
is de aanpassing van de Meldcode, die op 1 januari
2019 is ingegaan. De verbeterde Meldcode helpt
leerkrachten om sneller en beter te reageren als
er thuis iets misgaat met een kind. Het magazine
laat twee kanten zien: er staan verhalen in van
kinderen met een enorme veerkracht, maar ook –
helaas – hoe het mis kan gaan.
Meer informatie

Conceptvoorstellen curriculum.nu
Eind september 2019 ronden alle ontwikkelteams hun voorstellen af. Op 10 oktober overhandigen
de ontwikkelteams hun voorstellen aan Slob van Onderwijs. Na politieke bespreking vormen de
opbrengsten van de negen ontwikkelteams de basis voor de actualisatie van de huidige kerndoelen en
eindtermen.
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Website en sociale media
Website
In het schooljaar 2018-2019 waren er 1.055.817 weergaven op de website.
Dit waren de 15 meest bezochte pagina’s
Pagina

Bezoekers

Procent

Homepage

127.899

12,11%

Zoeken

31.245

2,96%

Actueel

30.488

2,89%

Professionalisering (AVS Centrum Educatief Leiderschap)

28.218

2,67%

Salaristabellen primair onderwijs per 1 september 2018,
1 januari 2019 en 1 januari 2020 (download)

27.061

2,56%

Afname centrale eindtoets primair onderwijs
schooljaar 2019/2020 (Nieuws)

23.192

2,20%

Lid worden

13.258

1,26%

Contact met de AVS

9.392

0,89%

Inschrijven professionaliseringsaanbod

8.834

0,84%

Handreiking Werkverdelingsplan (Hulpmiddel)

8.190

0,78%

Vereniging

7.544

0,71%

#wijschoolleiders slaan alarm op 12 september (nieuws)

7.239

0,69%

Subsidie voor onderwijsassistent die leraar wil worden (nieuws)

7.239

0,69%

Ons aanbod

6.875

0,65%

Peiling omschrijvingen van de functiereeks (Scholenpanel)

6.875

0,65%

Sociale media
De AVS is actief op Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube.

Twitter
(5.928 volgers)

#staat
o
vandes
p
t
s
#n
choolle
ider
#wijschoolleiders
#avscongres
#not2019

Meest gebruikte hashtags @schoolleider
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Top tweets van @schoolleider

De AVS op Facebook en LinkedIn

Facebook
Top 5 best bekeken berichten Facebook:
Bericht op Facebook

Datum

Bereik

Betrokkenheid*

Actie brandalarm

1 september 2018

2.210 personen

18%

Actie brandalarm

3 september 2018

1.209 personen

9%

Actie #wijschoolleiders drukken onze stempel

11 maart 2019

741 personen

10%

Actie geen vervanging bij ziekte

4 februari 2019

734 personen

12%

Actie emailbombardement

22 november 2019

723 personen

6%

*betrokkenheid heeft te maken met hoe actief mensen met het bericht omgaan (delen etc.)

LinkedIn
Top 5 best bekeken berichten LinkedIn:
Bericht op LinkedIn

Datum

Weergaven

Klikken

Staat van de Schoolleider

11 april 2019

1.866

127

Staat van de Schoolleider

16 april 2019

1.861

120

Staat van de Schoolleider

18 april 2019

1.740

93

De jaartaak in het PO (publicatie)

2 juli 2019

1.541

76

Staat van de Schoolleider

17 april 2019

1.468

72

YouTube
Top 3 meest bekeken video’s:
• Waarom IKC? Daarom!
• IKC – spelen leren groeien
• Boekbespreking Gespreid leiderschap in het
onderwijs

YouTube kanaal van de AVS
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