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Voorwoord
Beste leden en andere lezers,

Net als bij velen van u staat dit jaar bij de AVS voor altijd in 
ons geheugen gegrift als het jaar van COVID 19. Een crisis 
van buitengewoon grote omvang, met ongekende maatre-
gelen en een enorme impact op onze samenleving. Een jaar 
waarin u als schoolleider samen met uw team een zeldzame 
prestatie heeft geleverd in de omschakeling naar afstands-
onderwijs en het verzorgen van onderwijs en opvang voor 
kinderen van ouders uit vitale beroepen en voor meerdere 
zorgleerlingen. Een jaar waarin dienend en inspirerend 
leiderschap de norm werden en u onvoorwaardelijk uw 
aandacht en energie aan uw teamleden en leerlingen gaf. 
Een jaar waarin verdriet, zorg, saamhorigheid en trots naast 
elkaar bestonden en veel mensen als ouder, collega, vriend, 
buur, familielid én professional rollen, verantwoordelijk-
heden en emoties als in een rollercoaster beleefden. Zoals 
mijn collega en vice-voorzitter Ingrid Doornbos het in een 
Kaderspel in Kader Primair verwoordde: ‘een diepe buiging 
voor u allen.’

In navolging van vorig jaar is 2019 – 2020 opnieuw een 
schooljaar geweest waarin de AVS mét, námens, vóór en vía 
haar leden de belangen van schoolleiders heeft ingevuld. 
Vanaf het najaar hebben we terugkerend actie gevoerd, 
waarbij we als inzet hadden: verlaging van de werkdruk, 
een passend salaris en voldoende ondersteuning voor de 
schoolleiding. Er is een start gemaakt met het  ontwikkelen 
van de Toekomstagenda Schoolleiders waarbij de AVS 
de regie voert en samenwerkt met OCW, CNV, AOb, 
Schoolleidersregister PO en de PO-Raad. Ook is er door de 
AVS en NL2025 een cross mentoring programma ontwikkeld 
waarin CEO’s en schoolleiders aan elkaar gekoppeld zijn om 
van elkaar te leren, met daaruit voortkomend het actieplan 
Schoolleider Topprioriteit.

In de CAO 2019 – 2020 die in januari is afgesloten, hebben 
we uiteindelijk de inzet die al sinds 2017 op tafel lag 
vrijwel volledig weten te realiseren. Kern daarbij was het 
uitgangspunt ‘loon naar werken’, waarbij gemoderni-
seerde functiebeschrijvingen horen voor iedere (adjunct-)
directeur, passend bij de wérkelijke situatie met daarbij de 
juiste functiewaardering. Ook zijn er nieuwe salarisschalen 
gekomen. Dit neemt niet weg dat er nog zaken op tafel 
liggen die in de komende ronde voor schoolleiders gereali-
seerd dienen te worden en die wij uitwerken in ons actieplan 
van 2020-2021. Het doorvoeren van de cao-afspraken is niet 
overal tijdig en volgens de afspraken uit de CAO verlopen.

Het gesprek en het maken van de juiste functiebeschrijving 
dat door bestuurder en schoolleider samen moest worden 
opgepakt, kwam niet overal goed en snel van de grond. 
Dit heeft voor veel vragen, teleurstelling of boosheid gezorgd. 
De uitwerking voor individuele schoolleiders bleek niet altijd 
aan de verwachtingen te voldoen met name rond de voormalige 
DC- en DC+-schalen. Gelukkig ging het voor 75 procent van de 
leden wel goed en konden zij zich goed herkennen in de nieuwe 
functiebeschrijving.

Dit jaarverslag geeft een samenvatting van alles wat er in dit 
jaar is gebeurd en bereikt vanuit de AVS. Via diverse peilingen, 
netwerkbijeenkomsten, contacten met de AVS Helpdesk, 
gesprekken in het land, AVS-commissies hebben leden over 
allerlei onderwerpen meegepraat en de AVS van input en advies 
voorzien over wat schoolleiders willen bereiken en belang-
rijk vinden. Hierbij is de ledenraad ook dit jaar ons kritische 
‘parlement’ geweest.

De vele (succesvolle) leergangen van de AVS Academie moesten 
helaas vanaf half maart geannuleerd worden vanwege de 
ingestelde ‘lockdown’. Deze zijn (deels) digitaal afgemaakt of 
doorgeschoven. Ook zijn er gratis inhoudelijke webinars rond 
schoolleiderschap georganiseerd voor onze leden.

Ons jaarlijkse AVS Schoolleiderscongres in maart, dat dit jaar 
ook in het teken stond van ons 25-jarige bestaan, kon helaas 
niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Ontmoetingen, 
netwerken en overlegmomenten vinden waar mogelijk wel 
digitaal plaats en ook bijvoorbeeld via onze webinars. Toch 
kijkt de AVS kijkt uit naar het moment waarop openbare 
live-ontmoetingen weer kunnen plaatsvinden. Ook realiseren 
we ons elke dag dat de scholen gewoon open zijn. Omdat we 
het contact met u zo belangrijk vinden, en de ontmoetingen met 
uw collega-schoolleiders willen faciliteren, niet alleen digitaal, 
maar ook fysiek, blijven we dit op alle mogelijke manieren 
samen met onze leden oppakken.

Petra van Haren,
Voorzitter AVS
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https://avs.nl/cross-mentoring-programma


Collectieve 
Belangenbehartiging
Het schooljaar 2019-2020 kan omschreven worden als ‘turbulent’. 
De afspraken die in het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 
gemaakt zijn over het onderzoek naar de beloning van adjunct-
directeuren, directeuren en het onderwijsondersteunend personeel 
blijken in de uitwerking en uitvoering hiervan nog niet zo eenvoudig.

CAO PO
Uitgangspunten voor het onderzoek 
zijn onder andere een eerlijk salaris voor 
adjunct-directeuren en directeuren 
en een gebalanceerd functiehuis. 
Uiteindelijk is op 19 december 2019, na 
diverse acties en door bemiddeling van 
een externe voorzitter, de CAO PO 2019 
– 2020 moeizaam tot stand gekomen. 
Hierdoor wordt onder andere een salaris-
verhoging van 4,5 procent gerealiseerd, 
zijn de salarisbedragen aangepast en 
zijn de voorbeeldfuncties van de adjunct-
directeuren en directeuren en diverse 
functies van het onderwijsondersteu-
nend personeel geactualiseerd. Ook zijn 
afspraken gemaakt over de uitvoering 
van nieuwe functiebeschrijvingen en 
- waarderingen.

Regiobijeenkomsten CAO PO
In januari en februari 2020 zijn er 
regio bijeenkomsten waarop de AVS 
uitleg geeft over de nieuwe CAO PO 
2019 – 2020. De CAO-onderhandelaars 
en het AVS-bestuur gaan met school-
leiders in gesprek over de cao, evenals 
over andere zaken die hen bezighouden. 
De bijeenkomsten zijn onder andere 
in Moergestel, Heerlen, Amsterdam, 
Utrecht, Rotterdam, Zeeland en Almelo. 

CAO-publicaties
In maart 2020 is de CAO PO 2019 – 2020 in 
boekvorm uitgegeven door de AVS en te 
bestellen via de website. Er is een aparte 
uitgave gemaakt van de salaristabellen 
2019 – 2020.
De CAO PO 2019 – 2020 heeft een looptijd 
gekregen van 1 maart 2019 tot en met 
31 oktober 2020. Door het uitbreken van 
het coronavirus hebben de onderhan-
delingen over een nieuwe cao vanaf 
1 november 2020 stilgelegen.

De brochure Het ABC van de CAO is naar 
aanleiding van de CAO PO 2019 – 2020 
aangepast en geactualiseerd.

Verder is door de AVS een was-wordtlijst 
gemaakt tussen de CAO PO 2018 – 2019 
en de CAO PO 2019 – 2020.

Ondertekening CAO 10 januari 2020 in Zeist 
(foto Jan Buteijn)

Regiobijeenkomst 
in Amstelveen op 
11 februari 2020
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Acties
Het eerste half jaar staat in het teken van acties. Voor een rechtvaardig salaris, een 
gebalanceerd functiehuis en vermindering van de te hoge werkdruk voor schoolleiders. 
Daarvoor zijn structurele investeringen nodig. Ook wordt de aandacht gevestigd 
op het schoolleiderstekort, dat procentueel groter is dan het lerarentekort.

Op woensdag 6 november zijn er   landelijke  manifestaties op diverse plekken 
in Nederland. De grootste acties zijn in Den Haag, Amsterdam, Eindhoven 
en Leeuwarden. De Schoolleidersbus van de AVS vertrekt in alle vroegte van 
Den Haag naar de Dam in Amsterdam. In Den Haag hebben veel stakende 
 schoolleiders en leraren plaatsgenomen op de publieke tribune van de Tweede 
Kamer en schoolleiders hebben een petitie aangeboden aan minister Slob. 
Er was een grote opkomst door het hele land. Uit een ledenpeiling van de AVS 
bleek dat 80 procent van de schoolleiders bereid is te staken.

Vanaf half augustus begint het nieuwe schooljaar met een 
e-mailbombardement aan de minister en onderwijswoord-
voerders in de Tweede Kamer. Vele schoolleiders gebruiken 
de voorbeeld actiebrief en zetten deze op Twitter, met de 
hashtag #schoolleidergezocht. Ook hangen ze de door de AVS 
ontworpen actieposters in hun scholen op.

Wij staken op 6 november!
Iedere leraar heeft recht op een schoolleider

Meld je aan via:
avs.nl/schoolleidergezocht

Doe mee!
Voor jezelf, 

voor je collega’s,
voor je school,

maar vooral voor 
je leerlingen, dus 
voor de toekomst 
van Nederland!

Schoolleider Judith Sliedregt, die voorzitter van de AVS Ledenraad is, biedt minister Slob in Den Haag 
namens de schoolleiders een petitie aan. (foto: Jaco Klamer-Staal)
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https://avs.nl/actueel/nieuws/door-het-hele-land-enorm-veel-stakers/
https://avs.nl/actueel/nieuws/ook-schoolleiders-zetten-staking-op-6-november-door/
https://avs.nl/actueel/nieuws/e-mailbombardement-aan-alle-fractievoorzitters-van-de-tweede-kamer/
https://avs.nl/actueel/nieuws/online-actie-schoolleidergezocht-in-volle-gang/


In december stuurt de AVS een brandbrief aan minister Slob 
waarin zij haar eisen op tafel legt. Als de minister hier geen 
gehoor aan geeft, roept de AVS haar leden op om mee te doen 
met de collectieve acties op 30 en 31 januari.
Lees ook: Waarom schoolleiders en leraren staken (Petra van 
Haren in de Volkskrant)

Op donderdag 30 januari is er een landelijke stakingsdag. 
Het onderwijs is nog lang niet stakingsmoe. Zolang de minister 
de deur naar de broodnodige structurele investeringen blijft 
dichthouden, wordt de actiebereidheid alleen maar groter. 
Ruim 4000 schoolleiders sluiten hun scholen twee dagen 
in plaats van een. Er vinden acties plaats in Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Groningen, Middelburg, Maastricht, 
Zutphen, Den Bosch en Utrecht.

In het Schoolleidershuis van de AVS komen op vrijdag 31 januari 
schoolleiders bijeen voor een inspiratiesessie ‘Communiceren in 
tijden van crisis’, waar zij mogelijke vervolgstappen bespreken. 
Minister Slob doet al vóór de staking de deur naar structurele 
investeringen in deze kabinetsperiode dicht. Op 31 januari 
heeft de AVS ook een e-mailbombardement georganiseerd. 
AVS-leden sturen honderden mails naar de fractievoorzitters 
van de Tweede Kamer, ook om inhoudelijke input te geven voor 
hun verkiezingsprogramma’s. De AVS wil dat onderwijs priori-
teit nummer 1 wordt, met specifieke erkenning en waardering 
voor de rol van de schoolleider.

Eisen AVS
•  90 miljoen euro structureel om de loonkloof tussen het 

primair en voortgezet onderwijs te dichten voor schoolleiders;
•  95 miljoen euro structureel voor het aanstellen van 

administratieve ondersteuners in de school;
•  Voldoende materiële bekostiging om moderne leermiddelen 

en goede gebouwen te waarborgen;
•  90 miljoen euro structureel om het carrièreperspectief van 

schoolleiders (en ook onderwijsondersteunend personeel) 
te vergroten;

•  Een stevige, door politiek, OCW en sector gedragen 
Toekomstagenda Schoolleiders, met bijbehorend 
investeringsplan;

•  Een salarisverhoging van 1,25 procent per jaar voor 
schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners, bovenop de 
normale loonontwikkeling, om de achterstand van jaren op 
de nullijn in te halen.

Op dinsdag 18 februari voeren schoolleiders actie voor meer 
handen in de school door lobby, het verspreiden van posters 
in de school en op sociale media. “De werkdruk op scholen is 
enorm, zeker voor schoolleiders. Wij eisen op ieder school een 
conciërge en administratieve en ICT-kracht. In iedere normale 
organisatie, ook in Den Haag, heeft een directeur een facili-
taire en administratieve ondersteuning, maar in het onderwijs 
moeten directies soms maar aan ploeteren. Dat kan niet langer, 
aldus Petra van Haren, voorzitter van de AVS. “Als er meer geld 
is voor ondersteuning van de directie en zijn team, komt er meer 
ruimte voor de leraren om zich te richten op de kwaliteit van 
onderwijs.”

Uit een peiling van de AVS blijkt dat de meeste schoolleiders 
veel redenen zien om door te gaan met actievoeren (niet 
staken) voor meer structurele investeringen. Ook geeft de 
meerderheid aan zoveel mogelijk te willen samenwerken met 
andere onderwijsbonden, maar daarin steeds een uniek school-
leidersgeluid te willen horen.

Landelijke stakingsdag op 30 januari 
met bijeenkomsten in het hele land
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https://avs.nl/sites/default/files/2019-12-17_brief%20minister%20Slob%20inzake%20ultimatum%20AVS.pdf
https://avs.nl/actueel/nieuws/waarom-schoolleiders-en-leraren-staken/
https://avs.nl/actueel/nieuws/actiebereidheid-schoolleiders-en-leraren-groter-dan-ooit/
https://avs.nl/actueel/nieuws/e-mailbombardement-aan-alle-fractievoorzitters-van-de-tweede-kamer/
https://avs.nl/actueel/nieuws/schoolleiders-in-actie-voor-meer-handen-in-de-school/
https://avs.nl/actueel/nieuws/schoolleiders-in-actie-voor-meer-handen-in-de-school/
https://avs.nl/actueel/nieuws/meerderheid-avs-leden-stemt-in-met-onderhandelaarsakkoord-maar-wil-toch-staken-op-30-en-31-januari/


Actielijn tot 2021
Hierna kondigt de AVS aan in 2020 op iedere dinsdag van de 
maand een andere actievorm te lanceren, om de politiek aan 
te sporen tot actie. Er wordt een actielijn opgesteld tot de 
verkiezingen in 2021. De eerstvolgende actie staat gepland 
op dinsdag 17 maart. Maar dan gooit het coronavirus roet in 
het eten.

Enkele belangrijke resultaten

•  AVS: ‘Aanpak schoolleidertekort heeft topprioriteit’ 
(20 september 2019)

•  Gesprek met premier Rutte (16 oktober 2019)

•  Slob geeft gehoor aan e-mailbombardement van medio 
augustus en gaat in gesprek met schoolleiders: start 
Schoolleiderstour (28 oktober 2019)

•  Bonden tekenen convenant. 460 miljoen extra investeringen 
(1 november 2019)

•  Slob maakt 9 miljoen extra vrij voor zij-instromers 
(28 januari 2020)

•  Alle belangrijke nieuwsberichten die over de acties zijn 
geschreven

Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO)

Er wordt DGO gevoerd als bij krimp van het aantal leerlingen, bij samenvoeging (fusie) van 
scholen, het sluiten van scholen of bij een reorganisatie op bestuurs- of schoolniveau er 
rechtspositionele gevolgen zijn voor het personeel (zie CAO PO 2019 – 2020, artikel 13.2).

Ook dient DGO gevoerd te worden bij  besturenfusies. 
In dit verslagjaar zijn er bijna 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 functie-
huis, het komen tot een sociaal plan, fusies en overnames van 
scholen en besturenfusies.

Hoofdstuk 10 van de CAO PO 2019 – 2020 is vernieuwd. 
Het ontslagbeleid is per 1 februari 2020 komen te vervallen. 
Hiervoor in de plaats is het ‘van werk naar werkbeleid’ 
gekomen. De uitvoering van dit nieuwe beleid vergt een andere 
manier van onderhandelen.

DGO-onderhandelaars van de AVS: Harry van Soest en Jan Stuijver

Slob aanwezig bij schoolleiderstour in 
Zwolle op 28 oktober 2019

Op iedere school een conciërge en administratief ondersteuner
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https://avs.nl/actueel/nieuws/avs-aanpak-schoolleidertekort-heeft-topprioriteit/
https://avs.nl/actueel/nieuws/eerst-schoolleiderstekort-aanpakken-en-dan-lerarentekort/
https://avs.nl/actueel/nieuws/eerst-schoolleiderstekort-aanpakken-en-dan-lerarentekort/
https://avs.nl/actueel/nieuws/minister-slob-start-schoolleiderstour-in-zwolle/
https://avs.nl/actueel/nieuws/minister-slob-start-schoolleiderstour-in-zwolle/
https://avs.nl/actueel/nieuws/bonden-tekenen-convenant/
https://avs.nl/actueel/nieuws/slob-maakt-9-miljoen-extra-vrij-voor-zij-instromers/
https://avs.nl/actueel/nieuws/slob-maakt-9-miljoen-extra-vrij-voor-zij-instromers/
https://avs.nl/vakbond/schoolleider-gezocht/


Medewerkers van de AVS Helpdesk: v.l.n.r. Harry van Soest, Paul van Lent, 
Jan Stuyver, Paul van den Heuvel en Arno van Zanten

Individuele Belangenbehartiging

AVS Helpdesk
Tijdens de lockdown, maar ook op andere momenten, was 
de AVS Helpdesk voor veel leden een steun en toeverlaat. 
In schooljaar 2019 – 2020 zijn er ruim 3400 vragen gesteld aan 
Helpdesk-adviseurs.

Dit komt gemiddeld neer op bijna 70 contactmomenten 
(mails en telefoontjes) per week. De pieken lagen in de 
week van 20 april, 25 mei en 1 – 19 juni met ruim 100 contact-
momenten per week. Veel leden zochten ruggespraak bij de 
AVS in de hectische coronatijd. De AVS Helpdesk heeft op de 
nieuwe website de ‘Veelgestelde vragen corona-maatregelen’ 
bijgehouden. Adviseur Harry van Soest heeft meegewerkt 
aan de diverse protocollen (met RIVM-richtlijnen) die zijn 
opgesteld.

Enkele quotes van leden over de helpdesk: 

Ik heb uw advies gevolgd en ben in 
afwachting van de reacties. In deze 
periode is merkbaar wie werkelijk het 
belang van het kind dient. Ik kan heel wat 
met uw reactie en hoop op een goede 
oplossing voor alle partijen. Heel erg 
bedankt!”

Hartelijk dank voor je reactie! Dit is een 
reactie dat voelt als naast ons staan, 
meedenken en ondersteunen!”

Dank je wel voor dit duwtje. De AVS is 
voor mij heel laagdrempelig. Dus vind ik 
het zeer prettig om jullie even te mailen. 
Ik heb het gevoel dat jullie dicht bij mij 
staan.”

Heel graag gedaan en zeer verdiend. 
Je hebt mij een flink aantal keren uit de 
brand geholpen met steun en zeer goede 
raadgevingen. Daardoor stond ik er niet 
alleen voor en ik ben je daar zeer, zeer 
dankbaar voor.”

Leden raadpleegden de AVS Helpdesk bij (actuele) 
onderwerpen als de cao po, corona (protocollen en richtlijnen), 
medezeggenschap en juridische vragen over ondersteuning 
bij conflicten met bestuur en leidinggevende. Vragen over 
juridische ondersteuning hebben in veel gevallen geleid tot een 
doorverwijzing naar de juridische afdeling van de AVS.

Adviseur Jan Stuijver heeft een handleiding (excelsheet) bij 
het werkverdelingsplan gemaakt, met name gericht op school- 
en werktijden. Ook heeft hij de brochure ‘gelijk arbeidsrecht 
voor al het personeel in het onderwijs’, met informatie over de 
WNRA en WAB, samengesteld.
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https://avs.nl/actueel/nieuws/hulp-bij-het-opstellen-van-het-werkverdelingsplan/
https://avs.nl/sites/default/files/producten/Handreiking-Werkverdelingsplan-AVS-april-2019.pdf


Juristen van de 
afdeling Juridische 
ondersteuning: 
Ritsert Haitsma, 
Leonie Oude Essink, 
Niki van der Linden 
en Dieuwke van 
Putten de Waard

Individuele Belangenbehartiging

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.

Enkele quotes van leden over de juristen: 

Soms kom je ongewild in een situatie 
terecht. Ik had toen het geluk dat een 
AVS-jurist mij juridische ondersteu-
ning gaf. Deze jurist deed dit op een 
manier waar ik heel veel waarde-
ring voor had. Door deze aanpak 
– persoonlijk betrokken, snel tot de 
kern komen, bereikbaar zijn en snel 
reageren – ontving ik de juiste juridische 
ondersteuning. Ik kreeg snel vertrouwen 
in hem en kon dus het proces met een 
gerust hart aan hem overlaten: een 
grote steun voor mij in die moeilijke 
periode.”

Ik ben buitengewoon tevreden over de 
manier waarop ik ben ondersteund bij 
het verliezen van mijn baan als directeur. 
De jurist heeft mij zeer deskundig 
geadviseerd en mede door haar toedoen 
is er voor mij een zo gunstig mogelijke 
regeling tot stand gekomen. Ik kijk daar, 
ondanks de zeer onaangename periode, 
met een positief gevoel op terug. Hoewel 
de kans dat ik nog opnieuw als directeur 
in het onderwijs aan de slag ga niet 
zo groot is, wil ik graag lid blijven van 
de AVS om, indien nodig, nog gebruik 
te kunnen maken van het deskundige 
advies.”

Ik ben uitstekend geholpen door een 
deskundige en prettige jurist.”

Ik heb de dienstverlening als zeer prettig 
ervaren. Alle lof voor de medewerkers!”
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Professionalisering

Het cursusjaar 2019 – 2020 was het jaar van geplande en ongeplande 
veranderingen, van tegenslag en onverwachte successen, van 
leerpijn en steile leercurves voor onze deelnemers, de (gast)docenten 
en trainers en onszelf als team van de AVS Academie.

Nieuwe huisstijl
Gepland was de nieuwe naam en nieuwe huisstijl vanaf 
januari, waarmee de AVS Academie enerzijds dichtbij de 
AVS als vereniging en vakbond aansluit, maar tegelijker-
tijd met de frisse groene kleur ook een eigen uitstraling 
realiseert. Het lichte groen (kleur van groei en ontwikkeling) 
sluit aan bij wat de AVS Academie wil zijn: een bron van 
groei en ontwikkeling voor leiders in het onderwijs.

Corona
Niet gepland waren alle veranderingen als gevolg van de 
coronacrisis. Halverwege maart stopte de AVS Academie 
met het geven van fysieke trainingen en was zij genood-
zaakt trainingen door te schuiven naar het najaar van 2020. 
Maar de AVS Academie slaagde er ook in om opleidingen 
en leergangen online uit te voeren en af te ronden: de 
opleidingen Schoolleider Basisbekaam en Vakbekwaam, 
de leergangen Gespreid Leiderschap, Directeur Integraal 
Kindcentrum, Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap, 
Strategische Bedrijfsvoering en de incompany leergang Aan 
de slag met cultuur.

Alien Cnossen, directeur AVS Academie: 

Helaas kon het jubileumcongres van de AVS dat gepland 
stond op 20 maart niet doorgaan. Een teleurstelling voor de 
leden van de vereniging, maar ook voor de AVS Academie 
en haar netwerkpartners. Het is het moment waar we elkaar 
ontmoeten, onze nieuwe kennis en inzichten in workshops 
met elkaar delen en onze klanten, de schoolleiders in het 
funderend onderwijs, op een informele manier ontmoeten en 
spreken.”

Inspiratiesessies
Als alternatief voor het live ontmoeten, organiseerden we 
daarom vijf webinars: inspiratiesessies voor de schoollei-
ders tijdens de landelijk lockdown. Onze deelnemers zaten 
gedwongen thuis en waren tegelijk drukker dan ooit met de 
waan van de dag. De sessies vormden een mooi moment van 
leren en bezinnen. Voor ons en onze netwerkpartners waren 
het de momenten om toch met de schoolleiders in contact 
te zijn.

De webinars/inspiratiesessies gingen over ‘groeien als 
team’, ‘op afstand besluiten nemen met je team’, ‘ouderbe-
trokkenheid bij thuisonderwijs’, ‘stimu-leren van leraren’ en 
‘hoe start je weer op als de scholen open gaan’ en zijn terug 
te zien en te beluisteren op onze website onder avs.nl/
inspiratiesessies

Een deelnemer over de inspiratiesessies:

In de afgelopen weken heb ik twee inspiratiesessies 
bijgewoond. Ik heb deze als inspirerend en zinvol ervaren. 
Wat ik heel positief aan deze manier vind, is dat het een heel 
laagdrempelige manier is. Je blokt een uur in je agenda, je 
hebt geen reistijd etcetera, en toch nieuwe bagage om mee 
aan de slag te gaan op je school.”

Jaap Versfelt, Loes van Weesum, Patricia Aerts en Peter 
de Vries tijdens hun online inspiratiesessies
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Blended learning
De crisis gaf een extra stimulans aan onze plannen om meer 
te doen met blended learning. Het pionieren levert nu al 
mooie resultaten op. De leergangen Gespreid Leiderschap 
en Directeur Integraal Kindcentrum maken vanaf het najaar 
2020 gebruik van de principes van blended learning. Deze 
innovaties worden in de komende jaren verdiept, verbeterd 
en uitgebreid.

Nieuwe ontwikkelingen en nieuw aanbod
In 2019 – 2020 hebben we veel geïnvesteerd in nieuw 
aanbod. Bij die vernieuwing hielden we vast aan onze 
uitgangspunten: 

•  Bij de AVS Academie staat de persoonlijke ontwikkeling 
in de eigen context centraal.

•  Onze leergangen en trainingen zijn praktijkgericht en 
direct toepasbaar.

•  Verbinding is voor ons een kernbegrip. Verbinding tussen 
schoolleiders, verbinding met wetenschappers en experts 
en verbinding (tussen leiders) over de sectoren heen. 

•  Bij de AVS Academie is er ruimte voor reflectie. 
Met andere woorden; ervaringen krijgen betekenis.

Nieuw ontwikkelde leergangen

Leidinggeven aan een lerende school
Een leergang gericht op de schoolleider en het versterken 
van lerende teams en daarmee een lerende en innoverende 
school.

Schoolleiderschap, van droom naar succes!
Een leergang voor leiders in het vo en po om te leren hoe je 
een ’bruikbare’ visie kunt ontwikkelen en implementeren, 
zodat je als schoolleider daadwerkelijk verschil kunt maken.

Verbetercultuur (LeerKracht)
Een leergang gericht op het inzetten van instrumenten 
en het motiveren van medewerkers om de voortdurende 
verbeteringen van het onderwijs te realiseren.

Positief onderwijs
Een leergang waarin je leert leiding te geven aan Positief 
Onderwijs: onderwijs in lijn met de ontwikkelingen in de 
huidige samenleving, waarbij de school de ontwikkeling en 
het welbevinden van alle betrokkenen stimuleert.

Ouderbetrokkenheid
Een leergang voor schoolleiders die ouders erkennen als 
partner en een professionele en gelijkwaardige relatie met 
ouders nastreven.

Deelnemer leergang Directeur Integraal 
Kindcentrum (IKC):

Inzicht in alle kenmerken van het sociale 
domein hebben mijn ogen geopend en 
mijn ‘kindnetwerk’ ontzettend vergroot.”

Deelnemer leergang Gespreid 
leiderschap: 

Een organisatie effectiever en mooier 
inrichten met meer kansen om te 
ontwikkelen. Gespreid leiderschap is zo 
gek nog niet!”

Deelnemer leergang Op weg naar 
excellent schoolleiderschap:  

Je leert over alle dimensies van het 
vak en blijft de hele leergang door 
nadenken over jouw leiderschapsstijl. 
Een veelzijdige en intensieve leergang, 
waar ik veel kon brengen en halen.”

Deelnemer leergang Teamflow:

Echt een leergang met inhoud. Ik krijg 
informatie die ik nog niet direct beheers 
en kan niet wachten om daar beter in te 
worden.”

Deelnemer leergang Oriëntatie op 
bestuurlijk leiderschap: 

Het heeft me meer gebracht dan van 
tevoren gedacht. Inzicht in bepaalde 
praktijksituaties, theorie, en in mezelf. 
Het heeft een bepaalde urgentie bij me 
naar boven gebracht, me doen inzien dat 
het tijd is voor de volgende stap.”
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Nieuw ontwikkelde trainingen

Onderhandelen
Voor schoolleiders die beter willen leren onderhandelen voor 
hun eigen belangen en voor de organisatie.

Wet- en regelgeving kinderopvang
Voor schoolleiders die zelf kinderopvang organiseren of 
samenwerken met kinderopvang en kennis willen nemen 
van de belangrijkste wet- en regelgeving binnen de 
kinderopvang.

Gespreksvaardigheden
Voor schoolleiders die aan de slag willen met goede 
gespreksvoering als basis voor goede samenwerking.

Mediationvaardigheden
Voor schoolleiders die effectiever willen omgaan met 
belangentegenstellingen en conflicten.

Ook hebben we een online leergroep in het aanbod 
opgenomen: Systeemgericht leiderschap & teaming. 
Voor schoolleiders die in een klein groepje hun kennis willen 
verbreden, praktijkervaringen willen uitwisselen en op een 
aantal onderwerpen gecoacht willen worden.

Daarnaast is het aanbod voor persoonlijke ontwikkeling 
uitgebreid. De AVS Academie biedt coaches en mentoren 
die individuele schoolleiders en/of teams kunnen begeleiden 
bij hun ontwikkelvragen.

Meer informatie: www.avs.nl/academie

Coaching, in-company, maatwerk en advies
Tom Roetert, adviseur en trainer van de AVS Academie:

De leergang Stimulerend beoordelen die ik twee jaar 
geleden heb ontwikkeld, loopt goed. Ook is er veel vraag 
naar de opleiding Middenkader. Omdat veel directeuren 
met pensioen gaan, zoeken zij opvolgers, bijvoorbeeld 
vanuit het middenkader. Ook de opleidingen Schoolleider 
basis bekwaam en Schoolleider vakbekwaam zitten altijd vol.

In de coronatijd hebben we wat leergangen naar het najaar 
moeten verschuiven, maar niemand heeft uiteindelijk 
afgezegd. Ook merkte ik, toen we weer konden beginnen, 
dat het enthousiasme groot was. Deelnemers wilden heel 
graag weer een opleiding of leergang (ver)volgen, en soms 
is het ook nodig vanwege de herregistratie. We hebben 
grote zalen bij de AVS, dus het was ook mogelijk om goed 
1.5 meter afstand te houden. Vanaf 15 maart tot en met 
de zomer hebben de enkele opleidingen en incompany-
trajecten stilgelegen.

De (individuele) coachingstrajecten en persoonlijke 
(maatwerk-)trajecten – over bijvoorbeeld een personeels-
beleidsplan – lopen na de zomer van 2020 weer door. 
De coronamaatregelen op scholen zijn goed verzorgd.”

Tom Roetert

Het team van de AVS 
Academie: v.l.n.r.: Diana 
van Oostrom, Marieke van 
Leeuwen, Alien Cnossen, 
Monique Duparant en Vera 
Ruitenberg. (foto: Erwin 
Timmermans)
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Internationalisering

Je horizon verbreden en over de grenzen heen kijken. Andere jaren zo realistisch, maar 
vanwege de coronapandemie onhaalbaar. In het najaar zijn er nog AVS reizen doorgegaan, 
vanaf het voorjaar niet meer. De AVS hoopt dat 2021 weer een jaar wordt waarin reizen 
plaatsvinden en de internationale contacten weer aangehaald kunnen worden.

Educatieve reizen

September
In september is er een voorbereidende reis naar New York 
geweest op verzoek van een aantal leden die graag deze 
reis wilden maken. Thema van deze reis: Onderwijs in een 
veranderende stad. Wijken waar eerst sociale huurwo-
ningen stonden, zijn gesloopt en vervangen door dure 
appartementen. We hebben veel scholen bezocht die in 
deze ‘volkswijk’ staan en nu door veranderde woonomstan-
digheden hun leerlingenpopulatie op school drastisch zien 
veranderen of zelfs wegvallen, omdat er geen jongeren in 
deze appartementen wonen.

Oktober
In oktober heeft de AVS een reis georganiseerd naar IJsland 
met Acrette, een organisatie voor  kinderopvang en onderwijs 
uit Blokzijl. De groep bestond uit 24 deel  nemers: directeuren, 
managers kinderopvang en bureaumedewerkers.

November
In november heeft een groep van 20 medewerkers van 
BOOR uit Rotterdam de reis naar Zweden, Finland en 
Estland (‘de Noordse driehoek’) gemaakt. Lees: Met Lef en 
Liefde beleven, zien en vooral doen!

December
In december heeft de AVS een groep directeuren uit Estland 
ontvangen en rondgeleid in Utrecht en begeleid naar 
twee scholen in Utrecht. Lees: Schoolleiders uit Estland en 
Nederland leren van elkaar

BOOR uit Rotterdam 
naar Zweden, Finland 
en Estland

IJsland

Schoolleiders uit 
Estland op bezoek 
bij Koekoeksschool in 
Utrecht
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In planning en voorbereiding waren:
•  Eind maart 2020 een reis naar Helsinki met 20 directeuren 

van de stichting Roobol. Een week voor vertrek kwam de 
lockdown.

•  In mei 2020 een reis naar Edinburgh met een groep van 16 
directeuren van Stichting openbaar onderwijs Emmen.

•  Een reis naar Estland in september 2020 met Stichting 
Vitus Zuid.

•  De ESHA-reis naar Cyprus: Stichting Meer Primair had 
zich, net als twee jaar terug naar Tallinn, al aangemeld om 
met 22 leden mee te gaan.

•  Een mogelijke studiereis naar Estland in het najaar van 
2020 met Stichting Amstelwijs.

Helaas waren onze verwachtingen en hoop dat het virus snel 
weg zou gaan niet realistisch. In juni is besloten alle reizen 
in 2020 niet door te laten gaan, maar door te schuiven naar 
2021.

In juli kwam ook het bericht dat de ESHA-conferentie geen 
doorgang kon vinden en deze werd doorgeschoven naar 
oktober 2021.

ESHA
ESHA, de European School Heads Association, is de 
belangenvereniging voor alle leidinggevenden in de kinder-
opvang, 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 vertegen-
woordigd 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

De AVS wordt in de General Assembly vertegenwoordigd 
door Petra van Haren. Zij is algemeen bestuurslid van ESHA.

Elke twee jaar vindt de ESHA-conferentie plaats, in 2016 was 
deze in Maastricht, in 2018 in Tallinn (Estland). In 2020 zou 
de ESHA-conferentie op Cyprus gehouden worden, van 21 
tot en met 24 oktober. Rond deze conferentie waren we ook 
druk bezig een AVS Studiereis te organiseren. Helaas zijn ook 
deze voorbereidingen stilgelegd in verband met het corona-
virus. Wel was er op 23 oktober een Zoom-meeting met the 
Board van ESHA en directeuren uit heel Europa.

Paul van den Heuvel, senior adviseur 
internationalisering en reisleider: 

Leren van andere culturen, maar ook ontdekken wat 
wij in Nederland al hebben. Daar draait het onder 
andere om bij de AVS Studiereizen. Maar ook: leren 
van andere onderwijssystemen, ideeën uitwisselen 
met andere onderwijsprofessionals of even afstand 
nemen van je eigen situatie en relativeren. We hopen 
in 2021 weer reizen te kunnen organiseren.”

Paul van den Heuvel

JUNE  2019magazine

Professional 

Development 

SEPTEMBER  2019magazine

Children’s

diversity 

DECEMBER 2019magazine

School Leadership and 

educational projects: time 

for some reflection 
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Werkgroepen
en andere overleggen

Passend onderwijs
AVS-adviseur Jan Stuijver neemt, 
namens de AVS, deel aan de 
werkgroep Landelijke Impulsgroep 
Passend onderwijs. Hierin zijn alle 
belangen- en ouderverenigingen en de 
Onderwijsinspectie vertegenwoordigd. 
Dit verslagjaar is de werkgroep met 
name druk geweest met de voorberei-
ding van de evaluatie Passend onderwijs 
dat in het najaar van 2020 uitkomt.

Beweging tegen 
kindermishandeling
De Beweging tegen kindermishandeling 
is bezig geweest met de ontwikkeling 
van een veldnorm en de app meldcode. 
De bedoeling van de veldnorm is dat 
scholen en organisaties op dezelfde 
wijze omgaan met preventief handelen 
en signaleren van kindermishandeling.
Adviseur Jan Stuijver zit namens de AVS 
in deze werkgroep. Verder nemen de 
PO-Raad en de VO-raad hieraan deel.

Stuurgroep versterking 
medezeggenschap
Medezeggenschapsraden in het 
funderend onderwijs konden tot 2020 
ondersteuning krijgen via het project 
Versterking medezeggenschap. 
Vanaf het schooljaar 2020-2021 is de 
ondersteuning voor medezeggen-
schapsraden uitbesteed aan het CAOP.
De stuurgroep beraadt zich over welke 
rol zij gaat vervullen in het kader van de 
medezeggenschap. In het najaar van 
2020 is daar meer duidelijkheid over. 
Adviseur Jan Stuijver neemt deel aan 
deze stuurgroep. Schoolleiders kunnen 
ook de training ‘versterking medezeg-
genschap’ bij de AVS volgen.

Helpdeskadviseur en 
DGO-onderhandelaar Harry van 
Soest neemt ook deel aan diverse 
werkoverleggen:

De deelname aan de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren (WNRA) 
heeft geleid tot een definitieve afronding 
per 1 januari 2020. Deze wet leidt er toe 
dat het personeel van openbare scholen 
gelijk gesteld wordt met het personeel 
van bijzondere scholen en de ambtena-
renstatus kwijt zijn.
In het Kennisplatform leerlingendaling 
hebben we, met de andere vakbonden, 
besturenorganisaties en OCW, 
gesproken over de leerlingendaling in 
met name het voortgezet onderwijs. 
In de overleggen is onder andere 
aandacht geschonken aan hoe de 
leerlingendaling het beste opgevangen 
kan worden.

Nadat het besluit is genomen om het 
Convenant sponsorovereenkomst tot en 
met 31 december 2019 te verlengen, is de 
discussie over een nieuwe sponsorover-
eenkomst doorgegaan. De discussie was 
tot het einde van dit verslagjaar nog 
gaande.
Als onafhankelijk adviseur in de 
Redactieraad van de Arbocatalogus 
PO, dat een onderdeel is van de CAO 
PO (artikel 11.7a) heb ik de vergade-
ringen over de arbeidsomstandigheden 
bijgewoond. De Redactieraad adviseert 
de cao-tafel om regels op het gebied 
van de Arbo vast te stellen. Na vaststel-
ling worden deze voorgelegd aan de 
Inspectie SZW. De Inspectie heeft zich 
kritisch uitgelaten over de bepalingen, 
die in de Arbocatalogus PO zijn 
opgenomen. Het moet wat de Inspectie 
betreft concreter worden geformuleerd. 
Dat betekent dat vele beschrijvingen 
opnieuw opgesteld moeten worden.
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.
Als adviseur neem ik deel aan het 
ambtelijk overleg met betrekking tot 
het coronavirus. Aan het overleg, onder 
begeleiding van het ministerie van 
OCW, nemen vele andere partijen deel, 
om standpunten uit te wisselen over de 
vraag hoe om te gaan met het corona-
virus. Als AVS-vertegenwoordiger spreek 
ik mee over de onderwerpen die met 
corona te maken hebben, waaronder de 
protocollen.
Samen met adviseur Paul van Lent ben ik 
CAO-onder handelaar namens de AVS. 
Op 19 december 2019 heeft dit geleid tot 
een nieuwe CAO PO 2019 – 2020. Naast 
het bereiken van een loonsverhoging 
van 4,5 procent is het ook gelukt om 
de actualisering en de herwaardering 
van de functies adjunct-directeuren 
en directeuren tot stand te brengen. 
Ook is een modernisering van diverse 
hoofdstukken in deze cao tot stand 
gebracht.”

Harry van Soest
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Inspraak en netwerken

De Ledenraad

Groepsfoto van de 
Ledenraad

Liny Demandt, vicevoorzitter:

De onderwerpen die in schooljaar 2019 – 2020 de aandacht 
vroegen, vielen in twee grote delen uiteen. In eerste instantie 
was er vooral aandacht voor de rol van de AVS om zich 
ten aanzien van het schoolleiderstekort en het belang van 
goede schoolleiders en goede arbeidsvoorwaarden nog 
meer te profileren. Daar zijn in deze periode grote stappen 
in gemaakt. Vanaf maart echter werden de gesprekken en 
adviezen echter beheerst door de uitbraak van COVID-19 
en alle gevolgen die dit voor het onderwijs en de schoolleider 
had.

Over de CAO zijn we ingelicht door de CAO-onder-
handelaars van de AVS. Na de vaststelling van de CAO 
organiseerde de AVS regiosessies om deze toe te lichten en 
vragen te beantwoorden. De ledenraadsleden waren ieder 
in hun eigen regio daarbij aanwezig.

Liny Demandt In januari heeft de ledenraad ingestemd met een 
contributie verhoging. Loonsverhogingen en indexe-
ring maakten dit noodzakelijk. Daarnaast bespreekt de 
ledenraad de ontwikkeling van de ledenaantallen met het 
bestuur. Ook de versterking van de communicatie is een 
belangrijk gespreksonderwerp.

We voeren gesprekken met het Schoolleidersregister PO 
en het Lerarencollectief, evenals met de inspectie en OCW. 
Overal waar nodig adviseren we de AVS op deze vlakken.
Vanzelfsprekend is aan alle statutaire verantwoordelijk-
heden voldaan: jaarverslag, jaarrekening en jaarbegroting 
zijn vastgesteld. Met name over de begroting wordt grondig 
gesproken.

Ook heeft de ledenraad plannen bedacht om de zichtbaar-
heid en bekendheid voor de leden te vergroten. Je zal ons in 
Kader Primair vaker tegenkomen en daarvoor zijn al mooie 
foto’s gemaakt.

De ledenraad is als klankbord van de AVS een onmisbare 
schakel voor de vereniging. Ook dit jaar zijn er weer leden 
die afscheid moeten nemen omdat hun zittingsduur is 
verstreken of vanwege persoonlijke omstandigheden. 
En gelukkig krijgen we altijd ruim voldoende nieuwe aanmel-
dingen om de raad weer aan te vullen.”
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Commissies

Commissie onderwijs
In dit verslagjaar zijn vijf inhoudelijke bijeenkomsten georga-
niseerd waar de stem van de schoolleider wordt gehoord 
(diverse korte verslagen zijn in Kader Primair na te lezen).

Besproken onderwerpen:
•  Beroepsstandaard Schoolleidersregister PO
•  Predicaat excellente school in relatie tot toezichtkader 

van de Onderwijsinspectie
•  Ervaringen met functiewaardering en de omzetting naar 

de nieuwe functieschaal directies
•  Ervaringen in de praktijk met corona en het nut van 

protocollen
•  Advies over onderwijstijd van po-leerkrachten aan het 

AVS-bestuur
•  Implementatie van de wet Beroep Leraar
•  Verantwoording van de onderwijsgelden
•  Suggesties en ideeën voor 25e AVS Schoolleiderscongres

Commissie Arbeidsvoorwaarden 
en personeelsbeleid
Naar aanleiding van de inzet voor de cao-onderhande-
lingen is de commissie drie keer bij elkaar geweest in het 
AVS-pand. Diverse cao-thema’s en nieuwe thema’s zijn aan 
de orde geweest:
•  acties AVS
•  werkdrukmiddelenakkoord
•  conceptteksten CAO PO 2019 – 2020
•  de nieuwe functiereeksen en -beschrijvingen voor 

directeuren en adjunct-directeuren
•  de modernisering van de cao.
De commissieleden leveren input voor onderwerpen, geven 
inhoudelijke adviezen en doen suggesties, die de AVS 
meeneemt in haar beslissingen.

Commissie Duurzaam Vitaal
Door de Coronabeperkingen hebben drie – van de vijf 
geplande – vergaderingen doorgang gevonden, waarvan 
één online via Teams.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:
•  Onderwijsverlatersdag 2020
•  Regiobijeenkomsten
•  AVS Schoolleiderscongres 20 maart 2020
•  Samenwerking met VF/PF (Vervangings/

participatie fonds)
•  Persoonlijk Uitloop Plan (PUP)
•  Pensioenproblematiek
•  Kader Primair

De ‘Onderwijsverlatersdag’, de ‘Regiobijeenkomsten’ 
en het ‘AVS Schoolleiderscongres’ zijn tot de lockdown 
gepland en voorbereid. Helaas zijn deze voorbereide 
evenementen afgelast en hoopt de commissie er in 2021 een 
vervolg aan te geven (red. Inmiddels is besloten dat het AVS 
Schoolleiderscongres in 2021 niet doorgaat).

De eerste net opgestarte regiobijeenkomsten geven een 
positief beeld van de behoefte van de AVS-leden aan 
kleinschalige, regionale bijeenkomsten. Zodra het weer 
mogelijk is, worden de Regiobijeenkomsten weer hervat.

De commissie heeft managementleden van het VF/PF 
uitgenodigd. De centrale vraag in het gesprek is: “Wat kan 
VF/PF doen om contact te krijgen met het onderwijsveld, 
teneinde ontslag van onderwijsprofessionals te voorkómen?” 
Dit overleg heeft geleid tot een verdiepte oriëntatie wat 
leidt tot vervolgoverleg en acties in 2021.

Samen met de AVS heeft de commissie gewerkt aan een 
Persoonlijk Uitloop Plan. Er ligt nu een goed inhoudelijk 
document om in 2021 het PUP tijdens de Regiobijeenkomsten 
aan de orde te stellen.

Na vele jaren van overleg is er uiteindelijk een definitief 
Pensioenakkoord gerealiseerd. De AVS, met de commissie 
Duurzaam Vitaal als vertegenwoordiger en spreekbuis van 
de gepensioneerden en toekomstige pensionado’s, blijft 
zich de komende jaren inzetten voor de belangen van de 
huidige gepensioneerden en de regelingen voor toekomstig 
gepensioneerden.
De commissie heeft binnen de AVS-ontwikkelingen gewerkt 
aan een optimaal digitaal platform voor haar doelgroep.
Ook is er voortdurend gewag gemaakt van de activiteiten 
van deze commissie in Kader Primair.
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AVS ledenpeilingen

De AVS heeft dit schooljaar veel ledenpeilingen gehouden. 
Deze zijn bedoeld om de achterban te raadplegen bij 
actuele kwesties. De resultaten worden ingezet om het 
standpunt van schoolleiders uit te dragen en effectief het 
onderwijsbeleid te beïnvloeden.

Dit schooljaar gingen er 12 peilingen over corona en de 
gevolgen hiervan, zoals de schoolsluiting, de uitdagingen 
rond personeelstekorten, afstandsonderwijs en kwetsbare 
leerlingen.

Enkele peilingen over corona(gevolgen):
•  Leerlingen blijven vanaf 16 maart thuis, scholen bieden 

afstandsonderwijs (15 maart 2020)
•  Nog ruim 5000 leerlingen onvindbaar en kwetsbare 

leerlingen thuis (9 april 2020)
•  Meerderheid schoolleiders eens met besluit om 

basisscholen weer volledig te openen (25 mei 2020)
•  Heropening scholen verloopt goed, wel uitdagingen rond 

personeelstekort (11 juni 2020)
•  Steeds meer leraren op school, veel schoolteams nog niet 

compleet (10 juli 2020)
•  Sommige leerlingen zijn achteruit gegaan, andere vooruit 

(20 juli 2020)

Andere peilingen gingen over:
•  De personeelstekorten
•  Onderwijstijden. Zie: AVS-leden: ‘Flexibeler omgaan met 

vakanties’ (23 oktober 2019) 
•  Cao-onderhandelaarsakkoord en stakingen op 30 en 

31 januari
•  Meerderheid AVS-leden stemt in met onderhande-

laarsakkoord, maar wil toch staken op 30 en 31 januari 
(18 december 2019)

Enkele peilingen uitgelicht

Personeelstekorten
In een peiling van 25 september 2019 geven schoolleiders 
(72 procent) aan dat het personeelstekort in schooljaar 
2019 – 2020 de grootste uitdaging voor schoolleiders is. Op dat 
moment wisten zij nog niet wat hen nog te wachten zou staan 
met de uitbraak van het coronavirus. Tegen het einde van 
dat schooljaar, in juni 2020, geven schoolleiders weer aan dat 
het personeelstekort een van de grootste uitdagingen voor 
het onderwijs is. Niet verbazingwekkend, omdat er naast 
het reguliere personeelstekort en reguliere ziekmeldingen 
namelijk ook corona-gerelateerde afwezigen zijn.

Meer lezen: 
•  Schoolleiders zien personeelstekort als grootste uitdaging 

(25 september 2019)
•  Heropening scholen verloopt goed, wel uitdagingen rond 

personeelstekort (11 juni 2020)

Onderhandelingsakkoord en stakingen
Uit een peiling van de AVS in december 2019 blijkt dat 
89 procent van de leden instemt met het cao-onderhande-
laarsakkoord (voor CAO PO 2019 – 2020) dat op 11 december 
2019 is afgesloten. Toch roept de AVS de schoolleiders van 
Nederland op om op 30 en 31 januari te staken. Omdat het 
afsluiten van een cao met nieuwe salarisschalen en functie-
beschrijvingen voor de AVS en haar leden topprioriteit had, 
wilde de vereniging dat eerst afwachten. Uit een peiling 
over de onderwijsstaking op 30 en 31 januari blijkt echter 
dat 77 procent van onze leden nog altijd bereid is tot actie. 
62 procent ziet nog steeds reden tot staken, voornamelijk 
om de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs 
te dichten en het carrièreperspectief van schoolleiders 
te vergroten. Een meerderheid van de scholen geeft aan 
daadwerkelijk zijn deuren te sluiten op 30 en 31 januari. 
De AVS wil, samen met de andere onderwijsbonden, een 
sterk front vormen in de zoektocht naar meer structurele 
investeringen.

Lees hier meer over ledenpeilingen.

18

https://avs.nl/actueel/nieuws/leerlingen-blijven-vanaf-16-maart-thuis-scholen-bieden-afstandsonderwijs/
https://avs.nl/actueel/nieuws/leerlingen-blijven-vanaf-16-maart-thuis-scholen-bieden-afstandsonderwijs/
https://avs.nl/actueel/nieuws/nog-ruim-5000-leerlingen-onvindbaar-en-kwetsbare-leerlingen-thuis/
https://avs.nl/actueel/nieuws/nog-ruim-5000-leerlingen-onvindbaar-en-kwetsbare-leerlingen-thuis/
https://avs.nl/actueel/nieuws/meerderheid-schoolleiders-eens-met-besluit-om-basisscholen-weer-volledig-te-openen/
https://avs.nl/actueel/nieuws/meerderheid-schoolleiders-eens-met-besluit-om-basisscholen-weer-volledig-te-openen/
https://avs.nl/actueel/nieuws/heropening-scholen-verloopt-goed-wel-uitdagingen-rond-personeelstekort/
https://avs.nl/actueel/nieuws/heropening-scholen-verloopt-goed-wel-uitdagingen-rond-personeelstekort/
https://avs.nl/actueel/nieuws/steeds-meer-leraren-op-school-veel-schoolteams-nog-niet-compleet/
https://avs.nl/actueel/nieuws/steeds-meer-leraren-op-school-veel-schoolteams-nog-niet-compleet/
https://avs.nl/actueel/nieuws/sommige-leerlingen-zijn-achteruit-gegaan-andere-vooruit/
https://avs.nl/actueel/nieuws/avs-leden-flexibeler-omgaan-met-vakanties/
https://avs.nl/actueel/nieuws/avs-leden-flexibeler-omgaan-met-vakanties/
https://avs.nl/actueel/nieuws/meerderheid-avs-leden-stemt-in-met-onderhandelaarsakkoord-maar-wil-toch-staken-op-30-en-31-januari/
https://avs.nl/actueel/nieuws/meerderheid-avs-leden-stemt-in-met-onderhandelaarsakkoord-maar-wil-toch-staken-op-30-en-31-januari/
https://avs.nl/actueel/nieuws/schoolleiders-zien-personeelstekort-als-grootste-uitdaging/
https://avs.nl/actueel/nieuws/heropening-scholen-verloopt-goed-wel-uitdagingen-rond-personeelstekort/
https://avs.nl/actueel/nieuws/heropening-scholen-verloopt-goed-wel-uitdagingen-rond-personeelstekort/
https://avs.nl/netwerk/scholenpanel/


Congressen
en andere bijeenkomsten

In het begin van het schooljaar hebben nog een 
aantal bijeenkomsten plaatsgevonden, zoals 
rondom de Toekomstagenda Schoolleiders. 
Vanaf maart zijn veel geplande activiteiten, 
zoals het AVS-congres, geannuleerd. 
Hiervoor in de plaats vonden wel digitale 
ontmoetingen plaats, zoals de inspiratiesessies 
van de AVS Academie (zie pagina 10).

Presentatie bouwstenen curriculum.nu
Laat voorstellen van de schoolleiders en leraren de basis 
vormen voor het herziene curriculum. Zorg voor voldoende 
tijd en middelen voor het onderwijsveld. En veranker 
Digitale geletterdheid en Burgerschap in het curriculum. 
Dit zijn de belangrijkste adviezen van de Coördinatiegroep 
van Curriculum.nu aan minister Slob van Onderwijs bij de 
overhandiging op 10 oktober van de voorstellen voor de 
basis van de herziening van de kerndoelen en eindtermen. 

Deze curriculumherziening moet ervoor zorgen dat de 
landelijk vastgelegde onderwijsdoelen leerlingen nog beter 
voorbereiden op hun toekomst.
In de periode maart 2018 tot oktober 2019 hebben 
125 leraren en 18 schoolleiders uit het primair onderwijs, 
speciaal onderwijs en alle sectoren in het voortgezet 
onderwijs in ontwikkelteams de benodigde kennis en 
vaardigheden vastgelegd voor negen leergebieden. In vijf 
consultatierondes hebben ze daarbij feedback opgehaald 
bij collega-leraren en –schoolleiders, wetenschappers, 
lerarenopleiders, vervolgonderwijs en vakverenigingen. 
Ook haalden zij feedback op bij leerlingen, ouders, 
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. 
Gemiddeld dachten per ronde zo’n 6.000 mensen mee. Niet 
eerder was er zo’n brede betrokkenheid bij het ontwikkelen 
van de basis voor kerndoelen en eindtermen.

Meer lezen: 
•  Voorstellen van ontwikkelteams curriculum.nu afgerond 

(10 oktober 2019)

Toekomstagenda schoolleiders
Wat hebben schoolleiders nodig om hun vak goed uit 
te kunnen oefenen? Wat moet er in de toekomst op de 
agenda van schoolleiders staan? Minister Slob wil samen 
met verschillende onderwijsorganisaties waaronder de 
AVS, werken aan een stevige schoolleidersagenda om de 
beroepsgroep beter te positioneren. In het voorjaar van 2021 
wordt de Toekomstagenda Schoolleiders aangeboden aan 
minister Slob.

Minister Slob ontving op 10 oktober 2019. 
De adviezen van de ontwikkelteams, 
die mede bestaan uit leerkrachten 
en schoolleiders. Dit is de eerste 
curriculumherziening waarbij zij zo’n grote rol 
spelen. (foto: Phil Nijhuis)
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In gesprek gaan over de inhoudelijke ontwikkeling van 
het schoolleiderschap van nu en de toekomst. Dat stond 
centraal in de kick-off bijeenkomst van de Toekomstagenda 
Schoolleiders op 6 november 2019. De opbrengsten van deze 
bijeenkomst en wat daar de komende periode nog bijkomt, 
vormen de input om de Toekomstagenda schoolleiders. 
De AVS heeft de regierol in dit landelijke proces.

Een week voor de kick-off ontvingen twintig schoolleiders 
het zogenaamde koffertje voor ondernemende schoollei-
ders. Met de inhoud van dat koffertje gaan de deelnemers 
de maanden erna in gesprek met collega’s, het team en 
netwerkpartners in het veld over de toekomst van de 
school en het schoolleiderschap. Uiteindelijk worden rond 
de 800 koffertjes uitgedeeld. Maar ook zonder koffertje 
kunnen schoolleiders en andere organisaties meedenken 
over de Toekomstagenda schoolleiders. Daarvoor is de 
speciale website www.deleiderschapsagenda.nl ingericht. 
Naast de AVS zijn diverse andere organisaties betrokken 
bij dit project: CNV Schoolleiders, AOb, PO-Raad, 
Schoolleidersregister PO en het ministerie van OCW.

De inhoudelijke ontwikkeling 
van het schoolleiderschap 
van nu en de toekomst. Dat 
was het thema van de kick-
off van de Toekomstagenda 
schoolleiders, begin november 
2019 in Wijchen. Aan de hand 
van uitgereikte koffertjes 
gaan schoolleiders hierover 
in gesprek met collega’s en 
omgeving.

Op het symposium Schoolleiders van de Toekomst op 16 
januari 2020 gaan de aanwezige schoolleiders tijdens 
rondetafelgesprekken met elkaar discussiëren over de 
onderwerpen die voor de Toekomstagenda Schoolleiders 
van belang zijn. De schoolleiders werken een aantal 
onderwerpen op grote vellen uit, maar worden ook 
uitgedaagd hun mening te geven op www.deleiderschaps-
agenda.nl

Tijdens de corona-uitbraak heeft het project een paar 
maanden stilgelegen. In het najaar van 2020 is het project 
weer nieuw leven ingeblazen, met onder andere Digitale 
Denksessies Toekomst van de Schoolleider.

Meer lezen:
•  Dossier Toekomstagenda Schoolleiders
•  avs.nl/toekomstagenda

WMS-congres
Op woensdag 27 november 2019 vindt het 13e landelijke 
WMS-congres plaats in de ReeHorst in Ede met als 
thema Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking. 
De keynote speaker is Boris van der Ham, oud-politicus, 
acteur en voorzitter van het Humanistisch Verbond.
AVS-adviseur Jan Stuijver geeft de workshop ‘Samen werken 
aan samenwerken’ voor directeuren die gemandateerd zijn 
het overleg met de MR te voeren.

WMS-congres
27 november 2019
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Nieuws, pers
en belangrijke publicaties

In het schooljaar 2098-2020 zijn 658 nieuwsberichten gepubliceerd op 
de website. Vooral de acties en peilingen (over corona) die de AVS heeft 
uitgezet, krijgen veel nieuws- en persaandacht. Dit heeft ertoe geleid dat 
er meer bekendheid is gecreëerd voor het toenemende schoolleiderstekort 
en de druk op schoolleiders, en de waardering voor het vak.

Nieuws

Top 5 nieuwsberichten
1.  Nieuwe CAO pakt goed uit voor schooldirecteuren 

en adjuncten
2.  Op 30 en 31 januari marsen en manifestaties in het hele 

land
3.  AVS verplaatst Schoolleiderscongres en laakt 

berichtgeving corona
4.  Basisscholen vanaf 11 mei weer open, voortgezet 

onderwijs op 1 juni
5.  Slob investeert onder druk van staking extra geld

Persaandacht

Schoolleiders- en lerarentekort
In EenVandaag sprak Petra van Haren op 8 juli over de 
personeelstekorten in het onderwijs. Het tekort aan school-
leiders is procentueel nog groter dan dat aan leraren. Bijna 
een op de twintig scholen dreigt zonder schoolleider te 
komen te zitten. “Als we dat tekort niet oplossen, worden de 
overige problemen alleen maar groter”, aldus Van Haren. 
De AVS zet zich onder andere in voor een eerlijk salaris voor 
schoolleiders, dat recht doet aan de toenemende druk op de 
beroepsgroep.

Diverse media, waaronder NRC, de Volkskrant, BNR, 
RTLZ en Editie NL, interviewden via de AVS schoolleiders 
over het lerarentekort en hun inspanningen – ook in hun 
zomervakantie – om de formatie rond te krijgen.

Meer lezen:
•  Schoolleiders in Nieuwsuur over catastrofaal lerarentekort  

(Nieuwsuur)

•  Slob doet te weinig aan het lerarentekort (Petra van 
Haren in AD)

•  ‘Het onderwijs zit in een grote crisis’ (Petra van Haren in 
EenVandaag)

•  Zorgen in het onderwijs: ook het tekort aan schoolleiders 
loopt op (Petra van Haren in Parool)

Stakingen
Er is ook veel media-aandacht rondom de stakingen in het 
onderwijs. Een greep hieruit:
•  De zomervakantie van een basisschooldirecteur op 

lerarenjacht: ‘Ik heb stress aan de zijlijn gezet’
  (Reportage Amsterdamse schoolleider met link naar 

AVS-actiepagina in de Volkskrant)
•  Schooljaar van start met protest tegen lerarentekort: 

‘Wordt steeds erger’
  (Video over gezamenlijke actie met andere bonden op AT5)
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Rondom de landelijke onderwijsstaking van 6 november 
2019 is in veel media aandacht voor de ledenpeiling van de 
AVS waaruit blijkt dat (eveneens) ongeveer 80 procent van 
de schoolleiders deelneemt. Ook aan schoolleiders is er een 
groot tekort, meldt het AD.

• Veel meer scholen dicht dan tijdens vorige staking (AD)

In de NOS journaals van 6 november is te zien dat school-
leider Judith Sliedregt, voorzitter van de AVS Ledenraad, 
minister Slob in Den Haag namens de schoolleiders een 
petitie aanbiedt met suggesties van AVS-leden: als ik 
minister van Onderwijs zouden zijn, dan… “Wij voelen ons 
een ondergeschoven kindje”, zegt Sliedregt de minister. 
“De schoolleider doet ertoe! Waardeer en faciliteer die 
dan ook!”

AVS-peilingen corona en afstandsonderwijs
Van maart tot juni 2020 heeft de AVS twaalf peilingen 
uitgevoerd onder schoolleiders om na te gaan welke 
maatregelen nodig waren in verband met de corona-
uitbraak, welke problemen er ontstonden en of de geboden 
oplossingen ook soelaas boden. “Toen zondag 15 maart 
ook in Nederland de scholen sloten, hebben we meteen 
onderzocht waar behoefte aan was”, blikt Petra van Haren 
terug. “Er werd gewerkt aan richtlijnen, er waren steeds 
nieuwe ontwikkelingen en wekelijks bijstellingen. Weten 
wat er speelt, is dan cruciaal. Door de hoge respons op de 
peilingen zagen we dat schoolleiders het bijzonder belang-
rijk vinden om vanuit de eigen context te kunnen reageren. 
Wat wij doen is schoolleiders informeren, het ministerie 
informeren en voortdurend terugkoppelen.”

De AVS-peilingen leidden tot veel media-aandacht. 
Zo bleek uit de peiling van 10 maart 2020 dat op dat 
moment al op een kwart van de scholen leerlingen thuis 
bleven vanwege het coronavirus. Petra van Haren riep twee 
dagen later op tot schoolsluiting, een moment waarop 
dit nog volop ter discussie stond. De peiling van een week 
later, waaruit bleek dat scholen erin slaagden onmiddellijk 
afstandsonderwijs te realiseren, zorgde voor ongekend veel 
reacties. Van Haren: “Er is in korte tijd enorm veel geregeld. 
We hebben echt gezien hoe ongelooflijk belangrijk de 
schoolleider is om het team te binden en te ondersteunen, 
lijnen uit te zetten en zaken te regelen met het bestuur en de 
gemeente.”

De in ras tempo opgezette LinkedIN-pagina over afstands-
onderwijs genereerde ook media-aandacht.

Meer lezen:
•  Scholen werken hard aan lesprogramma’s voor thuis, maar 

leerachterstand is onvermijdelijk (Haarlems Dagblad, 
16 maart 2020)

•  Kinderen op kwart van de scholen blijven thuis vanwege 
corona (parool.nl, 10 maart 2020)

•  Kwart van scholen ziet leerlingen thuisblijven vanwege 
coronavirus (nu.nl, 10 maart 2020)

•  Rustiger op scholen en bij opvang dan verwacht, mede 
door onduidelijkheid (nu.nl, 16 maart)

•  Een week thuisonderwijs: ‘Dit moet niet te lang duren’ 
(fd.nl, 22 maart 2020)

•  Ouders en scholen vrezen leerachterstanden nu scholen 
dicht blijven (ad.nl, 31 maart 2020)

•  AVS: ‘Vrijwel alle scholen tevreden over verloop eerste 
dagen na heropening’ (nu.nl, 14 mei 2020)

•  Honderden basisscholieren nog steeds spoorloos 
(bd.nl, 22 mei 2020)

(foto: Jaco Klamer-Staal)

Onder andere Hart van Nederland, AT5, De Telegraaf 
en Trouw berichtten over de tweedaagse staking op 30 en 
31 januari. Rob van Ooijen, woordvoerder van de AVS, 
vertelde Hart van Nederland waarom ook schoolleiders 
zich steeds vaker laten horen. “Omdat zij de harde klappen 
van de onderwijscrisis opvangen, zoals het organiseren van 
vervangers en het voorkomen dat leraren overbelast raken. 
We willen de kwaliteit van ons onderwijs borgen, dan vraagt 
dat om meer investeringen van de politiek.”

Op de tweede stakingsdag werd niet alleen maar actie -
gevoerd, maar ook nagedacht over eigen oplossingen voor 
de problemen die scholen hebben. En over de vraag of staken 
nog wel het juiste middel is om meer geld los te krijgen voor 
het onderwijs. Basisschooldirecteuren uit het hele land 
gingen hierover bij en met de AVS in Utrecht in gesprek. 
De Telegraaf en Trouw deden verslag van deze bijeenkomst.
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https://www.ad.nl/binnenland/ouders-en-scholen-vrezen-leerachterstanden-nu-scholen-dicht-blijven~afdb8bb2/
https://www.ad.nl/binnenland/ouders-en-scholen-vrezen-leerachterstanden-nu-scholen-dicht-blijven~afdb8bb2/
https://www.nu.nl/coronavirus/6051130/avs-vrijwel-alle-scholen-tevreden-over-verloop-eerste-dagen-na-heropening.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6051130/avs-vrijwel-alle-scholen-tevreden-over-verloop-eerste-dagen-na-heropening.html
https://www.bd.nl/dossier-coronavirus/honderden-basisscholieren-nog-steeds-spoorloos~a3b21d2d/?referrer=https://news.google.com/


Belangrijke publicaties en 
onderzoeken

Onderzoek in-, door- en uitstroom 
schoolleiders in het primair onderwijs
(24 maart 2020, Ecorys, in samenwerking met Mooz voor het 
ministerie van OCW)

Het onderzoek laat zien dat de tekorten aan 
schoolleiders sterk oplopen. Het aantal 
personen in een leidinggevende functie in 
het primair onderwijs is de laatste vijf jaar 
met bijna 10 procent gedaald, terwijl het 
aantal openstaande vacatures voor leiding-
gevende functies juist explosief is gestegen. 

Uit gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
blijkt dat het behouden van schoolleiders en zij-instromers 
niet gemakkelijk is. De verwachting is dat het tekort aan 
schoolleiders in de komende jaren flink toeneemt. Om dit te 
kenteren, is onder andere het verder verlagen van de 
werkdruk nodig en een betere ondersteuning.

Staat van het onderwijs 2020
(april 2020, Inspectie van het Onderwijs)

Dit rapport laat zorgen zien op gebied van 
het schoolleiderstekort en belicht de 
complexe taak van de schoolleider. In de 
staat wordt duidelijk dat onderwijskwaliteit 
niet vanzelf ontstaat, dit kan alleen met 
sterk onderwijskundig leiderschap, het 
stellen van prioriteiten en sturing vanuit een 

visie op onderwijs en leren. Scholen met hoge leerresultaten 
blinken op deze punten uit. Scholen die zich kenmerken als 
lerende organisaties hebben vaak een goede schoolleider. 
In paragraaf 1.2 geeft een uitgebreid kader een overzicht 
van de (complexe) rollen en taken van de schoolleider die 
van invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs. De school-
leider blijkt ook een cruciale schakel in het waarborgen van 
de aandacht voor het hele curriculum (www.curriculum.nu). 
Het schoolleiders- en lerarentekort zijn een groot 
maatschappelijk probleem. Schoolleiders zijn veel tijd kwijt 
met het zoeken van oplossingen, wat ten koste gaat van hun 
kwaliteitbevorderende taak.

Toekomst van ons onderwijs
(januari 2020, AVS en 12 andere organisaties)

In januari 2020 vormde het sectoroverstij-
gende discussiestuk ‘Toekomst van ons 
onderwijs’ het startpunt van een brede 
dialoog over de toekomst van het onderwijs.

Brede Maatschappelijke Herwaardering 
BMH1: Kwalitatief goed onderwijs 
met kansen voor iedereen
(april 2020, Rijksoverheid)

Dit onderzoek benoemt dat van scholen 
wordt verwacht dat zij op veel verschillende 
terreinen maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid nemen, maar dat deze niet helder 
zijn geformuleerd en de doelen, taken en 
rollen niet duidelijk zijn. Het fundament is op 
dit moment niet op orde, aldus het rapport. 

Het onderwijs heeft bestuurlijke en financiële ruimte nodig 
om dat fundament in orde te brengen. De werkgroep meent 
dat de overheid haar kerntaak op het gebied van onderwijs 
(het zeker stellen van de kwaliteit en het bieden van gelijke 
leerkansen aan alle kinderen) de afgelopen tijd niet duidelijk 
heeft ingevuld. Investeringen in de kwaliteit en opleiding van 
leraren, schoolleiders en schoolbestuurders, ondersteund 
door beter gebruik van kennis uit de praktijk en wetenschap, 
zijn nodig. Veel schoolleiders ontbreekt het aan heldere 
eisen en aan voldoende ondersteuning.

‘Een verstevigd fundament voor iedereen’
Een onderzoek naar de doelmatigheid 
en toereikendheid van het funderend 
onderwijs (primair en voortgezet)
(april 2020, Mc. Kinsey & Company in opdracht van het 
ministerie van OCW)

Het kabinet moet fors investeren in het 
funderend onderwijs. In 2021 moet er 
jaarlijks 700 miljoen euro bij en dat bedrag 
loopt in 2025 op naar structureel 1,5 miljard 
euro. Dat extra geld is hard nodig om het 
Nederlandse onderwijs weer van wereld-
klasse te maken. Het rapport concludeert 

dat de huidige uitgaven ‘ontoereikend zijn om landelijke 
uitdagingen te adresseren’. Daarbij gaat het onder andere 
om de hoge werkdruk en het grote lerarentekort. Het geld 
moet ‘direct of indirect’ op schoolniveau worden besteed. 
Zaken als het functiehuis en bijhorende beloning moeten 
worden aangepast, maar ook effectieve digitalisering en 
betere schoolgebouwen. Nergens ter wereld zijn de 
verschillen in prestatie tussen scholen zo groot als in 
Nederland.
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/24/onderzoek-in--door--en-uitstroom-schoolleiders-in-het-primair-onderwijs
https://avs.nl/actueel/nieuws/extra-acties-nodig-voor-terugdringen-tekort-schoolleiders/
https://avs.nl/actueel/nieuws/extra-acties-nodig-voor-terugdringen-tekort-schoolleiders/
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/staat-van-het-onderwijs-2020
https://avs.nl/actueel/nieuws/veel-aandacht-voor-complexe-taak-schoolleider-in-de-staat-van-het-onderwijs/
http://www.curriculum.nu/
https://toekomstvanonsonderwijs.nl/
https://avs.nl/actueel/nieuws/brede-coalitie-kijkt-naar-toekomst-van-ons-onderwijs/
https://avs.nl/actueel/nieuws/brede-coalitie-kijkt-naar-toekomst-van-ons-onderwijs/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/20/bmh-1-kwalitatief-goed-onderwijs-met-kansen-voor-iedereen
https://avs.nl/actueel/nieuws/maatschappelijke-verantwoordelijkheden-en-doelen-voor-scholen-niet-helder-geformuleerd/
https://avs.nl/actueel/nieuws/maatschappelijke-verantwoordelijkheden-en-doelen-voor-scholen-niet-helder-geformuleerd/
https://avs.nl/actueel/nieuws/maatschappelijke-verantwoordelijkheden-en-doelen-voor-scholen-niet-helder-geformuleerd/
https://avs.nl/actueel/nieuws/advies-mckinsey-aan-kabinet-investeer-structureel-15-miljard-in-onderwijs/
https://avs.nl/actueel/nieuws/advies-mckinsey-aan-kabinet-investeer-structureel-15-miljard-in-onderwijs/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/een-verstevigd-fundament-voor-iedereen


Website en sociale media

In het schooljaar 2019-2020 zijn er 1.254.627 weergaven op de website.
In dit jaar is er een nieuwe website ontwikkeld, vormgegeven in een nieuwe huisstijl.

Website
Dit waren de 10 meest bezochte pagina’s:
1. Homepage
2. Actueel
3.  Nieuwe CAO pakt goed uit voor schooldirecteuren 

en adjuncten (Nieuws)
4.  Zoekfunctie
5.  AVS Academie
6.  Op 30 en 31 januari marsen en manifestaties in 

het hele land (Nieuws)
7.  Lid worden
8.  CAO PO 2019-2020
9.  Corona dossier
10.  AVS verplaatst Schoolleiderscongres en laakt 

berichtgeving corona (Nieuws)

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

Sociale media bezoek op onze website
1. Facebook (36%)
2. LinkedIn (33%)
3. Twitter (31%)

Meest bezochte artikelen vanuit sociale media
1.  Steeds meer leraren op school veel schoolteams nog niet 

compleet (Facebook)
2.  Tweede Kamer wil blijvende steun kwetsbare leerlingen 

na schoolsluiting (Facebook)
3.  Afstandsonderwijs en opvang bijna overal geregeld veel 

steun van ouders (Facebook)
4.  Nieuwe CAO pakt goed uit voor schoolleiders en 

adjuncten (Facebook)
5.  Slob investeert onder druk van staking – extra geld 

(Twitter)

Twitter

Top 5 best bekeken tweets @schoolleider

1.  Overleg AVS met beide onderwijsministers ivm 
onduidelijkheid advies Federatie Medisch Specialisten 
(FMS) tov RIVM (14 maart 2020): 8.859 weergaven, 
220 interacties.

2.  Staking 3 november (3 november 2019): 7.268 weergaven, 
172 interacties.

3.  Staking gaat door op basis van peiling AVS (4 november 
2019): 7.010 weergaven, 333 interacties.

4.  Doe mee met de online actie #schoolleidergezocht: 
investeer in onderwijs (17 augustus 2019): 
5.100 weergaven, 280 interactie.

5.  Extra geld voor #lerarentekort/investeer in 
#schoolleiders (19-9-2019). 4.887 weergaven, 
40 interacties.
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https://twitter.com/schoolleider?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/schoolleider/status/1174594655427710976
https://twitter.com/schoolleider/status/1162672795056312325
https://twitter.com/schoolleider/status/1191333678481321984
https://twitter.com/schoolleider/status/1191061378297221120
https://twitter.com/schoolleider/status/1238943462285815811


LinkedIn: Top 5 best bekeken posts

1.  Overleg AVS met beide onderwijsministers ivm 
onduidelijkheid advies Federatie Medisch Specialisten 
(FMS) tov RIVM (14 maart 2020): 13.578 weergaven.

2.  Cross mentoring initiatief AVS en NL2025: 
12.519 weergaven.

3.  Wij eisen op ieder school een conciërge en 
administratieve en ICT-kracht: 7.797 weergaven.

4. Cao-akkoord PO ondertekend: 7.232 weergaven.
5.  Schoolleiders zijn tevreden met eerste schooldagen: 

4.124 weergaven.

YouTube: Top 5 meest bekeken video’s

1.  Waarom een IKC? Daarom! 591 weergaven.
2.  IKC – Spelen leren groeien: 380 weergaven.
3.  Integraal Kindcentrum: 308 weergaven.
4.  Gespreid leiderschap in het onderwijs: 264 weergaven.
5.  Foppe de Haan blikt vooruit op het AVS-congres: 

172 weergaven.

Facebook: Top 5 meest 
gewaardeerde berichten (likes):

1.  Wij eisen op ieder school een conciërge en 
administratieve en ICT-kracht: 17 likes.

2.  Het kabinet komt toch met 460 miljoen euro aan extra 
investeringen voor het onderwijs: 14 likes.

3.  De AVS heeft na een ledenpeiling vandaag besloten om 
de staking op woensdag door te laten gaan: 12 likes.

4.  AVS heeft cao-akkoord PO ondertekend: 12 likes.
5.  Minister-president Rutte en minister Slob erkennen 

problemen in het onderwijs/acties 6 november gaan 
door: 8 likes.
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6644825010735239168
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6644825010735239168
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6644825010735239168
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6659456159822467074
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6634000394026536960
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6634000394026536960
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6621405039380443136
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6666601833936498688
https://www.youtube.com/watch?v=PgFobHRK5S0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=OOhc6enSDOc&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=cAk6qPxUNHM
https://www.youtube.com/watch?v=bTQl6GAWchU&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=hyKs87HWW7I
https://www.linkedin.com/company/algemene-vereniging-schoolleiders
https://www.facebook.com/algemeneverenigingschoolleiders
http://


Staat van baten en lasten over 2019/2020
Alle genoemde bedragen zijn in euro’s

Realisatie 
2019/2020

 Begroting 
2019/2020

BATEN

Contributies 1.335.368 1.250.000

Vakbondsfaciliteiten 395.679 375.000

Overige baten 670.105 615.000

Totale baten 2.401.152 2.240.000

LASTEN

Personele lasten 1.313.867 1.325.000

Overige personele lasten 111.240 162.000

Afschrijvingen activa 36.911 49.750

Huisvestingslasten 302.367 304.500

Inventaris en apparatuur -250 500

Administratie- en beheerslasten 121.031 132.000

Leden en activiteiten 93.053 65.500

Kosten activiteiten en projecten 516.458 445.500

Overige baten en lasten 0 -3.500

Totale lasten 2.494.677 2.481.250

Financiële baten en lasten 971 1.100

Saldo winst-en-verliesrekening -94.496 -242.350

Resultaat deelneming

A.V.S. Holding bv 3.738 18.900

Saldo deelneming 3.738 18.900

Resultaat na deelneming -90.758 -223.450

Financieel jaarverslag
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