
FRANS DE BAAIJ

 43 jaar ervaring in het onderwijs 

 Alle functies doorlopen van leerkracht tot directeur-bestuurder

 De langste periode werkzaam als directeur

 Affiniteit met doelgroep directeuren

 (Bijna) 25 jaar lid van de AVS

 3½ jaar lid van de Commissie Duurzaam Vitaal



PERSOONLIJKE ERVARINGEN

RONDOM PENSIOENLEEFTIJD

 Houd zelf de regie

 Doe wat de meeste werkenergie oplevert

 Overleg tijdig met bestuur (RVT)

 Denk na over flexibel stoppen

 Denk na over periode na stoppen > hoe wil je daarna nog actief 

zijn?

 Loop je opvolger niet voor de voeten

 Schrijf een boek





COMMISSIE DUURZAAM 

VITAAL AVS

29-6-2021



VOOR WIE ?

 Duurzaam vitale schoolleiders vanaf 55 (of 60) jaar

 Bijna gepensioneerde schoolleiders

 Gepensioneerde schoolleiders

 Momenteel ong. 8 leden, op zoek naar uitbreiding/verjonging

 Regionale spreiding door het land



DOEL COMMISSIE DUURZAAM VITAAL

 De commissie DV wil een match van behoefte en aanbod 

bewerkstelligen, een sterk netwerk vormen en opkomen voor de 

belangen van (toekomstige) postactieve AVS-leden

 Advisering van het bestuur van de Avs Over diverse thema’s

 Inzet voor projecten

 Organiseren van activiteiten



ADVISERING BESTUUR AVS

 Alles wat relevant is voor de doelgroep:

 Thema Pensioenen

 Duurzame vitaliteit

 Overgang naar de fase na pensionering

 Voorstel voor een jubileumregeling

 Voorstellen over ledenvoordelen



PROJECTEN EN NETWERKEN

 Leveren van bijdrage aan congressen van de AVS (nationaal en 

internationaal)

 Netwerkbijeenkomsten

 Project in samenwerking met Vf/Pf

 Arbeidsmarktplatform PO



ACTIVITEITEN

 Regionale netwerkbijeenkomsten

 Onderwijsverlatersdag

 Ontwikkeling van Persoonlijk uitloopplan (PUP)

 Themadagen voor gepensioneerden (optie)



REGIONALE NETWERKBIJEENKOMSTEN

 Deelnemers willen betrokken blijven bij het werkveld waarin ze 
werkzaam zijn geweest

 Agenda in overleg

 Betrokken bij elkaars persoonlijk welzijn

 Delen van ervaringen en expertise

 Bespreken knelpunten in werk en functioneren in laatste fase 
loopbaan

 Aan de slag met een persoonlijk uitloopplan PUP

 Bespreken van actuele zaken vanuit AVS (o.a. pensioenen)



ORGANISATIE

 Gefaciliteerd door de AVS

 Communicatie en aanmelding via de AVS

 2 x per jaar een dagdeel verspreid over het land

 Ongeveer 10 deelnemers

 Een lid van de commissie Duurzaam Vitaal organiseert de 

bijeenkomst en heeft de leiding.

 Komend schooljaar in 5 regio’s (Informatie volgt per mail)


