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Geachte leden
beste collega’s
In dit jaarverslag blikt de AVS terug op het schooljaar
2009 – 2010. We beschrijven enkele onderwerpen
waar de AVS zich afgelopen verslagjaar mee bezig
heeft gehouden en de gevaren koers daarin. Zo legt
de vereniging verantwoording af aan haar leden, aan
subsidieverstrekkers en andere belanghebbenden.

Overgang po-vo
“Ook in 2009 – 2010, het 15de jaar van haar bestaan, ben ik met
veel plezier en toewijding voorzitter geweest van de AVS. Omdat
de AVS professioneel werkt, heb ik ruimte en tijd gekregen om
hiernaast ook de Europese schoolleiderorganisatie ESHA, sinds
1 januari 2010, voor te zitten. We hebben de neiging in Nederland
te denken dat het op onderwijsgebied goed voor elkaar is, maar
wij kunnen ongelooﬂijk veel leren van wat in het buitenland
gebeurt. Zowel ten goede als ten kwade.
Tot nu toe hadden AVS-leden niet of nauwelijks iets aan ESHA,
maar ik zie het als mijn taak om Nederlandse schoolleiders te
verbinden met buitenlandse collega’s. Heel eenvoudig door via
internet ervaringen uit te wisselen, peer to peer contacten te leggen en kennis te verspreiden. Daarvoor ga ik een internationaal
netwerk van schoolleiders inrichten. Een begin daarvan is het
online ESHA-magazine. De voertaal van het blad is nu in het
Engels, maar in januari 2011 willen we in vier talen uitkomen.
Bovendien is in Brussel subsidie aangevraagd voor een interactieve website voor schoolleiders in Europa.

PO-Raad
Terug naar Nederland. Want ook in eigen land probeert de
AVS zich zo goed mogelijk te positioneren. Bijvoorbeeld in het
veranderde sectorale landschap, met de komst van de PO-Raad.
Gesprekken met de PO-Raad hebben ook afgelopen verslagjaar
regelmatig plaatsgevonden. De situatie is concreter geworden,
dankzij een werkgroep die de nieuwe situatie in kaart brengt. Dit
vanuit de gedachte dat schoolleiders en bestuurders complementair zijn. Binnen een onderwijsorganisatie ligt dat hiërarchisch
anders, maar in de sector hebben ze dezelfde belangen. Of het
nu om bezuinigingen gaat, kwaliteit van onderwijs, opbrengsten
of politiek: in het gemeenschappelijk belang kun je samen om de
tafel. Tegelijkertijd ligt het gecompliceerd. We hebben vaak met
dezelfde achterban te maken. De vraag is ‘wat bindt ons en wat
onderscheidt ons?’ Wat ons onderscheidt,is de vakbond. Daar
moeten we goede afspraken over maken. Wat ons bindt is simpel,
namelijk onderwijs.

De AVS, die in de werkgroep ‘Overgang po-vo’ zit, wil al lang
een betere verbinding in het funderend onderwijs tussen po en
vo. Het gaat er namelijk niet om op welke datum een kind een
bepaald niveau heeft, maar dat hij of zij een bepaald niveau
haalt. De huidige systematiek sluit een heleboel kinderen uit. Als
je in februari niet een 542 score op de Cito Eindtoets hebt, maar
je haalt het in mei wel, dan interesseert dat niemand meer. De
pilot ‘verplaatsing Cito Eindtoets’ van afgelopen jaar is een eerste
stap. De opbrengsten van het onderzoek komen in november
2010. Volgend jaar willen we het aantal experimenten uitbreiden.
Naast een ﬂexibeler toetsmoment is de tweede wens om de
hele overgang ﬂexibeler te maken. Waarom moet je eigenlijk tot
september wachten als je in mei al toe bent aan beginnen op het
vo? Waarom kun je een leerling niet nog een paar maanden langer
op de basisschool houden, omdat hij of zij nog niet toe is aan de
overstap?

Arbeidsrechtelijke problemen
Wat ik helaas zie als trend is dat steeds meer directeuren in
arbeidsrechtelijke problemen komen. Dat heeft verschillende
oorzaken. Het werk wordt steeds complexer, de eisen worden
opgeschroefd, je moet als school steeds meer presteren. Het
heeft ook te maken met de vergrijzing: de veerkracht is wellicht
iets minder bij oudere mensen. Het aantal juridische conﬂicten is
afgelopen jaar enorm toegenomen. Dat is zorgelijk. En de sector
lijkt ook te verharden: mensen die van de een op andere dag hun
sleutels mogen inleveren en geschorst worden.
Deze afrekencultuur is een maatschappelijke ontwikkeling. De
druk op schoolleiders is hoog. Juist daarom heeft de AVS zo’n
breed ondersteuningspakket: trainingen, opleidingen, maatwerk,
advies en coaching. Onze leden hebben daar behoefte aan. Want
pas als je weet hoe het moet, wordt het eenvoudiger.
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Door nieuwe technieken te leren, een goed netwerk op te
bouwen en ervaringen uit te wisselen met collega’s, wordt het
werk bovendien ook leuker. Het AVS-aanbod zorgt ervoor dat
schoolleiders de school uitgaan, met elkaar gaan samenwerken,
kennis delen, elkaar ondersteunen. Schoolleiders kunnen zich
vasthouden aan de goede resultaten van professionalisering bij
uitdagende situaties en beslissingen. Soms moet je investeren
om het daarna makkelijker te krijgen.

Congres
Je ziet het ook aan het AVS-congres. Dat is vaak het uitstapje dat
schoolleiders zich één keer per jaar permitteren. Daar komen
meer dan duizend directeuren samen. Ze praten de hele dag
door met elkaar: hoe doe jij dat? Waar zit jij mee? Hoe dat bij
mij gaat….? Het helpt vaak al dat je niet de enige bent met een
bepaald probleem. Veel schoolleiders doen wat (en hoe) ze altijd
al deden en hebben het daardoor onnodig moeilijk. Uitwisselen
en op zoek gaan; dat is hoe je verder komt.

Passend onderwijs
Er zijn natuurlijk doorlopende ontwikkelingen zoals Passend
onderwijs, dat weliswaar op wetgevingsgebied is stilgelegd,
maar dat in het veld gewoon doorgaat. Ik ben een groot voorstander van Passend onderwijs, maar wel op een manier dat
scholen het verantwoord kunnen doorvoeren en ook daarvoor
heb je weer die netwerken en uitwisseling nodig. De toepassing
van bijvoorbeeld onze praktijksimulatie Kind op de Gang® (po) is
allang niet meer alleen Passend onderwijs. Het is veel meer een
ondersteuning van de kwaliteit van onderwijs in de praktijk.
Voor elk kind geldt: je hebt maar één kans. Onderwijs speelt daar
een rol in, niet de grootste. Dat is de omgeving waarin het kind
opgroeit. Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van hoe iemand
wordt, al zit besloten in de genetische structuur, 40 procent wordt
beïnvloed door waar de wieg staat en waar iemand opgroeit en
20 procent komt van het onderwijs. De omgeving en de school
moeten daarom bij elkaar komen, dan kunnen we 60 procent
uitmaken van de kansen voor kinderen en zijn we spekkoper.

Politiek
Politiek is het een heftig jaar geweest. Al sinds de val van het
kabinet in februari 2010 is er geen onderwijsbeleid. Dat is natuurlijk niet goed. Waar ik me ondertussen zorgen om maak, zijn de
‘rankings-ideeën’ die bij de overheid leven. Alsof als je scholen
toetst, daarmee ook de kwaliteit verbetert. In het buitenland is al
vaak aangetoond dat het zo niet werkt. ‘Ranking’ maakt scholen
juist defensief, omdat het ernstig het curriculum versmalt. In
bijna elk verkiezingsprogramma stond wel iets over een centraal
eindexamen voor primair onderwijs, of tussentoetsen. Mijns
inziens leidt dat tot rampzalige ontwikkelingen.
Het is een taak van scholen zichzelf te verantwoorden en daar
is aandacht voor nodig. Als scholen namelijk niet zelf laten zien
wat ze doen met het geld, hoe ze hun leerlingen aﬂeveren, wat
voor resultaten ze hebben, dan roept de sector dit soort controlemaatregelen over zich af en zijn de negatieve resultaten veel
groter dan de positieve.

Organisatie
De AVS is een ﬁnancieel gezonde organisatie. Details over het
bedrijfsresultaat van de vereniging zijn achteraan dit jaarverslag
te vinden. Qua ledenaantal groeit de AVS nog steeds. Er komen
ook steeds meer leden uit het vo. Dat is geweldig, want hoe meer
schoolleiders we vertegenwoordigen,hoe sterker we staan in het
overleg en hoe beter we in staat zijn onze doelgroep te bedienen.
Ook in 2010 – 2011!”

Ton Duif,
Voorzitter AVS
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Passend onderwijs
Alle politieke partijen, met uitzondering van de SP, staan
achter de ontwikkeling van Passend onderwijs. Onder
andere dankzij de AVS is afgelopen jaar beleidsmatig een
nieuwe koers ingezet: zaken regelen van beneden naar
boven, in plaats van boven naar beneden. Daar zit ook de
kracht van de praktijksimulaties Kind op de Gang® (po) en
Leerling Bij de Les® (vo): vanuit de klas, maar tegelijkertijd
verbinding houdend met bestuur en management voor het
strategisch inbedden van het proces. Deze koerswijziging
is de winst van afgelopen jaar en wordt hopelijk volgend
verslagjaar politiek voldoende ondersteund.

In het begin van schooljaar 2009 – 2010 bestaat nog de
regiegroep Passend onderwijs, waarin ook de AVS participeert.
Maar al snel na de zomervakantie houdt deze regiegroep, met
sector- en vakorganisaties, op te bestaan. Daarvoor in de plaats
komt een overleg met vijf sectororganisaties: PO-Raad, VO-raad,
WEC-raad, MBO-raad en AOC-raad. Zij gaan de referentiekaders
voor Passend onderwijs verder uitwerken. Deze referentiekaders
zijn een belangrijk punt in 2009 – 2010, omdat de kaders voorwaardelijk zijn voor de invulling van de wet Passend onderwijs:
wat komt er in die wet en wat wordt overgelaten aan de sector
zelf?

Jos Hagens: “Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is in de
referentiekaders. Een school in Amsterdam Zuid-Oost moet niet
hetzelfde kunnen als een school in een dorpje in Oost-Twente.
Als je verhuist van het platteland naar een grote stad, zou alles
anders mogen zijn, behalve de school. Moet die school een kopie
zijn van de dorpschool waar men vandaan komt? Dat kan natuurlijk niet en moet je ook niet willen.”
De ledenraadplegingen over de referentiekaders die de sectororganisaties houden, vinden ergens in oktober/november 2010
plaats.

Referentiekaders
Gesprekken over de referentiekaders, uiteraard ook met ouderorganisaties, vakorganisaties waaronder de AVS en experts uit het
veld, vinden afgelopen schooljaar veelvuldig plaats en lopen bij
het afsluiten van het verslagjaar nog steeds door. AVS-directeur
Michiel Wigman en senior AVS-adviseur Jos Hagens hebben in
2009 – 2010 fors gelobbyd voor de AVS-visie op Passend onderwijs. Michiel Wigman: “De insteek van de AVS is telkens geweest
en is nog steeds ‘neem die onderwijsprofessional serieus’. Laat
het veld zelf de verantwoordelijkheid nemen om een aantal
dingen in te richten en spelregels te bepalen. Bij het realiseren
van een dekkend aanbod in de regio speelt bijvoorbeeld de vraag
of het basis zorgproﬁel landelijk ingevuld moet worden voor alle
scholen. Of zeg je: ‘er moet een proﬁel zijn en laat de regio’s deze
vervolgens zelf formuleren’. De AVS kiest voor het laatste. Ik denk
dat we dankzij onze inspanningen zeker invloed hebben op hoe
de referentiekaders eruit gaan zien.”

Controversieel verklaring
Begin maart 2010 is op verzoek van de SP en VVD besloten
Passend onderwijs op de lijst van controversiële onderwerpen
te plaatsen. Nieuwe wetgeving wordt uitgesteld. Vrijwel direct
ontstaat grote onrust in het onderwijsveld over de voortgang
en invoering van Passend onderwijs. Door interventie van onder
andere de AVS doen politici een oproep aan de demissionaire
minister om duidelijk naar buiten te laten blijken dat inhoudelijk
het proces doorgaat; dat hooguit in het proces richting wetgeving
vertraging kan ontstaan. Wigman: “Dat heeft geholpen bij het
niet laten doodvallen van het proces waar het onderwijsveld al
jaren mee bezig is.”

KOG en LBL
In 2009 – 2010 heeft de AVS, wat betreft de producten
Kind Op de Gang (KOG) en Leerling Bij de Les (LBL), veel
doorontwikkeld. In het verslagjaar lopen tussen de 900 en
1000 po-scholen het KOG-programma door. In het vo doen de
eerste 250 teams LBL. Voor 2010 – 2011 staan alweer ongeveer
700 po-scholen gepland en voor het vo 400 teams. Daarmee loopt
de AVS voorop als het gaat om het begeleiden van besturen,
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schoolleiders en teams bij de juiste aanpak rond Passend
onderwijs. Wigman: “Het is heel expliciet een bottum-up proces,
waarbij iedereen op zijn/haar eigen niveau verantwoordelijkheid
kan en moet nemen. Dat betekent dat het team en de individuele
leerkracht een uitspraak doen, maar ook de schoolleider en het
bestuur.” De kern is dat de AVS het hele proces van oriëntatie
op Passend onderwijs, van het inrichten van een onderwijszorgcentrum tot en met het realiseren van een dekkend aanbod,
begeleidt. Een studiedag met team is daar een onderdeel van.
Gedurende het verslagjaar zijn er aanpassingen gedaan aan KOG
en LBL. Inhoudelijk, om het programma verder te verbeteren,
maar zonder de kop of staart te veranderen. Wigman: “De
opbrengsten moeten over de jaren vergelijkbaar blijven. We
komen niet aan de basisprincipes, maar in de manier van uitvoeren zoeken we steeds naar optimalisering.”

Na KOG
De AVS is in 2009 – 2010 met zo’n 10 à 15 samenwerkingsverbanden in het po de discussie aangegaan over de strategisch
beleidsmatige consequenties voor de opbrengsten op schoolniveau. Het zorgproﬁel op schoolniveau is klaar, en dan? Wat
betekenen de opbrengsten voor het samenwerkingsverband? Wat
betekenen ze voor de relatie bestuur / samenwerkingsverband
en hoe kom je tot een dekkend aanbod? Op het vervolgtraject
verwacht de AVS komende jaren veel follow-up.

pa s s e n d o n d e r w i j s v o o r
iedere leerling
Jos Hagens: “Het hele jaar zijn we, tien adviseurs vanuit
de AVS en zo’n 45 externe trainers, bezig geweest met
scholen overtuigen dat Passend onderwijs niet alleen
gaat over kinderen met een handicap of stoornis, maar
dat het eigenlijk het realiseren van WSNS is op het niveau
van de klas. Onder het logo van Passend onderwijs staat
namelijk ‘voor iedere leerling’. Dus ook voor de leerlingen
die er nú zijn moet het onderwijs passend zijn. We hebben
daarom ingezet op het gesprek tussen de beslisser en de
uitvoerder. Kijk nu eens eerst naar de huidige situatie.
Hoe kun je het voor de kinderen die je nu hebt, beter
maken?”

AVS-directeur Michiel Wigman en Heike Sieber, de AVS-adviseur die de
praktijksimulaties Kind op de Gang ® (po) en Leerling bij de Les® (vo)
ontwikkelde. Foto: Gerard Helt

De succesvolle praktijksimulatietool Kind op de Gang ® die basisscholen helpt het schoolzorgproﬁel in kaart te brengen en te ontwikkelen.
Foto: Hans Roggen
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Collectieve
belangenbehartiging
De AVS onderhandelt elk jaar met OCW en met de PO-Raad
over de collectieve belangen van onderwijspersoneel.
Het wapenfeit van 2009 – 2010 is dat via een slimme
constructie salarisafspraken zijn gemaakt voor de sector,
terwijl eigenlijk de nullijn wordt gehanteerd. AVSadviseur Carine Hulscher-Slot: “Het is bijzonder dat we in
het Convenant Leerkracht, dat eigenlijk alleen bedoeld is
voor leerkrachten, toch extra budget hebben vrijgemaakt
voor de schoolleider.”

In juni 2009 beginnen gesprekken met minister Plasterk over de
sector-CAO. Deze gesprekken worden al snel afgebroken, aangezien de nullijn wordt gehanteerd. De minister kan geen afspraken
maken en moet wachten op loonontwikkeling in andere collectieve
sectoren. Carine Hulscher-Slot voert namens de AVS de onderhandeling: “Onze reactie was: wat gaan we doen om te voorkomen dat
salarissen in het onderwijsveld nog meer op achterstand komen?”
In oktober dient de oplossing zich aan: geen nieuwe CAO, maar
aansluiten bij het Convenant Leerkracht en dat budget gebruiken
en intensiveren. Er komen afspraken over de verhoging van salarissen voor leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.
De toelage voor directeuren van 275 euro per maand, wordt 298
euro per maand. Dat zijn de hoofdlijnen van het tweede akkoord
Convenant Leerkracht. Hulscher-Slot: “Via het Convenant was het
resultaat hetzelfde, alleen heet het geen CAO.”

brede heroverweging
De ambtelijke werkgroep heroverweging presenteert op 1 april
2010 een rapport waarin zij aangeeft dat binnen het onderwijs
20 procent bezuinigd kan worden. De AVS ontvangt dit rapport
met ongeloof en scepsis.
Op Prinsjesdag 2009 geeft het kabinet aan twintig ambtelijke
werkgroepen de opdracht om de overheidsuitgaven te
herover wegen. Dit in verband met de economische crisis.
De werk groepen hebben tot taak voorstellen te doen die per
werk groep een bezuiniging van 20 procent opleveren. Meest in
het oog springend is dat het onderwijs zich, in die afgeslankte
vorm, vrijwel uitsluitend zou moeten richten op het basiscurriculum: taal, rekenen en een aantal andere kennisvakken
zoals bijvoorbeeld getoetst in de Cito-toets.

Carine Hulscher-Slot is
werkzaam bij de AVS
als senior adviseur
en houdt zich onder
andere bezig met politieke
beleidsbeïnvloeding.

Doordecentralisatie
De AVS participeert al een paar jaar in het overleg over doordecentralisatie van de arbeidsvoorwaarden. Eén CAO waar alles
in zit: salaris, arbeidsvoorwaarden, primair en secundair. Dit
onderwerp is geparkeerd tot de PO-Raad representatief is: dat wil
zeggen genoeg leden heeft om de sector te vertegenwoordigen.
Hierdoor blijven twee CAO’s naast elkaar bestaan en krijgen
schoolbesturen op korte termijn niet méér beleidsruimte. De AVS
verwacht volgend jaar nog geen ontwikkelingen in het dossier
doordecentralisatie.

Ambulante begeleiding
Per 1 augustus 2010 wordt bezuinigd op de middelen uit de rugzak: op de ambulante begeleiding in het speciaal onderwijs. Het
is de vakbonden, inclusief de AVS, gelukt om met het ministerie
en de PO-Raad een convenant te sluiten waarin een matchpunt
wordt ingericht. Besturen kunnen naar dit matchpunt toe als
ze personeel teveel hebben, als personeel ontslagen dreigt te
worden door de bezuinigingsmaatregelen, of voor bemiddeling
bij een nieuwe baan. Als leerkrachten in deze nieuwe baan meer
moeten reizen dan voorheen, krijgen ze daar de volledige reisvergoeding voor. Die is tot nu toe gemaximaliseerd op 30 kilometer.

Kortom, alles wat niet direct bijdraagt aan goede resultaten op het
basiscurriculum kan op bezuinigd worden, aldus de werkgroep. De
minister en de onderwijsinspectie zouden bovendien meer moeten
bepalen hoe het onderwijs ingericht moet worden. Volgens de
werkgroep kunnen ook de klassen groter; in het primair onderwijs
van 23 naar 26 leerlingen. Kleine scholen moeten vrezen voor
hun voortbestaan, vanwege de relatief hoge kosten. Ook kan er
bezuinigd worden door het inkorten van de onderwijstijd.
De AVS betuigt haar ernstige bezwaren tegen de voorstellen van de
heroverwegingswerkgroep in een uitgebreide brief, begin april 2010.
Het kabinet heeft weliswaar gemeld dat er over de voorstellen geen
standpunten worden ingenomen, in verband met de demissionaire
status, maar de AVS wacht niet tot de politiek met de voorstellen
aan de haal gaat en betrekt haar leden bij de stellingname. Zodra
het nieuwe kabinet aantreedt, zal de AVS er alles aan doen om deze
bezuinigingsvoorstellen geen kans te geven.
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Decentraal overleg

Nullijn

Naast op centraal niveau, met minister en sectororganisaties,
voert de AVS ook op decentraal niveau overleg. Met de andere
vakbonden en met individuele schoolbesturen. Door bezuinigingen op het budget voor bestuur en management in de
onderwijsbegroting en doordat besturen last hebben van een
dalend leerlingenaantal, komen er in die decentrale overleggen
steeds meer voorstellen voor een sociaal plan. Het gaat hierbij
om reorganisatie, massaontslagen, waarbij ook de positie van de
schoolleider in het gedrang kan komen. Hulscher-Slot: “Besturen
besluiten bijvoorbeeld naar aanleiding van bezuinigingen een
geheel nieuwe managementstructuur in te voeren. Daar hebben
we ons afgelopen jaar vaak mee bezig gehouden. Als het gaat
om het opstellen van zo’n sociaal plan, staan we ook hier voor
de belangen van de schoolleider. Het behoud van een goede
arbeidsplaats, een behapbaar takenpakket en niet een managementstructuur waar hij of zij last van gaat hebben. En daarnaast
– dat is de schoolleider in zijn andere rol – moet hij of zij nog wel
een team aansturen wat kan functioneren na ontslagen.”

Bij het opstellen van het jaarverslag is nog niets bekend over de
Onderwijsbegroting 2011. Volgend jaar zal de AVS desondanks
hard inzetten op het loslaten van de nullijn. Ook het sociaal plan
in de decentraal georganiseerde overleggen zal een onderwerp
blijven. Wat daarnaast speelt, is dat de wet over de beloning in de
collectieve sector, de Balkende-norm, van kracht wordt. Dit kan
gevolgen hebben voor de bezoldiging van bovenschools managers. Hulscher-Slot: “We werken aan een beloningsleidraad. Je
mag niet ten koste van het primaire proces jezelf verrijken. Dat is
in het po helemaal niet aan de orde, maar wij hebben last van het
beeld van andere sectoren, waar meer geld naar management en
overhead gaat.” Tot slot probeert de AVS namens en voor schoolleiders, ook in centraal overleg met OCW, oplossingen te vinden
voor de gevolgen van bevolkingskrimp in bepaalde regio’s.

Individuele belangenbehartiging
De AVS-Helpdesk is populair. Steeds meer schoolleiders
maken gebruik van de deskundigheid en ervaring van vier
vaste Helpdeskmedewerkers. Wat opvalt in 2009 – 2010
is de explosie aan arbeidsrechtelijke vragen. Steeds meer
directeuren krijgen te maken met (gedwongen) ontslag.

Ontvangt de Helpdesk in 2008 – 2009 gemiddeld honderd
telefoontjes per week vorig jaar, afgelopen verslagjaar is dat
verdubbeld. De Helpdesk is elke werkdag bezet, en leden krijgen
doorgaans dezelfde dag nog antwoord. Ook het groeiend aantal
leden draagt bij aan de grote belangstelling voor de service van
de Helpdesk.

Juridische ondersteuning
In 2009 – 2010 komen meer schoolleiders arbeidsrechtelijk in de
problemen, ook algemeen directeuren. Vaak blijkt dat juridische
ondersteuning direct nodig is. Medewerker Myrna Houtman wijst
op de toename in complexiteit, waardoor directeuren, zowel op
school- als bovenschools niveau, arbeidsrechtelijk in de problemen komen: “De toerusting schiet tekort om de complexe taken
die de directeur van een school heeft, te kunnen uitvoeren.” Wat
volgens de Helpdeskmedewerkers daarnaast speelt, is de ﬁnanciële verantwoordelijkheid die bovenschools directeuren dragen
sinds de invoering van Lumpsum. Houtman: “Er is bijvoorbeeld
niet genoeg geïnvesteerd, teveel gereserveerd, of teveel personeel aangenomen. De sector heeft bovendien ook met krimp en
bezuinigingen te maken. Waardoor schoolbesturen er ﬁnancieel
veel slechter voorstaan dan ze dachten.”
>

Medewerkers van de AVS-Helpdesk. Van links naar rechts: Jos Kooij, Harry van Soest,
Myrna Houtman, Theo van den Burger
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Governance
Taakbeleid
Naast verzoeken voor juridische hulp krijgt de Helpdesk veel
vragen rond personeelsbeleid, de functiemix, taakbeleid en caopo. De Helpdesk formuleert elke maand de ‘Vraag van de maand’
voor Kader Primair. Samen met de frequently asked questions die
ze opstellen, ontstaat op de website een verzameling aan kanten-klare antwoorden. Theo van den Burger: “Leden maken steeds
meer gebruik van de website. Al merken we ook dat de algemene
antwoorden ook vaak extra verdiepingsvragen oproepen, of
vragen voor speciﬁeke situaties.”
Ook de AVS-adviseurs maken graag gebruik van de kennis en
expertise van de Helpdesk. Houtman: “De adviseurs zijn op de
scholen. Zij lopen daar tegen vragen aan en bellen ons, of laten
de schoolleider bellen.” Het is volgens de Helpdeskmedewerkers
met name de balans tussen inhoudelijke deskundigheid en
ervaringsdeskundigheid (twee Helpdeskmedewerkers zijn zelf
directeur geweest), die de service tot een succes maakt. Jos Kooij:
“De kwaliteit van onze antwoorden en ons advies is cruciaal. De
grote tevredenheid die we steeds merken bij leden stemt ons
positief en daardoor doen we ons werk graag.”

Advies
Ook bij speciﬁeke vragen over de eigen persoonlijke
ontwikkeling, bij geplande of ongeplande veranderingen
binnen de onderwijsorganisatie, of bij teamuitdagingen,
weten schoolleiders in 2009 – 2010 de deskundige AVSadviseurs te vinden.

In januari 2010 neemt de Eerste Kamer het wetsvoorstel
Goed onderwijs, goed bestuur aan. Daarin is de functiescheiding, de scheiding tussen bestuur en intern
toezicht, vastgelegd.

De AVS vindt deze scheiding van groot belang en heeft daar
ook afgelopen verslagjaar regelmatig over gepubliceerd, onder
andere op de pagina Einderverantwoordelijk management
in Kader Primair. In 2009 – 2010 staat de AVS verschillende
besturen en schoolleiders bij in het aanbrengen van die functiescheiding en doet een aantal begeleidingstrajecten.
Verder organiseert de AVS, samen met een aantal andere organisaties, in november 2009 de conferentie Policy governance.
Deze bestuursmethodiek is uniek in z’n soort. Carine HulscherSlot is namens de AVS betrokken bij de conferentie en Policy
governance deskundige. “Tijdens de conferentie hebben we
Policy governance doorvertaald naar het niveau van management, de directeur en ook naar binnen de school. Een aantal
onderdelen zijn belicht in workshops. De conferentie was een
groot succes: dat merkten we aan de enthousiaste deelnemers
en goede evaluaties. We gaan kijken hoe we daar gevolg aan
kunnen geven.”

Wat verder opvalt in 2009 – 2010 is de explosie aan coachingsvragen en de behoefte aan coaching/begeleiding. Aanleiding
hiervoor is onder andere de positie van de manager die steeds
vaker ter discussie wordt gesteld. Met name de politiek, gevolgd
door de media, strijkt vaak alle sectoren over één kam. En
daarmee ook alle ‘managers’. Dit is een onterechte vergelijking,
die de schoolleiders in het po kwetsbaar maakt voor negatieve
beeldvorming. Door middel van haar coachingsaanbod wil de AVS
schoolleiders sterken en professionaliseren.

Visie op aanbod
De adviseurs nemen op hun beurt langzaam een kentering waar
in de vraagstelling. De klassieke vraag van een directeur om op
korte termijn te helpen bij zijn of haar redelijk concrete probleem,
is aan het veranderen naar vragen op langere termijn en op
strategisch gebied; complexere vragen. Er komen ook steeds
meer vragen vanuit bovenschools directeuren. Het gaat dan om
integraliteit in problematiek.

De AVS-adviseurs oriënteren zich in 2009 – 2010 intensief op de
ontwikkelingen in de komende twee à drie jaar. Gedurende het
verslagjaar formuleren ze in werkgroepen een eenduidige visie
op welk aanbod het best aansluit bij de behoeften van het veld in
de nabije toekomst. Naast het behoud van het kortetermijncontact met de schoolleider, waarin de AVS zeer veel toegevoegde
waarde ziet, is het de bedoeling dat adviseurs ook strategische
langetermijnrelaties met een regio kunnen aangaan. Wat is
daarvoor nodig? Wat voor manier van denken, diensten en wat
voor type adviseur?
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De AVS-adviseurs (najaar 2009)

Alle randvoorwaarden voor deze aanpak zijn inmiddels beschreven en vastgelegd. Met haar totale ledenbestand voor ogen kiest
de AVS ervoor haar aanbod te verdiepen en aan te vullen. Zo kan
elke individuele schoolleider een beroep (blijven) doen op de
adviseurs en kunnen ook bovenschools managers – die worstelen
met de integraliteit van thema’s in een bepaalde regio en daarin
begeleiding willen voor een wat langere termijn – sparren met
(een team van) hooggekwaliﬁceerde AVS-adviseurs.

School for
Leadership

Sinds afgelopen verslagjaar is elke training ook nadrukkelijk
als maatwerk beschikbaar. Dit vindt de AVS belangrijk omdat er
steeds meer vraag is naar maatwerk. Wanneer een bovenschools
directeur cursus ‘X’ wil doen, maar dan wel graag met zijn/haar
directeuren in de regio, is dat prima mogelijk.

Crisis
Dankzij de ervaring opgedaan in bestaande trainingen en
opleidingen is het aanbod van School for Leadership in
2009 – 2010 doorontwikkeld en verder afgestemd op de
behoeften van de leden.

Roelf Willemstein, AVS-directeur: “De vraag voor School for
Leadership is altijd: bieden we dat aan wat in het veld nodig
is? En ook: welke thema’s gaan in de toekomst een rol spelen?
De adviseurs van School for Leadership weten wat in het veld
gebeurt en gaat gebeuren, en wat nodig is aan ondersteuning.”
School for Leadership adviseurs zijn in 2009 – 2010 onder
andere bezig geweest met het opzetten van een breder opleidingspakket en het nog beter op elkaar laten aansluiten van de
opleidingen.

Evenals in 2008 – 2009 is afgelopen verslagjaar goed gebruik
gemaakt van het School for Leaderschip aanbod. Door de economische crisis en de eerste bezuinigingen zijn er minder trainingen
gegeven dan in het jaar daarvoor, maar het aantal cursisten is
niet gedaald. De opleiding ‘Leidinggeven aan bovenschoolse en
complexe organisaties’ is gestart met een nieuwe groep.
Willemstein: “School for Leadership heeft een breed aanbod en
kon daarmee ook afgelopen verslagjaar schoolleiders ondersteunen. Onder andere de bovenschoolse opleidingstrajecten,
de cursus ‘Oriëntatie op management’ en de tweedaagsen
‘Competentiegericht coachen’ en ‘Meesterlijk coachen’ zijn
goed bezocht en hoog gewaardeerd.” Voor de opleidingen en
cursussen wordt gebruik gemaakt van diverse accommodaties in
Nederland.
>
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Alumnidag
In november 2009 is in Leusden een alumnidag voor ouddeelnemers aan de AVS-opleidingen georganiseerd, met als
titel ‘succesvol ondernemen voor toekomstproof onderwijs’.
De jaarlijks terugkerende alumnidagen zijn bedoeld voor ouddeelnemers van de AVS schoolleidersopleidingen, bovenschoolse
(master-)trajecten, coachingsopleidingen en alle vergelijkbare
(op maat) opleidingen. Deelnemers krijgen er input uit het
bedrijfsleven, waarmee zij kunnen voortbouwen op succesvol
ondernemerschap in hun functie als schoolleider. Daarnaast
betekent deze dag vaak ook een uitbreiding van het netwerk.

Professionaliseringsgids
Voor de Professionaliseringsgids 2010/2011, die we in 2009/2010
maakten, is een nieuwe rubrieksindeling gekozen. Deze gids
‘nieuwe stijl’ behelst al het aanbod van de School for Leadership
en daarnaast ook het advies- en maatwerkaanbod. Anders dan
voorgaande jaren is het adviesdeel meer op thema’s ingericht.
Het aanbod uit de Professionaliseringsgids is ook op de AVSwebsite terug te vinden. Wanneer een lid of geïnteresseerde
bezoeker bijvoorbeeld het online dossier Personeelsbeleid
bezoekt, staat op dezelfde pagina het speciﬁeke AVS-aanbod
over dit onderwerp.
Uiteraard is ook in 2009 – 2010 weer contact geweest met de
Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). De AVS onderstreept
het belang van de NSA en de School for Leadership houdt bij
de trainingen en opleidingen waar mogelijk rekening met de
competentieontwikkelingen die passen bij de uitgangspunten
van de NSA.

buitenlandse reizen
Vier jaar geleden kwam het al voor, maar volgens AVScoördinator buitenland en reisleider Marina Vijlbrief is de
trend in 2009 – 2010 bevestigd: steeds meer schoolbesturen
willen een buitenlandse reis op maat. In 2009 – 2010 zijn
er drie reguliere AVS-reizen geweest en vier ‘op maat’. Wel
blijkt dat de schoolleiders zich sowieso laten inspireren
door het reguliere aanbod in de jaarlijkse folder educatieve
reizen. Vijlbrief: “Ik krijg regelmatig vragen als ‘kan ik
die reis boeken, maar dan iets meer toegespitst op onze
stichting en niet in het najaar, maar in het voorjaar?’. En dat
kan natuurlijk.” Een voordeel van intekenen op een geplande
reis is, naast de ontmoetingen met nieuwe collega’s in het
buitenland, ook de waardevolle contacten die met collega’s
uit Nederland worden opgedaan: het is een permanente
uitbreiding van het netwerk. Schoolleiders die met collega’s
uit de eigen organisatie of met het team op reis gaan, kunnen
het geleerde vaak bij thuiskomst beter implementeren,
omdat iedereen het ervaren heeft.

Voor het nieuwe jaar is de doorontwikkeling van het School for
Leadership-aanbod weer belangrijk: het nog beter verbinden
van de thema’s aan de inhoud van trainingen en ook aan de
manier van aanbieden. Ook via School for Leadership staat de
AVS in direct contact met het veld. School for Leadership levert
enerzijds een belangrijke bijdrage aan de professionalisering
van schoolleiders en fungeert tegelijkertijd als voelspriet. Wat
kan nog beter? Welke vragen leven in het veld en hoe kunnen we
ons aanbod daarop aanpassen en uitbreiden? Een waardevolle
combinatie.
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AVS-adviseur Wiel Botterweck
zit in de werkgroep die het
programma ‘Effectief schakelen
tussen PO en VO’ uitvoert.

Overgang po-vo
In het programma ‘Effectief schakelen tussen PO en
VO’, gestart halverwege 2009, staan activiteiten rond
het versoepelen van de overgang van groep 8 naar de
brugklas centraal. Uit onderzoek blijkt verbetering
mogelijk als het gaat het om het instroomniveau van
leerlingen in het voortgezet onderwijs. De AVS doet actief
mee aan dit programma en mede-organiseert in maart
2010 de ‘Pilot verplaatsing Cito-toets’.

Met de pilot onderzoekt de werkgroep eventuele voordelen
voor leerlingen wanneer de Cito-toets later in het schooljaar
wordt afgenomen. Dit vanuit het idee dat er dan meer tijd is om
kinderen vaardigheden als rekenen en taal te leren, zodat ze
(nog) beter voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan en dat
daardoor ook de overgang tussen groep 8 en de brugklas beter
gaat. Bij de pilot zijn zowel basisscholen als scholen in het voortgezet onderwijs betrokken. Het onderzoek kijkt niet alleen naar
de score van de leerlingen op de eindtoets, maar ook in hoeverre
de kennis bij de leerlingen is blijven hangen aan het einde van het
schooljaar en in het begin van de brugklas. De resultaten worden
begin 2011 bekend.

Afstemming
Medewerkers van de PO-Raad, VO-raad, Cito en de AVS zetelen
in de werkgroep die het programma uitvoert. AVS-voorzitter Ton
Duif zit in de overkoepelende stuurgroep. In 2009 – 2010 concentreren de activiteiten van de werkgroep zich op het realiseren van
een betere aansluiting tussen toetsen en leerlingvolgsystemen
en op het afstemmen met het project ‘elektronische leerling
dossiers’ (eld). Het meest in het oog springend is de, ook door
de media breed opgepikte, ‘Pilot verplaatsing Cito-toets’. Groep
8-leerlingen van 55 basisscholen in de regio’s Assen, Elburg,
Roermond en Wijchen maken op 29, 30 en 31 maart, in plaats van
begin februari, een speciaal voor de pilot ontwikkelde versie van
de eindtoets.

AVS-adviseur Wiel Botterweck zit in de werkgroep en geeft het
belang aan van goede afstemming tussen verschillende deelprojecten die te maken hebben met de overgang po – vo: “In de
werkgroep zoeken we naar samenhang en naar de meest effectieve inzet van tijd en middelen. En hoe kunnen we dat het beste
doen binnen de sporen van de kwaliteitsagenda? Het is in het
belang van de leerlingen dat komende jaren structureel aandacht
wordt besteed aan dit onderwerp.”
De inbreng van de AVS is cruciaal in de werkgroep. Botterweck:
“Om de overgang te verbeteren plegen we interventies van
onderop. De AVS heeft een heel directe relatie met het veld. De
praktische inbreng van informatie is leidend in de aanpak van de
werkgroep. De pilotregio’s voor de verplaatsing Cito-eindtoets
komen bijvoorbeeld uit het AVS-netwerk. In het volgende
verslagjaar gaan we een klankbordbijeenkomst organiseren, ook
daarvoor bevragen we onze eigen leden.”
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Contact met de leden
De AVS zoekt regelmatig contact met haar leden. Direct
via de ledenraad, de beleidscommissies, de netwerken,
het scholenpanel, het congres of de Ondwijscafé’s, of
meer indirect via uitingen verzorgd door de afdeling
communicatie, denk aan Kader Primair, Kadernieuws,
de Digitale Nieuwsbrief én de in mei 2010 vernieuwde
website: www.avs.nl.

In 2009 – 2010 is de ledenraad versterkt met drie nieuwe leden.
In de eerste Kader Primair van 2010-2011 worden de 22 schoolleiders van de ledenraad met foto voorgesteld en wordt zo letterlijk
gezicht gegeven aan het orgaan. De ledenraad overstijgt de
beleidslijnen van de AVS; ze representeert alle leden. In samenspraak met het bestuur verwoordt de ledenraad de belangen
van de leden. Ze heeft een controlerende taak en functioneert
als sparringpartner van het bestuur. Gevraagd en ongevraagd
adviseert ze de AVS.

Communicatie
Afgelopen verslagjaar is het thema ‘communicatie’ ook besproken
in de ledenraad. Eén van de onderwerpen tijdens die bijeenkomst
was de vraag of de AVS in haar uitingen voldoende aandacht
besteedt aan de verschillende doelgroepen. Er is nadrukkelijk
met de ledenraad gespard over het aanbod via de publieksuitingen. Met name Kader Primair balanceert op de grenzen tussen
verenigingsblad, vakblad en journalistiek blad. Roelf Willemstein,
AVS-directeur: “De afdeling communicatie zoekt evenwicht
tussen deze drie variabelen. Tegelijkertijd maakt de balans en
veelzijdigheid het blad in onze ogen waardevol voor de lezers en
voor de redactie uitdagend om te maken.”
Tijdens de bijeenkomst met de leden is ook gesproken over
binding met de leden, bijvoorbeeld over hoe de AVS jongere
leden aan zich kan binden. Het doelgroepenbeleid wordt daarin
belangrijker en zichtbaarder in contact met de leden. Daar zal ook
de afdeling communicatie mee aan de slag gaan.

website
De AVS heeft een hele grote website, dat wil zeggen: met heel
veel informatie. Zoveel dat de informatie steeds minder goed
vindbaar was. De afdeling communicatie heeft daarom gewerkt
aan een eenvoudige en gebruiksvriendelijke navigatie en een
prominentere zoekfunctionaliteit. De nieuwe website is in
maart 2010 online gegaan en is frisser, fraaier en sterk verbeterd als het gaat om de zoekmogelijkheid. Gemiddeld wordt de
website per maand bijna 20.000 keer bezocht (gemiddeld zo’n
11.000 unieke bezoekers per maand). De populaire pagina’s
afgelopen verslagjaar zijn: de Helpdesk veelgestelde vragen,
Mijn AVS, personeelsbeleid, het congres 2010 en uiteraard de
homepage. De meeste bezoekers weten de weg naar de AVSwebsite te vinden via www.werkeninhetprimaironderwijs.nl en
www.onderwijsnieuwsdienst.nl.
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congres
Op 19 maart 2010 zijn meer dan 1200 mensen aanwezig op het 15de
AVS-congres. Nieuw is dat het programma op thema in vier verschillende
‘hoofdroutes’ is opgedeeld. Het uitgebreide aanbod aan workshops en
sprekers is zo inhoudelijk duidelijker voor de bezoeker en bovendien
wordt de drukte dankzij de routes gelijkmatiger over het gebouw verspreid. Willemstein: “Het AVS-congres is een dag voor de schoolleiders,
voor onze leden. Om te netwerken en om kennis en kunde te vergaren die
ze niet alleen de volgende dag kunnen gebruiken, maar die ook motivatie
voor een heel jaar oplevert.” Naast het inhoudelijke programma met
tientallen sprekers en trainers, hebben commerciële partijen op de
beursvloer hun aanbod gepresenteerd. Willemstein: “Al die facetten zorgen ervoor dat het een groot congres is; verreweg het grootste congres
in het primair onderwijs. En daar is de AVS trots op.”
Foto's: Will Geurds

Ton Duif in gesprek met
dagvoorzitter Inge Diepman.

Roelf Willemstein overhandigt een congrescompilatie aan de directeur van het NBC.

Het AVS-congres in maart 2010 werd weer drukbezocht.

Onderwijscafé
Het Onderwijscafé is een platform waar de politiek en het onderwijsveld met elkaar in debat gaan over een thema dat speelt in het
onderwijs. De organisatie is in handen van AVS, PO-Raad en VO-raad.
De voorzitters van deze onderwijsorganisaties, mensen uit het onderwijsveld en Tweede Kamer leden ontmoeten elkaar in een cafésetting
in Den Haag om kennis uit te wisselen en het debat met elkaar aan te
gaan. Het Onderwijscafé staat drie keer per jaar op de planning.
Aan het concept is ook in 2010 gevolg gegeven. Met als onderwerp
‘Elk talent beter benut – van ondermaats naar excellent’, praten politici
en mensen uit het veld op 31 maart over zeer zwakke scholen en wat
nodig is om hen uit die zwakke positie te helpen. Ook van deze editie
van het café is een verslag gemaakt, dat via onder andere AVS-uitingen
de weg naar het publiek vindt.

Het onderwijscafé dat op 31 maart op initiatief van
de AVS, PO-Raad en VO-raad plaatsvond in Studio
Dudok te Den Haag. Foto’s: Jan de Groen
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Combinatiefunctionaris
Van 2008 tot 2010 worden vanuit de ministeries OCW en
VWS 2250 fte’s weggezet in het kader van de combinatiefunctionaris. 2250 fulltime plekken op scholen die de
functionaris ‘delen’ met een sportorganisatie, of op
scholen die hem/haar delen met een cultuurorganisatie.
Naarmate de gemeenten kleiner worden, hebben
onderwijsinstellingen meer ondersteuning nodig bij het
inrichten van een combinatiefunctie. De AVS helpt hierbij.

Het geld voor de combinatiefunctionarissen wordt via de gemeentes verdeeld. Het eerste jaar krijgen zij 100 procent voor het
aantal fte’s dat wordt vastgesteld op basis van het aantal kinderen tussen de 0 en 18 jaar in de betreffende gemeente. Nederland
is voor de invoering verdeeld in vier tranches.
In 2009 – 2010 is de ‘derde tranche’ ingevuld. De gemeentes zijn
het kleinst in de laatste, vierde tranche.
Eelco Dam zit namens de AVS in de projectgroep gemoeid met
de invoering van de combinatiefunctionaris: “Met name kleine
gemeenten denken ‘hoe gaan we dit doen?’ Het gemeentebureau
heeft dan geen beleidsmedewerkers die tijd hebben om een
en ander mooi vorm te geven. Bovendien gaat het bijvoorbeeld
‘maar’ om 0,3 fte. Dus blijft de kans liggen. Tenzij de schoolleider
zo alert is om te denken: ‘Onze gemeente is aan de beurt.

Eelco Dam zit namens de AVS
in de projectgroep gemoeid met
de invoering van de combinatiefunctionaris.

In het kader van ons lokaal educatieve agenda gaan we dat eens
bespreken, kijken welke partners we kunnen vinden’. De AVS
helpt vanuit de projectgroep deze scholen te ondersteunen, zodat
zij uiteindelijk ook voor een deel gebruik kunnen maken van de
combinatiefunctionaris.”
Afgelopen verslagjaar heeft de projectgroep een aantal
bijeenkomsten speciaal voor scholen in de derde tranche georganiseerd. Dam: “Mijn insteek is dat je een visie moet hebben over
wat je wilt met de jeugd van 1 tot 18 jaar. En aan de hand daarvan
kun je zeggen: hoe kunnen we dan die combinatiefunctionaris
daarin een plek geven?.” Vlak voor de zomer 2010 participeert
de projectgroep in bijeenkomsten van de Vereniging Sport en
Gemeenten (VSG), die dan een toer door Nederland doen voor
gemeenten in de vierde tranche. Deze bijeenkomsten vinden in
het najaar 2010 weer plaats. In december 2010 moeten de vierde
tranche gemeenten ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen de combinatiefunctionaris. Dam: “Bij ‘nee’ is het even onduidelijk. We denken dat er
een vijfde tranche komt voor gemeenten die eerder niet wilden,
maar dat is nog onduidelijk.”
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Opbrengstgericht werken
Aan het begin van het schooljaar 2009 – 2010 moeten
schoolleiders hun plan van aanpak indienen voor het
project ‘Versterken opbrengstgericht werken door bestuur
en management’ van de PO-Raad. Aan het eind van het
verslagjaar zijn 74 deelnemers geselecteerd en volop aan
de slag: 5 eenpitters en 69 besturen of samenwerkende
besturen doen mee.
Het project is opgestart vanuit het idee dat reken- en taalverbetertrajecten vaak uitgaan van het niveau van de leerkracht.
AVS-adviseur Carine Hulscher-Slot is projectleider: “Met dit
project benaderen we het onderwerp vanuit een heel andere
invalshoek, namelijk wat is de invloed van bestuur en management op de resultaten van leerlingen? Dan heb je het over
governance, over aansturen en over samenwerken tussen scholen. Met als doel dat de resultaten beter worden.”

Carine Hulscher-Slot in gesprek met Mark Weekenborg, manager
kwaliteit van de PO-Raad, tijdens de Conferentie voor schoolbesturen
op 12 oktober 2010. Thema van de conferentie was sturen op
onderwijskwaliteit. Uit de stemming bleek dat bijna het hele veld
opbrengstgericht werken onderschrijft. Foto: Tycho Müller

‘Versterken opbrengstgericht werken door bestuur en management’ is een groot project van 6,8 miljoen euro dat loopt over
drie jaar. De eerste resultaten worden zichtbaar in 2010 – 2011.
Hulscher-Slot: “Deelnemers krijgen bezoeken van experts; deskundigen op het gebied van opbrengstgericht werken. We zoeken
bovendien synergie met andere projecten vanuit de kwaliteitsagenda; de reken- en taalverbetertrajecten, projecten gericht op
zwakke en zeer zwakke scholen.”
Het project is in maart 2010 in Lunteren gepresenteerd, op de
3-daagse conferentie ‘Zorg aan leerlingen’. Ook AVS-advsieur
Jos Hagens houdt zich ermee bezig: “Er ligt een beleidsmatige
politieke focus op opbrengsten, die wordt ingegeven door
onderzoeken als PIRLS: internationale vergelijkingen van onderwijs. Nederland doet het nog steeds goed, maar andere landen
verbeteren versneld. Absoluut gezien zakt ons taal- en rekenniveau, maar ook relatief. Opbrengstgericht werken is de vraag
beantwoorden: wat is de toegevoegde waarde van de school?”

Boekje 'opbrengstgericht werken doe je zo' dat gepresenteerd werd
op de Conferentie Bestuur aan zet, sturen op onderwijskwaliteit.
Foto: Tycho Müller
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Financieel jaarverslag
In dit jaarverslag vindt u het overzicht van de exploitatierekening,
de balans, een voorstel voor het resultaat en de uitgebrachte
accountantsmededeling.

Het uitgebrachte accountantsrapport laat een totaalbalans zien
van t 4.379.807 en een voordelig saldo van t 250.508.
De volledige jaarrekening is goedgekeurd door de ledenraad.

Exploitatierekening 2009–2010
Realisatie
2009/2010

Begroting
2009/2010

Realisatie
2008/2009

1.641.028

1.669.000

1.516.595

Baten
Contributies
(Rijks)bijdragen OCW
Opbrengsten adviseurs
Overige baten
Totale baten

458.368

470.000

479.767

3.815.430

3.160.500

2.621.260

944.324

873.000

979.873

6.859.150

6.172.500

5.597.495

3.802.545

3.534.000

3.138.911

Lasten
Personele lasten

31.234

30.000

26.371

Huisvestingslasten

229.391

234.500

224.292

Overige lasten

623.828

652.500

527.774

Afschrijvingen

1.974.139

1.608.000

1.596.592

6.661.137

6.059.000

5.513.940

Financiële baten

40.409

13.000

26.184

Financiële lasten

2.847–

2.500–

3.341–

Saldo ﬁnanciële baten en lasten

37.562

10.500

22.843

235.575

124.000

106.398

14.933

–

–

250.508

124.000

106.398

Kosten activiteiten

Financiële baten en lasten

Exploitatiesaldo
Buitengewone baten/lasten

Resultaat na buitengewone lasten
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Balans per 31 juli 2009 (na bestemming van het resultaat)

Actief

31 juli 2010

31 juli 2009

148.171

151.440

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris
Financiële vaste activa
Deelneming AVS Voordeel BV

14.933

0

Vordering AVS Voordeel BV

24.876

82.882

39.809

82.882

290.074

538.683

234

1.642

Overige vorderingen

133.862

134.643

Overlopende activa

164.475

284.845

Totaal vorderingen

588.645

959.813

Liquide middelen

3.603.182

2.703.222

Totaal

4.379.807

3.897.357

31 juli 2010

31 juli 2009

530.088

279.580

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen

Passief
Eigen vermogen
Algemene reserve
Schulden op korte termijn
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen

81.192

37.550

174.498

183.066

Schulden terzake pensioenen

49.284

47.664

Overige kortlopende schulden

990.926

1.395.301

2.553.819

1.954.196

3.849.719

3.617.777

4.379.807

3.897.357

Overlopende passiva

Totaal
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Financieel jaarverslag
Resultaatverdeling
Voorgesteld wordt het voordelig resultaat ad t 250.508 toe te
voegen aan de algemene reserve. Dit voorstel is reeds in de
jaarrekening verwerkt .

Mededeling van de accountant
De in dit jaarverslag opgenomen balans per 31 juli 2010 (balanstotaal t 4.379.807) en de exploitatierekening over 2009/2010
(voordelig saldo t 250.508) van de Algemene Vereniging
Schoolleiders te Utrecht zijn ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2009/2010. Bij die jaar rekening hebben
wij op 1 oktober 2010 een goedkeurende accountantsverklaring
verstrekt.
Voor een beter inzicht in de ﬁnanciële positie en de resultaten
van de vereniging en in de reikwijdte van onze controle dienen de
balans en exploitatierekening te worden gelezen in samenhang
met de volledige jaarrekening, waaraan deze zijn ontleend, alsmede met de door ons daarbij verstrekte accountantsverklaring.
Barneveld, 1 oktober 2010
Drs. J. Bergman RA
VAN REE ACOUNTANTS

jaarverslag 2009–2010
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De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve belangen- en beroepsorganisatie
voor alle leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer
dan 5.400 schoolleiders, bovenschools managers, adjunct-directeuren en locatieleiders
verzorgen we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp,
beroepsondersteuning, scholing, collegiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.
Goede scholen hebben altijd één ding gemeen: een goede leidinggevende.

goed onderwijs door goed management

