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Een jaarverslag geeft een goed beeld van de ontwikke-
lingen op onderwijsgebied in een schooljaar. In dit geval 
schooljaar 2010 – 2011. Zonder volledig te willen of kunnen 
zijn, stipt de AVS enkele hoogtepunten aan en komt onze 
visie op belangrijke onderwerpen over het voetlicht. 
We hebben weer een keuze moeten maken, omdat er altijd 
heel veel gebeurt in een jaar. En afgelopen jaar is dat met 
name in het veelbewogen dossier Passend onderwijs.

Samenwerking en overgang PO-VO
De AVS is met de PO-Raad en VO-raad in gesprek geweest 

over het samen optrekken richting de bezuinigingen en het 

samenwerken als ‘funderend onderwijs’. Een voorbeeld van 

dat laatste is het programma ‘effectief schakelen’ (voorheen 

kwaliteitsagenda) waarin we het later in het jaar afnemen van de 

Cito-toets en een soepeler overgang van po naar vo bepleiten. 

Hiervoor moet er meer en beter samengewerkt worden tussen po 

en vo. Onderwijsminister Van Bijsterveldt heeft op basis van dit 

gezamenlijke advies voorgesteld de nieuwe landelijke eindtoets 

voor taal en rekenen af te nemen tussen 15 april en 15 mei. Een 

mooi resultaat dus. Scholen krijgen nu meer tijd om het toch 

al overladen programma uit te voeren. Dat is winst. Wel vind 

ik dat je kinderen niet teveel moet afrekenen op alleen maar 

testen en toetsen. In geen enkel land heeft dat de kwaliteit van 

het onderwijs verbeterd. Onderwijs verbeteren doe je door te 

investeren in goede schoolleiders en leerkrachten. Daarbij vindt 

de AVS dat de uitkomsten van deze toetsen niet mogen worden 

gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs van de school te meten 

en vast te stellen, zoals de Inspectie steeds opnieuw doet.

Geachte leden,
beste collega’s                    

De aangekondigde bezuinigingen op Passend onderwijs 

domineren het schooljaar. Zowel de media, de politiek alsook de 

AVS raken er niet over uitgeschreven. De bezuinigingen blijken 

ook nog door de minister onderbouwd op verkeerde cijfermatige 

informatie. De inspectie heeft op 1 augustus 2009 veel meer 

zorgleerlingen geteld dan er daadwerkelijk zijn. In het primair 

onderwijs zijn bijna 20.000 zorgleerlingen teveel geteld. Er is 

geen 65 procent toename op het aantal zorgleerlingen, maar 

15 procent. Omdat die zorgleerlingen door het reguliere onderwijs 

opgevangen kunnen worden, zou de bezuiniging op speciaal 

onderwijs gerechtvaardigd zijn.

Het is een jaar waarin veel acties plaatsvinden en de AVS fl ink 

lobbyt in Den Haag. Met resultaat. Een geplande staking door 

de AVS en andere onderwijsvakbonden wordt zelfs afgelast 

omdat minister Van Bijsterveldt aankondigt dat de bezuiniging 

op Passend onderwijs (300 miljoen) een jaar wordt uitgesteld, 

in plaats van 1 augustus 2012 staat deze nu gepland voor 

1 augustus 2013. In feite gaat dit gefaseerd, zoals in de 

beleidsvoornemensbrief van de minister staat. Voor het veld is 

dit natuurlijk zeer gunstig, omdat we nu meer tijd hebben de 

geplande voorbereidingen uit te voeren, al zijn we het nog steeds 

niet eens met deze korting op de fi nanciële middelen.

In Den Haag ligt de aandacht (ook in de Cito-toets) vooral op taal 

en rekenen. Ik vind dat wel tekortdoen aan andere vakken, zoals 

cultuur en sport, die ook belangrijk zijn voor de ontwikkeling 

van een leerling. Scholen moeten immers opleiden voor een 

samenleving van de toekomst.

Professionalisering
In het bestuur is dit schooljaar – behalve over de samenwerking 

met de PO-Raad en de bezuinigingen rond Passend onderwijs – 

ook veel gesproken over de doorontwikkeling van het AVS 

professionaliseringsaanbod.

Een belangrijke ontwikkeling is de oprichting van het AVS 

Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs 

(met bijbehorende website www.avspifo.nl). Dit centrum is 

een door het CRKBO erkende organisatie. School for Leadership 

(dat hieronder valt) is hiermee een erkende onderwijsinstelling 

voor kort beroepsonderwijs.

Vanuit de politiek is er ook veel aandacht voor de professionali-

sering van de beroepsgroep. De AVS is daar uiteraard erg blij 

mee. Zij heeft in het lobby- en beleidscircuit richting minister 

Van Bijsterveldt het belang van de professionalisering en de 

Neder landse Schoolleiders Academie (NSA) – en de steun van 

schoolbesturen – benadrukt.

t o n  d uif:  ‘ w el  v ind  ik  dat  je  k inderen 
nie t  t e v eel  m o e t  a f rek enen  o p  a l l een 

m a a r  t e s t en  en  to e t sen .  in  g een 
enk el  l a nd  heef t  dat  de  k wa l it eit 

va n  he t  o nderw ij s  v erb e t erd’
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ESHA
Professionalisering en kennisuitwisseling vinden natuurlijk ook 

over de grenzen plaats. Als voorzitter van ESHA kan ik melden dat 

ESHA dit schooljaar een doorstart heeft gemaakt van een besloten 

bestuurdersnetwerk naar een echt schoolleidersnetwerk. De dit 

schooljaar opgerichte interactieve site www.esha.org benadrukt g benadrukt g

ook heel sterk dat netwerken. Schoolleiders uit diverse landen 

discussiëren met elkaar over diverse onderwerpen via video 

of discussiefora. In dit schooljaar zijn tien online magazines 

uitgekomen (zie ook www.eshamagazine.com).

Daarnaast is in mei 2011 het World Education Forum opgericht, 

dat als doelstelling heeft alle scholen in de wereld te verbinden 

om daardoor een krachtig signaal af te geven, dat alle kinderen 

de mogelijk heid moeten hebben om onderwijs te volgen. 

U zult er het komend jaar veel meer over horen. Zie ook 

www.worldeducationforum.com

Pensioen
Een ander veel besproken onderwerp is het pensioen. De AVS 

voert regelmatig gesprekken met het ambtenarencentrum. 

Discussies gaan over het pensioenakkoord en de dekkingsgraad 

van het ABP. Of er wel of niet geïndexeerd kan worden, hangt af 

van het dekkingspercentage van het fonds. Tegen het einde van 

het schooljaar stijgt de dekkingsgraad weer, nadat het een periode 

zeer laag is geweest. Maar bij het uitkomen van dit jaarverslag is 

de kans groot dat de dekkingsgraad in december 2011 onder de 

105% uitkomt en er niet geïndexeerd kan worden.

Vacatures
Wat dit schooljaar ook opvalt, is dat wij steeds vaker zien dat 

besturen de vacatures van schoolleiders niet opvullen. Het lijkt 

wel een trend aan het worden. Een andere directeur krijgt er 

‘gewoon’ een school bij en wordt op twee scholen directeur. 

Hier maken wij als AVS ons zorgen over. Een goede school heeft 

goed leiderschap en bekwame leerkrachten nodig. In oktober 

2011 wordt er weer een scholenpanel over de arbeidsmarkt en het 

invullen van vacatures gehouden.

AVS-congres
Elk jaar is het weer feest als we ons jaarlijkse AVS-congres 

organiseren. Bovengenoemde onderwerpen kunnen – naast 

talloze andere – ook besproken worden door de vele school-

leiders die op ons congres afkomen. Want netwerken, dit jaar 

heel goed aansluitend bij het thema ‘verbindend leiderschap’, is 

een van de redenen om ons congres te bezoeken. Daarnaast zijn 

er, zoals altijd, vele inspirerende workshops en sessies. 

Leden die ik spreek zijn altijd zeer enthousiast en geïnspireerd 

door de dag. De voorbereidingen voor het congres in 2012 zijn 

dit schooljaar al weer in volle gang. Het volgende congres vindt 

plaats op 16 maart 2012.

Regionale ledenbijeenkomsten
Ook dit jaar heeft de AVS weer een aantal ledenbijeenkomsten 

door het hele land georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten 

gaat de AVS met haar leden in gesprek en vinden discussies plaats 

over actuele onderwerpen. De ledenbijeenkomsten worden de 

ene keer beter bezocht dan de andere keer. Veel leden komen 

discussiëren als het onderwerp gaat over de bezuinigingen in 

het Passend onderwijs. De AVS gaat in de toekomst nog vaker 

regiobijeenkomsten organiseren, om zo de verbinding met de 

leden te versterken.

Overlijden
Dit jaar moesten we helaas afscheid nemen van twee zeer 

gewaardeerde medewerkers. Helpdeskadviseur Myrna Houtman 

overleed op 4 juni 2011. Zij heeft in de afgelopen twee jaar vele 

leden op deskundige wijze ondersteund.

Trieneke van Manen was ruim een jaar met fpu toen zij op 7 juli 

2011 overleed. Zij heeft in de tien jaar dat ze bij de AVS werkte, 

veel betekend voor het onderwijsveld en voor de ontwikkeling van 

de AVS. We missen ze allebei erg.

Het is op alle fronten een bewogen jaar geweest. Gelukkig zijn 

we een gezonde en sterke organisatie.

Volgend jaar kijken we dan nog uit naar een andere locatie – 

met meer mogelijkheden dan de huidige panden – waarvandaan 

we met zijn allen ons werk voor de leden kunnen voortzetten.

Ton Duif,

Voorzitter AVS
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Op het gebied van Passend onderwijs is het schooljaar 
2010 – 2011 een roerig jaar. De bezuinigingen zijn niet 
van de lucht en het tijdstip van invoering van de wet 
blijft lange tijd onzeker. De AVS organiseerde samen met 
andere onderwijsvakbonden, als tegenwicht, diverse 
acties. Deze zijn niet zonder resultaat. Het dossier 
Passend onderwijs in een notendop.

meer over de kwaliteit van onderwijs gaat. Als we goed onderwijs 

voor elk kind realiseren, zal blijken dat er veel meer kinderen van 

kunnen profi teren.” In haar beleidsplan Basis voor presteren legt 

minister Van Bijsterveldt de nadruk op de professionalisering van 

schoolleiders en leerkrachten. Hagens: “De AVS vindt het ook 

zeer belangrijk dat zij voldoende worden toegerust. Maar heeft 

de politiek enig idee hoe dat dan vorm te geven? Geef als politiek 

de middelen om Passend onderwijs te realiseren. Stel de scholen 

in staat om hun ambities waar te maken. Nu wordt het voor de 

scholen een bijna onmogelijke opgave.”

Aan het einde van het schooljaar 2010 – 2011 zijn de referentie-

kaders, na anderhalf jaar in ontwikkeling te zijn geweest, nog 

steeds niet defi nitief. In oktober 2011 zal dit hopelijk tot een fi naal 

document komen.

Passend onderwijs

In het schooljaar 2010 – 2011, waarin twee kabinetscrisissen 

plaats vinden, is het dossier Passend onderwijs aan schomme-

ling onderhevig. Soms wordt het dossier letterlijk even 

‘gepar keerd’. Het kabinet Rutte pakt het dossier weer op en 

kondigt bezuinigingen (300 miljoen) aan. Met de bezuinigings-

aankondigingen zijn de werk zaamheden van de regiegroep eind 

2010 een tijd stil gelegd. Eind mei 2011 is het overleg weer op 

gang gekomen. Als tegenbeweging organiseert de AVS, samen 

met diverse bonden, verschillende acties (zie pagina 5 en 6). 

Uiteindelijk wordt de bezuiniging van 300 miljoen op Passend 

onderwijs een jaar uitgesteld, maar de wetswijziging gaat wel 

in hetzelfde tempo door.

Onderwijskwaliteit
Senior adviseur Jos Hagens: “Door al die ‘toestanden’ zou je bijna 

vergeten dat het uiteindelijk om de inhoud gaat: hoe kunnen de 

scholen meer (gehandicapte) kinderen opvangen? In het veld en 

tijdens de studiedagen wordt duidelijk dat Passend onderwijs veel 

Zorgprofiel, basisprofiel en plusprofiel
Scholen moeten hun eigen zorgprofi el vaststellen, waarbij de AVS 

veel scholen ondersteunt met de praktijksimulaties Kind op de 

Gang (po) en Leerling bij de Les (vo). Tijdens een KOG-studiedag, 

met directies, IB’ers en teamleden, brengt de AVS het zorgprofi el 

van de school in kaart. Ditzelfde geldt voor LBL, waar directies van 

een school, teamleiders en MT’s aansluiten.

De praktijksimulaties KOG en LBL bestaan in 2011 zo’n vijf jaar. 

Dit heeft geresulteerd in ruim 2600 po-scholen die deelgenomen 

hebben aan KOG en 500 vo-teams die LBL hebben gedaan. Heike 

Sieber, de AVS-adviseur die de praktijksimulaties ontwikkelde: 

“Veel besturen en samenwerkingsverbanden waarvan de scholen 

deze studiedag hebben gevolgd, geven zich ook op voor het 

vervolg, een opbrengstsessie. Tijdens deze sessie met directies en 

IB’ers van de scholen, bovenschools managers en coördinatoren 

van samenwerkingsverbanden vindt een refl ectie (bezinning) 

op de uit de studiedag voortgekomen ‘zorgprofi elen’ plaats. De 

j o s  h a g en s:

‘a l s  w e  g o ed 

o nd erw ij s 

vo o r  el k  k ind 

r e a l i ser en ,  z a l 

b l i jk en  dat  er  v eel 

m eer  k inder en 

va n  k unnen 

pro f it er en ’

Foto: Hans Roggen
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opbrengsten van de studiedag (bijvoorbeeld welke leerlingen 

de school zelf denkt op te kunnen vangen) worden nog eens 

kritisch tegen het licht gehouden, rekening houdend met de 

strategische overwegingen en de visie van de school, het bestuur 

of samenwerkingsverband. Hieruit ontstaat het ‘basisprofi el’, 

een duidelijke omschrijving van de problematiek rondom 

het bieden van goed onderwijs en waar alle scholen zich aan 

conformeren, op welke termijn en onder welke randvoorwaarden. 

Ook kunnen zogenaamde ‘plusprofi elen’ ontstaan: scholen die 

meer kunnen aanbieden dan het ‘reguliere’ aanbod. Hierbij gaat 

het om bijvoorbeeld hoogbegaafdheid of slechthorendheid. Het 

SWV kan in die gevallen dan doorverwijzen naar zo’n school. 

Ten slotte komen er diverse strategische onderwerpen aan 

bod tijdens een opbrengstsessie, zoals het recht op thuisnabij 

onderwijs versus het recht op topkwaliteit onderwijs, importeren 

van kennis en/of exporteren van kinderen, onderwijskwaliteit 

en regionale verschillen tussen plattelands- en stadsscholen. 

De opbrengstsessie geeft helderheid bij onduidelijkheden die er 

nog zijn. Verslagen die de AVS van dit type sessie maakt, geven 

besturen handvatten om tot beleidskeuzes te komen.”

Opbrengstsessie
Het afgelopen schooljaar heeft de AVS de opbrengstsessies verder 

uitgebouwd en is er meer vraag naar geweest. Voor diverse grotere 

De acties

opdrachtgevers (besturen en samenwerkingsverbanden) heeft de 

AVS met succes een opbrengstsessie gefaciliteerd. Dat wil zeggen 

dat de opdrachtgever na afl oop echt in staat is om Passend 

onderwijs binnen de organisatie(s) uit te rollen.

De AVS heeft in dit verslagjaar KOG (po) en LBL (vo) ook 

aangepast aan het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 

(cluster 3 en 4).

Nieuwe applicaties in voorbereiding
De AVS staat niet stil in haar productontwikkelingen. In dit 

verslagjaar vinden voorbereidingen plaats om LBL aan te passen 

voor het mbo, zodat casuïstiek en methode aansluiten bij 

leerlingen en adolescenten in het beroepsonderwijs. Deze pilot 

heeft als werktitel Leerling aan de Slag. Deze praktijksimulatie 

wordt in het volgende schooljaar gelanceerd.

Een andere ontwikkeling is de webapplicatie onderwijszorg-

profi el. Met deze applicatie kunnen scholen hun schoolsituatie 

op het gebied van zorg goed in beeld brengen en defi niëren. 

Het is een ontwikkeldocument met een nulmeting, die directies 

zelf invullen, en die jaarlijks opnieuw tegen het licht gehouden 

wordt. Deze tool wordt ter beschikking gesteld aan de scholen 

die KOG (po) of LBL (vo) hebben gevolgd. Dit najaar komt dit 

instrument beschikbaar.

Op dinsdag 

9 novem ber 2010, 

vlak voor het begin 

van de onder-

wijs  begrotings-

behandeling, 

bieden 

16 werkgevers-, 

werknemers-, en 

ouderorganisaties 

gezamenlijk een petitie aan de Tweede Kamerleden aan. Hierin 

wordt uiteen gezet wat de gevolgen van deze bezuiniging zijn en 

dat de voorgenomen bezuiniging dus van tafel moet. Voorafgaand 

aan het aanbieden van de petitie is er een debat – georganiseerd 

door de AVS met nog 14 andere onderwijsorganisaties – met 

politici en vertegenwoordigers uit het onderwijsveld in Nieuws-

poort Den Haag. De moties die de oppositie indient, worden niet 

aangenomen. Na het bespreken van de onderwijsbegroting in 

de Tweede Kamer lijken de bezuinigingen op Passend onderwijs 

gewoon door te gaan. De onderwijsorganisaties beraden zich 

daarom op vervolgacties.

De AVS ontvangt vele bezorgde reacties van leden over de 

aangekondigde bezuinigingen in het primair onderwijs. De 

bezuinigingen gaan ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. 

Voor de AVS en andere (onderwijs)organisaties genoeg reden om 

vanaf half januari 2011 diverse regionale en landelijke acties te 

organiseren. Zo is er een ludieke actie – een fl ash mob – tijdens 

de NOT op woensdag 26 januari. Een grote groep NOT-bezoekers 

maakt om klokslag 12 uur met een beweging, kreten (‘nee, nee, 

nee’) en fl uitsignaal op de beursvloer duidelijk het niet eens te 

zijn met de bezuiniging van 300 miljoen euro. Op zo’n 300 scholen 

door het hele land vinden op hetzelfde moment ook ludieke acties 

plaats tegen de bezuinigingen. Deze actie is een voorproefje van 

de landelijke manifestatie die op woensdag 9 februari plaatsvindt 

in het Nieuwegeins Business Centre.

De fl ash mob op de NOT verliep in een goede sfeer en trok veel 
landelijke pers en lokale TV. 

Foto: Bart Maat

Foto: Gerard Helt
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De gezamenlijke 

onderwijsvak- en 

ouderorganisaties 

bundelen de 

krachten en 

organiseren op 

woensdag 9 februari 

in Nieuwegein de 

manifestatie ‘NEE 

tegen bezuinigingen JA voor passend onderwijs’ Ruim tienduizend 

onderwijsmensen uit het gehele land protes teren, binnen en 

buiten op het grasveld.

Donderdag 

17 februari, 

voorafgaand aan het 

(spoed)debat waarin 

de bezuiniging van 

300 miljoen op 

Passend onderwijs 

aan de orde komt, 

wordt de petitie ‘NEE 

tegen bezuinigingen, JA voor passend onderwijs’ (ondertekend 

door 150.000 mensen) overhandigd aan de Tweede Kamerleden. 

De bezuinigingen op Passend onderwijs gaan, als het aan de 

Tweede Kamer ligt, gewoon door, is de conclusie na het (spoed)

debat in de Kamer. De protesten gaan dus ook door.

De AVS is ook aanwezig bij het Amsterdams protest tegen 

Passend onderwijs. De Amsterdamse politieke oppositiepartijen 

organiseren maandag 28 februari om 17 uur op het Beursplein 

in Amsterdam een protestactie. De AVS laat op het podium haar 

mening horen over de bezuinigingen.

Een andere ‘publieksvriendelijke’ actie vindt plaats op zaterdag 

2 april bij het CDA-congres in Den Haag. Tijdens dit congres 

wordt een resolutie aangenomen die meer tijd vraagt om de 

stelselwijziging voor zorgleerlingen door te voeren en minder 

bezuinigingen met zich meebrengt. Er worden sjaals omhoog 

gehouden met de tekst ‘Heb hart voor Passend onderwijs.’ De AVS 

doet uiteraard ook mee.

Voorafgaand aan enkele regionale bijeenkomsten (in april) 

van het ministerie van OCW, waarbij OCW in gesprek gaat met 

schoolbesturen en schoolleiders over Passend onderwijs en 

de vormgeving van de samenwerkingsverbanden, vinden ook 

demonstraties plaats. Het doel is om de ambtenaar van het 

ministerie bij aankomst te laten weten dat het onderwijs zich nog 

lang niet heeft neergelegd bij de bezuinigingen van 300 miljoen en 

6000 ontslagen onder ambulant begeleiders.

Een geplande staking gaat uiteindelijk niet door vanwege nieuwe 

politieke beslissingen. Minister Van Bijsterveldt verklaart dat zij 

de bezuiniging op Passend onderwijs een jaar uitstelt en meer tijd 

neemt om een nieuw en beter stelsel van Passend onderwijs op te 

zetten. Ondertussen gaat de AVS met de andere bonden door met 

het ontwikkelen van 

alternatieve plannen. 

Ondanks het jaar 

uitstel organiseert 

de AVS, samen met 

onder andere CNV 

Onderwijs en AOb, 

een werkbijeenkomst 

voor schoolleiders 

op dinsdag 31 mei

in Utrecht. Schoolleiders en bestuurders hebben behoefte aan 

heldere richtlijnen en wettelijke kaders voor Passend onderwijs, 

is een van de conclusies. Zij zijn het voor een groot deel eens met 

de aanbevelingen van de Evaluatie- en adviescommissie Passend 

onderwijs (ECPO).

De AVS vindt dat de acties geslaagd zijn. Carine Hulscher-Slot: 

“De AVS voelt zich gesterkt in de door haar ingezette lijn. 

Maar de vraag blijft wat de Tweede en Eerste Kamer er uiteindelijk 

mee doen. We merken dat de actiebereidheid minder wordt zodra 

de minister heeft toegezegd de bezuinigingen uit te stellen. 

De bezuinigingen zijn daarmee echter nog niet van tafel. De AVS 

probeert nog steeds waar mogelijk de politiek te beïnvloeden. 

Het is goed denkbaar dat er in de nabije toekomst nog meer 

acties volgen.”

De sfeer tijdens de manifestatie op 9 februari was goed. Het onder-
wijs veld laat op een ludieke manier van zich horen, met muziek, een 
column, een protestlied en sprekers (waaronder Ton Duif ).

c a r ine  hul s c her- sl ot:  ‘ w e  m er k en  dat  d e  a c t ieb er eid heid 

m ind er  wo r dt  zo d r a  d e  m ini s t er  heef t  t o eg e zeg d  d e 

b e zuini g in g en  uit  t e  s t el l en .  de  b e zuini g in g en  zi jn 

da a r m ee  ec h t er  n o g  nie t  va n  ta f el’

Foto: Hans Kouwenhoven

Foto: Bart Maat

Foto: Hans Roggen

Foto: Gertjan van Midden

Foto: Wiebo van de Hel
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In het verslagjaar vinden geen collectieve overleggen 
over de sector-cao plaats. Dit omdat de minster 
vasthoudt aan de nullijn voor wat betreft de 
salarisontwikkeling. Wel wordt overleg gevoerd over de 
cao-po en vindt er Decentraal Georganiseerd Overleg 
(DGO) plaats. Carine Hulscher-Slot voert namens de 
AVS de onderhandelingen.

Sectortafel PO
In het vorige verslagjaar is de sectortafel PO (de ronde tafel) 

ingericht voor het overleg tussen PO-Raad en vakbonden. Zo 

is er overlegd over de professionalisering van schoolleiders 

en de gevolgen van de opheffi ng van het Sectorbestuur 

Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) per 1 januari 2012. Besproken is hoe 

haar taken, met de bijbehorende structuur, overgeheveld kunnen 

worden naar de sectortafel. Dit heeft tot overeenstemming geleid.

Collectieve 
  belangenbehartiging

In het schooljaar 2010 – 2011 is er geen formeel overleg geweest 

met OCW over de sector-cao, omdat de nullijn nog steeds wordt 

gehanteerd. Wel heeft de AVS overleg met OCW, PO-Raad, VO-raad 

en onderwijsbonden over de opvang van de bezuiniging op 

ambulante begeleiding. Gezamenlijk is een convenant opgesteld 

om personele tekorten op te vangen. Naast ontslagsituaties door 

de bezuinigingen is er namelijk ook sprake van een tekort aan 

arbeidskrachten in de sector. Hulscher-Slot: “In september 2010 

hebben we het Matchpunt Passend Werk Passend Onderwijs 

opgericht om medewerkers die met ontslag worden bedreigd te 

begeleiden van werk naar werk.” (www.passendonderwijs.nlbegeleiden van werk naar werk.” (www.passendonderwijs.nlbegeleiden van werk naar werk.” ( /

matchpunt)

Cao-po
Er is in het verslagjaar gedurende een aantal maanden intensief 

overleg gevoerd door de AVS en de andere bonden met de 

PO-Raad over een cao-po. Hulscher-Slot: “Dit overleg heeft niet 

tot resultaat geleid. De standpunten bij een aantal onderwerpen 

lagen te ver uiteen om tot een onderhandelaarsakkoord te kunnen 

komen. Daarom hebben we begin dit kalenderjaar besloten dit 

overleg niet voort te zetten en de cao opnieuw te verlengen, tot 

1 januari 2012.”

Doordecentralisatie
De AVS participeert ook in het overleg over doordecentralisatie 

van de arbeidsvoorwaarden. Een cao waar alles in zit: salaris, 

arbeidsvoorwaarden, primair en secundair. In dit tripartiet overleg 

participeren OCW, PO-Raad en de onderwijsbonden. Aan het einde 

van het verslagjaar is het overleg nog niet afgerond.

Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO)
De AVS is actief in het Decentraal Georganiseerd Overleg 

(DGO). AVS-adviseur Theo van den Burger, één van de DGO-

onderhandelaars: “Het aantal DGO’s is het afgelopen schooljaar 

toegenomen tot rond de 150. Soms zijn we twee à drie keer per 

week aanwezig bij een DGO-overleg, die over het sociaal plan 

van een schoolbestuur gaat.” De AVS is dan één van de vier 

vakcentrales die bij dit overleg aanwezig is.

c a r ine  hul s c her- sl ot:  ‘ in  sep t em b er 

20 10  heb b en  w e  he t  m at c hpunt  pa ssend 

w er k  pa ssend  o nd erw ij s  o p g er i c h t 

o m  m ed e w er k er s  d ie  m e t  o nt sl a g 

wo r d en  b ed r ei g d  t e  b eg el eid en  va n 

w er k  n a a r  w er k ’
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De AVS Helpdesk ondersteunt ook dit schooljaar veel 
AVS-leden. Met wekelijks rond de 200 contacten (mails en 
telefoontjes) is er een toename in het aantal vragen. Rond 
de 100 zaken worden doorverwezen naar de juridische 
ondersteuning. Ook zijn AVS-adviseurs van de Helpdesk 
actief in diverse (technische) werkgroepen op het terrein 
van onder andere de cao-po.

In het schooljaar 2010 – 2011 bemannen vier adviseurs de AVS 

Helpdesk: Harry van Soest, Theo van den Burger, Jannita Witten 

en Gerard van Uunen. De vragen die zij dagelijks ontvangen, gaan 

over de bezuinigingen en problemen die daaruit voortkomen 

(ook in het kader van Passend onderwijs), regelgeving (bapo, 

taakbeleid, normjaartaak, functiemix), individuele rechtspositie 

(ontslag, confl icten, functioneren, reorganisaties) en sociale 

wetgeving (WW, WIA, bovenwettelijke uitkering). De AVS Helpdesk 

behar tigt de werknemersbelangen van de AVS-leden. Daarnaast 

beant woordt zij algemene vragen van directieleden, bijvoorbeeld 

op het gebied van wetgeving, regelgeving, huisvesting en 

Individuele 
  belangenbehartiging

b e zuini g in g en 

o p  b e s t uur  en 

m a n a g em ent  o f 

d e  ov erg a n g 

n a a r  een  a nd er e 

b e s t uur s vo r m 

k unnen  d ir ec t 

g e vo l g en  heb b en 

vo o r  d e  p o sit ie 

va n  d ir ec t ie s 

en  a l g em een 

d ir ec t eur en

De adviseurs van de AVS Helpdesk en de juridische ondersteuning, v.l.n.r. Ritsert Haitsma (advocaat),
Jannita Witten, Harry van Soest, Anita Vink (jurist) en Theo van den Burger. Adviseur Gerard van Uunen
ontbreekt op de foto.

fi nanciën. Theo van den Burger en Harry van Soest geven ook 

individuele begeleiding en voorlichting aan schoolleiders in 

verband met de gevolgen die uit DGO kunnen voortvloeien.

Bij de juridische ondersteuning gaat het om problemen met 

betrekking tot de eigen rechtspositie als werknemer, zoals 

situaties van herplaatsing, arbeidsongeschiktheid, confl icten, 

schorsing en dreigend ontslag. Ook bezuinigingen op bestuur 

en management of de overgang naar een andere bestuursvorm 

kunnen direct gevolgen hebben voor de positie van directies en 

algemeen directeuren.

De AVS Helpdesk vertegenwoordigt de AVS in diverse overleggen, 

zoals de expertgroep Krimp (over de daling van het aantal 

leerlingen in de regio’s), de werkgroep functiemix en diverse 

technische werkgroepen Arbeidsvoorwaarden (cao-po). Hierdoor 

kan zij adequaat inspelen op de actualiteit.

De AVS Helpdesk is het hele schooljaar bereikbaar, ook tijdens de 

zomervakantie.

Foto: Winnie Lafeber
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Ook dit jaar weten de AVS-leden onze adviseurs te vinden 
bij vragen over de organisatie, de eigen persoonlijke 
ontwikkeling of die van het team. Veel vragen gaan dit 
schooljaar over Passend onderwijs, het beoordelen van 
personeel en veiligheid.

Bezuinigingen, veranderende wetgeving en mogelijk uitstel in het 

dossier Passend onderwijs zorgen voor veel bezorgdheid bij onze 

leden. De AVS kan veel scholen helpen met het in kaart brengen 

van het zorgprofi el en de benodigde (team)competenties door te 

adviseren een Kind op de Gang (po) danwel Leerling bij de Les (vo) 

traject via de AVS te volgen.

Persoonlijke begeleiding
Hoe omgaan met het beoordelen van personeel is een ander 

onderwerp waar veel leden vragen over stellen aan de adviseurs. 

De adviseurs van de AVS die de School for Leadership trainingen geven of maatwerk- en adviestrajecten verzorgen.

Advies & Coaching

tom roet ert:  ‘direc t euren  ont dek k en 

dat  coac hing een  e x t r a ,   per soonl ijk , 

begel eiding sins t rument k a n zi jn . 

coac hing is  va a k effec t ief,  omdat  de 

 a dviseur ‘on t he  job’  begel eidt ’

Adviseur Tom Roetert: “Bij het beoordelen van personeel gaat 

het om meer dan een gesprekkencyclus. Het écht beoordelen 

van leerkrachten en directeuren is voor sommigen nog een grote 

stap. De AVS kan hierin adviseren of bijvoorbeeld een van haar 

trainingen aanraden: ‘stimulerend beoordelen, het gesprek’.” 

In het verlengde hiervan komen er ook steeds meer coachings-

vragen bij de AVS terecht. Roetert: “Directeuren ontdekken 

dat coaching een extra, persoonlijk, begeleidings instrument 

kan zijn. Coaching is vaak effectief, omdat de adviseur ‘on the 

job’ begeleidt. Het gaat om vragen als: hoe ga ik om met mijn 

personeel? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn grenzen niet overschrijd? 

Vind ik mijn werk nog wel leuk?” Ook veiligheid is een belangrijk 

thema waar veel vragen over binnenkomen.

Foto: Hans Roggen
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Ook dit jaar staan de ontwikkelingen op gebied van 
trainingen, opleidingen en maatwerk niet stil. De AVS 
ontwikkelt nieuw aanbod dat past bij de veran de rende 
maatschappij en daardoor andere professionalise rings-
behoefte van de leden. Met de oprichting van het AVS 
Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend 
Onderwijs maakt de AVS een grote kwaliteitsslag.

In haar toekomstbeeld schetst de AVS de verdergaande profes-

siona lisering van haar leden. Een directeur of een bovenschools 

manager raakt immers nooit uitgeleerd. Daarom probeert de AVS 

het professionaliseringsaanbod verder uit te breiden, ook door het 

aangaan van samenwerking met interessante partners die nieuwe 

(scholings-) producten kunnen aanbieden.

AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum 
Funderend Onderwijs
Een hoogtepunt in dit schooljaar is de oprichting van het AVS 

Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs 

(zie www.avspifo.nl), waar alle activiteiten op het gebied van 

professionalisering onder vallen. Roetert: “De AVS heeft inmiddels 

naast het bestaande po-aanbod nu ook voor het nieuwe jaar een 

aanbod voor het vo.”

Het aantal deelnemers aan de trainingen en opleidingen is ook 

dit jaar weer toegenomen. Er is veel vraag naar opleidingen, 

zoals de opleiding tot middenmanager en tot interimmanager, en 

de trainingen op het gebied van coaching (competentiegericht 

en meesterlijk coachen). In aansluiting op de maatschappelijke 

ontwikkelingen en vragen vanuit het veld heeft de AVS ook nieuwe 

trainingen ontwikkeld, die de focus leggen op (de omgang met) 

nieuwe media (zoals ‘de papierloze school’, ‘theorie U in de 

school’ en ‘opbrengstgericht leiderschap’). 

Andere nieuw ontwikkelde trainingen zijn bijvoorbeeld ‘Elke 

school een TOPschool’, ‘een zorgstructuur op school’ en 

‘presentatietechnieken’.

School for Leadership

t o m  ro e t er t:

‘d e  av s  heef t 

inm id d el s  n a a s t 

he t  b e s ta a nd e 

p o -a a nb o d  nu  o o k 

vo o r  he t  nieu w e 

j a a r  een  a a nb o d 

vo o r  he t  vo’

Foto: Hans Roggen
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Maatwerk
Maatwerktrajecten en met name incompany trainingen zijn 

ook nog steeds zeer in trek bij vooral (grote) stichtingen. Het 

voordeel van maatwerk is, dat meerdere directeuren uit dezelfde 

regio (stichting) tegelijkertijd een training kunnen volgen die is 

afgestemd op hun specifi eke vragen. Het School for Leadership-

aanbod is vaak een inspiratie of aanleiding om een op maat 

training over een bepaald onderwerp aan te vragen.

Uiteraard is ook in 2010 – 2011 weer intensief contact geweest 

met de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). De AVS 

ziet de meerwaarde in van het registreren van directeuren voor 

de professionele ontwikkeling. De trainingen en opleidingen 

van de AVS sluiten aan bij de competentieontwikkelingen en 

uitgangspunten van de NSA.

Professionaliseringsgids
Al het aanbod van School for Leadership en advies & coaching 

is ook dit jaar weer vastgelegd in een Professionaliserings-

gids. Eind dit schooljaar is de AVS ook bezig geweest met de 

voorbereidingen voor een Professionaliseringsgids voor het 

voortgezet onderwijs.

he t  s c h o o l  fo r 

l e a d er ship -

a a nb o d  i s  va a k 

een  in spir at ie  o f 

a a nl eid in g  o m  een 

o p  m a at  t r a inin g 

ov er  een  b epa a l d 

o nd erw er p  a a n  t e 

v r a g en

Foto: Hans Roggen

Foto: Hans Roggen
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In het schooljaar 2010 – 2011 heeft 

de AVS drie groepsstudiereizen 

georganiseerd: naar Cyprus, Dublin 

en Italië. Daarnaast heeft de AVS 

drie maatwerkreizen georganiseerd. 

Marina Vijlbrief, AVS-coördinator 

internationalisering, begeleidt deze 

reizen naar Stockholm, Berlijn en 

Dublin. De redenen om voor een maatwerkreis te kiezen, zijn 

divers. Zo is de aanleiding van de maatwerkreis naar Stockholm 

een besturenfusie, waarbij het draait om het versterken van 

de samenwerking tussen besturen en (nieuwe) directeuren en 

teambuilding. Een ander schoolbestuur, dat een eigen kweekvijver 

van directeuren heeft, gaat met zijn aspirant-leden naar Berlijn. 

Beide keren is het thema ‘Passend onderwijs.’ Opmerkelijk is dat 

er dit schooljaar veel belangstelling is van directeuren uit het 

speciaal onderwijs en het thema ‘Passend onderwijs’.

De vier prijswinnaars van de ledenwerfactie, waarbij twee 

leden (die een nieuw lid aanmelden) en twee nieuwe leden een 

reischeque kunnen winnen, zijn alle vier mee op reis gegaan met 

de AVS. Twee directeuren zijn naar Dublin gegaan, twee naar Italië.

Reisdeelnemers zijn heel enthousiast over de reizen vanwege 

de inhoudelijke gesprekken die vaak tot ’s avonds laat doorgaan 

en de netwerkcontacten die ze opdoen. Voor de AVS hebben 

deze contacten geleid tot vervolgintervisiegesprekken en twee 

eTwinningprojecten: twee scholen in Nederland gaan ieder 

dit project aan met twee verschillende dorpsscholen in Italië. 

eTwinning is een nieuwe manier van communiceren via een 

community of virtuele projectruimte tussen twee landen in een 

periode van twee jaar.

Naast deze educatieve reizen en eTwinningprojecten hebben AVS-

leden ook de mogelijkheid internationale contacten op te doen via 

ESHA, waar zij onderwijsontwikkelingen in alle Europese lidstaten 

kunnen volgen en kennis en ervaring kunnen delen.

Huisvestingsadviseur Jan Schraven is vanuit de AVS verbonden 

aan het Servicecentrum Scholenbouw (SCS). Het SCS ontwikkelt 

onder andere innovatieve contractsvormen of Publiek Private 

Samenwerking (PPS) en test deze uit via proefprojecten in het 

onderwijs. Een voorbeeld van een nieuwe contractvorm is een 

school die een contract sluit met een marktpartij op basis van 

een aantal vooraf gedefi nieerde technische prestaties. Deze 

marktpartij heeft meer vrijheid in de keuze van technische 

oplossingen en staat daarnaast garant voor het behalen van 

deze prestaties. De school betaalt alleen als de prestaties ook 

daadwerkelijk worden gerealiseerd.

De meeste aandacht gaat uit naar de kwaliteit van de 

onderwijshuisvesting, vooral het slechte binnenmilieu. Slechte 

ventilatie leidt tot hoge CO2-waarden in de Nederlandse 

klaslokalen, met niet alleen gezondheidsklachten, maar ook 

verminderde leerprestaties als gevolg. Hierdoor zijn ingrepen in 

een schoolgebouw vaak noodzakelijk. Jan Schraven: “Vanuit het 

ministerie van OCW zijn extra middelen ingezet, waarmee scholen 

samen met de gemeente een aantal ingrepen aan gebouwen 

kunnen uitvoeren. Wat vaak ontbreekt, is goede voorlichting. 

Schoolleiders moeten tenslotte worden ondersteund bij het 

maken van keuzes in de beste technische oplossing voor hun 

gebouw.”

Educatieve reizen

Onderwijshuisvesting

In het schooljaar 2010 – 2011 heeft 

de AVS drie groepsstudiereizen 

georganiseerd: naar Cyprus, Dublin 

en Italië. Daarnaast heeft de AVS 

drie maatwerkreizen georganiseerd. 

Marina Vijlbrief, AVS-coördinator 

internationalisering, begeleidt deze 

reizen naar Stockholm, Berlijn en 

Dublin. De redenen om voor een maatwerkreis te kiezen, zijn 

Foto: Hans Roggen
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In 2009 is het programma ‘Effectief schakelen tussen 
primair en voortgezet onderwijs’ gestart. Een initiatief van 
de AVS, PO-Raad, VO-raad en het Cito, die gezamenlijk 
de overgang van leerlingen tussen het primair en het 
voortgezet onderwijs willen verbeteren. Vanuit het 
ministerie is het verzoek bij de organisaties neergelegd 
om samen een advies uit te brengen over de onderdelen 
uit het programma Effectief schakelen.

Werkgroeplid en AVS-adviseur Wiel Botterweck: “Het streven 

van de werkgroep is basis- en voortgezet onderwijs gezamenlijk 

verantwoordelijk te maken voor de overstap en de verschillen in 

cultuur te slechten.”

Rondetafelbijeenkomst
Vanuit de netwerken van de betrokken organisaties vindt in 

oktober 2010 een rondetafelbijeenkomst plaats over de overgang 

Overgang PO-VO

w iel  b ot t erw ec k :

‘he t  s t r e v en  va n 

d e  w er kg ro ep  i s 

b a si s -  en  vo o r t-

g e ze t  o nd erw ij s 

g e z a m enl i jk 

v er a nt wo o r d el i jk 

t e  m a k en  vo o r  d e 

ov er s ta p  en  d e 

v er s c hil l en 

in  c ult uur  t e 

sl ec h t en ’ 

Het programma Effectief schakelen heeft het afgelopen jaar 

de nadruk gelegd op twee onderdelen, onder andere via 

onderzoeken. Het eerste onderdeel gaat over de effecten van 

het verplaatsen van de Cito-eindtoets. In 2010 is een pilot 

uitgevoerd, waarbij op 55 scholen in vier regio’s de afname van 

de Cito-eindtoets is verplaatst van begin februari naar eind 

maart (onderzoek ITS/Kohnstam). Het tweede onderdeel heeft 

betrekking op het verbeteren van de informatieoverdracht tussen 

primair en voortgezet onderwijs (onderzoek Oberon). Centraal 

daarin staat de vraag op welke manier leerlingengegevens aan 

het einde van het basisonderwijs of speciaal (basis)onderwijs 

worden overgedragen naar het voortgezet onderwijs en op welke 

manier het voortgezet onderwijs vervolgens gebruikmaakt van die 

gegevens. En hoe een en ander zich verhoudt tot de invoering van 

de referentieniveaus. 

po-vo. Bestuurders en algemeen directeuren uit het primair en 

voortgezet onderwijs nemen deel. Het doel van de bijeenkomst is 

te onderzoeken hoe de sectoren (po en vo), die zich gezamenlijk 

verantwoordelijk voelen voor een soepele overgang, beter kunnen 

samenwerken; waar liggen mogelijkheden en wat zijn knelpunten?

Uiteindelijk heeft dit in februari 2011 geleid tot een gezamenlijk 

advies van de organisaties aan de minister. De belangrijkste 

aandachtsgebieden zijn:

•  Overdracht in het kader van de referentieniveaus;

•  Informatieoverdracht op overige thema’s;

•  Toetsing referentieniveaus ten behoeve van de doorgaande lijn;

•  Aansluiting bij elektronisch leerdossier (ELD);

•  Vermindering van de cultuurverschillen.

Brugklasleerling Tijmen Gerrits, het jongste panellid ooit van een 
Onderwijscafé, vertelt over zijn ervaring in de brugklas en zijn keuze 
voor deze school. Daarnaast zijn vader, onderwijsjournalist Robin 
Gerrits. Helemaal links: Wouter Camps, specialist in het puberbrein.

Foto: Jan de Groen
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In het oog springend in het advies is de hartenkreet van onze 

voorzitter Ton Duif:

“In algemene zin staan de PO-Raad, AVS en VO-raad op het 

standpunt zo min mogelijk landelijk te regelen op het gebied 

van informatieoverdracht. Scholen voor primair en voortgezet 

onderwijs hebben nagenoeg altijd op regionaal of lokaal niveau 

afspraken gemaakt over de overdracht. Het voorstel is om op 

landelijk niveau alleen afspraken te maken over cognitieve 

prestaties en capaciteiten in het kader van de referentieniveaus. 

Voor overige informatie is het niet nodig en wenselijk om de wijze 

van invulling centraal vast te leggen.”

Daarnaast is de slotnuancering in het advies tekenend voor de 

visie van de betrokken organisaties:

Leerresultaten en voldoende tijd voor de basisvaardigheden zijn 

van groot belang. Dat wordt door de PO-Raad, AVS en VO-raad 

onderschreven. De focus op resultaten en op de overdracht van 

resultaten heeft het risico in zich dat de toets een doel op zich 

wordt. Hier willen de organisaties voor waken. Het is niet de 

bedoeling in een toetscircus terecht te komen. Het gaat niet om 

doorlopende toetslijnen, maar om doorlopende leerlijnen; toetsen 

zijn daarbij een hulpmiddel, geen doel. Juist het gebruik van 

toetsgegevens voor het (over de sectoren heen) optimaal inrichten 

van het onderwijsleerproces is waar het bij de toetsing om moet 

gaan. Daarnaast is het verminderen van cultuurverschillen, zodat 

beide sectoren van elkaars aanpak kunnen leren, een sterkere lijn 

voor een optimale overdracht.

Op basis van de opbrengsten van de onderzoeken van Oberon en 

ITS/Kohnstam en de informatie van het veld verstrekt tijdens de 

rondetafelconferentie hebben Wiel Botterweck (AVS) en Jessica 

Tissink (VO-raad) een presentatie verzorgd op het AVS-congres 

van maart 2011. Eind april is er een Onderwijscafé gewijd aan het 

onderwerp ‘overgang basisonderwijs-brugklas’. Inmiddels heeft 

het ministerie te kennen gegeven het thema Effectief schakelen 

met de betrokken organisaties (PO-raad, VO-raad en AVS) verder 

door te willen zetten.

d e  fo c us  o p  r e sultat en 

en  o p  d e  ov er d r a c h t 

va n  r e sultat en  heef t 

he t  r i s i co  in  z i c h  dat  d e 

t o e t s  een  d o el  o p  z i c h 

wo r dt

Opbrengstgericht leiderschap staat nog steeds in de 
belangstelling. Ook het ministerie van OCW hecht waarde 
aan dit thema in zijn actieplan ‘Basis voor presteren’. 
Nieuw zijn dit schooljaar de regionale netwerken voor de 
deelnemers aan het project Opbrengstgericht leiderschap.

Een van de actielijnen in het actieplan ‘Basis voor presteren’, 

de nieuwe kwaliteitsagenda die minister Van Bijsterveldt in 

mei publiceerde, heeft als titel ‘opbrengstgericht leiderschap 

en professionalisering’. AVS-adviseur Carine Hulscher-Slot, 

projectleider van het project Opbrengstgericht leiderschap: 

“Hierbij wordt bevestigd dat voor een goed functionerend 

team goed leiderschap binnen de school een voorwaarde is 

voor de kwaliteit van het onderwijs en het functioneren van 

de leerkrachten. Er is dus specifi eke aandacht nodig voor 

opbrengstgericht leiderschap. In het actieplan wordt ook 

gerefereerd aan het project: de eerste resultaten zijn zichtbaar en 

veelbelovend.”

Opbrengstgericht leiderschap

Illustratie: Sandra de Haan en Erik Wielaert
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Het project ‘versterken opbrengstgericht werken door bestuur en 

management’, beter bekend als ‘Opbrengstgericht leider schap’ 

(van de PO-Raad), is een groot project dat in het school jaar

2009 – 2010 is gestart en loopt over een periode van drie jaar.

Schoolbesturen hebben, meestal in overleg met hun school-

leiders, een plan van aanpak ingediend, waarin zij de doelen 

en activiteiten rond opbrengst gericht leiderschap hebben 

opgenomen. Zo nu en dan is kritiek te horen over het feit dat er 

bij opbrengst gericht werken onevenredig veel aandacht is voor de 

basis vaardigheden rekenen en taal. Het advies van de Onderwijs-

raad bij ‘Basis voor presteren’ gaat hier op in: “Belangrijk is dat 

de aandacht voor taal en rekenen niet leidt tot een kwaliteits-

vermindering van andere vakken of minder aandacht voor de 

sociaal-emotionele ontwikkeling. De Onderwijsraad pleit voor 

een integrale visie op leren en ontwikkeling.” Hulscher-Slot: “We  “We  “

zoeken synergie met andere projecten vanuit de kwaliteitsagenda: 

naast de reken- en taalverbetertrajecten zijn dat bijvoorbeeld ook 

projecten gericht op zwakke en zeer zwakke scholen.”

Nieuwsbrief en regionale netwerken
Dit schooljaar is een tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief 

opgezet voor deelnemers en andere belangstellenden en is 

begonnen met regionale netwerken voor deelnemers aan het 

project. Projectleider Carine Hulscher-Slot: “De netwerken zijn 

verdeeld in zes regio’s. Deelnemers presenteren hier hun project, 

waarbij het draait om uitwisselen van kennis, ervaringen en 

praktijkvoorbeelden. Ze voorzien in de behoefte aan leren van en 

met elkaar.”

Conferenties
In oktober 2010 heeft de AVS haar steentje bijgedragen aan de 

besturenconferentie Bestuur aan zet van de PO-Raad. Deelnemers 

aan het project opbrengstgericht leiderschap verzorgen diverse 

workshops.

Aan het eind van dit verslagjaar vinden de voorbereidingen 

plaats voor de conferentie ‘Opbrengstgericht leiderschap’ op 

16 november 2011. Voor de invulling van het programma maakt 

de AVS gebruik van input vanuit de regionale netwerken en van 

bijdragen van projectdeelnemers.

c a r ine  hul s c her- sl ot:  ‘ vo o r  een  g o ed 

f un c t i o ner end  t e a m  i s  g o ed  l eid er s c h a p 

b innen  d e  s c h o o l  een  vo o rwa a r d e  vo o r 

d e  k wa l it eit  va n  he t  o nd erw ij s  en  he t 

f un c t i o ner en  va n  de  l eer k r a c h t en ’

In het wetsvoorstel Goed onderwijs, goed bestuur is 
de functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht 
vastgelegd. Een bestuursfi losofi e die hierbij goed 
bruikbaar is, is Policy Governance®. Hierbij gaat het om 
een duidelijk onderscheid tussen bestuur en management.

In het Policy Governance® (PG) model van John Carver wordt de 

handelingsruimte van de bovenschools manager(s), algemeen 

directeur of College van Bestuur (CvB) bepaald door het 

formu leren van wat niet tot hun bevoegdheden behoort, de zoge-niet tot hun bevoegdheden behoort, de zoge-niet

naamde don’ts. De uitgangspunten van PG zijn verwerkt in tien 

basisprincipes. Voorbeelden hiervan zijn dat een bestuur bestuurt 

namens de eigenaren, dat bestuursuitspraken overwegend 

beleidsuitspraken zijn, dat het bestuur defi nieert en mandateert 

(in plaats van te reageren en te ratifi ceren) en dat de schakel 

tussen bestuur en directeur ruimte en veiligheid moet bieden. 

Carine Hulscher-Slot is een kenner van dit bestuursmodel en 

begeleidt een aantal trajecten op gebied van PG. Hulscher-Slot:

“Het bestuur heeft bij PG een rol als toezichthouder namens de 

maatschappelijke achterban. Het bestuur stelt een beleidskader 

vast waarin het doelstellings- en kaderstellende uitspraken 

formuleert. De directie krijgt het mandaat om de organisatie te 

leiden, met een paar beperkingen. Het bestuur heeft met die 

beperkingen een goed controlemiddel in handen, zonder zich 

met de dagelijkse gang van zaken te hoeven bemoeien. Ik pas 

dit bestuursmodel toe om de verhouding bestuurder en directie 

helder in kaart te brengen.” Dit model is ook toepasbaar in het 

voortgezet onderwijs.

Op 1 augustus 2011 is de functiescheiding tussen bestuur en 

toezicht verplicht (wet Goed onderwijs, goed bestuur). Veel 

besturen kloppen daarom bij de AVS aan. Carine Hulscher-Slot 

geeft het afgelopen schooljaar aan diverse besturen advies 

met betrekking tot de structuur die ze daarvoor kunnen kiezen. 

Hulscher-Slot: “Twee varianten komen daarbij het meest aan bod: 

een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT) of 

een bovenschools directeur met bestuurlijke taken met daarnaast 

een toezichthoudend bestuur.”

Governance

Illustratie: Sandra de Haan en Erik Wielaert
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Via diverse kanalen heeft de AVS contact met haar leden of 
andersom. Bijvoorbeeld via de ledenraad of via de AVS-
adviseurs (Helpdesk, advies en trainingen) of een van de 
andere collega’s. De afdeling communicatie geeft diverse 
publicaties uit en maakt een begin met het gebruik van 
social media. Daarnaast organiseert de AVS bijeenkomsten 
(AVS-congres, het onderwijscafé, de NOT en regionale 
bijeenkomsten) waar leden met de AVS en collega’s in 
contact komen. Ook via netwerken en scholenpanels 
communiceert de AVS met haar leden. Met diverse leden-
werfacties richt de AVS zich tot potentiële nieuwe leden.

Ledenraad
De AVS Ledenraad, formeel het hoogste orgaan van de vereniging, 

is de vertegenwoordiger van alle leden van de AVS. Zij geeft 

gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Tegenover het 

bestuur kan ze haar mening inbrengen, het beleid controleren, 

sparren en al dan niet instemmen met bepaalde zaken.

De ledenraad is in het verslagjaar vier keer bij elkaar geweest, 

en daar waar gewenst wordt er tussentijds extra overleg gevoerd. 

De thema’s die aan de orde komen, zijn afkomstig van de leden 

van de ledenraad of van het bestuur.

In het reguliere overleg zijn diverse onderwerpen aan bod 

gekomen. Zo zijn besproken: de kansen en risico’s van Passend 

onderwijs, de invoering van de functiemix, de referentieniveaus, 

de knellende regelgeving, de werkdruk, het regeerakkoord en 

ook de samenwerking met de PO-Raad en de mogelijkheden van 

een sectororganisatie. Verder heeft de ledenraad overleg gehad 

over de AVS-structuur, professionalisering van schoolleiders, 

CAO & sociale zekerheid, internationalisering en de relatie met 

PO-Raad en VO-raad. Dit jaar is de ledenraad ook nadrukkelijk 

aanwezig geweest op de NOT en het AVS-congres.

In dit verslagjaar zijn er verkiezingen van de ledenraad geweest en 

zijn er vijf nieuwe leden bijgekomen en vijf leden herkozen (van in 

totaal 25 leden). Aan het eind van het schooljaar geeft Peter van 

Eijk de voorzittershamer over aan Maarten Bauer. Van Eijk blijft 

overigens wel gewoon lid van de ledenraad.

Publicaties 
De afdeling communicatie beheert de websites en publiceert 

Kader Primair, Kadernieuws,  de AVS Agenda, Professionali-

seringsgids en diverse brochures. De AVS vindt het belangrijk te 

horen wat leden van haar producten vinden en past deze zo nodig 

aan.

Website en nieuwsbrieven
De AVS is op diverse terreinen actief en de website is hier een 

goede afspiegeling van. Door middel van dossiers, een goede 

zoekfunctie en een beknopte navigatie vinden bezoekers van de 

website snel de gezochte informatie. De meest bezochte gedeeltes 

van de website zijn de veelgestelde vragen aan de helpdesk, het 

cursusaanbod van de School for Leadership, het AVS congres 

2011 en Mijn AVS. De website trekt zo’n 20.000 bezoekers per 

maand. Naast de avs-website onderhoudt de AVS de goed lopende 

vacaturewebsite www.werkeninhetprimaironderwijs.nl. 

Halverwege het verslagjaar is de vacaturesite voor het vo 

opgericht: www.werkeninhetvoortgezetonderwijs.nl

Tweewekelijks brengt de afdeling Communicatie de digitale 

nieuwsbrief po uit, met nieuwsberichten, agenda, recente 

vacatures en relevante AVS-informatie. In schooljaar 2010 – 2011 is 

de nieuwsbrief vo bijna maandelijks verzonden.

Contact met de leden

Social media 
Geen organisatie kan eigenlijk meer om de 

social media heen. Tot deze conclusie komt 

ook de AVS. Van een hype zijn deze media 

uitgegroeid tot een ware trend. De afdeling communicatie van 

de AVS heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van 

social media. Voorzichtige pogingen op dit gebied zijn tegen 

het einde van het verslagjaar gedaan, zoals het versturen van 

de maandelijkse poll via Twitter. De AVS laat in het komende 

schooljaar zeker meer van zich horen via de social media (zoals 

LinkedIn en Twitter).

16 jaarverslag 2010–2011



Onderwijscafé
Het onderwijscafé, het platform waar politiek en onderwijsveld 

met elkaar in debat gaan over een relevant of actueel onderwijs-

thema, vindt dit jaar twee keer plaats in café Dudok in Den Haag. 

Het Onderwijscafé is een initiatief van de AVS, de PO-Raad en de 

VO-raad. De setting vraagt een actieve deelname van het publiek.

In april 2011 is het onderwijscafé gewijd aan de overgang van po 

naar vo. Naast een brugpieper en zijn vader (onderwijsjournalist 

Robin Gerrits) zitten Wouter Camps, specialist in het puberbrein 

en mensen uit het onderwijsveld in de panels. Ook AVS-voorzitter 

Ton Duif, PO-Raad voorzitter Kete Kervezee en VO-raad voorzitter 

Sjoerd Slagter mengen zich in de discussie. Opvallende afwezigen 

zijn de politici.

In het onderwijscafé in 

mei, over huisvesting, zijn 

de politici wel aanwezig. 

Vertegenwoordigers 

van CDA en PvdA laten 

fl ink van zich horen. Feit 

is dat de kwaliteit van 

veel school gebouwen 

AVS-congres 

Ruim 1100 bezoekers komen naar 

het 16de AVS-congres op vrijdag 

18 maart. Het thema is ‘Verbindend 

leiderschap’. Met gerenommeerde 

sprekers als Karen Romme, 

Margriet Sitskoorn en Farid Tabarki, 

een goedgevulde beursvloer en 

vele collegiale ontmoetingen 

tussen schoolleiders is het weer 

een geslaagde dag.

Ton Duif gaat in zijn speech onder andere in op de bezuinigingen, 

kostenstijgingen, banenverliezen, niet-stijgende salarissen en de 

sterkere (soms knellende) invloed van de inspectie op scholen. Ook 

wijst hij op het belang van verbindend leiderschap: “De kracht van 

de verbindende leider is dat hij of zij leiderschap binnen en buiten 

de organisaties weet aan te boren en te verbinden. Dus weg van 

de piramidevormige organisatiestructuur, maar naar gelaagde en 

verbonden structuren waar uitwisseling van ervaringen en kennis 

centraal staan.” Zowel voor de AVS als internationaal is verbindend 

leiderschap een belangrijk thema. Duif doelt in internationaal 

perspectief op het World Educational Forum, een forum van en voor 

onderwijsgevenden uit de hele wereld, dat voor het eerst in 2013 

in Den Haag bijeenkomt. Duif: “Met dit forum kunnen we scholen, 

schoolleiders en leerkrachten wereldwijd samenbrengen en kracht 

en middelen binden om voor alle kinderen een betere wereld te 

maken. Dat is verbindend leiderschap.”

Voor veel schoolleiders is het AVS-congres de plek om elkaar te ontmoeten, 
ideeën uit te wisselen en informatie te vergaren.

Margriet SitskoornTon Duif

t o n  d uif:  ‘d e  ko m end e  j a r en 

m o e t en  w e  jui s t  v eel  in v e s t er en 

in  d e  pl ek  wa a r  k ind er en  zit t en 

en  in  m o d er n  o nd erw ij s .  d e 

w i jze  wa a ro p  g eb o u w en  nu  zi jn 

in g er i c h t,  r emt  inn ovat ie ’

erbarmelijk is en dat veel gemeenten het onderwijs huisvestings-

geld (380 miljoen) aan andere zaken besteden. Met als gevolg 

gezondheids- en concentratieproblemen zowel bij leerlingen, 

leerkrachten als schoolleiders. De ernst van het probleem wordt 

ingezien tijdens het debat, de oplossingen zijn diverser. Een van de 

mogelijkheden is doordecentralisatie: schoolbesturen moeten zelf 

verantwoordelijk worden voor de onderwijshuisvesting. Ton Duif 

concludeert: “De komende jaren moeten we juist veel investeren 

in de plek waar kinderen zitten en in modern onderwijs. De wijze 

waarop gebouwen nu zijn ingericht, remt innovatie.”

Foto: Will Geurds

Foto: Will GeurdsFoto: Will Geurds

Foto: Jan de Groen
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Regionale ledenbijeenkomsten
In het najaar organiseert de AVS zes regionale ledenbijeen-

komsten verdeeld over het land. In Zwolle, Eindhoven, 

Amster dam, Utrecht, Urmond en Rotterdam informeren Ton 

Duif en senior AVS-adviseur Carine Hulscher-Slot de leden over 

actuele ontwik kelingen, zoals de samenwerking tussen de AVS 

en de PO-Raad, het regeerakkoord, de onderwijsbegroting en 

de ontwikkelingen rond de cao-po. Ook de bezuinigingen op 

Passend onderwijs komen uitgebreid aan bod. Dit alles is stof 

voor veel vragen en een levendige discussie. De leden zijn 

blij van gedachten te kunnen wisselen en uiten waardering 

voor de door de AVS ingezette koers. Onder andere de (op 

dat moment) voorgenomen acties tegen de bezuinigingen op 

Passend onderwijs kunnen op brede steun rekenen. De AVS kan 

terugkijken op bijeenkomsten die in een plezierige en open sfeer 

zijn verlopen.

Netwerken
Nieuw dit schooljaar is het netwerk personeelsbeleid, dat in het 

verslagjaar drie keer bijeenkomt. Eerst gecoördineerd door Jannita 

Witten, daarna door Carine Hulscher-Slot. Enkele onderwerpen die 

aan de orde komen zijn:

•  Krimp van budget, hoe ga je daarmee om?

•  Cao-po en strategische implicaties

•  Rol van het onderwijs en rol van personeelsfunctionarissen 

daarbinnen  en de functiemix

De netwerkleden zijn enthousiast over het nieuwe netwerk. 

Er is nog plek voor nieuwe leden.

Scholenpanels
De AVS doet al jaren onderzoek naar wat er leeft in het veld via 

haar scholenpanels. Afhankelijk van de onderzoeksvraag benadert 

de AVS via deze online enquêtes schools of bovenschools 

management maximaal tien keer per jaar. Onderzoeken kunnen 

over actuele onderwerpen of andere onderwijsontwikkelingen 

gaan, maar ook over de activiteiten, producten en diensten 

van de AVS. Met de resultaten kan de AVS het onderwijsbeleid 

beïnvloeden en haar dienstverlening verder verbeteren.

Dit schooljaar zijn er ook diverse scholenpanels uitgegaan naar 

onze leden, om meningen te peilen over diverse onderwerpen. 

Zo zijn er vragen gesteld over BSO, mediation en vacatures in het 

primair onderwijs.

Ledenwerfacties 
Elk jaar organiseert de AVS ledenwerfacties om potentiële leden 

er toe te bewegen lid te worden van de AVS. Met diverse acties 

probeert de AVS de drempel om lid te worden te verlagen en 

schoolleiders te overtuigen van het belang zich aan te sluiten 

bij een schoolleidersvereniging. De belangen van schoolleiders 

kunnen immers het beste behartigd worden met een grote 

achterban.

NOT 

Van 25 tot en met 

29 januari vindt de 

tweejaarlijkse NOT 

plaats. De AVS is, zoals 

altijd, aanwezig met 

een stand om zo haar 

leden te ontmoeten en 

informatie te geven aan 

mogelijk toekomstige leden. Tijdens de opening discussieert 

dagvoorzitter Charles Groenhuijsen met vertegenwoordigers 

uit het onderwijsveld over onder andere de do’s en don’ts

van investeren in het onderwijs. 

Op de tweede dag voert de AVS, samen met andere onderwijs-

organisaties, actie tegen de voorgenomen bezuiniging op 

Passend onderwijs. Met een zogeheten fl ash mob maken 

de NOT-bezoekers duidelijk dat ze het niet eens zijn met de 

bezuiniging van 300 miljoen euro. 

Op dag drie bezoekt minister Van Bijsterveldt de NOT en 

spreekt zij in zogenaamde speeddates met onderwijs-

professionals over diverse onderwijsthema’s.

De NOT duurt tot en met zaterdag en wordt goed bezocht.

Half februari verloot de AVS vier educatieve reizen onder nieuwe leden en 
AVS-leden die een nieuw lid aanmelden. AVS-directeur Roelf Willemstein 
overhandigt de reischeques.

Foto: Winnie Lafeber

Foto: Winnie Lafeber

Foto: Will Geurds
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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 4.431.537 en een voordelig saldo van t 776.506.

De volledige jaarrekening is goedgekeurd door de ledenraad.

Financieel jaarverslag

Exploitatierekening 2010–2011

 Realisatie 
 2010/2011  

 Begroting 
 2010/2011 

 Realisatie 
 2009/2010 

Baten
Contributies 1.646.186 1.645.000 1.641.028

(Rijks)bijdragen OCW 467.567  490.000 458.368

Opbrengsten adviseurs 2.411.550 3.514.000 3.815.430

Overige baten 773.610 913.500 944.324

Totale baten 5.298.913 6.562.500 6.859.150

Lasten 

Personele lasten 2.593.111 3.693.000 3.802.545

Afschrijvingen  143.744  30.000 31.234

Huisvestingslasten  207.191  238.000  229.391 

Overige lasten  484.988  646.000  623.828 

Kosten activiteiten  1.413.807  1.856.000  1.974.139 

 4.842.841  6.463.000  6.661.137 

Financiële baten en lasten 
Financiële baten 53.598  25.000  40.409 

Financiële lasten 2.750–  3.000–  2.847–

Saldo fi nanciële baten en lasten 50.848  22.000  37.562 

Exploitatiesaldo  506.920  121.500  235.575

Resultaat deelneming  269.586  – 14.933 

Resultaat na deelneming  776.506  121.500  250.508
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Balans per 31 juli 2011 (na bestemming van het resultaat)

Actief 31 juli 2011 31 juli 2010

 Vaste activa 

 Materiële vaste activa 

 Inventaris 17.423 148.171

Financiële vaste activa

 Deelneming AVS Holding bv 284.519 14.933

 Vordering AVS Holding bv 18.000 –

 Vordering AVS Voordeel BV 5.033 24.876

307.552 39.809

 Vlottende activa 

Vorderingen

 Debiteuren 219.133 290.074

 Belastingen en premies sociale verzekeringen 46 234

 Overige vorderingen 43.445 133.862

 Overlopende activa 123.201 164.475

 Totaal vorderingen 385.825 588.645

Liquide middelen 3.720.737 3.603.182

 Totaal 4.431.537 4.379.807

Passief 31 juli 2011 31 juli 2010

 Eigen vermogen 

 Algemene reserve 1.306.594 530.088

Schulden op korte termijn 

 Crediteuren 48.279 81.192

 Belastingen en premies sociale verzekeringen 168.769 174.498

 Schulden terzake pensioenen 51.138 49.284

 Overige kortlopende schulden 966.802 990.926

 Overlopende passiva 1.889.955 2.553.819

3.124.943 3.849.719

 Totaal 4.431.537 4.379.807

Financieel jaarverslag
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Colofon

Samenstelling & eindredactie: Winnie Lafeber

Fotografie: Will Geurds, Jan de Groen, Wiebo van de Hel, 

Gerard Helt, Hans Kouwenhoven, Winnie Lafeber (AVS), 

Bert Maat, Gertjan van Midden, Hans Roggen

Vormgeving: Thoben Offset Nijmegen

Dit jaarverslag is een uitgave van de

Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)

Resultaatverdeling
Voorgesteld wordt het totaal voordelig resultaat ad t 776.506 toe 

te voegen aan de algemene reserve. Dit voorstel is reeds in de 

jaarrekening verwerkt.

Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant
Aan: het bestuur van de Algemene Vereniging van Schoolleiders 

te Utrecht

Voorafgaande samengevatte jaarrekening, bestaande uit de 

samengevatte balans per 31 juli 2011 en de samengevatte 

exploitatierekening over het boekjaar 2010/2011, zijn ontleend 

aan de gecontroleerde jaarrekening van de Algemene  Vereni-

ging van Schoolleiders per 31 juli 2011. Wij hebben een 

goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze 

controleverklaring van 28 juni 2011. Desbetreffende jaarrekening 

en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van 

gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van 

onze controleverklaring van 19 oktober 2011.

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die 

zijn vereist op basis van de Richtlijnen jaarverslaggeving. Het 

kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet 

in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde 

jaarrekening van de Algemene Vereniging van Schoolleiders.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een 

samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeen-

stemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting 

op de jaarrekening.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de 

samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, 

uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder 

de Nederlandse Standaard 810, “Opdrachten om te rapporteren 

betreffende samengevatte fi nanciële overzichten”.

Oordeel

Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle 

van materieel belang zijnde aspecten consistent met de 

gecontroleerde jaarrekening van de Algemene Vereniging 

van Schoolleiders per 31 juli 2011 en in overeenstemming de 

grondslagen zoals beschreven in de toelichting op de jaar-

rekening.

Alphen aan den Rijn, 19 oktober 2011

Van Ree Accountants BV 

was getekend: drs. J. Bergman RA
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goed onderwijs door goed managementgoed onderwijs door goed managementgoed onderwijs door goed managementgoed onderwijs door goed management

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve belangen- en beroepsorganisatie 

voor alle leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer 

dan 5.300 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.


