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Professionalisering
Professionalisering van leerkrachten en schoolleiders is en blijft 

een belangrijk thema, waar we aan moeten blijven werken. Uit 

het onderwijsverslag van 2010/2011 blijkt al dat de helft van de 

leerkrachten die de basisvaardigheden beheersen één of meerdere 

complexe vaardigheden missen. Die complexere vaardigheden 

zijn juist steeds belangrijker in het onderwijs, vooral met het oog 

op Passend onderwijs, om voldoende te kunnen differentiëren 

in de klas. Hier moet, ook door schoolleiders, actie op worden 

ondernomen. Ook is professionalisering voor schoolleiders van 

uiterst belang: zonder goede schoolleider immers geen goede 

school. De AVS steekt veel energie in innovatieve producten en 

trainingen, waar leden nog meer gebruik van moeten maken. Niet 

alleen het volgen van trainingen, maar vooral ook deelnemen aan 

lerende netwerken en bijeenkomsten waarin je elkaar ontmoet, 

zijn een absolute voorwaarde voor verdere professionalisering. 

Dat kan ook op ons jaarlijkse – ook dit jaar weer succesvolle – 

AVS-congres, waarover u verderop in dit jaarverslag leest. Ik merk 

dat veel schoolleiders de school (en de directe omgeving) niet 

uitkomen, teveel ‘binnen’ zitten. En daar willen wij als AVS de 

helpende hand bieden. Gelukkig is nu in de Regeling Prestatiebox 

primair onderwijs geld beschikbaar gesteld voor het kalenderjaar 

2012 voor de professionalisering van de (adjunct-) directeur.

Nieuwe registerorganisatie voor schoolleiders
In het voorjaar van 2012 werken de AVS, AOb, CNVO en PO-Raad 

aan de komst van een onafhankelijke registerorganisatie voor 

schoolleiders in het primair onderwijs. Daarbij wordt voort-

gebouwd op de ervaring en kennis van de Nederlandse School-

leiders Academie (NSA). Voor deze doorstart is geld beschikbaar 

gekomen. De bekwaamheidseisen zijn geactualiseerd en de 

taakopdracht aangescherpt. Registratie is ook een onderdeel van 

de professionalisering van de schoolleider en ondersteunt de 

professie. Op termijn wordt het zelfs wettelijk verplicht dat school-

leiders aangesloten zijn. De AVS beoogt met de nieuwe organisatie 

samen een kenniscentrum voor schoolleiders te worden. De nieuwe 

organisatie gaat in januari 2013 van start.

ESHA
Als je kijkt naar de professionalisering en belangen van school-

leiders vind ik het ook altijd belangrijk over de grenzen te kijken. 

ESHA is de internationale vereniging voor schoolleiders, die 

helaas nog niet zo bekend is bij onze leden. En dat terwijl de 

organisatie bloeiend is met bijna 90.000 leden in heel Europa. 

In maart 2012 is ESHA ook een partnership aangegaan met de 

Europese Commissie. ESHA is betrokken bij een vijftal Europese 

programma’s op gebied van onderzoek en uitwisseling van kennis. 

In oktober 2012 staat een conferentie in Edinburgh gepland, waar-

voor in het verslagjaar de voorbereidingen zijn getroffen. Dit en 

andere actuele informatie zijn ook te vinden in het online maga-

zine, dat maandelijks uitkomt (zie ook www.eshamagazine.com). 

De interactieve site www.esha.org wordt veel gebruikt voor de g wordt veel gebruikt voor de g

netwerkende functie van de organisatie. Mijn voorzitterschap 

duurt nog tot en met 2014.

Geachte leden,
beste collega’s                    

De ontwikkelingen op onderwijsgebied staan niet stil. 
Een jaarverslag biedt de mogelijkheid bij bepaalde 
hoogte- of dieptepunten stil te staan en een overzicht te 
bieden van wat er gebeurd is, zonder uitputtend te willen 
zijn. Uiteraard proberen we ook onze visie, meningen 
en bijzonderheden met u te delen. Met een jaarverslag 
legt de vereniging verantwoording af aan haar leden, 
subsidieverstrekkers en andere belanghebbenden.

Ook afgelopen schooljaar (2011-2012) heeft de AVS weer veel 

energie gestoken in het dossier Passend onderwijs. Energie die 

ook echt nodig blijkt. De AVS laat zien dat zij er alles aan doet 

om de bezuinigingen tegen te gaan, via stakingen en lobby bij de 

minister. Ook doet zij er alles aan om de uitvoering van de wet 

(die dan nog niet defi nitief is aangenomen) voor de scholen zo 

fl exibel mogelijk te laten verlopen, door het geven van advies en 

maatwerktrajecten als de praktijksimulaties Kind op de Gang!®

(po) en Leerling bij de Les!® (vo). Veel werk, maar belangrijk. Als 

het kabinet in het voorjaar valt en de bezuiniging ‘ineens’ van tafel 

wordt geveegd, betekent dat opluchting, maar ook verwarring 

en onrust. Denk maar aan het terugdraaien van de ontslagen 

van besturen. Desondanks kan het geen kwaad om als school of 

ouders kritisch te blijven kijken hoe omgegaan wordt met het geld 

dat beschikbaar is voor Passend onderwijs.

t o n  d uif:  ‘pro f e ssi o n a l i ser in g 

va n  l eer  k r a c h t en  en  s c h o o l l eid er s

i s  en  b l i jf t  een  b el a n g r i jk  t hem a , 

wa a r  w e  a a n  m o e t en  b l i j v en  w er k en ’
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Sociale media
Als we het over professionalisering en netwerken hebben, komen 

al gauw de sociale media om de hoek kijken. Elk jaar lijken deze 

media een nog grotere vlucht te nemen. De AVS springt hier op in 

en heeft in het schooljaar 2011-2012 behoorlijk wat studiedagen 

georganiseerd rond dit thema. Als AVS vinden wij het belangrijk 

dat schoolleiders en leerkrachten ‘bijblijven’ met deze actuele 

ontwikkelingen en ook weten wat dit voor hun school betekent. 

Het kan toch niet zo zijn dat leerlingen meer weten van sociale 

media dan leerkrachten en dat zij van leerlingen leren in plaats van 

andersom? Leerlingen leven in een andere wereld en het is belang-

rijk om daarbij aan te sluiten. Wij zeggen ‘ga met de tijd mee’ en 

laat je informeren hierover. Hoe meer scholen meedoen, hoe meer 

lerende netwerken er ontstaan.

Vacatures
Ook dit jaar zien we steeds vaker dat besturen de vacatures van 

schoolleiders niet opvullen, vanwege fi nanciële tekorten. Een 

andere directeur krijgt er ‘gewoon’ een school bij, en wordt op 

twee scholen directeur. Als het motief daarvoor bezuinigen is, 

is dat een verkeerde keuze. Soms kan het nodig zijn om (kleine) 

scholen open te houden. Aan de andere kant blijkt uit ons scholen-

panel over vacatures en vervangingen dat directievacatures soms 

twee of zelfs drie maanden open staan, waardoor vaak voor de 

dure oplossing van een interim-directeur wordt gekozen. Met het 

oog op de toekomst is het in ieder geval van belang dat besturen 

een actiever beleid voeren wanneer vacatures ontstaan. Veel vaca-

tures ontstaan immers doordat zoveel schoolleiders met pensioen 

of fpu gaan.

Pensioen
Nu we het toch over het pensioen hebben: er zijn grote zorgen 

over de pensioenen. Toch is er geen land dat een grotere pensi-

oenpot heeft dan Nederland. Voor de politiek is de berichtgeving 

de aanleiding om het langer doorwerken te promoten. Via het 

Ambtenarencentrum is de AVS betrokken bij het ABP en verzorgt 

zij regelmatig berichten over het pensioen in Kader Primair of 

Kadernieuws.

Ontwikkelingen onderwijs
De ontwikkelingen in het onderwijs volgen we op de voet. Het 

afgelopen schooljaar heb ik voor een fl ink aantal directies een 

interactieve lezing gegeven over de ontwikkelingen van het 

onderwijs tot 2020. Mijn visie hierover wordt ondersteund door 

kennis vanuit mijn politieke netwerk en internationale contacten. 

Daarnaast voer ik met enige regelmaat informele gesprekken met 

directieberaden over actuele thema’s. Door die gesprekken blijf ik 

dicht bij wat er leeft in het veld.

Als je de mondiale ontwikkeling van het onderwijs bekijkt, dan is 

het ongeloofl ijk dat volgens de VN ruim 80 miljoen kinderen geen 

toegang hebben tot enige vorm van onderwijs. En dat een van 

de milleniumdoelen van de VN, dat alle kinderen in 2015 in ieder 

geval de basisschool afmaken, gewoonweg niet waargemaakt kan 

worden. Het is de hoogste tijd dat er vanuit het onderwijs echt 

iets gebeurt om dit te veranderen. Daarom is het World Education 

Forum opgericht, op 17 augustus 2011. Doel is om alle scholen in 

de wereld te verbinden tot een krachtige pressiegroep die landen 

in de wereld ter verantwoording roept over hun onderwijsinves-

teringen en -toegankelijkheid. Onderwijsgevenden als ambas-

sadeurs, die druk uitoefenen op de politiek, om onderwijs voor 

iedereen van 0 tot 18 jaar mogelijk te maken.

Verhuizing
Dit verslagjaar is de AVS ook druk bezig met de voorbereidingen 

van de verhuizing naar het nieuwe kantoorpand aan de Herenstraat 

35 in Utrecht. Een mooie en prettige locatie om naar uit te kijken.

We kijken terug op een goed jaar, waarin we veel bereikt hebben 

voor onze leden. En daar doen we het voor!

Ton Duif,

Voorzitter AVS

‘o o k  d it  j a a r  z ien  w e  s t eeds  va k er 

dat  b e s t ur en  d e  va c at ur e s  va n 

s c h o o l l eid er s  nie t  o p v ul l en ,  va n w eg e 

f in a n c iël e  t eko r t en ’

… En verder in dit jaarverslag:
Collectieve belangenbehartiging pagina 4  Individuele belangenbehartiging pagina 5  Professionalisering pagina 6 
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c a r ine  hul s c her- sl ot:  ‘ w e  z ien  dat  d e 

f un c t ie  va n  a djun c t- d ir ec t eur  b i jn a 

nie t  m eer  b e s ta at  en  a nd er e  f un c t ie s 

g ec r eëer d  wo r d en ’

De AVS is actief betrokken bij diverse overleggen in 
het kader van collectieve belangenbehartiging. Zo is er 
het overleg over Passend onderwijs, de CAO primaire 
arbeidsvoorwaarden, de CAO-PO en het onderdeel 
professionalisering dat hieronder valt. Carine Hulscher-
Slot voert namens de AVS de onderhandelingen. Ook voert 
de AVS Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO).

verslagjaar een scholenpanel onder haar leden uitgezet met de 

vraag wat de inzet in het CAO-overleg met de minister moet zijn 

en of zij bereid zijn de AVS te ondersteunen bij het verzet tegen de 

nullijn. Hieruit blijkt dat driekwart van de AVS-leden bereid is actie 

te voeren voor een goede CAO, zonder de nullijn.”

Collectieve 
  belangenbehartiging

Passend onderwijs
Op het gebied van Passend onderwijs voert de AVS collectief 

overleg met vakbonden, sectorraden en OCW. Tot april 2012 staan 

hierin de personele gevolgen centraal van de bezuinigingen op 

Passend onderwijs. Ook komen de gevolgen van de stelselwijzi-

ging aan bod.

CAO primaire arbeidsvoorwaarden
In het verslagjaar voert de AVS regelmatig overleg met het 

ministerie en de vakbonden over de nieuwe CAO primaire arbeids-

voorwaarden. De Tweede Kamer heeft begin oktober ingestemd 

met volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in 

het primair onderwijs. De tijdens de behandeling van dit wets-

voorstel ingediende motie van Dijsselbloem en Van der Ham is 

aangenomen. Deze motie verzoekt de regering om de feitelijke 

inwerkingtreding van de decentralisatie pas door te voeren wan-

neer er weer loonruimte is voor onderwijspersoneel. De AVS heeft 

hierover samen met de andere vakbonden overleg gevoerd met het 

ministerie. Ook de vakbonden vinden dat er niet gedoordecentrali-

seerd kan worden zolang de nullijn gehandhaafd blijft. In een brief 

van februari 2012 aan (toenmalig) minister Van Bijsterveldt en 

staatssecretaris Zijlstra vragen de vakorganisaties loonruimte vrij 

te maken en de nullijn los te laten. Ook in het latere Lenteakkoord 

hebben de vakbonden geprobeerd partijen ertoe te bewegen van 

de nullijn af te zien. Dit is niet gelukt: de nullijn blijft een feit. 

Hierdoor komt er geen nieuwe cao primaire arbeidsvoorwaarden.

Carine Hulscher-Slot: “De AVS heeft tegen het einde van het 

CAO-PO
Ook dit schooljaar is er overleg gevoerd door de AVS en de andere 

bonden met de PO-Raad over een nieuwe CAO-PO. Hulscher-Slot: 

“De gesprekken hebben tot nu toe nog niet tot resultaten geleid. 

Wel verkennen we een aantal onderwerpen en streven we naar een 

nieuwe CAO-PO per 1 januari 2013. Onderhandelingen hierover 

worden dus vervolgd. De AVS heeft in het overleg aangekondigd 

dat zij overleg wil voeren over een aparte CAO voor bestuurders. 

De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Uiteraard betrek-

ken we daarbij ook de AVS-leden die de functie bestuurder 

hebben.”

Een van de onderwerpen uit de CAO-PO waarover de AVS overleg 

voert, is professionalisering. Het AVS-scholenpanel hierover 

geeft verrassende uitkomsten. Meer dan 90 procent van de 

schoolleiders in het basisonderwijs vindt dat professionaliseren 

voor bestuurders, schoolleiders en leerkrachten verplicht moet 

worden. Professionalisering vindt vooral plaats op het gebied 

van leiderschap, schoolorganisatie en bestuurlijke verhoudingen, 

geven de meer dan 1000 AVS-leden die aan het onderzoek hebben 

meegewerkt aan.

Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO)
Als een van de vier betrokken Centrales voert de AVS, namens 

het Ambtenaren Centrum (AC), Decentraal Georganiseerd Overleg 

(DGO). De DGO-onderhandelaars Theo van den Burger en Harry 

van Soest zijn het afgelopen schooljaar bij ruim 100 DGO’s verte-

genwoordigd geweest. Het afsluiten van sociale plannen kan tot 
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veel emotie en commotie binnen organisaties leiden. Vaak met 

ontslagen van personeel, waaronder directeuren, tot gevolg. Theo 

van den Burger: “In het begin van het schooljaar hebben we nog 

veel DGO gevoerd in verband met de bezuinigingen van Passend 

onderwijs (en de personele gevolgen daarvan). Ook is er veel DGO 

gevoerd naar aanleiding van het fi nancieel beheer of de bedrijfs-

voering van een bestuur of fi nanciële problemen als gevolg van 

Individuele 
  belangenbehartiging
AVS-leden weten de AVS Helpdesk ook dit jaar goed 
te vinden: de afdeling ontvangt 150-200 telefoontjes 
en e-mails per week. Bij ingewikkelde zaken wordt er 
doorverwezen naar de juridische afdeling.

In het verslagjaar bemensen vier adviseurs de helpdesk: Theo 

van den Burger, Harry van Soest, Paul van Lent en Ron Bruijn. 

De meeste vragen die hun dagelijks gesteld worden gaan over 

BAPO, onderwijstijd, staking Passend onderwijs, normjaar taak-

berekening, FPU en pensioen, cao (waaronder verlof, arbeids-

tijden), arbeidsconfl icten, voortijdige beëindiging van de loop baan 

en juridische problemen.

Naast deze werkzaamheden voeren twee helpdeskadviseurs DGO 

en vertegenwoordigen de helpdeskadviseurs de AVS ook in diverse 

overleggen. Voorbeelden hiervan zijn de CAO-onderhande lingen, 

de expertgroep krimp, de werkgroep functie mix, de bijeen komst 

van belangenorganisaties met de Inspectie van het Onderwijs 

en het scenariomodel. Ook heeft de AVS Helpdesk deelgenomen 

aan een studiedag duurzame inzetbaarheid (met SBO, ministerie 

van OCW en andere organisaties) en een ABP-voorlichting voor 

DGO’ers en beleidsmedewerkers.

Door deze diverse werkzaamheden en contacten kan de AVS Help-

desk goed inspelen op de actualiteit. Op werkdagen is de help desk 

bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur, ook tijdens de zomer vakantie.

Juridische ondersteuning
De juridische dienstverlening van de AVS behandelt de zaken waar 

de leden van de AVS in een procedure rondom hun eigen rechtspo-

sitie als werknemer terechtkomen. Het kan gaan om situaties van 

herplaatsing, arbeidsongeschiktheid, confl icten, schorsing en drei-

gend 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.

Procedures variëren dus van een ontslagzaak bij de rechtbank 

tot een zaak bij het UWV over het recht op een uitkering. Een 

zaak aanmelden bij de AVS gaat altijd via de helpdesk van de 

AVS. Zij beoordeelt of de zaak wordt doorgezet naar de juridische 

afdeling: in het verslagjaar zijn dat ruim 180 zaken. Daarmee is het 

afgelopen jaar het aantal zaken dat intern bij de AVS behandeld 

is, weer toegenomen. De verwachting is dat dit komend jaar niet 

minder zal zijn, onder andere vanwege de onzekere omvang van de 

aangekondigde bezuinigingen.

Leden kunnen sinds het schooljaar 2011-2012 de training ‘rechten 

en regels bij aanname en ontslag van personeel ’ bij de AVS 

volgen, gegeven door jurist Anita Vink en Helpdeskadviseur Harry 

van Soest. Meer informatie op www.avspifo.nl of via telefonisch 

contact met de AVS Helpdesk (030-2361010).

Lotgenotengroep ontslagen schooldirecteuren
Een bijzonder initiatief dit schooljaar is de bijeenkomst vlak voor de 

zomer van een lotgenotengroep van ontslagen schooldirecteuren. 

Na een verzoek van twee betrokken AVS-leden die ontslagen waren 

‘om daar iets mee te doen’ besluit de AVS hiervoor een oproep te 

doen, met als doel ervaringen te delen. Deelnemers vinden het 

bewonderenswaardig dat de AVS dit initiatief heeft genomen, zijn 

buitengewoon tevreden over de bijeenkomst en maken de afspraak 

om via LinkedIn met elkaar verder te praten.

krimp. We zien dat de functie van adjunct-directeur bijna niet meer 

bestaat en andere functies gecreëerd worden. Ook zie je dat het 

creëren van schoolteams die meerdere locaties bedienen gevolgen 

heeft voor het aantal directeursfuncties.” 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.

Adviseurs van de AVS Helpdesk (v.l.n.r.): Harry van Soest, Paul 
van Lent en Theo van den Burger. Niet op de foto: Ron Bruijn. 

Ritsert Haitsma en Anita Vink
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Professionalisering

Het ministerie, de AVS en schoolleiders erkennen het 
belang van professionalisering. Vanuit het kader van 
opbrengstgericht werken en de Prestatiebox stellen 
politiek en maatschappij steeds meer eisen aan ons 
werkveld op het gebied van effectiviteit en effi ciency. 
De AVS springt hier op in met een breed aanbod van 
trainingen en opleidingen.

De Inspectie van het Onderwijs concludeert al in het onderwijs-

verslag 2010/2011, dat er grote vaardigheidsverschillen tussen 

leerkrachten zijn en dat het nodig is te investeren in de complexe 

vaardigheden die veel leerkrachten niet hebben. Ook is extra 

ondersteuning van beginnende leerkrachten van belang. 

Schoolleiders en besturen zouden professionalisering moeten 

faciliteren, aldus de inspectie. Ook de professionalisering van 

leidinggevenden staat hoog op de Kwaliteitsagenda. Adviseur Tom 

Roetert: “De AVS richt zich met haar professionaliseringsaanbod 

op leerkrachten met ambities richting leidinggeven, middenkader, 

schoolleiders, bovenschools managers en bestuurders. Met de 

stimuleringsregeling voor de begeleiding van startende school-

leiders die afgelopen schooljaar vernieuwd is, kunnen ervaren 

schoolleiders worden opgeleid als coach van startende school-

leiders.” Uit ledenonderzoek via ons scholenpanel blijkt ook dat 

meer dan 90 procent van de leidinggevenden vindt dat profes-

sionaliseren voor bestuurders, schoolleiders en leerkrachten 

verplicht moet worden.

School for Leadership
Roetert: “De AVS School for Leadership groeit de afgelopen twee 

jaar gestaag. Ook steeds meer vo-scholen erkennen de AVS als 

samenwerkingspartner. De AVS is bezig een verdere professio-

naliseringsslag te maken met de School for Leadership: door het 

bieden van een (vernieuwde) doorgaande opleidingslijn voor (aan-

staande) directeuren, bovenschools managers en bestuursleden 

(van middenkader tot en met professioneel bestuurder) en door 

zich te ontwikkelen richting een Centrum voor Leiderschap.”

Nieuw dit schooljaar is de samenwerking met het Centrum 

Nascholing Amsterdam (CNA) en de start van een geaccrediteerde 

school leidersopleiding voor aankomende en meer ervaren 

school leiders (‘schoolleider startbekwaam’ en ‘schoolleider 

vak bekwaam’). Het CNA is gelieerd aan de Universiteit van Amster-

dam en de Hogeschool van Amsterdam. Roetert: “De opleiding 

onderscheidt zich van andere opleidingen omdat het een gecombi-

neerde opleiding is voor schoolleiders uit het primair, voortgezet 

en middelbaar beroepsonderwijs. En het schoolleiders diploma 

betekent ook ‘een erkenning van het ambacht’.”

Naast CNA werkt de AVS samen met andere partners als de KPC 

Groep, Natuurlijk leren en een aantal onderwijsadviesbureaus. 

Ook zet de AVS voor enkele trainingen externe hoog gekwalifi -

ceerde specialisten in.

‘m e t  d e  s t imul er in g sr eg el in g  vo o r 

d e  b eg el eid in g  va n  s ta r t end e  s c h o o l-

l eid er s  d ie  a fg el o pen  s c h o o l j a a r 

 v er nieu w d  i s ,  k unnen  erva r en  s c h o o l-

l eid er s  wo r d en  o p g el eid  a l s  coa c h 

va n  s ta r t end e  s c h o o l l eid er s ’
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Roetert: “Ondanks bezuinigingen en de economische recessie is 

het aantal cursusdeelnemers toch gestegen ten opzichte van vorig 

jaar. Trainingen als ‘stimulerend beoordelen’, ‘effectief en effi ciënt 

vergaderen’, ‘opbrengstgericht leiderschap’, ‘meesterlijk coachen’ 

en ‘competentiegericht coachen’ lopen goed. Ook is er veel vraag 

naar de langere opleidingen (zoals middenkader, interimmanage-

ment, schoolleider vakbekwaam en excellent schoolleiderschap).” 

De AVS heeft ook dit schooljaar een aantal nieuwe trainingen 

ontwikkeld, zoals de studiemiddag sociale media, fi nancieel 

management, bovenschools leiderschap en Marzano, appreciative 

inquiry en de leergang Professioneel bestuurder.inquiry en de leergang Professioneel bestuurder.inquiry

Veel scholen zien de meerwaarde van maatwerk. De AVS biedt ook 

dit jaar diverse maatwerktrajecten aan, van interne opleidingspro-

gramma’s per bestuur tot trainingsprogramma’s (bijvoorbeeld op 

gebied van communicatie, professionalisering of beoordeling) per 

schoolteam.

Advies
Ook dit schooljaar weten de AVS-leden onze adviseurs te vinden 

bij vragen over de organisatie, de eigen persoonlijke ontwikkeling 

of die van het team. Roetert: “Leden zoeken veelal ondersteuning 

bij Policy Governance en bestuursvraagstukken, Passend onder-

wijs en hoe om te gaan met vraagstukken rondom krimp en de 

besteding van de Prestatiebox.”

Nieuw dit schooljaar is het Katern Passend onderwijs, dat een 

prominente plek krijgt in de Professionaliseringsgids. Met een 

compleet aanbod voor samenwerkingsverbanden en bevoegde 

gezagen po en vo, een overzicht met strategische en beleidsma-

tige, en structurele en vormgevingsvraagstukken, de praktijksi-

mulaties Kind op de Gang!® (po en (v)so), Leerling bij de Les!®

(vo) en het nieuw ontwikkelde Leerling aan de Slag!® (mbo) en 

AVS OnderwijsZorg en OntwikkelProfi el® (AVS-OZOP (AVS-OZOP ( ®). Meer over 

AVS-OZOP® leest u in het hoofdstuk Passend onderwijs en vindt u 

op www.avs.nl/ozop

Met de komst van een aantal nieuwe senior adviseurs aan het 

einde van het schooljaar is ook het aanbod van adviestrajecten 

op gebied van bedrijfsvoering & fi nanciën, ondernemerschap en 

organisatieontwikkeling uitgebreid.

Verderop in dit jaarverslag leest u meer over ons consultancy-

aanbod op gebied van Passend onderwijs, krimp en Governance.

Coaching
De AVS beschikt over ervaren, gecertifi ceerde en gediplomeerde 

coaches. Zij ondersteunen leden in hun persoonlijke situatie in de 

organisatie. Roetert: “Veel vragen hebben betrekking op coaching 

als instrument binnen een beoordelingstraject, en hoe je daarmee 

omgaat. Een beoordelingstraject is wettelijk verplicht, maar hoe 

begeleid je collega’s zo dat ze groeien in hun vak? De AVS onder-

steunt leden met dit soort, en andere, coachingsvragen.”

t o m  ro e t er t:  ‘ l ed en  zo ek en  v eel a l  o nd er s t eunin g  b i j 
p o l i c y  g ov er n a n c e  en  b e s t uur s v r a a g s t uk k en ,  pa ssend 
o nd erw ij s  en  h o e  o m  t e  g a a n  m e t  v r a a g s t uk k en  ro nd o m 
k r im p  en  d e  b e s t ed in g  va n  d e  pr e s tat ieb ox ’
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Passend onderwijs

Bij het onderwerp Passend onderwijs gaat het 
dit schooljaar niet alleen om de inhoud van de 
stelselwijziging. De gevolgen van de bezuiniging van 300 
miljoen euro vraagt vooral veel aandacht. Voor de AVS 
staat behoud van expertise en werkgelegenheid voorop in 
het overleg tussen de vakbonden, OCW en de sectorraden.

Een belangrijk resultaat van de acties is het niet doorgaan van de 

bezuinigingen. Dit is vastgelegd in het Lenteakkoord (CDA en VVD 

met D’66, ChristenUnie en GroenLinks) dat eind april wordt geslo-

ten. Er blijkt toch gehoor te worden gegeven aan de protesten 

vanuit het onderwijsveld. De stelselwijziging gaat wel door, maar 

de invoering daarvan wordt een jaar uitgesteld (1 augustus 2013 

in plaats van 2012) en heeft een gefaseerde invoering van vijf jaar 

(2018). Carine Hulscher-Slot: “Er moet nu een akkoord komen tus-

sen de bonden, de sectorraden en OCW , waarin afspraken staan 

over de inzet van ambulante begeleiders en ander personeel dat 

zorgleerlingen begeleidt: de zorgmiddelen gaan straks immers van 

de scholen naar het samenwerkings verband.”

Met het aannemen van de wetswijziging1 verdwijnen op termijn 

de rugzak en de Regionale Expertise Centra (REC’s). Als het 

wetsvoorstel wordt aangenomen, maken de sectorraden het 

referentiekader ook defi nitief.

Stakingen
De stakingen Passend onderwijs zijn, net als in het schooljaar 

2010/2011, onverminderd doorgegaan om de aangekondigde 

bezuiniging van 300 miljoen van tafel te krijgen. Het hoogtepunt 

is de staking op 6 maart in een volle ArenA. 50.000 stakers uit po, 

vo, so en mbo komen die dag naar Amsterdam. Ook vinden er deze 

dag ludieke acties plaats op scholen. De gezamenlijke vakbonden 

hebben alles op alles gezet om er, daags voordat er een beslissing 

over de bezuiniging op Passend onderwijs in de Tweede Kamer is 

genomen, een succes van te maken. De bezuinigingsmaatregel is 

volgens de vakbonden en het onderwijsveld zeer nadelig voor de 

kwaliteit van het onderwijs en heeft veel ontslagen, een hogere 

werkdruk voor het achterblijvende personeel en minder tijd voor 

elke individuele leerling tot gevolg. De staking leidt helaas niet tot 

resultaat: de Tweede Kamer stemt in met de bezuiniging.

Een vervolgactie begin juni om de Eerste Kamer te beïnvloeden 

in haar beslissing wordt afgeblazen. Door het in het voorjaar tot 

stand gekomen Lenteakkoord is de bezuiniging plotseling wel van 

de baan en wordt de actie overbodig. De vakbonden blijven op 

scherp staan, want na de op handen zijnde Tweede Kamerverkie-

zingen in september kan alles weer veranderen.

Een volle AmsterdamArena waar de gezamenlijke 
vakbonden strijden tegen de bezuinigingen.
Foto’s: Hans Roggen

Hoogtepunt is de staking op 6 maart. 50.000 stakers uit po, vo, so 
en mbo verzamelen zich op deze dag in Amsterdam.
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Ondersteuning AVS
De AVS speelt op diverse wijze in op de ontwikkelingen in het 

dossier Passend onderwijs. Allereerst gaat het dan om haar inzet 

de nieuwe regelgeving te ontkoppelen van de bezuinigingen door 

samen met andere onderwijsbonden te staken (zie hiervoor). Daar-

naast is zij van mening dat de onderwijsbehoeften van kinderen 

en leerlingen niet geïsoleerd benaderd moeten worden, maar in 

samenhang met de (gewenste) competenties van leer krachten en 

docenten. En in het verlengde daarvan: de professionalisering van 

‘leiderschap’. AVS-adviseur Jos Hagens: “Hoe vaak hoor je niet dat 

de nadruk ligt op de leerling (‘wat is er aan de hand met deze leer-

ling?’) en minder op de leerkracht (‘wat is er aan de hand met deze 

leerkracht?’)? Het vergt moed als school leider om ook die laatste 

vraag te durven stellen.”

Ten slotte ondersteunt de AVS niet alleen scholen, maar ook 

besturen en samenwerkingsverbanden. Voor scholen heeft de 

AVS de praktijksimulaties Kind op de Gang!® (po en vso), Leerling 

bij de Les!® (vo) en Leerling aan de Slag!® (mbo) ontwikkeld, die 

ook dit schooljaar goed liepen. Voor besturen en samenwerkings-

verbanden heeft de AVS het afgelopen jaar gewerkt met het 

nieuwe zelfontworpen webbased programma AVS OnderwijsZorg 

en OntwikkelProfi el® (AVS-OZOP®).

AVS-OZOP®

AVS-OZOP® gaat nog een stapje verder dan Kind op de Gang!® of 

Leerling bij de Les!® en borduurt voort op de gegevens uit deze 

praktijksimulaties. Met AVS-OZOP® hebben besturen en samen-

werkingsverbanden een compleet beeld van hun scholen, gericht 

op schoolontwikkeling. Diverse beleids- en implementatie vragen 

worden op schoolniveau beantwoord: om hoeveel leer lingen gaat 

het, wat zijn de competenties van de teams en hoe gaan zich die 

ontwikkelen, welke keuzes hebben welke fi nanciële consequenties 

en hoe richt je samen de regionale voorziening in?

Door het invullen van de (gratis) vragenlijst krijgt de schooldirectie 

inzicht in het zorgprofi el op schoolniveau, de noodzakelijke 

gegevens voor de vertaling naar schoolontwikkeling, de bestaande 

zorgzwaarte, de schoolondersteuningsprofi elen, de belangrijkste 

onderwijsbehoeften en competenties en de fi nanciële gegevens 

van beleidsconsequenties op bestuursniveau. 

Schoolontwikkeling

Scholingsbehoeften

Onderwijsbehoeften

Handelingsgericht werken

Verantwoordingsdocumenten

Begrotingsinformatie

Schoolplan

Bestuursinformatie

Benchmark

OZOP

Handelingsgericht werken

Verantwoordingsdocumenten
OZOP

CyclischCyclisch

School / Bevoegd gezag SamenwerkingsverbandSamenwerkingsverband

KOG/LBL

14 stappen
begeleiding tot

en met inrichting swv
en implementatie

beleid

mbo en so-
varianten

Ondersteuningsplan

Ook een bestuur en/of samenwerkingsverband verkrijgt ditzelfde 

inzicht en daarmee dient het AVS-OZOP® als basis voor het latere 

regionale onderwijszorgplan.

Ook kan de AVS , tegen een geringe vergoeding, een zogenaamde 

benchmark laten uitvoeren. Daarmee kan de specifi eke situatie van 

een aantal scholen, of van een (compleet) bestuur, afgezet worden 

tegen landelijke of regionale situaties.

Meer informatie is te vinden op www.avs.nl/ozop

Sinds de implementatie van AVS-OZOP® hebben ongeveer 500 

scholen de vragenlijst ingevuld. Ook krijgen wij steeds meer aan-

vragen voor benchmarking.

Directielid Michiel Wigman: “Nadat een bestuur of samenwer-

kingsverband met ons het hele proces heeft doorlopen, is er in 

onze optiek nog een aantal stappen nodig om enerzijds te voldoen 

aan wetgeving en eventueel referentiekaders, en anderzijds om 

de fundamentele slag te maken van het ‘smal kijken’ naar Passend 

onderwijs naar ‘breed kijken’ naar kwaliteit van onderwijs en 

dus schoolontwikkeling. Daartoe heeft de AVS onder andere het 

OnderwijsZorg en OntwikkelProfi el® ontwikkeld.”

m i c hiel  w i g m a n:  ‘n a dat  een  b e s t uur  o f 

s a m en w er k in g s v er b a nd  m e t  o n s  he t 

hel e  pro c e s  heef t  d o o r l o pen ,  i s  er  in 

o nze  o p t iek  n o g  een  a a nta l  s ta ppen 

n o d i g ’

Opbrengsten OnderwijsZorg en OntwikkelProfi el® (AVS-OZOP®)
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Governance
Sinds 1 augustus 2011 is de functiescheiding tussen intern toezicht 

en het bestuur een wettelijk vereiste. Vanaf die datum moet ieder 

schoolbestuur deze functiescheiding gerealiseerd hebben en 

volgens deze principes werken. Dit onderwerp staat centraal in 

een scholenpanelonderzoek dat de AVS in november 2011 uitvoert. 

Bij ongeveer tweederde van de deelnemers (660 respondenten/

leidinggevenden) is op dat moment de functiescheiding geregeld, 

29 procent is het nog aan het implementeren en 9 procent 

heeft het nog niet geregeld. Carine Hulscher-Slot begeleidt dit 

schooljaar nog fl ink wat governance-trajecten bij schoolbesturen. 

Hulscher-Slot: “Na de implementatie is het voor schoolbesturen 

nog niet klaar. Dan spelen er vragen als: Hoe breng je de Raad 

van Toezicht in positie, zijn de rollen en verantwoordelijkheden 

duidelijk, hoe houd je de vinger aan de pols?”

Carine Hulscher-Slot adviseert ook vaak het Policy Governance®

model van John Carver, waarin het onderscheid tussen bestuur en 

management zeer duidelijk is. Binnen dit model heeft de directie 

grote handelingsvrijheid. Hulscher-Slot: “Het model dwingt bestu-

ren een heldere visie en koers van de organisatie te formuleren en 

transparant te zijn over de verantwoordelijkheden, het budget en 

de verwachte resultaten van de lagen onder de Raad van Bestuur/

het College van Bestuur.” De meeste besturen zijn van plan het 

nieuwe bestuursmodel te evalueren. Hulscher-Slot: “Maar ik 

weet dat er ook heel veel zijn die denken: ‘klaar, geregeld’. Die 

zien we bij de AVS over een paar jaar weer terug met problemen. 

Omdat het bijvoorbeeld heel moeilijk is om die rolvermenging te 

vermijden.”

c a r ine  hul s c her- sl ot:  ‘ j o hn  en  m ir i a m 

c a rv er  ko m en  spec i a a l  vo o r  d e ze 

co nf er ent ie  n a a r  ned er  l a nd.  z i j 

v er zo rg en  he t  inh o ud el i jk  d eel  va n 

he t  pro g r a m m a’

Dit schooljaar vinden de voorbereidin-

gen plaats van een Policy Governance® 

conferentie, die in november 2012 

plaatsvindt. Carine Hulscher-Slot: 

“John en Miriam Carver komen speciaal 

voor deze conferentie naar Nederland. 

Zij verzorgen het inhoudelijk deel van 

het programma. We hebben hiervoor 

een speciale website in het leven 

geroepen: www.carverevent.nl.”

Dit schooljaar vinden de voorbereidin-

gen plaats van een Policy Governance

conferentie, die in november 2012 

plaatsvindt. Carine Hulscher-Slot: 

“John en Miriam Carver komen speciaal 

voor deze conferentie naar Nederland. 

Zij verzorgen het inhoudelijk deel van 

het programma. We hebben hiervoor 

een speciale website in het leven 

geroepen: www.carverevent.n

Krimp en fusies
Veel besturen en scholen hebben in het verslagjaar te maken met 

vermindering van het budget, wat voor een deel veroorzaakt wordt 

door de teruggang van het aantal leerlingen. Ook de ‘stille bezui-

nigingen’ spelen een rol. Adviseurs Carine Hulscher-Slot en Harry 

van Soest voeren namens de AVS overleg met onder andere OCW 

over de ontwikkelingen in het dossier krimp. Ook in Kader Primair 

wordt regelmatig verslag gedaan van de gevolgen van krimp. De 

AVS heeft dit schooljaar een uitgebreid consultancy-aanbod ont-

wikkeld, waarin zij scholen en besturen begeleidt bij het vinden 

van goede oplossingen voor krimp.

een  k euze  vo o r  een  s c h o l enf usie 

k a n  t e  m a k en  heb b en  m e t  d r ei g end e 

o phef f in g  va n  een  s c h o o l .  b i j 

b e s t uur l i jk e  f usie s  wo r dt  he t 

f in a n c iël e  d r a a g v l a k  g rot er  en 

k unnen  r i s i co’s  g e spr eid  wo r d en

Fusies zijn bijna altijd het gevolg van krimp. Senior adviseur Carine 

Hulscher-Slot begeleidt consultancytrajecten bij zowel institutio-

nele fusies als besturenfusies. Een keuze voor een scholenfusie 

kan te maken hebben met dreigende opheffi ng van een school. Bij 

bestuurlijke fusies wordt het fi nanciële draagvlak groter en kun-

nen risico’s gespreid worden.
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Opbrengstgericht 
leiderschap

Opbrengstgericht leiderschap staat ook dit schooljaar in de 

schijn werpers, zowel bij OCW als bij de AVS. In ‘Basis voor Pres-

teren’, de beleidsnotitie van het ministerie van OCW van decem-

ber 2010, wordt gemeld dat de eerste resultaten van het project 

Opbrengstgericht leiderschap (van de PO-Raad) bemoedigend 

zijn. AVS-adviseur Carine Hulscher-Slot, project leider van dit 

project: “De deelnemers aan het project ervaren sinds de start 

(eind 2009) een duidelijk verbetering van de onderwijs kwaliteit 

en een verandering van de cultuur als het gaat om het inzichtelijk 

maken van de opbrengsten van het onderwijs, het borgen van 

de kwaliteit en het plegen van goede interventies. Dit laatste is 

vooral een taak van de schoolleider en het bestuur.”

De AVS organiseert half november 2011 de PO Raad-conferentie 

over opbrengstgericht leiderschap in Nieuwegein. Tijdens de confe-

rentie wordt actief afstemming gezocht tussen bestuurs- en school-

niveau en vindt op allerlei manieren kennisdeling en uit  wisseling 

van ervaringen plaats. In de workshops vertellen met name scholen 

en besturen uit het project OGL over hun ervaringen. Hulscher-Slot: 

“Uit de evaluaties blijkt dat de ruim 500 bezoekers de conferentie 

en de workshops zeer geslaagd vinden.”

Op 31 oktober 2012 eindigt dit project en worden de resultaten 

gepresenteerd in een landelijke conferentie. De AVS, belast met 

de organisatie hiervan, is in het verslagjaar al druk bezig met de 

voorbereidingen voor deze slotconferentie. Hulscher-Slot: “Via 

Twitter en een opgerichte groep ‘Opbrengstgericht leiderschap 

in het onderwijs’ op LinkedIn brengen we de conferentie onder 

de aandacht. In de LinkedIn groep vinden veel discussies over dit 

onderwerp plaats. Het aantal deelnemers groeit dagelijks.”

‘d e  d eel nem er s  a a n  he t  projec t 

erva r en  sinds  d e  s ta r t  (eind 

20 0 9)  een  d uid el i jk  v er b e t er in g 

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

v er a nd er in g  va n  de  c ult uur’

Foto’s: Tycho’s eye (www.tychoseye.nl)
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Via diverse on- en offl ine uitingen communiceert de AVS 
met haar achterban. Naast bekende en gewaardeerde 
uitingen als Kader Primair, website, nieuwsbrieven 
en scholenpanels zijn de sociale media (Twitter) als 
communicatie middel ingezet. Daarnaast zijn bijeen-
komsten als het AVS-congres, het Onderwijscafé, de NOT 
en andere ledenbijeenkomsten en conferenties bij uitstek 
de plek om in contact te treden met (andere) collega’s 
en leden.

Publicaties
De afdeling Communicatie verzorgt diverse publicaties. 

Kader Primair blijft een goed gelezen en gewaardeerd onderwijs-

blad, blijkt uit enquête-onderzoek van Kader Primair.  Inhoudelijk 

is het blad goed gevuld met (politiek) onderwijsnieuws, 

Ledenraad

Inleiding

Het schooljaar 2011-2012 is een turbulent jaar voor het onderwijs. 

Een groot deel van het jaar staat in het teken van de voorgenomen 

bezuinigingen op Passend onderwijs, bezuinigingen die het 

onderwijs veld in het verkeerde keelgat schieten. Met als levend 

bewijs een uitverkochte Arena.

Als gevolg van politieke strubbelingen gaan deze bezuinigingen 

weer van tafel. Gunstig voor het onderwijs, maar tegelijk ver-

wachten we dat na de verkiezingen op 12 september nieuwe 

 maat  regelen ook het onderwijs niet ongemoeid zullen laten.

In dit jaar verslag schetsen wij een beeld van het werk van 

de Leden raad en van de thema’s die besproken zijn. Immers: 

de Leden raad zit er om uw stem te laten horen!

Waar zetten we ons voor in?

De Ledenraad kent een aantal taken. De twee belangrijkste zijn:

•  het bespreken en het bewaken van de hoofdlijnen van het beleid 

van de AVS

•  het vaststellen van de jaarstukken en het jaarverslag

Beide taken geven ons voldoende ruimte om aandacht te geven 

aan alle thema’s, die binnen het onderwijs spelen. Deze onder-

werpen bespreekt de Ledenraad met het bestuur van de AVS, 

dat altijd in de vergadering is vertegenwoordigd. Daarnaast 

kan de Ledenraad gasten uitnodigen om een thema in te leiden. 

De  gasten kunnen medewerkers van de AVS zijn, die zich met het 

thema bezighouden, maar ook ‘gasten-van-buiten’.

Hoe werken we?

De Ledenraad kent 25 leden, die allemaal door de leden van de 

AVS zijn gekozen. In 2011-2012 zijn er vier bijeenkomsten geweest: 

drie dagvergaderingen en één tweedaagse. De bezettingsgraad  

tijdens deze bijeenkomsten ligt gemiddeld op 72 procent, wat 

betekent dat de opkomst hoog is. De leden voelen zich verbonden 

met dit werk en doen er alles aan om elke bijeenkomst bij te 

wonen. Toch kunnen persoonlijke of werkomstandigheden dit 

onmogelijk maken, maar dat is eerder uitzondering dan regel. 

De bijeenkomsten worden voorbereid door de secretaris en de 

voorzitter van de Ledenraad, in overleg met AVS-voorzitter Ton 

Duif. De AVS levert de secretariële ondersteuning.

En waarover spraken we…?

De Ledenraad heeft het bestuur over een aantal onderwerpen 

gesproken en hierover advies uitgebracht. De thema’s die zijn 

behandeld: Passend Onderwijs (o.a. de problematiek van de 

nieuwe samenwerkingsverbanden, wet- en regelgeving), de 

onderwijsinspectie (o.a. resultaten AVS scholenpanel). Krimp en de 

gevolgen van in de provincie Drenthe, specifi eke (v)so problema-

tiek, onderwijs in 2020 (o.a. de relatie tussen de school en haar 

omgeving) en de professionalisering van schoolleiders (o.a. over de 

rol van de NSA). Voor meer informatie kunt u ons altijd aanspreken. 

(www.avs.nl(www.avs.nl( /vereniging/overdeavs/organisatie/ledenraad).

Rick Matser, secretaris

Maarten Bauer, voorzitter

(thematische) achtergrondartikelen, reportages, good practices, 

een politieke column, een boekbespreking, de doelgroepen-

pagina’s bovenschools management en speciaal (basis)onderwijs 

en allerlei AVS-verenigingsinformatie. Ook maandelijks verschijnt 

de nieuwsbrief Kadernieuws, zowel gedrukt als digitaal. Leden 

blijven dus goed op de hoogte van de onderwijsactualiteiten en 

AVS-activiteiten.

Andere publicaties die ook dit schooljaar weer zijn uitgegeven, 

zijn de AVS Agenda (voor po en vo), de Professionaliseringsgids 

(voor po en vo) en diverse brochures, zoals over onze educatieve 

reizen, congres en (maatwerk)trainingen.

De afdeling Communicatie waardeert de mening van 

de leden: voor reacties en suggesties is het mailadres 

communicatie@avs.nl opengesteld.

Contact
met de leden
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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 2012 

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

Naast de avs-website onderhoudt de AVS de goed lopende vacatu-

rewebsite www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Tweewekelijks brengt de afdeling Communicatie de digitale 

nieuwsbrief po uit, met nieuwsberichten, agenda, recente vaca-

tures en relevante AVS-informatie. In schooljaar 2011 – 2012 is de 

nieuwsbrief vo elke twee maanden verzonden.

Sociale media
De sociale media nemen een hoge vlucht. Steeds meer school-

leiders beschikken over mobiel internet. Voor de AVS is het daarom 

steeds belangrijker ook de sociale media als communicatiekanaal 

in te schakelen om haar leden op te hoogte te brengen of te 

attenderen over bepaalde AVS-activiteiten of belangrijk onderwijs-

nieuws. Het aantal followers op Twitter is fl ink gestegen. Leden 

kunnen de AVS volgen via @schoolleider en @tonduifavs. Ook 

zijn AVS-adviseurs actief op LinkedIn.

AVS-congres

Het 17e AVS-congres is weer goed bezocht: ruim duizend 

bezoekers komen op 16 maart 2012 naar het NBC in Nieuwegein. 

Het thema is ‘lerend leiden, leidend leren’, waarbij het niet alleen 

gaat om de professionalisering van de leidinggevende, maar ook 

om diens inzet om het beste uit het team te halen. Internationale 

grootheden als Pasi Sahlberg (Finland), Jan Bommerez (USA/

België) en David Hopkins (Groot-Brittannië) komen hun 

inspirerende verhaal vertellen. Ook zijn er works hops en lezingen 

van nationale onderwijs- en leiderschapsdeskundigen (deels uit 

het bedrijfsleven).

De dag start met een inleiding van Toon Gerbrands, voormalig 

volleybalcoach, maar vooral bekend als directeur van betaald 

voetbal AZ. Zijn managementpleidooi komt neer op ‘visie, actie 

en passie’. Als tussentijdse resultaten tegenvallen, komt het aan 

op vasthouden aan je visie en je keuzes daaraan relateren. Ton 

Duif benadrukt in zijn inleiding het belang te bouwen aan ‘onze’ 

toekomst. Duif: “Daar zijn leerkrachten, bestuurders, ouders en 

schoolleiders dagelijks mee bezig. Laten we trots zijn op wat we 

bereiken in deze uitdagende tijden: trots op onze passie, onze 

scholen, maar vooral trots op onze kinderen.”

In de AVS-stand stellen diverse congresgangers onderwijs-

vragen aan de (Helpdesk-) adviseurs of ledenraad vertegen-

woordigers. De karikatuurtekenaar en het beeldscherm waarop de 

Twitterberichten (#avscongres) langskomen, trekken de aandacht. 

Nieuw dit jaar is de gezamenlijke afsluiting met ‘Drinks&Bites’, 

onder muzikale begeleiding.

Belangstellenden kunnen de dag voorafgaand aan het congres 

voor het eerst ook deelnemen aan masterclasses van de drie 

aanwezige internationale sprekers.

AVS-Congres: De karikatuurtekenaar trekt volop aandacht.

David Hopkins leidt een van de masterclasses voorafgaand 
aan het congres.

AVS-Congres: Inleiding Ton Duif
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Het Onderwijscafé

Dit schooljaar vindt het Onderwijscafé drie keer plaats, in café 

Dudok en in Nieuwspoort in Den Haag. Dit platform waar politiek 

en onderwijsveld met elkaar in debat gaan over een relevant of 

actueel onderwijsthema is een initiatief van de AVS, PO-Raad en 

VO-raad. Op 14 december is het thema ‘toetsen’. Is het goed dat 

er steeds meer getoetst wordt in het onderwijs of neigen we naar 

een afrekencultuur? De meningen van de aanwezige onderwijs-

professionals, ouders, beleidsmakers en journalisten blijken zeer 

verdeeld. Ton Duif vindt toetsen een goed middel om te kijken of 

het onderwijs effectief is, maar vindt dat ze niet moeten worden 

gebruikt om de onderwijskwaliteit te meten. Sommige aanwezige 

directeuren zijn blij met de kans om hun school te vergelijken met 

collega-scholen.

Het Onderwijscafé van 7 februari gaat over het SCP-rapport ‘Waar 

voor ons onderwijsgeld?’ Er valt veel af te dingen op de voor het 

onderwijs ontmoedigende conclusies van dit rapport, maar aan de 

andere kant moet het onderwijsveld open staan voor kritiek. Ieder-

een wil immers een goede kwaliteit van het onderwijs. Over die 

kwaliteit moet een dialoog op gang komen tussen scholen, ouders 

en andere betrokkenen, inclusief politici. Dat is de conclusie van 

de deelnemers aan dit Onderwijscafé.

Met het oog op de nieuwe verkiezingen voeren tijdens het Onder-

wijscafé op 31 mei in Nieuwspoort mensen uit het primair en voor-

gezet onderwijs een debat met politici. Vanwege het te verwachten 

tekort aan leraren (die met pensioen gaan) in de toekomst, moet 

er hoog worden ingezet op professionalisering en innovatie in het 

onderwijs. Het onderwijs heeft daarvoor rust, ruimte en vertrou-

wen nodig, dus wordt er van een nieuwe kabinetsformatie vooral 

een consequent onderwijsbeleid verwacht. Ton Duif voegt hieraan 

toe: “De stijgende lasten van personeel gaan ten koste van de 

maatregelen die op onderwijs ingezet kunnen worden. Het kost 

nu eenmaal veel geld om leraren en schoolleiders bij te spijkeren 

voor de 21ste eeuw”. Duif doelt hier op de ontwikkelingen rond 

internet en de sociale media. Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid 

en SP-woordvoerder onderwijs, beaamt dat de overheid vooral de 

fi nanciering en bewaking van de kwaliteit moet garanderen. “Het 

is heel spijtig dat er bij veel leraren woede en frustratie zit. Ze 

voelen zich gepakt door de overheid, die in hun ogen onderwijs als 

een kostenpost ziet en niet als investering.”

Het Onderwijscafé is een initiatief van de Algemene Vereniging 
Schoolleiders, PO-Raad en VO-raad. Hier gaan politici, beleids- 
en opiniemakers met elkaar en met vertegenwoordigers van het 
veld in een politiek café met elkaar in gesprek en debat.

Onderwijscafé 7 februari 2012. Foto: Henriëtte Guest

Onderwijscafé 31 mei 2012. Foto: Dirk Kreijkamp

Onderwijscafé 14 december 2011. Foto: Jan de Groen
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Educatieve reizen
De AVS organiseert al achttien jaar educatieve reizen speciaal 

voor schoolleiders (en andere medewerkers) naar het buitenland. 

Sindsdien heeft de AVS bijna 60 educatieve reizen georganiseerd, 

waar meer dan 1500 leden aan deelnamen. In het schooljaar 

2011-2012 heeft de AVS vijf groepsstudiereizen georganiseerd: 

naar Brugge & Gent, Krakau, Dublin, Montana en Kreta. Naast deze 

reizen op een vast tijdstip die voor alle schoolleiders in Nederland 

openstaan, organiseert de AVS ook in toenemende mate maat-

werkreizen. Deze reizen hebben (meestal) ook een vast thema en 

hebben als voordeel dat ze helemaal op de wensen van de deelne-

mende collega’s (binnen een schoolbestuur) zijn afgestemd. 

Voor groepen (bovenschools) directeuren, bestuurders, school-

teams en IB-ers uit het PO en VO kan de AVS studiereizen op maat 

organiseren. Enkele thema’s dit schooljaar zijn: inspirerend leider-

schap, bijzonder Passend onderwijs en ict (BETT Londen).

Mede door haar jarenlange ervaring in het organiseren van 

studiereizen voor leidinggevenden weet de AVS als geen ander 

welke informatie, kennis en kunde relevant zijn voor Nederlandse 

onderwijsprofessionals. Marina Vijlbrief, AVS-coördinator inter-

nationalisering: “De AVS heeft veel ervaring in het opstellen van 

een goed inhoudelijk programma, waarin het (gewenste) thema en 

het te bezoeken land naadloos op elkaar aansluiten. Hoewel het 

in een ontspannen sfeer met collega’s op pad zijn en de ‘hectiek 

van de dag’ vergeten belangrijk zijn, ligt de nadruk op de profes-

sionalisering van schoolleiders: deelnemers komen met ‘bruikbare’ 

bagage terug, energiek en gemotiveerd om de opgedane kennis 

en ideeën in de eigen werkomgeving toe te passen. Ook in het 

informele gedeelte, waarin er tijd is voor gesprekken met elkaar 

(vaak tot ’s avonds laat), vinden waardevolle uitwisselingen van 

ideeën plaats.”

AVS Voordeel
Van schoolbenodigdheden tot 

payrolling en van koffi e tot 

verzekeringen: AVS-leden kunnen met 

(fl inke) korting producten en diensten 

inkopen bij een groeiend aantal 

voordeelpartners van de AVS. Zowel 

voor de school (‘schoolvoordeel’) 

als individueel (‘prive-voordeel’). 

Afgelopen schooljaar is er weer een 

aantal voordeelpartners bijgekomen: Achmea Health Centers, 

BTW-Plaza, Driessen, Pro Mereor en Scholen met Succes. Meer 

informatie: www.avsvoordeel.nl

Scholenpanels
De AVS-scholenpanels zijn nog steeds een belangrijke graadmeter 

om de meningen van schoolleiders (en leden) te peilen over 

bepaalde actuele onderwerpen of andere onderwijsontwikkelin-

gen. Onderzoeken kunnen ook gaan over de activiteiten, producten 

en diensten van de AVS. Schools en bovenschools management 

zijn het afgelopen schooljaar vier keer via deze online enquêtes 

benaderd. De onderzoeksvragen gaan over de inspectie, scheiding 

bestuur en toezicht, professionalisering, werkdruk, vacatures 

en de cao primaire arbeidsvoorwaarden en CAO-PO. Zo blijkt 

bijvoorbeeld dat de vacatures voor locatie directeur het moeilijkst 

te vervullen zijn en bijna alle schoolleiders in het basis- en spe-

ciaal onderwijs een behoorlijke werkdruk ervaren. De meningen 

van haar leden zijn van belang, omdat de AVS daarmee het 

onderwijsbeleid kan beïnvloeden en haar eigen dienstverlening zo 

nodig kan aanpassen. Meer informatie: www.avs.nl/vereniging/

meepraten/scholenpanel

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 kun-

nen immers het beste behartigd worden met een grote achterban. 

Via nieuwe producties voor het voortgezet onderwijs, zoals de 

Professionaliseringsgids en de AVS Agenda, worden ledenwerfac-

ties richting het vo in gang gezet.

m a r in a  v i jl b r ief:  ‘d e  av s  heef t  v eel 

erva r in g  in  he t  o p s t el l en  va n  een 

g o ed  inh o ud el i jk  pro g r a m m a ,  wa a r in 

he t  (g e w en s t e)  t hem a  en  he t  t e 

b e zo ek en  l a nd  n a a d l o o s  o p  el k a a r 

a a n sl uit en ’
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Voortgezet 
onderwijs

Sinds schooljaar 2008-2009 zet de AVS zich ook in 
voor de werknemersbelangen van schooldirecties in 
het voortgezet onderwijs. Omdat het ledenaantal nog 
niet op het gewenste niveau is, zet de AVS meer in op 
het aantrekken van vo-leden. De schoolleidersagenda 
en de Professionaliseringsgids speciaal voor het vo en 
de praktijksimulaties Leerling bij de Les!® (vo), Kind 
op de Gang!® (vso) en Leerling aan de Slag!® (mbo) 
zijn daar voorbeelden van. Ook is er een AVS-website, 
vacaturewebsite en een digitale nieuwsbrief voor het 
vo. De AVS Helpdesk, AVS Voordeel, het AVS-congres en 
educatieve reizen staan ook open voor vo-leden.

Schoolleidersagenda vo
Dit jaar voor het eerst is er een schoolleidersagenda samengesteld 

voor vo-leden, potentiële leden en andere geïnteresseerden. 

Naast het vertrouwde informatieve gedeelte over de AVS en haar 

producten en diensten (voor po en vo) en het calendarium bevindt 

zich achterin de cao-vo (bijlagen op de www.avs.nl/vo) en andere 

vakinformatie voor het management.

Professionaliseringsgids vo
Voor de tweede keer heeft de AVS een Professionaliseringsgids 

speciaal voor het voortgezet onderwijs geproduceerd. Met 

enkele nieuwe trainingen van nieuw aangetrokken adviseurs 

(zoals op gebied van bedrijfsvoering en fi nanciën en organi-

satieontwikkeling), een dossier Passend onderwijs en diverse 

advies- en coachingstrajecten biedt de gids een gevarieerd 

professionaliseringsaanbod.

Praktijksimulaties
De AVS heeft de afgelopen jaren diverse praktijksimulaties op het 

gebied van Passend onderwijs voor het vo ontwikkeld. Daarbij zijn 

de leerling en de professional in de klas het uitgangspunt. Met 

deze simulaties kunnen scholen het schoolzorgprofi el ontwik-

kelen. Na het succesvolle Kind op de Gang!® voor het po bereikt 

de AVS (in september 2010) de vraag vanuit het (v)so-veld of deze 

methode ook op clusterscholen toegespitst kan worden. Bij het 

so/vso gaat het specifi ek om vragen als: hoe verhouden zich de 

clusterscholen tot de zorgprofi elen van het regulier onderwijs en 

wat is de meerwaarde van de specifi eke clusters, zowel intern 

als ook in het aanbod van expertise richting reguliere scholen? 

Na een aantal pilots en aanscherping van de specifi eke kaders 

voor het (v)so is de methode voor de doelgroep in cluster 3 en 4 

beschikbaar gemaakt. Bij het mbo (Leerling aan de Slag!®) zijn 

zoveel verschillende aanpakken mogelijk dat er altijd sprake is van 

maatwerk.

Heike Sieber, de AVS-adviseur die de praktijksimulaties ontwik-

kelde: “De praktijksimulatie Leerling bij de Les!® (vo) bestaat al 

ruim drie jaar en 110 teams hebben hieraan het afgelopen school-

jaar deel genomen. Kind op de Gang!® (vso) bestaat iets minder 

lang (sinds 2010/2011) en tot nu toe hebben tien scholen dit traject 

gevolgd. Leerling aan de Slag!® (mbo) is afgelopen schooljaar door 

de AVS ontwikkeld en daaruit zijn vijf maatwerktrajecten voort-

gekomen.”

Meer informatie over de praktijksimulaties is te vinden op 

www.leerlingebijdeles.nl en www.kindopdegang.nl

Websites en nieuwsbrief
Om vo-leden wegwijs te maken in het aanbod van de AVS 

voor vo-leden is er een aparte website: www.avs.nl/vo. 

Hier vinden (potentiële) vo-leden actuele informatie (zoals 

nieuwsberichten) en een overzicht van de dienstverlening aan 

vo-leden, zoals de AVS Helpdesk, trainingen en opleidingen, 

educatieve reizen en AVS Voordeel. Via deze site kunnen 

zij ook doorlinken naar de vacaturesite voor het vo en po: 

www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl. Natuurlijk is hier ook 

informatie te vinden over het vo-lidmaatschap van de AVS.

Afgelopen schooljaar is de digitale nieuwsbrief voor het vo 

tweemaandelijks verstuurd, maar dat wordt in het schooljaar 

2012-2013 elke maand.

AVS Helpdesk, AVS Voordeel en educatieve reizen
VO-leden kunnen ook profi teren van de producten en diensten 

van de AVS. Zij kunnen met hun specifi eke vragen bij de AVS 

Helpdesk terecht, wat met enige regelmaat gebeurt. AVS Voordeel 

(www.avsvoordeel.n(www.avsvoordeel.n( l) biedt interessante producten en diensten 

voor vo-leden. En vo-leden kunnen zich nu ook inschrijven voor 

een educatieve reis.

Meer informatie is te vinden op www.avs.nl/vo
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Exploitatierekening 2010–2011

 Realisatie 
 2011/2012  

 Begroting 
 2010/2011 

 Begroting 
 2010/2011 

baten

Contributies 1.622.073 1.622.000 1.646.186

(Rijks)bijdragen OCW 492.713 425.000 467.567

Opbrengsten adviseurs – – 2.411.550 

Overige baten 701.797 727.000 773.610

Totale baten 2.816.583 2.774.000 5.298.913

lasten 

Personele lasten 1.569.815 1.382.000 2.593.111

Afschrijvingen 6.800 15.000  143.744 

Huisvestingslasten 211.211 256.500  207.191 

Overige lasten 326.101 330.500  484.988 

Kosten activiteiten – – 681.106

708.647 716.000  732.701

2.822.574 2.700.000 4.842.841

financiële baten en lasten inanciële baten en lasten 

Financiële baten 50.748 40.000 53.598

Financiële lasten 2.338 – 2.000 – 2.750 –

Saldo fi nanciële baten en lasten 48.410 38.000 50.848

exploitatiesaldo 42.419 112.000 506.920

Resultaat deelneming 103.656 – 65.600 69.586

resultaat na deelneming 61.237 177.600 776.506

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 3.136.299 en een nadelig saldo van t 61.237.

De volledige jaarrekening is goedgekeurd door de ledenraad.
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Balans per 31 juli 2011 (na bestemming van het resultaat)

actief 31 juli 2012 31 juli 2011

 Vaste activa 

 Materiële vaste activa 

 Inventaris 36.809 17.423

Financiële vaste activa

 Deelneming AVS Holding bv 180.649 284.519

 Vordering AVS Holding bv 18.000 18.000

 Vordering AVS Voordeel BV 2.487 5.033

201.136 307.552

 Vlottende activa 

Vorderingen

 Debiteuren 342.014 219.133

 Belastingen en premies sociale verzekeringen 17 46

 Overige vorderingen 264.163 43.445

 Overlopende activa 139.465 123.201

 Totaal vorderingen 744.695 385.825

Liquide middelen 2.153.695 3.720.737

 Totaal 3.136.299 4.431.537

passief 31 juli 2012 31 juli 2011

 Eigen vermogen 

 Algemene reserve 1.245.357 1.306.594

Schulden op korte termijn 

 Crediteuren 11.656 48.279

 Belastingen en premies sociale verzekeringen 166.443 168.769

 Schulden terzake pensioenen 54.602 51.138

 Overige kortlopende schulden – 966.802

 Overlopende passiva 1.658.241 1.889.955

1.890.942 3.124.943

 Totaal 3.136.299 4.431.537
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Balans per 31 juli 2011 (na bestemming van het resultaat)

31 juli 2012 31 juli 2011

 Vaste activa 

 Vlottende activa 

31 juli 2012 31 juli 2011

Resultaatverdeling
Voorgesteld wordt het totaal nadelig resultaat ad t 61.237 

ten laste te brengen aan de algemene reserve. Dit voorstel is reeds 

in de jaarrekening verwerkt .

Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant
Voorafgaande samengevatte jaarrekening, bestaande uit de 

samengevatte balans per 31 juli 2012 en de samengevatte 

exploitatierekening over het boekjaar 2011/2012, zijn ontleend 

aan de gecontroleerde jaarrekening van de Algemene Vereniging 

van Schoolleiders per 31 juli 2012. Wij hebben een goedkeurend 

oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring 

van 4 oktober 2012. Desbetreffende jaarrekening en deze samen-

vatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen 

die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controle-

verklaring van 4 oktober 2012.

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 samen-

vatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming 

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  2012 en in overeenstemming de grondslagen zoals 

beschreven in de toelichting op de jaarrekening.

Barneveld, 16 oktober 2012

Van Ree Accountants BV 
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Dit jaarverslag is een uitgave van de Algemene Vereniging 
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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 5.000 schoolleiders, bovenschools managers, adjunct-directeuren en locatieleiders 

verzorgen we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, 

beroepsondersteuning, professionalisering, maatwerk, collegiale netwerken en actueel 

en betrouwbaar vaknieuws.

Goede scholen hebben altijd één ding gemeen: een goede leidinggevende.
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