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Uitnodiging Atgemene
Ledenverga dering
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Hierbij nodigen wij u uit voor

Íu

de Algemene Ledenvergadering van de

AVS die zal worden gehouden op woensdag 13

l-

tot 16.30 uur in

januari 1999 van 14.30 uur

La Gare Vergadercentrum, Stationsplein 161, 5211 BP

's-Hertogenbosch, tel: 073-6740429.
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1.

Opening door de voorzitter

2. Vaststelling van de agenda

3.

Mededelingen

4.

Verslag algemene ledenvergadering van 1 april 1998 (bijgevoegd)

*,áoïi@ijgevoegd)
6. Financieel

jaarverslag 1,997|1998 (inclusief toelichting en accountantsverklaring) (bij gevoegd)

7.

Begroting 1999 (wordt ter vergadering uitgereikt)

8. Voorstel tot aanstelling

.

van een bezoldigd voorzitter
Toelichting: Sinds de verzelfstandiging van de AVS is Ton Duif fulltime
voor onze vereniging werkzaarn. Tot nu toe is hij daarvoor door zijn
schoolbestuur bij de AVS gedetacheerd. In het belang van de AVS en
zijn school, waar hij formeel nog steeds als directeur is aangesteld,
acht het bestuur van de AVS het wenselijk een einde te maken aan
deze detachering. Volgens de statuten kan de Algemene Vergadering
overgaan tot het aanstellen van bezoldigde bestuursleden (artikel 9,

udà,$
Het bestuur stelt dan ook voor om Ton Duif volledig in dienst te
nemen en hem aan te stellen als bezoldigd voorzitter van de AVS.

-)
9.

Rondwaag

10.

Sluiting

Mocht u naar de ledenvergadering willen komen, neemt u dan contact
op met Hermien Hettinga (030-2361010). U krijgt dan tevens een routebeschrijving toegestuurd.

À

Verslag Atgemene Ledehvergaderi ng van l aprit 1998
1.

Opening door de voorzitter

te bewegen meer te investeren

Na de opening van deze leden-

in het management. Als de
schoolleider niet de middelen
krijgt die nodig zijn gaat dat
ten koste van de kwaliteit van

vergadering excuseert de voorzitter zich voor het feit dat deze
algemene ledenvergadering pas
op dit moment in het verenigingsjaar gehouden wordt.
De reden van dit late moment
is het feit dat er lang lopende
fusiebesprekingen geweest zijn
rnet de LVSO en deze fusie zou

het onderwijs. Deze actie die nu
loopt moet uitmonden op een
ontmoeting rnet de politiek op
het congres.
zoals die is voorgesteld blij ft ongewljzigd.

2. De agenda

bekrachtigd worden op een
algemene ledenvergadering.

a

Helaas is in november gebleken
dat de fusie voorlopig niet
plaats kon vinden omdat er een
aantal meningsverschillen bleven bestaan. Toen werden de

I

fusiebesprekingen stopgezet.
Vervolgens kwam de decembermaand en pas daarna kon een

De begroting is

datum geprikt worden voor

ring meegezonden en wordt uit-

deze ledenvergadering.

gereikt. Ook is voor de aanwezi
gen beschilóaar de zogenaamde
knelpuntennota. Hierin heeft

a

3. Mededelingen
De volgende leden hebben

zich afgemeld:
Yvonne Raaymakers en
Berend Redder.

niet met de
stukken van de ledenvergade-

Op dit moment heeft de AVS
ruim 2300 leden. De AVS groeide ook het afgelopenjaar weer

fors. Niet alleen het ledenaantal, maar ook de activiteiten.
Op dit moment worden we van
vele kanten gevraagd om deel
te nemen aan allerlei overleg-

de AVS haar verlangens op een

rijtje gezet voor de politiek.
Á

Het verslagvan de algemene
ledenvergadering van
11 november 1996 wordt
door de vergadering akkoord

situaties. Onze inbreng daarbij

bevonden.

wordt erg gewaardeerd, dit in
tegenstelling tot een aantal
jaren geleden. Ook het aantal
rnedewerkers is behoorlijk

Het jaawersl4g
Er worden geen vragen

gegroeid. Het pand waar we
vorigjaar ingetrokken zijn op
de Nieuwegracht 1 wordt nu
al te klein en binnenkort wordt
de ruimte uitgebreid met
Nieuwegracht 3. Op dit moment
is de AVS de grootste organisa-

tie voor directies in het Primair
Onderwijs. Er zijn ook veel
contacten met de politiek. Op
dit moment wordt daar nu
volop gelobbyd on de politiek

of

opmerkingen gemaakt naar
aanleiding van het jaarverslag.
6.

Het fi.nancieel verslag
Cerard Langeraert geeft een
toelichting op de jaarrekening.
Hij wijst op de sterke groei van
de inkomsten/uitgaven sinds
het vorige boekjaar. Hij geeft
ook een toelichting op het autofonds. De bedoeling van dit
fonds is om rnedewerkers die
tijdens hun werkzaarnheden

gebruik maken van hun eigen
auto te vrijwaren voor financië-

zorgen. Jaap ter Hellen stelt

le schade als gevolg van eventuele ongevallen. Het financieel
jaarverslag wordt verder zonder

vlagen of opmerkingen goedgekeurd. Verwolgens wordt de
begroting van het vercnigingsjaar 1998-1999 aan de orde
gesteld. De penningmeester
geeft een toelichting op deze
begroting. Ten opzichte van

de contributie. De heer Albert
Hottinga geeft aan wel bezwaar

te hebben. Vooral omdat veel
schoolbesturen niet bereid zijn
het schooldeel voor hun rekening te nemen. Hij vindt dit
een folse verhoging. Veruolgens

de htridige begloting zijn de
inkomsten en uitgaven rneer

o

dan verdubbeld. Voor een deel

wordt dit voorstel in stemming

wordt dat veroorzaakt door de

gebracht en het blijkt dat de
meelderheid van de ledenvergadering ald<oord gaat met c1e
contributieverhoging. De heer
Hottinga laat aantekenen dat
hij niet akkoord gaat. De ledenvergadering gaat ook akkoord
illet dc voorgesteldc begroting.

groei van het aantal leden en

anderzijds door het opzetten
van een expertisecentrum
management. De post inkonsten met betrekking tot de huisvesting komt van cle stichting
Support. De activiteiten die
irrl<orrrsten oplevclen zijrr de
scholing en de reizen

7.

o

1.0.

ook voor om de schoolbijdragen
per bestuur te naximaliseren.
Gerard Langeraert zegt toe dit
binnen het bestuur te bespreken. Jaap ter Hellen heeft geen
bezwaar tegen de verhoging van

8.

Statuten

Toelicltting op ltet beleidsplan
Ton Dnif merkt op dat de poli
tiek bezorgd is over cle gevolgen
van de decentralisatie van de
regelgeving. Men vraagt zich af
of niet een aantal zaken meer
centraal moeten worden geregeld. De AVS zal zich hiertegen
fel verzetten. De scholen moeten eerst de rust en de midclelen krijgen om deze ontwikkeling goed te implementeren.
Wat betreft het pr-rnt staking/
werkonderbreking sluit de vergadering zich aan bij het standpunt van de voorzitter dat stak i n g/werkonderblcl<i

drukmiddel is dat

ng geen

de AVS

wil

hanteren. De samenwerking
met de besturenolganisaties
begint op dit moment langzamerhand concrete vorm te

klijgen.
1,1.

Rondvraag

De voorzitter, Ton Duif, geeft

Niemand maakt gebruik van

De wijzigirTg van de contribtttie
Gerard Langeraert geeft aan

aan waarom de statllten
opnieuw vornr gegeven zijn.

de rondvraag. De voorzitter

waarorn het bestuur voorstelt
de contributie te wijzigen. Men
ervaart het over het ;rlgemeen
arls niet rechtvaardig, dat wanueer meerdere mensen binnen

Hij wijst op het feit dat de oude

vool'tgezet onderwij s. Deze

één school lid zijn van de AVS,

nieuwe statuten zijn helemaal

toch telkens opnieuw het
schooldeel betaald dient te
worden. Het bestuur stelt voor
oln per school (brinnurnmer)
slechts één keer het schooldeel
te betalen en per persoon het

individuele deel.
Wel zal hierdoor het schooldeel
verhoogd moeten worden.
In verband met de toegenomen
vraag naar juridische ondersteuning zal ook het indivi
dnele deel verhoogd moeten
worden. Het aanwezige lid Jaap
ter Hellen verzoekt om post

nunmer 839 in de toekomst
te scheiden in contributies en
overige inkomsten. De penningmeestef zegt toe daarvoor te

statuten voornamelij k afl<omstig waren van dc oude AVS
die in feite gericht was op het

loegcschreven lraar het plimair

onderwijs, waarbij ook uitdruk-

kelijk een plaats ingeruimd

is

voor het speciaal onderwijs.
.i
De secletalis. Jolrn Snrulders,
wijst op dc conclete wijzigiugen in de verschillende artikelen in verband met die plaats
van het speciaal onderwijs in
de vereniging.

Bestuursverkiezing
Ton Duif stelt de nieuwe
bestuursleden aan de vergadering voor. Pauline Hermsen
is niet aanwezig. Bij acclamatie worden de voorgestelde
bestuursleden gekozen.

roept op tot deelname aan het
congres en sluit de vergadering
om 15.25 uur.

Jaa rverstag
1997 11998 van de AVS
In teid in g
De AVS is nu

vijfjaar actief.

Na aanvankelijk in de narge van

het onderwijsveld geopereerd te
hebben, wordt onze betekenis nu
door alle partijen erkend. Zowel
de besturenbonden als onze collega-onderwijsbonden zien in de AVS
de belanglijkste spreelóuis van de

schoolleiders in het prirnair onderwijs. We zijn nu gewaardeerde
gesprekspartners in allerlei overleggremia en er is een grote en nog
steeds groeiende vraag naar ondersteuning door onze beleidsmedewelkers en naar onze scholingst rajecten.
Bestond onze huisvesting in de
eerste twee jaren

uit een tweetal

kleine ruir-ntes in het kantoor van
de Vereniging voor het management in het Voortgezet Onderwijs
(WO), sinds dit jaar hebben we
de beschikking over een tweetal
mooie grachtenpanden aan c1e
Nieuwegracht 1-3 te Utrecht.

Roelf Willemstein, speciaal belast
met onderwijs en management.
Het algemeen bestuur is zes keer

bijeen geweest en het dagelijks
bestuur 33 keer. In januari kwanl
het gehele bestuur met de beleidsmedewerkers opnieuw twee dagen
bijeen om zich te bezinnen op
de stand van zaken elr om nieuw
beleid te ontwikkelen.
De groei vdn het aantal leden zette
ook dit jaar weer verder door:
ruim 600 schoolleiders werden

lid van

de AVS.

Daarnee was ruim 60% van de
georganiseerde Nederlandse
schoolleiders in het primair
onderwijs lid.
Helaas hebben ook een aantal

ders die aan leclen van AVS en WO
de individuele juridische onder-

steuning verleent.

Bestuu r
Het algeneen bestuur werd dit jaar
op sterkte gebracht door c1e toetreding van Carina Dautzenberg,
Pauline Hermsen, Hank Beermann
en Rund Raats. Marjan l(ool gaf aan
het einde van het verenigingsjaar
te kennen om studieredenen
haar bestuurslidmaatschap neer
te leggen.
Het dagelijks bestuur bleef ongewijzigd: Ton Duif, voorzitter;
John Smulders, secretaris; Gerard
Langeraert, penningmeester;
A.

De stichting'Support' die de individuele belangenbehartiging voor de
leclen van de AVS en de WO behar-

tigt, heeft in het Verenigingsjaar
'1"99711.998 in totaal 104 zaken
behandeld van onze leden. Dat wil
zeggen dat ongeveer 5% van onze
leden een beroep heeft moeten
doen op juridische ondersteuning
of advies. Het aantal in behandeling genonen zaken liep in de loop
van het verenigingsjaar duidelijk
op van 45 in augustus '97 tot 79 in
jttli '98. Ruim een derde deel van
de zaken (36%) had betrekking op
de functie-uitoefenin$ van de
schoolleider en44% op conflicten

schoolleiders hun lidmaatschap

met het bevoegd gezag en/ofhet

opgezegd. Niet omdat zij ontevredcn waren over het gevoerde

team. Dat wil zeggen daÍ 4o/o van
onze leden het afgelopen jaar in de
problemen kwam als gevolg van
zijn/haar functioneren of als gevolg
van een conflict.
Tenslotte z|jn1,6 zaken teïechtgekomen bij de bestuurskamer,
de kantonrechter en/of commissie
van beroep.

beleid, maar omdat zij de zwaarte
van het schoolleiderschap inwisselden tegen een baan als leerkracht
of met FPU ol Pensioen gingen.

Behalve de AVS is daar ook'Sup.

port'gevestigd, de door AVS en
WO opgcrichte Stichting individuele belangenbehartiging schoollei-

Individuete Belangenbehartiging

Bu rea u

in het Verenigingsjaar
gegroeid
7997 198
van 7 naar l" 1
personeelsleden. De afdeling onderwijs is uitgebreid metJos van der

De afdeling Onderwijs en Manage-

Pluijm, de afdeling scholing met

nent heeft in het schooljaar

Ludo Wilbrink en de afdeling
rechtspositie met Anneke.van der
Linde.
Voor de afdeling internationalise-

cloorgemaakt. Naar verwachting zal
ook het korneude schooljaar in het

De AVS is

ring werd Marina Vijlbrief voor
één dag gedetacheerd.
In mei 1997 betrok de AVS het

pand op Nieuwegracht 1 te
Utrecht. Inmiddels is in verband
met de uitbreiding van het personeel ook het pand op Nieuwegracht
3 vanafjuni 1998 in gebruik door
de AVS en de collega's van de

stichting Support.

0nderwijs en Management

199711998 een

flinke ontwikkeling

teken staan van deze veranderingen. De belangrijkste ontwikkeling
was een investering van het
bestuur in een nieuwe medewerker, die per 1 februari 1998 is
gestart. Taak van deze nierrwe
medewelker was om voor de toekomst de lijnen uit te zetten op
het gebied van onderwijs en
rrranagenent. Daarnaast is een
traject in gang gezet gericht op
de implementatie van de Wet op

,-

t

het primair onderwijs (\MPO).
Konrend schooljaar zal veel aandacht worden tiesteed aan thema's
als het formuleren van een
beroepsstandaard schoolleiders en
het ontwikkelen van hanteerbare

matig bijdragen opgenomen op
het gebied van onderwijs en
management.

kwaliteitszorgsystemen in het
onderwijs. Ook werden voorbereidingen getroffen om in het schooljaar 1998/99 met een katernenreeks te starten. Perjaal zullen drie
tot vier katernen worden uitgegeven over onderwerpen waar de
schoolleicler in de dagelijkse praktijk te maken heeft.
Op het gebied van de WPO zijn vier
stappen uitgevoerd. Allereerst is
een cursus ontwikkeld waarin de
belangrijkste consequenties onder
de aandacht worden gebracht. Op
de tweede plaats is er een brochure

Sinds 1 januari 1997 is de ÁVS
binnen het Ambtenarencentrum de
onderwij swoordvoerder. Het gevolg
daarvan is dat de AVS een sterke
positie heeft gekregen in het
arbeidsvoorwaardenoverleg. In het
verenigingsj aar 1,997-1,998 is deze
positie verder uitgebouwd.

over de WPO verschenen. Deze brochure is een vewolg op de publicatie die vorig jaar in samenwerking
rnet de LVSO is uitgegeven. Op de
derde plaats is er bij enkele scholen en samenwerkingsverbanden
onclersteuning op maat geboden.
Op de vierde plaats heeft de AVS
een plaats gekregen bij het Lntensief Technisch Overleg (lTO). Dit is
een overlegcircuit waarin beslissingen worden genomen over de con-

Rechtspositie

cA0

De uitwerking van de CAO 19961998 voor de sector primair onderwijs had nog enorm veel voeten in
cle aarde. In september 1997 stemden cle AVS-leden in met het onderhandelingsakkoorcl 'De jaren tel-

len'. In dit akkoord werden

in het cursusaanbod werd veel

afspraken gemaakt om de uitgaven
voor de wachtgelden terug te driugen, in ruil voor een goede seniorenregeling. Deze regeling kwam er
in c1e vorm van een verbeterde
BAPO (lagere eigen bijdrage, grotere verlofomvang, flexibel opneembaar) en de mogelijkheid om verlof
te sparen voor extra seniorenverlof.
De bezuiniging op het wachtgeld,
die had noeten gebeuren door de
inbouw van de FPU-regeling in de
wachtgeldregeling (BWOO), bleek
niet uitvoerbaar. Aan het eind
van hetjaar hing daarom de
speurtocht naar een andere bezuinigingsmogelijkheid nog als een
donkere wolk boven het toekom-

aandacht besteed aan thema's
op het gebied van onderwijs en
management;
de commissie onderwijs kwam vijf
keer bijeen om inhouclelijke ont-

stig (CAO-)overleg.
In maart 1998 werd dan eindelijk
het akkoord over de nieuwe BAPOregeling, het spaarverlofen de verlaging van de normjaartaak naar'

wikkelingen in het onderwijs en

1659 uur getekencl. Hoewel meer
dan 90% van de leden met het

cretisering van de \MPO. Naast deze
ontwikkelingen is in het schooljaar
1997198 ook sprake geweest van

continuering van activiteiten:
de AVS nam deel aan het PoVo.

het onderwijskundig overleg met
de staatssecretaris:

de consequenties voor het manage-

ment te bespreken;
in de (regionale) netwerken werden
de inhoudelijke ontwikkelingen

nader toegelicht;
in IGder Primair werden regel-

akkoord instemde, heeft de AVS
veel kritiek gehoord en geuit op het
akkoord. Deze kritiekbetrofin de
eerste plaats het veel te late tijdstip
van invoering waarmee scholen

werden geconfronteerd. Om aan
de problemen van schoolleiders
tegemoet te komen heeft de AVS
meteen eind maart een brochure
over de nieuwe regeling gepubli
ceerd die uitstekend is ontvangen.
Ook werd een rekenflop ontwikkeld waarnaar erg veel vraag was.
In juni kon dankzij samenwerking
met de AOb ook nog een stappenplan voor de invoering gepubli
ceerd worden. Ifuitiek had de AVS
ook op het feit dat deze CAO niet

voorziet in volledige herbezetting.
Vele van de problemen die de regeling nu nog veroorzaakt, hebben
daar mee te maken. De AVS was bij
deze afspraak uitjuni 1996 nog
niet betrokken en heeft in aanloop
naar de nieuwe CAO reeds aangegeven, met onvolledige herbezetting
bij arbeidscltturverkorting hoe clan
ook niet akkoord te gaan.
Raamovereen ko mst

In april 1998 werd een nieuwe
Raamovereenkornst voor de jaren
1998-2000 ondertekend. Deze
Raamovereenkomst wij kt nauwelijks af van de vorige. Wel zijn er,
als uitvloeisel van de'v\IPO, voorschriften over de splitsing van sovso-scholen en over de plaatsing van
boventallig personeel uit de speciale school voor basisonderwijs in
opgenomen. Ook een model-akte
van benoeming en cen leerarbeidsovereenkomst voor de LIO maken
onderdeel Llit van de nieuwe Raamovereenkontst. De (volgens de AVS
te starre) afiiloeiingsregeling staat
nog ter discussie. Gedurende de
looptijd van de Raamovereenkomst
zal deze nog vervangen moeten
worden door I(aders voor een werkgelegenheidsbeleid inclusief sociaal statuut. Doel is om de mobiliteitsbeperkende elenenten er uit
te halen en de afspraak met de
minister in het kader van 'De jaren
tellen' gestand te doen, dat'vrijwillig gedwongen ontslag'van ollder
personeel wordt voorkómen.

Wet Primair 0nderwijs

Commissie Rechtspositie

Decentraal Georganiseerd 0verleg

Gedurende het verenigingsjaar is
in de SCOW-PO enorm veel vergaderd over de technische uitwerking
van de \4,?O op het terrein van
bekostiging en rechtspositie. Resultaat was een complexe verzameling
regelgeving inclusief een overgangs lcgeling vool' he( invoeringsjaar 1998-1999 (zie Uitleg 4 van

De commissie rechtspositie breidde
zich in het vercnigingsjaar aanzienlijk uit van 9 naar 17 leden. De

Sinds oktober 1997 functioneren
vijf kaderleden als regio-onderhan-

februari 1998). Een deel van de
complexiteit wordt veroorzaakt
doorclat het santenwerkingsverband voortaan over de zorgstructuur gaat, ter.wijl de niddelen
(nog) via afzonderlijke scholen

moeten lopen. Dat het parlement
de WPO pas laat behandelde hielp
ook niet rnee. Een vergelijkbare
situatie deed zich voor rnet de wet
Gemeentelij k Onderwij s Achterstandenbeleid (GOA). Pas in juni
wercl in de SCOW-PO besluitvormend gesproken over de gevolgen
voor het personeel van de wet
OALT, hoewel de besprekingen
daarover reeds een jaar tevoren
walen gestart. Er werd geen overeenstemming bereikt over onder
meer de werktijden, de scholingsregeling en een sociaal plan voor de

OAlT-leerkrachten die hun werk zo

aanzienlijk zien veranderen. Begin

juli werd het gesciril dat tllssen
centrales en minister ontstond,
door de vakcentrales aangemeld bij
dc Advies- en Albitlagecomnrissie
De Ruiter.
De AVS heeft

in de loop van het

jaal meermalen scherpe kritiek
geuit op de planning van het
arbeidsvoorwaardenoverleg

Pri

mair onderwijs. Dit heeft in juni
geresulteerd in de afspraak met
het departement, dat regelingen
die in een,schooljaar in het PO
noeten worden ingevoerd, in
januari daaraan voorafgaand in
Uitleg moeten hebben gestaan.

comlnissie stond onder voolzitterschap van Gerard van der Borg. Om
alle grote onderwerpen (waaronder
CAO, Raamovereenkomst, WPO,
medezeggenschap, positie schoolleider) goed te behappen, werden
er werkgroepjes geformeerd die
naar behoefte zijn bijeengekomen.
Plenair werd eï 6 keer vergaderd.
De bijzondere aandacht ging behalve naar de reguliere onderwerpen
vooral uit naar het trekken van
ons'eigen plan op het gebied van
arbeidsvoorwaarden en machtspositic van de schoolleider. Dit lesulteerde in het beleidsdocument 'De
elfverlangens van de AVS' dat
nadrukkelijk onder de aandacht
van de verantwoordelijke politici is
gebracht door middel van gespreksrondes met politieke partijen en
door een politiek forurn tijdens het
AVS-congres. Ook met het ministe-

lie ídirectie PO) heeft cle AVS meermalen nadrukkelijk gesproken over
de noodzaak van betere arbeids-

voorwaarden en faciliteiten voor
directieleden. Voor de AVS staat als
een paal boven water dat hiervan
in 1998-1999 de eerste resultaten
moeten worden getoond door het
ministerie. Bijvoorbeeld bij de
tweede tranche klassenverkleining
zal uitdrukkelijk geld vrijgemaakt
moeten worden voor betere salarisschalen, meel taakrealisatie en
aparte faciliteiten voor bovenschools lnanagenent en (adminis-

tratieve) ondersteuning. De inzet
van dc AVS-comnrissie Rechlspositie werd verwoord in een beleidsstuk ter voorbereiding op de CAO
1999-2000. Dit stuk zal voorafgaand
aan cle onderhandelingen ter

ledenraadpleging in het Kadernieuws van augustLrs 1998 ver-

schiinen.

I

I
I

:

I

delaars ten behoeve van h.et voeren
van Decentlaal Georganiseerd
Overleg (DGO) met schoolbesturen.
Dit vrijwilligerswerk werd ondersteund door vier intensieve studie-

bijeenkomsten met de DGO-coórdinator. De thena's van deze
bijeenkomsten waren respectieve-

lijk: introductie arbeidsvoorwaardenoverleg (septenber), bovenschools management Iarrtrari),
conseqnenties van de \À?O, sovsosplitsing en zorgplan (rnaart), advregeling en actuele ontwikkelingen. evaluatie wellcwijze 1mei1.
Bij gebrek aan tijd/faciliteiten was

het niet mogelijk alle DGO's zelf
te bezoeken. Met de ACOP werden
daarom afspraken gemaakt voor
mandatering. Na een wat beschei
den start is de AVS-vertegenwoordiging in 'het veld'goed op gang
gekomen. Eerst wisten veel besturen ons niet te vinden. Ook rnoest
het door het vroegere NGL in het
leven geroepen misverstand dat het
AC in de sector PO niet meer meedeed, uit de wereld gel-rolpen wordcn. Via de besturenorganisaiies is
centraal informatie over de bereikbaarheid van de centrales, inclusief
AC, onder alle besturen verspreid.
Vooral bleek de medewerking van

andere ccnlrales op regionaal

niveau in deze informatievoorziening van doorslaggevend belang.
Voor komend jaar valt te.verwachten dat er veel extra werk bijkomt
ten aanzien van de personele gevolgen van het Zorgplan, GOA en
OALT. Om het werk goed te kunnen
doen en het toenenend belang van
DGO voor de AVS te onderstrepen,
zal de beschikbare tijd van de DGOonderhandelaars worden uitgebreid met behulp van de ministe-

riële regeling vakbondsfaciliteiten.
Ook zal cle te grote regio V in
tweeën wolden gesplitst.

Hetpdesk
De bekendheid en het gebruik van

-i

de telefonische helpdesk is in het
verenigingsj aar aanzienlijk toegenomen. Gemiddeld bellen zo'n
twintig leden per dag met een
vraag over regelgeving, scholing,
personeelsbeleid of eigen rechtspositie. In de periode maart t/m half
juni 1998 nam dit aantal toe tot
gemiddeld wel 60-80 per dag i.v.m.
het ADV/BAPO/normj aartaakakkoord. Dat legde een enorme
druk op het secretariaat en cle
beleidsmedewerkers. Met name in
april en mei konden niet alle vragen binnen twee dagen volledig
worden afgedaan. In juni werd alle
achterstand weer weggewerkt.
Cemiddeld werden daalnaast circa
20 brieven en e-mailtjes met inhoudelijke vragen per week beantwoord: telefonisch, door het toezenden van voorbeelddocttmenten,
of schriftelijk (al dan Dict per elec-

tronische mail).
Alle beleidsmedewerkers van het
AVS-bureau hebben een rol bij de
telefonische helpdesk. Zo wordt

het houden van direct contact

net

'welke vragen er bij de leden leven'
gegarandeerd.

van schoolleider. Centraal op dit
congres btond echter de ontmoeting met politici en beleidsmakers
van de personeelsvakbonden en
de besturenkoepels. Alle aanwezige
Tweede I(amerleden zegden extra
geld toe voor het schoolnanagement. Door dit congres is de
schoolleider weer hoger op de
politieke agenda gekomen.

Internationa tiserin

g

De afdeling Internationalisering

heeft voor het eerst in gezamenlijkheid met de WO een aparte cursllsfolder uitgegeven. In september
bezocht een groep van 30 deelnemers Berlijn en werd een
enthousiaste groep schoolleiders
een week lang van school naar
school gesleept in het prachtige
Marokko. In mei bezoChten we met
een 16-tal schooileidels het CECcongrcs voor Exeptional Childlen
in Minneapolis (USA). Verder worden voorbereidingen getroffen voor
uitwisselingstlaj ecten tussen leerlingen, schoolleiders en scholen.
Voor volgend jaar staan reizen
geplancl naar Marokko, Turkije
en IsraëI.

Bovenschool Managernent.
Per oktober '1998 zal deze twee-

jarige opleiding starten met ruim
60 cursisten.

Brochures en publicaties
I(ader Prirnair en l(adeln ieuws
behoren inmiddels tot de betere
bladen in onderwijsland. Het hoge
informatiegehalte in afi,visseling
met voorbeelden van 'good practi-

ce'vornlen een goede melange.
De lezers waarderen l(ader Primair
vooral om de kwaliteit van inhoud
en specifieke gerichtheid op het

schoolmanagement.
In 1998 verschenen een aantal
-brochures: de ADV/Bapo brochure
en de \MPO-brochure als AVS publi
catie en de Raamovereenkomst als

gezamenlijk uitgave van de werkgcvers- en werknemcrsorganisat ies.
De ADV/Bapo-brochure is ontvangen als hèt nnsllgwclk op dit tcr-

rein: adminstratie-kantoren, Cfi en
zelfs collega-bonden maakten veelvuldig gebruik van deze brochure
bij advisering m.b.t. het vormgeven
aan het ADV- en Bapo-beleid.

Netwerken
In het scl-tooljaar 1997-1998 waren

f

De toegenomen werklast van de

afdeling rechtspositie, zowel ten
aanzien van arbeidsvoorwaardenoverleg, beleidsontwikkeling ais
helpdesk, werd geclurende het
verenigingsj aar beantwoord rnet
het aantrekken van een derde
specialist.

Congres
'Schoolleider: een klasse apart' was
het thema van het tweedaagse congres dat de AVS dit jaar organiseerde op 7 en 8 april in het Congrescentrum te Den Haag. De ruirrr 500
deelnerners namen deel aan works-

hops over allerlei onclerwerpen
die te maken hadden met de uitoefening van het 'aparte' beroep

Schoting
De scholing is dit jaar weer verder

uitgebreid. Vooral de begeleiding
van directies en besturen in het
zoeken naar andere managementvornren. ln samenwerl<ing met

Interstudie Arnhetn en NIBO
Amsterdam werden 20 managementtrajecten uitgevoerd. Daarnaast werden verder nog 14
besturen en directies begeleid
in het implementeren van een
nieuwe rnanagemenworm.
Nieuw onderdeel is de coachine
van directieleden.
Eveneens in samenwerking met
Interstttclie en NIBO is het afgelopenjaar hard gewerkt aan het
verwezenlijken van een opleiding

8 AVS-netwerken actief, waaroncler

één netwerk speciaal voor school'
leiders die bovenschools werken.
Naast deze openbare netwerken

waren er ook nog drie besloten netwerken (twee voortkomend uit de
schoolleidersopleiding en een
vooltkotttend uit een functioneel,
regionaal directieverband). De netwerken kennen een coórdinator

vanuit

de AVS (alle bureaumedewerkers hebben minstens één

netwerk) en een AVS-lid als contactpersoon. De netwcrken zijn over
het land verspreid. Men komt
3x perjaar

bij elkaar.

De deelname aan de netwerlcen is

sterk wisselend. De erwaring leert
dat deelnemers niet vrijblijvend
met de netwerken olngaan, naar

Toetichting

dat anclere zaken binnen de school
toch een hogere prioriteit krijgen.

Besturen /koepels/organisaties

De netwerken worden regelmatig
geëvalueeld. Uit deze evaluatie
blijkt dat de deelnemers uitermate
positief zijn over de netwerken. Zij
elvaren het als bijzonder positief
dat de AVS een 'gezicht' heeft en
dat zij op deze wijze actueel geïn-

markt

formeerd worden over ontwild<elingen. Positief wordt ook ervaren dat
leden de kans krijgen out hun sten'r

te laten horen. Daarnaast wordt
het intervisie-deel gewaardeerd.
Belangrijke gespreksonderwerpen

in het netwerk zijn geweest: het
schoolplan, de schoolgids, bovenschools management, werktijdenregeling, achterstandenbeleid,
taakveldeling en (vooral) de normjaartaak.
In dit jaar zijn, dankzij de uitbrei
ding van het personeelsbestand

Sectorbestuur onderwii s arbeids(SBO)

Sectorraad Onderwijs i.o.
Bestuur Participatiefonds (PF)
Bestuur Vervangingsfonds (\T)
Bezwaarschli ft encommissie
Vervangir-rgsfonds

Bezwaarschli

ft

encommissie

Raad van Aclvies ABP.

Doorn.

Arb eidsvoo rwaarde

noverleg

Sectorcommissie voor onderwij s
en wetenschappen (SCOW)
Afdeling PO van de SCOW
Ad-hoc werkgroepen van de SCOW

Werkgroep CAO
Werkgroep AO van de SCOW
Overieg met besturenorganisaties
over de Raamovereenkomst PO
Decentraal geoiganiseerd overleg

nieuwe netwerken in het school-

Breed samengestelde werkgroep
rechtspositie en bekostiging van

Relatie van de AVS met
derden

organen in het PO

het TO-VO

Tripartiete werkgroepen Vlouwen
in besluitvorming (VIB), vrouwen
in de schoolleiding

POVO, het regulier overleg met

met collega-vakbonden, besturen-

de staatssecretaris

organisaties, ministerie, PMPO en
Inspectie. Nieuwe overlegsituaties

IOPO, intensief overleg over PO

De AVS neemt

nu structureel

deel in de volgende vaste overleg-

gremia.

De resultatenlekening van de AVS
sluit met een nadelig resultaat van

f 86.27 6,- Dit hadelige

met het Procesmanagement
TO-VO, het technisch overleg over
leerwegondersteunend en praktijkonderwijs (vso-lom en mlk)
Informeel Overleg Schoolleiclers
met de directie PO van het ministerie van OC& W

resultaat

is vooral een gevolg van de uitbreiding van de activiteiten, de
snelle groei en het betrekken en
inrichten van het tweede oancl

n

Nieuwegracht 3.

Hierbij treft U een overzicht aan
van de balans van 97/98. De balans
is naast de resultatenrekening en
de accou n tantsverklaring opgenomeu in de jaarlekening. Deze
jaarrekening is ter inzage voor de
leden. Een afschrift van dejaarrekening zal aanwezig zijn tijdens de

jaarvergadering van
De glootste uitgaven

0nderwijsoverteg

Er is veel geïnvesteerd in de relaties

dit verenigingsjaar waren het technisch overleg VO over de toekomst
van het vso-lon en vso-mlk, en het
intensief overleg rnet het Proceslnanagement primair onderwijs.

AVS
De jaarrekening 1997-1998 is
gecontroleerd en goed bevonden
door van Ree accountants uit

(DGO) met de bevoegde gezags-

regio's Den Haag, Midden-Brabant,
Over-Betuwe en Overij ssel.

1997 I 1998

Participatiefonds
Bestuur Ambtenarencentrum

van de AVS, initiatieven genomen
voor het opstarten van een aantal

jaar 1998-99. Het gaat hierbij orn de

bij de jaarrekening

13

januari

a.s.

in het afgelo-

pen boekjaar 97198 zíjn te vinden
onder cle posten hrrisvesting, pelsoneel en het congres. Door de sterke
groei van zowel het dienstenpakket
als het aantal leden was het noodzakelij k het personeelsbestancl uit
te breiden.
Om de kosten voor cle komencle

jaren in de hand te houden heeft
er een verhoging van de contributie plaats gevonden. Hierdool zal
het mogelijk zijn het komend jaar
positiefafte sluiten en onze nog
steeds groeiende vereniging verder
uit te bouwen.
Penningmeester
Drs. G. Langeraert
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Ba [a ns
Balans per 31 juli 1998
In guldens

Actief

3'l

juli

1998

3l juti

1998

iaste activa
Maïeriële yaste activa

Inventaris

292s36

r97.579

YTolIende activq

Vorderingen
Liquide middelen

472.577

172.329

148.70-I

462.653

621,.278

634.982

a
o

Totaal

91,4.214

PassieÍ

31

juli

1998

832.561

31

juli

,l997

Eigen vermogen"

Algemene ïeserve

18.559

Reserve dekking no-claim auto's
Reserve huisvesting
Reserve personele lasten

1.4.201.

15.000
1,O4.076

1,29.38-l

t29.381,

1,62.787

248.4s7

Voorzieningen

Claim derden

38.767

Kortlopende schulden

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

125.598

42.21,4

42.298
584.1,37

27.430
487.843

752.033

545.487

91,4.21,4

832.561

A

&cËo u ntm ntsve rkta ri n g
0pdracht

\\'ij

hebbcn

11c

in dit rapport opg('noittctt j.iatlel<ct-titlg

1997i19(18 r'atr

clc'\lgc n c n r' \'c le n igin g r':rnS c h ool l t' i tl ct s te [ trecli t gccil tt l t ol ct-lcl.
De.jaan'ckt'ning is opgestcicl ontlr'r' vt't'airtrvootclelijkhcitl vltlt tlc
lc.iding- \,lrn clc olglnisatic. Hc't is onzc vct attt\,voorclclijkltcitl cctt
:lccounl;urtsvct'l<laritrg iuzake clc.i;Lltt't'c'licuiug te vcl-stt-clihclt.
]

r

Werkzaamheden
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I(adernieuws is een uitgave van de
AVS, verschijnt eenmaal per maancl,
rnet uitzondering van de vakantie.
Redactie: Ady Hoitink.
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Nieuwegracht 1
3512 LB Utrecht
telefoon 030-2361010
telefax 030-2361036
E-mail: secr@avspo.demon.nl
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Voor leden van de AVS gratis.
Voor niet leden in conbinatie met
l(ader Primair /135,- per jaar.
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