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Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadenng van de
AVS, die zal worden gehouden op woensdag15 december 7999 van
14.30 uur tot 1.6.30 uur in Business Center "De Blokhoeve", Blokhoette 1,
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3438 LC Nieuwegein, tel: 0306047710.
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Agenda

1 Opening

door de voorzitter

2 Vaststelling van de agenda
3 Mededelingen
4 Verslag Algemene Ledenvergadering

van

13

januari 1999 (bijgevoegd)

staaÍv.e$ïllgÉffiaJ$ffi Oijgevoegd)

6 Financieel jaarverslag 799817999,

inclusief toelichting en

accountantsverklaring (bij gevoegd)

7

Begroting 799912000 (bijgevoegd)
voor het schooljaar 200012001,
9 Voorstel tot aanstelling van een bezoldigd penningmeester
10 De AVS een succes!? Discussiepunt

8 Contributieverhoging

11 Rondvraag
12 Sluiting
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Ad 8: Het bestuur is voornemens het persoonlijk deel van de contributie
in het nieuwe verenigingsjaar te verhogen van / 160,- naar.f 200,- en
van het managementdeel van f 225,- naar f 275,-.
Momenteel is de contributie niet kostendekkend en bovendien is het
noodzakelijk dat de vereniging voldoende reserves opbouwt.
Van het persoonlijk deel wordt f 135,- per lid overgedragen aan de stichting 'Support' voor de individuele belangenbehartiging en / 60,- wordt
gebruikt voor de bekostiging van 'I(ader Primair'. De rest van het persoonlijk deel dient ter financiering van de bestuurskosten, de deelname aan
het vakbondsoverleg en het voeren van DGO.
Het managementdeel is opgebouwd uit de kosten voor 'Kadernieuws', de
helpdesk, de brochures, de gratis diskettes, de vertegenwoordiging in het
onderwijsoverleg, de ontwild<eling van cursussen en andere ondersteuningsactiviteiten t.b.v. het management.
r Ad 9: De penningmeester Gerard Langeraert heeft m.i.v. 1 oktober 1999
een benoeming geaccepteerd bij de Hogeschool van Utrecht en is sinds-
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dien niet meer als schoolleider
werkzaam. De AVS wil toch graag
gebruik blijven maken van zijn expertise en het bestuur stelt daarom
voor hem voor één dag per week
aan te stellen als bezoldigd penningmeester tot 1 oktober 2000.
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1.0: De AVS

een succes!?

De AVS bestaat nu

a
o
A

bijna 5 jaar als

zelfstandige vereniging.
Wat heeft onze vereniging in die
vijfjaar voor haar leden bereikt?
Als wij afgaan op de geluiden die
we links en rechts in het veld
horen, mogen we zeker niet ontevreden zijn: de schoolleider is
duidelijk in de picture gekomen,
hij/zij is duidelijk een partij geworden. Vijfjaar geleden werden de
schoolleiders meegenomen in de
grote hoop van onderwijsgevenden.
Nu worden de schoolleiders duidelijk onderscheiden als een aparte
groep. Er wordt over hen en, wat
belangrijker is, met hen gepraat.
Een klein succesie werd behaald

met de vaststelling van een extra
toelage voor basisschooldirecteuren.

Maar tevreden zijn we nog lang
niet. Die toelage is slechts een eerste stap tot verbetering van de
arbeidsvoorwaarden, maar ook op
het gebied van de ondersteuning
van de schoolleider en de positionering t.o.v. bestuur en personeel
moet nog veel gebeuren. Na alle
publiciteit in het afgelopen schooljaar, uitmondend in de door de
Tweede Kamer aangenomen motie
van Van der Mies, waarin hij de
minister vraagt geld vrij te maken
om de werkdruk te verminderen.
hadden ook wij verwacht dat in de
nieuwe begroting maatregelen opgenomen zouden worden om de
taakrealisatie vooral voor directeuren van kleine scholen uit te brei
den. De teleurstelling bij uw bestuur was dan ook groot toen bleek
dat in de begroting met geen
woord gerept werd over de schoolleider. De politiek is hardleers:

men pleit voor autonome en sterke
instituten. maar denkt dat kennelijk te kunnen realiseren zonder
een sterk management.
De AVS zal er op blijven hameren
dat een hoge kwaliteitsstandaard
in het onderwijs niet te realiseren
is zonder een goed gekwalificeerde
en toegeruste schoolleider, die voor
zijn verantwoordelijke taak ook op
een adequate manier beloond moet

worden. De tijd dat de schoolleider
een soort veredeld vrijwilligers-

werk deed, is voorgoed voorbij.
Op de algemene ledenvergadering
zal de voorzitter, Tori Duif, u informeren over de stand van zaken,
maar u vooral uitdagen met hem
mee te denken over de koers van de
komende jaren.
Mocht u naar de ledenvergadering
komen, neemt u dan contact op met

Hermien Hettinga (030-2361010).
U krijgt dan een routebeschrijving
toegestuurd.

Verstag Atgemene
Ledenverga dering
van l3 januari 1999

0pening door de voorzitter
Aanwezig: Ton Duif (toorzitter), Gerard
Langeraert (ytenningmeester) (aanwezig

vanaf agendapunt 5), lohn Smulders
(secretaris), Roelf Willemstein (db-lid),
Carina Dautzenberg (ab-lid), Wichert
Eikelenboom, Yvonne Raaijmakers (ablid), Tineke BoIinkJ ansen, Jan Reinhard,
Ton Schouten, Berend Redder (ab-lid),

Jasper Swinkels, Wim van de Steeg,
Hank Beermann (ab-lid), Wijbe Douma,

Marjan Kool, Ruud Raats (ab-lid),
Hermien Hettinga (notulen)

Voorzitter Ton Duif opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij deelt mee dat de penningmeester later komt.

Vaststelling van de agenda
De

voorzitter meldt bij agendapunt

7 'Begroting 1999' dat het de bedoe-

ling was het boekjaar vanafjanuari
gelijk te stellen met het kalenderjaar. Het bestuur heeft echter besloten, in ieder geval tot 1 augustus
1999, het boekjaar gelijk te houden
met het schooljaar. In plaats van de
begroting 1,999 zal Ton Duif bij

agendapunt

7 verslag doen van de
CAO-onderhandelingen.

Mededetingen
De volgende leden hebben zich

afgemeld: Marina Vijlbrief, Nico
Nieuwboer, Maarten Jongepier,
Herman van Assen enJan Morsink.

Verslag atgemene
ledenverga dering
van 1 aprit 1998
De notulen van 1 april 1998 wor-

den ongewij zigd vastgesteld.

Jaarverstag

1997

/1998

Er worden geen vragen of opmer-

kingen gemaakt naar aanleiding
van hetjaarverslag. De voorzitter
licht kort toe dat de AVS een bewogen jaar achter de rug heeft: het
ledenaantal is gegroeid naar ruim
27OO: de AVS is één van de vier
woordvoerders geworden binnen
het Ambtenarencentrum; op het
AVS-kantoor werken op dit moment 13 personeelsleden. Van de
leden horen de medewerkers positieve geluiden over de scholing,
begeleiding en coaching en ook de
cursisten van de tweejarige opleiding bovenschools management,
die zijn gestart in oktober 1998,

zijn enthousiast.
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1997 t1998
Penningmeester Gerard Langeraert
geeft een toelichting op dejaarrekening. Het afgelopen boekjaar is aÊ
gesloten met een negatief resultaat
van f 86.276,-. Dit nadelige resultaat is vooral een gevolg van de uitbreiding van de activiteiten, het betrekken en inrichten van het pand
op Nieuwegracht 3 en de kosten
van het tweedaagse AVS-congres.
De begroting was gebaseerd op
1,7 miÍjoen; de werkelijke baten
en lasten kwanren op 2,7 miljoen.
Door deze sterke groei is structurering van de uitgaven en inkomsten

moeilij k. Gevolgtrekking hiervan
is dat binnen het bestuur grote
uitgaven steeds zorgvuldig worden
afgewogen.
Er worden verder geen opmerkingen gemaakt ovel hetjaarverslag.
Het financieel jaarverslag wordt
goedgekeurd.

CAO-onderhandelingen
Ton Duifgeeft de actuele stand van
de CAO-onderhandelingen.
De discussie spitst zich toe op het
artikel in 'De Volkskrant' van van-

ochtend ('AOb forceert staking in
onderwijs'). In dit artikel staat dat

antwoordt de penningmeester dat
het bedrag te zien zal zijn op de

de onderhandelaars van CNV,
CMHF en AC (AVS) vinden dat er te
vroeg in de onderhandelingen

begroting.

wordt opgeroepen tot stakingen,
maar dat zij het front van de bonden in dit stadium niet willen
doorbreken. In een persbericht dat
vanmiddag wordt verzonden, dis-

tantieert de AVS zich van dit Vollskrantartikel en het bestuur van de
AVS deelt mee dat het volledig ach-

ter de oproep van de vier onderwijsbonden staat.

VoorsteI tot aanste[[ing
van een bezotdigd
voorzitter
Secretaris John Smulders licht toe:
Sinds de verzelfstandiging van de
AVS is Ton Duif ftrlltime voor onze

vereniging werkzaam. 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 aangestelcl, acht het
bestuur van de AVS het wenselijk
een einde te maken aan deze detachering. Volgende de statuten (artikel 9, lid 8) kan de Algemene

Vergadering overgaan tot het aanstellen van bezoldigde bestuursleden. 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.
Berend Redder vindt dit, gezien
de staat van dienst, een goede zaak.
Ook voor de AVS is het goed.
Hij vraagt of het past binnen de

begroting. Gerard Langeraert geeft
aan dat de aanstelling in zou gaan
per 1 augustus 1999, dus bij de
begroting 1999/2000 wordt hiermee rekening gehouden. Het past
in ieder geval binnen de cijfers.
Op de vraag, die één van de leden

telefonisch heeft gesteld, ofhet
bezoldigingsbedrag openbaar is,

Wijbe Douma vraagt wat het verdere beleid is ten aanzien van
bezoldigde bestuursleden. Ton Duif
meldt dat het op dit rnoment niet
de bedoeling is om meer bezoldigde bestuursleden aan te stellen.
Bovendien zou dit altijd via de
Algemene Ledenvergadering gaan.
Op de vraag van Wim van de Steeg
ofer een quoruln staat in de statuten, antwoordtJohn Smulders dat
dit niet het geval is.
De Algemene Ledenvergadering
gaat akkoord met het voorstel Ton
Duif aan te stellen als bezoldigd

voorzitter.
Ton Duifbedankt voor het in hem
gestelde vertrouwen.

Rondvraag
Jasper Swinkels vraagt Ton

Duif

ofde klassenverkleining in de verdrukking zal kornen tijdens de
CAO-onderhandelingen. Ton Duif

denkt dat dit niet zal gebeuren,
ook niet als er een bezuinigingsronde komt. Jasper Swinkels denkt
dat veel schoolleiders verlaging
van de werkdruk belangrijker vinden dan salarisverhoging. Hij is
voorstander van niet te veel oormerken, zodat de scholen zelf kunnen bepalen waarvoor de beschikbaar gestelde gelden ingezet
kunnen worden. Ton Duifverwacht
dat er sprake zal zijn van tijdelijk
oormerken, met instemmingsrecht
van schoolleiders over hoe het geld
te investeren.
Jasper Swinkels complimenteert
de AVS met het werk dat gedaan is.
Er is veel vooruitgang geboekt,
maar er moet ook nog veel gebeuren. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit
de vergadering.
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Jaa rverstag
van het verenigingsjaar 199811999
1. Inteiding
Hierbij treft u hetjaarverslag aan
van de Algemene Vereniging van
Schoolleiders. Een verslag over
een bewogen jaar, niet alleen
voor de AVS maar zeker ook voor
onze leden. Nooit eerder waren
de problemen rondom werkdruk,
salaris en arbeidsomstandigheden zo nadrukkelijk in de publi
citeit. Dit leidde tot de eerste
tastbare resultaten. Ook in de

/::

l*
/i.r

komende periode blijft onze vereniging nadrukkelijk met de

minister in gesprek over verdere
oplossingen die het vak 'schoolleider primair onderwij s' weer
aantreld<elij k moeten maken.
Het was vooral een jaar van investeren in het beïnvloeden van
de publieke opinie; daarnaast
investeerden wij in het op een
nog beter peil brengen van de
dienstverlening aan onze leden.
De waardering die u uitte in de
enquête van het voorjaar van
1999 heeft ons doen blozen,
maar ook stimulansen gegeven
om verder door te gaan op de
ingeslagen weg.
Het bereiken tenslotte van de

mijlpaal van 3000 leden is belangrijk voor onze vereniging.
Wij hopen ook in het komende
jaar op uw medewerking om
nog meer schoolleiders onder
de AVS vlag te verzamelen, zodat
onze stem nog beter wordt
gehoord. U mag in ieder geval
op ons blijven rekenen.

2. De AVS ats organisatie
Bestuur

Het Algemeen bestuur kuram dit
verenigingsj aar vij fmaal bij een

en bepaalde tijdens een tweetal

studiedagen het beleid voor het
jaar 1999i2000. Het dagelijks
bestuur vergaderde wekelij ks.
Berend Redder trok zich in de
loop van het jaar i.v.m. een verandering van zijn werkzaamheden terug als bestuurslid.
De algemene vergadering van
13 januari 1999 stemde in met
de aanstelling van Ton Duif als
bezoldigd voorzitter.
Verder bestond het bestuur uit
de leden Gerard Langeraert
(penningmeester), John Smulders
(secretaris), Roelf Willemstein

(lid dagelijks bestuur), Maarten
Jongepier, Yvonne Raaymakers,
Gerard van der Borg, Carina
Dautzenberg, Pauline Hermsen,
Ruud Raats en Hank Beerrnann.
Bureau

Door de sterke toename van onze
activiteiten is ook het personeelsbestand uitgebreid met een aantal nieuwe medewerkers. Paul
van Agten, Nanette Raaijmakers
en Marc van Seeters zijn toegevoegd aan het inhoudelijk team,
waarin zij als trainer/adviseur
actief zijn. Nanette Raaijmakers
is daarnaast mede werkzaam als
beleidsmedewerker management
en onderwijs.
Op het secretariaat kreeg
Hermien Hettinga de leiding;
Jos van der Pluijm verruilde zijn
functie bij de AVS voor een aanstelling bij het PMPO.
De telefonische helpdesk werd
uitgebreid met de komst van

Individuele belangenbehartiging

Van onze leden moesten er 164
een beroep doen op de individuele belangenbehartiging zoals
verzorgd door de juristen van
'Support' (de stichting individuele belangenbehartiging schoolleiders waarvan de AVS en de
WO samen het bestuur vormen).
Dit zijn 60 zaken meer dan in
het voorgaande jaar. Ook relatief
steeg het aantal zaken: van 5
naar 6% van het aantal leden.
Bijna 45% van die zaken had
betrekking op conflicten met het
bevoegd gezag of het team;23%
op schoolleiders die het uitvoeren van hun functie als problematisch ervaarden.
In vergelijking tot het voorgaan-

jaar is er dus nauwelijks een
procen t uele wij ziging opgetrede

den in het aantal conflicten; het
aantal zaken met betrekking tot
de functie-uitoefening daalde

van 36 naar 23%. Het aantal zaken dat in behandeling werd
genomen om medische redenen
steeg daarentegen zeer duidelijk.
In totaal werden 16 zaken voorgelegd aan de kantonrechter,
bestuurskamer of de commissie

van beroep.
Hetpdesk

Het beroep op de telefonische
helpdesk heeft zich in dit verenigingsjaar enigszins gestabili
seerd. Tijdens de drukke school-

weken bellen gemiddeld zo'n
twintig leden per dag met een
vraag over regelgeving, scholing,
personeelsbeleid of eigen de

stagiaire en later als gedeta-

rechtspositie. Dit bracht in weken met veel vraag een behoorlijk werkdruk met zich mee voor

cheerd medewerkster.

de inhoudelijke medewerkers.

Candida van Verschuer, eerst als
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Daarnaast gaven zij per week
antwoord op gemiddeld een
twintigtal brieven en e-mails met

inhoudelij ke vragen; telefonisch,
door het toezenden van voorbeelddocumenten, of schriftelijk
(al dan niet per e- mail).
Op dit moment werken binnen
deze afdeling Ton Duif (tevens

voorzitter AVS en eerste onderhandelaar arbeidsvoorwaarden
namens het AC), Anneke van der
Linde (tevens medewerker onderwijs/ trainer-adviseur), Ady
Hoitink en Candida van Verschuer (helpdesk en afdelingsondersteuning).
Commissie onderwijs

De commissie onderwijs organiseerde in het cursusjaar 1998/
1 999 drie bijeenkomsten.
De eerste daarvan, op vrijdag
9 oktober 1998, had als thema

het Gemeentelijk Onderwijs
Achterstandenbeleid (GOA) en
het Onderwijs in Allochtone
Levende Talen (OALT). De tweede
bijeenkomst, op 77 november
1998, stond in het teken van het

Integraal Schooltoezicht (lST) ;
tijdens de derde en laatste bijeenkomst van 21 mei 1999 zette de
heer Peter Baak van het PMICT
het beleid van het ministerie
inzake ICT uiteen. Naast de
genoemde thema's ging de commissie in op actuele zaken van
dat moment.
De commissie onderwijs telde
15 leden met Maarten Jongepier
als voorzitter en Hank Beermann
als vice-voorzitter. Het secretariaat werd verzorgd door Jos van
der Pluijm en na zijn vertrek in
december door Anneke van der
Linde. Helaas was het aantal
leden dat per bijeenkomst aanwezig kon zijn aan de lage kant.

zienlijk van 9 naar 17 leden.
Gerard van der Borg gafin de
loop van hetjaar de voorzittershamer aan Wichert Eickelenboom. Veel overleg vond plaats
in kleine werkgroepjes; daarnaast vonden vier plenaire vergaderingen plaats. De nieuwe vorm
- er wordt een hele dag uitgetrokken waarbij 's ochtends een

thema en 's middags de actualiteit centraal staat - beviel over

het algemeen bijzonder goed.
Behalve naar de reguliere onderwerpen ging bijzondere aandacht uit naar het trekken van
een eigen plan op het gebied van
arbeidsvoorwaarden en de positie van de schoolleider. De weerslag van deze discussies is te vinden in drie AVS-beleidsnotities:

r
r

De CAO-inzet:
De Strategienota (vastgesteld

in januari);

r

De nota'Kwaliteitsimpulsen

in het primair onderwijs'
(over kwaliteitsverbetering in
relatie tot de klassenverkleining en het lerarentekort).
Deze laatste notitie werd aan de
I(amer aangeboden op de dag dat
minister Hermans met Maatwerk
voor Morgen kwam. Deze timing
bleek uiterst effectief.
Ook met het ministerie (directie
PO) heeft de AVS meerrnalen
nadrukkelijk gesproken over de
noodzaak van betere arbeids-

voorwaarden en faciliteiten voor
directieleden. De eerste resultaten daarvan hebben we vooral
bij het afsluiten van de CAO kunnen ervaren. Bovendien aanvaardde de Tweede Kamer begin
juli een motie voor een reseryering op de Onderwijsbegroting
2000 ten behoeve van 'Tiid voor
management'.

De commissie rechtspositie groeide in het verenigingsjaar aan-

nieuwe ontwikkelingen in het
primair onderwijs. Speciale aandacht ging uit naar de presentatie van het boekje 'De schoolleider in de schijnwerper', waarin
de auteurs Jos van der Pluijm en
Peter Hamers namens de AVS
twaalf portretten schrijven van
schoolleiders. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan
staatssecretaris Adelmund.
I

nternationalisering

Het afgelopen jaar legde het AVS

bestuur contacten met de NAHT.
de Engelse schoolleidersorganisatie met ruim 32000 leden.
Beide verenigingen hebben veel

gemeen en kunnen het nodige
van elkaar leren. Zo is men in
Engeland verder gevorderd op
het gebied van ICT en in het naar
buiten brengen van resultaten
en de omgang daarmee.
Samen met de WO organiseerde
de AVS ledenreizen naar IsraëI,

Marokko en Berlijn. Culturele

uitwisseling en scholenbezoeken
werden gecombineerd met diverse collegiale consultaties. Verder
intensiveerde de AVS de contacten met de IBS (Berlijnse schoolleidersorganisatie) en diverse
universiteiten in het buitenland.
Schoting

'De schoolleider in de schijnwerper' was het thema van het

inmiddels over
de nodige expertise van zeer
ervaren en deskundige trainers
en adviseurs. Wij zetten deze
sxpertise in tijdens vele begelei
dings- en scholingstrajecten van
het schoolmanagement en flankerend bij besturen en school-

inmiddels vijfde AVS-congres.

teams.

Congres

Commissie Rechtspositie

Het Businesscentrum in Nieuwegein barstte op 5 maart 1999
bijna uit haar voegen door de
deelname van 550 enthousiaste
schoolleiders. Voor 160 mensen
was helaas geen plaats meer.
De dag werd gevuld met diverse
workshops en presentaties over

De AVS beschikt

r
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Reorganisatievraags tukken,
personeelsbeleid en kweekvijver-

trajecten behoren eveneens tot
de terreinen waarop wij exper-

Jaarlijks verschijnt in het decembernummer een overzicht van
alle thema's die zijn behandeld.

tise kunnen leveren.

I(enmerkend voor de werkwijze
van de AVS is de aandacht voor
een goede implementatie, waarbij zowel het proces als het pro-

duct belangrijk zijn.
In sarnenwerking met Interstudie en NIBO zette de AVS de tweej arige opleiding bovenschools
management op, waarvan nu het
eerste jaar is uit gevoerd.
Pubticaties

Naast het congresboek'de schoolleider in de schijnwerper'verschenen dit verenigingsjaar twee
katernen over beoordelen en nascholingsbeleid.

Netwerken van de

den's middags plaats.
Het inhoudelijk gedeelte be'
slaat zo'n drie uur. Een aantal
netwerken (of netwerkleden)
verlengen het inhoudelijke
gedeelte met een maaltijd.
De netwerken kennen een Detwerkcoórdinator (de rolopvatting verschilt van netwerk tot
netwerk) en een medewerker
van de AVS. Het deelnamepercentage en de invulling van de

en uitgeven door de AVS als een

praktische handleiding voor het
onfwikkelen van een nascholingsplan binnen het primair onderwijs. De auteurs zijn Wiepke

netwerkbijeenkomsten ver-

schilt sterk. De opzet varieert
van netwerken die geheel op
eigen kracht een thema verzorgen tot netwerken die een

Louwes, Nanette Raaij makers,

Marjan Vermeulen en Helena
Wiersma.

In de uitgave IGder Primair werd
veel aandacht besteed aan rechtpositionele zaken en regelgeving.
Mensen uit het veld werden regelmatig aan het woord gelaten.
Daarnaast werd informatie gegeven over een aantal onderwijsinhoudelijke thema's. Aandacht
kregen vrouwen in de schoolleiding, de ouderbijdrage, het
Integraal SchoolToezicht, het
tekort aan personeel in het
onderwijs, intervisie en middenmanagen'Ient.

AVS

In het afgelopen jaar kende de
AVS de volgende categorieën netwerken:
r de netwerken speciaal bedoeld
om het contact tussen leden
van de AVS onderling en de
relalie met de vereniging te
versterken.
Het betreft hier tien netwerken, verspreid over het hele
land. De meeste netwerken
komen drie keer per (school)
jaar bijeen, één netwerk vier
keer. De bijeenkomsten zijn
velspreid over het jaar en vin-

Ludo Wilbrink beschrijft in
'Beoordelen in het onderwijs'
op praktische wijze de visie van
de AVS op de opzel en ilrvoering
van beoordelingsbeleid in het
kader van een integraal
personeelsbeleid.
'Nascholen voor scholen' is ontwikkeld door het IVA in Tilburg

r

ten, in overleg met de deelnemers het programna van de

compleet middagprograrrrla
krijgen aangeboden. Naast
inhoudelijke onderwerpen
spelen de "vakbondsachtige
aspecten" een belangrijke rol;
het netwerk Bovenschools
Management.

Dit betreft één netr,verk speciaal voor bovenschools werkzame schoolleiders dat drie keer
per (school)jaar bijeen komt.
Deze bijeenkornsten duren een
gehele dag. Vanuit de AVS zijn
twee medewerkers betrokken
bij het netwerk. Zij verzorgen,
eventueel aangevuld met gas-

r

bij eenkomsten. Ook vakbondzaken spelen hielbij een rol
("Nieuws van de AVS");
de commerciële netwerken.
Dit zijn netwerken die op verzoek van een aantal schoolleiders tot stand komen. De aanvragers bepalen de thema's,
de lengte en de plaats van

samenkomst, de AVS draagt
zorg voor de uirvoering.
Deze bijeenkomsten hebben
geen vakbondscomponent,
maar zijn uitsluitend inhoudelijk gericht op het functioneren als schoolleider en
kennen daarbij een sterk

I

intervisiekarakter.
Naast het overkoepelende, inhoudelijke thema ("Hoe functioneer
ik als schoolleider beter?") speelt

voor de netwerkleden het lidmaatscharp van de AVS een

belangrijke rol.Zij stellen het op
prijs te weten hoe de vereniging
functioneert en wat de standpunten zijn. Het legitimeren met
andere woorclen, van het functioneren van de vereniging binnen
het krachtenveld van het onderwijs is een belangrijk gegeven.

|3. De AVS in overleg
0nderwijsoverles (P0V0)

Als schoolleidersvereniging is
de AVS een van de partners in
het grote "Onderwij soverleg

Primair en Voortgezet Onderwijs", ook wel het POVO-overleg
genoemd. Naast vertegenwoor'digers van het ministerie, waaronder onze staatssecretaris me-

vrouw Adelmund, nemen aan
het overleg besturen-, schoollei
ders en personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en leer-

lingenorganisaties deel.
In het overleg worden alle onder-

wij sinhoudelij ke zaken besproken die voor het primair of voortgezet onderwijs spelen. In het
cursusjaar 1998/1999 was dit,
specifiek voor het primair onderwijs, onder andere de Brede
school, de ICT-plannen voor de
komende jaren, groepsverkleining en de nota "Variëteit en

waarborg". In deze laatste nota
wordt ingegaan op de wijze waarop de overheid wil omgaan met
haar verántwoordelijkheid voor
het inspectietoezicht. Het onderwerp was voor de AVS van groot
belang, ook vanwege de raakvlakken met de toezichtonderzoeken
RST en IST.

asielzoekerscholen.

In Kader Primair is

regelmatig aandacht besteed aan
deze onderwerpen.
Roelf Willemstein, bestuurslid
(DB) van de AVS, voerde het overleg namens de vereniging.
Decentraal Georganiseerd 0verleg

Sinds oktober 7997 functioneren
vij f kaderleden als regio-onder-

handelaars in het Decentraal
Georganiseerd Overleg (DGO)

I

andere centrales op regionaal
niveau blijkt van doorslaggevend
belang voor de effectiviteit en de
info rmatievoorz iening.
Opvallend was dat maar liefst 80
tot90% van alle gevoerde DGO's
ging over de invoering van
bovenschools management.
Andere onderwerpen waren o.m.
afuloeiing, bestuursformatieplan
(bij ontbreken van een GMR),
splitsing sovso-scholen, bestuurlijke krachtenbundeling, fusie
van scholen. de omvorming van
het ligplaatsonderwijs (varende
kleuters) en de opheffing van

met schoolbesturen. Dit wijwilli
gerswerk werd ondersteund door
vier intensieve studiebij eenkomsten met de DGO-coórdinator.
In januari 1999 vond uitbreiding
plaats van het aantal regio's -en
daarmee van het aantal onderhandelaars- naaf zes. De regio's
Noord-Holland en Midden-Nederland die zo ontstonden werden
door nieuwe mensen vertegenwoordigd.
De faciliteitenregeling kon iets
worden uitgebreid met een vervangingsvergoeding op basis van

vakbondsfaciliteiten van 1 uur
per maand. Bij gebrek aan tijd is
het niet mogelijk alle DGO's zelf
te bezoeken. Daarom bestaan
goed werkende afspraken met de
ACOP voor mandatering.
De AVS-vertegenwoordiging

in

'het veld' is goed op gang gekomen. De medewerking van

In Kadernieuws is hieraan zeer
veel aandacht besteed. Het bestuur hield in het begin van het
schooljaar een peiling onder de
leden waaruit blijkt dat zij de
nadruk willen leggen op het vinden van oplossingen voor de
werkdruk (met name meer taakrealisatie en meer ondersteunend personeel scoorden hoog
op het verlanglijstje). Ook een
hoger salaris, bij voorkeur door
een hogere salarisschaal, heeft

prioriteit.
De verwachtingen ten aanzien
van een generieke loonstijging
waren hoog gespannen (ca. 4%).
Met de gezamenlijke inzet van

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

de centrales ging een overgrote

De positie van het Ambtenaren-

meerderheid van de leden (74%\
zonder verder commentaar
akkoord; slechts circa 10% vond

centrum (lees: AVS) binnen het
arbeidsvoorwaardenoverleg en
politiek / bestuurlijk overleg is
dit verenigingsjaar aanzienlijk
versterkt. Niet alleen kwalitatief
met een inbreng die - zeker
sinds de CAO-onderhandeling goed gehoord blijkt te worden,
maar ook kwantitatief. Het aan-

tal overlegcolleges waarin het
Ambtenarencen trum participeert neemt nog steeds toe.
Afgezet tegen de beschilóare
menskracht is de overlegdruk
daarmee zeer hoog geworden.
Aan het eind van het jaar werd
daarom besloten voortaan niet

alleen bestuursleden, maar ook
een beleidsmedewerker aan het
POVO te laten deelnemen.

Het technisch overleg VO over de
toekomst van het vso-lom en vsomlk, en met name de Werkgroep
Rechtspositie en Bekostiging
daarvan, kostte veel tijd. Nico

Nieuwboer is voor één dag per
week vrijgesteld om deze werkzaamheden namens de AVS (het
AC)

uit

te voeren.

cAo 1999

Tijdens het verslagjaar moest een
nieuwe CAO worden afgesloten.

de inzet onvoldoende-

Het eerste aanbod van minister
Hermans was echter schokkend
laag. Acties waren het gevolg. De
week van 18 t/m 22 januari stond
in het teken van acties, waarbij
per regio een dag werd gestaakt
en gedemonstreerd. Uiteindelijk
werd na 45 uur onderhandelen
op 2 februari een CAO-akkoord

gesloten dat het AVS-bestuur met
een positiefadvies aan de leden
voorgelegde .73% van de leden
stemde in met de uitkomsten
van deze CAO-onderhandelingen.
Eén van de verworvenheden is
een toeslag voor directieleden,
variërend van 100 tot 250 gulden

per maand. Ook is nu eindelijk
vastgelegd dat er verdere afspraken nodig zijn ten aanzien van
de verhouding bestuur/management, de werkdruk van personeel (en schoolleiders) en de ver-

betering van de scholing.
Momenteel vinden daarover
gesprekken plaats in de regiegroep bestuur en management.
Een ander zwaaltepunt in de
CAO-afspraken betreft een grote

investering in Integraal Perso-

i.

t-

neelsbeleid. Bij het uitwerkingsoverleg opereert de AVS nadruk-

kelijk vanuit haar eigenstandige
positie. Ook richting politiek en
ambtelijke directies.
[]e AVS en staken

Begin januari besloot het dagelijks bestuur dat ook de AVS (en
daarmee in de sector PO het

Ambtenarencentrum) zou oproepen tot staking. Zij week daarmee af van een eerdere uitspraak
in een enquête uit 1996 van een
meerderheid van de leden.
Na ampel beraad vond het bestuur het voor de positie van het
Arnbtenarencentrum in de CAO-

onderhandelingen echter toch
nodig tot staking op te roepen.
Gezien de actualiteit bleek dit
slechts bij een kleine minderheid
van de AVS op grote bezwaren te
stuiten. Naar schatting enkele
honderden AVS-leden gaven zelf
gehoor aan de stakingsoproep.
In de enquête van april 1999
bleek een terughoudende, maar
zeker niet afi,rdjzende houding
ten aanzien van het zelf meestaken. De leden spraken zich

uit:
vindt dat de AVS altijd

als volgt

s

t

5,5o/o

moet meestaken als aqdere
bonden dat ook doen;
54,7 % vindt dat de AVS alleen
moet meestaken als dit in het
belang is van het onderhandelingsresultaat en het verloop
van de onderhandelingen,
dit ter beoordeling van het
AVS-bestuur:

t

22,5%

vindt dat de AVS alleen

moet meestaken als de belangen van directies

in het

geding zijn.

r

Slechts 72,2% vrndt dat de
niet zou moeten deelnemen en S,7%heeft een andere

AVS

mening.
Naar aanleiding hiervan zal het
bestuur volgens de hierna
beschreven beleidslii n handelen:

de AVS

blijft terughoudend ten

aanzien van stakingen en zal
daaraan alleen meedoen als dit
absoluut noodzakelijk is volgens
het bestuur. De AVS zal geen stakingskas aanleggen om de inkomensderving van stakende leden
te kunnen verzachten.
Raamovereenkomst wordt

CA()-Primair onderwijs

In april 1998 werd een nieuwe
Raamovereenkomst voor de jaren
1 998-2000 ondertekend; deze
moest als gevolg van de Wet
Flexibiliteit en Zekerheid worden
aangepast. Deze Flexwet heeft
namelijk gevolgen voor de opzeggingstermijnen en het arbeidsrecht in het bijzonder onderwijs.
Helaas liep door onenigheid tussen besturenorganisaties en vakcentrales een afspraak om de gevolgen van het zogenoemde
kettingbeding af te dichten op
15 februari 1999 spaak. Vervolgens namen enkele scholen in
het land geen vervangers meer in
dienst en zonden leerlingen naar
huis. Een golf van publiciteit was
het gevolg. De AVS/het AC heeft
zich sterk ingezet voor een vergelijk tussen werkgevers en werknemersorganisaties en vond het
een blamage dat de nadelige gevolgen van de onenigheid op het
bordje van de scholen belandden.
Sinds 1 april 1999 bestaat een
nieuwe afspraak en is de
Raamovereenkomst. alleen voor
het bijzonder onderwijs, omgezet in een CAO. Dit laatste was
nodig om de afspraak rechtskracht te geven. Het openbaar
onderwijs sprak zich uit voor
aansluiting bij de volgende CAO
per 1 augustus 2000.
De AVS zet gelijktijdig in op
vereenvoudiging en modernisering van het Rechtspositiebesluit
en een goede decentrale CAO
met voldoende 'flexibiliteit én
zekerheid'.

Wet Primair 0nderwijs

Per 1 augustus 1998 werden zowel de'vVPO, de WVO-II en de
\MEC als de wetten GOA en OAIT
van kracht. Vrij stilletjes is daarmee de structuur van het primair

onderwijs ingrijpend veranderd.
Op centraal niveau is de'vVPO
zelf nauwelijks aan de orde gekornen. Des te meer was dit het
geval in het uitvoeringsoverleg
WPO, waar vaak zeer constructieve besprekingen plaats vonden

om knelpunten in de uitvoering
van de nieuwe zorgstructuur op
te lossen. De AVS constateert dat
zowel PMPO als het bestuurlijk
steunpunt rr4?O hiervoor steeds
beter in positie komen. Veel hiaten zien wij echter nog op het
niveau van scholen en schoolbesturen.
Het voornemen van de AVS meer
aan beleidsontwild<eling op dit
terrein te doen. kon in het verslagjaar bij gebrek aan menskracht echter nog niet voldoende

werkelijkheid worden. Ten aanzien van de \MEC en de vorming
van expertisecentra geldt een vergelijkpare situatie. Ook ligt het in
de bedoeling een AVS-netwerk
van sbo-directieleden te starten.
Aan het eind van het verslagiaar
zijn wij gestart met een 'denktank' ten aanzien van leerlinggebonden financiering en Expertisecentra. Het voornemen is deze te
continueren en uit te bouwen.
Als Ambtenarencentrum nemen
we inmiddels - mede vanuit de
specifieke invalshoek van de

schoolleiding - wel volop deel in
het centrale overleg over vernieuwingen in de zorgstructuur van
het svo/vmbo ('vWO{I)en de
expertisecentra (\MEC).

4. Externe contacten
De AVS investeerde veel

in rela-

ties met collega-vakbonden,
besturenorganisaties, ministerie,

q

PMPO en Inspectie. Nieuw dit
verenigingsjaar waren de overlegsituaties in de Werkgroep

Werkgroep bestuurlijke randvoorwaarden LGFI
Overleg met besturenorgani-

Bestuurlijke Randvoorwaarden
van het technisch overleg rvVEC

saties over de CAO-PO (voorheen Raamovereenkomst)
Decentraal georganiseerd
overleg (DGO) met de bevoegde
gezagsorganen in het PO.
Tripartiete werkgroep Vrou-.

(leerlinggebonden frnanciering),
Bovendien versterkte de vereniging de deelname aan het Uitvoeringsoverleg WPO.
De AVS/AC neemt nu structureel
deel in de volgende vaste overleg-

platforms:
Besturen, commissies en koepels

-

Sectorbestuur onderwijs

arbeidsmarkt (SBO);
Sectorraad Onderwijs (SOW
Bestuur Participatiefonds (PF)
Bestuur Vervangingsfonds (VF)

BestuurAmbtenarencentrum
RaadvanAdviesABP
Bezwarencommissie PF/VF

Arb

ei

dsv o o rw

a

ar d e nov erle

g.

Sectorcommissie voor onderwijs en wetenschappen (SCOW)
Afdeling PO van de SCOW

.

IC.anlóordgroep OALT
en GOA

werkgroep CAO
. Werkgroep schoolleiding
. Regiegroep bestuur en
management
. Werkgroep ziektekosten
Werkgroep AO van de SCOW
Werkgroep Bekostiging en
Rechtspositie van het TO-VO.

gevraagd voor de problemen

rondom de schoolleiding in
het bijzonder en gesproken
is over veranderingen en
wensen voor het onderwiis
in het algemeen,
Onderwijsbonden CNV, AOb
en CMHF over regelgeving,

arbeidvoorwaarden,

wen in besluitvorming MB)
Tripartiete werkgroep
vrouw en management (V&M)
Tripartiete werkgroep
I(inderopvang (mandaatafspraak met CMHF, die dit

Raamovereenkomst e.d.
Besturenorganisaties, verenigd
in de VSWO over samenwerking op het gebied van de

namens ons doet)

Directeur arbeidsvoorwaarden

invoering van integraal personeelsbeleid,

oc&
Onderwijsoverleg
- POVO, het regulier overleg

-

met de staatssecretaris
IOPO, intensief overleg over
PO met het Procesmanagement
TO-VO, het technisch overleg
over leerwegondersteunend en
praktij konderwij s (vso-lom en
mlk).

w

Velddirectie

P.O.

van OC&W

De LVSO
De PCSO en de functiegroepen
van de AOb en de onderwiis-

bonden CNV
De hoofdinspectie.
NAHT (Engelse schoolleiders-

vereniging) over internationale samenwerking
I.B.S (Berlijnse schoolleiders-

Uitvoerings overleg \MPO
(tripartiet o.l.v. PMPO).
Regiegroep Bestuur en rnanage-

vereniging) over internationale samenwerking

ment en uirwerkingsgremia.

Amsterdam over onderzoek
voortij dige verlating directiefuncties
Diverse media, waaronder dag-

Verder zijn er o.a. gesprekken
gevoerd en relaties gelegd met:
- Leden van alle politieke partiien waarin aandacht wordt

Kohnstam Instituut

bladen, TV en Radio

,:

t.
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Toetichtíng bij het financieeI jaarversla g lggg-1g9g
Het financiële j aarverslag 1 998I 999 geeft aan, dat de vereniging

het boekjaar positiefheeft afgesloten. De tegenvallers van het
boekjaar 97198 zijn weggewerkt
en er is een bescheiden nerro
resultaat overgebleven. Toch zullen we ook in het nu lopende
jaar kritisch moeten kijken naar
de uitgaven. Het algeneen bestuur heeft er voor gekozen om
in dit lopende jaar niets de ver-

op

r

r

Meer nog dan voorheen noet
nu echter gelet worden op het

Batans per 31

de reke-

trold<en.

anderen aan de hoogte van de

contributie. Dat betekent. dat er
ook ditjaar slechts een beperkte
groei mogelijk is.
r De aanvraagvoorbegeleiding
en cursus is in het afgelopen
j aar spectaculair gestegen.

tijd incasseren van

ningen. Om dit te kunnen
doen is er aan het begin van
het boekjaar een boekhoudkundig medewerker aange-

De grote investeringen uit de
beginjaren zijn in het afgelopen boekjaar sterk gereduceerd. Ook in dit boekjaar zijn
weinig nieuwe investeringen
in huisvesting en kantoormateriaal opgenomen. Hierdoor
kan de hoeveelheid afschrijvingen in de komende jaren
worden gestabiliseerd en over
3 jaar weer afnemen.
De personele lasten laten over
het afgelopen jaar een glrnstig resultaat zien. Dit komt

door het niet invullen van een
vacature van een beleidsmedewerker en het kritisch volgen van het inhuren van uitzendkrachten.
r Samenvattend kan gesproken
worden over een goed financieel jaar, met als kanttekening, dat voor de f,rnanciële
versterking van de vereniging
het nodig is om ook in het
komende jaar de begroting en
het uitgaven patroon zo goed
mogelijk samen te laten vallen.
Het financieel jaarverslag en de
uitgewerkte begroting 7999 12000
ligt op de vergadering ter inzage.

f

Drs. G. Langeraert

Penningmeester AVS

juli 1999

(in guldens)
31

juli'99

31

julí'98

Vast activa

31

Eigen vermogen
Algemene reserve

juli'99

31

juli'98

53.41s

18.599

73.476

74.20'l

Reserve dekking

no-claim auto's
Reserve huisvesting
Materiële vaste activa

Inventaris

Reserve personele lasten

224.838

292.936

Vlottende activa

129.381

129.381.

1,96.272

762.-t-81.

189.279

125.598

92.780

42.298

814.390

584.737

Kortlopende schulden
Crediteuren

Vorderingen

783.690

472.577

Liquide middelen

284.1,33

1,48.701

1.067.823

621.278

Belastingen en
premies soc. Verz.
Overige schulden
overl. Passiva

1.096.389

F

Exptoitatierekening over 1 99811999
(in guldens)

Werkelijk 1998/1999

Personeel

Huisvesting
Organisatie

Activiteiten
Kader Píimair

Begroting
Lasten

Baten

Lasten

Baten

1.306.986
257.575
323.158

25.1,43

1.028.s80

801.13s

55.100
74.279

249.86s

20.000
46.000
10.000

320.034

29.499
39.000
34.006

37.467
774.930

160.480

18.100

24s.439

20.796

1.79.400

1,43.596

Congressen

5.802
2.000
722.227

116.3 50

Projecten

1.04.71.6

106.428

Cursussen

839.133

1.913.598

1,9.357

1,.471.808

469.544

92.635

Overig
(o.a. rechtsbij standskosten)

Totad

799717998

Baten

235.289

Contributies/faciliteiten

Werkelijk

Lasten

Vergaderingen etc.
Jaarvergadering

799817999

3.798.717

3.832.808

Resultaat

285.500

9.830
1s.000
133.s00
1.339.802

203.589

92.000
2.345.550
r.3'1,5.51,7

386.000

3.780.1,27

2-l9.OO4

120.385

58.451 75.427
387.123 834.973
26.303 7.L27.047

41.000

295.1,34

342.229

3.888.167

2.709.638

2623362

108.040

34.091

a

o

86.276-

^

Begroting 1999-2000
lnkomsten

Uitgaven

Contributies individueel
Contributie managementdeel

528.000

Vacatiegelden
Berekening inkomsten Support
Inkomsten I(ader primair

68.s00
87.000
76.000
34.800
433.2s2
s66.027
20.000

Netwerken collegiale ondersteuning
AVS Bovenschool Centrum
AVS Management Ce+trum
Congres
Subsidies + vakbondsfaciliteiten

Onvoorziene opbrengsten

720.OOO

I(ader Primair/Kadernieuws
Salariskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Bestuurs- en verenigingskosten
Bureaukosten

Individuele Juridische hulpverleni ng
Collegiale netwerken
startkapitaal AVS Management Centrum

248.29s
234.000

44s.s00
1s.000
7s.000

422.295
20.000

reservering
totaal

273.345
7.458.270
9s.500
141.000

2.975.874

totaal

50.024

2.97s.874

I
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Kadernieuws is een uitgave van de
AVS, verschijnt eenmaal per maand,

met uitzonclering van de vakantie.
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Voor leden\an delVS gratls.
Voor niet lecr\íconrbinatie met
Kader Primay'\,- per jaar.
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