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Voorwoord
De AVS heeft ook in het contact met de leden vrijwel
alles digitaal, of binnen strikte maatregelen, opgepakt.
Van webinars, peilingen, netwerkbijeenkomsten en leergangen
van onze AVS Academie tot commissievergaderingen, contact
met de AVS Helpdesk, de ledenraad en ook ons jaarlijkse
congres. Uw stem heeft ons handelen wederom bepaald.
Het bleek werkbaar, maar in alle feedback kwam terug dat
Beste leden en andere lezers,

het fysieke contact werd gemist, daar kijken we dan ook
weer naar uit. Wij hebben mét, námens, vóór en vía leden de

Voor u ligt ons jaarverslag 2020 – 2021. Waar iedereen

stem van schoolleiders laten horen in overleggen, beleid en

verwacht had dat de COVID-19 pandemie na de zomer van

ook regelmatig in de media. Tijdens en na de verkiezingen

2020 langzaamaan zou uitdoven, bleek het tegendeel op ons

zijn uw belangen door het sturen van brieven en voeren van

af te komen. Meer nog dan het voorgaande jaar is de impact

gesprekken met politici alsook in de vorm van actie op het

voor onderwijs groot geweest. Niet alleen waren er vertra

binnenhof nadrukkelijk op de agenda gezet. Het actieplan

gingen of achterstanden op te vangen, opnieuw kwamen

Schoolleider Topprioriteit en De Toekomstagenda School

we in een lockdown en volgden maatregelen en protocollen

leiders zijn opgeleverd en in werking gezet. Er was de eerste

elkaar in een razend tempo op. Inmiddels ingespeeld op de

‘innovatieve schoolleider van het jaar’-verkiezing met als

situatie, was u als schoolleider samen met uw team, door

winnaar Margreet van Iterson. De cao-onderhandelingen

wederom enorme inspanning, in staat onderwijs te blijven

hebben in dit verkiezingsjaar op een laag pitje gestaan in

verzorgen. Zaken als testbeleid, omgaan met afwezig of ziek

afwachting van een nieuw kabinet en een nieuw regeer

personeel, zorg voor uw mensen, leerlingen en ouders, zorg

akkoord. Het hooggewaardeerde cross-mentoring project is

over ieders welbevinden, de structurele personele tekorten,

vol op stoom gekomen. Ook voor komend jaar is inschrijven

besmettingscijfers en quarantaines waren aan de orde

nog mogelijk via www.crossmentor.nl.

van de dag. Reguliere onderwijsinnovatie en teambuilding
stonden onder druk, maar waardevolle en buitengewone

In de komende periode werken wij verder aan uw belangen

oplossingen kwamen daarvoor in de plaats. Digitalisering is

via onze inzet.

inmiddels onderdeel van het nieuwe normaal. Leiderschap in
tijden van COVID-19 is een nieuwe en uitdagende dimensie

Petra van Haren,

in uw werk geworden.

Voorzitter AVS
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Collectieve belangenbehartiging
In dit schooljaar waarin corona een rol speelde in hoe en wat mogelijk was, zijn er
toch diverse (digitale) overleggen geweest rondom de CAO PO en DGO. Corona
bemoeilijkte wel de mogelijkheid om massaal actie te voeren om aandacht te
vragen voor de positie, de waardering en de werkdruk van schoolleiders.

CAO PO
In het ‘Convenant extra geld voor werk
drukverlichting en tekorten onderwijs
personeel in het funderend onderwijs
2020 – 2021’ stelt het kabinet structureel
16,5 miljoen euro beschikbaar voor
de beloning van leraren die lesgeven
in het diplomagerichte deel van het
vso. Ter uitvoering van dit convenant
moesten de sociale partners de CAO PO
2019 – 2020 aanpassen. Daarnaast moet
het besluit van de sociale partners over
het uitstel van de functiewaardering tot
1 november 2020 vastgelegd worden.

Acties

Tot slot is er voor 2020 ook extra geld

Vanwege corona is het dit verslagjaar

Tweede Kamerleden op onderwijs:

voor het salaris beschikbaar gekomen.

bijna niet mogelijk om actie te voeren

het Actieplan Schooldirecteur Top

0,7 procent van het jaarsalaris wordt als

om aandacht te vragen voor de positie,

prioriteit, de Toekomstagenda School

eenmalige uitkering gekoppeld aan de

de waardering en de werkdruk van

leiders en Staat van de Schoolleider.

eindejaarsuitkering.

schoolleiders. Op 15 april 2021 vindt er

Tijdens de actie lopen schoolleiders en

De sociale partners (inclusief de VO-raad)

wel een (vanwege corona) bescheiden

AVS-medewerkers, in verband met de

hebben een manifest opgesteld voor het

actie plaats op het Binnenhof van Den

aanstaande formatie, een rondje om

dichten van de loonkloof tussen primair

Haag. Hierbij is aandacht voor het

het Binnenhof en doen symbolisch de

en voortgezet onderwijs en vragen

tekort aan schoolleiders en leraren,

oproep de achterstanden in te lopen.

de regeringspartijen een bedrag van

de loonkloof tussen po en vo en de

Zij overhandigen aan Kamerleden

900 miljoen euro.

werkdruk. Vooral de werkdruk is in tijden

vouchers om een dagje mee te lopen met

In afwachting van een nieuw kabinet zijn

van corona enorm, omdat schoolleiders

een schoolleider om te zien wat deze

de formele onderhandelingen over een

crisismanagers zijn geworden, waardoor

cruciale functie betekent. De actie heeft

nieuwe cao opgeschort. Informeel zijn de

de hoofdtaak, sturen op onderwijs

ervoor gezorgd dat meerdere politieke

sociale partners digitaal bijeengekomen.

kwaliteit, in het gedrang komt. Verder

partijen ook de positie van schoolleider

Daar zijn de inzetten van alle partijen

worden belangrijke documenten onder

meenemen in hun plannen.

voor een nieuwe cao uitgewisseld.

de aandacht gebracht van de nieuwe

De AVS-adviseurs verzorgen ook,
samen met een jurist, de eendaagse
‘CAO nieuw en anders’.
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Decentraal
Georganiseerd
Overleg (DGO)
De vertegenwoordigers van de AVS
hebben veel DGO’s gevoerd dit
schooljaar.
Er wordt DGO gevoerd als in bijzondere
omstandigheden en/of door zwaar
wegende redenen geen uitvoering
kan worden gegeven aan een of meer
bepalingen van de CAO PO, bij krimp van
het aantal leerlingen, bij samenvoeging
(fusie) van scholen c.q. schoolbesturen,
bij het sluiten van scholen of bij een
reorganisatie op bestuurs- of school
niveau en er rechtspositionele gevolgen
zijn voor het personeel (zie CAO PO
2019 – 2020, artikel 13.2). In de CAO PO
2019 – 2020 is ook nog een toevoeging

In dit verslagjaar zijn er uitzonderlijk veel

reorganisaties, krimp van het aantal

gekomen om DGO te voeren als school

DGO’s gevoerd door de AVS ten opzichte

leerlingen, het functiehuis, het komen

besturen voor scholen voor voortgezet

van het vorige verslagjaar: meer dan

tot een DGO-verklaring, sociaal plan,

speciaal onderwijs (vso) willen afwijken

167 DGO’s. De AVS heeft dit met twee

fusies en overnames van scholen en

van de besteding van de in dit schooljaar

onderhandelaren kunnen realiseren

besturenfusies om zo ook op werkgevers

beschikbaar gekomen vso-gelden,

doordat bijna alle overleggen digitaal

niveau de belangen te behartigen van

bestemd voor leraren die lesgebonden

hebben plaatsgevonden. De DGO-

schoolleiders.

en/of behandeltaken verrichten voor

onderhandelaars die namens de AVS,

Arno van Zanten is op 1 september

leerlingen met het uitstroomprofiel

als een van de vijf betrokken vakbonden,

2020 gestart in zijn functie van

vervolgonderwijs in het VSO en recht

DGO voeren, hebben gesproken over

DGO-onderhandelaar.

hebben op een arbeidsmarkttoelage.
Deze toelage heeft als doel het
verbeteren van de arbeidsmarktpositie

DGO-onderhandelaars

van VSO-scholen en VSO-leraren ten

van de AVS:Arno van Zanten
en Harry van Soest

opzichte van het reguliere VO (CAO PO
2019 – 2020, artikel 15.6a).
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Individuele belangenbehartiging
AVS Helpdesk
De meeste vragen die binnenkomen gaan over de coronamaatregelen. Ook zijn er nog veel
vragen rond de functiebeschrijving en -waardering en de inschaling voor de (adjunct-)directeuren.
Daarnaast is er alle ruimte om andere vragen te stellen en te beantwoorden. Er zijn in totaal
ruim 3.450 mailtjes, berichten en telefoontjes van leden verwerkt door de Helpdesk-adviseurs.

Dit komt gemiddeld neer op bijna 85 contactmomenten

Leden raadplegen de AVS Helpdesk verder bij (actuele)

(mails en telefoontjes) per week. Veel leden zoeken contact

onderwerpen als de cao po, schooltijden, medezeggenschap

met de AVS in de hectische coronatijd. Deze contacten

en juridische vragen over ondersteuning bij conflicten

betreffen niet alleen vragen, maar ook suggesties over

met bestuur en leidinggevende. Vragen over juridische

bijvoorbeeld de aanpak van coronamaatregelen. Als er geen

ondersteuning hebben in veel gevallen geleid tot een door

direct antwoord te geven is in verband met beleid dat elders

verwijzing naar de juridische afdeling van de AVS.

wordt vastgesteld, leiden de AVS-adviseurs de vragen door
naar de diverse contactpersonen van de hierbij betrokken

Vanuit de AVS Helpdesk wordt kennis en informatie actueel

organisaties. De vragen en antwoorden worden vervolgens

gehouden, onder andere via de poster Onderwijsactiviteiten

opgenomen in de rubriek ‘Veelgestelde vragen corona-

(Planverplichtingen), de Handreiking werkverdelingsplan, de

maatregelen’ op de AVS-website.

Jaarkalender, de Vakinformatie en diverse publicaties.
Ook schrijven adviseurs vanuit de AVS Helpdesk een deel
van de nieuwsberichten en onderwerpen in de rubriek
‘Veelgestelde vragen’ op de AVS-website.

Medewerkers van de AVS Helpdesk: v.l.n.r. Harry van Soest, Paul van den Heuvel,
Paul van Lent, Arno van Zanten en Chris Heersink.

Enkele quotes van leden over de helpdesk:

Top die ondersteuning van de

De AVS is voor mij heel laagdrempelig.

Hartelijk dank voor het snelle

Helpdesk-medewerker.

Dus vind ik het zeer prettig om jullie

antwoord. Zeer verhelderend.’

Gaf mij een heel goed gevoel, dat

even te mailen. Ik heb het gevoel dat

meeleven!’

jullie dicht bij mij staan.’
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Juridische ondersteuning
De juridische afdeling van de AVS behandelt de zaken

Een zaak aanmelden bij de AVS gaat altijd via de helpdesk

waar AVS-leden, rondom hun eigen rechtspositie als

van de AVS. Deze beoordeelt of de zaak wordt doorgezet

werknemer, in terechtkomen. Het kan gaan om situaties van

naar de juridische afdeling. In totaal zijn er in schooljaar

herplaatsing, arbeidsongeschiktheid, conflicten, schorsing,

2020 – 2021 rond de 183 lopende zaken.

dreigend ontslag of disciplinaire straffen. Ook allerlei

Het afgelopen jaar is gekenmerkt door een groot aantal

ontwikkelingen rond bestuur en management of de

zaken die betrekking hadden op functiebeschrijving en

overgang naar een andere bestuurs- of directiestructuur

functiewaardering.

kunnen direct gevolgen hebben voor de positie van leiding
gevenden. In geval er tegenstrijdige belangen van twee
(of meer) leden aan de orde zijn, schakelt de AVS ook
externe juridische ondersteuning in, zodat de belangen van
elk lid professioneel en objectief behartigd worden.

Medewerkers van de juridische afdeling: v.l.n.r. Ritsert Haitsma,
Leonie Oude Essink en Inge de Roos.

Enkele quotes van leden over juridische ondersteuning:

Goede balans tussen inhoud en de

Zonder deze juridische hulp had ik

Superfijn dat deze dienstverlening er is

aandacht voor mij. Warm contact.”

nooit zo’n goede regeling kunnen

wanneer je het nodig hebt.”

treffen met mijn vorige werkgever.”
Er is gelijkwaardigheid, aangepast aan

Ook proactief. Er wordt ook aandacht

wat de client voor wensen heeft en zelf

Wat is erg gewaardeerd heb is dat de

wel of niet kan.”

AVS-jurist zelf het initiatief nam om
te checken of bepaalde stappen ook
netjes waren nagekomen door mijn
voormalige werkgever.”
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besteed aan nazorg.”

Professionalisering
Het cursusjaar 2020 – 2021 is voor de AVS Academie een jaar met ups en downs.
Vanwege corona is het soms moeilijk of zelfs niet mogelijk een opleiding, leergang, training,
coachings- of adviestraject uit te voeren. Maar hierdoor ontstaan ook nieuwe initiatieven
waaronder een succesvolle reeks online proeverijen. Alien Cnossen, directeur van de AVS
Academie, en Tom Roetert, adviseur en trainer, vertellen hoe het afgelopen jaar was.

Corona
Alien Cnossen, directeur AVS Academie:

Mondjesmaat startten we vanaf april

Het was een jaar met lastige momenten.

voorzichtig de eerste fysieke trainingen

Onze deelnemers reageerden zo

op de eigen locatie in Utrecht om vanaf

verschillend op de keuzes die we als AVS

Wat hadden we een zin in het nieuwe

mei ook weer tweedaagse trainingen

Academie maakten. Teleurstelling als een

cursusjaar. De pandemie leek op haar

te kunnen bieden bij de hotelaccommo

leergang online ging of werd verschoven,

retour. Met de leerervaringen uit de

daties. We koesteren deze momenten.

onrust en soms onbegrip toen we weer

moeilijke maanden die achter ons lagen

We realiseerden ons dat – hoewel er

voorzichtig live gingen. Je doet het niet

startten we een nieuw seizoen. Het bleek

online meer mogelijk was dan we ooit

gauw goed, zuchtten we dan.

mogelijk om met de nodige voorzorgs

dachten – de fysieke ontmoeting ons

Wie weet brengt het nieuwe seizoen

maatregelen en een hybride aanbod,

zoveel meer biedt aan leerplezier en

dezelfde pieken en dalen. Als het nodig is

daadwerkelijk weer fysiek bij elkaar te

leerervaring. We zien zoveel meer dan

gaan we opnieuw online onze leergangen

komen. Twee maanden konden we ‘los’,

pratende hoofden en onze nieuwe

verzorgen, om daarna met vreugde

daarna gingen we veel langer dan ooit

kennis en inzichten verankeren daardoor

weer live te gaan. We kunnen het: kwali

verwacht weer online.

gemakkelijker op een dieper niveau dan

tatief goede leergangen en trainingen

alleen die van de cognitie.

verzorgen op afstand van elkaar. Dat liet
het afgelopen jaar zien! Maar we hopen
op betere tijden.”

Alien Cnossen

Enkele quotes van leden over de AVS Academie:

De aangeleverde bronnen, de opge

Docent Brigit van Rossum zoekt naar

Complimenten voor het steeds

stelde opdrachten en de deelnemers

voldoende variatie in werkvormen, zodat

aanpassen van het programma aan de

aan de leergang zorgden voor een

de digitale meeting geen vierkante

huidige situatie (corona).”

goede kwaliteit en een interessante

ogen oplevert. Ze is inhoudelijk goed

Deelnemer Directeur Integraal

uitwisseling.”

onderlegd en weet de cursisten goed met

Kindcentrum (IKC)

Deelnemer Leergang Herontwerp

elkaar in gesprek te brengen.”

voor toekomstig onderwijs

Deelnemer Leergang Gespreid
leiderschap
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Coaching, in-company,
maatwerk en advies

Nieuwe leergangen en certificering

Tom Roetert, adviseur en trainer van
de AVS Academie:

De AVS Academie ontwikkelt voort

Komend jaar hoopt de AVS Academie

durend nieuwe leergangen om het

een start te maken met ander aanbod

aanbod te verrijken en aan te sluiten

dat afgelopen jaar ontwikkeld is: de

“Het was natuurlijk een bizar jaar,

bij de actualiteit. Dit schooljaar is een

leergangen ‘Schoolleiderschap, van

voor schoolleiders en de AVS. Veel

aantal nieuwe leergangen met succes

droom naar succes’, ‘Positief Onderwijs’

leergangen en trainingen lagen stil en

gestart, zoals Ouderbetrokkenheid,

en ‘Bestuurlijk leiderschap in het primair

werden uitgesteld. Ook in-company en

Leidinggeven aan de lerende school

en voortgezet onderwijs’. Daarnaast zijn

maatwerktrajecten op scholen waren

en Verbetercultuur. De deelnemers

ontwikkeld de ‘Masterclass Leren leren’

niet of nauwelijks mogelijk. Soms kon

waarderen leiderschapstrajecten

en het ‘Oriëntatietraject voor leiders van

ik nog online individuele coaching

gekoppeld aan de specifieke uitdagingen

buiten het onderwijs (zij-instromers)’.

geven. De opleidingen Schoolleider

van de schoolleider.

Van vier leergangen verliep de certi

Basisbekwaam en Schoolleider Start

ficering. Deze leergangen zijn voor

bekwaam heb ik wel via Zoom verzorgd,

hercertificering aangeboden aan het

omdat schoolleiders toch verder moeten

Schoolleidersregister PO.

met een loopbaan en certificering via
het Schoolleidersregister PO nodig is.
Na de meivakantie zijn er weer wat

Online AVS Schoolleiderscongres en proeverijen

leergangen en trainingen gestart die
waren uitgesteld. Daar was ook veel
animo voor. Dat konden we coronaproof

Het online AVS Schoolleiderscongres van

Dankzij het persoonlijke karakter is er

doen, met handhaving van ons protocol.

21 april biedt de AVS Academie en haar

veel aandacht voor specifieke vragen

Al met al was het een (financieel) zwaar

netwerkpartners volop de gelegenheid

en kennismaking met de docenten. Veel

jaar. Ook schoolleiders waren bezig

om met schoolleiders in gesprek te gaan

deelnemers zijn verrast over de inhou

met ‘overleven’. We hopen in schooljaar

over leiderschapsthema’s die er toe

delijke diepgang en het vaak interactieve

2021 – 2022 weer al het geplande scho

doen. De online proeverijen die de AVS

karakter van de proeverijen. Ze krijgen

lingsaanbod te kunnen verzorgen.”

Academie in mei en juni verzorgt, sluiten

dikwijls handvatten die ze direct al

hier goed op aan.

kunnen toepassen in de praktijk. Dit,

Alien Cnossen, directeur AVS Academie:

samen met de persoonlijke benadering,
Tijdens de workshops krijgen deelnemers

maakt de workshops precies tot het soort

een compleet beeld voorgeschoteld van

visitekaartje dat de AVS Academie wil

Steeds vaker ook maken schoolleiders

de inhoud van een aantal leergangen.

uitdelen.

gebruik van de mogelijkheid om – soms
als vervolg op een leergang – met een
persoonlijk coach- of ontwikkeltraject
aan de slag te gaan. Ook ontdekten we
dit jaar hoe laagdrempelig een online
leergroep of online intervisie kan zijn.
Het sluit aan bij ons ideaal om door het
aanbod van leergangen en trainingen
bij de AVS Academie een persoonlijke
leerreis te maken.”
Meer informatie: www.avs.nl/academie
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Internationalisering en studiereizen
In schooljaar 2020 – 2021 kunnen geen buitenlandse reizen plaatsvinden vanwege corona.
Wel organiseert de AVS digitale cafés en zijn er diverse ESHA-webinars.

Studiereizen
In seizoen 2020 – 2021 kunnen door corona alle buitenlandse
reizen nog geen doorgang vinden. Bij het uitbreken van
de pandemie in maart 2020 heeft de AVS nog het idee
dat ze de reizen kan doorschuiven naar het najaar van
2020. Helaas blijkt ook dit niet mogelijk. Hoewel tijdens de
zomermaanden individuele vliegreizen weer zijn toegestaan,
blijkt het toch onmogelijk om met een groep te reizen.
De scholen in het buitenland zijn nog niet open om groepen
te ontvangen en ook besturen in Nederland vinden het niet
gepast, gezien de strenge coronamaatregelen, om een

Paul van den Heuvel, senior adviseur internationalisering

studiereis naar het buitenland te ondernemen.

en reisleider:

Ook de tweejaarlijkse ESHA-conferentie op Cyprus,
waaromheen de AVS altijd een studiereis plant, kan

Dit jaar was het een uitdaging om over de grenzen heen te

geen doorgang vinden. De planning is nu dat de (fysieke)

kijken, je horizon te verbreden en even afstand te nemen

conferentie wordt gehouden in mei 2022. De AVS heeft rond

van je eigen schoolsituatie. Maar we hebben wel ontdekt

de conferentie een zeer mooie studiereis georganiseerd.

dat ook digitaal veel kennis te halen en te delen is in het

De groepen die zich hebben opgegeven voor de reis in 2020,

buitenland.”

hebben zich opnieuw aangemeld.

ESHA
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Elk AVS-lid is automatisch ook lid van ESHA. Schoolleiders
kunnen gebruikmaken van een uitgebreide database van
onderwijsinnovaties op www.esha.org, deelnemen aan

Om contacten, vanwege het annuleren van de ESHA-

internationale onderwijsconferenties en toegang krijgen tot

conferentie, te onderhouden, vindt er onder andere op 22

het online ESHA magazine (www.esha.org/eshamagazine).

oktober een webinar plaats met het bestuur van ESHA

De AVS wordt in de General Assembly vertegenwoordigd

en directeuren uit heel Europa. Deze webinar wordt druk

door AVS-voorzitter Petra van Haren.

bezocht, ook door Nederlandse directeuren. Onderwerp
van gesprek is vooral een uitwisseling over de verschillende
manieren van omgaan met onderwijs naar aanleiding van de
strenge coronamaatregelen. In de meeste Europese landen
gaan scholen over op digitaal onderwijs.
Deze webinar is terug te zien op:
https://www.youtube.com/watch?v=lQ3AbqvZxIc
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De internationale schoolleidersvereniging ESHA heeft
podcasts gemaakt met interviews met (school)leiders in
diverse landen. Ook AVS-voorzitter Petra van Haren vertelt
over de ervaringen van schoolleiders in Nederland in de
lockdown-periode en de steun die de AVS levert.
ESHA deelt relevante informatie met andere schoolleiders
wereldwijd. Zo is er een rapport over de schoolstart na
corona in diverse Europese landen en een OESO-rapport
over de impact van de pandemie op onderwijs. Ook is er een
enquête over de start van het schooljaar na de schoolsluiting
vanwege corona. Verder deelt ESHA een rapport over zelfevaluatie en haar magazine.
Lees ook:
Eerste webinar over leiderschap in coronatijd
Doe mee aan de ESHA-webinar over e-learning lessen uit de
coronapandemie

Digitale cafés
De AVS heeft samen met Nuffic in maart 2021 twee digitale

Daarop hebben de AVS en Nuffic besloten deze cafés door

cafés georganiseerd. Om buitenlandse directeuren te

te zetten en deze uit te breiden met een café voor leiding

enthousiasmeren om deel te nemen aan deze cafés heeft de

gevenden in het voortgezet onderwijs. Deze cafés vinden in

AVS haar netwerk gebruikt. Het thema voor deze cafés is:

september 2021 plaats.

‘Hoe om te gaan met corona binnen het onderwijs in diverse
landen’. Alle deelnemers hebben de cafés als inspirerend en

Ook via Kader Primair (vanaf september 2021 Kader)

lerend ervaren.

houden wij contacten met onze buitenlandse collega’s.
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Groepsfoto van de
Ledenraad

Inspraak en netwerken
De Ledenraad
De Ledenraad, met een statutaire en toezichthoudende rol,

Het Schoolleidersregister PO heeft in de Ledenraad

heeft in schooljaar 20 – 21 gefunctioneerd met een volledige

uiteengezet wat de nieuwe beroepsstandaard inhoudt en

bezetting van 20 gekozen leden. Met het vertrek per

hoe ermee gewerkt kan worden. De commissie onderwijs

1 januari 2020 van vicevoorzitter Liny Demandt, vanwege

heeft input gegeven bij de totstandkoming.

het einde van haar zittingstermijn, heeft de Ledenraad een
nieuwe vicevoorzitter gekozen: Boudewijn van Stuijvenberg.

Het Lerarencollectief is te gast geweest met de nieuwe
vertegenwoordigers als opvolgers van de oprichters van

Ook 2020 – 2021 stond behoorlijk in het teken van Covid-19.

PO in Actie.

De Ledenraad heeft haar waardering uitgesproken
richting bestuur voor de nadrukkelijke rol die de AVS heeft

De Directeur van OCW en de adviserende schoolleider van

ingenomen met haar ‘Covid-19 gerelateerde’-peilingen

het ministerie (Cootje Heeringa) hebben in de Ledenraad

onder de schoolleiders richting de pers, binnen de politiek

hun visie op het ‘actieplan Schooldirecteur topprioriteit’

en het OMT. Binnen de Ledenraad is aandacht geweest

(van de AVS, NL2025 en KPMG) uiteengezet. Daarmee is

voor good practices om ook mee te geven aan de AVS en

ook de link gelegd naar het cross-mentoring programma,

daarmee aan het veld.

waar de AVS samen met het bedrijfsleven in optrekt en waar
OCW partner is. Deze twee functionarissen komen jaarlijks

De Ledenraad is geïnformeerd over de Cao-onderhande

bij de Ledenraad in het overleg.

lingen en heeft haar advies daarover gegeven. De AVS heeft
met een afvaardiging uit haar verschillende geledingen,

De renumeratiecommissie, bemenst vanuit de Ledenraad,

waaronder de Ledenraad, met de groep Schoolleiders in

heeft haar jaarlijkse gesprekken met het bestuur van de AVS

Actie verschillende gesprekken gevoerd over een mogelijke

gevoerd en daarvan verslag gedaan in de Ledenraad.

samenwerking, waarbij ook de twee onderwijsbonden AOb

Het strategisch beleidsplan en de meerjarenbegroting zijn

en CNV Onderwijs betrokken waren. De Ledenraad heeft

goedgekeurd en vastgesteld door de Ledenraad.

daarbij steeds advies gegeven. In de vorige cao-ronde zijn
de schoolleiders door onder andere deze zelfde bonden niet

Daarnaast heeft de Ledenraad meegedacht en geadviseerd

gesteund inzake extra loonsverhogingen voor schoolleiders,

daar waar nodig. De Ledenraad van de AVS, vertegenwoor

desondanks is het gesprek door eenieder open ingegaan.

digers van alle leden van de vereniging, is het klankbord

De Ledenraad adviseert te blijven werken vanuit de eigen

voor het bestuur en wil een goede afspiegeling zijn van al die

kracht en deze vooral ook in de publiciteit te blijven brengen

leden en met die gedachten advies en instemming geven.
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Commissies
Commissie Onderwijs
In dit verslagjaar zijn vijf inhoudelijke digitale bijeenkomsten
georganiseerd. Op het gebied van onderwijsontwikkelingen
laten schoolleiders hun stem horen door directe advisering
aan het bestuur. Diverse korte verslagen zijn in Kader Primair
na te lezen. Sinds schooljaar 2021-2022 heet Kader Primair:
Kader.
Besproken onderwerpen zijn met name:
•	
Ervaringen, ontwikkelingen, impact en kennisdeling rond
COVID-19, protocollen en onderwijs;
•	
Ontwikkelingen, stand van zaken, planning en inzet

De volgende onderwerpen zijn besproken:

NP Onderwijsgelden;

•	
Online ‘Onderwijsverlatersdag’ op 29 juni 2021.

•	
(Anders) organiseren van onderwijs;

•	
Planning en programmering van de Netwerkbijeen

•	
Ervaringen met functiewaardering en de omzetting naar

komsten Duurzaam Vitaal. Deze bijeenkomsten zijn in

de nieuwe functieschaal directies PO en SO;

2019 gestart en worden weer opgepakt in november 2021.

•	
Veldnorm (bij meldcode) rond kindermishandeling en

•	
Nadere samenwerking met het Vervangings- en

huislijk geweld;

Participatiefonds (VF/PF), met aandacht voor

•	
Inhoudelijke samenwerking met NRO;

generatiemanagement.

•	
Staat van het onderwijs en Staat van de Schoolleider;

•	
Vitaliteit en het Persoonlijk Uitloop Plan (PUP):

•	
Passend onderwijs: evaluatie van Passend naar inclusiever,

	Samen met de AVS heeft de commissie gewerkt aan

onder andere 25 puntenplan minister Slob;

een Persoonlijk Uitloop Plan. Er ligt nu een goed inhou

•	
Curriculumontwikkelingen;

delijk document, dat tijdens de Netwerkbijeenkomsten

•	
Eindtoets PO algemeen en dit jaar specifiek;

Duurzaam Vitaal in november 2021 aan de orde wordt

•	
‘De kracht om door te zetten’ met o.a. Marc Dullaert;

gesteld.

•	
Nut en inzet van de 210 miljoen voor inhalen eerste

•	
Samenwerking op het gebied van digitale communicatie

vertragingen/achterstanden.

met leden, onder andere door middel van de vernieuwde
AVS-website; de wens is geuit om voor postactieve leden
een digitaal portaal in te richten.

Commissie Arbeidsvoorwaarden
en Personeelsbeleid

•	
Beleidsnotitie in het kader van een jubileumregeling voor

Over de voortgang op het gebied van de cao is de commissie

•	
De AVS wil internationale studiereizen weer opstarten.

trouwe leden.

drie keer bij elkaar geweest, één keer in het AVS-pand

De commissie Duurzaam Vitaal is gevraagd mee te

en twee keer digitaal. Naast de cao-thema’s hebben ook

denken over mogelijk nieuwe vormen van reizen en
internationalisering.

de coronamaatregelen ruimte in het overleg ingenomen.

•	
In verband met ledenwerving 65+ en aanvulling voor

Thema’s die aan de orde zijn geweest:
•	
inzet voor nieuwe CAO PO 2020 – 2021;

de commissie Duurzaam Vitaal heeft de commissie

•	
het dichten van de loonkloof PO – VO;

een wervingsbrief opgesteld, die door de AVS naar de
doelgroep is gestuurd.

•	
de positie van Schoolleiders in Actie;

•	
Pensioenen: actuele ontwikkelingen worden gevolgd

•	
personeelstekorten;
•	
aanpassingen schoolleidersregister;

en in vergaderingen benoemd. Na vele jaren van overleg

•	
Nationaal Programma Onderwijs;

is uiteindelijk in 2019 een definitief Pensioenakkoord

•	
de modernisering van de cao.

gerealiseerd, dat nu verder wordt uitgewerkt. De AVS
blijft zich de komende jaren inzetten voor de belangen van
de huidige en toekomstige gepensioneerden en commu

De commissieleden leveren input voor onderwerpen, geven

niceert hierover met de commissie Duurzaam Vitaal.

inhoudelijke adviezen en doen suggesties, die de AVS

•	
Suggesties vanuit CDV voor onderwijsvakblad Kader.

meeneemt in haar beslissingen.

Met enige regelmaat worden de activiteiten van de
commissie in Kader geplaatst.

Commissie Duurzaam Vitaal (CDV)

Meer informatie over de commissies van de AVS

Door de coronabeperkingen hebben al onze geplande
bijeenkomsten online (via Teams) plaatsgevonden.
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AVS ledenpeilingen
De AVS heeft in schooljaar 2020 – 2021
maar liefst 23 ledenpeilingen gehouden.
Vijftien daarvan gaan over corona en in
verband daarmee de situatie op scholen.
Via de ledenpeilingen wordt de achterban
geraadpleegd over actuele kwesties. Met
de uitslagen kan de AVS richting politiek
en media de stem en de belangen van
schoolleiders voor het voetlicht brengen.

Enkele peilingen uitgelicht

Dit schooljaar hebben de meeste peilingen corona als
onderwerp of zijn hieraan gerelateerd (ventilatie, Nationaal
Programma Onderwijs, personeelstekort). Schoolleiders

Vacatures

kampen met de gevolgen van corona, zoals schoolsluitingen

Schoolleiders zijn bij de start van het schooljaar veel tijd

(lockdown), afstandsonderwijs, kwetsbare leerlingen en zorg

kwijt met het zorgdragen voor voldoende personeel.

voor voldoende personeel.

“Naast het normale personeelstekort in de school ontbreken
nu leraren in de risicogroep, met milde klachten of daad

Enkele peilingen over corona:[evt corona-beeld]

werkelijke besmetting en het is voor schoolleiders erg

Schoolleiders tevreden, wel zorgen over bezetting en test

moeilijk om vervanging te vinden”, aldus AVS-voorzitter

beleid (30 september 2020)

Petra van Haren. In totaal 83 procent van de 600 respon
denten maakt zich het meest zorgen over voldoende

Meeste leerlingen op school, thuisonderwijs vraagt

personeel. Het lukt 8 procent van de schoolleiders niet om

aandacht (5 oktober 2020)

vacatures aan het begin van het schooljaar rond te krijgen.

Schoolleiders hebben begrip, maar ook zorgen over school

Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders (31

sluiting (15 december 2020)

augustus 2020)

Meeste leerlingen in beeld en kwetsbare leerlingen op school

Bouwbesluit

(5 januari 2021)

De helft van alle scholen voldoet helemaal aan het bouw
besluit. De overige gebouwen voldoen slechte ten dele

Peiling AVS: meeste schoolleiders voor openen scholen,

(29 procent) of helemaal niet (12 procent) aan de eisen de

maar liefst wel veilig (2 februari 2021)

werden gesteld voor de ventilatie van schoolgebouwen
in de coronatijd. Circa 10 procent zegt nog geen zicht te

Vrijwel alle scholen nu open voor onderwijs in de klas (11

hebben op de situatie. “We weten al heel lang dat hoge

februari 2021)

CO2-gehaltes een negatieve invloed hebben op concen
tratie en leerprestaties van kinderen. Het vraagstuk van het

Schoolleiders willen autonomie, extra personeel en onder

binnenklimaat op scholen speelt al lange tijd en bleef veel

steuning bij wegwerken achterstanden (17 februari 2021)

te laag op de agenda staan bij de politiek en het kabinet”,
aldus Van Haren. Het vraagstuk is onder druk van de coron

Veel leerlingen en leraren op school, maar sneltesten graag

acrisis ineens prominent geworden.

sneller (23 februari 2021)
Helft van de scholen voldoet aan bouwbesluit
Andere peilingen gingen over:

(1 oktober 2020)

Vacatures
Bouwbesluit

Nationaal Programma Onderwijs

Communicatie

In dit schooljaar waren er drie ledenpeilingen over het NP

Cao

Onderwijs. In mei is er onder regie van de AVS een webinar

Nationaal Programma Onderwijs

voor schoolleiders gepubliceerd en is hierbij een goed
bezochte netwerkbijeenkomst gehouden.
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Crossmentoring
Het crossmentoring programma van de AVS, opgezet door
AVS-voorzitter Petra van Haren en Merel van Vroonhoven
(van AFM topvrouw naar leerkracht) en partners uit het
bedrijfsleven, waaronder NL 2025, ABN/Amro en KPMG,
start in april 2020 met een pilot van dertien koppels van
directeuren in basisonderwijs en CEO’s uit het bedrijfsleven.
De initiatiefnemers en directeuren van de pilot vragen
aandacht voor het groeiende tekort aan schooldirecteuren.
Het primaire doel van het crossmentoring programma is
om van elkaar te leren als leider en samen uitdagingen
op het vlak van organisatie en onderwijs aan te pakken.
Directeuren van scholen en directeuren van bedrijven leren
in gelijkwaardigheid van elkaar, juist door de verschillende
In februari gaven de leden aan dat ze bij een NP Onderwijs

contexten waarin ze werken. Uit de eerste ervaringen blijkt

vooral behoefte hebben aan maatwerk en een keuze op

tevens dat er over en weer praktische voordelen voortvloeien

schoolniveau. 76 procent van de schoolleiders denkt dat zijn

uit de mentorontmoetingen.

of haar school in staat is om voor individuele leerlingen en

Eind 2020 is samen strategische partners en met support

ook schoolbreed gegevens te analyseren en te vertalen naar

vanuit OCW besloten het project uit te breiden naar maar

passende interventies op school-, groep- en leerlingniveau

liefst 1.000 koppels.

die nodig zijn.

Actieplan

Eind maart geeft een meerderheid van de respondenten

De kopgroep van de 26 CEO’s en schooldirecteuren die in de

(53 procent) aan dat zij niet enthousiast is over het NP

pilot meedoen aan het cross-mentoring initiatief biedt het

Onderwijs. Volgens veel schoolleiders zorgt het plan voor

‘actieplan schooldirecteur topprioriteit!’ aan op 19 november

onrust door bijvoorbeeld veel administratief werk, terwijl de

2020 aan onderwijsminister Slob. Met dit actieplan moet

werkdruk al zo hoog is. 85 procent van de schoolleiders had

het sluipende schoolleiderstekort teruggedrongen worden.

liever structurele investeringen gezien en 57 procent wil meer

Daarvoor moet het vak van de schooldirecteur hogere

tijd. 29 procent weet nog niet waar het geld aan uitgegeven

prioriteit krijgen en meer investeren in professionalisering,

zal worden. 55 procent weet dit al wel, namelijk: extra

ondersteuning en (financiële) waardering de hoogste

handen in de klas (84 procent), continuering van het huidige

urgentie. Ook moet een nationale campagne de cruciale rol

beleid (74 procent), professionalisering van personeel

van schoolleiders benadrukken.

(56 procent) en plannen die er al waren (51 procent). Slechts

Het actieplan is in december ook gedeeld met alle onder

4 procent is van plan om zomerscholen te starten, 7 procent

wijswoordvoerders en fractievoorzitters in de Tweede

verlengde schooldagen en 8 procent te werken met externe

Kamer.

bureaus.

Start officiële ronde

In mei is een meerderheid van de schoolleiders (56 procent)

In april 2021 starten de eerste 104 leiders uit het

positief over het NP Onderwijs na corona. De wensen gaan

bedrijfsleven en onderwijs aan de eerste officiële ronde van

vooral uit naar extra handen in de klas. Zo’n 85 procent

het cross-mentoring programma. In een interactieve digitale

denkt aan het bedrag voldoende te hebben om de achter

slotbijeenkomst op 6 juli delen de 52 koppels hun verhalen,

standen in te kunnen lopen. Toch zouden scholen het liefst

lessen en ervaringen met elkaar.

zien dat er ook structurele gelden komen voor het onderwijs.
Meer informatie: https://crossmentor.nl/
Schoolleiders willen autonomie, extra personeel en onder
Lees ook:

steuning bij wegwerken achterstanden (17 februari 2021)

CEO’s en schooldirecteuren willen meer professionalisering
Schoolleiders niet enthousiast over Nationaal Programma,

en ondersteuning voor schooldirecteur (19 november 2020)

maar zien wel kansen (31 maart 2021)
Actieplan schooldirecteur topprioriteit ook gedeeld met
Meer schoolleiders tevreden met Nationaal Programma

Tweede Kamer (14 december 2020)

Onderwijs na Corona (22 mei 2021)
Meld je nu aan voor het cross-mentoring programma
(7 juni 2021)
Eerste ronde cross-mentoring programma gevierd met
interactieve bijeenkomst (9 juli 2021)
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Online congressen en bijeenkomsten
In het schooljaar 2020 – 2021 was het niet mogelijk fysiek congressen en bijeenkomsten te organiseren.
Toch organiseerde de AVS – waar mogelijk – online bijeenkomsten voor haar leden. Het AVS Schoolleiders
congres en de Onderwijsverlatersdag vonden dit schooljaar voor het eerst online plaats. Ook de
aanbieding van de Toekomstagenda Schoolleiders aan minister Slob was online. Eind mei was er een
online werkbijeenkomst over het Nationaal Programma Onderwijs.

AVS Schoolleiderscongres
De 25e editie van het AVS School

Keynote sprekers zijn Charles Wood

leiderscongres, op woensdag 21 april,

(met Priya Lakhani) van CenturyTech

Verkiezing Innovatieve
Schoolleider van het Jaar

wordt dit jaar voor het eerst digitaal

en Remco Pijpers van Kennisnet met als

Voor het eerst organiseert de AVS de

georganiseerd (vanuit De Meshallen

focus de ontwikkelingen van Kunstmatige

verkiezing ‘Innovatieve Schoolleider van

in Wijchen). AVS-Voorzitter Petra van

Intelligentie die zich ook in het Funderend

het Jaar’. Doel is om goede initiatieven

Haren opent het congres met een spet

Onderwijs aandienen. Deelnemers

van schoolleiders te verzamelen, met

terende speech waarbij ze mede op basis

konden daarna in twee ronden kiezen

elkaar te delen en te belonen. Finalisten

van wetenschappelijke onderzoeken

uit de dertig online workshops. Ook was

waren: Astrid Claessens, Maarten

de meerwaarde van schoolleiders

er een digitale informatiemarkt waar

Jacobs, Marcel van Rijt, Baukje van

aantoont. “Goede scholen hebben goede

deelnemers in gesprek konden met een

den Berg, Daan Schneider, Jos Clout en

schoolleiders”. Ook roept ze op om de

aantal partners. In de digitale stands van

Margreet van Iterson.

cruciale rol van schoolleiders door de

de AVS en AVS Academie konden deel

Aan het einde van de dag wordt de

politiek te verankeren in de wetgeving.

nemers vragen stellen aan AVS-collega’s.

winnaar bekendgemaakt: Margreet

Het 25-jarige bestaan van de vereniging

Cabaretier Kees van Amstel verzorgde

van Iterson, schoolleider Op ’t Hof - De

krijgt bijzondere aandacht met onder

de humoristische afsluiting.

Malsenburg, Tricht. Ze reageert online:

andere een video waarin schoolleiders

“Ik ben helemaal sprakeloos. Wat een

vertellen wat de vereniging voor hen

eer! Dankjewel!”

heeft betekend en er is vooraf aan het

Het AVS Schoolleiderscongres vindt

congres een netwerkbijeenkomst met

plaats in de Week van de School

leden van het eerste uur.

leider, die in 2021 van 13 tot 21 april is
gerealiseerd.
Lees ook:
Eerste digitale AVS Schoolleiderscongres
groot succes
Week van de Schoolleider
Kees van Amstel

Top 7: Wie wordt de Innovatieve
Schoolleider van het Jaar?

Charles Wood

Priya Lakhani
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Digitale Denksessies en Aanbieding Toekomstagenda Schoolleiders
In de Toekomstagenda Schoolleiders

Op dinsdag 8 december 2020 is de

Op 24 maart wordt de Toekomstagenda

staat de volgende vraag centraal: Wat

laatste Digitale Denksessie Toekomst

aangeboden aan minister Slob en kan

heb jij, als schoolleider, nodig om jouw

agenda van de Schoolleider, via ZOOM.

deze agenda het ministerie helpen in

vak aantrekkelijk, beheersbaar, leuk,

Op 13 januari is een verdiepingssessie

de totstandkoming van nieuw beleid.

afwisselend en inspirerend te maken

voor eerdere deelnemers, waar de eerste

Ook voor de AVS is deze agenda richting

en te houden? In diverse (Digitale)

analyse van de Digitale Denksessies,

gevend. Uit het rapport ‘Schoolleiders

Denksessies delen schoolleiders

gemaakt door Hans Schwartz van het

over de Toekomst’ blijkt dat schoolleiders

met collega-schoolleiders ideeën en

CAOP, wordt besproken. Drie thema’s,

minder schotten willen tussen jeugdzorg,

ontwikkelingen en geven ze hun ideeën

die de meeste input hebben gekregen op

kinderopvang en onderwijs en daarvoor

over het Schoolleiderschap van de

deleiderschapsagenda.nl, staan centraal:

een ‘minister voor het kind’ aanstellen.

toekomst. Onder regie van de AVS

professionele ruimte, toerusting school

wordt samengewerkt met de PO-Raad,

leider en voorzieningen & ontschotten.

Lees ook:

Schoolleidersregister PO, CNV School

Eind februari wordt het concept van het

Digitale Denksessie 8 december

leiders, AOb en OCW. Alle input samen

resultaat van deze verdiepingssessie

Toekomstagenda van de Schoolleider

vormt de Toekomstagenda Schoolleiders

gepresenteerd, waarop schoolleiders

‘Durf ruimte in te nemen als schoolleider’

waarmee elke schoolleider invloed kan

weer kunnen reageren.

(13 januari 2021)

uitoefenen op het beleid en de eigen visie

Schoolleiders willen minder schotten,

en toekomst kan vormgeven.

meer erkenning en minister voor het kind
(24 maart 2021)
avs.nl/toekomstagenda
De Leiderschapsagenda

Online werkbijeenkomst
Nationaal Programma Onderwijs

Onderwijsverlatersdag
Hoe ziet je leven er na je pensioen uit? Wat zijn de moge
lijkheden als je eerder wilt stoppen? Hoe kan een persoonlijk

Vrijdagmorgen 28 mei stellen po- en vo-schoolleiders tijdens

uitloopplan mij helpen? Hoe ga ik het gesprek aan met mijn

de online werkbijeenkomst van de AVS vragen over het

bestuur en hoe kan ik als leidinggevende de pensioenwensen

Nationaal Programma Onderwijs. Hier wordt gretig gebruik

met oudere teamleden bespreken? Deze vragen stonden

van gemaakt. De bijeenkomst is gebaseerd op de webinar

centraal tijdens de Onderwijsverlatersdag cq netwerkbij

Nationaal Programma Onderwijs ‘Naar een haalbaar,

eenkomst op 29 juni die digitaal gehouden werd.

gedragen en duurzaam plan’ waarin Anje Ros (Fontys Hoge

De bijna 80 deelnemers krijgen een programma voorge

scholen) en Loes van Wessum (Windesheim) tips geven om tot

schoteld van presentaties van het ABP , van adviseur Tom

een haalbaar, gedragen en duurzaam Nationaal Programma

Roetert (over het persoonlijk uitloopplan) en van de AVS-

Onderwijs-plan te komen.

commissie Duurzaam Vitaal. AVS-voorzitter Petra van Haren
verzorgt de inleiding en afronding.

Veel inhoudelijke vragen bij online werkbijeenkomst AVS over
Nationaal Programma Onderwijs

Digitale Onderwijsverlatersdag zet aan tot nadenken over

nponderwijs.nl

vitale leven na pensioen

Webinar NPO terugzien
Lees ook: Meer schoolleiders tevreden met Nationaal
Programma Onderwijs na corona (AVS-peiling)
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Overhandiging Staat van de
Schoolleider en verdiepingssessie
Op 21 april organiseren de AVS en de VO-raad een gratis sessie
om meer informatie en uitleg te geven over de Staat van de
Schoolleider 2021, die op 14 april samen met de Staat van het
Onderwijs is gepresenteerd aan inspecteur-generaal Alida
Oppers en de OCW-bewindslieden. Het artikel ‘Jouw school,
mijn school’ staat centraal.
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Werkgroepen en andere
overleggen
Ondanks corona vinden er diverse (digitale) overleggen plaats.

Coronavirus en Nationaal
Programma Onderwijs
Ook in dit schooljaar voert de AVS, naast de bestuurlijke
overleggen, wekelijks ambtelijk overleg met betrekking
tot het coronavirus onder begeleiding van het ministerie
van OCW. Aan dit overleg nemen diverse partijen deel om
standpunten uit te wisselen over de vraag hoe om te gaan
met het coronavirus. Veel onderwerpen krijgen vervolgens
ook weer een eigen dimensie en leiden tot activiteiten buiten
het overleg om. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van
de teksten van de coronaprotocollen.
Tijdens het overleg maakt ook het Nationaal Programma
Onderwijs hiervan onderdeel uit. Onderdelen van dit
programma komen vervolgens in sub-overleggen aan de
orde. Hierbij gaat het om onderwerpen als de schoolscan,
de menukaart, de infographic en het inrichten van de

Stuurgroep versterking
Medezeggenschap

NPO-Helpdesk.
AVS-adviseur Arno van Zanten vertegenwoordigt het
voortgezet onderwijs en AVS-adviseur Harry van Soest het
primair onderwijs.

De stuurgroep heeft haar werkzaamheden medio 2020
beëindigd. De activiteiten worden voortgezet door
het CAOP onder de naam Sterk Medezeggenschap.

Beweging tegen
kindermishandeling

De stuurgroep is omgevormd tot expertgroep Sterk Mede
zeggenschap, waarin adviseur Paul van Lent namens de AVS
zitting heeft. De expertgroep houdt zich op dit moment
met name bezig met de rol van de medezeggenschap in het

De formele Beweging Tegen Kindermishandeling (BTK)

kader van het NPO en of directeuren in een GMR kunnen

is in december stopgezet. Daarmee staan we niet stil.

zitten. Rondom het NPO heeft Paul van Lent een bijdrage

De sectorpartners blijven vanuit de eigen rol en verant

geleverd aan een webinar en een podcast.

woordelijkheid in beweging tegen kindermishandeling en er
wordt in samenwerking met het ministerie van OCW en VWS

Terugblik webinar achterstanden en de rol van

gekeken naar een goede verankering van de doelstellingen

medezeggenschap

en resultaten. De veldnorm en de app meldcode worden

Podcast goede afspiegeling personeel in de GMR

komende periode (nader) gehanteerd in de sector en er is
een factsheet gepubliceerd. De bedoeling van de veldnorm
is dat scholen en organisaties op dezelfde wijze omgaan met
preventief handelen en signaleren van kindermishandeling.
Stappen gezet in toepassing meldcode huiselijk geweld
Special app meldcode kindermishandeling voor onderwijs
Factsheet ‘Wees alert op de thuissituatie’
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Helpdeskadviseur en DGO-onderhan
delaar Harry van Soest neemt ook
deel aan diverse werkoverleggen:

Samen met collega Arno van Zanten
heb ik meegewerkt aan de weke
lijkse overleggen met de betrokken
partijen over de coronamaatregelen.

Harry van Soest

Hun betrokkenheid betrof het
opstellen en actualiseren van de
onderwijsprotocollen (met OMT- en
RIVM-richtlijnen), de servicedocu

de Inspectie SZW. De Inspectie heeft

Als belangenbehartiger vanuit de

menten, de beleidsdocumenten en de

zich kritisch uitgelaten over de bepa

AVS voor de schoolleiders heb ik

Q&A’s.

lingen die in de Arbocatalogus PO zijn

deelgenomen aan het bestuurlijk

opgenomen. Het moet wat de Inspectie

overleg beloningsonderzoek. In het

Ook zijn wij betrokken bij de

betreft concreter worden geformuleerd.

bestuurlijk overleg wordt gesproken

gesprekken over de Nationaal

Dat betekent dat vele beschrijvingen

over de beloningen in het onderwijs

Programma Onderwijsgelden.

opnieuw opgesteld moeten worden.

(breed) tot en met 2020. Het resultaat

Hierdoor ontstonden ook korte lijnen

De beschrijvingen zijn ook afgestemd

wordt neergelegd in een rapport.

voor het beantwoorden van de vragen

op de vernieuwde website, die in het

Ik ben betrokken bij het vaststellen

vanuit de AVS Helpdesk.

voorjaar van 2021 is gelanceerd.

van een nieuwe factsheet over het

Nadat het besluit is genomen om het

Samen met adviseur Paul van Lent ben

medisch handelen in het onderwijs.

Convenant sponsorovereenkomst

ik ook betrokken bij de discussie over de

Dit overleg vindt plaats tussen het

tot en met 31 december 2019 te

vereenvoudiging bekostiging primair

ministerie van OCW, de PO-Raad en

verlengen, is de discussie over een

onderwijs. De discussie gaat over een

de vakbonden.

nieuwe sponsorovereenkomst

nieuwe bekostigingssystematiek in het

Door de afwezigheid van Paul van

doorgegaan. Dit heeft geleid tot

primair onderwijs. Inmiddels heeft de

Lent heb ik de activiteiten van de

een nieuw Convenant sponsorover

vereenvoudiging een wettelijke status

Werkgroep werkdrukmiddelen

eenkomst, die loopt tot en met 2022.

gekregen en wordt deze vanaf 1 januari

overgenomen en meegewerkt aan het

2023 actief.

eindresultaat.
Het Kennisplatform leerlingendaling

Als onafhankelijk adviseur in de
Redactieraad van de Arbocatalogus

Samen met Arno van Zanten, die als

is in 2020 maar één keer bijeen

PO, dat een onderdeel is van de CAO

vervanger van Paul van Lent de cao-

geweest. Daar is met de andere

PO (artikel 11.7a), heb ik de vergade

onderhandelingen voert, heeft er een

vakbonden, besturenorganisaties en

ringen van de Redactieraad over de

aanpassing van de CAO PO 2019 – 2020

OCW gesproken over de leerlingen

arbeidsomstandigheden bijgewoond.

plaatsgevonden. Onder andere is er

daling in met name het voortgezet

Dit keer waren de vergaderingen

een eenmalige loonsverhoging van

onderwijs. In de overleggen is onder

digitaal. De Redactieraad adviseert

0,7 procent toegepast. Deze werd

andere aandacht geschonken aan

de cao-tafel om regels op het gebied

gekoppeld aan de eindejaarsuitkering

hoe de leerlingendaling het beste

van de Arbo vast te stellen. Na vast

van 2020. De vergaderingen hebben

opgevangen kan worden en over de

stelling worden deze voorgelegd aan

digitaal plaatsgevonden.

subsidiëring daarvan.”
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Nieuws, pers en
belangrijke publicaties
Het coronanieuws domineert het nieuws. Ook veel ledenpeilingen van de AVS gaan over corona.
Dit schooljaar geeft de AVS voor het eerst geen fysieke schoolleidersagenda uit, maar wordt de
informatie digitaal aangeboden. Diverse publicaties, zoals de Staat van de Schoolleider, belichten
het vak van schoolleider.

Top 10 nieuws
1.	Salaristabellen vanaf 1 januari aangepast (7.236 weergaven)
2.	Aangepast protocol basisonderwijs (4.402 weergaven)
3.	Nieuwe CAO pakt goed uit voor schooldirecteuren en adjuncten (4.160 weergaven)
4.	OMT voor onderwijs in ontwikkeling (3.714 weergaven)
5.	Scholen moeten sluiten maar niet voor iedereen (3.714 weergaven)
6.	LAKS opent 33e editie eindexamenklachtenlijn (3.601 weergaven)
7.	Menukaart met bewezen interventies voor NPO (3..436 weergaven)
8.	Opening koningsspelen bij het NOS Jeugdjournaal (3.309 weergaven)
9.	Meer duidelijkheid over functiebeschrijving en waardering d13 nodig (3.142 weergaven)
10.	OMT raadt schoolreizen, schoolkamp en musicals nog af (3.109 weergaven)

Persaandacht
Corona
In het verslagjaar gaat veel aandacht van de pers uit naar

• 8 januari 2021 – NOS

corona en aanverwante zaken (ventilatie, thuisonderwijs,

Noodopvang van scholen en kinderopvang vol, ouders zien het

sneltests). Een greep uit de berichten:

niet meer zitten

18 augustus – RTL Nieuws
Toch mondkapjes of afstandsregels op middelbare scholen?

• 8 januari 2021 – NU.nl

‘Sluiten willen we niet’

Breng kinderen alleen naar de noodopvang als dat echt moet

• 10 september – RTL

• 2 februari 2021 – Volkskrant

Scholen trekken alles uit de kast: 'Maar hoe geef je les aan

Reacties op de persconferentie: onderwijsorganisaties niet

halve klassen?

overtuigd, ondernemers missen perspectief

• 20 oktober – RTL

• 5 februari 2021 – NOS

Scholen blijven worstelen met corona: 'Maar we móéten het

School open, maar geen BSO: 'Al een hele stap vooruit'

draaiende houden'
• 6 februari 2021 – NOS
• 12 december 2020 – AD

Schoolleiders juichen snotneusbeleid OMT toe: 'Blij met

‘Als er een periode komt met flinke vrieskou moeten de scholen

duidelijkheid'

misschien wel dicht’
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• 7 februari 2021 – NU.nl

AVS-ledenpeilingen in de media

Ook maandag nog hinder van winterweer verwacht, sommige

In dit schooljaar heeft de AVS 15 peilingen uitgevoerd onder

scholen blijven dicht

schoolleiders om bij hen te polsen hoe de schoolsituatie is in
deze crisistijd, met welke problemen ze kampen en wat ze nodig

• 12 februari 2021 – Trouw

hebben.

Eindexamen gaat door, scholieren teleurgesteld

De AVS-peilingen over corona, maar ook over andere onder
werpen als het personeelstekort (in coronatijd), leiden tot

• 5 maart 2021 – Trouw

veel media-aandacht. Zo komt de peiling in augustus over het

Tientallen miljoenen sneltests verzamelen stof in de opslag:

personeelstekort aan het begin van het schooljaar aan bod

‘Onderwijs wordt aan het lijntje gehouden’

in het radio1 journaal en wordt het opgepikt door de NOS,
Nieuwsuur, het AD, het Parool en De Telegraaf:
•	
Scholen nu al bezorgd over winter: ‘Klas naar huis sturen

• 22 mei 2021 – Trouw

onvermijdelijk’ (nos.nl)

De scholen heropenen, maar het ventilatievraagstuk is nog niet

•	
Voldoende leraren voor de klas blijkt worsteling voor

opgelost

basisscholen (Het Parool)
• Nieuwsuur
• Schoolleiders kijken met angst en beven naar het najaar (AD)
•	
Scholen nu al bezorgd over lerarentekort in winter
(De Telegraaf)
Bij 1 op de 5 scholen (18 procent) wordt geen thuisonderwijs
geregeld als een leerling thuis moet blijven, blijkt uit een peiling
van de AVS. NPO radio 1 meldt hierover:
Scholen kunnen door tekorten niet altijd goed thuisonderwijs
organiseren (Oktober – Radio 1)
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) meldt dat een
op de vijf leerlingen geen computer of tablet tot zijn of haar

Crossmentoring

beschikking heeft. Metronieuws pikt dit op:

De media besteden ook aandacht aan het crossmentoring

Zo vergaat het ouders momenteel tijdens het thuisonderwijs

programma van de AVS met partners uit het bedrijfsleven,

(11 januari 2021 – Metro)

waaronder NL 2025, ABN/Amro en KPMG:
Op 12 procent van de scholen werden halverwege februari één
• 5 oktober 2020 – Volkskrant

of meerdere klassen naar huis gestuurd. Het gaat om circa

Wat schoolleiders kunnen leren van topvrouwen (en andersom)

0,2 klas per school, dat is ongeveer één klas per vijf scholen.
Nieuwsuur meldt hierover:

• November 2020 – Financieel Dagblad

Corona-uitbraak onder kleuters: ‘Sneltesten en vaccineren nu

Ceo's lopen mee met schooldirecteuren: waarom hebben jullie

echt snel nodig’ (27 februari 2021- Nieuwsuur)

geen secretaresse?
Ventilatie, of het gebrek eraan, is ook een terugkerend thema:
Meerderheid schoolleiders maakt zich zorgen om veiligheid

Schoolleiders- en lerarentekort

ventilatiesysteem (29 augustus – EenVandaag)

De media weten de AVS ook te vinden als het over het

‘Meer dan 770 scholen zullen niet voldoen aan regelgeving’

schoolleiders- of lerarentekort gaat:

(1 oktober – BNR)

• 21 mei 2021 – Volkskrant

De peiling van december over de schoolsluiting genereerde

Grote steden willen extra geld voor het bestrijden van het

persaandacht bij media als nu.nl:

lerarentekort in het onderwijs

‘Vier op de vijf scholen beginnen na kerstvakantie met online
lesgeven’ (nu.nl)

• 2 juli 2021 – De Limburger
Zoektocht naar schooldirecteuren in Limburg: ‘Er zijn gewoon te

In april peilde de AVS de situatie rond de zelftests. Ruim

weinig leidinggevenden’

95 procent van de scholen heeft voor de meivakantie geen
zelftests ontvangen. Trouw nam dit bericht over:
‘Basisscholen kregen minder zelftests door tegenvallende
leveringen’ (Trouw)
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AVS brengt schoolleidersagenda
en vakinformatie digitaal uit
jaarkalender onderwijsactiviteiten 2021 | 2022
Gedurende hele schooljaar 2021 | 2022

Augustus 2021

Oktober 2021

Organisatie

Activiteit

Opmerking

Wanneer

Organisatie

Activiteit

Opmerking

Wanneer

DUO

Bijzondere bekostiging
aanwezigheid
schipperskinderen

Via www.duo.nl/zakelijk

Toezending door bevoegd
gezag vóór 1 april 2022

Subsidie vervangingskosten
schoolleiders primair onderwijs

Zie www.dus-i.nl

DUO

Vanaf 1 april tot en met
15 september 2021 voor het
kalenderjaar 2021

Bijzondere bekostiging
aanwezigheid leerlingen met
een culturele achtergrond van
de Roma en Sinti

Via www.duo.nl/zakelijk

DUO

Toezending door bevoegd
gezag vóór 1 april 2022

Personele bekostiging

Inzending niet later dan start
nieuwe schooljaar

Bijzondere
bekostiging leerlingen uit
Blijf-van-mijn-lijfhuizen

Via www.duo.nl/zakelijk

Toezending door bevoegd
gezag gedurende het hele jaar

Aanvragen bijzondere
bekostiging i.v.m. bijzondere
situaties (art. 123, lid 2, WPO
en art. 120 lid 2 WEC).

DUO

Per eerste schooldag

Bijzondere bekostiging eerste
opvang asielzoekers en overige
vreemdelingen

Via www.duo.nl/zakelijk

Toezending door bevoegd
gezag gedurende het hele jaar.
Peildatums zijn van toepassing.

Bijzondere bekostiging eerste
opvang asielzoekers en vreemdelingen. Peildata: 1-2, 1-5,
1-11, + eerste schooldag

Via www.duo.nl/zakelijk

DUO

Per eerste schooldag

Via www.duo.nl/zakelijk

Toezending door bevoegd
gezag gedurende het hele jaar.
Peildatums zijn van toepassing.

Bijzondere bekostiging tweede
jaar opvang asielzoekers

Via www.duo.nl/zakelijk

Bijzondere bekostiging
asielzoekers gedurende
tweede jaar in Nederland

DUO

DUO

Per eerste schooldag

Toezending door bevoegd
gezag gedurende het hele jaar.
Peildatums zijn van toepassing.

DUO

Eerste opvang vreemdelingen
op speciale scholen voor
basisonderwijs

Zie wetten.overheid.nl

Bijzondere bekostiging eerste
opvang vreemdelingen
op speciale scholen voor
basisonderwijs

Via www.duo.nl/zakelijk

DUO

Via www.duo.nl/zakelijk

Aanvraag vóór 1 juli 2021 voor
het schooljaar 2021 – 2022

Reiskosten DAMU-leerlingen
PO en VO

Zie www.dus-i.nl

Bijzondere bekostiging
asielzoekers in procesopvangen gezinssituaties

DUO

DUO

Tussen 15 augustus en
15 oktober voor het schooljaar
2021-2022

Bijzondere bekostiging
leerlingen met een ernstige
meervoudige beperking

Via www.duo.nl/zakelijk

Toezending door bevoegd
gezag vóór 15 september 2021

Subsidie Lerend Werken

Zie www.vervangingsfonds.nl

DUO

4 weken vóór aanvang
coachingstraject. Tot aan
subsidieplafond

Subsidie onderwijsassistenten
naar opleiding tot leraar

Zie www.dus-i.nl/subsidies

Van 15 maart 2021 t/m
15 oktober 2021

Aanvragen nevenvestiging VO

Via www.duo.nl/zakelijk

Uiterlijk 4 maanden voor ingebruikname nevenvestiging

Internationalisering funderend
onderwijs (IFO)

Via www.duo.nl/zakelijk

Aanvraag moet worden
ingediend vóór het schooljaar
waarin de activiteiten
plaatsvinden

DUO

DUO

DUO

DUO

Vervangings-fonds/
Participatiefonds
VOION

SUVIS

Vervangingsfonds /
Participatiefonds
Individueel
Europa

Tegemoetkoming leraren

Via www.duo.nl/particulier

Voor het schooljaar 2020-2021
t/m 31 augustus 2021

EU-schoolfruit

Zie www.smaaklessen.nl

Nog niet bekend

Activiteit

DUO

Vaststelling Gewogen
Gemiddelde Leeftijd (GGL)

DUO

Aanlevering personeelsgegevens kwartaal 2
(mei t/m juli)

Aanlevering via
www.duo.nl/zakelijk
beveiligde sites

Toezending door bevoegd
gezag uiterlijk 1 oktober

DUO

Aanvragen zij-instroom 2021

Via www.duo.nl/zakelijk

Uiterlijk 15 oktober 2021

Subsidie onderwijsassistenten
en leraarondersteuner naar
opleiding tot leraar

Zie www.dus-i.nl

Uiterlijk tot en met 15 oktober
voor 2021 en van 16 oktober
2021 tot en met 15 oktober
2022 voor 2022

DAMU-regeling (licentie)

Zie www.dus-i.nl

Uiterlijk 1 oktober

Opmerking

Wanneer

DUO

DUO

Subsidie Sluitende Aanpak PO

Zie www.vervangingsfonds.nl

Gedurende het hele jaar tot
aan subsidieplafond

Subsidie sluitende aanpak VO

Zie www.voion.nl

Gedurende het hele jaar

Ventilatie schoolgebouwen

Aanvraag via gemeente.
Zie SUVIS

Aanvraag tot en met 30 juni
2021

Opmerking

Wanneer
Vaststelling 1 oktober

November 2021
Organisatie

Activiteit

DUO

Bijzondere bekostiging
wegens samenvoeging

DUO

Bijzondere bekostiging
leerlingen uit
Blijf-van-mijn-lijfhuizen

Via www.duo.nl/zakelijk

Vaststelling binnen 4 maanden
na ontvangst van aanvraag

DUO

Bijzondere bekostiging
asielzoekerskinderen

Via www.duo.nl/zakelijk

Vaststelling binnen 4 maanden
na ontvangst van aanvraag

Bijzondere bekostiging aanwezigheid leerlingen met een
culturele achtergrond van de
Roma en Sinti

Via www.duo.nl/zakelijk

DUO

Vaststelling binnen 4 maanden
na ontvangst van aanvraag

DUO

Bijzondere bekostiging
Schipperskinderen

Via www.duo.nl/zakelijk

Vaststelling binnen 4 maanden
na ontvangst van aanvraag

DUO

Bijzondere bekostiging voor
leerlingen met een ernstige
meervoudige beperking

Uiterlijk tot en met 31 juli

Fusietoets

Landelijk

DUO

Organisatie

Fusie melden bij Bron

Schoolbesturen
moeten jaarlijks de Gewogen
Gemiddelde Leeftijd (GGL)
van leraren per BRIN bij DUO
aanleveren via
onderwijspersoneel@
DUO.nl

Vóór 1 december

Bijzondere bekostiging eerste
opvang asielzoekers en vreemdelingen. Peildata: 1-2, 1-5,
1-11 + eerste schooldag

Via www.duo.nl/zakelijk

Toezending door bevoegd
gezag vóór 1 december

Bijzondere bekostiging tweede
jaar opvang asielzoekers

Via www.duo.nl/zakelijk

Toezending door bevoegd
gezag vóór 1 december

DUO

DUO

DUO

Vaststelling uiterlijk
30 november

Aanleveren Gewogen
Gemiddelde Leeftijd (GGL)

Zie wetten.overheid.nl

Toezending door bevoegd
gezag vóór 1 december

Organisatie

Activiteit

Opmerking

Wanneer

DUO

Aanlevering personeelsgegevens kwartaal 3 (augustus
t/m oktober)

Aanlevering via
www.duo.nl/zakelijk
beveiligde sites

Toezending door bevoegd
gezag uiterlijk 15 december

3-jaars brief Instandhouding
van een school (kleine scholen)

DUO stuurt in december
brieven aan schoolbesturen
van te kleine basisscholen.
Heb je drie achtereenvolgende schooljaren minder
leerlingen dan de opheffingsnorm, dan ontvang je die
brief ook. Je kunt verzoeken
om de school niet te sluiten
met het formulier dat bij de
brief zit.

Brief uiterlijk ontvangen vóór
31 december

DUO

Eerste opvang vreemdelingen
op speciale scholen voor
basisonderwijs

December 2021

Op de website van de AVS vind je altijd de meest
actuele versie van deze jaarkalender.
www.avs.nl/jaarkalender

September 2021
Organisatie

Activiteit

DUO

Bijzondere bekostiging voor
leerlingen met een ernstige
meervoudige beperking

DUO

Aanlevering personeelsgegevens kwartaal 2
(mei t/m juli)

DUO

DUO

Legenda

Opmerking

Wanneer
Toezending uiterlijk
15 september

Aanlevering via
www.duo.nl/zakelijk
beveiligde sites

Toezending door bevoegd
gezag uiterlijk 15 september
DUO
Toezending vóór 30 september

Bijzondere bekostiging bij het
samengaan van een basisschool met een speciale school
voor basisonderwijs
Bijzondere bekostiging eerste
opvang asielzoekers en vreemdelingen. Peildata: 1-2, 1-5,
1-11, + eerste schooldag

Via www.duo.nl/zakelijk

Uiterlijk 30 september eerste
schooldag aanleveren

DUO

Bijzondere bekostiging tweede
jaar opvang asielzoekers

Via www.duo.nl/zakelijk

Uiterlijk 30 september eerste
schooldag aanleveren

Primair onderwijs

Eerste opvang vreemdelingen
op speciale scholen voor
basisonderwijs

Via www.duo.nl/zakelijk

DUO

Uiterlijk 30 september eerste
schooldag aanleveren

DUO

Bijzondere bekostiging
opvang asielzoekerskinderen
en proceslokaties en
gezinslokaties

Via www.duo.nl/zakelijk

Voortgezet onderwijs

Vaststelling uiterlijk
30 september

Individueel

Subsidie vervangingskosten
schoolleiders primair onderwijs

Via www.dus-i.nl

Primair en voortgezet onderwijs

Uiterlijk 15 september voor het
kalenderjaar 2021

Raadpleeg voor meer
informatie de digitale
publicatie ‘Planverplichtingen
voor scholen in het primair
onderwijs’.
Zie Hulpmiddelen en
instrumenten:
avs.nl/vakbond/
hulpmiddelen-en-instrumenten
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Staat van het Onderwijs
(april 2021, Inspectie van het Onderwijs)

In de afgelopen jaren

De door de coronapandemie opgelopen

ontvingen AVS-leden

achterstanden bij leerlingen en studenten

medio mei een

moeten worden aangegrepen om het onderwijs

fysieke agenda met

structureel te verbeteren. Daar roept de

vakinformatie, vereni

Inspectie van het Onderwijs toe op in het

gingsinformatie, het

rapport De Staat van het Onderwijs 2021.

calendarium en het

Volgens de inspectie moeten we niet terug naar

aanbod van de AVS

het niveau van voor de pandemie, maar moet het onderwijs

Academie. Op basis van

niveau structureel omhoog. Er moet niet worden gerepareerd

een ledenenquête in het

maar gerenoveerd.

najaar van 2020 en uit

Staat van het Onderwijs: inspectie wil structureel verbeteren na

duurzaamheidsoogpunt is besloten om een ‘digitale agenda’

corona (nieuwsbericht AVS)

uit te geven en niet meer een papieren versie. Dat wil zeggen
vakinformatie, het calendarium en informatie over de jaarlijkse

‘Schoolleiders over de toekomst’
(van Toekomstagenda Schoolleiders)

onderwijsactiviteiten (ook wel ‘planverplichtingen’ genoemd).

(onder regie van de AVS en op initiatief van het ministerie van

De jaarkalender onderwijsactiviteiten 2021 – 2022 wordt

OCW. Met medewerking van CNV Schoolleiders, AOb, het

daarnaast ook in gedrukte vorm uitgegeven bij Kader

Schoolleidersregister PO en de PO-Raad)

dat er meer informatie beschikbaar is op onze website, zoals de

Primair 10.

Schoolleiders willen minder schotten

Meer informatie

tussen jeugdzorg, kinderopvang en

AVS brengt schoolleidersagenda en vakinformatie digitaal uit

onderwijs en daarvoor een minister
voor het kind aanstellen. Dat blijkt

Webpagina met producten ‘digitale agenda’

uit het rapport ‘Schoolleiders over de
Toekomst’ dat op 24 maart 2021 werd overhandigd aan demis
sionair onderwijsminister Slob en waarin schoolleiders laten
zien welke kant het op moet met het vak.

Belangrijke publicaties en
onderzoeken

De ondersteuning van de schoolleider steekt schril af bij die
van vergelijkbare leidinggevenden in andere onderwijssectoren
en het bedrijfsleven, stelt de toekomstagenda vast. Bij te veel
maatschappelijke issues wordt de oplossing van het onderwijs

Staat van de Schoolleider

verwacht, maar zonder voldoende tijd en budget.

(april 2021, AVS en PO-Raad)
Iedere twee jaar brengen de Algemene

Schoolleiders willen minder schotten, meer erkenning en

Vereniging Schoolleiders (AVS) en de VO-raad

minister van het kind (nieuwsbericht AVS)

samen een Staat van de Schoolleider uit in
aansluiting op de Staat van het Onderwijs.

Actieplan Schooldirecteur Topprioriteit

In de Staat van de Schoolleider 2021 wordt

(NL2025 en AVS)

het prachtige vak van de schoolleider voor

Meer prioriteit en actie is nodig voor het terug

het voetlicht gebracht. De redactieleden, allen

dringen van het sluipende schoolleiderstekort,

schoolleiders, vertellen in diverse artikelen waarom zij elke

zodat schooldirecteuren hun cruciale rol kunnen

dag weer met plezier naar school gaan en hoe ze hun werk

blijven vervullen. Het onderwijsveld, overheid en

aanpakken, ook in deze coronatijd. Er komen enthousiaste

het bedrijfsleven moeten samen aan de slag om

en gepassioneerde collega’s aan het woord over thema’s als

professionalisering, ondersteuning en waar

afstandsonderwijs, kansengelijkheid en ontschotting tussen

dering en profilering van schoolleiders te

po en vo. In het laatste artikel komt de ontwikkeling van het

verbeteren. Met deze boodschap wil het cross-mentoring

vak en de professionalisering van de schoolleider aan bod.

initiatief (tussen schooldirecteuren en leiders van grote

Daarnaast worden actuele cijfers over de beroepsgroep

organisaties) een urgent signaal afgeven.

gepresenteerd.

Actieplan Schooldirecteur Topprioriteit ook gedeeld met

Staat van de Schoolleider laat trots en belang van beroep zien

Tweede Kamer (nieuwsbericht AVS)

(nieuwsbericht AVS)

Download Actieplan Schooldirecteur Topprioriteit!

23

Andere rapporten die verschenen en
waarover de AVS publiceerde
Education at a Glance (Oeso)
OESO: gevolgen corona voor Nederlandse onderwijs iets
minder heftig vergeleken andere landen (nieuwsbericht AVS)
Tevreden werken in het primair onderwijs? (Arbeidsmarktplatform PO)
Schoolleiders spelen cruciale rol bij verhogen baantevredenheid
(nieuwsbericht AVS)
‘Ieder kind een kans! Interventies voor gelijke kansen in
het basisonderwijs’ (Education Lab NL)
Meer investeringen in tijd en geld nodig om kansenongelijkheid
te verminderen (nieuwsbericht AVS)
Advies ‘Tijd voor focus’ (Onderwijsraad)
Onderwijsraad: werkdruk in basisonderwijs te hoog
Advies Onderwijsraad ‘selecteer later en differentieer beter’
SER: beter onderwijs geeft kinderen gelijke kansen
Geleerde lessen uit coronacrisis openingsartikel NOW-krant
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Website en sociale media
In het schooljaar 2020 – 2021 zijn er 772.539 weergaven op de website.
Dit waren de 10 meest bezochte pagina’s:
1. Homepage
2. Peiling Nationaal Programma Onderwijs na corona
3. Peiling Start school na de zomer
4. Actueel
5. AVS Academie
6. Zoekpagina
7. Peiling onderwijs tijdens Corona
8. Salaristabellen vanaf 1 januari 2021 aangepast
9. AVS Kennisbank
10. Actueel
Sociale media
De AVS is actief op Twitter, Facebook en YouTube.
1. Facebook (50,14%)
2. LinkedIn (30,20%)
3.

Twitter (19,46%).

Meest bezochte artikelen
vanuit sociale media

2.	De overgang po>vo blijft een knelpunt: te vroege selectie,
moeilijk switchen & stapelen, meer kansenongelijkheid.
Is een driejarige brugklas de oplossing? Tienerscholen?

1. Schoolvakantieregeling 2022 – 2025 vastgesteld

Vloeiende leerlijnen van 4 tot 18?

(Facebook)

(18 juni 2021): 2.320 weergaven

2. Nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus 2021
(Facebook)
3. Helft van scholen stuurt klassen naar huis (Facebook)

3.	5 miljard voor leerachterstanden; weinig tijd, overzicht

4. Doorgeschoten betrokkenheid (blog) (LinkedIn)

en leerkrachten om het duurzaam en op de juiste plekken

5.	Actieplan Schooldirecteur topprioriteit ook gedeeld met

in te zetten. Hoe halen we het grootste effect uit het

Tweede Kamer (LinkedIn)

Nationaal Programma Onderwijs na corona?
(14 mei 2021): 2.038 weergaven
4.	Begin volgende week is het webinar NPO – Naar een
haalbaar, gedragen en duurzaam plan - beschikbaar.
Aan de hand hiervan organiseren we op 28 mei as. een
online werkbijeenkomst waar je terecht kunt voor vragen
en informatie. Bekijk alvast de teaser

Twitter: Top 5 best bekeken
Tweets @schoolleider

(5 mei 2021): 1.968 weergaven
5.	Op 13 augustus neemt demissionair minister Slob besluit

1.	In het cross-mentoring programma staat de persoonlijke
ontmoeting tussen basisschooldirecteur en leider uit het

over coronamaatregelen op scholen na de zomervakantie.

bedrijfsleven of de non-profit sector centraal. Je neemt

(5 mei 2021): 1.831 weergaven.

een kijkje in elkaars keuken en coacht elkaar. Doe je mee?
Meld je dan snel aan via www.crossmentor.nl
(8 juni 2021): 2.522 weergaven
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LinkedIn: Top 5 best bekeken updates

Facebook: Top 5 meest
gewaardeerde berichten (likes)

1.	Vandaag de slotbijeenkomst met de eerste deelnemers
van het cross-mentoring initiatief van NL2025 en

1.	Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit om leer

Algemene Vereniging Schoolleiders

lingen in het primair en voortgezet onderwijs van een

(19 november 2020): 8.672 weergaven

tablet of laptop te voorzien zodat zij #afstandsonderwijs
kunnen volgen. (18 december 2020)

2.	Duizend basisschooldirecteuren en duizend leiders uit het
bedrijfsleven bundelen de komende drie jaar de krachten

2.	De Tweede Kamer wil dat leraren, agenten en zorg

(13 april 2021): 8.031 weergaven

personeel voorrang krijgen bij een #coronatest.
(4 september 2020)

3.	Vandaag is actieplan ‘Schooldirecteur Topprioriteit’
aangeboden bij de minister Slob

3.	Het overleg over een nieuwe cao primair onderwijs is

(19 november 2020): 5.908 weergaven

gestart. (23 februari 2021)

4.	Het was een mooie nazomerdag en de musea waren juist

4.	Gepersonaliseerd onderwijs is nu belangrijker dan ooit.

net weer open, toen museumdirecteur Cathelijne Broers

Leer alles over gepersonaliseerd onderwijs in onze

en schooldirecteur Isabelle Ferwerda van de Tweede

leergang die 4 februari start! (22 december 2020)

Openluchtschool voor het Gezonde Kind elkaar in het
kader van het cross mentoring programma ontmoetten

5.	Op zoek naar een uitdagende en verantwoordelijke baan

in Hermitage Amsterdam

in een dynamische, collegiale omgeving- Vacature jurist.

(4 november 2020): 4.480 weergaven

(25 september 2020)

5.	Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit om leer
lingen in het primair en voortgezet onderwijs van een
tablet of laptop te voorzien zodat zij #afstandsonderwijs
kunnen volgen (18 december 2020):
4.366 weergaven.
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Financieel jaarverslag
Staat van baten en lasten over 2020/2021
Alle genoemde bedragen zijn in euro’s

Realisatie
2020/2021

Begroting
2020/2021

1.376.008

1.250.000

Vakbondsfaciliteiten

387.526

375.000

Overige baten

464.521

529.000

2.228.055

2.154.000

1.361.852

1.300.000

192.624

149.200

42.781

26.000

302.804

316.500

0

0

145.019

117.500

80.784

75.200

324.502

426.800

0

0

2.450.366

2.411.200

181

300

-222.492

-257.500

A.V.S. Holding bv

113.563

45.700

Saldo deelneming

113.563

45.700

-108.929

-211.800

BATEN
Contributies

Totale baten

LASTEN
Personele lasten
Overige personele lasten
Afschrijvingen activa
Huisvestingslasten
Inventaris en apparatuur
Administratie- en beheerslasten
Leden en activiteiten
Kosten activiteiten en projecten
Overige baten en lasten
Totale lasten

Financiële baten en lasten

Saldo winst-en-verliesrekening
Resultaat deelneming

Resultaat na deelneming
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