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Voorwoord

goede keuze heb gemaakt om te kiezen voor AVS en hoe zeer 
het de moeite waard is om je schouders onder de positie van de 
schoolleiders te zetten.

Ook de totstandkoming van het Onderwijsakkoord en de 
bijbehorende werkagenda is voor mij een hoogtepunt in deze 
beginperiode bij AVS. Voor het eerst in de geschiedenis hebben 
sociale partners in het onderwijs in gezamenlijkheid met het 
Ministerie van OCW de handen ineengeslagen om het werken 
in het funderend onderwijs aantrekkelijker te maken. Daarbij 
wordt het arbeidsmarktvraagstuk in het onderwijs centraal 
gesteld en de komende jaren 1,5 miljard euro in het primair en 
voortgezet onderwijs geïnvesteerd. Dit akkoord is vervolgens 
uitgewerkt in een werkagenda. De actielijnen uit deze werk-
agenda, met name waar het de versterking van de positie van 
de schoolleiders betreft, zullen voor AVS de komende jaren de 
contouren van onze belangenbehartiging grotendeels bepalen.

Op deze plek wil ik mijn voorgangster Petra van Haren en onze 
voormalig vice-voorzitter Ingrid Doornbos hartelijk danken 
voor hun inzet de afgelopen jaren voor AVS. Hun voortdurende 
inzet om het belang van de schoolleider in het funderend 
onderwijs op de kaart te zetten biedt vruchtbare bodem om 
mee verder te gaan.

Want ook het komende jaar is er weer voldoende uitdaging 
om ons als AVS in te zetten voor het versterken van de positie 
van de schoolleider. Want dat is waar de AVS voor staat: een 
beroepsorganisatie die er voor je is, die voor én achter jou als 
schoolleider staat en die ervoor zorgt dat het belang van de 
schoolleider in het onderwijsbeleid erkend en gewaardeerd 
wordt. Sterke schoolleiders zorgen tenslotte voor sterke 
scholen en dus voor goed onderwijs.

Karin Straus
Voorzitter AVS

Beste leden en andere lezers,

Voor je ligt ons jaarverslag 2021 – 2022. Ondanks dat het 
alweer een hele tijd geleden lijkt, stond het afgelopen 
jaar wederom grotendeels in het teken van de COVID-19 
pandemie. Vanuit AVS is er alles aan gedaan om de dienst-
verlening naar onze leden toch zo veel mogelijk door te laten 
vinden. Hoewel het zeker niet hetzelfde is als persoonlijk 
contact, hebben we bijeenkomsten, trainingen en over-
leggen zoveel mogelijk met afstand houden of online laten 
doorgaan. In die zin heeft COVID-19 het onderwijs, maar 
ook AVS, iets gebracht. Digitalisering is inmiddels binnen 
de vereniging onderdeel van het nieuwe normaal geworden 
en brengt ook een nieuwe manier om snel en praktisch met 
elkaar in contact te komen. We hebben dan ook besloten om 
de digitale ledenraadplegingen, die opgezet waren tijdens 
de COVID-19 periode, ook in de toekomst verder voort 
te zetten. De media, maar ook beleidsmakers, weten ons 
hierop goed te vinden en de stem van de schoolleider in de 
discussies over onderwijs wordt zo duidelijk gehoord.

Toch is het heel fijn dat we ons eigen schoolleiderscongres 
in maart op een ‘normale’ manier hebben kunnen laten 
doorgaan. De behoefte aan persoonlijke ontmoetingen en 
gesprekken met collega-schoolleiders was op deze dag bijna 
fysiek voelbaar. Voor mij is het doorgaan van het congres ook 
een hele prettige manier om in mijn nieuwe rol als voorzitter 
met AVS en de leden kennis te maken. De gesprekken met 
velen van jullie hebben mij nog eens bevestigd dat ik een 
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Collectieve belangenbehartiging

Ook dit schooljaar waren fysieke overleggen niet altijd mogelijk vanwege corona. 
Belangrijke mijlpalen zijn het cao-akkoord waarbij de loonkloof tussen po en vo 
wordt gedicht en het Onderwijsakkoord met bijbehorende werkagenda.

CAO
In 2021 – 2022 zijn er twee cao’s afge-
sloten. In november 2021 is besloten om 
de CAO PO 2021 af te sluiten, waarin 
alleen de indexatie van 2,25 procent en 
een eenmalige verhoging van de einde-
jaarsuitkering van 6,3 naar 6,5 procent is 
overeengekomen. Deze verhogingen zijn 
met terugwerkende kracht per 1 januari 
2021 ingegaan.

Vervolgens is de cao-tafel aan de 
slag gegaan met het dichten van de 
loon kloof. In eerste instantie heeft 
de regering hiervoor een bedrag van 
500 miljoen euro beschikbaar gesteld. 
Vervolgens is in het regeerakkoord 
aangegeven dat de hele loonkloof met 
het vo moest worden gedicht. In het 
regeerakkoord is tevens opgenomen dat 
ook de rechtspositie van de schoolleiders 
verbeterd moet worden. Dit heeft geleid 
tot het dichten van de loonkloof met 

terugwerkende kracht per 1 januari 2022 
en een tijdelijke arbeidsmarkttoelage 
voor werknemers in de categorie directie. 
Hierdoor zijn de salarissen binnen het 
primair onderwijs gelijkgesteld met het 
voortgezet onderwijs.

Krap 2 maanden na de CAO van 22 april 
is er een derde onderhandelaars akkoord 
tot stand gekomen met een loonstijging 
van 4,75% èn een eenmalige uitkering van 
500 euro voor al het onderwijspersoneel in 
het basisonderwijs. Ook zijn er afspraken 
gemaakt over professionalisering en een 
nieuwe ouderschapsverlofregeling.

Cao-onderhandelaar Arno van Zanten, 
per 1 januari 2022 samen met collega 
Connie Maas, voert de cao-onderhande-
lingen. De vergaderingen hebben zowel 
digitaal als fysiek plaatsgevonden.

Ledenraadpleging en webinar
De AVS houdt in mei een leden-
raadpleging over de CAO PO 2022. 
Ook kunnen AVS-leden deelnemen aan 
een webinar op 17 mei waar de onder-
handelaars vragen beantwoorden over 
het onderhandelaarsakkoord en het 
onderhandelaarsakkoord toelichten.

Lees ook:
Onderhandelaarsakkoord: loonkloof 
gedicht en extra’s voor schoolleiders
(22 april 2022)
Akkoord CAO PO 2022 ondertekend
(20 mei 2022)
Onderhandelaarsakkoord PO: 4,75 % 
loonstijging
(23 juni 2022)
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Onderwijsakkoord
Een heel belangrijk resultaat in dit 
verslagjaar is het sluiten van het Onder-
wijsakkoord met bijbehorende werk-
agenda. Voor het eerst in het funderend 
onderwijs, dus primair en voortgezet 
onderwijs samen. Het ministerie van 
OCW, de AVS, PO-Raad, VO-raad, 
AOb, CNV en FvOv hebben de handen 
ineengeslagen om het werken in het 
funderend onderwijs aantrekkelijker te 
maken. In het Onderwijsakkoord komen 
naast het dichten van de loonkloof ook 
andere onderwerpen aan bod die te 
maken hebben met de arbeidsmarkt 
in het funderend onderwijs In totaal 
wordt ruim 1,5 miljard in de onderwijs-
arbeidsmarkt geïnvesteerd.

De drie actielijnen:
•  Actielijn 1: Goed onderwijs en goede 

professionals;

•  Actielijn 2: Onderwijsarbeidsmarkt 
en tekortaanpak;

•  Actielijn 3: Optimaliseren 
bevoegdhedenstelsel.

De drie actielijnen uit dit akkoord zijn 
de focus voor AVS voor het schooljaar 
2022-2023.

Lees ook:
https://avs.nl/actueel/nieuws/onderwijs-
akkoord-om-onderwijs-aantrekkelijker-
te-maken/

Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO)
Ook dit schooljaar was AVS betrokken 
bij DGO’s. Er wordt DGO gevoerd als 
in bijzondere omstandigheden en/of 
door zwaarwegende 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 schoolniveau en er rechts-
positionele gevolgen zijn voor het 
personeel (zie CAO PO 2019 – 2020 en 
CAO PO 2021, artikel 13.2). 

In de CAO PO 2019 – 2020/CAO PO 2021 
is ook nog een toevoeging gekomen 
om DGO te voeren als schoolbesturen 

voor scholen voor voortgezet speciaal 
onderwijs (vso) willen afwijken van 
de besteding van de in dit schooljaar 
beschikbaar gekomen vso-gelden. 
Die gelden zijn bestemd voor leraren 
die lesgebonden- en/of behandeltaken 
verrichten voor leerlingen met het 
uitstroomprofiel vervolgonderwijs in 
het VSO en die recht hebben op een 
arbeidsmarkttoelage. Deze toelage 
heeft als doel het verbeteren van de 
arbeidsmarktpositie van VSO-scholen 
en VSO-leraren ten opzichte van het 
reguliere VO (CAO PO 2019 – 2020/CAO 
PO 2021, artikel 15.6a). De bepalingen, 
voor het eerst opgenomen in de CAO PO 
2019 -2020, hebben nog een na-ijleffect 
gehad.

De onderhandelingen hebben in de 
meeste gevallen digitaal plaatsgevonden 
vanwege de coronamaatregelen.

Onze DGO-onderhandelaren hebben het 
meest gesproken over bestuurlijke fusies 
en overname van scholen. De AVS-verte-
genwoordigers zijn bij de besprekingen 
aanwezig om het algemeen belang 
voor het personeel en de belangen van 
de schoolleiders in het bijzonder te 
behartigen.

Arno van Zanten, Paul van den Heuvel, 
Connie Maas (per 1 januari 2022) en 
Harry van Soest (tot 1 mei 2022) zijn de 
DGO-onderhandelaars.

DGO-onderhandelaars van de AVS, 
vlnr Paul van den Heuvel, Connie Maas, 
Harry van Soest (tot mei 2022) en 
Arno van Zanten

AVS ondertekent het onderwijsakkoord
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Individuele belangenbehartiging

Met name in de eerste helft van het schooljaar stellen veel leden vragen aan de 
AVS Helpdesk over de coronamaatregelen. In de loop van het schooljaar komen er 
ook andere vragen aan bod. Met stip op nummer twee staat de loonkloof PO-VO 
en de daarmee gerelateerde vragen over salarisverhogingen. De AVS Helpdesk 
verwerkt in totaal ruim 3.850 mailtjes, berichten en telefoontjes van leden.

AVS Helpdesk
Veel vragen over het dichten van de loonkloof zijn 
afkomstig van leden die van een salarisgarantieregeling 
gebruikmaken. De nieuwe cao roept ook vragen op rond de 
functiebeschrijving en -waardering en de inschaling voor 
de (adjunct-)directeuren. Wat verder opvalt, is het aantal 
keren dat leden een beroep doen op onze juridische onder-
steuning. Andere onderwerpen die vragen oproepen zijn: de 
jaartaak, onderwijstijd en medezeggenschap.

Adviseur Rik Jacobs neemt vanaf januari 2022 meestal 
de telefoon op. In juni is de helpdesk op vier ochtenden 
telefonisch bereikbaar. Via mail blijft de helpdesk 24/7 
bereikbaar en het streven is en blijft zo snel mogelijk leden 
een antwoord te geven.

Reacties AVS-leden over de AVS Helpdesk:

Hartelijk bedankt voor al je werk en het antwoord! 
De toegestuurde informatie kan ik goed gebruiken.’

Dankjewel voor je snelle antwoord en 
zorgvuldige en heldere uitleg.’

Adviseurs AVS Helpdesk, vlnr Harry van Soest (tot mei 2022), Paul van den Heuvel en Rik Jacobs
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Juridische ondersteuning
De juridische afdeling van de AVS behandelt de zaken 
waar AVS-leden, rondom hun eigen rechtspositie als 
werknemer, in terechtkomen. Het kan gaan om situaties van 
herplaatsing, arbeidsongeschiktheid, conflicten, schorsing, 
dreigend ontslag of disciplinaire straffen. Ook allerlei 
ontwikkelingen rond bestuur en management of de 
overgang naar een andere bestuurs- of directiestructuur 
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.

Een zaak aanmelden bij de AVS gaat altijd via de helpdesk 
van de AVS. Deze beoordeelt of de zaak wordt doorgezet 
naar de juridische afdeling. In totaal zijn er in schooljaar 
2021-2022 rond de 152 lopende zaken.

Het afgelopen jaar is gekenmerkt door een groot aantal 
zaken die betrekking hebben op functiebeschrijving en 
functiewaardering

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: 

De juristen denken ook 
proactief mee. Ook besteden 
ze aandacht aan nazorg.’

Goede balans tussen 
inhoud en de aandacht voor 
mij. Warm contact.’

Er is gelijkwaardigheid, 
aangepast aan wat de client 
voor wensen heeft en zelf
wel of niet kan.’

Zonder deze juridische 
hulp had ik nooit zo’n goede 
regeling kunnen treffen met 
mijn vorige werkgever.’

Wat is erg gewaardeerd heb 
is dat de AVS-jurist zelf het 
initiatief nam om te checken 
of bepaalde stappen ook netjes 
waren nagekomen door mijn
voormalige werkgever.’

Superfijn dat deze dienstverlening 
er is wanneer je het nodig hebt.’
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AVS Academie & professionalisering

Ook in het jaar 2021-2022 biedt AVS Academie met een uitgebreid opleidingsaanbod 
ondersteuning aan schoolleiders bij hun professionalisering. Net als iedere onderwijsinstelling 
kampt ook AVS Academie met de problematiek rondom het coronavirus en met uitval en 
fysieke afwezigheid van netwerkpartners en deelnemers als gevolg van corona. We doen 
ons uiterste best om ons aanbod zoveel mogelijk normale doorgang te geven. Indien 
noodzakelijk online en waar mogelijk flexibel door middel van hybride onderwijs.

Nieuw aanbod 
en hercertificering
Met trots presenteert de AVS Academie 
dit verslagjaar twee nieuwe leergangen 
en twee masterclasses. In samen-
werking met Plata Opleidingen wordt 
de leergang Verbinden en Veranderen 
binnen het schoolteam opgezet alsook 
de aanvullende masterclass Omgaan 
met complexiteit over de kracht van 
strategisch coachen. In samenwerking 
met SamenWijzer komt de leergang 
Waarderend Leidinggeven tot stand en 
in samenwerking met De Roode Advies & 
Concultancy de masterclass Leren leren 
en The Learning Power Approach.

Bijzonder is dat voor beide masterclasses 
ook een herregistratiewaarde bij het 
Schoolleidersregister PO verkregen 
wordt. Daarnaast vindt hercertificering 
van een groot aantal leergangen plaats 
waarbij de herregistratiewaarde van 
Excellent Schoolleiderschap, Oriëntatie 
op Bestuurlijk Leiderschap en Collectief 
Leren verhoogd wordt.

Organisatie 
en ontwikkeling
AVS Academie is voortdurend alert 
op actuele problematiek in het onder-
wijsveld en ontwikkelbehoeftes die er 
liggen. Waar mogelijk ontwikkelen we 
in antwoord hierop nieuwe trainingen 
en leergangen waarmee de schoolleider 
direct aan de slag kan in de dagelijkse 
praktijk.

In samenwerking met Yvon van der Kroft 
Training & Coaching is gewerkt aan de 
nieuwe leergang Coachend Leiderschap. 
In samenwerking met Steunpunt 
Passend Onderwijs aan de leergang 
Passend Onderwijs. In samenwerking 
met De Lerende Schoolleider aan de 
leergang Visiegericht Leiderschap. 
In samenwerking met Dair Academy 
aan de leergang Gespreid Leiderschap 2 
en in samenwerking met Stichting Leer-
kracht en Lean aan een leergang over 
hoe je onderwijsonderzoek toepast in de 
praktijk.

AVS Academie streeft in de ontwikkeling 
van nieuw aanbod tevens naar meer 
verbinding en kruisbestuiving met de 
overige dienstverlening van de AVS, zoals 
internationalisering, de vereniging, het 
netwerk en het platform voor startende 
schoolleiders.

Intern ontwikkelen we een Handboek 
Kwaliteit om processen te verbeteren wat 
noodzakelijk is om onze dienstverlening 
richting schoolleiders op peil te houden 
en waar nodig te verbeteren.

Lees ook:
AVS inspireert…. In Kader
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Internationalisering 
en studiereizen
In schooljaar 2021-2022 is op 1-1-22 de nieuwe senior-adviseur en programmanager 
voor internationalisering gestart, Resi van der Coer. Vanaf mei 2022 heeft er 
weer een beperkt aantal buitenlandse reizen plaatsgevonden. Ook organiseert 
de AVS digitale cafés en is er een ESHA-conferentie. Daarnaast ontvangen de 
leden via publicaties en social media informatie over internationalisering.

Studiereizen
Begin seizoen 2021 – 2022 kunnen door corona nog geen 
buitenlandse reizen plaatsvinden. De nieuwe adviseur 
internationalisering heeft aan het begin van het jaar vooral 
de ‘oude’ contacten en contracten opgezocht. Dit heeft 
geleid tot een studiereis met Roobol naar Helsinki, van 9 
t/m 14 mei. Deze reis is oorspronkelijk gepland in 2020, maar 
door corona toen geannuleerd. De deelnemers zijn erg 
enthousiast over zowel de inhoud als organisatie van de reis. 
Zij hebben hiervan een mooi boekje gemaakt.

De andere studiereis die eindelijk door kon gaan was de 
studiereis naar de ESHA-conferentie op Cyprus. Rondom 
deze conferentie organiseert AVS een studiereis van 15 tot 
en met 21 mei.

Resi van der Coer, senior adviseur internationalisering 
en reisleider:

Dit jaar ben ik begonnen met het opstarten 
van de studiereizen. Een mooie uitdaging, met 
als resultaat twee door de deelnemers zeer 
gewaardeerde studiereizen. Prachtig om zulke 
verschillende culturen en onderwijssystemen te 
kunnen verkennen. Deelnemers komen los van hun 
eigen dagelijkse praktijk, ervaren wat een andere 
omgeving en cultuur te bieden heeft en wat dit 
kan betekenen voor de eigen onderwijspraktijk.

We zijn met een mooi groepje in mei afgereisd naar 
Cyprus. Hier hebben we een paar mooie studiedagen 
gehad waarin we scholen hebben bezocht. Ook 
hebben we medewerkers van de universiteit van 
Nicosia en de onderwijsinspectie gesproken. Door 
met al deze professionals in gesprek te gaan, is 
een compleet beeld ontstaan van het onderwijs op 
Cyprus, aangevuld met inspirerende workshops 
en lezingen tijdens de ESHA-conferentie.”

Studiereis Cyprus
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Digitale cafés
AVS heeft samen met Nuffic digitale cafés georganiseerd, 
de zogeheten World cafés. Om buitenlandse directeuren te 
enthousiasmeren om deel te nemen aan deze cafés heeft 
AVS haar netwerk gebruikt. Er zijn wisselende thema’s voor 
deze cafés.

Ook in 2022 zijn er twee digitale cafés georganiseerd, een 
voor PO en een voor VO. Wegens te weinig belangstelling 
is het World café voor het PO geannuleerd. Het World 
café voor het VO heeft wel plaatsgevonden, in februari. 
Deelnemers uit België, Saba en Nederland zijn hierin 
vertegenwoordigd. Thema’s die aan bod zijn gekomen: de 
bekostiging van uitwisselingen, internationale samenwer-
kingspartners en hoe we naar de toekomst kijken.

Publicaties en sociale media
In ons onderwijsvakblad Kader staan met regelmaat 
artikelen met een internationaal karakter en/of een verslag 
van een studiereis. Het is ook een manier om de contacten 
met onze buitenlandse collega’s warm te houden.

Op de AVS-site staan de geplande reizen. Op LinkedIn en 
Twitter kunnen leden en andere geïnteresseerden met enige 
regelmaat informatie vinden over op handen zijnde reizen.

Meer informatie:
avs.nl/netwerk/studiereizen/

ESHA
Nadat er twee jaar geen fysieke bijeenkomsten mogelijk 
zijn vanwege corona, vindt op 23 en 24 september 2021 
de General Assembly van de Europese School Heads 
Associa tion (ESHA) plaats. ESHA is de belangenvereniging 
voor alle leidinggevenden in de kinderopvang, het basis- en 
voortgezet en beroepsonderwijs in Europa, waar je als 
AVS-lid automatisch bij aangesloten bent. Het is een goede 
gelegenheid voor veel binnen- en buitenlandse school-
leiders om kennis en ervaring uit te wisselen. Waarin zijn de 
verschillende landen op gebied van onderwijs sterk? Waar is 
ontwikkeling nodig? Wat vraagt dit alles van het schoollei-
derschap? Natuurlijk is ook corona een belangrijk gespreks-
onderwerp. De deelnemers bespreken vraagstukken rondom 
de pandemie met elkaar en hoe je als schoolleider kunt 
omgaan met eventuele vertragingen en leerachterstanden. 
Ook zijn er EU-vertegenwoordigers en vertegenwoordigers 
uit het Europese Onderwijsbeleidsnetwerk aanwezig. 
Met hen spreken de deelnemers over leiderschap en 
lesgeven in het digitale tijdperk, dat door de coronacrisis in 
een stroomversnelling is geraakt. De beleidsaanbevelingen 
die in dit netwerk worden ontwikkeld, maken het mogelijk 
om digitalisering succesvol en veilig in het onderwijs in te 
bedden.

Per 1 januari stapt voormalig AVS-voorzitter Petra van 
Haren over naar ESHA. Zij neemt het stokje over van Fred 
Verboon, die voor haar directeur van ESHA was.

Van 18 tot 21 mei 2022 vindt er weer een ESHA-congres 
plaats. Schoolleiders uit heel Europa komen dit keer bijeen 
op Cyprus. Ook de AVS was met een behoorlijke delegatie 
uit Nederland aanwezig.

Meer informatie: 
https://esha2022cy.eu/
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Werkgroepen 
en andere overleggen

Door dicht op de overleggen te zitten, ontstaan 
korte lijnen voor het beantwoorden van 
de vragen vanuit de AVS Helpdesk.”
— Harry van Soest

Helpdeskadviseur en DGO-onderhandelaar Harry 
van Soest (tot mei 2022) neemt deel aan diverse 
werkgroepoverleggen:
•  overleggen met het ministerie van OCW en andere 

betrokken partijen over de coronamaatregelen: over het 
opstellen en actualiseren van de onderwijsprotocollen 
(met OMT- en RIVM-richtlijnen), de servicedocumenten, 
de beleidsdocumenten en de Q&A’s.

Op scholen waar voornamelijk kinderen van ouders 
met een lage SES zitten, ontstaat regelmatig een 
opeenstapeling van problemen bij leerlingen op 
het gebied van leren, armoede, gezondheid en 
sociaal kapitaal. Deze kinderen krijgen hierdoor 
minder kansen om zichzelf te ontwikkelen.”
—  Paul van den Heuvel

Senior beleidsadviseur en DGO-onderhandelaar Paul van 
den Heuvel vertegenwoordigt de AVS in diverse overleggen: 
•  werkgroep Zij-instroom lerarentekort en school leiders-

tekort. Hieruit zijn de volgende actielijnen ontstaan:
  Actielijn 1: Verhogen van de instroom-en 

opleidingscapaciteit;
  Actielijn 2: Positief beïnvloeden loopbaankeuze jongeren 

en zij-instroom;

•  het Nationaal Programma Onderwijsgelden. Door dicht 
op de overleggen te zitten, ontstaan korte lijnen voor het 
beantwoorden van de vragen vanuit de AVS Helpdesk.

•  de Redactieraad van de Arbocatalogus PO, een 
onderdeel van de CAO PO (artikel 11.7a), die de cao-tafel 
adviseert over regels op het gebied van arbeidsomstan-
digheden en kritisch kijkt naar de formuleringen. Na vast-
stelling leggen we deze voor aan de Arbeidsinspectie 
Nederland.

•  bestuurlijk overleg beloningsonderzoek waar is 
gesproken over de beloningen in het onderwijs (breed) tot 
en met 2020. Het resultaat is in oktober 2021 neergelegd in 
een rapport.

•  overleg over het vaststellen van een nieuw factsheet over 
het medisch handelen in het onderwijs, samen met het 
ministerie van OCW, de PO-Raad en de vakbonden.

•  In het Kennisplatform leerlingendaling is met de andere 
vakbonden, besturenorganisaties en OCW gesproken 
over hoe de leerlingendaling in met name het voortgezet 
onderwijs het beste opgevangen kan worden en over 
de subsidiëring daarvan.

  Actielijn 3: Verhogen van het opleidingsrendement;
  Actielijn 4: Vergroten van de opleidingsmogelijkheden;
  Actielijn 5: Beter benutten beschikbaar potentieel en 

bieden van aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat;
  Actielijn 6: Zorglandschap van de toekomst.

  Sinds juni 2022 is een aantal van deze actielijnen 
opgenomen in de werkagenda lijn 2 en lijn 3.

Andere werkgroepen waar Paul van den Heuvel de AVS in 
heeft vertegenwoordigd zijn:
•  stuurgroep Leraren- en schoolleidersbeurs/werkgroep 

Segregatie. Het risico van segregatie is dat verschillende 
groepen kinderen in de samenleving elkaar minder 
tegenkomen. Daarnaast ontstaat op scholen waar 
voornamelijk kinderen van ouders met een lage SES 
zitten, regelmatig een opeenstapeling van problemen bij 
leerlingen op het gebied van leren, armoede, gezondheid 
en sociaal kapitaal. Deze kinderen krijgen hierdoor minder 
kansen om zichzelf te ontwikkelen. Om segregatie in het 
onderwijs te bestrijden moeten scholen, overheden en 
maatschappelijke organisaties zowel vanuit hun eigen 
kracht, als in samenwerking met anderen, waaronder de 
AVS, aan de slag.
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•  Méér Muziek in de Klas. In mei 2022 zijn 10 directeuren, 
leden van de AVS, aanwezig geweest bij de werkconfe-
renties op paleis Noordeinde waar ook de de koningin 
(beschermvrouwe) en de minister aanwezig waren. 
We hebben gepleit voor een vakleerkracht muziek.

•  werkgroep RAP. Het doel is om, in samenwerking met 
schoolbestuurders en wetenschappers, het oplopende 
personeelstekort regionaal aan te pakken. Het advies is 
uitgegeven in de brochure ‘Denken, Doen en Doorpakken 
in de regio’.

•  ambtelijke werkgroep Groeifonds. Dit fonds investeert 
de komende jaren in de kwaliteit van het gebruik van 
digitale hulpmiddelen en de kennisinfrastructuur in het 
onderwijs. De voorstellen waaraan AVS heeft meegewerkt 

zijn uiteindelijk ook vanuit het Groeifonds goedgekeurd. 
Daardoor is er ook extra (155 tot 323 miljoen extra) 
geïnvesteerd in de innovatie van het funderend onderwijs. 
AVS onderstreept het belang van investeringen in 
de kennisinfrastructuur en digitalisering. Een goede 
verbinding tussen onderwijs en onderzoek zorgt ervoor 
dat scholen de kennis uit onderwijsonderzoek beter 
kunnen benutten.

Lees ook:
Extra investering Groeifonds voor innovatie in het onderwijs 
– Algemene Vereniging Schoolleiders (avs.nl)
https://www.nuffic.nl/nieuws/
europese-schoolleiders-online-samen-in-world-cafes

De werkgroep heeft de tool werkdrukmiddelen 
voor 2022 geactualiseerd.”
—Paul van Lent

Paul van Lent, adviseur AVS (tot juni 2022), nam onder 
andere deel aan de werkgroep werkdrukmiddelen:
In januari is er een digitale bijeenkomst geweest van de 
werkgroep werkdrukmiddelen waar is gesproken over 
de offerte waarbij het onderzoeksbureau Oberon een 
toelichting op de onderzoeksopzet geeft, er afstemming is 
over de rol van de begeleidingscommissie in het betrekken 
van de achterban en er overleg is over de contactmomenten 
van de begeleidingscommissie via een start-, tussen- en 
eindbijeenkomst. Verder is de Tool werkdrukmiddelen voor 
2022 geactualiseerd.
Paul van Lent heeft namens AVS inhoudelijke input geleverd 
voor een onderzoek over de inzet van werkdrukmiddelen. 
Het onderzoek loopt nog door in 2022. De eindrapportage 
gaat naar de Tweede Kamer.

AVS ondertekent het sectorplan COVID-19 funderend 
onderwijs niet, omdat wij vinden dat met name 
de problemen rond de ventilatie op scholen niet 
voortvarend genoeg worden aangepakt.”
— Rik Jacobs

Rik Jacobs, Helpdeskadviseur, heeft de AVS in een aantal 
werkgroepen vertegenwoordigd:
•  bijna wekelijks ambtelijk overleg over het coronavirus 

en hoe hier mee om te gaan, onder begeleiding van 
het ministerie van OCW. De helft van het overleg is 
gereserveerd voor het Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO).

•  het overleg over de wendbaarheid van het onderwijs 
(wendbaarheidsagenda). De overheid vraagt aan alle 
sectoren in de samenleving om sectorplannen op te 
stellen voor het geval een nieuwe uitbraak van het virus 
plaatsvindt. Per sector worden er richtlijnen opgesteld 
die input geven voor de draaiboeken op locatieniveau. 
AVS ondertekent het sectorplan COVID-19 funderend 
onderwijs niet, omdat wij vinden dat met name de 
problemen rond de ventilatie op scholen (en de school-
gebouwensituatie in het algemeen) niet voortvarend 
genoeg worden aangepakt. Ook dringen we er bij OCW 
op aan dat er echt iets moet gebeuren voor de direc-
teuren die de afgelopen jaren long-covid kregen en die 
worden geconfronteerd met langdurige ziekte die uitein-
delijk kan uitmonden in arbeidsongeschiktheid – zonder 
vangnet.

•  Uit het NPO-overleg vloeit het overleg voort over het 
Masterplan Basisvaardigheden. OCW wil voortvarend 
inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs. AVS vindt de toon in de communicatie niet 
altijd even waarderend en ondersteunend voor de mede-
werkers in het onderwijs, en betreurt dat. Overigens 
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ontbreekt het de minister niet aan goede bedoelingen. 
Er gaan de komende jaren miljarden naar het Masterplan 
Basisvaardigheden. AVS blijft de ontwikkelingen van 
dichtbij volgen en zal waar nodig de stem van de school-
leider laten horen.

•  Het overleg over Sterk medezeggenschap. AVS pleit voor 
een constructieve samenwerking met alle deelnemers 
waarbij het belang van goed onderwijs en goede mede-
zeggenschap voorop staat.

Ook na het stopzetten van de formele beweging 
tegen kindermishandeling onderschrijft AVS het 
belang van de toepassing van de meldcode om 
zo kindermishandeling actief tegen te gaan.”
— Frank Koelen

AVS-lid en voorzitter van de Ledenraad Frank Koelen 
participeert namens de AVS in de werkgroep Beweging 
Kindermishandeling:
•  AVS heeft in de afgelopen jaren actief meegewerkt aan 

de ontwikkeling van de Meldcode huiselijk geweld en 

AVS heeft de nieuwe wetgeving rond de vrijwillige 
ouderbijdrage breed onder de aandacht gebracht, 
onder andere via haar website en nieuwsbrieven.”
— Karin Straus

Karin Straus, voorzitter AVS, is betrokken geweest bij:
•  commissie onderwijstijd, waarvoor AVS input levert. Vanuit 

het perspectief van AVS zijn er drie invalshoeken waarom 
meer ruimte voor maatwerk op scholen gewenst is:

 –  Kansengelijkheid: meer maatwerk kan inspelen op 
specifieke en rijkere leerbehoeftes bij een kind;

kindermishandeling, het bijbehorende handelingskader, 
de meldcode-app en de veldnorm voor het onderwijs. 
Ook na het stopzetten van de formele beweging tegen 
kindermishandeling onderschrijft AVS het belang van 
de toepassing van de meldcode om zo kindermishan-
deling actief tegen te gaan. Het ministerie van OC&W 
presenteert in het afgelopen schooljaar de Toolkit 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
waarmee de sector goed kan werken, van regelgeving 
tot modelbasismodellen en van praktijkvoorbeelden tot 
scholingsaanbod.

Tijdens het Symposium tegen kindermishandeling ‘de hande-
lingsverlegenheid voorbij’ sluit schoolleider Frank Koelen 
aan namens AVS, om het belang van de meldcode en toolkit 
nog eens te benadrukken. Kijk hier het tafelgesprek terug, 
https://youtu.be/ic77su1tuBE

Lees ook:
https://avs.nl/actueel/nieuws/
toolkit-kindermishandeling-wat-kan-jij-doen/

 –  Zorgleerlingen: meer maatwerk bevordert inclusie en 
kan thuiszitten voorkomen;

 –  Aansluiting bij het jonge kind: de ontwikkeling van 
kinderen eerder in beeld brengen bij scholen én 
mogelijkheden voor combi-functie pedagogisch 
medewerker/onderwijsassistent.

Alle drie de invalshoeken zijn gericht op het verbeteren van 
de onderwijskwaliteit.

•  de werkgroep curriculumvernieuwing, met name om het 
belang hiervan en de input vanuit het perspectief van de 
schoolleider in te brengen.

•  de nieuwe wetgeving rond de vrijwillige ouderbijdrage 
die AVS breed onder de aandacht heeft gebracht, 
onder andere via haar website en nieuwsbrieven. 
Het ministerie van OCW heeft een informatiepakket 
over de vrijwillige ouderbijdrage samengesteld voor 
ouders en leerlingen.
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Inspraak en netwerken

Ledenraad

De Ledenraad, met een statutaire en toezichthoudende rol, is in schooljaar 21-22 
met een volledige bezetting van 20 gekozen leden gestart. Tijdens het schooljaar zijn 
er drie leden voortijdig afgetreden, omdat zij hun bijdragen aan de ledenraad niet 
langer kunnen combineren met hun werk op de school/scholen. Daarnaast treedt per 
1 januari 2022 voorzitter Judith van Sliedregt af vanwege het einde van haar zittingstermijn. 
Judith heeft de ledenraad lange tijd met grote inzet voorgezeten, waarvoor onze dank. 
De Ledenraad heeft uit haar midden een nieuwe voorzitter gekozen: Frank Koelen.

Een afvaardiging van de ledenraad neemt deel aan de 
selectie- en benoemingsadviescommissie (BAC) in verband 
met het aftreden van bestuursvoorzitter Petra van Haren. 
Ook heeft de ledenraad, na voordracht van de BAC, 
unaniem Karin Straus benoemd als nieuwe voorzitter van 
het bestuur van de AVS. Aan Petra van Haren is door de 
Ledenraad decharge verleend voor de lopende zaken op het 
moment van aftreden.

Ingrid Doornbos heeft in de loop van dit schooljaar 
aangegeven niet op te gaan voor een 2e termijn als vicevoor-
zitter van het bestuur van de AVS. Zij heeft haar taken per 
1 juli 2022 neergelegd. In overleg tussen de bestuursvoor-
zitter en de Ledenraad is besloten om een periode te werken 
een interim coördinator op bedrijfsvoering en een MT.

De renumeratiecommissie, bemenst vanuit de Ledenraad, 
heeft haar jaarlijkse gesprekken met het bestuur van AVS 
gevoerd en daarvan verslag gedaan in de Ledenraad.

Ook de CAO staat dit schooljaar meerdere keren op de 
agenda van de Ledenraad . Hiervoor zijn ook extra, digitale 
vergadermomenten ingepland. De onderhandelaars en 
het bestuur hebben de Ledenraad geïnformeerd en de 
Ledenraad heeft hen voorzien van advies. Specifiek heeft de 
Ledenraad geadviseerd snel en duidelijk te communiceren 
over het onderhandelaarsproces om leden zo goed mogelijk 
up-to-date te houden.

Tijdens de tweedaagse van de Ledenraad is gesproken over: 
de Toekomstagenda Schoolleiders, het groeifonds en de 
digitalisering in het onderwijs. Over dit laatste onderwerp 
heeft Kennisnet een presentatie gegeven.

Verder heeft de Ledenraad gesproken met de PO-Raad over 
haar strategische koers en verbinding met de schoolleider 
hierin. De Directeur PO van OCW heeft met de Ledenraad 
gesproken over de coronaperiode, de toekomstagenda en 
huisvesting. De Directeur PO van OCW is een jaarlijkse gast 
op de tweedaagse van de Ledenraad.

Verder zijn het strategisch beleidsplan en de meerjaren-
begroting goedgekeurd en vastgesteld door de Ledenraad. 
Er is kennisgemaakt met de nieuwe inspecteur-generaal, 
Alida Oppers, waarmee onder andere gesproken is over de 
burgerschapsopdracht en de kansenongelijkheid en hoe de 
inspectie haar toezicht hierop wil inrichten.

Daarnaast heeft de Ledenraad daar waar nodig 
meegedacht en geadviseerd. De Ledenraad van de AVS, 
vertegenwoordigers van alle leden van de vereniging, is 
het klankbord voor het bestuur en wil een goede afspie-
geling zijn van al die leden en met die gedachten advies en 
instemming geven.
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Commissie Onderwijs
In dit verslagjaar zijn vijf inhoudelijke fysieke en/of digitale 
bijeenkomsten georganiseerd. Op het gebied van onder-
wijsontwikkelingen laten schoolleiders hun stem horen door 
directe advisering aan het bestuur. Diverse korte verslagen 
zijn in Kader na te lezen.

We hebben met name de volgende onderwerpen besproken:
•  ervaringen, ontwikkelingen, impact en kennisdeling rond 

COVID-19, protocollen en onderwijs;
•  ontwikkelingen, stand van zaken, planning en inzet NP 

Onderwijsgelden;
•  (Anders) organiseren van onderwijs;
•  ervaringen met functiewaardering en de omzetting naar 

de nieuwe functieschaal directies PO en SO;
•  Staat van het onderwijs;

•  Passend onderwijs naar inclusiever onderwijs: de 
commissie heeft gesproken met de PO-Raad;

•  curriculumontwikkelingen; het curriculum, kerndoelen en 
refentiekaders voor het primair onderwijs;

•  het nieuwe bekostigingsstelsel en de gevolgen hiervoor 
voor het basisonderwijs;

•  het nieuwe toezichtskader van Inspectie van het 
Onderwijs en nut en noodzaak van het toetsen van het 
domein burgerschapsvorming.

Ook voert de commissie Onderwijs een gesprek met de 
Rekenkamer over het lerarentekort en vroeg zij in het 
bijzonder aandacht voor het procentueel grotere schoollei-
derstekort in het verlengde van de landelijke arbeidsmarkt-
ontwikkelingen in het funderend onderwijs.

Commissie Duurzaam Vitaal
Als gevolg van aangescherpte coronamaatregelen zijn 
fysieke bijeenkomsten in de periode november 2021 – 
februari 2022 niet mogelijk. Op 13 september 2021 belegt 
de commissie een vergadering via MS Teams. Het eerste 
fysieke contactmoment voor een reguliere vergadering 
in 2022 in het AVS-kantoor is op 4 april. Tijdens die 
bijeenkomst is kennis gemaakt met een aantal nieuwe 
commissieleden. In de maanden mei en juni organiseert 
de commissie twee Onderwijsverlatersdagen en drie 
regionale netwerkbijeenkomsten. Het cursusjaar 2021-2022 
is afgesloten met een vergadering in het AVS-kantoor op 
30 juni 2022. Op deze dag heeft het Vervangingsfonds een 
presentatie gegeven over generatiemanagement.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
•  Voorbereiding en uitvoering van de Onderwijsverla-

tersdagen op 17 en 19 mei met de Rosa van Delft naar 
Pampus;

•  Planning en programmering van de Netwerkbijeen-
komsten Duurzaam Vitaal op 9 en 11 november 2021 en in 
2022 op 31 mei, 7 juni en 9 juni;

•  Actieve deelname aan en betrokkenheid bij het jaarlijkse 
AVS-Schoolleiderscongres (o.a. door het verzorgen van 
een informatiestand en het presenteren van een pitch en 
een workshop over het Persoonlijk Uitloop Plan);

•  Nadere samenwerking met het Vervangings- en 
Participatiefonds (VF/PF), met workshop over 
generatiemanagement;

•  Vitaliteit en het Persoonlijk Uitloop Plan (PUP): samen 
met AVS is een goed inhoudelijk document opgesteld, dat 
tijdens het AVS-Schoolleiderscongres (in een workshop), 
bij de Netwerkbijeenkomsten Duurzaam Vitaal en op de 
Onderwijsverlatersdagen aan de orde komt;

•  Beleidsnotitie in het kader van een jubileumregeling voor 
trouwe leden;

•  Meedenken over mogelijk nieuwe vormen van reizen en 
internationalisering;

•  Ledenwerving 65+: de commissie stelt een wervingsbrief 
op; hierdoor hebben 9 nieuwe leden zich aangemeld;

•  Pensioenen: het volgen van actuele ontwikkelingen. 
Na vele jaren van overleg is in 2019 een definitief Pensi-
oenakkoord tot stand gekomen. De feitelijke uitwerking 
vindt plaats in 2022, de invoering in 2026 of 2027.

•  Aanleveren van suggesties voor het onderwijsvakblad 
Kader. Met enige regelmaat zijn de activiteiten van de 
commissie in Kader te volgen.

AVS blijft zich de komende jaren inzetten voor de belangen 
van de huidige en toekomstige gepensioneerden en commu-
niceert hierover met en via de commissie Duurzaam Vitaal.

Onderwijsverlatersdagen
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Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid
Over de voortgang op het gebied van de cao is de commissie 
meerdere keren in een (spoed)overleg digitaal bij elkaar 
geweest. De spoedoverleggen hebben betrekking op de 
ontwikkelingen op cao-gebied.

Naast de cao-thema’s nemen ook de coronamaatregelen 
ruimte in het overleg in.

Thema’s die aan de orde komen:
• inzet voor nieuwe CAO PO 2020 – 2021 en CAO PO 2021;
• het dichten van de loonkloof PO – VO;
• de positie van Schoolleiders in Actie;
• personeelstekorten;
• Nationaal Programma Onderwijs.

AVS Ledenpeilingen
De AVS heeft in schooljaar 2021-2022 14 ledenpeilingen 
gehouden. Negen daarvan gaan over corona en in verband 
daarmee de situatie op scholen. De andere peilingen gaan 
over de cao (drie keer), Oekraïense vluchtelingen/leerlingen 
en de formatie, Met de ledenpeilingen peilt de AVS de 
mening van haar achterban over actuele kwesties. Met de 
uitslagen kan de AVS richting politiek en media de stem en 
de belangen van schoolleiders voor het voetlicht brengen.
De meeste peilingen gaan over de situatie op scholen 
in verband met de coronamaatregelen en de gevolgen 
daarvan (zoals schoolsluitingen, afstandsonderwijs en 
personeelstekorten), zoals zorgen rond ventilatie en het 
Nationaal Programma Onderwijs, komen aan bod.

Peilingen over corona:
Peiling: schooljaar goed gestart, wel zorgen om personeel 
en coronamaatregelen (9 september 2021)
Veel leerlingen ‘gewoon’ op school, maar geen invallers meer 
te vinden (12 november 2021)
Scholen willen open blijven, ook met minder leerlingen  
(25 november 2021)
Schoolleiders willen openblijven, voorrang bij boosterprik en 
meer tijd voor Nationaal Programma Onderwijs  
(9 december 2021)
Schoolleiders willen actie van politiek om scholen open te 
houden (14 januari 2022)
Flinke toename afwezigen op school vraagt herbezinning 
regels (20 januari 2022)
Na verruimen maatregelen nog steeds veel klassen thuis  
(7 februari 2022)
Peiling AVS leidt tot vragen en actie in Tweede Kamer  
(10 februari 2022)
Meer leerlingen en leraren op school na versoepelingen  
(23 februari 2022)

Cross-mentoring programma
De AVS is ook dit jaar partner in het cross-mentoring 
programma dat bijdraagt aan de professionalisering en 
positionering van schoolleiders in het primair onderwijs. 
Het primaire doel van het programma is dat leiders uit het 
onderwijs en bedrijfsleven van elkaar leren en samen uitda-
gingen op het vlak van organisatie en onderwijs aanpakken. 
Tegelijk legt het programma het belang van kwalitatief 
onderwijs voor de toekomst van ons land bloot. Dit en de 
onmisbare rol van de schoolleider in het realiseren hiervan 
laat, zo blijkt uit de ervaringen, veel cross-mentors uit het 
bedrijfsleven niet onberoerd.

Na een succesvolle eerste ronde in het voorjaar van 2021 
werken we aan de versteviging van de organisatie en 
doorontwikkeling van het cross-mentoring programma. 
In samenwerking met strategisch partners ABN Amro, 
Deloitte, APG en PWC organiseren we een herfst-en 
voorjaarseditie waar in totaal 175 mentorkoppels aan 
deelnemen. Elke editie start met een kick off. Tijdens 
de voorjaarseditie bieden we alle deelnemers voor het 
eerst een tussentijds Webinar aan over de zes paradoxen 
van leiderschap. Vanwege de positieve ontvangst wordt 
besloten dit in volgende rondes voort te zetten.
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Beide rondes worden officieel afgesloten met een slotbij-
eenkomst. Die van de voorjaarseditie vindt voor het eerst 
sinds de start van het programma fysiek plaats in Circl, 
Amsterdam. Hiervoor zijn alle (voormalige) cross-mentors 
uitgenodigd en wordt feestelijk uitgepakt met een optreden 
van – en inspiratiesessie met musici van het Koninklijk 
Concertgebouworkest (KCO).

Gedurende het hele jaar verschijnt maandelijks een 
interview met een mentorkoppel over hun ervaring met 
het cross-mentoring programma in Kader. Deze interviews 
worden consequent gedeeld via de nieuwsbrief, website en 
het LinkedIn account van de AVS en het cross-mentoring 

programma. In maart verzorgen we een inspiratiesessie 
cross-mentoring op het AVS Schoolleiderscongres.

In december neemt Vera Ruitenberg als projectleider 
afscheid van het cross-mentoring programma. Han Boone 
neemt het van haar over. Initiatiefnemers Petra van Haren 
en Merel van Vroonhoven verlaten de stuurgroep, maar 
blijven als ambassadeurs betrokken bij het cross-mentoring 
programma.

In het najaar van 2021 verwelkomen we PWC als vijfde 
strategisch partner van het cross-mentoring programma. 
Daarnaast wordt samenwerking gerealiseerd met Visma, 
Koninklijke Landmacht, Utrecht Leert en Brainport 
Eindhoven. Zij zullen nieuwe mentoren werven en 
aandragen.

Thecla Goossens, docent en onderzoeker bij het lectoraat 
Duurzaam HRM van de Hanzehogeschool Groningen, 
doet onderzoek naar de impact van het cross-mentoring 
programma. In een interview deelt zij de eerste positieve 
resultaten over de vraag wat deelname betekent voor de 
ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap van cross-
mentors en de organisaties waar zij werken.

Lees ook:
Interviews uit Kader en overige artikelen op website 
cross-mentoring

Twee deelnemers: Tamara de Haan (zittend voor), 
directeur van Het Nautilus in Zuidhorn, en Sabrina 
Caljouw-Olthuis, directeur bedrijfsvoering van de 
Veiligheidsregio Groningen

Cross-mentoring 
gaat allereerst om 
ontmoetingen tussen 
mensen die oprecht 
nieuwsgierig zijn naar 
elkaar.”  
— Merel van Vroonhoven

Kennisnemen van elkaars 
wereld, iemand bevragen 
vanuit nieuwsgierigheid, 
je laten inspireren en 
verrassen. Dat is al winst 
op zich.”  
— Thecla Goossens

Dan is het 8:30 uur en 
heb je al wat goeds in de 
wereld gedaan. Dat is het 
mooie van ‘schoolleider-
zijn’.”  
— Cross-mentor Pieter 
Smallegange (Hoofd Beyond 
Banking, ABN Amro)

Het is mooi om dit vak te 
bekijken vanuit een totaal 
andere aanvliegroute.”  
— Judith Reijnen, 
schoolleider
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(Online) congressen 
en bijeenkomsten

AVS Schoolleiderscongres
Wat een feest dat het AVS Schoolleiderscongres – na twee coronajaren – weer 
fysiek mogelijk is. Op vrijdag 18 maart 2022 genieten de zeshonderd schoolleiders 
zichtbaar van de vele ontmoetingen en de inspiratie die wordt opgedaan.

Nieuwe voorzitter Karin Straus krijgt 
symbolisch via een enorme voorzit-
tershamer het stokje overgedragen van 
scheidend voorzitter Petra van Haren. 
Met die hamer kan de kersverse voorzitter 
‘grote knopen doorhakken’. Karin Straus 
in haar jaarrede: ‘Wat hebben jullie de 
afgelopen jaren hard gewerkt! Deze dag 
staat in het teken van elkaar ontmoeten 
en even niet ‘moeten’. Aandacht hebben 
voor elkaar, mooie gesprekken voeren en 
inspiratie opdoen’. En dat gebeurt, wat 
blijkt uit de enthousiaste reacties op het 
congres en de positieve feedback.

Als opvolging op de Toekomstagenda 
Schoolleiders presenteert Straus ook 
het open acces boek waarin een groep 
wetenschappers leiderschapspraktijken 
en theorieën beschrijven: ‘de schoolleider 
in verandering’. Deze leiderschaps-
praktijken zijn activiteiten die één of 
meer leidinggevenden uitvoeren ter 
verbetering van onderwijskwaliteit en 
schoolontwikkeling. Aan de hand van 
deze uitgave wordt de komende tijd met 
schoolleiders (zowel po, als vo en mbo) 
in co-creatie gewerkt aan tools die ze 
kunnen gebruiken in de praktijk.

Ook spreekt Dennis Wiersma, de nieuwe 
minister van primair en voortgezet 
onderwijs, de aanwezige schoolleiders 
toe in een videotoespraak.

Keynote sprekers zijn luitenant-generaal 
Dennis Luyt en Mensium-directeur 
Marc Oonk. Met oog op de situatie 
in Oekraïne is de aanwezigheid van 
luitenant-generaal Luyt bijzonder 
actueel. Hij vertelt hoe hij zich inspant 
voor blijvend investeren in de vernieuwing 
van onze luchtmacht, in een snel 
veranderende omgeving. Net als in het 
onderwijs, gaat het om focus, doelen 
stellen, ruimte geven en eigenaarschap. 
Spreker Marc Oonk, auteur van de 
reisgids voor organisatieontwikkeling 
‘de DNA van ontwikkeling’, geeft zijn visie 
op leiderschap en introduceert hierbij 
de ‘Wet van Sinterklaas’. “Weet wie je 
medewerkers zijn, wat ze nodig hebben 
en wat hen drijft. Laat ze hun verlang-
lijstje inleveren. Daarbij telt de ‘Wet 
van Sinterklaas’: wie geen verlanglijstje 
inlevert, krijgt ook niks.”

Op de informatiemarkt kunnen de deel-
nemers als vanouds weer in gesprek met 
diverse onderwijspartijen. Er is weer een 
ruime keuze aan inspirerende workshops 
over uiteenlopende onderwerpen. Tijdens 
de lunch worden prikkelende pitches 
gehouden via een ‘silent disco-concept‘ 
door Hiro Schooljudo, AVS Duurzaam 
Vitaal en Jeugdfonds Sport en Cultuur. 
Aan het einde van de congresdag 
ontvangt Petra van Haren haar welver-
diende erelidmaatschap van de AVS.

Op de volgende pagina een foto-
impressie van het AVS Congres 2022.
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Meest Innovatieve Schoolleider 
van het Jaar 2022
In een video presenteren de drie 
genomineerden zich voor deze eretitel. 
School directeur Marleen de Kleijn van 
Startpunt International in de Haagse 
Schilderswijk wordt verkozen tot Meest 
Innovatieve Schoolleider van het Jaar 
2022. De Kleijn ontvangt de prijs onder 
andere voor de invoering van een 
heel nieuw onderwijsconcept dat de 
resultaten op haar school aanzienlijk 
heeft verbeterd. Zij krijgt de prijs uit 
handen van de winnaar van vorig jaar, 
Margreet van Iterson. De andere twee 
genomineerden, Petra van Dam en Ilse 

Wielockx, worden ook geprezen voor 
hun innovaties. Bekijk hier de video’s 
van alle kandidaten. Ook worden op 
het congres door initiatiefnemer Paul 
Baan alle Klassewerkplekken van 2022 
bekendgemaakt.

Voor in de agenda: het volgende AVS 
Schoolleiderscongres vindt plaats op 
17 maart 2023.

Lees ook:
Veel inspiratie en ontmoeting op 
geslaagd AVS Schoolleiderscongres
Marleen de Kleijn is de Innovatieve 
Schoolleider van het Jaar 2022

Onderwijsverlatersdag
Hoe ziet je ‘derde levensfase’ eruit? Hoe kan een Persoonlijk 
Uitloopplan (PUP) mij helpen? Wat zijn mijn wensen, verlangens 
en nieuwe kansen die opdoemen na mijn pensioen? Hoe kan ik 
als leidinggevende de pensioenwensen met oudere teamleden 
bespreken? De lucht, de wind en de zon geven de deelnemers 
aan een van de twee onderwijsverlatersdagen op varend 
erfgoedschip Rosa van Delft ruimte in het hoofd om na te 
denken over de route naar het pensioen, voor henzelf of hun 
teamlid. De tocht met de leden van de commissie Duurzaam 
Vitaal vaart naar Pampus, op 17 en 19 mei 2022. Een dag waarop 
heel veel ideeën zijn opgedaan en het zonnige weer letterlijk een 
verfrissende blik werpt op deze belangrijke levensfase.

Ook senior-directeur? Informeer naar de mogelijkheden om lid 
te worden van de Commissie Duurzaam Vitaal. Kijk op avs.nl/
netwerk/commissies/commissie-duurzaam-vitaal

De mooiste (cursus)dag van mijn leven”

Lees ook:
Twee waardevolle onderwijsverlatersdagen van Commissie 
Duurzaam Vitaal

Regionale netwerk bijeenkomsten 
Commissie Duurzaam Vitaal
Najaar 2021 organiseert de AVS-commissie Duurzaam Vitaal 
netwerkbijeenkomsten in vijf regio’s. Deze zijn bedoeld voor 
leden die (bijna) met pensioen gaan, maar nog wel betrokken 
willen blijven bij het onderwijsveld waarin ze werkzaam zijn 
geweest. In de bijeenkomsten worden ervaringen, expertise en 
toekomstplannen gedeeld met elkaar. Ook kunnen deelnemers 
bespreekpunten indienen, bijvoorbeeld over knelpunten in 
werk en functioneren die in de laatste fase van de loopbaan 
voorkomen. Deelnemers gaan aan de slag met hun persoonlijk 
uitloopplan.

Meer informatie: 
avs.nl/duurzaamvitaal

Online bijeenkomsten 
Leiderschapspraktijken
De AVS is de kartrekker van het (open access) boek ‘de school-
leider in verandering’. Dit digitale boek is geschreven door 
een groep onderzoekers op het gebied van leiderschap naar 
aanleiding van het nieuwe beroepsprofiel voor schoolleiders. 
Ook vind je praktijkvoorbeelden in deze publicatie. Samen met 
de wetenschappelijke kennis is het boek een inspiratiebron en 
handreiking voor schoolleiders in het beroeps- en funderend 
onderwijs. Deze uitgave is tot stand gekomen binnen het 
project De Toekomstagenda Schoolleiders.

De AVS organiseert online bijeenkomsten waarin de auteurs 
in gesprek gaan met schoolleiders over de praktijkvragen 
waar schoolleiders tegenaan lopen bij het leidinggeven. Iedere 
bijeenkomst heeft een thema, dat aansluit bij een hoofdstuk 
uit het boek (zoals visiegestuurd werken, onderwijskwaliteit, 
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onderzoeksmatig werken). De auteurs zijn onder andere Joseph 
Kessels, Femke Geijsel, Marjan Vermeulen, Peter Sleegers, 
Peter Leisink, Anje Ros, Piety Runhaar en Loes van Wessum. 
Zij geven hun visie en theoretische onderbouwing aan het 
schoolleiderschap van de toekomst.
De uitkomsten van dit gesprek gebruiken de auteurs als 
aanscherping van het hoofdstuk.
De AVS werkt in dit project samen met CNV Onderwijs, AOb, 
Schoolleidersregister PO, Schoolleidersregister VO en de 
PO-Raad.

Lees ook:
Denk mee met open access uitgave leiderschapspraktijken

Netwerkbijeenkomst 
Cross-mentoring
Inspiratie, motivatie, herkenning en erkenning. Dat is wat 
schoolleiders ervaren die deelnemen aan het cross-mentoring 
programma, zo blijkt tijdens de afsluitende netwerkbijeen komst 
van de voorjaarseditie 2022 op 23 juni in Amsterdam. Ook deze 
ronde worden weer tientallen koppels gevormd door leiders uit 
het onderwijs en bedrijfsleven. Als cross-mentors wagen zij de 
stap uit hun eigen bubbel, op zoek naar inspiratie, wederzijds 
begrip en verbinding.

Lees ook:
Cross-mentoring: een feest van (h)erkenning

Estafette Staat van het 
Onderwijs
Op 11 mei houdt de Inspectie van het Onderwijs een werkcongres 
in Rotterdam over het rapport de Staat van het Onderwijs 2022. 
Tussen 13 april en 11 mei kan het onderwijsveld onderling in 
gesprek gaan over oplossingsrichtingen voor de thema’s kansen-
gelijkheid en basisvaardigheden. De AVS draagt ook twee 
onderwerpen hiervoor aan: diversiteit in teams en Taakdifferen-
tiatie. De oplossingsrichtingen zijn ook onderwerp van gesprek 
tijdens het congres op 11 mei. De uitkomsten van deze estafette 
plaatst de Inspectie van het Onderwijs op haar website.

Lees ook:
Werkcongres en Onderwijsestafette Staat van het Onderwijs
Estafette Staat van het Onderwijs
Diversiteit in teams
Taakdifferentiatie
Opbrengsten werkconferentie Staat van het onderwijs

Presentatie trainees Post NL
Op 19 mei 2022 komen Management Trainees van PostNL naar 
de AVS om een dag te brainstormen over het vraagstuk: ‘hoe 
kunnen we de aantrekkelijkheid van het schoolleiderschap 
vergroten in de komende vijf jaar?’ De YEP (Your Excellence 
Program) heeft voor de module ‘Customer Experience’ de 
AVS uitgekozen om dit strategische vraagstuk uit te werken. 
Ze gebruiken daarvoor de Walt Disney brainstorm techniek, 
waarbij vanuit drie invalshoeken het vraagstuk wordt bekeken: 
de dromer, de realist en de criticus. Uit de ideeën die bij elkaar 
zijn gekomen, zijn drie thema’s gehaald: re-branding van het 
schoolleiderschap, een Traineeship voor het vak en moge-
lijkheden bieden om het vak te kunnen proeven. Belangrijk is 
awareness te creëren dat het beroep zo mooi is. Hoe zet je het 
beroep op de kaart? Een greep uit de ideeën:

Re-branding schoolleiderschap:
•  Creëer met behulp van sociale media een ‘nieuw’ beeld 

voor de buitenwereld over wat schoolleiderschap inhoudt, 
geef een fris en accuraat gezicht aan schoolleiders. Zoek 
influencers in de educatie die een dag meelopen met een 
schoolleider. Dit kan op platformen als instagram, tiktok, of 
youtube.

•  Maak podcasts om verhalen of uitdagingen die een school-
leider meemaakt te horen

Traineeship:
•  Ontwikkel een Traineeship programma (in samenwerking 

met de rijksoverheid) om jonge talenten aan te trekken die 
tot schoolleider opgeleid kunnen worden. Voor verschillende 
doelgroepen op maat: leraren, pabo en zij-instromers

•  Maak hiervoor promotie op beurzen en carrièremarkten

Het vak proeven:
•  Zorg voor mogelijkheden voor geïnteresseerden om het 

vak te ‘proeven’, zoals meeloopdagen, stage en parttime 
werkdagen (voor zij-instromers, die een halve job ernaast 
hebben), in samenwerking met het bedrijfsleven.
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Nieuws, pers en belangrijke 
publicaties

Top 10 nieuws
1.  Onderhandelaarsakkoord: loonkloof gedicht en extra’s 

voor schoolleiders
 (22 april 2022 – 11.835 weergaven)

2.  Hoe organiseer ik onderwijs voor Oekraïense kinderen?
 (10 maart 2022 – 9.648 weergaven)

3.  Onderhandelaarsakkoord PO: 4,75% loonstijging
 (23 juni 2022 – 6.673 weergaven)

4.  Onderhandelaarsakkoord primair onderwijs 2021: 
2,25% loonsverhoging voor alle medewerkers

 (11 oktober 2021 – 4.994 weergaven)

5.  Wat is nu precies de loonkloof?
 (25 februari 2022 – 4.359 weergaven)

6.  Salaristabellen geldend vanaf 1 januari 2021
 (4 november 2021 – 3.989 weergaven)

7.  Akkoord CAO PO 2022 ondertekend
 (20 mei 2022 – 3.576 weergaven)

8.  Salarisschalen per 1 januari 2022
 (21 december 2021 – 3.533 weergaven)

9.  Vragen en antwoorden naar aanleiding van het 
onderhandelaarsakkoord

 (28 april 2022 – 3.323 weergaven)

10.  Onderhandelingen cao gaan ook in voorjaarsvakantie door  
(3 maart 2022 – 3.310 weergaven)

Persaandacht
In het verslagjaar weten de media AVS te vinden als het over 
de gevolgen van corona gaat voor het onderwijs. Zoals het 
personeelstekort vanwege uitvallende leraren, klassen die naar 
huis moeten worden gestuurd, sluiting van scholen en het wel 
of niet voorrang krijgen bij de boosterprik. Een greep uit de 
berichten in 2021:

9 september 2021 – EenVandaag
Coronasteun voor onderwijs geen oplossing voor problemen: 
‘Waar al geen personeel was te krijgen, kon dat nu ook niet’

20 september 2021 – RTL Nieuws
Vanaf vandaag niet meer hele klas naar huis bij 
coronabesmetting

13 november 2021 – nu.nl
Een op de drie basisscholen kan coronageld niet uitgeven door 
invaltekort

15 november 2021 – BNR Nieuws
Steeds meer scholen maken werk van ventilatie

17 november 2021 – Trouw
Lesuitval en sluiting: scholen worden zwaar getroffen door deze 
coronagolf

18 november 2021 – WNL op zondag
Basisscholen langer dicht rond Kerstmis, stellen experts: ‘Week 
is te overzien, maar alsjeblieft niet langer’

1 december 2021 – BNR nieuws
Scholen en ouders roepen op: houd kerstvakantie op twee 
weken

14 december 2021 – Nederlands Dagblad
Een ode aan schoolleiders in coronatijd die moeten omgaan 
met ouders die het niet eens zijn met coronamaatregelen

21 december 2021 – BNR Nieuws
‘Scholen zijn nu drukker dan ooit’

3 januari 2022 – Trouw
Schoolleiders zijn een beetje als Hugo de Jonge: ‘Je doet het 
nooit goed’
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https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10460676/scholen-en-ouders-roepen-op-houd-kerstvakantie-op-twee-weken
https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10460676/scholen-en-ouders-roepen-op-houd-kerstvakantie-op-twee-weken
https://www.nd.nl/opinie/opinie/1074228/een-ode-aan-schoolleiders-in-coronatijd-die-moeten-omgaan-met-o
https://www.nd.nl/opinie/opinie/1074228/een-ode-aan-schoolleiders-in-coronatijd-die-moeten-omgaan-met-o
https://www.bnr.nl/nieuws/onderwijs/10462669/scholen-zijn-nu-drukker-dan-ooit
https://www.trouw.nl/binnenland/schoolleiders-zijn-een-beetje-als-hugo-de-jonge-je-doet-het-nooit-goed~b981f68a/
https://www.trouw.nl/binnenland/schoolleiders-zijn-een-beetje-als-hugo-de-jonge-je-doet-het-nooit-goed~b981f68a/


Nationaal Programma Onderwijs
In februari maakte het demissionaire kabinet bekend dat er 
8,7 miljard euro beschikbaar komt voor het onderwijs. Met dit 
Nationaal Programma Onderwijs moeten leerachterstanden 
aangepakt worden die zijn ontstaan door de uitbraak van het 
coronavirus.

8 december 2021 – RTL Nieuws
Ondanks coronamiljarden kunnen veel scholen leer-
achterstanden niet wegwerken

Schoolleiderstekort
Het tekort aan schoolleiders in het basisonderwijs wordt groter 
en blijft stijgen, omdat veel schoolleiders met pensioen gaan 
en er weinig nieuwe schoolleiders instromen. De AVS geeft de 
ernst van de situatie aan.

1 september 2021 – NOS
Tekort aan schoolleiders loopt op: ‘Je komt bijna niet toe aan 
‘gewoon’ directeur zijn’

26 november 2021 – Parool
Het lerarentekort en corona vergen het uiterste op deze school: 
‘Please, niet nog een zieke’

Afscheid Petra van Haren
Het vertrek van AVS-voorzitter Petra van Haren wordt ook 
door de pers opgepakt.

15 november 2021 – Nuffic
Afscheidsinterview met Petra van Haren

AVS-peilingen in de media
In dit schooljaar heeft de AVS 9 peilingen uitgevoerd onder 
schoolleiders om te onderzoeken hoe de situatie op scholen 
is en voor welke uitdagingen schoolleiders staan tijdens de 
coronacrisis. Peilingen over andere onderwerpen, zoals de 
CAO, formatie en de vluchtelingen/leerlingen uit de Oekraïne, 
haalden minder de media.

Een greep uit de corona-peilingen die de media oppikten:

12 november 2021 – RTL Nieuws
Geen invaldocent meer te vinden: ‘bij minste of geringste 
klassen naar huis’

12 november 2021 – nos.nl
‘Aantal scholen overweegt vierdaagse schoolweek vanwege 
lerarentekort’

12 november 2021 – Telegraaf
‘Aantal juffen twijfelt aan kinderwens omdat ze hun klas niet in 
de steek willen laten’

12 november 2021 – Telegraaf
Je kinderen een extra dag thuis van school, kan jij dat aan?

25 november 2021 – Algemeen dagblad
‘Meer scholen sturen klassen naar huis, maar minder scholen 
gaan dicht’

1 december 2021 – BNR Nieuws
Scholen en ouders roepen op: ‘houd kerstvakantie op twee 
weken’

14 januari 2022 – Trouw
In de eerste schoolweek zijn de schoolbanken verrassend 
goed gevuld

14 januari 2022 – RTL Nieuws
Leraren afwezig: 1 op 6 scholen moest deze week zeker één klas 
wegsturen

14 januari 2022 – BNR Nieuws
Meeste klassen in eerste schoolweek thuis door afwezigheid 
leraar

14 januari 2022 – Leeuwarder courant
Een op zes scholen moest deze week zeker één klas wegsturen

14 januari 2022 – nu.nl
Weinig lege klassen in eerste schoolweek, maar ventilatie niet 
overal op orde

20 januari 2022 – RTL Nieuws
‘Kwart leerlingen niet op school, grotendeels door corona’

20 januari 2022 – Algemeen dagblad
Coronasituatie op scholen drastisch verergerd: deze week al 
12.000 klassen naar huis

20 januari 2022 – Parool
Peiling: 12.000 klassen deze week naar huis gestuurd door 
corona

20 januari 2022 – Metro
Enorm percentage scholieren zit door corona thuis
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https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5272308/coronamiljarden-scholen-inhalen-leerachtsterstanden-worsteling
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5272308/coronamiljarden-scholen-inhalen-leerachtsterstanden-worsteling
https://nos.nl/artikel/2396074-tekort-aan-schoolleiders-loopt-op-je-komt-bijna-niet-toe-aan-gewoon-directeur-zijn
https://nos.nl/artikel/2396074-tekort-aan-schoolleiders-loopt-op-je-komt-bijna-niet-toe-aan-gewoon-directeur-zijn
https://www.parool.nl/amsterdam/het-lerarentekort-en-corona-vergen-het-uiterste-op-deze-school-please-niet-nog-een-zieke~bb211a9f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.parool.nl/amsterdam/het-lerarentekort-en-corona-vergen-het-uiterste-op-deze-school-please-niet-nog-een-zieke~bb211a9f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.nuffic.nl/nieuws/onderwijs-moet-meer-aandacht-hebben-voor-de-steeds-grotere-wereld
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5266751/klassen-avs-invaller-docent-onderwijs-school
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5266751/klassen-avs-invaller-docent-onderwijs-school
https://nos.nl/artikel/2405293-aantal-scholen-overweegt-vierdaagse-schoolweek-vanwege-lerarentekort
https://nos.nl/artikel/2405293-aantal-scholen-overweegt-vierdaagse-schoolweek-vanwege-lerarentekort
https://www.telegraaf.nl/nieuws/713241647/aantal-juffen-twijfelt-aan-kinderwens-omdat-ze-hun-klas-niet-in-de-steek-willen-laten
https://www.telegraaf.nl/nieuws/713241647/aantal-juffen-twijfelt-aan-kinderwens-omdat-ze-hun-klas-niet-in-de-steek-willen-laten
https://www.telegraaf.nl/vrouw/1702849942/je-kinderen-een-extra-dag-thuis-van-school-kan-jij-dat-aan
https://www.ad.nl/binnenland/meer-scholen-sturen-klassen-naar-huis-maar-minder-scholen-gaan-dicht~ae5b003e/
https://www.ad.nl/binnenland/meer-scholen-sturen-klassen-naar-huis-maar-minder-scholen-gaan-dicht~ae5b003e/
https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10460676/scholen-en-ouders-roepen-op-houd-kerstvakantie-op-twee-weken
https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10460676/scholen-en-ouders-roepen-op-houd-kerstvakantie-op-twee-weken
https://www.trouw.nl/onderwijs/in-de-eerste-schoolweek-zijn-de-schoolbanken-verrassend-goed-gevuld~b080f711/
https://www.trouw.nl/onderwijs/in-de-eerste-schoolweek-zijn-de-schoolbanken-verrassend-goed-gevuld~b080f711/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5281015/scholen-onderwijs-coronabesmettingen-klassen-thuis-zitten
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5281015/scholen-onderwijs-coronabesmettingen-klassen-thuis-zitten
https://www.bnr.nl/nieuws/onderwijs/10464677/meeste-klassen-in-eerste-schoolweek-thuis-door-afwezigheid-leraar
https://www.bnr.nl/nieuws/onderwijs/10464677/meeste-klassen-in-eerste-schoolweek-thuis-door-afwezigheid-leraar
https://lc.nl/binnenland/Een-op-zes-scholen-moest-deze-week-zeker-%C3%A9%C3%A9n-klas-wegsturen-27393804.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6178101/weinig-lege-klassen-in-eerste-schoolweek-maar-ventilatie-niet-overal-op-orde.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6178101/weinig-lege-klassen-in-eerste-schoolweek-maar-ventilatie-niet-overal-op-orde.html
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5282396/kwart-leerlingen-niet-op-school-wegens-corona
https://www.ad.nl/binnenland/coronasituatie-op-scholen-drastisch-verergerd-deze-week-al-12-000-klassen-naar-huis~a44662b8/
https://www.ad.nl/binnenland/coronasituatie-op-scholen-drastisch-verergerd-deze-week-al-12-000-klassen-naar-huis~a44662b8/
https://www.parool.nl/nederland/peiling-12-000-klassen-deze-week-naar-huis-gestuurd-door-corona~b44662b8/
https://www.parool.nl/nederland/peiling-12-000-klassen-deze-week-naar-huis-gestuurd-door-corona~b44662b8/
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2022/01/enorm-percentage-scholieren-corona-thuis/


21 januari 2022 – BNR Nieuws
Bezorgde onderwijsminister: ‘effect quarantaine op scholen 
dramatisch’

21 januari 2022 – Omroep Gelderland
Scholen roepen om soepelere quarantaineregels

7 februari 2022 – Trouw
Een vijfde van de leraren afwezig door corona

7 februari 2022 – Telegraaf
Bijna kwart leerkrachten zit thuis, geen vervangers te vinden

7 februari 2022 – NOS
Peiling: kwart van alle leraren zit thuis

7 februari 2022 – Algemeen dagblad
Bijna kwart leraren thuis door corona, veel schoolklassen 
blijven daardoor leeg

Minder papier, meer digitaal
Digitale informatie heeft met name als voordeel dat ze 24/7 
beschikbaar is en dat ze steeds actueel is. We blijven dan ook 
bij de AVS nadenken over onze informatietaak: hoe kunnen we 
informatie zo laagdrempelig en actueel mogelijk beschikbaar 
stellen, en hoe kunnen we dat intern zo efficiënt en effectief 
mogelijk organiseren? Onze website speelt hierbij een steeds 
belangrijkere rol. Logischerwijze neemt het aantal papieren 
uitgaven door de AVS daarmee af. We merken trouwens dat de 
behoefte aan ‘papier’ echt afneemt, wat het voor ons steeds 
minder vanzelfsprekend maakt om uitgaven op papier te 
verzorgen.

Via de website van de AVS vindt de schooldirecteur dus altijd bij 
de juiste en meest actuele informatie.

7 februari 2022 – nu.nl
Bijna kwart leerkrachten zit thuis door corona, geen 
vervangers te vinden

7 februari 2022 – Hart van Nederland
Bijna kwart van de leerkrachten zit thuis, geen vervangers 
te vinden

7 februari 2022 – BNR Nieuws
Bijna kwart leerkrachten zit thuis

8 februari 2022 – Algemeen dagblad
Minister Wiersma werkt aan verlenging corona-inhaal-
programma onderwijs
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https://www.bnr.nl/nieuws/onderwijs/10465532/onderwijsminister-effect-quarantaine-op-scholen-dramatisch
https://www.bnr.nl/nieuws/onderwijs/10465532/onderwijsminister-effect-quarantaine-op-scholen-dramatisch
https://www.gld.nl/nieuws/7531926/scholen-roepen-om-soepelere-quarantaineregels
https://www.trouw.nl/binnenland/een-vijfde-van-de-leraren-afwezig-door-corona~b4872473
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1616365871/bijna-kwart-leerkrachten-zit-thuis-geen-vervangers-te-vinden
https://nos.nl/artikel/2416141-peiling-kwart-van-alle-leraren-zit-thuis
https://www.ad.nl/binnenland/bijna-kwart-leraren-thuis-door-corona-veel-schoolklassen-blijven-daardoor-leeg~ae481815/?cb=563a496913c4e60d602364cd175ce370&cb=1a71698ee3aac5e4c6b85e1dc7ed4159&amp;auth_rd=1&auth_rd=1
https://www.ad.nl/binnenland/bijna-kwart-leraren-thuis-door-corona-veel-schoolklassen-blijven-daardoor-leeg~ae481815/?cb=563a496913c4e60d602364cd175ce370&cb=1a71698ee3aac5e4c6b85e1dc7ed4159&amp;auth_rd=1&auth_rd=1
https://www.nu.nl/coronavirus/6182593/bijna-kwart-leerkrachten-zit-thuis-door-corona-geen-vervangers-te-vinden.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6182593/bijna-kwart-leerkrachten-zit-thuis-door-corona-geen-vervangers-te-vinden.html
https://www.hartvannederland.nl/coronavirus/bijna-kwart-van-de-leerkrachten-zit-thuis-geen-vervangers-te-vinden
https://www.hartvannederland.nl/coronavirus/bijna-kwart-van-de-leerkrachten-zit-thuis-geen-vervangers-te-vinden
https://www.bnr.nl/nieuws/onderwijs/10466988/bijna-kwart-leerkrachten-zit-thuis
https://www.ad.nl/binnenland/minister-wiersma-werkt-aan-verlenging-corona-inhaalprogramma-onderwijs~a8ed4921/
https://www.ad.nl/binnenland/minister-wiersma-werkt-aan-verlenging-corona-inhaalprogramma-onderwijs~a8ed4921/


Publicaties

Staat van het Onderwijs
(april 2022, Inspectie van het Onderwijs)

Hoewel schoolleiders, bestuurders en leraren 
alles op alles hebben gezet om in die moeilijke 
coronaperiode onderwijs mogelijk te maken en 
dit grote complimenten verdient, zijn de basis-
vaardigheden van leerlingen in het basis- en 
voortgezet onderwijs verder onder druk komen 
te staan. In het rapport van de Inspectie van 

het Onderwijs valt te lezen dat zorgpunt nummer een de 
tekorten aan leraren en schoolleiders in het basisonderwijs zijn. 
De Inspectie oordeelt dat het anders moet en neemt als 
voorbeeld Ierland en Zweden.
Meer informatie:
Belang schoolleider voor kwaliteit onderwijs goed op de kaart 
in Staat van het Onderwijs

i-pdf De Schoolleider in verandering
(maart 2022, AVS, OCW, ism CNV Schoolleiders, AOb, 
PO-Raad, Schoolleidersregister po, VO-raad, Schoolleidersre-
gister vo)

Wat is ervoor nodig om een goede 
schoolleider te zijn of te worden? 
Daar is niet meteen een pasklaar 
antwoord op te geven. De rol van 
schoolleider verandert steeds weer, 
onder andere omdat de eisen die 

aan scholen gesteld worden veranderen. Hoe kijken schooldi-
recteuren naar hun eigen vak? En hoe kunnen onderzoekers jou 
helpen met het ontwikkelen van je leiderschap? In deze inter-
actieve pdf, dat mede dankzij de AVS tot stand kwam, wordt 
daar antwoord op gegeven. De praktijkvoorbeelden en weten-
schappelijke kennis zijn bedoeld als inspiratie en hulp voor de 
ontwikkeling van schoolleiders in het beroeps- en het funderend 
onderwijs.
Deze uitgave is tot stand gekomen binnen het project De 
Toekomstagenda Schoolleiders.
Meer informatie:
Leiderschapspraktijken centraal in i-pdf De schoolleider in 
verandering
De schoolleider in verandering

Verkenning: werven en behouden 
van schoolleiders
(februari 2022, Arbeidsmarktplatform PO, in opdracht van het 
ministerie van OCW)

Het primair onderwijs kampt naast het leraren-
tekort ook met een tekort aan schoolleiders. 
Deze verkenning wijst uit dat 12,9 procent van 
de werkgelegenheid voor schoolleiders 
momenteel niet kan worden ingevuld. Mede 
dankzij een aanstaande golf van pensione-
ringen is de verwachting bovendien dat het 

schoolleiderstekort de komende jaren alleen maar toeneemt. 
Wat zijn kansrijke initiatieven om schoolleiders te werven en te 
behouden? Met de verkenning Werven en behouden van 
schoolleiders brengt het Arbeidsmarktplatform PO deze initia-
tieven in beeld.
Meer informatie:
Verkenning: Werven en behouden van schoolleiders
Verkenning Arbeidsmarktplatform PO: hoe behoud en werf je 
schoolleiders? (avs.nl)

Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2022
(juni 2022, Arbeidsmarktplatform PO)

Hoewel steeds meer mensen voor het 
onderwijs kiezen blijft het personeels-
tekort groeien. Landelijk is er een 
tekort is van ongeveer 9.100 fte aan 
leraren en ongeveer 1.100 fte aan 
schoolleiders. In verhouding is het 

tekort aan schoolleiders groter dan het tekort aan leraren 
(respectievelijk bijna 13 procent en 9,1 procent van de werkgele-
genheid). Schoolleiders werken van alle functies veruit het 
meest in voltijd (circa 85 procent). Ondanks de hoge ervaren 
werkdruk in het po is het merendeel van het personeel tevreden 
over hun arbeidsomstandigheden en werk. Dit zijn enkele 
conclusies uit deze analyse.
Meer informatie:
Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2022: personeelstekort 
is urgent probleem
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https://avs.nl/actueel/nieuws/belang-schoolleider-voor-kwaliteit-onderwijs-goed-op-de-kaart-in-staat-van-het-onderwijs/
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https://avs.nl/actueel/nieuws/hoe-behoud-en-werf-je-schoolleiders/
https://avs.nl/actueel/nieuws/arbeidsmarktanalyse-primair-onderwijs-2022-personeelstekort-is-urgent-probleem/
https://avs.nl/actueel/nieuws/arbeidsmarktanalyse-primair-onderwijs-2022-personeelstekort-is-urgent-probleem/


Innovaties in het po
(september 2022, Arbeidsmarktplatform PO)

Onderzoek waaraan Ingrid 
Doornbos, vlak voor haar vertrek 
in juni, aan meegewerkt heeft. 
Uit de analyse blijkt onder 
andere dat de initiatieven 
hebben bijgedragen aan een 
groter bewustzijn van de 

toe gevoegde waarde van samenwerking (bijvoorbeeld tussen 
de deelnemende schoolbesturen en pabo’s). Een ander positief 
effect is dat er verschillende doelgroepen zijn aangeboord voor 
de pabo’s en voor het vak van leerkracht. Ook komt het beeld 
van het beroep van leerkracht beter voor het voetlicht voor 
geïnteresseerde leerlingen. Ten slotte dragen de initiatieven 
bij aan de toestroom van nieuwe bekwame en bevlogen leer-
krachten in het po, waaronder zij-instromers en herintreders 
(‘de stille reserve’). Het Arbeidsmarktplatform PO concludeert 
dat voor de pilots ‘kennisdeling’ en ‘voortbouwen op ervaringen’ 
van belang is voor de aanpak van het personeelstekort in 
het po.
Meer informatie:
11 pilots innovatieve oplossingen lerarentekort leveren 
verrassende uitkomsten op
Lees het onderzoeksrapport

Handreiking Decentraal 
Georganiseerd Overleg (DGO)
(2021, AVS)

Deze handreiking van de AVS beschrijft waar 
besturen en personeelsleden mee te maken 
krijgen als er DGO gevoerd moet worden.

Andere rapporten die verschenen en 
waar de AVS over publiceerde:

OESO-rapport: onderwijsbestedingen Nederland blijven 
achter bij economische groei

SER-Rapport: Meer uren werken en aantrekkelijkheid beroep 
vergroten om arbeidsmarktkrapte op te lossen

Onderwijsraad: vrijheid van onderwijs moet duidelijker afge-
bakend zijn

Gevolgen van 16 maanden corona onderzoek
Inspectie van het Onderwijs (oktober 2021)
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https://avs.nl/wp-content/uploads/2022/09/APPO-Magazine-Innovatie-in-het-PO_2022_13.pdf
https://avs.nl/wp-content/uploads/2022/09/APPO-Magazine-Innovatie-in-het-PO_2022_13.pdf
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https://avs.nl/actueel/nieuws/onderwijsraad-vrijheid-van-onderwijs-moet-duidelijker-afgebakend-zijn/
https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2021/10/12/gevolgen-van-16-maanden-corona-voor-het-onderwijs


Website en sociale media

Website
In het schooljaar 2021-2022 zijn er 70.4500 weergaven op de website.
Dit waren de 10 meest bezochte pagina’s:
1.  Homepage
2.  Actueel
3.  Zoekfunctie
4.  AVS Academie
5.  Salaristabellen PO per 1 juli 2021 (Nieuws)
6.  Hoe organiseer ik onderwijs voor Oekraïense kinderen (Nieuws)
7.  AVS Schoolleiderscongres 2022
8.  Nieuwe CAO voor het PO (Nieuws)
9.  Opleidingen en leergangen – overzicht aanbod AVS Academie
10.  Onderhandelaarsakkoord PO: 4,75% loonstijging (Nieuws)

Sociale media
De AVS is actief op Twitter, Facebook en YouTube.
1.  LinkedIn (54,98%)
2.  Facebook (23,84%)
3.  Twitter (20,8%)

Meest bezochte artikelen 
vanuit Sociale media
1.  Je bent gek als je schoolleider wordt (LinkedIn)
2.  Onderwijsakkoord: Loonkloof gedicht en extra’s voor 

schoolleiders (LinkedIn)
3.  Formatie volgend schooljaar bij 60 procent van de 

scholen nog niet rond (Facebook)
4.  Afschaffing lerarenregister en lerarenportfolio 

(Facebook)
5.  Vier redenen waarom ik veel respect voor schoolleiders 

heb (Blog) (LinkedIn)
6.  Karin Straus benoemd tot nieuwe voorzitter AVS 

(Twitter)
7.  Scholen moeten zich voorbereiden op vier mogelijke 

scenario’s (LinkedIn)
8.  Schoolleiderstekort gegroeid tot bijna 13 procent 

(LinkedIn)
9.  Hoe organiseer ik onderwijs voor Oekraïense kinderen 

(Linkedin)
10.  Amsterdamse juf Tine eerste buitenlesleerkracht van 

Nederland (Twitter)

Twitter: Top 5 best bekeken 
Tweets @schoolleider 

1.  Er moet in het PO meer aandacht komen voor internatio-
nalisering (9 december 2021): 83.595 weergaven

2.  Vandaag heeft het kabinet besloten om scholen in het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs vanaf 10 januari 
weer te openen (3 januari 2022): 8.459 weergaven

3.  84% van de leerlingen en 86% van de leraren was vorige 
week op school (25 november 2021): 4.445 weergaven

4.  Er wordt onderhandeld over een nieuw cao. We hopen er 
met de andere partijen uit te komen en zo te werken aan 
een mooie toekomst van het onderwijs (15 februari): 4.284 
weergaven

5.  Er is in de Tweede Kamer overeenstemming bereikt over 
extra investeringen in onderwijs (24 september 2021): 1.955 
weergaven
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https://twitter.com/schoolleider/status/1468889555197743107
https://twitter.com/schoolleider/status/1468889555197743107
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https://twitter.com/schoolleider/status/1463939952912310273
https://twitter.com/schoolleider/status/1493547917726076932
https://twitter.com/schoolleider/status/1493547917726076932
https://twitter.com/schoolleider/status/1493547917726076932
https://twitter.com/schoolleider/status/1441298769102839808
https://twitter.com/schoolleider/status/1441298769102839808
https://twitter.com/schoolleider?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


 LinkedIn: Top 5 best bekeken updates
 
1.  De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) plaatst 

handtekening onder nieuw #onderwijsakkoord: de 
#schoolleider verdient én krijgt meer waardering! 
(22 april 2022): 20.775 weergaven

2.  Eric van ‘t Zelfde, de rector van het bekende 
tv-programma Dream School, is het zat. “De uitdagingen 
in Dream School zijn op veel scholen aan de orde van de 
dag en worden als we zo doorgaan alleen maar groter. 
Het is tijd voor een onderwijsrevolutie. We moeten 
als schoolleiders steviger opkomen voor onze positie.” 
(1 februari 2022): 18.882 weergaven

3.  Deze coronatijd is heftig voor heel veel mensen in onze 
maatschappij. Er wordt aandacht gevraagd voor mensen 
in de zorg, leerkrachten die online lesgeven, horecaonder-
nemers die mee moeten bewegen met de maatregelen 
enzovoort. Maar hoe zit het eigenlijk met schoolleiders? 
Blog Peter de Vries (10 december 2021): 13.596 weergaven

4.  Vanmorgen in Trouw een interview met (voormalig) 
 voorzitter Petra van Haren, MBA-ME over acht jaar 
voorzitterschap bij de Algemene Vereniging Schoolleiders 
(AVS) en haar blik op het onderwijs: 
 (3 januari 2022): 12.469 weergaven

5.  “Vandaag in het NOS Journaal aandacht voor het tekort 
aan #schoolleiders in het #basisonderwijs. In tegenstelling 
tot het lerarentekort een minder bekend, maar even 
urgent probleem. Merel van Vroonhoven waarschuwt 
dat dit tekort voorlopig alleen maar verder zal groeien. 
Dit terwijl “een schooldirecteur ervoor zorgt dat leraren 
hun werk kunnen doen, maar ook leraren weet te 
behouden en dus heel bepalend is bij het aanpakken van 
het lerarentekort”, aldus Petra van Haren, MBA-ME. 
(1 september 2021): 11.243 weergaven
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021/2022     
Alle genoemde bedragen zijn in euro's        

     Realisatie    Begroting    Realisatie  

    2021/2022  2021/2022  2020/2021 

         
BATEN:         

         
Contributies    1.302.659  1.231.000  1.376.008 
Vakbondsfaciliteiten   391.595  375.000  387.526 
Overige baten    660.361  498.560  464.521 

Totale baten    2.354.615  2.104.560  2.228.055 

         

         
LASTEN:         

         
Personele lasten    1.440.532  1.300.000  1.361.852 
Overige personele lasten   172.032  111.200  192.624 
Afschrijvingen activa   52.271  45.000  42.781 
Huisvestingslasten    144.916  210.514  302.804 

Administratie- en beheerslasten   160.953  131.500  145.019 
Leden en activiteiten   49.415  73.200  80.784 
Kosten activiteiten en projecten   454.323  409.726  324.502 
Overige baten en lasten   0  0  0 

Totale lasten    2.474.442  2.281.140  2.450.366 

         
Financiële baten en lasten   0  0  181 

         

         
Saldo winst-en-verliesrekening   -119.827  -176.580  -222.492 

Resultaat deelneming        
A.V.S. Holding bv    58.062  93.274  113.563 

Saldo deelneming    58.062  93.274  113.563 

         
Resultaat na deelneming   -61.765  -83.306  -108.929 

         
 



Colofon

Samenstelling & eindredactie: Winnie Lafeber
Fotografie: Jan Buteijn, Hans Roggen, Joshua Rood en AVS
Grafische vormgeving: Coco Bookmedia, Amersfoort

© AVS, november 2022

Dit jaarverslag is een uitgave van de
Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)

postadres Postbus 1003 3500 utrecht
telefoon 030 2361010 email info@avs.nl www.avs.nl

https://www.avs.nl

	Jaarverslag 2021-2022.pdf
	staat van baten en lasten AVS 2021-2022 publ.pdf

	Vooruit 6: 
	Pagina 1: 

	Knop 22: 
	Knop 26: 
	terug 5: 
	Pagina 2: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 8: 
	Pagina 18: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 

	Vooruit 5: 
	Pagina 2: 
	Pagina 5: 
	Pagina 8: 
	Pagina 18: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 

	terug 4: 
	Pagina 3: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 

	Vooruit 4: 
	Pagina 3: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 

	Vooruit 8: 
	Vooruit 7: 
	terug 7: 
	Twitter 4: 
	LinkedIn 2: 


