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COC

Marjolijn Clijsters
Op 1 september lanceerde COC haar campagne ‘COC loves onderwijs’. Met deze campagne willen wij onze leden bedanken voor hun
lidmaatschap en anderen overtuigen om zich aan te sluiten bij onze
vakbond, de grootste in Vlaanderen.

W

aarom? Omdat ook wij gepassioneerd zijn
door onderwijs en omdat wij samen sterk
kunnen opkomen voor jouw rechten en
aangename werkomstandigheden. Hoe? Met
getuigenissen van collega’s, jong en oud, over
de meerwaarde van COC in hun loopbaan. Lees
zeker het verhaal van Evelien Cox op de volgende pagina. Met acties op sociale media (like
ons op Facebook en volg ons op Twitter) en
bijdragen in Brandpunt. En met lokale acties.
Daarvoor rekenen wij op jou! Laat niet-leden
kennismaken met onze werking én met de
voordelen van een lidmaatschap van COC.
Onze bladwijzer en een speciale editie van
Brandpunt kunnen je daar zeker bij helpen.
Want wij rekenen op jou, aan de basis,
om samen met jouw collega’s die sterke
achterban te vormen die COC nodig heeft
tijdens onderhandelingen op het hoogste niveau. Maar ook op jouw school of
centrum kan COC het verschil maken.
Wij staan jou bij met raad en daad. Deel
onze passie voor onderwijs! Samen
staan we sterk!

Wij staan jou bij met raad en daad.
Deel onze passie voor onderwijs!
Samen staan we sterk!
Wat doe jij om nieuwe leden te werven? Een goed
gesprek met je collega? Een originele actie?
Een infomoment? Laat ons jouw initiatief weten op
coc.brandpunt@skynet.be!

onderwijs

BranDpunt 1 // SEPTEMBER 2017 //

15

Starten

met steun van COC

‘Ik wist in het derde middelbaar al dat ik lerares wilde worden in het secundair onderwijs.’ Aan
het woord is Evelien Cox. Aan het begin van de zomervakantie spraken wij met haar over haar
passie voor onderwijs, haar resolute keuze voor COC en de problemen waar startende leraren
mee te maken krijgen.

E

velien staat al elf jaar voor de klas. Ze geeft godsdienst en mavo in de WICO campus Sint-Maria in
Neerpelt. En ook al doet ze dat met hart en ziel, een
eenvoudige job is het allerminst. Zeker niet in de beginjaren.
‘Als beginnende leraar komt er enorm veel op je af. Je zit
met heel veel vragen en die kunnen erg uiteenlopend zijn:
moet ik stempelen tijdens de vakantie? Krijg ik vakantiegeld? Wat als ik zwanger word, maar nog niet vastbenoemd ben… Voor mij is de vakbond een enorme steun
geweest. Ik kon bij mijn COC-vakbondsafgevaardigden
terecht met mijn vragen. Zij hielden ook rekening met de
jongere collega’s. Wat ik heel erg moeilijk vond, is dat van
mij verwacht werd dat ik onmiddellijk meedraaide zoals
collega’s die al jaren in het vak zitten. Het was dan ook
heel fijn dat onze vakbondsafgevaardigden opkwamen
voor de jongeren. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat
wij niet als klastitularis werden aangesteld als dat niet
nodig was.’
‘Naast de eerder praktische kant van de job, is er ook
die onzekerheid aan de start van een loopbaan binnen
onderwijs. In de eerste vijf jaren stoppen heel veel jonge
collega’s. Dat heeft er vooral mee te maken dat de vaste
benoeming heel lang op zich laat wachten. Wat nare gevolgen met zich meebrengt. Ik ben er zelf ook slachtoffer
van geworden. Ik heb een huis gekocht en moest daar
een lening voor aangaan. De bank vroeg naar mijn benoeming, maar die had ik op dat moment niet.’

allemaal afspeelt in onderwijs. Als vakbondsafgevaardigde gebruik ik die informatie dan om op mijn beurt de
leden bij ons op school zo goed en volledig mogelijk te
informeren.’
‘Ik ben acht jaar geleden vakbondsafgevaardigde geworden op vraag van andere vakbondsafgevaardigden. Ik
heb daar niet lang over moeten nadenken omdat ik het
wel leuk vond om die verantwoordelijkheid op te nemen.
Je wordt als eerste op de hoogte gebracht van nieuws,
bent een eerste aanspreekpunt en kan anderen helpen.
Je mag samenzitten met je directie en over bepaalde
dingen mee beslissen. Heel boeiend.’
Als vakbondsafgevaardigde is Evelien het eerste
aanspreekpunt van de COC-leden op school.
Tegelijkertijd is ze permanent bezig met het
aantrekken van nieuwe leden. Evelien: ‘Hoe
wij de meerwaarde van COC aantonen? Wij
proberen op school vooral leraren met een
concreet probleem te helpen, op voorwaarde dat ze lid worden. Wij organiseren infomomenten, bijvoorbeeld over de wijzigingen
in de loopbaanonderbreking, en proberen
zo de jongeren te overtuigen om ook aan te
sluiten zodat zij ook de juiste informatie en
steun krijgen.’

Aan de bron
‘De keuze voor COC was voor mij zeer vanzelfsprekend.
Om verschillende redenen. Ik ben opgegroeid in een
vakbondswereld, de vakbondsgedachte is met de paplepel ingegeven. Het was dan ook vanzelfsprekend om
voor mijn medewerkers op te komen. Ik vind het heel
belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over wat er zich

Bekijk ook zeker het filmpje van ons interview met Evelien op onze facebookpagina www.facebook.com/COConderwijs/ of op onze website www.coc.be.
En deel het met je collega’s! Samen staan we sterk voor onderwijs!

