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Wij hopen natuurlijk dat je onderwijscar-
rière vlot loopt en dat je elke dag met ple-
zier naar je instelling, centrum of (hoge)
school trekt. Dan vraag je je misschien af 
of het nog wel zin heeft om lid te blijven. 
Het antwoord is: ABSOLUUT! Ook al wen-
sen we je het zeker niet toe, het tij kan 
altijd keren. Je sluit ook geen brandver-
zekering af in de hoop dat ze snel van pas 
gaat komen. Maar als het brandt, ben je 
blij dat je verzekerd bent. En dat geldt ook 
voor je COC-lidmaatschap. Wij gaan ver 
voor onze leden, maar daar staat ook hun 
loyaliteit tegenover. Onze dienstverlening 
is slechts mogelijk door en voor onze le-
den. Lidmaatschap van COC brengt naast 
collectieve, ook individuele voordelen met 
zich mee, zoals steun en een heleboel 
informatie. Maar tegelijk geef je ons ook 
de mogelijkheid als een grotere en dus 
sterkere vakorganisatie jouw rechten te 
verdedigen.

Ben je lid van COC en betaal je jaarlijks je 
bijdrage? Dan vind je binnenkort weer een 
uitnodiging tot betaling in de bus. Wat je 
voor je bijdrage – maandelijks of jaarlijks 
– in ruil krijgt, zetten we hier graag op een 
rijtje. Wij geven je alvast vier goede rede-
nen om lid te blijven én vandaag nog je 
collega’s te overtuigen om lid te worden!

1.  Je wordt geholpen, 
 snel en efficiënt

Dienstbetoon is uiterst belangrijk voor 
COC.
•	 Heb je vragen of problemen in je onder-

wijsjob?
•	 Voel je je geschaad in je rechten op 

school?
•	 Denk je dat je wedde niet correct wordt 

uitbetaald?
•	 Weet je niet hoe je een benoeming moet 

aanvragen?
•	 Vind je de werkdruk in je school onhoud-

baar?
•	 Heb je vragen bij je functioneren?

Voor alles kan je bij COC terecht. We be-
handelen elk dossier snel, efficiënt en 
discreet.

COC heeft 1.600 lokale afgevaardigden 
die zich dagelijks belangeloos inzetten 
voor jou en je collega’s. COC gelooft in 
een sterke lokale werking. Wij investeren 
in technische en tactische vorming van 
onze militanten via onze eigen vormings-
dienst en onze begeleiders staan onze 
vakbondsafgevaardigden lokaal bij met 
woord en daad. Zij zijn jouw eerste aan-

spreekpunt en ons uithangbord in jouw 
school of instelling! Spreek hen aan. Zij 
helpen je onmiddellijk of verwijzen je door.

COC telt vijf provinciale secretariaten 
waar je jouw probleem kan voorleggen 
aan mensen met kennis over alle onder-
wijsdomeinen:
•	 telefonisch
•	 per mail
•	 via een persoonlijk onderhoud op af-

spraak op 23 verschillende plaatsen in 
Vlaanderen.

Je vakbondsafgevaardigde en je provinci-
aal secretariaat zijn je eerste aanspreek-
punten. Pas als zij je echt niet kunnen 
helpen, verwijzen zij je door naar het 
nationaal secretariaat in Brussel met zijn 
gespecialiseerde diensten.

De sociale dienst houdt zich bezig met 
dossiers over kinderbijslagen, ouder-
schapsverlof, verlofstelsels, pensioenen ...

De juridische dienst geeft je informatie 
en verdedigt je belangen als je geschaad 
wordt in je rechten.

De dienst ledenadministratie informeert 
je over jouw ledenbijdrage en lost de pro-
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delen en dag in dag uit willen bewaren en bewaken vanuit COC.
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blemen op in verband met jouw lidmaat-
schap.

De dienst interne beleidsontwikkeling 
volgt de onderwijsevolutie op en advi-
seert de besturen wanneer ze standpun-
ten moeten innemen.

Heb je een vraag of probleem? 
Ò Vakbondsafgevaardigde 
Ò Provinciaal secretariaat 
Ò Nationaal secretariaat 

2.  COC verdedigt jouw 
belangen op het hoogste 
niveau

Naast het individuele dienstbetoon op 
lokaal vlak, voert COC ook onderhandelin-
gen op het hoogste niveau. Wij zitten aan 
tafel met koepels en netten, met minis-
ters en kabinetten.

Onze topmensen kennen de vaak erg 
complexe onderwijsdossiers en zijn dan 
ook geduchte onderhandelaars. Via die 
toponderhandelingen strijdt COC al heel 
lang voor jouw statuut, rechtspositie, 
pensioen, koopkracht, arbeidsomstandig-
heden en rechten. 
En als het niet kan via overleg, dan zijn we 
niet bang om via harde acties ons punt te 
maken.

Dat COC daarbij veel gewicht in de strijd 
kan gooien, is omdat wij zoveel leden tel-
len. Meer dan 42.000! Daarmee is COC de 
grootste onderwijsvakbond van Vlaan-
deren.

Het onderwijspubliek dat COC vertegen-
woordigt, is erg groot en verschillend.

Wij vertegenwoordigen personeelsleden 
uit alle niveaus en sectoren:
•	 het gewoon en buitengewoon basison-

derwijs (van het GO!)
•	 het gewoon en buitengewoon secun-

dair onderwijs
•	 de centra voor leerlingenbegeleiding
•	 het hoger onderwijs (personeel van 

hogescholen en integratiekader van 
universiteiten)    

•	 het deeltijds kunstonderwijs
•	 het volwassenenonderwijs met de cen-

tra voor basiseducatie
•	 de gepensioneerden
•	 de internaten
•	 de kinderdagverblijven van het GO!

COC werkt in alle onderwijsnetten:
•	 gemeenschapsonderwijs
•	 gesubsidieerd officieel onderwijs
•	 gesubsidieerd vrij onderwijs

COC staat sterk, maar rust niet op zijn 
lauweren. Als we willen dat COC blijft we-
gen op de onderhandelingen op het hoog-
ste niveau, dan moeten we sterk blijven. 
Daarom hebben we een erg sterke achter-
ban nodig. Een achterban die van zoveel 
individuele belangen een collectief belang 
maakt, een solidaire achterban. 

Blijf dus lid, samen zijn we sterker!

3.  Je wordt geïnformeerd

Als lid van COC wil je op de hoogte blijven 
van de onderwijsactualiteit, zoals regel-
geving, decreten, cao’s ... Daarnaast lees 
je graag boeiende verhalen van collega’s, 
interviews met prominente figuren uit 
de onderwijswereld, artikels over nieuwe 

pedagogische tendensen ... In Brandpunt 
vind je het allemaal. Elk lid krijgt ons 
magazine negen keer per jaar gratis in de 
bus. Zo blijf je bij.

Als lid van COC kan je ook gratis infobro-
chures (over verloven, afwezigheden, 
loopbaanonderbreking...) aanvragen. 
Handig en volledig.

En digitaal vind je ons ook terug: op onze 
website www.coc.be vind je informatie 
over onze werking en de laatste ontwik-
kelingen in de onderwijswereld. Je kan je 
hier ook online inschrijven als lid.  
Surf ook even naar www.facebook/com/
COConderwijs, www.twitter.com/COC-
onderwijs en www.instagram.com/coc.
onderwijs om ons te volgen, te sharen en 
te liken.

4.  ACV en premies

Van zodra je lid bent van COC, ben je ook 
aangesloten bij het ACV, het Algemeen 
Christelijk Vakverbond. Met 1,5 miljoen le-
den de grootste vakvereniging van België.

In de ACV-dienstencentra in Vlaanderen 
kan je terecht voor problemen rond soci-
ale zekerheid, werkloosheid, studiebeur-
zen ... Meer informatie vind je op: 
www.hetacv.be.

Als lid van COC heb je onder bepaalde 
voorwaarden ook recht op:
•	 een vakbondspremie, waardoor je een 

deel van je ledenbijdrage (tot 90 euro!) 
terugbetaald krijgt

•	 een stakingsvergoeding die je krijgt als 
tegemoetkoming voor het loonverlies 
dat je bij een staking lijdt 

•	 een getrouwheidspremie bij pensione-
ring.
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Nergens beter dan bij COC!
•	 COC is met meer dan 42.000 leden 

de grootste onderwijsvakbond van 
Vlaanderen. We staan dus sterk bij 
lokale en nationale onderhandelin-
gen.

•	 Bij COC kan je rekenen op een sterk 
uitgebouwd provinciaal dienstbe-
toon, ondersteund door nationale 
experts.

•	 Als COC-lid blijf je perfect op de 
hoogte van de onderwijsactualiteit 
dankzij Brandpunt en onze informa-
tiebrochures.

•	 COC werkt vanuit de basis en betrekt 
haar vakbondsafgevaardigden nauw 
bij het beleid. Onze standpunten 
zijn democratisch gedragen, de 
vertegenwoordigers in de besturen 
hebben het laatste woord.

Solidariteit
Naast al deze voordelen is aansluiten 
(of aangesloten blijven) bij een vak-
bond een sterk teken van solidariteit. 
Solidariteit met andere leraren, met 
andere onderwijspersoneelsleden, 
met andere werknemers, maar ook 
met andere maatschappelijk kwets-
bare groepen en voor een maatschap-
pelijk belang. Om die solidariteit te 
kunnen bewerkstelligen en verster-
ken, heeft COC een sterke achterban 
nodig. Een solidaire achterban maakt 
van veel individuele belangen een col-
lectief belang. In groep staan we im-
mers veel sterker.

De ledenbijdrage 

De betaling van de ledenbijdrage kan op twee manieren gebeuren: ofwel maandelijks 
door middel van een mandaat ofwel door middel van een overschrijving van het totale 
bedrag.

Betaling met een mandaat
Als je je bijdrage betaalt met een mandaat (vroeger domiciliëring genoemd), dan 
betaal je je ledenbijdrage maandelijks in schijfjes. Als je kiest voor deze methode, 
vragen we je wel de ledenadministratie te verwittigen als er iets verandert in je situ-
atie. Deze wijziging kan immers een aanpassing van de ledenbijdrage meebrengen, 
zowel in min als in plus.

Betaling met een overschrijvingsformulier
Als je kiest voor een overschrijving, dan ontvang je een overschrijvingsformulier rond 
eind november, begin december. We vragen onze leden de bijdrage te willen betalen 
die overeenstemt met hun huidige situatie. Alleen wie de correcte ledenbijdrage be-
taalt, heeft recht op de volledige dienstverlening van COC.

Bedrag van het lidgeld voor het jaar 2020

Leden met een opdracht groter dan 50 % en leden met een 
halftijdse loopbaanonderbreking of halftijds zorgkrediet

€ 197,40

Leden met een opdracht van 50 % of minder € 132

Leden jonger dan 25 jaar (gedurende maximaal 12 maanden) 
- ACV GO

€ 120

Leden met uitsluitend een vervangingsinkomen € 113,64

Leden die behoren tot de sector gepensioneerden € 68,64

Leden zonder inkomen € 43,92

Gratis op voorwaarde dat ze afstuderen in 2020 en uitsluitend 
voor 2020

Gratis
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