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Elk jaar wenst iedereen elkaar vrede toe, 
maar ook in het afgelopen jaar is die vrede 
op aarde vaak zoek. Momenteel zijn er zo’n 
40 gewapende conflicten wereldwijd. Het 
oudste conflict dateert al van 1948. Men-
sen leven dag in dag uit met angst, soms al 
generaties lang.  

Ook in onze eigen maatschappij ervaren we 
dat vrede niet evident is. We krijgen dage-

lijks verhalen van agressie voorgescho-
teld. Als onderwijspersoneel mogen 

we niet met de trend van onverschil-
ligheid meegaan. Onderwijs kan en 

moet niet alles oplossen, maar 
we kunnen wel onze knowhow 
inzetten om jongeren belangrijke 
waarden zoals respect, verdraag-
zaamheid, rechtvaardigheid, 
gelijkwaardigheid, eerlijkheid …
bij te brengen.

BEWOGEN JAAR

Traditioneel maakt men tegen het 
einde van het burgerlijk jaar een over-

zicht van memorabele gebeurtenissen 
op. Ik pik er enkele frappante uit. Mocht 

je het nog niet weten, de Algemene Verga-
dering van de Verenigde Naties heeft 2019 
uitgeroepen tot Internationaal Jaar van 
het Periodiek Systeem der Chemische Ele-
menten. Aanleiding hiervoor was de 150ste 
verjaardag van de ontdekking van het sys-
teem door Dmitri Mendelejev in 1869. 

Amper 2019 of Youth4Climate start in 
eigen land op 10 januari een eerste actie 
waar 3.000 leerlingen aan deelnemen. Dat 
het klimaat belangrijk is, staat buiten kijf. 
Als onderwijspersoneel is het een deel van 
onze taak om de kinderen en jongeren met 
wie we dagelijks werken, te sensibiliseren, 
oog te hebben voor het veranderende kli-
maat en na te denken hoe wij zelf op een 

Beste vrienden 
en vriendinnen

We zijn sinds 1 december via de advent op weg naar Kerstmis gegaan. 
Liggen jouw pakjes al onder de boom? Of ben je op zoek naar de 
essentie van Kerst: het streven naar vrede en verdraagzaamheid, in 
je eigen omgeving en in de hele wereld?
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positieve manier kunnen bijdragen aan het 
klimaatprobleem.

15 april is een gitzwarte dag voor Frankrijk 
en ook de rest van de wereld kijkt geschokt 
en lijdzaam toe als de Notre Dame de Paris 
bijna volledig in vlammen opgaat. Tijdens 
restauratiewerkzaamheden breekt er een 
hevige brand uit. Het dak en de viering-
toren worden volledig verwoest, de rest 
van het gebouw en een aantal belangrijke 
kunstschatten kunnen nog worden gered.

Op 23 juli wordt Boris Johnson verkozen 
tot partijleider van de Conservative Party 
en daarmee ook premier van het Verenigd 
Koninkrijk. Een land dat politiek verdeeld 
is door de Brexit. Wat zijn riante herver-
kiezing betekent voor de uittocht van de 
Britten uit Europa zal de komende weken 
duidelijk worden.

2019 = VERKIEZINGSJAAR

In mei vinden de regionale, federale en Eu-
ropese verkiezingen plaats. Waar we bij het 
schrijven van deze kerstboodschap al even 
over een Vlaamse Regering beschikken, 
lijken we nog mijlenver van een oplossing 
op het federale vlak. Alle preformatie- en 
informatierondes ten spijt.

Voor de eerste keer hebben we een On-
derwijsminister van N-VA-signatuur. Of we 
kerstcadeautjes mogen verwachten van 
onze minister en de Vlaamse Regering valt 
te bezien. Het enige wat we met zekerheid 
weten, is dat men zal en moet besparen 
in het onderwijs. Investeren zonder geld 
betekent beknibbelen binnen de sector. 
En daar is COC resoluut tegen. Onderwijs 
vormt letterlijk onze toekomst en daar mag 
niet op bespaard worden. In geen enkele 
sector! Wij hopen dat minister Weyts deze 
nieuwjaarswens naar waarde schat.

Ook binnen COC is 2019 een jaar vol verkie-
zingen. Met de verkiezing van het nationaal 
dagelijks bestuur als het orgelpunt op 14 
juni 2019 sluit COC de syndicale verkie-
zingen af. Onze leden kozen nieuwe vak-
bondsafgevaardigden, onze provinciale, 
sectorale en nationale besturen kregen 
een nieuwe invulling. COC is dankbaar voor 
al die mensen die zich de komende jaren 
belangeloos willen inzetten voor beter 
onderwijs en betere werkomstandigheden 
voor zichzelf en hun collega’s. Een enga-
gement dat aantoont dat we samen echt 
sterk staan voor onderwijs!

Naast de interne verkiezingen heeft COC 
ook sterk ingezet op de LOC-verkiezingen. 
De lokale onderhandelingscomités zijn de 
plaats bij uitstek waar onze vakbondsafge-
vaardigden samen met hun directie kunnen 
onderhandelen over betere werkomstan-
digheden op hun school of centrum. Heel 
concreet, heel dicht bij de werkvloer. Het 
werk van deze vakbondsafgevaardigden 
is ontzettend belangrijk. COC zet al jaren in 
op vorming en begeleiding, zodat zij voelen 
dat zij er niet alleen voor staan.

De LOC-verkiezingen zijn nog maar net 
achter de rug en daar kondigen zich de so-
ciale verkiezingen al aan. Begin 2020 staat 
volop in het teken van de hersamenstelling 
van de CPBW’s. 

Je ziet, COC start met nieuwe krachten en 
nieuwe goesting aan het nieuwe jaar. We 
zijn klaar om voor jullie op te komen, op de 
werkvloer en aan de onderhandelingstafel. 

COC VAN DE TOEKOMST

Graag wil ik ook even vooruitblikken op het 
nieuwe jaar dat voor de deur staat. COC 
blijft inzetten op digitalisering. We zullen 
er ook in 2020 voor jou zijn op de sociale 

media en onze nieuwe website. Maar ook 
via Brandpunt blijven we je op de hoogte 
houden van wat er reilt en zeilt binnen COC 
en onderwijs. 

COC blijft niet bij de pakken zitten. Wij ho-
pen jou en je collega’s, die misschien nog 
geen lid zijn, maar dat best zo snel mogelijk 
worden, nog beter van dienst te zijn met 
een sterke dienstverlening, antwoorden op 
maat en opleidingen voor onze vakbonds-
afgevaardigden zodat we ook samen sterk 
staan op de werkvloer.

Het zal een zwaar syndicaal jaar worden. 
De uitdagingen voor het nieuwe jaar zullen 
allesbehalve saai zijn. Er zal bespaard moe-
ten worden, maar COC strijdt voor al onze 
leden. Wij hebben allemaal recht op werk-
baar werk en een focus op onze kerntaak.
De cijfers van de werkbaarheidsbarometer 
tonen aan dat het niet vijf, maar één voor 
twaalf is. Wij blijven de alarmbel luiden. 
Voor jullie en met jullie!
 
Want, vrienden en vriendinnen, dat een 
vakbond nodig is en nodig zal blijven staat 
voor mij als een paal boven water. De vraag 
is alleen hoe wij ons zullen positioneren in 
een veranderend onderwijslandschap. COC 
blijft evolueren en timmeren aan een weg 
naar werkbaar werk op alle niveaus. Daar 
draait het tenslotte om: het onderwijsper-
soneel dat met passie zijn job doet! 

Ik wens jullie en zij die je dierbaar zijn een 
zalige kerst en een gelukkig nieuwjaar. 
Moge het een jaar van voorspoed en vol van 
gelukkige momenten voor je zijn!

Serge Vrancken
nationaal voorzitter


