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Wat is COnneCt? 
Gert: “COnneCt is de nieuwe dienstver-
lening van COC. Theo en ik begeleiden 
onderwijspersoneel bij vragen over hun 
functioneren. Dat kan zowel vanuit een 
positieve insteek als vanuit een pro-
bleem. Ben je bijvoorbeeld gemotiveerd 
om iets in beweging te brengen in het 
belang van je school, instelling of cen-
trum? Wil je als schoolteam meer inzet-
ten op het welbevinden van leraren en 
leerlingen? Wil je de school op de kaart 
zetten wat betreft uitwisselingsprojec-
ten? Wil je weten wat je kan betekenen 
voor nieuwe personeelsleden? 

Of, strookt je opdracht niet met je 
verwachtingen of je vooropleiding? Ver-
loopt de samenwerking in je schoolteam 
niet naar wens? Of wil je aan de slag met 
de feedback die je kreeg tijdens je func-
tionerings- of evaluatiegesprek? Kan je 
advies gebruiken bij je re-integratie op 
school na een langdurig ziekteverlof? 
Dan zijn wij er voor jou.”

Theo: “Leden kunnen bij ons terecht 
voor uitgebreide begeleiding of als ze 
gewoon nood hebben aan een luiste-
rend oor. Het is ons doel om onderwijs-
personeelsleden te begeleiden en te 
ondersteunen bij het zoeken naar een 
nieuwe toekomst of dynamiek, zodat ze 
terug ‘goesting’ krijgen om aan de slag 
te blijven, zodat ze zich thuis voelen in 
hun werk op school en in hun school-
team.

We werken op individueel niveau, maar 
hopen ook ons steentje bij te dragen 
aan het grotere geheel. Wij willen het 
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Meer weten? 
Vraag je vakbondsafgevaardigde naar de brochure 

of surf naar www.coc.be 
en neem een kijkje op de COnneCt-pagina.
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4 SCHOOL!

Verbinding als basis voor kwaliteit 
en werkbaarheid

Interview met Gert en Theo, begeleiders functioneren van COnneCt

COC start het nieuwe jaar ambitieus, want begin 2020 ging de 
gloednieuwe dienstverlening COnneCt van start. Met COnneCt 
wil COC alle onderwijspersoneelsleden die dat wensen, begelei-
den in hun functioneren. Wat we daarmee net bedoelen, leggen 
Gert Maene en Theo Kuppens graag zelf even uit.

MARJOLIJN CLIJSTERS

Theo: “Na een twintigtal jaar gewerkt te hebben 
als leraar en leerlingenbegeleider in de derde 
graad bso en tso, zette ik in 2005 de stap naar 
het beleidsteam van een aso-bso-tso-school. In 
2011 ging ik aan de slag bij de Ouderkoepel van 
het Vrij Onderwijs, eerst als medewerker secundair 
onderwijs, later als coördinator. Bij COnneCt sluit 
ik mijn professionele cirkel harmonisch af. Ik 
startte als leraar en eindig bij de leraar die een 
‘onderwijsthuis’ moet vinden voor zichzelf, het 
schoolteam, de leerlingen en hun ouders.”

Gert: “Ik startte mijn onderwijscarrière als opvoeder 
in een internaat. Een paar jaar later ging ik fulltime als 
leraar aan de slag, om vervolgens lid te worden van het 
beleidsteam van twee verschillende scholen. Binnen 
mijn functie merkte ik dat ik mijn personeelsleden 
niet altijd de nodige begeleiding en ondersteuning kon 
bieden. Voor deze problemen willen we met de nieuwe 
dienst een oplossing zoeken!”

Gert

Theo
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lerarentekort aanpakken: door één op 
één te werken met de onderwijsperso-
neelsleden die een beroep op ons doen, 
maar ook door deze ervaringen te delen 
met onze COC-onderhandelaars. Zij kun-
nen die op een hoger niveau en in andere 
overlegfora, zoals de overheid, Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen, de Vlor (Vlaamse 
Onderwijsraad), commissie onderwijs 
… ter sprake brengen. Zo bouwen we 
samen aan de arbeidsomstandigheden 
die nodig zijn voor toekomstgericht, vor-
mend en werkbaar onderwijs!”

Waarom heeft COC COnneCt in het 
leven geroepen?
Theo: “We zien dat het personeel in onder-
wijs geëngageerd is. Leraren geven zich 
elke dag voor de volle 100 procent om hun 
leerlingen, studenten en cursisten de best 
mogelijke vorming te bieden. Ook directies 
en andere ondersteunende personeelsle-
den leveren hun bijdrage in het versterken 
van onderwijs in het algemeen. 

Maar de personeelsleden staan onder druk. 
Ook al steken ze hun hart en ziel in hun 
job, toch stelt COC vast dat de verbinding 

van personeel met hun opdracht en de 
onderwijswereld steeds vaker op de proef 
wordt gesteld. Heel wat leraren en collega’s 
geven aan dat ze de werkdruk maar moei-
lijk kunnen dragen en dat ze niet aan al de 
hoge verwachtingen van de samenleving 
kunnen voldoen. Met helaas burn-out en 
andere psychosociale klachten tot gevolg. 
De lerarenopleidingen investeren in kwa-
liteitszorg, maar boeten toch in aan popu-
lariteit en minder afgestudeerden trekken 
daadwerkelijk richting onderwijs. Meer en 
meer onderwijspersoneelsleden zetten 
hun carrière in andere sectoren verder. En 
dat terwijl het lerarentekort alsmaar nij-
pender wordt!”

Gert: “Voor COC is het duidelijk dat er nood 
is aan begeleiding voor personeelsleden 
die de connectie met hun opdracht of met 
de mensen waarmee ze samenwerken 
willen versterken. Daarom heeft COC COn-
neCt gelanceerd: om het functioneren in 
onderwijs te optimaliseren en waar nodig te 
herstellen. Zo dragen we bij aan de oplos-
sing van het lerarentekort en streven we 
naar een verhoging van het welbevinden bij 
onderwijspersoneel. We willen de expertise 

die er bij hen is, waarderen en zoveel moge-
lijk in het onderwijs houden. Onderwijsper-
soneelsleden verdienen een meer dan posi-
tief imago omwille van hun betekenis voor 
de samenleving, nu en in de toekomst!”

Wat onderscheidt COnneCt van de 
andere dienstverlening? 
Gert: “Onze dienstverlening richt zich 
specifiek op het functioneren van een on-
derwijspersoneelslid. De ondersteuning die 
COC momenteel aanbiedt, vertrekt vanuit 
de onderwijsreglementering. De dienst die 
wij voorzien, gaat nog een stap verder: hoe 
kunnen wij helpen om de verbinding van 
een personeelslid met zijn opdracht, school 
of centrum te optimaliseren? Met andere 
woorden, we helpen iemand om zicht te 
krijgen op de vraag hoe hij tot ieders tevre-
denheid zijn weg kan vinden in ‘het leven 
zoals het is op school/in onderwijs?’.”

Theo: “COC kent een prima dienstver-
lening voor praktische, technische en 
juridische vragen. We hebben een sterk 
dienstbetoon. Daar verandert niets 
aan. Vakbondsafgevaardigden en pro-
vinciale secretariaten blijven hiervoor 

Gert: “We stimuleren het 
personeelslid om zelf 
de touwtjes in handen te 
nemen om iets aan zijn 
arbeidsomstandigheden 
– en bij uitbreiding aan die 
in de school, centrum of 
instelling – te doen. De 
begeleiding van COnneCt 
is tijdelijk, maar de 
inzichten die we aanreiken, 
zijn duurzaam en kunnen 
ook in de toekomst een 
houvast bieden.”
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klaarstaan. Wij houden ons bezig met de 
vraag hoe het personeelslid de feiten die 
aanleiding geven tot vragen of proble-
men rond zijn functioneren, beleeft. Het 
is de verdienste van COnneCt de beleving 
van deze vragen of problemen te kanali-
seren naar een juiste aanpak, persoon of 
instantie om tot een oplossing te komen. 
We respecteren daarin de bijdrage van 
alle onderwijsbetrokkenen!”

Gert: “Alle begeleidingsdiensten hebben 
hun waarde en belang, elk vanuit hun 
invalshoek. COnneCt plaatst de vraag of 
het probleem van een onderwijsperso-
neelslid altijd in een breed onderwijsper-
spectief. Dit vanuit het belang dat ook 
wij hechten aan kwalitatief onderwijs, 
waarin onderwijspersoneel, leerlingen en 
hun ouders een prominente rol spelen.

We hebben het voordeel dat we aan 
de zijde van het onderwijspersoneels-
lid vanuit een heel brede kijk op het 
onderwijs en de achtergrond van het 
personeelslid zelf begeleiding kunnen 
aanbieden, met de nadruk op veiligheid 
en vertrouwen.”

Theo: “We werken allemaal aan hetzelfde 
doel: samen school maken. Dat kan 
maar als alle onderwijspersoneelsleden 
zich goed voelen in hun job, als ze hun 
weg kunnen vinden in de complexe on-
derwijswereld én als ze daar voldoende 
waardering voor krijgen, intern en vanuit 
de samenleving.”

Hoe gaan jullie te werk? 
Theo: “COnneCt luistert in de eerste 
plaats naar het verhaal van de COC-leden. 
We zullen heel vaak verhalen horen van 
mensen die ontgoocheld, zoekend, twij-
felend of nieuwsgierig zijn en we willen 
de mensen de kans geven om hun ver-
haal te brengen. Alleen al de tijd krijgen 
om je verhaal te vertellen aan iemand die 
onbevooroordeeld luistert, kan ontzet-
tend veel deugd doen. 

Via gerichte vragen proberen we hun 
vraag of probleemsituatie te verhelderen 
en te verruimen. Op die manier leren we 
hen en de professionele omgeving waar-
binnen ze functioneren beter kennen. 
We hebben oog voor wat goed en minder 
goed loopt, voor hun beleving, denkwe-
reld en netwerk. Samen werpen we hier 

een kritische blik op en zoeken we naar 
nieuwe perspectieven en mogelijkheden. 
Persoonlijke ervaringen zijn altijd ons 
vertrekpunt, maar we nodigen hen uit om 
hun situatie ook vanuit het standpunt 
van anderen te bekijken. Onderwijs maak 
je namelijk niet alleen. Ook met collega’s, 
directeur, ouders … willen we samen 
school maken!”

Gert: “De naam van onze dienst verklapt 
het al: COnneCt wil personeel in onder-
wijs begeleiden door de verbinding met 
hun opdracht, met elkaar en andere 
betrokkenen te versterken. We vertrek-
ken daarbij vanuit vertrouwen en weder-
zijds respect. Bovendien proberen we 
persoonlijke zorgen om te buigen naar 
vragen waarin iedereen in de school, het 
centrum of de instelling zich kan vinden. 
Uiteraard verliezen we hierbij niet uit het 
oog wat iemands persoonlijke rol in dat 
verhaal kan zijn. We stimuleren het per-
soneelslid om zelf de touwtjes in handen 
te nemen om iets aan zijn arbeidsom-
standigheden – en bij uitbreiding aan die 
in de school, centrum of instelling – te 
doen. De begeleiding van COnneCt is 
tijdelijk, maar de inzichten die we aanrei-

Theo: “We werken 
allemaal aan hetzelfde 
doel: samen school maken. 
Dat kan maar als alle 
onderwijspersoneelsleden 
zich goed voelen in hun job, 
als ze hun weg 
kunnen vinden in de 
complexe onderwijswereld 
én als ze daar voldoende 
waardering voor 
krijgen, intern en vanuit 
de samenleving.”
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ken zijn duurzaam en kunnen ook in de 
toekomst een houvast bieden.”

Theo: “Als je aanklopt bij COnneCt kan je 
rekenen op onze discretie. Anoniem een 
vraag stellen, kan niet, omdat we contro-
leren of je COC-lid bent. Maar, wij delen de 
informatie die leden ons toevertrouwen 
niet, tenzij in samenspraak en met hun 
toelating voor een oplossing op maat.”

Wie kan bij jullie terecht?
Gert: “Wij zijn er voor alle COC-leden 
met een vraag over hun functioneren. 
En dat kan heel gevarieerd zijn. Om de 
diversiteit van thema’s bevattelijk voor 
te stellen, hebben we voor de lancering 
van COnneCt zeven types onderwijsper-
soneelsleden in het leven geroepen die 
elk een mogelijke situatie aankaarten 
waarvoor je bij COnneCt terecht kan. 
Je vindt ze trouwens doorheen dit hele 
Brandpuntnummer. Een voorbeeld van 
een situatie: je hebt binnenkort een func-
tionerings- of evaluatiegesprek, maar 
weet niet hoe je dat kan voorbereiden. Of 
je hebt je gesprek al achter de rug en wil 
aan de slag met de feedback. COnneCt 
helpt je bij vragen rond functioneren en 
evaluatie en hoe je hiermee aan de slag 
kan.”

Theo: “Het kan ook zijn dat je het gevoel 
hebt dat je je opdracht niet meer kan 
volbrengen zoals het moet. De werkdruk 
valt je steeds zwaarder en de samenwer-
king met collega’s verloopt moeizaam. 
Kortom, het functioneren in je onder-
wijsjob loopt niet langer naar jouw wens 
of die van het schoolbeleid, maar je wil je 
carrière graag terug op de rails krijgen. 
Dan zoekt COnneCt samen met jou naar 
nieuwe perspectieven en zorgt ervoor 
dat je jouw werkomstandigheden positief 
kan beïnvloeden, zodat je je opnieuw 
thuis voelt in je job.”

Gert: “We zijn er voor personeelsleden in 
goede en minder leuke omstandigheden. 
Stel, je bent heel enthousiast en zit boor-
devol nieuwe ideeën, maar je weet niet 
hoe je die kan realiseren in je school, cen-
trum of instelling. Er kunnen volgens jou 
een aantal zaken beter, maar je weet niet 
waar te beginnen. Of je collega’s springen 
maar moeilijk mee op de kar wanneer je 
met een voorstel komt. COnneCt bekijkt 
met jou hoe je dit het best aanpakt.”

Theo: “Nog een laatste voorbeeld: je twij-
felt of je wel in de wieg bent gelegd voor 
een carrière in onderwijs. Jobs in andere 
sectoren spreken je meer en meer aan en 
je overweegt om de deur van je school, 
centrum of instelling definitief achter je 
dicht te trekken. Ook als je met zware 
twijfels zit over je toekomst in het onder-
wijs kan je bij COnneCt aankloppen. We 
zoeken samen met jou uit welke stappen 
je kan zetten om je werkomstandigheden 
te verbeteren.”

Gert: “De vakbondsafgevaardigden blij-
ven, zoals gezegd, het eerste aanspreek-
punt, maar ook voor hen zijn we er. Voel 
je als vakbondsafgevaardigde dat je iets 
kan betekenen voor het functioneren 
van je collega’s, maar weet je niet goed 
op welke manier? Dan staat de deur van 
COnneCt voor je open. COnneCt geeft je 
advies. Daarnaast kan je bij ons terecht 
voor vorming, zodat je je collega’s beter 
kan helpen of doorverwijzen. Zo ben je 
nog beter gewapend om het personeel 
in jouw school, centrum of instelling bij 
te staan. Samen staan we sterk om de 
arbeidsomstandigheden in onderwijs te 
verbeteren!”

Theo: “Het is ook belangrijk om even 
uitdrukkelijk te benoemen dat we er zijn 
voor alle COC-leden. Daarmee bedoelen 
we ook de CLB-medewerkers, directies, 
ondersteunende personeelsleden, 
therapeuten, docenten … We zijn ons 
ervan bewust dat alle onderwijsparti-
cipanten op één of andere manier met 
dezelfde problemen of vragen worden 
geconfronteerd.”

Gert: “We helpen enkel COC-leden, maar 
laat dat je niet tegenhouden om een 
vraag te stellen. In een paar muisklikken 
kan je lid zijn van de grootste onderwijs-
vakbond van Vlaanderen en staan wij je 
bij.”

Hoe kunnen leden jullie bereiken?
Gert: “We zijn erg fier om te mogen aan-
kondigen dat COnneCt onder andere via 
chat bereikbaar is. Op die manier willen 
we zo laagdrempelig mogelijk met leden 
communiceren. Hoe gaat dit in zijn werk? 
Je surft naar de pagina van COnneCt op 
de website van COC, www.coc.be. Hier 
vind je de tijdstippen waarop wij bereik-
baar zijn. Maar COnneCt is uiteraard ook 
via de traditionele kanalen bereikbaar. 
Stuur een mail naar connect@acv-csc.be 
of bel op de nummers 02/244 36 78 of 
02/244 36 79.”

Wat hopen jullie te bereiken met 
COnneCt?
Theo: “COnneCt is er voor elk individu-
eel lid, maar wil net als COC dat ál het 
personeel in onderwijs zijn opdracht in 
de best mogelijke omstandigheden kan 
vervullen. Daarom zijn onze ervaringen 
met leden stof voor de standpunten, de 
werking en het vormingsaanbod van COC 
en COnneCt. Wat we leren uit deze vragen 
nemen onze onderhandelaars mee naar 
de overlegfora op hoger niveau. Zo willen 
we meewerken aan een beleid dat ieder-
een in onderwijs ten goede komt.”

“Daarnaast kan je bij ons 
terecht voor vorming, zodat je 
je collega’s beter kan helpen 
of doorverwijzen. Zo ben je 
nog beter gewapend om het 

personeel in jouw school, 
centrum of instelling bij te 

staan.”

Casper Olivia Nadine Nico Els Cemal Tim

#COnneCt4school
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