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Een elleboogje voor 
alle helden in onderwijs!
Samen sterk voor onderwijs
Samen sterk tegen corona!



COC, samen sterk 
voor onderwijs. 

Meer dan ooit 
is onze leuze 

actueel!

KOEN VAN KERKHOVEN // 
SECRETARIS-GENERAAL COC

Coronacrisis legt de gevoelige 
plekken ongenadig bloot
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Weg met gewoontes
Lege schappen waar je vroeger massa’s flessen water en 
toiletpapier kon vinden. Met een beetje geluk zijn dát de 
beelden die -hopelijk- over een paar maanden beklijven. 
Maar de vrees voor grimmigere beelden groeit dagelijks. 
Die van overbezette ziekenhuizen en uitgeput medisch 
personeel. Tot voor kort dachten we dat dergelijke ramp-
scenario’s bij ons niet mogelijk waren. Ons zou het niet 
overkomen. Die illusie kunnen we niet langer koesteren. We 
worden snoeihard met de realiteit om de oren geslagen.

We zitten ondertussen massaal thuis. En wanneer we toch 
eens buitenkomen en gaan winkelen voor de levensnood-
zakelijke dingen, houden we ons aan de opgelegde twee 
meter afstand. Sport- en andere evenementen worden 
afgeblazen, talkshows vinden plaats zonder publiek, zelfs 
tijdens de uitzendingen worden de regels van social distan-
cing gerespecteerd. Werkgevers doen er alles aan om het 
risico van besmetting te beperken en laten hun mensen 
van thuis uit werken. Dat gebeurt ook bij COC. Het openbare 
leven valt stil.

Voor veel bedrijven is deze crisis een drama. De omzet 
gaat pijlsnel omlaag terwijl de kosten blijven doorlopen. 
Werknemers worden (technisch) werkloos. Veel bedrijven 
zetten alle zeilen bij om zo goed en zo kwaad als het kan en 
zonder al te grote kleerscheuren toch door deze crisis te 
komen. De aandelenmarkten gaan ondertussen steil naar 
de bodem. Sommige aandelen daalden zelfs zo ver dat ze 
het dieptepunt van de financiële crisis meer dan een decen-

We kunnen niet langer om het onderwerp heen dat ons leven momenteel beheerst: het coronavirus. 
Voor de gewone, jaarlijkse griep ontwikkelden we inmiddels een vorm van immuniteit. Wie wil, kan 
zich daartegen laten inenten. Maar de komst van een onbekend virus veroorzaakt een crisis van on-
gekende omvang: we zijn gestopt met samenkomen, het openbaar vervoer te nemen, onnodige ver-
plaatsingen te maken, te reizen, vergaderen, shoppen ... Maar dat is natuurlijk slechts een heel klein 
offer om te voorkomen dat meer mensen het virus krijgen. Want dat is doelstelling nummer één die 
nu moet gerealiseerd worden. Een vaccin tegen het coronavirus bestaat nog niet. Daarom neemt het 
onderwijs ook een belangrijke taak op zich en precies daarom moet dus ook het onderwijspersoneel 
bescherming krijgen.



3STRIJDPUNT // 

nium geleden herbeleven. Een dramatische koersval en 
paniek bij de handelaren gaan samen.

Die paniek is wellicht niet eens gebaseerd op de besmet-
telijkheid van het coronavirus. Is de oorzaak van de échte 
paniek niet het besef hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn? 

Onderwijs
Om het coronavirus verder af te remmen, zijn ook voor het 
onderwijs verstrengde maatregelen ingegaan. De lessen 
zijn geschorst. Scholen en internaten moeten opvang 
voorzien tot de paasvakantie1. Zo kunnen mensen met 
levensnoodzakelijke jobs hun werk blijven doen. Burger-
zin heet dat. Ook COC waardeert de grote inspanningen en 
solidariteit van het hele onderwijsveld enorm. De basisre-
gel blijft dat kinderen zo veel mogelijk thuisblijven. Ouders 
die thuiswerken, vangen hun kind ook thuis op. Kinderen 
van wie de beide ouders (tenzij eenoudergezin) een job in 
een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, 
distributie ...) uitoefenen, behoren tot de groep die kan 
opgevangen worden. Hun ouders hebben niet de mogelijk-
heid om thuis te werken. Scholen zijn vrij om bij twijfel een 
attest of bevestiging van de werkgever te vragen. Zieke 
kinderen moeten thuisblijven. Geen discussie hierover. 
Bijzondere doelgroepen krijgen ook bijzondere aandacht. 
Scholen krijgen het vertrouwen om daar naar eigen inzicht 
mee om te gaan.

Een grote rampoefening
Misschien zijn er in deze crisis ook voordelen en zien we 
kansen. Want is het normaal dat een land in een nood-
situatie (Italië) niet onmiddellijk kan rekenen op steun 
van Europa voor het aanleveren van mondmaskers? 
Ik betaalde immers vandaag -bij de start van de lente- 
spontaan de zorgpremie Vlaamse sociale bescherming 
en vroeg me daarbij niet af wie daar nu voordeel bij zou 
kunnen ondervinden. Misschien leren we uit deze crisis 
wat solidariteit écht kan betekenen? En hoe we in de 
toekomst kunnen anticiperen en reageren? We leren met 
deze crisis ook onze zwakke plekken kennen. Het is nu 
al duidelijk dat verdere besparingen in zorg, onderwijs, 
veiligheid en de openbare sector dramatisch kunnen zijn. 
Het zijn net die sectoren die ervoor zorgen dat de boel kan 
blijven draaien. Het zijn de slecht betaalde jobs in secto-
ren zoals voeding, transport en distributie, schoonmaak 

en afvalophaling … die ons nu overeind houden. We besef-
fen eindelijk dat onze economie niet zonder kan. Het ene 
is een noodzakelijke voorwaarde voor het andere. Hopelijk 
zijn we dat over enkele maanden niet vergeten. Voor een 
aantal producten hoeven we bovendien niet afhankelijk 
te zijn van landen zoals China. Relocatie van de productie 
creëert lokale werkgelegenheid. Dat is zelfs winst.

Vertrouwen
Laten we het hoofd koel houden, helpen en het gezond 
verstand laten zegevieren. We nemen de nodige maatre-
gelen en zoeken naar kansen. Dat leidt soms tot discus-
sies waarin we ook vertrouwen moeten hebben in het 
advies van (medisch) experten. Niet meer en niet minder. 
Dat doen we nu. Wij reageren minder paniekerig dan ande-
ren, minder eigengereid dan anderen en minder bruut dan 
anderen. Laten we daar fier op zijn. De toekomst zal uit-
wijzen of we het juiste doen in deze crisis, maar voorlopig 
vertrouw ik erop.

Zonder vakbond minder hulp
COC kan rekenen op de massale inzet van haar vak-
bondsafgevaardigden. Zij ontvingen richtlijnen om lokale 
onderhandelingen aan te gaan en dat overleg verloopt 
héél goed. We boekten fantastische resultaten ter 
bescherming van de personeelsleden mét oog voor de 
organisatie van de onderwijsinstelling en de opvang van 
de leerlingen. Niet altijd werd onze kritische stem onmid-
dellijk aanvaard, maar we hanteren (wettelijke) kapstok-
ken op een correcte manier om het gezond verstand 
te laten zegevieren. Daar waar het (heel uitzonderlijk) 
niet zou lukken, zet COC zich nationaal in en praten we 
rechtstreeks met onderwijsverstrekkers of het kabinet. 
Een groot woord van dank aan al onze afgevaardigden en 
leden van inspraakorganen: we hopen op hun vrijwillige 
inzet te kunnen blijven rekenen. Zoals, mutatis mutandis, 
al onze leden kunnen blijven rekenen op de steun van 
COC.

COC, samen sterk voor onderwijs. Meer dan ooit is onze 
leuze actueel!

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal COC

1 info gekend bij het schrijven van dit artikel.
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“Ik hoop dat ik dezelfde 

efficiënte en snelle 

dienstverlening kan 

bieden die ik als COC-lid 

kreeg.”

Liesbeth

BEZORG JE 

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE 

SYNDICALE PREMIE 

AAN HET PROVINCIAAL 

COC-SECRETARIAAT

VOOR 30 JUNI 2020!
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Begeleiding in functioneren

Een nieuwe 
dienstverlening 

van COC

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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Waarom?

Heel wat kandidaat-leraren zetten niet 
meer de stap naar het onderwijs. Van de-
genen die het wel doen, krimpt het aantal 
blijvers aanzienlijk. Voeg daarbij het toe-
nemende aantal ervaren, maar door ziekte 
(burn-out, depressie …) gevelde onder-
wijspersoneelsleden en je begrijpt dat 
het onderwijs tegen een ernstig probleem 
aankijkt: het lerarentekort, het tekort aan 
geschikte vervangers.

Indrukken na 3 maanden

Wie ? Wat ?
Op 6 januari 2020 lanceerde COC officieel COnneCt. De reacties bleven niet uit. Uit 
diverse hoeken kwamen vragen rond het nieuwe COC-initiatief zelf. En heel wat 
onderwijspersoneelsleden klopten meteen aan met vragen rond … hun functioneren 
op school. Daar is het ons net om te doen!

‘Doe maar 
zoals 

iedereen!’

een functioneringsgesprek? Wat betekent 
een beter klasmanagement? Wat betekent 
beter overleg plegen? Waar ligt effectief 
de grens bij mogelijk grensoverschrijdend 
gedrag? Of nog, wat is een billijke taak-
verdeling wanneer je als geëngageerd 
leraar vindt dat de billijkheid zoek is? Wat 
doe je met het gebrek aan participatieve 
besluitvorming op school? Hoe praat je 
met mondigere leerlingen en ouders? Wat 
doe je als persoonlijke problemen wegen 
op je klaspraktijk? Hoe hou je de regie van 
je opdracht in handen als het schoolbeleid 
een andere koers wil varen wat betreft 
werkvormen, sanctioneringsbeleid …?

Hoe je moet omgaan met deze mogelijke 
vragen, is niet altijd evident voor een 
onderwijspersoneelslid. Problematische 
schoolse/professionele en/of persoonlijke 
omstandigheden blijken vaak een rol te 
spelen in de manier waarop iemand func-
tioneert, in de mate waarin een onderwijs-
personeelslid zich al of niet gelukkig voelt 
in haar/zijn job. In wie vind je hiervoor een 
klankbord op school? Wie kan welke per-
spectieven bieden?

Verschil?

Laat ons eerst even de algemene reacties 
op het ontstaan van COnneCt van naderbij 
bekijken! 

‘Er zijn toch 
al zoveel 

begeleidende 
instanties?’

Theo Kuppens, 
COnneCt

Hoe goed onze onderwijswetgeving ook 
bescherming biedt aan een personeelslid, 
heel wat personeelsleden ervaren een 
gebrek aan ondersteuning om deze job met 
overtuiging en enthousiasme te (blijven) 
uitvoeren. Zo vernemen we bijvoorbeeld 
dat de begeleiding bij een re-integratie na 
een langdurige afwezigheid op school vaak 
problematisch is: ‘Doe maar zoals vanouds, 
zoals iedereen!’ Of, wat ben je met de uit-
spraak dat ‘iedereen zijn weg heeft moeten 
zoeken’ als nèt die weg vinden in het on-
derwijs een probleem is voor jou? Hoe moet 
je aan de slag gaan met de werkpunten uit 

De meeste reacties van onderwijsprofessi-
onals hebben te maken met de vraag welk 
verschil we met COnneCt willen maken voor 
een onderwijspersoneelslid met vragen 
rond haar/zijn functioneren. 

Beleidsteams en andere begeleidingsin-
stanties zijn vaak onderbemand of zien het 
op dit ogenblik niet direct als hun opdracht 
om op deze vragen een antwoord te geven, 
om gepaste ondersteuning te bieden in het 
concrete functioneren. Vergaderitis, lange 
wachttijden voor een afspraak, onvoldoen-
de affiniteit met ’people management’, 
schrik om de les gelezen te krijgen … doen 
heel wat onderwijspersoneelsleden aan-
kloppen bij COnneCt. 

Voeg daarbij dat, als er een onevenwicht 
optreedt tussen het inhoudelijk bezig 
zijn met je vak en de bijkomende eisen en 
verwachtingen vanuit de samenleving, er 
voor heel wat personeelsleden een pro-
bleem ontstaat in draagkracht. Hoe pak 
je bijvoorbeeld een vraag of een probleem 
(ondersteuning van leerlingen, vragen 
van ouders, combinatie werk-gezin, over-
gang school-arbeidsmarkt, studiekeuze, 
onderwerpen met betrekking tot burger-
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schapseducatie, bijkomende taken omwille 
van besparingen …) aan wetende dat deze 
gevolgen hebben op je lesgeven en je func-
tioneren in het schoolteam? 

Eenzelfde vaststelling geldt voor perso-
neelsleden die begaan zijn met de verbe-
tering of vernieuwing van ons onderwijs 
en de werkvoorwaarden. Zij vinden vaak 
geen of onvoldoende gehoor bij hun col-
lega’s of hun schoolteam, zij stoten vaak 
op onbegrip: ze hebben angst voor het 
onbekende, ze houden het liever bij de 
situatie zoals ze is, ze ervaren een vorm 
van vernieuwingsmoeheid, participatie in 
besluitvormingsprocessen wordt ervaren 
als een last … Door gebrek aan draagkracht 
en gedragenheid rond vernieuwingen ont-
staat er wrevel. Veranderingsprocessen 
moeten dan ook vanuit een gedeelde zorg 
en professioneel begeleid tot stand komen 
om te slagen?

Voor onderwijspersoneelsleden met vragen 
rond hun persoonlijk functioneren kan een 
brede kijk op hun situatie perspectieven 
openen om hiermee om te gaan. Wat kan 
een onderwijspersoneelslid doen om anders 
om te gaan met zijn probleem? Waarvoor 
kan je in de richting kijken van de collega’s, 
de vakwerkgroep, de pedagogische begelei-
ding, de preventieadviseur …? Wat kan het 
schoolbeleid betekenen? Hoe moet je om-
gaan met de mondigere leerlingen om wie 
het uiteindelijk allemaal gaat? Ouders zijn 
ook mondiger, maar schuilt achter hun zo-
genaamde bemoeienissen geen gezamen-
lijke bekommernis om de goede vorming 
en opvoeding van de kinderen? Hoe ga je 
daarmee om? Aan welke voorwaarden moe-
ten veranderingsprocessen voldoen om te 
slagen? Hoe bevorder je respectvol gedrag 
ten opzichte van elkaar en onder leerlingen? 
Wat moet je doen na een langdurige periode 
van ziekte om geslaagd de draad terug op 
te nemen? Wat mag je dan verwachten van 
het schoolbeleid? Hoe bevorderen we een 
billijke taakverdeling op school? ...

Eerste vaststellingen

SCHROOM

Een eerste opvallende vaststelling met 
betrekking tot de vragen/aanmeldingen 
van de onderwijspersoneelsleden zelf is 
dat er nog altijd heel wat schroom heerst 
rond het naar buiten willen/kunnen/durven 
treden met vragen of problemen rond hun 
functioneren. Ook al staat er in de afspra-

kennota van COnneCt zeer duidelijk dat we 
ons houden aan de discretieplicht en ook 
al werken we op basis van vertrouwen en 
doen we niets zonder toelating van het on-
derwijspersoneelslid, heel wat aanmelders 
bij COnneCt stellen expliciet de vraag of ‘dit 
onder ons blijft?’.

Globaal kun je daarbij de vraag stellen of 
het onderwijs niet gebaat zou zijn met een 
professionelere aanpak van het algemeen 
HR-beleid. De goede bedoelingen van be-
leidsteams en CPBW’s ten spijt, in de mo-
derne visie op het personeelsmanagement 
van een school, hoort volgens COnneCt/
COC een bredere en professionele kijk op en 
aanpak van personeelsaangelegenheden 
die verder gaat dan het louter vakdidacti-
sche en het administratieve. 

COLLEGA’S ONDER ELKAAR

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat col-
lega’s het elkaar ook wel eens moeilijk 
kunnen maken. Onbegrip over het optreden 
tegenover een leerling of een collega, 
conflicten in de vakwerkgroep, wrevel over 
de manier waarop een atelier wordt ach-
tergelaten, rasechte pesterijen, verkeerd 
gebruik van elektronische leerplatforms 
en sociale media … Vanuit die vaststelling 
doet COnneCt een oproep om welk perso-
neelsprobleem dan ook – ook deze met uit-
wassen naar een bredere personeelsgroep 
- te voorkomen door een strikte IT-etiquette 
toe te passen of door een professioneel 
antipestbeleid te implementeren. 

Wettelijk zijn er daarvoor al veel gekende 
initiatieven, maar deze moeten heel con-
creet leven op een school. Dit vraagt dat 
personeelsleden continu herinnerd worden 
aan de juiste aanpak van een probleemsitu-
atie, van welke aard ook.

ERKENNING ALS SLEUTEL

Met welke vraag of probleemsituatie een lid 
ook aanklopt bij COnneCt, steeds ervaren 
we dat de behoefte aan erkenning voor 
iemands vraag of situatie groot is. Zeker 
als schoolse aangelegenheden doorkruist 
worden door familiale problemen, ben je 
erg kwetsbaar en voel je je nog kwetsbaar-
der als je je niet ernstig genomen voelt. 
Hoe je het ook draait of keert: schoolse en 
thuissituaties doorkruisen elkaar (zowel bij 
onderwijspersoneel als bij de leerlingen!)! 
Op school vind je niet altijd de passende 
gesprekspartner of ‘past’ het niet om de 
thuissituatie ter sprake te brengen. En toch 
zit er vaak een zware last in iemands rug-
zak, schoolgerelateerd en niet. 

Het valt op dat, als er erkenning gegeven 
wordt aan iemand én zijn vraag of situatie, 
die persoon zich meer gemotiveerd voelt 
om perspectieven van oplossingen te ver-
kennen. In die zin werkt COnneCt niet alleen 

‘Blijft 
dit onder 

ons?’

‘Leerlingen hebben 
een centrum voor 

leerlingenbegeleiding. 
Waarom is er geen 

centrum voor 
lerarenbegeleiding?’

Gepeild naar de redenen hiervoor duiken 
steeds argumenten op als: bang voor de 
directie en eventuele repercussies, bang 
voor de reactie van collega’s, bang voor de 
gevolgen voor iemands onderwijsloopbaan, 
bang voor het in vraag stellen van zaken 
die schijnbaar al jaren de evidentie zelf zijn. 

HULPVERLENER WORDT 
HULPVRAGER

Maar, er is volgens ons meer! Onderwijs-
personeelsleden zijn heel vaak zelf hulp-
verleners. Ze zijn dit op de eerste plaats 
voor de leerlingen, maar zij nemen deze rol 
ook vaak op naar collega’s en ouders. Dat is 
zeer positief, maar er is een schaduwzijde: 
wanneer ze zelf vragen of problemen ken-
nen, blijkt het moeilijker te zijn om de vraag 
om ondersteuning te stellen of om de stap 
naar de hulpverlening te zetten. 

We horen, wat dit laatste betreft, vaak de 
klacht dat ‘eerste hulp’ op school niet altijd 
evident is. Gebrek aan tijd, gebrek aan durf, 
gebrek aan mankracht en gebrek aan des-
kundigheid zijn de meest gehoorde rede-
nen. In veel gevallen escaleren nochtans 
situaties vooraleer er tijd wordt gemaakt 
voor gesprek. En als er gesprekken plaats-
vinden, baden ze wel eens meer in een 
sfeer van verantwoording afleggen dan in 
een sfeer van gezamenlijk en constructief 
overleg. Cliché, maar waar is bijgevolg de 
roep om communicatie met elkaar en niet 
over elkaar!
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curatief, maar ook preventief: ieders be-
trokkenheid in een situatie wordt in beeld 
gebracht om dan de beste strategie van op-
lossing te verkennen. Als personeelsleden 
kunnen gemotiveerd worden aan een eigen 
oplossing te werken vanuit de behoefte 
aan erkenning, vanuit de behoefte aan wel-
bevinden en vanuit de verbetering van het 
imago van een onderwijspersoneelslid, dan 
is het resultaat voor de betrokkene authen-
tiek, gezagvol en bevredigend.

De doelstellingen van COnneCt in acht ge-
nomen, betekent dit voor de toenemende 
uitstroom en uitval van jonge én oudere 
leraren dat professioneel gevormde omka-
dering op school een must is om tegemoet 
te komen aan al deze noden. Starters en 
instromers moeten hun weg kunnen vin-
den in het kluwen dat een school en een 
onderwijsomgeving is. Ze mogen daarbij 
niet het gevoel krijgen dat het not done is 
aan de deur van een mentor/begeleider 
of een directie te staan met een vraag om 
info of hulp. Veel scholen maken al ernstig 
werk van een mentaliteitswijziging in deze, 
maar de perceptie dat dit niet hoort, blijft 
hardnekkig. Het uitblijven van een profes-
sioneel HR-beleid vaak ook. 

Wat doet COnneCt?

CONNECT ALS KATALYSATOR

Naast de eerder beschreven doelstellingen 
hoopt COnneCt de rol van katalysator te 
kunnen spelen. Situaties verharden niet 
of verhogen het onbegrip niet als ze tijdig 
en op een juiste manier worden aangepakt 
door alle betrokken partijen. Anders ge-
zegd, we hopen met onze inbreng het pro-
ces richting oplossing te versnellen zonder 
er zelf in op te gaan. Vaak brengt tunnel-
zicht – een zeer beperkte kijk op iets, ver-
oorzaakt door de omstandigheden waarin 
je verzeild geraakte - de verschillende 
betrokken partijen in een situatie die uit-
zichtloos lijkt. Het doorbreken van iemands 
tunnelzicht kan met zich meebrengen dat 
zij/hij met totaal andere ogen gaat kijken 
naar haar/zijn situatie of vraag. 

Vervolgens hoopt COnneCt een mentaliteit 
te wijzigen: schroom en angst om onder-
steuning te vragen moeten plaats maken 
voor een schoolcultuur waarin een vraag 
om ondersteuning in ons onderwijslabyrint 
menselijk en normaal is. Een professioneel 
personeelsbeleid heeft oog voor de totale 
context van waaruit een personeelslid han-

delt. Het doet ons nadenken als een on-
derwijs-personeelslid meldt dat Schoenen 
Torfs meer oog heeft voor menselijk on-
dernemen dan het onderwijs. Het doet ons 
nadenken als een onderwijspersoneelslid 
meldt dat de leerlingen wel een CLB heb-
ben, maar de onderwijspersoneelsleden 
niet. De verschillende partijen moeten er 
nochtans elke dag ‘staan’. 

En toch

Het is een boutade te zeggen dat onderwijs 
een roeping is. Maar, de vragen die COnneCt 
tot nog toe kreeg, getuigen wel degelijk van 
mensen die erg begaan zijn met hun op-
dracht. Waarin en waarom onderscheiden 
onderwijspersoneelsleden zich van per-
soneelsleden in andere sectoren? Omdat 
ze begaan zijn met een werk waarvan ze 
weten dat dit bijdraagt aan de vorming en 
opvoeding van persoonlijkheden? Omdat 
ze het echte eindresultaat van hun werk 
niet of minder goed kunnen meten of we-
ten? 

Goed onderwijs is erop uit open geesten 
te creëren die in de flow van onze samen-
leving en hun werksituatie hun mannetje 
kunnen staan met kennis van zaken. In 
de werking van COnneCt voelen we aan de 
vragen en probleemsituaties van onder-
wijspersoneel dat er stilaan maar zeker 
een grens werd bereikt op alle echelons 
bij het onderwijspersoneel. Rode draad is 
elke keer opnieuw de roep om erkenning 
en waardering van het werk van onder-
wijspersoneel. In een snel evoluerende 
samenleving wordt het hoog tijd om stil 
te staan bij de vraag wanneer die grens 
dreigt overschreden te worden. Op dit 
ogenblik zijn we geneigd te zeggen dat 
simpelweg de feiten (uitstroom, uitval van 
onderwijspersoneelsleden) ons dwingen 
stil te staan bij deze vraag. Maar, nog beter 
is de vraag te stellen welk onderwijs kwa-
liteitsvol en vormend onderwijs is, om dan 
een antwoord te geven op de vraag wat 
daarvoor allemaal nodig is. Ons antwoord 
is alvast eenvoudig en ingegeven door de 
feiten: veel. Het begint bij erkenning en 
waardering op de werkvloer, ingebed in een 
professioneel HR-beleid op maat van ons 
goede onderwijs.

‘Ik ben blij met de nieuwe dienstverlening. Ik wist eerst niet 
zo goed bij wie ik terecht kon met mijn vragen en problemen. 
Ik las het artikel in Brandpunt en dacht meteen dat jullie 
misschien wel een oplossing konden zijn voor mij.’

‘De dienstverlening gaat uit van een toffe en positieve ‘vibe’ dat 
is een echte meerwaarde.’

‘Het waren voor mij verhelderende gesprekken. Ze deden en 
doen me nog steeds nadenken in de positieve zin :-)’

‘Oef, dat was een hele verademing voor mij.
Ik ben heel blij dat je dit wilde doen.’

‘Het was een hele opluchting om mijn verhaal te kunnen/mogen 
doen.’ 

‘Oprechte dank voor uw antwoord. Bedankt ook om er iets mee 
te doen naar de COC-‘top’ toe. Zo kan COC iets betekenen voor 
mensen zoals ik.’

‘Begeleiding in functioneren’ heb ik nog nooit zo nodig gehad in 
mijn 25 jaar dienst als vandaag de dag.’

Een greep uit de reacties van onderwijspersoneelsleden 
die aanklopten bij COnneCt:
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Een genummerd onderwijsdecreet is 
in principe een technisch decreet. Zo’n 
decreet dient dus niet om delen van het 
regeerakkoord en de beleidsnota onderwijs 
uit te voeren. Toch is dat exact wat er nu 
gebeurt met duaal lesgeven. Er is geen 
voorafgaand sociaal overleg geweest over 
de maatregelen ter uitvoering van het re-
geerakkoord en de beleidsnota. Daardoor 
mist COC niet alleen kwaliteitsgaranties 
maar ook gedragenheid. 

Gebrek aan samenhang
Terwijl de hoorzittingen in het Vlaams par-
lement over het lerarentekort nog maar net 
van start gaan en er geen enkele totaalvisie 
is op de problematiek van het lerarentekort 
en mogelijke oplossingen, start de overheid 
via ODXXX al een project op. Elke samen-
hang van dit project met andere mogelijke 
maatregelen om het lerarentekort aan te 
pakken, ontbreekt. Er was hierover geen 
voorafgaand overleg met de sociale part-
ners. Desondanks blijft COC bereid verder 
mee na te denken over maatregelen die het 
alsmaar groeiende lerarentekort kunnen 
terugdringen. De voorwaarde is wel dat dit 
gebeurt via ernstig overleg.

Proeftuin
Via het decreet van 9 december 2005 
betreffende de organisatie van tijdelijke 
projecten in het onderwijs kan de Vlaam-
se Regering tijdelijke projecten opzetten 
of scholen en centra de mogelijkheid 
verlenen tijdelijke projecten te organise-
ren. Die tijdelijke projecten of proeftuinen 
moeten het hoofd bieden aan dringende 
problemen of experimenten geconditio-
neerd uittesten. Hoewel het lerarentekort 
een dringend probleem is, is het al langer 
gekend en zal het ook niet snel verdwij-
nen. Een tijdelijk project is volgens COC 
hier dan ook niet aangewezen. Meer nog, 
de vraag dient gesteld of het betrokken 
decreet zelf niet beter eerst geëvalueerd 
en op basis daarvan bijgestuurd wordt. 
De ervaring met de evaluatie van tijdelijke 
projecten is immers allesbehalve positief. 
Een proeftuin duaal lesgeven is volgens 
COC niet op zijn plaats in dit decreet tij-
delijke projecten. Dat is tot op heden met 
geen enkel ander tijdelijk project gebeurd 
en het is ook niet logisch. 

Wazige contouren
COC vraagt zich af waarom de proeftuin 
enkel in het secundair onderwijs zal door-
gaan, terwijl het basisonderwijs ook een 
lerarentekort kent. Bovendien lijkt het nu 
alsof alle instellingen en zelfs alle vakken 
van het secundair onderwijs deel zullen 
uitmaken van deze proeftuin. Volgens COC 
is er dan ook geen sprake meer van een 
tijdelijk project of proeftuin, maar neigt 

deze maatregel naar een verdoken orga-
nieke invoering, net omdat het hele kader 
wordt ingeschreven in het decreet over de 
tijdelijke projecten in het onderwijs.

Inhoudelijk blijven vele vragen nog onbe-
antwoord. COC wil geen blanco cheque te-
kenen waarbij de decreten rechtspositie 
volledig buitenspel gezet worden, waarbij 
het absoluut niet duidelijk is in welke 
mate instellingen lesuren of uren-leraar 
kunnen omzetten naar kredieten, wat de 
opdracht en aansprakelijkheid is van deze 
nieuwe personeelsleden en waarbij er ook 
geen zicht is op de kwaliteitseisen aan de 
lesgevers in dit tijdelijke project. 

Dat voor de nieuwe lesgevers in overleg 
met de lerarenopleiding een specifieke 
korte educatieve opleiding op maat wordt 
ontwikkeld, doet ons de wenkbrauwen 
fronsen. COC stelt immers vast dat be-
paalde vakdidactieken in de reguliere 
lerarenopleidingen nu al ernstig bedreigd 
worden. Zullen die vakdidactieken nu 
plots wél op maat gegeven worden en 
wat is dan het kritisch minimum voor dat 
maatwerk? Er is zelfs niet voorzien dat 
iemand een opleiding moet volgen voor-
aleer hij voor de klas gaat staan. COC gaat 
er in ieder geval van uit dat deze nieuwe 
personeelsleden een vergelijkbaar ta-
kenpakket krijgen als hun collega’s in 
dezelfde instelling. Als dat niet het geval 
zou zijn, dreigen er grote problemen op de 
werkvloer te ontstaan.

Onderwijsdecreet 
COC geeft protocol van niet-akkoord

COC onderschrijft een protocol van niet-
akkoord voor het Voorontwerp van decreet 
betreffende het onderwijs XXX. Hoofdreden 
is de plotse toevoeging van duaal lesgeven 

tijdens de onderhandelingen waardoor 
een degelijk overleg daarover niet meer 

mogelijk bleek.

KOEN VAN KERKHOVEN
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Vlak na de krokusvakantie verwelkomde COC een nieuwe collega, Liesbeth 
Boffin. Zij neemt de fakkel over van Martine Stasseyns, de assistent-

vakbondsverantwoordelijke in Vlaams-Brabant en 
Brussel die binnenkort op pensioen gaat. Welkom 
Liesbeth!

Ik ben Liesbeth Boffin, 36 jaar en woon met mijn man Chris-
tophe en mijn zoontje Milen in Tienen. In mijn vrije tijd geniet 
ik graag van een goed boek of een uitstapje met mijn gezin. Ik 
startte op 2 maart 2020 als assistent-vakbondsverantwoorde-
lijke in het provinciaal secretariaat van Leuven. Mijn opstart bij 
COC kan ik op zijn minst ‘speciaal’ noemen in coronacrisistijden 
als deze … Ook al was het niet verantwoord om nieuwe collega’s 
de hand te schudden, toch werd ik hartelijk ontvangen door het 
warme team van COC. 

De onderwijswereld is me niet vreemd. In 2006 startte ik aan 
het Atheneum van Sint-Truiden als leraar Engels-Nederlands, voornamelijk in de derde graad 
TSO. Eind 2018 sloeg het noodlot in ons gezin toe. Onze dochter Emmeline die toen net geen 
elf maanden was, overleed heel plots. Haar dood zette me aan het denken over het leven en 
zo ook over mijn loopbaan. Ik werkte toen bijna dertien jaar als leraar, een heel afwisselende 
job die ik graag deed. Het beroep van leraar is mooi, maar het vraagt veel energie om constant 
een sterke façade voor de klas aan te houden. Bovendien neem je veel werk mee naar huis 
waardoor je werk en privéleven gescheiden houden vaak een complexe evenwichtsoefening 
is. Na de dood van Emmeline had ik daar moeite mee. Onder begeleiding van een loopbaan-
coach zocht ik uit wat de mogelijkheden waren om een carrièreswitch te maken. Uit deze 
loopbaanbegeleiding bleek dat ik het profiel van de dienstverlener heb waarbij klantvriende-
lijkheid, behulpzaamheid en empathie sleutelwoorden zijn. Toen ik enkele maanden geleden 
de vacature van assistent-vakbondsverantwoordelijke tegenkwam, herkende ik er onmiddel-
lijk mijn profiel in. Deze functie is niet enkel boeiend en maatschappelijk relevant, maar biedt 
ook voldoende variatie tussen het dienstverlenende en het administratieve aspect.

Als COC-lid had ik al een grote bewondering voor het werk dat COC levert om de belangen van 
het onderwijspersoneel te verdedigen en ondersteuning te bieden. Als assistent-vakbonds-
verantwoordelijke wil ik graag actief meewerken aan sterk onderwijs door vrijgestelde Yan-
nick Persyn en adjunct-vrijgestelde Ann Van Der Borght de nodige ondersteuning te bieden 
en door COC-leden zo goed mogelijk te helpen als ze vragen hebben of als ze geconfronteerd 
worden met problemen tijdens hun loopbaan. Als nieuwe medewerker van COC zal ik mijn weg 
trachten te zoeken in de complexe onderwijsregelgeving, maar gelukkig krijg ik nog even de 
kans om van Martine Stasseyns de kneepjes van het vak te leren voor zij op pensioen gaat. Ik 
hoop dat ik dezelfde efficiënte en snelle dienstverlening kan bieden die ik als COC-lid kreeg. 

Marjolijn Clijsters

Het is helemaal ongehoord dat in 
het secundair onderwijs dat vijf ja-
ren op rij moet besparen, oplopend 
tot 100 miljoen euro, de mogelijk-
heid gecreëerd wordt om lesuren 
of uren-leraar om te zetten naar 
kredieten. Voor COC kan niet ge-
raakt worden aan de huidige omka-
dering in het secundair onderwijs. 
Daarvoor is de huidige werkdruk bij 
de leraars veel te hoog, zoals ook 
aangetoond in het Grote Tijdsbeste-
dingsonderzoek.

Voordrachthouders
COC kan ook niet akkoord gaan 
met een soepelere regelgeving 
rond de voordrachthouders. Het 
systeem van voordrachthouders 
was oorspronkelijk bedoeld om 
voordrachten (die dus beperkt in 
de tijd moeten zijn) te kunnen orga-
niseren vanuit een deskundigheid 
of ervaring uit de arbeidsmarkt en 
bedrijfswereld, die niet in de school 
aanwezig is. Dat systeem is niet in 
het leven geroepen om een leraren-
tekort op te lossen. Het kan daar-
voor dan ook niet gebruikt worden. 
Bovendien kreeg COC geen enkel 
signaal vanuit het werkveld dat er 
een dringende nood is aan een ver-
dubbeling van het aantal lesuren 
voor voordrachtgevers. COC blijft 
principieel gekant tegen omzetting 
van uren naar kredieten.

Liesbeth: Ik hoop dat ik de-
zelfde efficiënte en snelle 
dienstverlening kan bieden 
die ik als COC-lid kreeg.

Welkom Liesbeth!



JOS WOUTERS

Op het Comité
De organisatie van deze opvang is een 
onderwerp dat gewettigd op de agenda 
van het Comité komt. Deze opvang zorgt 
voor een nieuwe werksituatie met nieu-
we risico’s voor de school: onder andere 
besmetting door het coronavirus en 
psychosociale risico’s. Jonge leerlingen 
kunnen drager zijn van het coronavirus 
zonder ziektesymptomen te hebben. De 
opvang is een andere arbeidsinhoud, in 
andere omstandigheden, arbeidsorgani-
satie en sociale verhoudingen.

De juiste aanpak
De risicoanalyse brengt deze risico’s 
in kaart. De interne preventieadviseur 
kent de school: het aantal personeelsle-
den en leerlingen, de beschikbare loka-
len, uitrusting, sanitaire middelen zoals 
wastafels, zeep, doekjes … De arbeids-
arts zorgt voor de correcte (!) medische 
gegevens over de risico’s van het virus. 
De risicoanalyse samen met de werk-
nemers en de werkgever uitvoeren, 
voorkomt latere discussies over de 
correctheid van de resultaten!

Baseer je op betrouwbare en 
correcte gegevens. Zo vind je 
uiteenlopende gegevens over hoe 
lang het virus kan overleven op een 
oppervlak: tot negen dagen? Medische 
bronnen stellen dat dit maximaal tot 
drie dagen is bij een vlak oppervlakte. 
Op papier, karton overleeft het virus 
amper een dag. Dit voorbeeld geeft aan 
hoe belangrijk het is om te werken met 
correcte en genuanceerde gegevens. 
De capaciteit van de lokalen wordt aan-
gepast. De leerlingen kunnen niet meer 
naast elkaar zitten. Heeft de school 
zicht op eventuele risicogroepen bij het 
personeel en de leerlingen? Bijvoor-
beeld personen met een minder goede 
weerstand, minder werkende longen …. 

Welzijn op het werk

Corona1, leerlingenopvang en het Comité2

Door de corona-epidemie zorgen scholen voor een langdurige noodopvang van sommige leerlingen. 
Een nieuwe opdracht waarover elke school afspraken maakt over de inzetbaarheid en het 
takenpakket van het personeel: wie doet wat wanneer en hoe.
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De risicoanalyse bepaalt hoe groot het 
risico van deze opvang is. Het gevaar is 
gekend: een ernstige longziekte waarbij 
je meerdere weken arbeidsongeschikt 
bent of erger … Plus, je bent een be-
smettingsbron voor anderen. Je gaat na 
hoe groot de kans is dat je besmet ge-
raakt door onder andere wegvliegende 
vochtpartikels bij niezen … En in welke 
mate kunnen de aanwezige kinderen de 
nodige afstand (meer dan 1,5 meter) 
respecteren en kunnen ze niezen of 
hoesten in de elleboog? 

Naast het medische is er het psychoso-
ciale risico. Corona roept heel wat onze-
kerheden, twijfels … op. Het maakt het 
personeel kwetsbaar en gevoeliger voor 
stress.

Samen met de resultaten van de risico-
analyse stelt de directie maatregelen 
voor die op het Comité besproken wor-
den. Zijn er geen aspecten vergeten en 
zijn de gegevens correct en actueel? Is 
het nodige materiaal aanwezig? En is er 
voldoende ventilatie in de lokalen? Zijn 
de voorstellen binnen de mogelijkheden 
van het personeel? Een andere taak-
invulling en andere arbeidsorganisatie 
zorgen voor een grotere werkdruk. On-
dersteuning door de directie of andere 
bronnen is zeker welkom. Kan het per-
soneel zijn onzekerheden verwoorden 
en samen naar een oplossing zoeken? 
Personeel kan pas nieuwe taken uit-
voeren na de nodige vorming en met de 
juiste arbeidsmiddelen. Extra klusjes 
uitvoeren, kan niet.

En wat als de directie niet wil overleg-
gen? Een directie is persoonlijk ver-
antwoordelijk voor de gezondheid van 

het personeel! Het Comité kan het 
overleg afdwingen. Het volstaat dat 

een derde van de personeelsafge-
vaardigden de bijeenkomst van het 
Comité vraagt opdat de directie 
verplicht is om het aangekaarte 
onderwerp op de agenda te zetten.3 

En achteraf heeft het Comité de 
bevoegdheid om de uitvoering van de 

maatregelen op te volgen. 

Hou het gezond voor alle personeels-
leden.

1 Met coronavirus wordt het Corona COViD-19-virus bedoeld.
2 Met Comité bedoelen we alle overlegorganen die bevoegd zijn voor Arbeidswel-

zijn: CPBW, BC, ABOC, TC, HOC, LOC …
3 Art. II.7-21.- De werkgever zorgt ervoor dat het Comité ten minste éénmaal per 

maand vergadert, evenals wanneer ten minste een derde van de werknemersver-
tegenwoordigers in het Comité erom verzoekt.
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MEERTALIGHEID

In de raad Basisonderwijs in de VLOR kwa-
men Elfke Peters (KU Leuven), Esli Struys 
(VUB) en Helena Taelman (Odisee) onlangs 
hun presentatie toelichten omtrent nati-
onaal en internationaal onderzoek naar 
taalverwerving en taalontwikkeling. Maar 
ze gingen ook in op de zin van toetsing 
van kleuters op hun kennis van het Neder-
lands in het kleuteronderwijs.

Wat bedoelen we met meertaligheid? 
We hanteren hier de definitie van Van 
den Branden (2010): ”Individuen worden 
meertalig genoemd als ze de competentie 
hebben om meer dan één taal te begrijpen 
en te produceren (dat kan op verschil-
lende niveaus, dus niet alle talen hoeven 
even sterk verworven te zijn), of als zij 
van meerdere talen regelmatig gebruik-
maken.” 1

Die meertaligheid is samen met diversiteit 
in het Vlaamse onderwijs een feit. In 2018 
werden zo’n 28,1% van de kinderen in het 
Vlaams Gewest geboren in een gezin waar 

de moeder van niet-Belgische origine is.2 
Als we de laatste resultaten van het PISA-
onderzoek lezen, zien we dat anderstali-
gen op de leeftijd van 15 jaar gemiddeld 
lager presteren dan leeftijdsgenoten waar 
thuis Nederlands (of verkavelingsneder-
lands) wordt gesproken. Deze ontwikke-
lingen concentreren zich vooral in groot-
stedelijke contexten en zijn een serieuze 
uitdaging voor leraren in het kleuter- en 
basisonderwijs. 

WAT IS JOUW PROBLEEM?

Maar is die meertaligheid nu echt een 
probleem of spelen nog andere factoren 
een rol? De wetenschappers stellen dat 
een vroege kwalitatieve blootstelling aan 
talen beter is voor de taalontwikkeling, 
niet alleen voor het Nederlands. In die zin 
moet er met taalontwikkeling niet getalmd 
worden. 

Maar voorwaarde is dan wel dat niet alleen 
de hoeveelheid blootstelling, maar ook 

Iedereen in bad! 
Het taalbad!

In het kader van ODXXX ligt een 
voorstel op tafel om tegelijk met 
de leerplichtverlaging ook de 
kennis van het Nederlands te 
versterken bij onze leerlingen die 
les volgen in de derde kleuter-
klas. Er heerst nog wat Babelse 
spraakverwarring: wat met een 
beheersingsniveau? Wat met het 
taalbad? Wat met taaltoetsing en 
het bindende karakter ervan? Het 
ontbreekt niet aan ambitie ...

Deze ambitie ligt in de lijn van het re-
geerakkoord. De minister wil hier een 
speerpunt van maken en daar is iets voor 
te zeggen. Het Nederlands is en blijft de in-
structietaal van het onderwijs. Het belang 
daarvan is al meermaals onderstreept. 
Kwalitatief onderwijs wordt in het Neder-
lands gegeven. Maar wat werkt? Welke 
maatregelen hebben impact? Hoe kunnen 
we dit vorm geven? En vooral, wat bedoelt 
men eigenlijk met een ‘taalbad’? Daarvoor 
laten we ons leiden door de wetenschap, 
maar ook jij kan aan de discussie bijdra-
gen. 

FILIP VANDENBERGHE

We zijn benieuwd naar jouw mening. 
Hoe denk jij hierover? Met welke 
methodiek heb jij al succes geboekt? 
Wat zou jij als tip aan de het beleid 
meegeven? Deel je positieve praktijk-
ervaring! Stuur een mailtje naar 
filip.vandenberghe@acv-csc.be!

1 ‘Omgaan met meertaligheid’, K. Van den Branden (2010), uit: Handboek taalbeleid 
basisonderwijs, Leuven: Acco

2 https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/taal-en-nationaliteit/
vlaanderen-en-provincies/
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de kwaliteit van de taal optimaal is. Niet 
alleen van het Nederlands, maar ook de 
kwaliteit van de eigen thuistaal.

Wat dan met een taalbad of een taaljaar 
precies bedoeld wordt, is niet helemaal 
duidelijk. Een aanpak die te sterk inzet op 
individuele begeleiding is geen goed idee. 
De schoolse abstracte woordenschat is 
anders dan de ‘gewone’ taal. Daarom moet 
de focus liggen op veel (rijke) woorden-
schat met aandacht voor een goede zins-
bouw en dit in verschillende contexten, 
zowel binnen als buiten de school.

Meertaligheid kan volgens de wetenschap-
pers ook een aantal positieve effecten 
hebben op de leerprestaties van de leer-
lingen op korte en lange termijn. Maar de 
beide voorwaarden, zoals onder meer de 
hoeveelheid blootstelling en de kwaliteit 
van de taal zijn bepalend voor het effect.

ER IS EEN PROBLEEM

De onderzoekers stellen een kloof vast 
waar je misschien niet onmiddellijk aan 
denkt. Taaltoetsen worden sterk beïn-
vloed door de SES3-kenmerken van een 
kind. Kinderen die hoog aantikken op SES-
kenmerken ervaren een veel lagere bloot-
stelling aan schoolse taal, hebben vaak 
minder geletterdheid mee van thuis uit, 
hebben het moeilijk met het verwerven 
van een rijke woordenschat en goede zins-
bouw en het ontwikkelen van ontluikende 
geletterdheid. Dit komt het leren niet ten 

3 SES: Socio economische status
4 Mattheuseffect: In Mattheüs 25 vers 29, komt een passage voor die voor zichzelf 

spreekt: Ja, aan al wie heeft zal worden gegeven,- hij wordt begiftigd met over-
vloed; en wie niets heeft,- ook wát hij heeft zal bij hem worden weggehaald! Dit 
begrip werd in sociologisch onderzoek meetbaar bevestigd gezien in tal van maat-
schappelijke systemen. (https://www.naardensebijbel.nl/vers/mattes-25-29/)

5 High-stake testing houdt een bepaald gevolg in voor diegene die getest wordt. Een 
rijbewijs halen, is een voorbeeld van een high-stake testing: een (gestandaardi-
seerde) test geeft aan de geteste aan of die de drempel haalt of niet. Bij low-stake 
testing zijn de gevolgen voor de geteste minder ingrijpend. Het verschil zit vooral 
in het gebruik van het resultaat van de testing. Testresultaten worden gebruikt om 
een bepaalde aanpak te kiezen of bij te sturen. Een oefenblaadje of een toets is een 
low-stake test.

goede en zorgt voor een achterstand. In 
deze speelt volgens de onderzoekers een 
sterk Mattheuseffect4 mee. Meertaligheid 
versterkt dan nog verder het effect van 
SES-kenmerken.

Mogelijke oplossingen bestaan uit het 
impliciet -spelenderwijs- constant aan-
dacht geven aan taal in de klas. Maar 
ook expliciet aanleren van woorden en 
zinsbouw met uitgebreidere lessen 
werkt. Een taalbad waarbij kinderen ‘uit’ 
de context van de klas worden gehaald, 
heeft volgens de wetenschappers weinig 
nut. Onderzoeken in de VS tonen dit aan. 
Wel kan door kleinere klasgroepen beter 
en meer aandacht gegeven worden aan 
dit expliciet aanleren van taal. Nu zijn de 
klassen vaak overvol en komt de leraar 
daar vandaag niet of te weinig toe.

Er bestaan ook succesvolle strategieën 
om dit expliciete leren te ondersteunen. 
Tutorprogramma’s in de UK en Noorwegen 
(Nuffield) tonen een positief effect op 
het leren van de instructietaal. Hiervoor 
werkt de leraar in kleine groepen om aan 
narratieve vaardigheden en (schoolse) 
woordenschat te werken. Hierbij val-
len het samen leren in groep(jes), de 
ondersteuning van collega’s in de klas 
en de vrijheid voor de leraren om zelf 
invulling te geven aan de inhoud van de 
programma’s op. Dit zal dan wel wat meer 
vragen dan de 20 miljoen die de overheid 
in Vlaanderen zal uitdelen …

ZIJN TAALTOETSEN 
DE OPLOSSING?

Een leraar start altijd vanuit de beginsitu-
atie van zijn of haar klas. Dit is voor de le-
raar die dit leest een open deur intrappen. 
Daartoe gebruiken leraren in alle niveaus 
al een instrumentarium aan (low-stake5) 
testen om deze beginsituatie in te schat-
ten. Daarop anticipeert de leraar dan om 
op klasniveau en/of op individueel niveau 
een gepast aanbod te doen. 

De wetenschappers zijn echter veel min-
der enthousiast over de inzet van high-
stake meetinstrumenten en waarschuwen 
voor een aantal risico’s. Meten veronder-
stelt dat er een maat is of een richtsnoer 
dat als criterium dient. Net dat is geen 
evidentie. Eerder werd bijvoorbeeld via 
een streeflijst voor woordenschat voor 
zesjarigen een poging ondernomen. Maar 
ook hier blijft dit een streeflijst en is er 
discussie over de validiteit. Bij dergelijke 
toetsen is het risico op vals-positieve of 
vals-negatieve resultaten trouwens groot. 
Als die test bepalend zou zijn voor de toe-
gang tot het lager onderwijs, dan nemen 
we misschien niet de beste beslissing 
voor het kind.

De onderzoekers wijzen daarnaast op ont-
wikkelingspsychologische argumenten, 
zoals de verschillen in ontwikkeling op die 
leeftijd, om voorzichtig te zijn met testen. 
Kleuters reageren anders op toetsen dan 
verwacht. Toetsing is vaak een momentop-
name en dat wil wel eens zeer dynamisch 
zijn bij kinderen van die leeftijd. Maar ook 
verlegen kleuters, al dan niet vanuit een 
taalverlegenheid, kunnen rare resultaten 
geven bij testing.

Hiermee komt volgens de wetenschap-
pers een essentiële vraag naar voren: wat 
testen we met taaltesten? Testen we niet 
enkel de kwaliteit van de taal? Taalvaar-
digheid en de cognitieve mogelijkheden 
worden hiermee volgens de academici 
niet getest en die cognitieve aspecten zijn 
net bepalend voor de taalontwikkeling. 
Meer nog, in testen ontdekt men dat SES-



13

OPROEP: Samen bouwen aan de basis!

Bijzondere tijden bieden bijzondere kansen. We vragen aan alle leden die werken in 
het basisonderwijs of het buitengewoon basisonderwijs een bevraging in te vullen.

Neem even de tijd om deze bevraging grondig in te vullen. Dit neemt zeker niet meer 
dan 10 minuten van je tijd. Met deze informatie gaan we aan de slag om in COC de 
stem van het basisonderwijs sterker te laten klinken en onze werking nog beter af te 
stemmen op jullie noden.

Hier vind je een link 
https://forms.gle/6bXEWsvwVf4be1zu7, 
maar je kan ook de QR-code inscannen.
 
Leden van wie we een mailadres hebben, krijgen in de loop 
van de week nog een persoonlijke uitnodiging om de bevraging 
in te vullen. De bevraging sluiten we af na de paasvakantie.

Bedankt!
Filip Vandenberghe

kenmerken het resultaat ernstig kunnen 
beïnvloeden, we wezen eerder al naar het 
Mattheuseffect. Specifieke taaltoetsing 
bij meertalige kleuters geeft een score die 
lager ligt dan het cognitieve potentieel van 
deze kleuters. 

Volgens de onderzoekers heeft taaltoet-
sing een invloed op het stellen van diag-
noses in verband met taalontwikkelings-
stoornissen. Meer nog, de diagnostiek 
geeft soms aan dat er een taalstoornis 
aanwezig is, terwijl dit eerder te wijten is 
aan de testen en diagnostische instru-
menten die enkel in het Nederlands opge-
steld zijn. Bij meertalige kinderen wordt 
dan ook sneller een taalontwikkelings-
stoornis als diagnose weerhouden, terwijl 
deze kinderen geen stoornis hebben. Hun 
enige beperking ligt dan in een tekort aan 
woordenschat en zinsbouw.

Ten slotte moeten we bij high-stake tes-
ting rekening houden met de verantwoor-
delijkheid die bij het kind gelegd wordt. 
Een kind kan alle vaardigheden en com-
petenties hebben om een taal te leren, 
maar kan door een te eenzijdige focus op 
de taalverwerving die het op dat moment 
heeft misschien onterecht weerhouden 
worden tot vervolgonderwijs.

MOET ER DAN NIETS 
GEBEUREN?

Daarover zijn de onderzoekers het ook 
eens. Niets doen, helpt zeker niet. Een 
goede taalverwerving vanaf een zo vroeg 
mogelijke leeftijd is noodzakelijk. Zo zijn 
initiatieven in de kinderopvang aan te 
bevelen. 

Ook in de klas is er niets mis met een 
versterkte aandacht voor taal. Maar dit 
gebeurt best in een groepsverband en niet 
enkel door leerlingen te isoleren in taal-
badgroepen. Aparte voorzieningen hebben 
volgens internationaal onderzoek zelfs 
een negatief effect op lange termijn. 

Wat wel effect heeft, is tijd om via instruc-
tie en programma’s taal aan te bieden, 
ter voorbereiding van lezen en schrijven, 
maar ook om woordenschat en zinsbouw 
sterker te maken. Ook tijdens het spelen in 
de klas moet de leraar tijd en ruimte kun-
nen nemen om intensiever, waar nodig, 
taal aan te bieden. Daarnaast zijn flanke-
rende maatregelen nodig om ook thuis 
mogelijkheden te voorzien om kwaliteits-
vol taal te oefenen.

Er zijn in het buitenland succesvolle pro-
gramma’s voorhanden die inzetten op een 
aanpak met een mix aan maatregelen, 
die volgens de onderzoekers succesvol 
zijn. Deze programma’s zetten in op een 
intensieve aanpak op klas- én individueel 
niveau waarbij een sterke focus ligt op de 
vrijheid en de ondersteuning van de lera-
ren. Enkele programma’s gebruiken zelfs 
de thuistaal van de leerling als opstap 
naar het aanleren van de instructietaal.

Als onderzoek aangeeft dat een kind of 
jongere met een taalachterstand tussen 
de 4 en 11 jaar het nodig heeft om bij te 
benen, dan zijn maatregelen op verschil-
lende niveaus nodig. En die kosten meer 
dan 20 miljoen euro … Ook buiten het 
basisonderwijs is taal een dagelijkse uit-
daging. 

High-stake taaltesten stellen alleen ‘iets’ 
vast: dat er een taalachterstand is, maar 
dan begint het verhaal pas. Dit werkt dus 
niet. Leraren in verschillende niveaus de 
ruimte en ondersteuning geven om zich 
met de kerntaken bezig te kunnen hou-
den, werkt duidelijk wel. 

Het blijft een belangrijke uitdaging om de 
kwaliteit van het Nederlands bij iedereen 
te versterken. Daarvoor bestaan verder 
nog mogelijkheden om de ontwikkelings-
doelen en eindtermen scherper uit te 
schrijven, te kijken welke programma’s 
effectief werken in het buitenland en daar 
de leraren mee te versterken. Want de 
leraar doet ertoe!
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COC gaat voor een werkbare 
loopbaan, werkbaar werk 
en veiligheid, ook in de 
lokale instellingen

SOCIALE VERKIEZINGEN

Zoals COC gaat voor een Vlaams loopbaanpact, 
zo kan elke instelling werk maken van haar eigen 
welzijnsbeleid. Op basis van de in kaart gebrachte 
eigen risico’s kan elke instelling maatregelen ne-
men om veilig en werkbaar werken in de instelling 
mogelijk te maken.

WERKBAAR WERK 
VOOR EEN PENSIOEN 
ZONDER RIMPELS

Minder dan de helft (45,7%) van het onderwijsper-
soneel in Vlaanderen heeft nog werkbaar werk1. 
46,3% heeft problematische psychische vermoeid-
heid, bij 23,7% is de werk-privébalans problema-
tisch (dubbel zoveel als de gemiddelde Vlaamse 
werknemer: 12,8%) … Onderwijspersoneelsleden 
zijn op twee jaar tijd meer dan een volle dag langer 
ziek2 dan andere werknemers. Elke instelling moet 
de werksituatie van haar personeel onder de loep 
nemen en van daaruit voor elk personeelslid het 
werk weer werkbaar maken.

Maak het verschil,
gebruik je stem.2

stemacv.be

Wil je ook rimpelloos
met pensioen?

Stem ACV voor een 
haalbare loopbaan

Door het coronavirus is beslist om de sociale verkiezingen uit te stellen. Je leest de afspraken rond het 
uitstel van de sociale verkiezingen na op de ACV-site corona. Hoe dan ook, COC blijft gaan voor werkbaar en 
veilig werk!

1 Zie Rapport Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019 – 
werknemers en Rapport Werkbaarheidsprofiel onder-
wijssector 2019, Stichting Innovatie & Arbeid. Onder-
wijs. Onderwijs scoort in Vlaanderen in vergelijking met 
de 14 sectoren het vierde laagst.

2 Voor meer informatie zie het Rapport afwezigheden naar 
aanleiding van ziekte 2018, Vlaams onderwijspersoneel, 
AGODI, 2019.

JOS WOUTERS
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Maak het verschil,
gebruik je stem.2

stemacv.be

Hou jij ook elke dag
je hart vast?

Stem ACV voor een 
veilige werkplek

Maak het verschil,
gebruik je stem.2

stemacv.be

Stem ACV voor  
minder stress

Draait je hoofd  
ook overuren?

VEILIGHEID ZORGT 
VOOR EEN GEZONDE 

WERKPLEK

In onderwijs zijn er weinig ernstige arbeidsongevallen. Maar 
worden ze überhaupt wel aangegeven? Zeker wat betreft 

grensoverschrijdende incidenten … door zowel leerlingen 
als ouders of anderen. Door het register van feiten door der-

den krijgen instellingen een beeld over grensoverschrijdend 
gedrag. Maar het moeten niet altijd dramatische voorvallen 

zijn. Ook roddels, informatie achterhouden, geen vertrou-
wen krijgen, jaarlijks een slechte uurrooster hebben …. zijn 

risico’s die lokaal aangepakt kunnen worden.

MINDER STRESS 
OM HET VOL 
TE HOUDEN

In onderwijs hebben 46,3% van de klachten te maken met 
stress: 41,1% ervaart de werkdruk als problematisch en 
40,8% lijdt onder de emotionele belasting. Bijna 40% van 
de ziektedagen wordt veroorzaakt door psychosociale 
aandoeningen. Dit bewijst dat de arbeidsinhoud, -omstan-
digheden, -voorwaarden, -verhoudingen en -organisatie op 
de agenda van het Comité MOETEN komen. Het is onbegrij-
pelijk dat er nog altijd instellingen zijn die geen risicoana-
lyse psychosociale risico’s hebben uitgevoerd.

Maak het verschil,
gebruik je stem.2

stemacv.be

Stem ACV voor  
minder stress

Draait je hoofd  
ook overuren?
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TOUR CBE: wat vinden de Centra voor 
Basiseducatie over het nieuwe decreet 
rechtspositie?

Onlangs stelden medewerkers van het departement Onderwijs en Vor-
ming, afdeling Beleid Onderwijspersoneel tijdens informele besprekingen 
van het VOC BE 1 het resultaat voor van hun bezoek aan een aantal centra 
voor basiseducatie. De reden hiervoor was een informele bevraging naar 
de impact van de recente inwerkingtreding van het nieuwe decreet be-
treffende de rechtspositieregeling van de personeelsleden van de basis-
educatie (DRP). We geven je graag een overzicht van dit rapport. 

Over de bevraging 

Alle centra werden aangeschreven, 
zeven centra gingen op de vraag in. De 
bedoeling van de TOUR CBE was om op 
een informele manier van alle perso-
neelscategorieën in de centra te weten 
te komen hoe het decreet rechtspositie 
op de werkvloer ervaren wordt en of 
de doelstellingen van het DRP gehaald 
zijn. Er is ook bij de centrumbesturen 
nagegaan hoe zij omgaan met de profes-
sionalisering en het welzijnsbeleid van 
de personeelsleden.

De doelstellingen 
van het DRP

Het DRP ging van start op 1 januari 2018. 
Het moest onder andere 
• een eenvoudig en apart statuut creë-

ren
• de centra in staat stellen een dyna-

misch personeelsbeleid te voeren
• in de door de overheid gesubsidieerde 

functies een vaste benoeming garan-
deren

• alleszins de bestaande regelgeving 
met betrekking tot de prestatierege-
ling, de verlofregeling, de vakantiere-
geling, de bezoldiging en de salaris-
schalen behouden.

De personeelsleden wilden in het DRP 
ook hun centrumopdracht en functiever-
loning kunnen behouden en een flexibele 
mobiliteit tussen opdrachten gegaran-
deerd zien. 

Drie luiken

Bij elk luik formuleren de centra aan-
dachtspunten en voorstellen tot verbe-
tering. 

Het DRP
Het nieuwe DRP ervaren de centra 
meestal als duidelijk en eenvoudig. Het is 
soms complex, bijvoorbeeld wanneer het 
over de verlofstelsels gaat. De toepas-
sing ervan zorgt ook voor meer adminis-
tratie. De centra kunnen net als voorheen 
een dynamisch personeelsbeleid voeren, 
lezen we in het rapport. Besturen vragen 
naast aandacht voor het welzijn van de 
personeelsleden, wat ze belangrijk vin-
den, ook aandacht voor het welzijn van 
de organisatie. 

De centra uiten kritiek op de toepassing 
van de ontwikkelcyclus. De Federatie 
voor Basiseducatie nam de leiding in 
het uittekenen hiervan. Nu blijkt de 
uitwerking ervan niet zo simpel: de ont-
wikkelcyclus wordt als te complex en te 
belastend ervaren. 

Uit andere aandachtspunten rond het 
DRP zoals de overgangsmaatregel rond 
het ziekteverlof, re-integratie na het 
ziekteverlof, vakantieverlof …blijkt dat 

deze verloven moeilijk toe te passen zijn, 
of dat ze niet op maat van de sector ba-
siseducatie zijn. 

Al deze aandachtspunten en bevindingen 
zullen met de sociale partners worden 
besproken om te bekijken of gans de 
sector ze ondersteunt en of er concrete 
wijzigingen moeten voorbereid worden. 
 
Professionaliseringsbeleid
De centra zetten niet alleen in op profes-
sionalisering voor het realiseren van het 
beleidsplan, maar ook in functie van de 
noden van de personeelsleden. Deze 
thema’s komen op verschillende manie-
ren naar boven: via de personeelsleden 
zelf, via de teamleiders ... 
Leren van en met elkaar blijkt heel be-
langrijk. De centrumopdracht leent zich 
daar goed toe. Er wordt ook (maar min-
der) beroep gedaan op externe organi-
saties voor professionalisering. Reden is 
dat externe organisaties minder op maat 
werken en het professionaliseringsbud-
get te klein is. De noodzaak naar externe 
ondersteuning is er hoe dan ook en daar-
om doen de centra ook daarvoor beroep 
op VOCVO, dat ze ook als een makelaar 
zien die mee zoekt naar organisaties die 
vormingen kunnen aanbieden. 

Vormingen voor directies zijn erg duur, 
daarom wordt het nascholingsbudget 
als te klein gezien. En welke rol moet een 
directeur opnemen? Er zijn ook noden bij 
onder andere ervaren leraren.

Psychosociaal welzijn op het werk
Er is in de centra veel aandacht voor en 
een uitgebreid beleid rond dit thema. De 
werkdruk is erg toegenomen door onder 
andere meer administratief werk. De 
centra doen inspanningen om de werk-
druk te beperken en de werk-privébalans 
in evenwicht te houden. Thuiswerk en 
afspraken rond avondwerk helpen de 
grenzen te bewaken. Ook de emotionele 
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1 Vlaams Onderhandelingscomité voor 
de Basiseducatie
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SYLVIE VANSPEYBROECK

COC is tevreden dat Katholiek Onder-
wijs Vlaanderen ingaat op de vraag van 
COC, COV en ACV Voeding & Diensten 
om ook aandacht te hebben voor het 
contractueel personeel in de onder-
wijsinstellingen. De vakbonden en 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen sluiten 
heel binnenkort voor hen ‘crisiscao’s’ 
af rond werkzekerheid en loonbehoud. 
Die cao’s bepalen dat onderwijsinstel-
lingen voor de arbeiders en bedienden 
in het gesubsidieerd vrij onderwijs (met 
uitzondering van de hogescholen) in de 
mate van het mogelijke een alternatieve 
tewerkstelling zoeken. Ze moeten daarbij 
wel rekening houden met de capaciteiten 
van het personeelslid en de informatie 
die nodig is voor het personeelslid om 

de opdracht goed te kunnen uitvoeren. 
Daarnaast moet het personeelslid kun-
nen beschikken over het nodige bescher-
mingsmateriaal. Als een personeelslid 
toch geen prestaties meer kan leveren 
of als iemand tot de risicogroep behoort, 
is er sprake van overmacht en krijgt het 
betrokken personeelslid zijn loon toch 
nog uitbetaald.

Op basis van dezelfde door COC aange-
brachte vraag, elementen en argumen-
ten vraagt GO! via een richtlijn aan de 
scholengroepen om hun contractuele 
personeelsleden verder aan het werk te 
houden en hen te blijven bezoldigen van-
uit de scholengroep. GO! rekent daarbij 
op hun begrip en solidariteit in deze voor 

iedereen moeilijke situatie en stelt voor 
om minstens tot 3 april 2020 de richtlijn 
te volgen en tot dan niet in te stappen in 
het stelsel technische werkloosheid. GO! 
gaat ondertussen ook in overleg met de 
overheid en andere onderwijsverstrek-
kers om samen het thema aan te pakken. 

De contractuele personeelsleden van 
OVSG en POV worden net zoals de andere 
werknemers van de steden, gemeenten 
en provincies in het stelsel technische 
werkloosheid geplaatst.

SYLVIE VANSPEYBROECK EN KOEN WILS

In deze rare tijden ook aandacht voor de contractuele arbeiders en 
bedienden in de onderwijsinstellingen

belasting op het personeel door het wer-
ken met de meest kwetsbare doelgroe-
pen in de maatschappij is niet te onder-
schatten. Vormingen en procedures bij 
grensoverschrijdend gedrag moeten 
soelaas bieden. 

En nu?

COC wil hierover de achterban raadple-
gen. Op vraag van de drie vakorganisa-
ties was er daarom op maandag 30 maart 
2020 een toelichting gepland van het vol-
ledige rapport door de medewerkers van 
het departement Onderwijs en Vorming 
aan de werkgroepleden van COC en de 
andere vakorganisaties samen. Door de 
coronacrisis stellen we deze toelichting 
uit naar een latere datum. 

BELANGRIJKE INFO over de LOC-verkiezingen in de centra voor 
basiseducatie en het VOCVO

Na overleg met de Federatie van de werkgevers in de Basiseducatie en het VOCVO 
hebben we de vraag gesteld aan de overheid om in te grijpen in de procedure van 
de LOC-verkiezingen en deze verkiezing uit te stellen tot een latere datum. 
De concrete elementen van de procedure moeten uiteraard nog besproken wor-
den. De datum voor het indienen van de lijsten zal wellicht niet veranderen.
We houden jullie (via de vakbondsafgevaardigden) op de hoogte van de (eventueel 
veranderde) procedure en verdere ontwikkelingen. 

WIL JE JE KANDIDAAT STELLEN, NEEM DAN SNEL CONTACT OP MET JE LOKALE 
VAKBONDSAFGEVAARDIGDE EN/OF HET PROVINCIAAL SECRETARIAAT.
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Deliberaties schooljaar 2019-2020

Deliberaties secundair onderwijs: 
voortaan bindend advies bij B-attest!

De delibererende klassenraad 
in het voltijds gewoon secundair 

onderwijs en OV4 van het 
buitengewoon secundair onderwijs 

heeft vanaf dit schooljaar een 
bijkomende opdracht. Wanneer 

de klassenraad in juni of augustus 
een B-attest uitreikt, zal ze daarbij 

voortaan ook een advies moeten 
formuleren. De leerling zal bij een 

B-attest immers enkel nog kunnen 
overzitten na een gunstig advies 

van de delibererende klassenraad. 
Dat advies is ook bindend. Wanneer 

de leerling wil overzitten, is ook 
nog een niet-bindend advies van het 

CLB nodig. De ouders moeten dit 
zelf aan het CLB vragen.

Voor de volledigheid vermelden we nog dat 
de delibererende klassenraad op het einde 
van het 1ste leerjaar A of B, geen B-attest 
meer kan uitreiken sinds de invoering van 
de Modernisering van het Secundair Onder-
wijs. In de plaats daarvan is een A-attest 
met beperkingen gekomen. Het oriënte-
ringsattest A in het 1ste leerjaar A en B kan 
voortaan bepaalde basisopties of pakket-
ten van het 2de leerjaar A of B uitsluiten. 
Ook in dat geval is overzitten niet mogelijk.

Gevolgen voor de delibere-
rende klassenraad
De delibererende klassenraad van het 
schooljaar 2019-2020 krijgt daardoor 
een extra taak. Het advies moet voortaan 
namelijk systematisch vermeld worden op 
het B-attest, daar waar dat tot nu toe geen 
verplichting was. De school zal in haar 
schoolloopbaanbeleid daar dus op moeten 
voorzien. De informatie die tot dat advies 
leidt, moet in de loop van het schooljaar 
verzameld worden. Om deze extra op-
dracht voor de delibererende klassenraad 
te beperken, zou de school ervoor kunnen 
opteren om als ‘standaard’ een negatief 
advies te geven. Een B-attest betekent im-
mers dat de leerling geslaagd is, maar niet 
in alle studierichtingen zijn loopbaan kan 
verderzetten. Op die manier moet de deli-
bererende klassenraad enkel motiveren 
waarom ze toch een gunstig advies geeft 
zodat de leerling het jaar kan overzitten.

Belangrijke stap vooruit
Deze nieuwe regelgeving verzwaart dan 
wel de opdracht van de delibererende 
klassenraad, ze is een grote stap in de 
herwaardering van de delibererende en 
andere klassenraden. Voor het eerst 
wordt een advies echt bindend. Hoewel 
dat tegenstrijdig klinkt – een advies houdt 
eigenlijk geen verplichting in –, geeft de 
(vorige) Vlaamse Regering hiermee wel 
het signaal de professionaliteit van een 
lerarenteam ernstig te nemen. Hopelijk 
neemt de nieuwe regering nog dergelijke 
maatregelen.

Overzitten van een leerjaar
Een leerling in het voltijds gewoon se-
cundair onderwijs en OV4 van het bui-
tengewoon secundair onderwijs kan in 
een aantal welomschreven situaties1 het 
jaar overzitten. Hij kan het 1ste leerjaar A 
aanvangen nadat hij in het 1ste leerjaar 
B geslaagd was. Hij kan opteren voor het 
1ste leerjaar A of B wanneer hij daar niet 
geslaagd was. Voor de andere leerjaren 
kan hij kiezen om dezelfde of een andere 
studierichting van hetzelfde leerjaar over 
te doen nadat hij niet geslaagd was in 
een bepaalde studierichting. Hij kan ook 
overzitten wanneer hij een gelijkwaardig 
leerjaar heeft gevolgd in een school van de 
Franse of Duitstalige Gemeenschap of in 
een school met een buitenlands onderwijs-
stelsel.

Nieuwe regels voor  
overzitten met een A-attest
Naast de reeds opgesomde situaties, 
kon een leerling tot en met dit schooljaar 
kiezen voor een studierichting nadat hij 
een A-attest behaalde in een andere stu-
dierichting. In het kader van het terugdrin-
gen van het zittenblijven, heeft de vorige 
Vlaamse Regering nog beslist dat dit vanaf 
1 september 2020 enkel nog kan na een 
niet-bindend advies van het CLB dat de 
ouders zelf moeten vragen aan het CLB. 
Dit advies wordt opgenomen in het leerlin-
gendossier.

Overzitten met een B-attest
Ook de regels voor het overzitten na een 
B-attest zijn gewijzigd. Vanaf 1 september 
2020 kan een leerling in dat geval enkel 
nog overzitten na een gunstig advies van 
de delibererende klassenraad. Bovendien 
moeten de ouders (of de meerderjarige 
leerling) aan het CLB ook nog een niet-
bindend advies vragen. Enkel dan is over-
zitten na een B-attest nog mogelijk. Bij een 
ongunstig advies van de delibererende 
klassenraad moet de leerling, ongeacht de 
school, naar een hoger leerjaar overgaan. 

KOEN WILS

1 Omzendbrief SO64, Structuur en or-
ganisatie van het voltijds secundair 
onderwijs, hoofdstuk 3.13 - publica-
tiedatum 25/06/1999 - laatste wijzi-
ging 04/02/2020

BEZORG JE 

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE 

SYNDICALE PREMIE 
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COC-SECRETARIAAT

VOOR 30 JUNI 2020!
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Waar komt de S-factor 
vandaan?
De S-factor is onlosmakelijk verbonden 
met de opheffing van de programmatie-
stop en de budgettaire context waarin 
het nieuwe decreet voor het DKO moest 
ontstaan. In de memorie van toelichting 
bij het decreet DKO staat: […] Tegelijk 
neutraliseert het niveaudecreet de 
impact van nieuwe oprichtingen op de 
overheidsuitgaven via een structureel be-
heersingsmechanisme en vermijdt daar-
door het risico op budgettaire ontsporing 
voor de Vlaamse overheid. […] 

Hoe werkt de S-factor?1

De S-factor is dus een budgettair beheer-
singsmechanisme dat het veld helpt om 
de programmaties te financieren zolang 
de opbouw duurt. De factor werkt apart 
voor de beeldende en audiovisuele kun-
sten (BAK) en in de podiumkunsten (PK). 
De overheid legt dus een solidariteit op 
tussen de academies onderling. Na volle-
dige opbouw neemt de overheid over. 

Concreet is de S-factor een aanwendings-
percentage op basis van de verhouding 
tussen de omkadering voor programma-
ties en de totale omkadering. 

Voorbeeld: wanneer de omkadering voor 
alle programmaties samen 10 lestijden 
is en de totale omkadering 1000 lestijden 
bedraagt,, dan is de verhouding 10/1000 
= 1 %. De S-factor is dan 99%. 

De S- factoren kunnen jaarlijks variëren 
naargelang de verhouding tussen de 

De solidariteitsfactor in het 
deeltijds kunstonderwijs: 
toch niet zo vanzelfsprekend!

De titel van dit artikel komt in volle coronacrisis wellicht raar over, 
maar sinds de grote hervorming van het deeltijds kunstonderwijs 
(DKO) op 1 september 2018 is de solidariteitsfactor of kortweg de 
S-factor een veel besproken begrip in dit onderwijsniveau. En je kan 
het de personeelsleden uit het DKO niet kwalijk nemen. Hierna lichten 
we het ontstaan van de S-factor toe, hoe het mechanisme werkt en 
welke impact hij heeft op de werking van de academies in het DKO. 

SYLVIE VANSPEYBROECK

omkadering van het aantal lopende en 
nieuwe programmaties en de totale om-
kadering. Voor het schooljaar 2019-2020 
was de S-factor in de BAK 96,9% en in de 
PK 96,3%. Er is nog geen zicht op de S-
factor voor het komende schooljaar. 

Impact op de academies
Het nieuwe decreet voorziet een aantal 
maatregelen om de gevolgen van de 
nieuwe omkaderingsberekeningen op 
te vangen. Maar in de memorie van toe-
lichting staat ook: ‘De aanwendingsper-
centages die in het verleden ingevoerd 
zijn omwille van besparingen verdwijnen 
als afzonderlijke berekeningsparameter, 
zonder evenwel de impact ervan onge-
daan te maken.’ COC was het daar ten 
tijde van de onderhandelingen over het 
decreet DKO al niet mee eens. Want er 
is met het nieuwe decreet dus vertrok-
ken met een achterstand. Nog minder 
omkadering voor de academies betekent 
dat er te weinig is voor alle taken van een 

academie. Met eventuele negatieve ef-
fecten tot gevolg zoals boventalligheid, 
vermindering van de huidige goede on-
derwijskwaliteit ... 

Evaluatie
We zijn tevreden in het regeerakkoord te 
lezen dat DKO op de kaart staat. Door het 
decreet te evalueren, stellen we vast dat 
het DKO erkend wordt. Maar we hebben 
wel vragen rond bijvoorbeeld het bijstu-
ren om tot een rationeel onderwijsaan-
bod te komen. COC wil betrokken blijven 
bij deze evaluatie. 

Dienstbrief 
Rond dit tijdstip liggen de programmatie-
aanvragen van de academies ter advi-
sering voor in de Raad Levenslang en 
Levensbreed Leren van de VLOR. Dit 
advies is de basis voor de Vlaamse Rege-
ring om aanvragen goed of af te keuren. 
Het aantal programmaties bepaalt mee 
de S-factor. 

Elke academie krijgt naar het einde van 
het schooljaar een dienstbrief van Agodi2 
met de omkadering voor de academie en 
de S-factor. De dienstbrief is verplichte 
informatie voor het lokale onderhande-
lingscomité. Voor vragen over de S-factor 
raadpleeg je best je COC-vakbondsafge-
vaardigde of het provinciaal secretariaat. 

1 Bron: Toelichting Agodi in Commissie DKO VLOR januari 2020
2 Agentschap voor onderwijsdiensten
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DE LEERKRACHT 
WORDT EEN LEERTEAM 
De Standaard – 6 maart 2020

Niet langer één leerkracht voor de klas, 
maar een team. Gedaan met de klas-
sieke lesuren en tijd voor onderwijs op 
maat van elke leerling. 

Het Gemeenschapsonderwijs stelt van-
daag zijn visietekst voor 2030 voor.

‘ACTIE NODIG TEGEN GEWELD TEGEN LEERKRACHTEN’ 
De Morgen – 11 maart 2020

In 2019 werden 95 leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs slachtoffer van 
agressie. Ze liepen hierbij een letsel op zoals omschreven in de arbeidsongevallen-
wetgeving. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts op 
een schriftelijke vraag van Karolien Grosemans (N-VA).

Het Coronavirus overheerst al weken het nieuws. Maar waren er nog andere opmerkelijke artikels over onderwijs die 
de wenkbrauwen doen fronsen of je even doen nadenken? Wij zetten ze hier op een rijtje. 

Marjolijn Clijsters

Op de Kop

‘ACHTERSTAND 
VOOR KANSARME 
LEERLINGEN IS GROTE 
BEZORGDHEID’ 
De Standaard – 17 maart 2020

Afstandsonderwijs is minder evident 
voor kinderen uit kansarme milieus. ‘Als 
de scholen weer opengaan, moet hun 
achterstand snel worden weggewerkt.’

‘Als de leraars maar geen 
behangpapier zijn in het overleg’ 
De Tijd – 7 maart 2020

Excelleren of emanciperen? Meer blok-
ken of juist spelend leren? Minister van 
Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zoekt zes 
leerkrachten om samen met zes experts 
het slabakkende Vlaamse onderwijs 
weer op koers te krijgen.

‘VERBREDEN IS TOEKOMST VAN 
HOGER ONDERWIJS’ 
De Morgen – 9 maart 2020

Zijn studenten te veel vakidioten? Vol-
gens Herman Van Goethem wel. In zijn 
tweede termijn als Universiteit Antwer-
pen-rector wil hij bachelorstudenten van 
verschillende walletjes laten eten.

Gent pakt zelf het 
lerarentekort aan 
De Standaard – 3 maart 2020

De stad Gent richt een taskforce op om het lerarentekort aan te pakken. Zo wil ze 
een ‘war for talent’ tussen de scholen voorkomen.
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‘BEPERK DE 
VRIJE SCHOOLKEUZE’ 
De Morgen – 4 maart 2020

Het Vlaamse onderwijs verschilt erg van het Franstalige, maar één zaak hebben 
ze wel gemeen: nergens ter wereld is sociale afkomst zo bepalend voor school-
prestaties. En dus dringt een hervorming zich op.

‘DIT ZOU WEL EENS 
EEN GROTE STAP 
VOORUIT 
KUNNEN ZIJN’ 
Knack – 18 maart 2020

Om hun leerlingen de komende weken toch een 
beetje bij de les te houden, móéten leerkrach-
ten zich wel verdiepen in alle mogelijke vormen 
van digitaal leren.

Hoe 
lok je 
een 
leraar? 
De Standaard – 21 februari 2020

Een premie of een bedrijfswagen erbij: 
in het onderwijs kan het niet. Toch doen 
scholen er alles aan om toekomstige leer-
krachten aan te trekken en te houden.

HERVORMING?

Nooit méér leerlingen in 
Nederlandstalig  
onderwijs in Brussel 
De Standaard – 27 februari 2020
Bijna 50.000 leerlingen gaan dit schooljaar naar het Brus-
selse Nederlandstalig onderwijs. Dat is een stijging van 
3 procent tegenover vorig schooljaar en het dubbele van 21 
jaar geleden.

HET CLB IN MOEILIJKE TIJDEN. 
Medewerkers houden contact met hun cliënten … 

CLBchat.be

(anoniem 
chatonthaal van 
de CLB-sector)

Blended tools

(bv: blended 
chatten )

chat-met-je-CLB

(anonieme 
chatbox voor elk 

CLB)+3%



Beste COnneCt

Ik heb, na lang nadenken, besloten om contact op te nemen met 
jullie. Ik ben Olivia, een 42-jarige administratief medewerkster 
in een school in de Kempen. Ik woon op een kleine kilometer van 
mijn school. Ik studeerde in 1998 af als bachelor voor het secun-
dair onderwijs. Na een kleine omzwerving in de privésector als 
bankbediende kreeg ik een job aangeboden in mijn oude school. 
Ik heb niet getwijfeld. Het was een droom om in het onderwijs te 
kunnen werken en de combinatie te maken met het administra-
tieve werk. 

Ik werkte me al vlug in in een klein team. We waren met vijf 
ondersteunende personeelsleden en we werkten fijn samen. Ik 
spitste me vooral toe op leerlingenadministratie en nam er het 
toezicht en andere ondersteunende taken graag bij.

Vijf jaar geleden werd beslist om onze school te laten fuseren 
met een nabijgelegen school. We zagen dat eigenlijk niet zo 
goed zitten, maar we begrepen de argumentatie voor de schaal-
vergroting van het schoolbestuur wel. Er werd ons beloofd dat 
we onze arbeidsomstandigheden zouden behouden. In eerste 
instantie zou er niet zoveel veranderen.

Met de fusie kwam er een tijdje later ook een nieuw beleid. De 
twee directeuren verdeelden de taken onder elkaar en al gauw 
bleek dat de beloftes niet konden worden waargemaakt. Op het 
einde van vorig schooljaar kregen we te horen dat er een reor-
ganisatie zou komen bij het ondersteunend personeel. Er waren 
minder uren en punten door een teruglopend leerlingenaantal en 
twee jongere collega’s moesten de school verlaten. Er werd een 
andere taakverdeling opgemaakt.

Ik kreeg de vraag om me vooral op ICT toe te leggen. Het opvol-
gen van Smartschool en Informat, de organisatie van de server, 
de updates van de computers.

Mijn directeur vond dat ik goed met computers overweg kon (Ik 
werk graag met computers, maar ik ben echt geen informati-
cus.) en ik mocht me laten nascholen. Ik moet eerlijk zijn, ik zag 
dat eigenlijk wel zitten. Een nieuwe uitdaging, een andere invul-
ling, minder heen- en weergeloop. 

Wat heb ik me vergist! Ik doe mijn job helemaal niet graag. Ik 
haal hier helemaal geen energie uit. Ik mocht in september al 
ervaren dat dit helemaal geen gemakkelijk taak was. Informat 
en Smartschool opstarten … wat een job! Ik maakte, onbewust, 
ook heel wat fouten en naar aanleiding van die fouten volgde 
een functioneringsgesprek. 
Dat gesprek was niet goed. Ik kreeg een lijstje voor mijn neus 
van alle fouten die ik had gemaakt. De directeur toonde wel wat 
begrip vanwege de nieuwe invulling van mijn job, maar hij voeg-
de er toch fijntjes aan toe dat dit een verwittiging was en dat ik 
maar beter de fouten in de toekomst kon vermijden. 

Ik kan je verzekeren, daar was ik niet goed van. Ik zou mijn 
droomjob willen blijven doen voor de rest van mijn loopbaan, 
maar op deze manier wordt dat ontzettend moeilijk. Dus, COn-
neCt, kunnen jullie me helpen?

Met vriendelijke groeten
Olivia Denolf, ondersteunend perso-
neelslid

Vraag het aan COnneCt

Geachte mevrouw Denolf
Beste Olivia

Wij van COnneCt zijn blij dat je contact hebt opgenomen 
met ons. We begrijpen dat het momenteel niet gemakke-
lijk is voor jou om je job nog met dezelfde energie te blij-
ven uitvoeren.

We herkennen jouw verhaal en het is niet voor het eerst 
dat ondersteunend personeel contact opneemt met ons 
om gelijkaardige redenen. Reorganisaties hebben altijd 
een grote impact op al het personeel, maar het onder-
steunend personeel heeft het vaak nog wat moeilijker.

Het is niet evident om je probleem via mail of telefoon op 
te lossen. We zouden dan ook willen voorstellen om een 
afspraak te maken, om samen met jou een oplossing te 
zoeken voor je problemen. 
Geef je aan wanneer we even kunnen bellen?

Alvast bedankt en hou moed!
Met vriendelijke groeten
Theo en Gert

Wat kan COnneCt doen 
voor Olivia?

Wil je meer weten over COnneCt of zit je zelf met een vraag? 
Neem dan zeker eens een kijkje op 
https://www.hetacv.be/acv-coc/connect.
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Olivia

GERT MAENE
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De Vlaamse Regering keurde in mei 2019 twee startnota’s over duaal 
leren van de ministers van Onderwijs en Werk goed: een startnota 
over duaal leren in het volwassenenonderwijs en eentje over duaal 
leren in het hoger onderwijs. Tijd voor een situering en een stand van 
zaken over de verdere beleidsvoorbereiding rond duaal leren in het 
volwassenenonderwijs. 

Hoe het begon1

Op 1 september 2019 startte het duaal 
leren in het secundair onderwijs. De 
memorie van toelichting bij het decreet 
van 30 maart 2018 over duaal leren in 
het secundair onderwijs vermeldt dat het 
“expliciet de ambitie is om duaal leren 
mogelijk te maken in het volwassenen-
onderwijs en het hoger onderwijs”. In de 
beleidsbrief Onderwijs 2018-2019 zegt 
de toenmalige onderwijsminister dat 
“een overlegplatform in de VLOR samen 
met de belanghebbenden waaronder de 
SERV zal nagaan hoe we het duaal leren 
in het volwassenenonderwijs zullen kun-
nen introduceren” en dat “ze samen met 
alle betrokken stakeholders zal bekijken 
welke trajecten men in het hoger onder-
wijs kan opzetten waarin werkplekleren 
een sterkere plaats inneemt.”

De beleidsbrief Werk toonde een gelijk-
soortige ambitie want: “ESF2 [...] lanceert 
in het najaar 2018 een oproep voor piloot- 
projecten duaal leren in het hoger - en 
volwassenenonderwijs.”

Ook het volwassenenonderwijs 
gaat duaal

Het ‘Skills Strategy Diagnostic Report’ 
van de OESO vindt dat Vlaanderen een 
cultuur van levenslang leren moet be-
vorderen door onder andere leren op de 
werkvloer in Vlaanderen uit te breiden 
naar hogescholen, universiteiten en vol-
wasseneneducatie.

De VLOR en de SERV brachten advies uit 
over duaal leren in het volwassenenon-
derwijs, waarna het ESF 13 projecten 
goedkeurde om duale trajecten uit te 
werken. Deze projecten lopen zowel in 
het hoger onderwijs (negen projecten: 
zowel graduaats-, bachelor- als master-
opleidingen) als in het volwassenenon-
derwijs (vier projecten). Er is ook één 
gezamenlijk project. Een voorbereidende 
fase duurde zes maanden en momenteel 
(2019-2020) loopt een uitvoeringsfase 
met de cursisten en studenten via een 
duaal traject. Het ESF ondersteunt ook 
een lerend netwerk getrokken door het 
Departement Onderwijs en Vorming in 
samenwerking met Syntra Vlaanderen. 
Deze ESF-projecten startten al op  
5 maart 2019.

Hoe gaat het verder?
Het Managementscomité Onderwijs en 
Vorming en Werk werkt de beleidsvoor-
bereiding rond duaal leren in het volwas-

senenonderwijs en het hoger onderwijs 
uit en brengt het resultaat samen met 
de input uit de Ad hoc klankbordgroep 
duaal leren hoger onderwijs en volwasse-
nenonderwijs en het ESF-project Lerend 
Netwerk. Het Departement Onderwijs en 
Vorming en Syntra Vlaanderen sturen dit 
netwerk aan. 

Overlegplatform VLOR
In de VLOR vergaderen de ad hoc klank-
bordgroepen duaal leren hoger onderwijs 
en volwassenenonderwijs apart, soms 
samen. Daarin zitten minstens de VLOR, 
waarin ook COC, de SERV en de admi-
nistraties van Onderwijs en Vorming en 
Werk en Sociale Economie. Dit platform 
is een klankbord voor het beleid en denkt 
mee na over de aangekaarte beleidsvra-
gen of discussiepunten. 

De klankbordgroepen vergaderden al een 
drietal keer over de onderwerpen die de 
startnota’s ‘duaal leren in het volwas-
senenonderwijs’ en ‘duaal leren in het 
hoger onderwijs’ behandelen, zoals de 
voorgestelde definitie over duaal leren, 
welke activiteiten vallen daar dan onder, 
de haalbaarheid van het streefdoel van 
één derde werkplekleren, de program-
matieprocedure … Moet het duaal leren 
mogelijk zijn in alle opleidingen in het 
volwassenenonderwijs? Hoe zit het met 
de kwaliteitscriteria? De mentoren? La-
ter komen nog de leervergoedingen en de 
incentives voor de leerondernemingen 
aan bod. 

Wordt zeker vervolgd en COC houdt de 
vinger aan de pols!

SYLVIE VANSPEYBROECK

1 Bron: Nota aan de Vlaamse Regering 
over Duaal leren in het Hoger Onder-
wijs en Volwassenenonderwijs

2 Europees Sociaal Fonds
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Excelleren in onderwijzen

Hoger onderwijs staat onder druk. De te krappe middelen zijn op 
zich al een probleem om de onderwijskwaliteit hoog te houden. 
Maar de meervoudige opdracht van het hoger onderwijs, waar naast 
onderwijs ook aandacht moet zijn voor onderzoek, innovatie en 
dienstverlening, maken het moeilijk voor de lesgever om de nodige 
ruimte te maken voor die lessen. Een goede les is een basisvereiste in 
beoordelingen van lesgevers, maar excelleren, carrière maken ... dat 
doe je op onderzoek, innovatie of dienstverlening.

aan waar een hogeschool of universiteit 
mee bezig is en hoe goed die scoort. Voor 
onderwijs is dit moeilijker. Hoewel men 
kan aangeven hoeveel studenten, con-
tacturen, studiepunten, sessies, prac-
tica … er gegeven worden, is dit nergens 
een appreciatie van hoe goed dat onder-
wijs wel is. En daar wringt het schoentje: 
hoe zie je dan excellentie in onderwijs? 
Hoe kan je zien of aanpassingen in het 
onderwijsproces gebeuren in functie 
van het leerproces van studenten? Hoe 
meet je hier verbeteringen? Dit blijft heel 
vaak onderbelicht in het beloningsbeleid 
van instellingen, waardoor als vanzelf 
de focus van docenten wegebt van het 
onderwijsgebeuren.

Op het sociaal overleg werden een aantal 
aanbevelingen vanuit werkgevers toege-
licht. Punten die COC ook in de sector wil 
bespreken.1

De aanbevelingen luiden:
1. Maak een taak-domein gebaseerd 

leerkader waarbij lesexpertise en 
expertise-ontwikkeling gewaardeerd 
worden.

2. Ontwerp uitgebalanceerde loopba-
nen waar in verschillende fases alle 
domeinen aan bod kunnen komen. Zo 
kan iemand na enkele jaren project-
werk meer focussen op lesgeven. Het 
kan een kruisbestuiving worden in de 
loopbaan waarbij interne expertise 
gebruikt wordt en waarbij ook onder-
nemerszin aangemoedigd wordt. 

3. Gebruik gevarieerde beoordelingsme-
thoden voor onderwijs. Bijvoorbeeld 
door tussen collega’s een leerge-
meenschap te creëren. Hierbij kun-
nen ze via intervisie ook van elkaar 
leren. Niet enkel kan dit lesgevers 
versterken, het kan ook het onder-
wijsproces binnen een hogeschool 
of universiteit ten goede komen. Hoe 
ver peer-evaluaties en zelfevaluaties 

Europees probleem, 
Europees overleg

Dit gevoel, dat ook aan bod komt in het 
kwaliteit/tijdsboek van COC, leeft niet 
alleen in het Vlaamse hoger onderwijs. 
Ook op Europees niveau is dit probleem 
gekend. Op 12 februari 2020 stonden 
we tijdens het Europese sociaal overleg 
hoger onderwijs, dat 1 maal per jaar 
doorgaat, stil bij dit vraagstuk. COC 
maakte deel uit van een werkgroep 
samengesteld met zowel vertegenwoor-
digers van werkgeversorganisaties als 
van werknemersorganisaties.

Noodzaak om dit bekijken

Loopbanen in hoger onderwijs zijn 
dynamischer dan in andere onderwijs-
sectoren. Ook in Vlaanderen zien we dat. 

1  Career paths in teaching, EUA

Zelden worden docenten direct aange-
worven als docent, zelfs als lector. Vaak 
presteren zij eerst enkele jaren in onder-
zoek of in het bedrijfsleven. Ze starten 
dus vaak met een andere achtergrond. 
Dit is zeker een meerwaarde, maar vaak 
is er (minder) sprake van een echte le-
rarenopleiding. Bij starters moet er dus 
ook in het loopbaanperspectief rekening 
gehouden worden met professionalise-
ring als lesgever. In de praktijk stellen we 
vast dat door het onzekere statuut van 
docenten in de eerste jaren, de focus 
minder gelegd wordt op kwalitatief on-
derwijs. Er is druk om mee te presteren 
in onderzoek, innovatie en dienstverle-
ning. Onderwijs is wel belangrijk, maar 
daar onderscheid je je niet mee. 

Om dit te kunnen aanpakken, is er nood 
aan duidelijke doelstellingen. Instel-
lingen van hoger onderwijs, zowel 
universiteiten als hogescholen, moeten 
goed onderwijs waarderen en dit op een 
gelijkwaardige manier evalueren als 
onderzoek en innovatie. Zeker in onder-
zoeksomgevingen (universiteiten) lijkt 
dit een diepgeworteld probleem. Een 
andere uitdaging is het ontbreken van 
een kwantificeerbaar meetsysteem naar 
leskwaliteit. Ook in Vlaanderen speelt 
dit. Instellingen weten bijvoorbeeld heel 
goed waar ze staan op het gebied van 
onderzoek en dienstverlening. Het aan-
tal en de omvang van contracten, publi-
caties en hun impact, presentaties op 
congressen … zijn meetbaar en geven 
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JAN SOONS

Wij applaudisseren voor de hogescholen 

Het begon met de hogeschool PXL die als eerste besliste de deuren te sluiten. De 
andere hogescholen volgden snel terwijl niemand echt in de gaten had wat er aan het 
gebeuren was.
De doorgedreven federale maatregelen riepen veel vragen op bij de personeelsleden. 
Hoe waarborg je de kwaliteit van het hoger onderwijs in deze crisis? Hoe wil je de stu-
denten toch nog betrekken in de dagdagelijkse werking? Hoe draag je zorg voor al die 
personeelsleden? Hoe overbrug je überhaupt deze periode waarvan het einde nog niet 
in zicht is?

We merken dat veel hogescholen een enorme bereidwilligheid en begrip aan de dag 
leggen. Velen gaan er prat op hun personeel tewerk te blijven stellen en een tijdelijke 
werkloosheid wegens overmacht te vermijden. Dit vergt evenwel wat creativiteit maar 
het huidige digitaal tijdperk biedt een waaier aan mogelijkheden: blended learning, 
digitale platformen …Het personeel en hogeschool slaan op de meeste plaatsen de 
handen in elkaar. Studenten kunnen van thuis de lessen blijven volgen. We zien en voe-
len een grote samenhorigheid en dat stemt ons gelukkig.

Veel hogescholen verdienen nu een (groene) pluim als het aankomt op een warm, 
eerlijk en fair personeelsbeleid. We zien dat er veel inspanningen worden geleverd om 
mensen, die in de tijdelijke werkloosheid terechtkomen wegens overmacht, hun loon te 
waarborgen en bij te passen waar nodig. Hier kunnen we alleen maar onze appreciatie 
voor uitdrukken en hopen dat ook andere hogescholen dit voorbeeld volgen.

Het kan en mag niet de bedoeling zijn dat de personeelsleden opdraaien voor de kosten 
van deze crisis. Het mag niet de bedoeling zijn dat hogescholen net nu een besparings-
operatie gaan doorvoeren met de coronacrisis als excuus. Het mag niet de bedoeling 
zijn dat personeelsleden ‘gedwongen’ worden overuren of recup op te nemen omdat ze 
niet in de mogelijkheid zijn van thuis uit te werken. Het mag niet de bedoeling zijn de 
meest kwetsbare personeelsleden van de organisatie hierdoor zwaar te treffen.

De meest ideale weg om over de effecten van de federale maatregelen op de perso-
neelsleden te spreken is in het HOC. We hebben er alle begrip voor dat ook deze bespre-
kingen via een alternatieve, digitale weg gebeuren, maar drukken uitdrukkelijk onze 
wens uit deze gesprekken zeker aan te gaan.

Een andere mogelijkheid bestaat erin aan de plaatselijke vertegenwoordigers van het 
CPBW een risico-analyse te vragen.

COC blijft de evolutie in de instellingen opvolgen.

Met eventuele vragen kan je nog altijd terecht bij jouw plaatselijke afgevaardigde.
Het team Hoger Onderwijs blijft bereikbaar via mail en telefoon. Hou zeker ook de web-
site, Facebook, Twitter … in de gaten.

Tot slot: volg de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen nauwgezet op en zorg goed voor 
jezelf en voor elkaar. Alleen samen kunnen en moeten we deze crisis het hoofd bieden.

moeten gaan, moet uiteraard ook 
besproken worden. Zo’n leergemeen-
schap moet ook een veilige omgeving 
zijn om te leren en niet alleen te be-
oordelen. 

4. Maak goed onderwijs zichtbaar in de 
instelling. Te vaak blijft een goede les 
verborgen tussen lesgever en stu-
denten. Meer visibiliteit kan andere 
lesgevers motiveren. 

5. Voorzie middelen en structuren om 
leren en lesgeven te ondersteunen. 
Versterk docenten en lectoren in 
hun rol als lesgever. Deze structuren 
moeten ook voldoende over vakdisci-
plines heen gaan.

Tijdens het overleg was er consensus 
dat hoger onderwijs een cruciale rol 
speelt in de alsmaar evoluerende Eu-
ropese kenniseconomie. De taak van 
lesgever moet dus sterker gewaardeerd 
worden.
Voor COC was dit signaal niet nieuw. In 
ons kwaliteitsboek komen ook verschil-
lende pistes naar voren om de onder-
wijskwaliteit te versterken door perso-
neel voldoende tijd en middelen hiervoor 
te geven. 
COC zal deze aanbevelingen naast de 
onze leggen. We erkennen immers ook 
de nood in Vlaanderen. Naast een kwali-
teitssysteem dat over de onderwijskwa-
liteit waakt, is er immers ook het finan-
cieringssysteem. In combinatie met een 
structurele onderfinanciering van het 
hoger onderwijs legt dit een druk op, en 
daar wil COC waakzaam voor blijven.
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Er waren momenten dat de 
rekken in de warenhuizen 
even leeg waren als de school-

banken in de klassen. En dat was 
niet de bedoeling. Van die rekken in 
de warenhuizen, bedoel ik. Van de 
schoolbanken in de klassen was het 
wel de bedoeling. En nodig was het 
evenmin? Van die rekken, bedoel 
ik. Of het wel nodig was van die 
schoolbanken, daar zijn we niet over 
uit. Daar moeten specialisten over 
oordelen. Daar spreek ik mij niet 
over uit. 

Over die lege rekken en de onzin er-
van - of is waanzin een beter woord? 
- wil ik het wel hebben. Meer bepaald 
over dat fenomeen van hamsteren 
dat de oorzaak was van die lege 
rekken in de warenhuizen. Hoe 
komt het dat zo veel mensen aan 
het hamsteren slaan, terwijl uit alle 
monden van de media gebazuind 
wordt dat het niet hoeft? Meer zelfs, 
dat het schadelijk is, want asociaal 
en bevoorrading verstorend.
De neiging was te groot bij sommi-
gen (of velen). Of moet ik spreken 
van instinct in plaats van neiging? 
Of beter nog, van oerdrift? Want 
daar heeft dat hamsteren mee te 
maken. Het zit heel diep verborgen 
in ons oerbewustzijn, geërfd van 
onze allereerste voorvaderen en op 
de zolder van ons collectieve geheu-
gen weggestopt.

En plots gebeurt het: als het huis 
in brand staat, grabbelen mensen 
altijd dingen mee die ze niet nodig 
hebben maar die herinneren aan 
vroeger. In barre tijden gaat nostal-
gie ons gedrag voorschrijven. Ham-
steren is een vorm van nostalgisch 
handelen, van nostalgisch foerage-
ren. Een vorm van voedsel bij elkaar 
schrapen zoals vroeger, zoals heel 
vroeger, zoals het verste vroeger, 
zoals in de oertijd.

Hamsteren is een vorm van 
nostalgisch foerageren

Mark Van de Voorde schrijft 
elke maand een column voor 

Brandpunt. Hij benadert daarin 
breed maatschappelijke 

thema’s op zijn eigen manier.

// MARK VAN DE VOORDE

De verborgen schakelaar van de 
jager-verzamelaar die in ons brein 
al duizenden jaren op Uit stond, 
springt vanzelf op Aan. Dat komt om-
dat de periode dat de mens jagend 
en plukkend over de aarde banjerde, 
in de mensheidsgeschiedenis vele 
malen langer heeft geduurd dan de 
periode dat de mens als landbouwer 
sedentair was gaan leven. En nog 
vele vele malen langer dan de tijd 
van de industrialisatie met zijn geor-
ganiseerde en gecommercialiseerde 
productie en distributie van levens-
middelen. Onze ‘beschaving’ is een 
flinterdun zilverlaagje op de korst 
van de geschiedenis.

Wie er dieper over nadenkt, moet 
concluderen dat wij eigenlijk nog 
altijd onbewust zijn blijven leven in 
de wereld van de jager-verzamelaar 
en dat ons normale doen misschien 
niet veel meer is dan een bewuste 
aanpassing aan de veranderende 
omstandigheden. Bewust versus 
onbewust dus. In barre tijden schiet 
het onbewuste wakker en duwt het 
het bewuste opzij.

De verborgen schakelaar van 
de jager-verzamelaar die 
in ons brein al duizenden 

jaren op Uit stond, springt 
vanzelf op Aan

En dus hollen velen bij de coronacri-
sis door de gangen van de warenhui-
zen zoals onze oervaderen deden 
door de wouden en de vlaktes: pluk-
kend, rapend en jagend al wat we 
dragen kunnen. Dat de rekken van 
suiker, bloem, pasta en vlees het 
eerst leeg worden geroofd, ligt in die 
lijn, want zonder suikers, koolhydra-
ten en eiwitten kunnen we niet in 
leven blijven.
De lege rekken van het toiletpapier 
passen wel niet in dat plaatje. Of 

toch? In ons verborgen diepste 
wezen zijn we misschien wel jagers-
verzamelaars, maar we beheersen 
de kunst niet meer van het foera-
geren. Het ontbreekt ons aan de 
inzichtelijke kennis om te weten hoe 
we een dorre periode door kunnen. 

Of zou het kunnen dat de opportu-
nistische manier waarop de oerjager 
in het vooragrarische tijdperk zich 
voedde, bij ons is verworden tot een 
poging om niet alleen zekerheid te 
hebben over het begin van het eten 
(voedsel verzamelen) maar ook over 
het eindproces van de vertering? 
Of willen we, tijdens ons primitief 
gedrag, met het hamsteren van 
toiletpapier bewijzen dat we ‘be-
schaafd’ zijn?
Beschaafd of niet, hamsteren blijft 
onbeschaafd gedrag van onze 
“schrokkerige genen”, zoals Yuval 
Noah Harari onze verborgen aan-
driften noemt. Bovendien verergert 
nabootsgedrag het fenomeen. 
Anderen zien hamsteren doet 
hamsteren. Het is als een virus, we 
steken elkaar ermee aan. Interesse 
is besmettelijk, schreef de Frans-
Amerikaans filosoof René Girard in 
zijn mimetische theorie (van mime-
sis, Grieks voor nabootsing).

Ook de zondeboktheorie van Girard 
zou wel eens een rol kunnen spelen 
bij het hamsteren. We staan mach-
teloos te kijken naar en in zo’n crisis. 
Plotsklaps hebben we iets om onze 
agressie op uit te werken: winkel-
waar. Door het weg te halen vanwaar 
het bij ons hoort te liggen, hebben 
we een zondebok: de voedselvoor-
ziening.
Zolang hamsteren, nabootsgedrag 
en zondebokken ons leven beheer-
sen, zijn we teruggevallen in de 
oerstatus van de mensheid. Cultuur 
en beschaving komen pas terug als 
we onze oerinstincten aan banden 
weten te leggen.
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HEB JE EEN VRAAG OVER 
RECHTEN EN PLICHTEN IN HET ONDERWIJS? 

LAAT HET ONS WETEN VIA JOUW PROVINCIAAL 
SECRETARIAAT.

COC Recht STIJN VAN DER HOEVEN

BELASTINGEN OP BIJVERDIENEN NA  
PENSIOEN

Als gepensioneerde leerkracht is mij gevraagd om een tij-
delijke opdracht in het onderwijs op te nemen bij gebreke 
aan geschikte kandidaten gezien het lerarentekort. Klopt 
het dat mijn belastingen dan hoger zullen uitvallen?

Het door jou aangekaarte probleem wordt in het algemeen de 
pensioenval genoemd.

De federale regering heeft dit vorig jaar aangepakt in de regel-
geving met betrekking tot de inkomstenbelastingen als gevolg 
van de “jobdeal” om onder meer tegemoet te komen aan de 
bijverdienende gepensioneerde die achteraf een hoge reke-
ning via de belastingen ontving.

Voor pensioenen is er sprake van een basisvermindering op 
belastingen, waar je in principe altijd recht op hebt, alsook van 
een aanvullende vermindering onder bepaalde voorwaarden. 
Vroeger had je recht op deze aanvullende vermindering als het 
gezinsinkomen uitsluitend bestond uit pensioenen of andere 
vervangingsinkomens. Nu wordt de aanvullende vermindering 
per persoon bepaald, dus niet meer per gezin. En het inkomen 
moet niet uitsluitend meer bestaan uit pensioenen of andere 
vervangingsinkomens. Zo zullen gepensioneerden, meer dan 
vroeger, nu ook recht hebben op de aanvullende vermindering 
en dus een hoger jaarinkomen.

Gelet op de complexiteit van de belastingregelgeving en de be-
rekeningswijze van de vermindering, die afhankelijk is van hoe 
inkomsten zijn samengesteld, is het aangeraden om je lokaal 
belastingkantoor te contacteren voor je start te werken. Of 
bijverdiensten al dan niet een invloed hebben op je pensioen-
bedrag kan je laten nagaan via je provinciaal COC-secretariaat.

FRANCHISE OMNIUMVERZEKERING

Voor het bezoeken van leerlingen op hun stageplaatsen 
gebruik ik mijn eigen wagen. Onderweg had ik een ongeval 
in fout. Ik gaf dit via de school aan die een omniumverze-
kering voor personeelsleden afsloot. Het bedrag van de 
franchise moet ik zelf betalen. Maar komt dit niet aan de 
school toe?

De inrichtende macht van je school is door de decreten 
rechtspositie verplicht om voor haar personeelsleden een 
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor 
wanneer deze in het gedrang komt bij de uitoefening van 
hun opdracht. Hetzelfde geldt voor een rechtsbijstandsver-
zekering in het geval van een juridische procedure. Als zij 
dit niet doen, dan kan je de kosten die jij hiervoor zelf maakt 
nadien op de inrichtende macht verhalen.

Jouw school gaat verder dan deze minimale verplichting 
door ook te voorzien in een omnium autoverzekering voor 
dienstverplaatsingen. Je raadpleegt dan ook best eerst de 
polisvoorwaarden van deze omniumverzekering om na te 
gaan hoe de afhandeling verloopt en of een franchise wel 
verschuldigd is.

Wanneer dit klopt, dan kan je vervolgens bij je school navra-
gen of er geen interne regeling bestaat waardoor zij toch 
tussenkomt voor de terugbetaling van de franchise aan jou.

Het antwoord op jouw vraag hangt dus af van zowel de polis-
voorwaarden als van eventueel intern gemaakte individuele 
of collectieve afspraken.

NIEUWE INRICHTENDE MACHT

Ik vernam dat de inrichtende macht wijzigt als gevolg van een fusie met een andere school. Heeft dit een invloed op mijn 
aanvraag voor vaste benoeming en moet mijn aanstellingsovereenkomst dan worden aangepast?

De decreten rechtspositie beschermen personeelsleden bij allerhande structuurwijzigingen. Dan treden er verscheidene au-
tomatische mechanismen in werking om verworvenheden en de continuïteit te verzekeren. De wederzijdse rechten en plich-
ten gaan over zodat je benoemingsaanvraag wordt geacht te zijn gebeurd bij de nieuwe inrichtende macht op voorwaarde dat 
je deze voorheen correct indiende.

Jouw nieuwe inrichtende macht zal wel de nodige initiatieven moeten nemen om overeenkomsten in verband met aanstellin-
gen of vaste benoemingen aan te passen aan bijvoorbeeld haar nieuwe benaming. Ze kan dat doen door nieuwe overeenkom-
sten op te stellen, maar ook door middel van een addendum. 
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WAT IS LVVPMED?

Wanneer je langdurig medisch on-
geschikt bent en daardoor de totale 
opdracht van je aanstelling en/of vaste 
benoeming niet meer kan uitoefenen, 
kan je het verlofstelsel LVVPMed opne-
men om deeltijds aan de slag te blijven. 

Om in aanmerking te komen voor dit 
verlofstelsel moet je aan drie voor-
waarden voldoen. Ten eerste moet je 
minstens halftijds vastbenoemd zijn in 
het niet-tertiair onderwijs. De opdracht 
in het hoger onderwijs telt niet mee. Ten 
tweede moet je voorafgaand minstens 
30 dagen ononderbroken afwezig zijn 
geweest door ziekte, terbeschikking-
stelling wegens ziekte of verlof voor 
verminderde prestaties na een ongeval. 
Ook een wederaanpassing met een halve 
dagtaak op basis van een beslissing door 
Medex valt hieronder. En LVVPMed is ook 
mogelijk als je gedurende een periode 
minstens halftijds hebt gewerkt in com-
binatie met een verlofstelsel. Ten derde 
moet een arts-specialist verklaren dat je 
je werk tot het einde van je loopbaan niet 
meer voltijds kan opnemen. Het controle-
orgaan moet hiermee akkoord gaan.

Bij LVVPMed moet je ten minste 50% en 
maximum 75% van een voltijdse betrek-
king blijven uitvoeren. Je ontvangt ge-
woon verder je salaris voor het gedeelte 
van je opdracht dat je nog effectief uitoe-
fent. Voor het gedeelte van je opdracht 
waarvoor je verlof neemt, ontvang je 60% 
van je salaris. De opname van dit verlof 
heeft geen consequenties voor je bezol-
digde ziektedagen.

Het ziekterapport van 2018, dat AGODI in 
januari 2020 publiceerde, geeft aan dat 
er doorheen de jaren een stijging is van 

Vraag tijdig je verlenging aan 
voor het verlofstelsel LVVPMed!

LANGDURIG VERLOF VOOR VERMINDERDE PRESTATIES WEGENS MEDISCHE REDENEN

Op 1 januari 2015 werd het stelsel 
‘Langdurig verlof voor verminder-
de prestaties wegens medische 
redenen’ (LVVPMed) ingevoerd. 
Het is bedoeld voor personeelsle-
den die binnen de huidige stand 
van de medische wetenschap hun 
opdracht nooit meer volledig kun-
nen opnemen, maar toch deeltijds 
aan de slag willen blijven in het 
onderwijs. Wie al gebruik maakt 
van LVVPMed, moet jaarlijks een 
verlenging aanvragen. Vergeet niet 
om dit tijdig in orde te brengen! De 
aanvraagprocedure kan namelijk 
nogal wat tijd in beslag nemen.

SANNE VAN DAELE

het aantal personen die gebruik maken 
van LVVPMed. In 2018 genoten 1.814 
personen van dit stelsel. LVVPMed wordt 
voornamelijk genomen omwille van 
psychosociale aandoeningen, maar ook 
aandoeningen aan het zenuwstelsel en 
de rug zijn een belangrijke oorzaak.

DE AANVRAAG

Als je LVVPMed wil opnemen, stuur je je 
aanvraag door naar het controleorgaan, 
Certimed1. Je doet dit aan de hand van 
het medisch attest van Certimed, het 
formulier ‘Aanvraag langdurig verlof voor 
verminderde prestaties wegens medi-
sche redenen’ en een geneeskundig ver-
slag, dat een geneesheer-specialist op-
maakt. Dat geneeskundig verslag omvat 
een omstandige motivering waarom een 
volledige hervatting van de opdracht niet 
meer mogelijk is en een voorstel voor het 
volume van de nog te verrichten pres-
taties (dat volume moet altijd minstens 
50% en maximum 75% van een voltijdse 
betrekking zijn).

De controlearts zal nadien langskomen. 
Om een nutteloos controlebezoek van 
de controlearts te vermijden, is het aan 
te raden om een afspraak te maken met 
het controleorgaan via het gratis tele-
foonnummer 0800 94 994. Het contro-
leorgaan zal pas een controle uitvoeren 
als het in het bezit is van de aanvraag. 
Daarom is het aangewezen dat je de aan-
vraag samen met het geneeskundig ver-
slag scant en in pdf-formaat via e-mail 
verstuurt naar onderwijs@certimed.be.

1  Certimed - Dienst Onderwijs, Postbus 
10018 - 1070 Anderlecht, België
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De controlearts kan verschillende beslis-
singen nemen. Ofwel kan hij LVVPMed 
toestaan zonder meer, ofwel kan hij 
toestaan maar met een aanpassing van 
het percentage van de nog te verrichten 
prestaties. Maar hij kan de aanvraag voor 
LVVPMed ook weigeren. Hiertegen kan 
je evenwel in beroep gaan. Maar hoe dan 
ook, het verlofstelsel kan pas ingaan na 
een positieve beslissing van het contro-
leorgaan. 

De eerste aanvraag van een LVVPMed 
loopt tot het einde van het schooljaar dat 
volgt op het schooljaar waarin LVVPMed 
is gestart. Bijvoorbeeld, wanneer je eer-
ste aanvraag start op 1 februari 2020, 
dan loopt de periode van deze aanvraag 
tot 31 augustus 2021. Verlengingen wor-
den nadien, in geval van een positieve 
beslissing, telkens voor een periode van 
twaalf maanden goedgekeurd. Voor elke 
verlenging moet je telkens een nieuwe 
aanvraag indienen bij het controleor-
gaan.

Als je al gebruik maakt van LVVPMed, 
vergeet dan zeker niet om tijdig de ver-
lenging voor het volgende schooljaar aan 
te vragen. Wanneer je dat niet doet, kan 
dat voor onnodige complicaties zorgen. 
We raden je aan om al in de loop van mei 
of juni een afspraak te maken om de 
nodige formulieren te laten invullen. De 
wachttijden voor een afspraak bij een 
geneesheer-specialist kunnen namelijk 
oplopen.

Verlofstelsels en bemiddelen op de 
nationale vormingsdagen inspraak voor 
de afgevaardigden van het deeltijds 
kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs

Op 5 en 9 maart 2020 kwamen de afgevaardigden van de CVO en het deeltijds 
kunstonderwijs samen in Brussel voor hun jaarlijkse nationale vormingsdag.

Na een vroege, maar warme ontvangst met koffie en koeken, begonnen we aan 
het stevige programma. 

In de voormiddag kwamen de provinciaal secretarissen een uiteenzetting geven 
over de verschillende verlofstelsels. Voor het deeltijds kunstonderwijs was dat 
Erik Michielsen uit Antwerpen en voor de CVO Yannick Persyn uit Vlaams-Brabant. 
De afgevaardigden waren over allebei enthousiast. 

Ook Gert Maene en Theo Kuppens, begeleiders functioneren, kwa-
men langs om COnneCt voor te stellen. De afgevaardigden weten nu 
heel goed hoe en waarvoor ze leden kunnen doorverwijzen naar de 
nieuwe dienst van COC.

Sylvie Vanspeybroeck bracht iedereen op de hoogte van de laatste beleidsont-
wikkelingen. Veel nieuws was er nog niet te melden omdat er nog veel onderhan-
delingen moeten gebeuren, maar het werd duidelijk dat er op de startdagen in 
augustus wél belangrijke informatie zal zijn.

Na de lunch kregen de afgevaardigden van Beatrijs Pletinck, erkend bemiddelaar 
en stafmedewerker bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen een sessie bemiddelings-
gericht kijken naar conflicten. Dat we na de vorming de vraag kregen naar prakti-
sche oefeningen en zelfs naar een tweedaagse over het thema, toont aan dat de 
sessie een schot in de roos is én dat COnneCt heel relevant is!

KATRIEN VERSTRAETEN

“MOCHT LANGER 

DUREN!” 

“HEEL BRUIKBAAR EN 

DUIDELIJK INZICHTEN IN 

ONS EIGEN (SYNDICAAL) 

FUNCTIONEREN.” 

“ZÉÉR AANGENAME EN LEERRIJKE DAG! DANK JE WEL!”
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Johan bijt de spits af op bezoek bij Miel, 
zijn oud-leraar houtbewerking in VTS Turn-
hout. Die wordt 95, woont nog zelfstandig 
in eigen huis en alleen een kwaadaardig 
virus kan hem binnenhouden. Miel is 
zelden thuis. Hij wandelt, fietst op een 
tweewieler zonder hulpmotor en bestuurt 
zelf zijn auto. Waarom nog lid? “Ik heb me 
altijd goed gevoeld bij de katholieken”, is 
zijn antwoord, maar “veel te druk gehad om 
in een bestuur te zetelen”. 
 
Carlo, ereleraar wiskunde in het Sint-
Michielscollege van Leopoldsburg, woont 
met zijn vrouw nog altijd in zijn zelfge-
bouwde villa in Mol, midden in het groen. 
Het jongste Brandpuntnummer ligt binnen 
handbereik op de salontafel en wordt nog 
geregeld gelezen met bijzondere aandacht 
voor de laatste pagina’s.
 
Jozef gaf Frans en Engels in een aantal 
Antwerpse scholen, zijn vrouw Hilda was 
actief in het basisonderwijs. We treffen 
hen op een zaterdagmiddag aan de lunch 
waar ze de tafel delen met Willy, gewezen 
praktijkleraar in het VTI Lier. Dat beide kop-
pels jarenlang in dezelfde straat woonden 
en zich hier opnieuw treffen, is meer dan 
een meevaller. Michel mag een foto nemen, 
jawel.
 
Emma vinden we in het WZC Parel der 
Kempen in Westerlo. Ook zij blijft trouw het 
jaarlijks lidgeld betalen “omdat die mensen 
altijd voor ons hebben klaargestaan”.
 
Bij Paula in Borgerhout raakt Guy niet zo-
maar binnen. Ze komt statig naar beneden, 

Waarom COC-lid blijven na je 
pensioen? Vraag het een veteraan!

Met 28 zijn ze in december, die veteranen van 90 en ouder. Gechar-
meerd door deze hoge score, beslist de Werkgroep Gepensioneerden 
COC Antwerpen deze ultratrouwe leden te bezoeken en met een at-
tentie te danken voor hun jarenlange trouw. We hebben wel niet ie-
dereen kunnen bereiken. Hieronder een bloemlezing.

HUGO VAN DINGENEN

schoolvoorbeeld van een juffrouw met 
distinctie en vlot ter taal. 
Maurice, gewezen leraar in de Londen-
straat, woont met zijn vrouw in een chique 
residentie in Deurne en vertelt onmiddellijk 
dat hij 70 jaar getrouwd is – Proficiat! 
Bij Wilhelmina in Putte komt de echtgenoot 
aan de deur en eens ze doorhebben dat het 
een geschenk is “van den Bond”, is Guy van 
harte welkom.
 
Alfons is aan ’t koken voor zijn vrouw en 
“koopt niks aan de deur”, maar is toch ook 
blij met zijn koekendoos. 
Paul, romanist, gewezen onderdirecteur 
van een college, tolk Italiaans voor de Ant-
werpse rechtbank, wordt “overvallen” door 
het bezoek en verontschuldigt zich later 
via een mailbericht.  

Hij is tijdens zijn leraarscarrière provin-
ciaal voorzitter geweest van het CVMNO, 
de enige van onze veteranen met een be-
stuursverleden. Voor hem is de vraag irre-
levant. Maar dat getuigen ook alle anderen 
met reacties: van “jullie zijn altijd zo goed 
geweest voor ons, nu doen wij iets terug 
voor jullie” over “nooit over nagedacht, 
maar vanzelfsprekend, toch?” tot “allez, 
wat is dat nu voor een vraag!” 
Guido is niet thuis, op bezoek bij zijn vrouw 
in het rusthuis. Hij krijgt zijn koekendoos 
via een vriendelijke buurman. In Zwijn-
drecht moeten we ook een buurvrouw 
inschakelen. 
 
De laatste die we bezoeken is Jan, 94 
en erevoorzitter van onze Werkgroep. 
We zijn net op tijd want 24 uur later gaat 
in alle woonzorgcentra de voordeur op 
slot. Jan betrekt met zijn vrouw Maria de 
enige tweekamerflat in een majestueuze 
seniorie en we zijn van harte welkom. Jan 
spreekt een beetje moeilijk maar de verha-
len uit zijn jeugd als atleet, bekroond met 
meerdere nationale titels in de loopnum-
mers rollen er vlot uit. Dé vraag durft Mia 
haar voorganger niet stellen. Ze leest im-
mers de wedervraag in zijn ogen: “Waarom 
blijven ademen?” Het antwoord is even 
simpel: “Omdat het de moeite loont. 
Daarom!”

OUDSTE COC-LID IS 104 EN WOONT IN LIER
Alphonse is met zijn 104 - zeker weten - met voorsprong 
de supersenior binnen COC. Op de salontafel in de ruime 
driekamerflat met uniek zicht op de Sint-Gummaruskerk 
ligt een bloemstuk van de schepen van burgerlijke zaken 
want Meneer Eysermans is de oudste man in Lier. Hij wordt 
alleen geklopt door een dame die in maart 111 is geworden. 
Gezonde lucht waait daar aan de samenvloeiing van beide 
Netes! 
Alphonse studeert in 1937 af als onderwijzer aan de gere-
nommeerde Lierse Rijksnormaalschool, wordt enkele jaren 

later gemobiliseerd voor de achttiendaagse veldtocht, verdwijnt een tijd in krijgsgevan-
genschap en krijgt in 1949 een verlossend telefoontje van directeur Merecy voor een 
aanstelling als studiemeester-opvoeder internaat. Hij werkt zich op, eerst als bibliothe-
caris en later na een vierdelig examen tot internaatbeheerder en dat blijft hij tot aan zijn 
pensioen. 
Waarom hij altijd lid is gebleven? “Omdat jullie mijn pensioen verdedigen”, antwoordt de 
kwieke eeuweling die zichzelf “een dure vogel” noemt voor de staat.
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OOST-VLAANDEREN

Poel 7, 9000 Gent 
T 09 265 44 20 ■ F 09 265 44 25 ■ coc.oostvlaanderen@acv-csc.be

■ Zitdagen (na telefonische afspraak)
■  Gent (Poel 7): elke donderdag: 14.00-17.00
■ Sint-Niklaas (H. Heymanplein 7 – Den Hof): 
 elke 1e woensdag van de maand: 13.30-16.00
■ Dendermonde (Oude Vest 146): 
 elke 2e woensdag van de maand: 9.30-11.00
■  Aalst (Hopmarkt 45): elke 2e woensdag van de maand: 13.30-16.00
■ Oudenaarde (Koningsstraat 5): 
 elke 3e woensdag van de maand: 13.30-16.00

■ Telefonische bereikbaarheid
Secretariaat: elke werkdag 
Vrijgestelde Anja Beeckman: elke dinsdag en donderdag van 9.30-12.00

WEST-VLAANDEREN

Koning Albert I-laan 136, 8200 Brugge
T 050 44 41 79 ■ coc.westvlaanderen@acv-csc.be

■ Zitdagen (na telefonische afspraak)
■  Brugge (Koning Albert I-laan 136): elke 1e woensdag: 9.30-12.00 
 en 13.30-16.00 en elke 3e woensdag van de maand: 9.30-12.00
■  Kortrijk (Kennedypark 16D): elke 2de en 4de woensdag van de maand: 

9.30-12.00 en 13.30-16.00
■  Tielt (Oude Stationsstraat 4): elke 2e donderdag van de maand: 16.00-17.30
■  Oostende (Dr. L. Colensstraat 7): 
 elke 3e woensdag van de maand 14.30-16.00
■  Roeselare (Peter Benoitstraat 13): 
 elke 3e donderdag van de maand: 16.00-17.30

■ Telefonische bereikbaarheid
Secretariaat: elke werkdag 
Vrijgestelde Bert Feys: elke dinsdag en donderdag van 9.30-12.00

■ Alleen zitdagen na telefonische afspraak

■ Geen zitdagen tijdens de schoolvakanties

■ Nationaal secretariaat
Britsierslaan 5, 1030 Brussel
T 02 244 37 01 ■ F 02 244 36 68 ■ coc.brussel@acv-csc.be

■ Ledenadministratie
Britsierslaan 5, 1030 Brussel
T 02 244 37 91 ■ coc.ledenadministratie@acv-csc.be

ANTWERPEN

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen 
T 03 222 70 96 ■ F 03 222 70 90 ■ coc.antwerpen@acv-csc.be

■ Zitdagen (na telefonische afspraak)
■  Antwerpen (Nationalestraat 111): elke woensdag: 14.00-17.00
■  Mechelen (Onder de Toren 5): elke 1e donderdag van de maand: 15.00-17.00
■  Turnhout (Korte Begijnenstraat 20): 
 elke 2e donderdag van de maand: 15.00-17.00
■  Mol (Jacob Smitslaan 67): elke 3e donderdag van de maand: 15.00-17.00
■  Herentals (Kerkstraat 32): elke 3e dinsdag van de maand: 15.00-17.00
■  Lier (Antwerpsestraat 37): elke 4e donderdag van de maand: 15.00-17.00

■ Telefonische bereikbaarheid
Secretariaat: elke werkdag
Vrijgestelde Erik Michielsen: elke dinsdag van 13.30-16.30 
en donderdag van 9.00-12.00

VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL

Martelarenlaan 8, 3010 Kessel-Lo 
T 016 21 94 06 ■ coc.brabant@acv-csc.be

■ Zitdagen (na telefonische afspraak)
■  Leuven (Martelarenlaan 8): elke dinsdag: 14.00-18.00 en elke 2e en 4e 

woensdag van de maand: 14.00-17.00
■  Halle (Vanden Eeckhoudtstraat 11): elke 1e en 3e woensdag van de maand: 

13.00-16.00

■ Telefonische bereikbaarheid
Secretariaat: elke werkdag 
Vrijgestelde Yannick Persyn: elke dinsdag en donderdag van 9.30-12.30

LIMBURG

Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt 
T 011 29 08 31 ■ F 011 29 09 79 ■ coc.limburg@acv-csc.be
■ Zitdagen (na telefonische afspraak)
■  Hasselt (Mgr. Broekxplein 6): elke woensdag: 9.00-12.00 en 13.00-17.00
■  Sint-Truiden (Luikersteenweg 7): 
 elke 1e donderdag van de maand: 14.00-17.30
■  Pelt (Norbertinessenlaan 1): 
 elke 2e donderdag van de maand: 14.00-17.30
■  Maasmechelen (Heirstraat 249): 
 elke 3e donderdag van de maand: 14.00-17.30
■  Beringen (Koolmijnlaan 133): 
 elke 4e donderdag van de maand: 14.00-17.30

■ Telefonische bereikbaarheid
Secretariaat: elke werkdag 
Vrijgestelde Gilbert Menten: elke dinsdag en donderdag van 9.00-12.00

PROVINCIAAL DIENSTBETOON
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POINT FINAL

JE OPENT DE KRANT, ZET DE TELEVISIE AAN OF JE KIJKT 
OP SOCIALE MEDIA ... OVERAL LEES EN HOOR JE OVER ‘HET 
CORONAVIRUS’. EN OOK OP HET ONDERWIJS HEEFT HET VIRUS 
ZIJN IMPACT. SCHOLEN SCHORTEN LESSEN OP EN LERAREN 
ZORGEN VOOR OPVANG. MAAR WAT ALS ... ‘CORONA’ IN DEZE 
ONRUSTIGE TIJDEN EENS NIET DE HOOFDROL KREEG?


