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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:


