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Heel wat mensen staan te popelen om terug een stap in de 
wereld te kunnen zetten. Bedrijven snakken naar inkom-
sten. De bevolking snakt naar meer vrijheid. Maar de vraag 
van één miljoen luidt: hoe organiseer je dat allemaal?

Mondmaskers
Premier Wilmès kondigde aan dat het gebruik van mond-
maskers cruciaal wordt in de exitstrategie. Mondmaskers 
moeten op het openbaar vervoer gedragen worden, maar 
ook in de secundaire scholen worden ze verplicht: alle per-
soneelsleden en kinderen vanaf 12 jaar moeten ze vanaf 
15 mei dragen. Het straat- en schoolbeeld zal aanzienlijk 
wijzigen, want ook in de openbare ruimten raadt de Veilig-
heidsraad mondmaskers sterk aan. Elke Belg krijgt er één. 
Een zelfgemaakt masker, een sjaal of een bandana die neus 
en mond bedekt, is in het straatbeeld ook toegelaten. 

Gefaseerde en geconditioneerde start
Met dit ‘stappenplan’ komt de Veiligheidsraad tegemoet 
aan een vraag van COC om onderwijs niet (eerst) te laten 
starten als proefkonijnen of laboratoria. De gefaseerde 
opstart zal zonder twijfel complex zijn. En wie goed luis-
terde naar de toespraak van de premier, kwam ook te 
weten dat het risico van een nieuwe opflakkering reëel is. 
De vooropgestelde data zijn dus niet in steen gebeiteld: de 
heropstart wordt een voortdurend ‘rijden en omkijken’. Veel 
zal trouwens ook afhangen van de mate waarin de mensen 
de coronadiscipline kunnen volhouden. De vraag naar zelf-
discipline en solidariteit was nog nooit zo groot.

Veiligheid voorop, strenge maatregelen
In een eerste fase starten de scholen in het eerste, tweede 
en zesde leerjaar van het basisonderwijs en in de zesde 

Na een marathonvergadering op 24 april 2020 was het eindelijk zover. Premier Wilmès legde met een 
gedetailleerde powerpointpresentatie uit hoe een versoepeling van de lockdown eruit zou zien. De 
Nationale Veiligheidsraad stond voor een bijzonder moeilijke oefening om een balans te vinden tus-
sen gezondheid, algemeen sociaal welzijn, pedagogische en economische belangen. Eén vaststelling 
was alvast opvallend: de gecommuniceerde data zijn voorwaardelijke data. Logisch, want veiligheid 
blijft een topprioriteit. De evolutie van de besmettingen en de gevolgen ervan worden de aorta van de 
operatie corona recovery.



3STRIJDPUNT // 

en zevende jaren van het secundair onderwijs op 15 of 
18 mei. Als er op 22 mei een positieve evaluatie volgt, is 
een uitbreiding naar de tweede leerjaren van de eerste 
en tweede graad van het secundair onderwijs op 29 mei 
een optie. Naarmate de data verder in de toekomst liggen, 
stijgt de onzekerheid. Voorlopig is ook nog niets concreets 
gezegd over de andere leerjaren en onderwijssectoren, 
hoe vervelend dat ook is.

Van bij de aanvang van de coronacrisis pleitte COC voor 
risicoanalyses in de scholen en instellingen. Dat blijkt nu 
de algemene regel te worden. En terecht, want de veilig-
heid en de gezondheid van iedereen komen absoluut op 
de eerste plaats. Risicoanalyses zijn een verplichting 
vooraleer scholen kunnen heropstarten. De resultaten 
van die analyses moeten in het bevoegde onderhande-
lingscomité gepresenteerd en besproken worden, samen 
met de kwaliteitsvolle maatregelen om de risico’s zoveel 
mogelijk weg te nemen. Het schoolbestuur beslist of zij 
het advies van de preventieadviseur over de heropstart 
van de school al dan niet volgt en motiveert dat ook. Een 
school kan enkel heropstarten als ze aan alle verplichte 
maatregelen voldoet.

De Vlaamse overheid schreef een draaiboek om de scho-
len te helpen bij die heropstart. De algemene uitgangs-
punten daarbij zijn in de eerste plaats de gezondheid en 
veiligheid van het onderwijspersoneel en de leerlingen. 
Daarnaast blijven de scholen vanzelfsprekend de eerste 
regisseur voor het onderwijsproces. Na de heropstart 
moet de school de onderwijstijd maximaal benutten. En 
afsluitend moeten alle leerlingen een billijke evaluatie 
krijgen op het einde van het schooljaar. Voorlopig is in het 
draaiboek alleen het luik ‘leerplichtonderwijs’ (gewoon en 
buitengewoon basis- en secundair onderwijs) uitgeschre-
ven. De luiken voor de andere onderwijssectoren volgen 
op het gepaste ogenblik. Het draaiboek is bovendien een 
dynamisch gegeven. Het kan dus regelmatig aangevuld 
of bijgestuurd worden, afhankelijk van de evolutie van de 
toestand. 

Sociaal overleg
Er is nog een andere belangrijke rol weggelegd voor het 
onderhandelingscomité. Via dat comité kunnen vragen, 
verzuchtingen en problemen van praktische én van psy-
chosociale aard van personeelsleden regelmatig en ge-
structureerd aan de directie overgemaakt en besproken 
worden. COC dankt nu al alle leden van inspraakorganen 
die de heropstart mee gestalte zullen geven.

Om het geheel van de heropstart in de school te coördine-
ren en op te volgen, lanceert COC de idee om een crisiscel 
(‘coronacel’) te installeren. Daarin kunnen leden uit het 
directieteam, de preventieadviseurs, vakbondsafgevaar-
digden, leden inspraakorganen, CLB …. participeren. De 
cel kan instaan voor de opmaak van een schooldraaiboek, 
de opvolging van de situatie bij het personeel en de leer-
lingen. Ze kan actie ondernemen bij dreigingen en noodge-
vallen, de volgende fases van de heropstart initiëren ...

Zo’n gigantische operatie corona recovery kan maar luk-
ken als er draagvlak is bij alle participanten. Volgens COC 
is dat enkel mogelijk als er voldoende sociaal overleg is. 
Maar dat weet jij als lezer van Brandpunt al lang.

Draag zorg voor jezelf, je dierbaren, je collega’s en je leer-
lingen! Samen staan we sterk tegen corona, samen staan 
we sterk voor onderwijs!

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal COC
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Sinds 16 maart werken de meeste 
leerlingen thuis voor school. Vóór 
de paasvakantie werd ingezet op 
herhaling, na de paasvakantie op 
preteaching of aanloopleren: het 
aanbieden van nieuwe leerstof 
die in de klas hernomen wordt 
zodra de scholen terug opengaan. 
Dit aanloopleren gebeurde gro-
tendeels via digitale weg. Heeft 
corona een versnelling ingezet in 
de radicale transformatie van de 
school? Of bracht deze crisis toch 
nog iets anders aan het licht?

Wordt afstandsleren hét 
coronabewijs? 

GROTE INZET

Het leerplichtonderwijs, het volwassenen-
onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs 
werden de afgelopen periode op hun kop 
gezet. We hebben in de eerste plaats ge-
zien dat scholen, instellingen, centra en 
het onderwijspersoneel zich ongelooflijk 
hard hebben ingezet om leerlingen en hun 
ouders, studenten en cursisten te blijven 
bereiken. Er is fantastisch veel goede wil 
aanwezig binnen schoolteams om het 
onderste uit de kan te halen. Ze hebben 
samen in een mum van (vakantie)tijd alle 
middelen die ze ter beschikking hadden, 
gebruikt om het leren vanop afstand te 
organiseren. Dat vroeg heel veel samen-
werking, overleg en constructief planwerk 
van alle personeelsleden. 

Voor een groot stuk verliep afstands-
onderwijs digitaal. Leraren en lectoren 
maakten dankbaar gebruik van online 
leeromgevingen, educatieve apps, 
interactieve websites, live-streaming 
platformen, enzovoort. Opdrachten, 
oefenbundels en groepswerkjes werden 
digitaal verspreid en ingeleverd. Lessen 
werden ingesproken en ondersteund 
door diapresentaties, beeldmateriaal of 
animaties die leerlingen om het even wan-
neer konden bekijken. Anderen gingen 

op vaste momenten ‘live’ aan de slag met 
de hele klas. Het werk werd ingeleverd, 
opgevolgd en van feedback voorzien. En 
in het volle besef dat niet alle gezinnen 
over één of meerdere laptops beschik-
ken, werd ook naar alternatieven gezocht. 
Leerlingen en cursisten werden opgebeld 
om te horen hoe het met hen ging en om 
zo mogelijk naar oplossingen te zoeken. 
Pakketjes werden verstuurd en leraren 
reden rond om bundels in de brievenbus-
sen te steken. 

Ondanks al die inspanningen liep niet al-
les van een leien dakje. Internetverbindin-
gen lieten het afweten, niet alle leerlingen 
werden bereikt en ook heel wat cursisten 
verdwenen van de radar. De werkdruk van 
leraren nam toe. Goede digitale lessen 
voorbereiden en opvolgen, vraagt immers 
veel tijd, in combinatie met digitaal verga-
deren en instaan voor opvang op school. 
De paasvakantie werd werkvakantie. 
Leraren en docenten storen zich dan ook 
mateloos aan berichten in de media over 
leraren die al weken verlof zouden hebben 
en nog altijd doorbetaald worden. 

Ook ouders maakten zich zorgen. Uit 
een bevraging over afstandsonderwijs, 
afgenomen bij 2382 gezinnen door onder-
zoekers van de UGent, blijkt dat ouders 

GOELE CORNELISSEN
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vóór de paasvakantie gemiddeld al meer 
dan twee uur per dag bezig waren met de 
begeleiding van hun kinderen. Bij kinde-
ren met zorgnoden lag dat nog een stuk 
hoger. ‘Live’ lessen en ingesproken lessen 
worden door ouders het meest gesmaakt. 
Niettemin merken ze dat het thuis bijzon-
der moeilijk is om kinderen te motiveren. 

De boodschap van minister van Onderwijs 
Ben Weyts dat ‘de meeste leerlingen wor-
den bereikt’, dat ‘schoolteams zich mees-
ter voelen over de situatie’ en dat ‘maar 
liefst 94% van de basisscholen en 95% van 
de secundaire scholen vandaag een aan-
bod voor álle leerlingen voorzien’ kunnen 
we best met een korrel zout nemen.

DIGITALE DOORSTART

Heel wat leerlingen én hun leraren hopen 
voor de zomervakantie nog naar school te 
kunnen gaan. Is het niet om het normale 
schoolgebeuren terug op te pikken, dan 
toch minstens om samen het jaar te kun-
nen afronden. Maar bepaalde experten 
waarschuwden al snel dat scholen vooral 
niet mogen terugvallen op dat ‘oude 
normaal’. Zij zijn ervan overtuigd dat het 
onderwijs dankzij deze crisis eindelijk een 
digitale doorstart heeft gemaakt. 

‘Scholen mogen niet automatisch terug-
schakelen naar het ‘oude normaal’ en naar 
lesgeven in fysieke aanwezigheid van 
leerlingen’, stelt onderwijsexpert van de 
OESO Dirk Van Damme. ‘Ze moeten zoeken 
naar manieren om innovatief lesgeven en 
innovatieve leeromgevingen op een slim-
me manier in hun onderwijs te integreren. 
Dat moet op een gepersonaliseerde wijze 
gebeuren, om alle individuele leerlingen 
te dienen.’ 

Ook Willem De Klerck, transitiemanager 
Visie 2050 voor levenslang leren hoopt 
dat in deze crisis de kiemen werden ge-
legd voor een nieuw model van leren. ‘Als 
transitieteam kijken we er naar uit om uit 
dit grote leerexperiment de nodige lessen 

te trekken voor de toekomst. We durven 
zelfs te hopen op een versnelling van de 
transitie van leven, leren en werken.’ 

Tom van Acker, organisatie-architect en 
inspirator voor slimme en warme scholen, 
sluit daarbij aan. ‘Ik hou al sinds 2011 een 
pleidooi voor slimme en warme scholen. 
Dat zijn scholen die afstappen van leerja-
ren, vakken en de vakleraar voor de klas. 
In plaats daarvan bouwen ze teams van 
leerkrachten over leerjaren en vakken 
heen. Daarin worden gepersonaliseerde 
leertrajecten uitgezet voor een vaste 
groep leerlingen. En ik zie nu dat de scho-
len die zich zo georganiseerd hebben een 
grote voorsprong hebben ten opzichte 
van scholen die nog klassiek georgani-
seerd zijn in leerjaren en vakken (…) Dat 
is het mooie van corona. We zien dat het 
kan en dat dat beter kan zijn. Ik hoop dat 
scholen zich na corona zo zullen gaan 
organiseren en dat dit aanvaard wordt als 
model voor onderwijs voor de toekomst.’ 

En ook Jo Caudron, ondernemer en trans-
formatiestrateeg, maakt zich sterk dat 
onderwijs er, naarmate de crisis langer 
duurt, helemaal anders zal uitzien. ‘We 
brengen de kinderen dan vooral naar 
school voor sociaal contact. Voor een 
overleg, bijvoorbeeld, of labolessen, maar 
niet noodzakelijk voor onderwijs. Dat 
onderwijs kan - als we het ons een beetje 
beter aanleren - misschien efficiënter 
vanop afstand gebeuren voor bepaalde 
aspecten.’

CORONABEWIJS

Deze bespiegelingen tonen hoe verlei-
delijk het is om in de huidige crisis het 
bewijs te vinden dat de school waar men 
al lang van droomde er nu versneld zal 
(moeten) komen. Wie er voordien al van 
overtuigd was dat onderwijs een digitale 
transitie moet ondergaan, verwacht van-
daag dat dit toekomstbeeld in versneld 
tempo werkelijkheid wordt. Want ja, het 
klopt dat onderwijs de afgelopen weken 
een digitale doorstart heeft gekend. De 
crisis heeft heel wat personeelsleden in 
onderwijs een duwtje in de rug gegeven 
om op korte termijn nieuwe digitale vaar-
digheden te verwerven. ICT-coördinatoren 
hebben daarbij een ondersteunende rol 
gespeeld. En wie voordien al oordeelde 
dat de schotten tussen school, gezin en 
werkplek voorgoed op de schop moeten, 
ziet de realisatie van die droom vandaag 
dichterbij komen. Want ja, het klopt dat 

de digitale klas geen vier muren heeft. 
Huiskamers werden leerplekken en om-
gekeerd. En leren gebeurt tegenwoordig 
meer dan ooit waar en wanneer men er tijd 
en ruimte voor heeft.

Stefaan Blancke en Maarten Boudry 
(UGent) bestempelden dit soort bespiege-
lingen, waarbij de coronacrisis naar belie-
ven gebruikt wordt ter ondersteuning van 
de eigen favoriete opinie of goede zaak, 
onlangs nog als ‘coronabewijs’. ‘Waar zit-
ten de mensen’, zo vragen ze zich af, ‘die 
door het coronavirus hun mening grondig 
hebben herzien? Hoe komt het dat het 
virus naadloos in ieders wereldbeeld past, 
en bevestigt wat iedereen daarvoor toch 
al vond?’ 

KRITISCHE ZIN 

Als het van Blancke en Boudry afhangt, 
moet ‘de’ wetenschap en ‘het’ kritisch 
denken de huidige wildgroei van corona-
bewijzen doorprikken. Maar gaan zij niet 
voorbij aan het feit dat deze crisis, in een 
mum van tijd, de kritische zin(tuigen) in 
élk van ons heeft geprikkeld? Onze ver-
wachtingen, wensen en zelfs dromen over 
de school van morgen werden plots opge-
schort in onze worsteling met de realiteit 
van elke dag. En dát, déze ervaring, heeft 
het beeld van onderwijs bij velen onder 
ons wel degelijk een ander reliëf gegeven. 
Ze heeft immers een aantal kritische za-
ken aan het licht gebracht.

Zo brengt deze crisis voor leraren aan het 
licht dat het klaslokaal als fysieke ruimte, 
net als de fysieke aanwezigheid van een 
leraar en leerlingen, onmisbaar zijn in het 
aanbieden van goed onderwijs. 

‘We waren onze klasgroepen kwijt. Onze 
klassen deelden immers dezelfde lesuren 
niet meer. Wat waren we tevreden zodra 
we terug samen waren in ons digitaal 
lokaal. Die plek waar we samen nog eens 
dieper konden ingaan op ons werk, die de 
groep samenhield en ervoor zorgde dat 
we terug een doel hadden om naar uit te 
kijken. En toch bleef het verschil met ons 
‘echt’ atelier zo groot.’ 

‘Als leraar zit ik in mijn muziekles naast 
mijn leerlingen. Ik zie toe op hun zithou-
ding en handgreep en stuur bij waar no-
dig. Dat is op afstand onmogelijk.’

‘Digitaal afstandsonderwijs is vandaag 
een welgekomen alternatief is, maar elke 
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dag opnieuw merk ik dat ik er ‘met scherm 
en muis’ niet in slaag het wiskundig 
inzicht bij te brengen dat ik anders ‘met 
handen en voeten’ bewerkstellig. Ja, wer-
kelijk met heel mijn lichaam. Alle zintuigen 
worden in mijn lessen aangesproken, 
want wiskunde leren is ervaren. Anders 
laat het geen sporen na.’

Verder brengt deze crisis voor leraren, 
maar ook voor ouders, aan het licht dat de 
fysieke muren van de klas, het materieel 
verschil tussen scherm en papier, de 
begrenzing van de tijd en het ritme van 
de schooldag er wel degelijk toe doen. 
Ze zijn één voor één ontworpen om ruis 
en afleiding buiten te houden en maken 
een waarneembare en directe ervaring 
mogelijk.1

‘In mijn digitale klas ben ik nooit alleen 
met mijn leerlingen en mijn leerlingen 
ook nooit alleen met mij. Ouders luisteren 
mee. Er wordt al eens geroepen. Plots valt 
een leerling weg. Is de internetconnectie 
verbroken? Of haken leerlingen af om ta-
ferelen uit de huiskamer niet met de klas 
te moeten delen? Op school moeten ze die 
last alvast niet dragen.’ 

‘Thuis leren is niet evident. Maar thuis 
werken is dat evenmin. De scheiding tus-
sen werk en privé is er niet meer. Mails, 
berichten, chats, meldingen ... komen op 
alle momenten van de dag binnen. Tijdens 
de live klasmomenten zit ik soms met mijn 
dochter van drie op mijn schoot. Het hoofd 
leegmaken is moeilijk.’ 

‘Ik heb nu eindelijk een tekentool aan-
geschaft. Zo kan ik digitaal bewijzen 
uitschrijven en figuren tekenen. Dat biedt 
mogelijkheden. Maar leerlingen die moeite 
hebben met wiskunde, hebben er alle 
baat bij om te zien hoe ik met passer en 

boog figuren teken op het bord. Zij doen 
dat samen met mij. Ik op een bord. Zij op 
papier, of ook op het bord. Zo nauwkeurig 
mogelijk, dezelfde bewegingen. Die oefe-
ning helpt hen vooruit.’ 

Ook ouders ervaren hoe moeilijk het is 
om kinderen thuis ‘bij de les te houden’. 
Het meest van al waarderen ze de inspan-
ning van leraren die hun digitale lessen 
inspreken of ‘live’ organiseren: pogingen 
om de ‘echte’ klas zo goed mogelijk na te 
bootsen.

Wij bieden zoveel mogelijk structuur en 
proberen hen te motiveren. Toch verdwijnt 
hun aandacht snel en het leren via scherm 
is, als je het mij vraagt, erg oppervlakkig. 
In veel gevallen is de verleiding trouwens 
groot om met dat scherm andere dingen 
te doen. Onze kinderen missen het ritme 
van de klas, het samen werken en de om-
geving die hen helpt om ‘erbij te blijven’. 

WOORDEN VASTHOUDEN

Deze woorden zijn kritisch. ‘Kritisch’ om-
dat ze zaken belichten die we – ondanks 
hun belang – dreigen te verliezen. Want 
we hadden ze uit het oog verloren en al 
lang niet meer ter sprake gebracht. 

Laat ons hopen dat iedereen deze woor-
den kan horen en verzamelen. Het zijn 
stuk voor stuk woorden die niet zozeer 
getuigen van heimwee naar ‘het oude 
normaal’ maar die iets willen koesteren 
of beschermen dat in onderwijs werkelijk 
van belang is: tijd, ruimte, grenzen, mate-
rialen, aandacht, aanwezigheid, lichame-
lijkheid ... 

Laat ons deze woorden en ervaringen van 
leraren, docenten, ouders, leerlingen en 
cursisten – te midden van de vele coro-
nabewijzen – vasthouden als een vorm 
van kritisch verzet. En laat ons dat vooral 
doen in de hoop dat ze (opnieuw) onder-
deel mogen uitmaken van de taal waarin 
we over onderwijs spreken en van waaruit 
we het onderwijs van morgen vormgeven. 

Laat deze crisis zo een échte crisis zijn, 
namelijk een kans om duurzaam na te 
denken over wat écht onmisbaar én eigen 
is aan de ervaring en het organiseren van 
goed onderwijs.

1 Voor interessante inzichten over schermleren versus leren op papier, zie: https://didactiefon-
line.nl/blog/paul-kirschner/lezen-en-leren-papier-of-scherm
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youtu.be/pjLjTgJMR3w
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Corona

De coronacrisis heeft een 
enorme impact op onderwijs. 
COC vroeg aan enkele van haar 
leden hoe zij met de situatie 
omgaan en hoe zij de heropstart 
van hun school, centrum of 
academie zien. COC in tijden van 
Corona. Een overzicht.

in onderwijs
COC-leden getuigen hoe zij deze crisis ervaren

KIRSTEN JACOBS
DKO
Leerkracht beeldatelier, initiatieatelier 
volwassenen, tekenkunst en kortlo-
pende studierichting kunst en cultuur en 
pedagogisch coördinator voor de Beel-
dende en audiovisuele kunsten, Hamme

In onze academie is er vanaf de lockdown 
beslist om van thuis uit te werken. We 
hebben ons op een korte termijn digitaal 
moeten ontwikkelen, met dank aan onze 
ICT-coördinator. Voor praktijkvakken 
is het niet evident om vanop afstand 
feedback te geven. Wij hebben veelal 
een tactiele manier van benaderen van 
werk: een digitaal beeld vertelt slechts 
een deel van het verhaal, maar verflagen 
moet je zien, ondergronden spelen een 
rol, driedimensionaliteit is belangrijk. Je 
trekt ook niet elke leerling mee. In de eer-

“Goede informatie is nodig 
om het jaar goed af te 
sluiten en vol vertrouwen 
aan het nieuwe schooljaar te 
beginnen.”

Marjolijn Clijsters ste drie graden bepalen vooral de ouders 
hoe belangrijk onze lessen zijn. Veel leer-
krachten werken hard om de band met 
de leerlingen te behouden, maar merken 
dat er weinig feedback komt. De feedback 
van de volwassenen ligt veel hoger. 

Nergens wordt er in de media of door 
de onderwijsminister over de kleine 
sectoren gesproken. En dat zorgt voor 
ongerustheid bij het personeel. Voor dit 
schooljaar, maar ook voor het komende 
jaar. DKO werkt vraaggestuurd. Wij han-
gen voor onze tewerkstelling af van in-
schrijvingen per schooljaar. Nieuws over 
nieuwe opstoten van de epidemie, zijn 
nefast voor de inschrijvingen. Gaan ou-
ders hun kinderen nog inschrijven? Is het 
veilig? Kunnen volwassenen zich nog les 
veroorloven als ze het in deze huidige cri-
sis al moeilijk hebben om de touwtjes aan 
elkaar te knopen? Als er weinig leerlingen 
zijn, heeft dat ook een negatief effect op 
de werkgelegenheid het jaar nadien. Goe-
de informatie is nodig om het jaar goed 
af te sluiten en vol vertrouwen aan het 
nieuwe schooljaar te beginnen. Het is fijn 
dat COC veel informatie geeft, ook voor de 
kleinere sectoren binnen onderwijs. Alle 
info is duidelijk en overzichtelijk en als je 
vragen hebt, staat COC voor je klaar!

Ik werk sinds de lockdown van thuis uit. 
Deze manier van werken is op een alter-
natieve wijze besproken. Er is gefaseerd 
en op verschillende momenten overleg 
geweest tussen directie, inrichtende 
macht, schepen van onderwijs en mij als 
vakbondsafgevaardigde. Daardoor zijn 
we tot een aangepaste en best werk-
bare vorm gekomen. Met mijn collega’s 
vergader ik via Google hangouts, mijn 
jonge leerlingen sturen mij filmpjes met 
ingeoefende stukjes waarop ik – ook via 
een filmpje - feedback geef. Ik bezorg hen 
ook nieuwe stukjes die ze kunnen beluis-
teren en inoefenen. De oudere leerlingen 

krijgen de kans om via Skype 30 minuten 
per week les te krijgen. 
 
Het grootste obstakel bij online lesgeven 
is de technische kwaliteit van de verbin-
ding. De internetverbinding is niet altijd 
even goed, de klank is minder zuiver, en 
ritmisch niet altijd correct omdat de ver-

JOKE DEBEL
DKO

Podiumkunsten, klassieke gitaar, 
Stap Roeselare

“Het grootste obstakel 
bij online lesgeven is de 
technische kwaliteit van de 
verbinding.” 
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“In de media wordt 
gesproken over de kinderen, 
maar ook voor volwassenen 
en hun lesgevers is het 
belangrijk om een schooljaar 
te kunnen afronden.”

“Wachten is de boodschap! 
En ondertussen goed voor 
jezelf zorgen en hulp bieden 
waar nodig.” 

DOMINIQUE EYCKMANS
GO!
mvd-personeel keukenmede-
werkster en busbegeleidster

Ik heb de eerste drie weken in 
lockdown gewoon gewerkt als bus-
begeleidster omdat wij kinderen 
vervoeren van ons internaat naar 
school en omgekeerd. In de keuken 
heb ik de eerste week ook normale 
uren gewerkt en de twee volgende 
weken met een aangepast uur-
schema, niet om maaltijden te be-
reiden maar voor ‘de grote kuis’ van 
keuken, afwasruimte en magazijn. 
Dit gebeurde in samenspraak met 
de directie. Vanaf 20 april werd ik 
vrijgesteld als busbegeleidster om-
dat er een beurtrol kwam met alle 
begeleiding op de weinige rijdende 
bussen. Als keukenmedewerkster 
werd ik technisch werkloos. Er werd 
hierover enkel per mail gecommu-
niceerd en dat leidde soms wel tot 
extra vragen. Het administratief 
personeel werkte van thuis uit en 
kon dus niet steeds à la minute 
handelen.

Wat nu volgt, is onzeker. Als bus-
begeleider heb ik recht op een 
mondmasker en alcoholgel om mijn 
job zo goed mogelijk te kunnen uit-
voeren. In de keuken is de situatie 
nog onduidelijk. Als opleidingsvorm 
3 terug opstart, betekent dat maar 
een klein aantal maaltijden. Wach-
ten is de boodschap! En ondertus-
sen goed voor jezelf zorgen en hulp 
bieden waar nodig. 

SIGRID WEYN
BASISEDUCATIE
Alfa NT2

We hebben allemaal thuis gewerkt vanaf 
de eerste dag. Vergaderingen zijn ofwel 
afgelast ofwel online doorgegaan. Heel veel 
collega’s zijn aan de slag gegaan met ver-
schillende manieren om in contact te blij-
ven met cursisten. Whatsapp, Google Sites, 
YouTube werden massaal uitgetest en bevindingen werden uitgewisseld via de community 
van het centrum. Ook het didactisch materiaal werd onder handen genomen.

Ik vind het heel erg moeilijk om mijn (laaggeschoolde!) cursisten te bereiken. De meesten 
zijn wel een beetje vertrouwd met Whatsapp, maar kunnen niet genoeg Nederlands. Ze 
hebben ook allemaal hun eigen beslommeringen met vaak kinderen die online les moeten 
volgen, een netwerk dat weggevallen is, te weinig kennis van de taal en dus ook minder goed 

begrip van de maatregelen. Ook telefonisch 
is het moeilijk om met iedereen contact te 
krijgen. Er zijn ook enkele cursisten ‘van 
de radar verdwenen’: ze reageren niet op 
telefoons of berichten. Ik hoop dat het nog 
altijd goed met hen gaat.

Ik hoop dat we dit schooljaar nog terug 
mogen lesgeven. In de media wordt enkel 
gesproken over de kinderen, maar ook 
voor volwassenen en hun lesgevers is het 

belangrijk om een schooljaar te kunnen afronden. In ons centrum zullen we voorlopig verder 
doen zoals we bezig waren. Maar het wordt eentonig en moeilijk, zeker voor de collega’s die 
alleen wonen.

Over de praktische aanpak van de lessen bij een heropstart werd nog niet gesproken. We 
stelden wel vragen in het LOC (welke cursussen laten we nog doorgaan, hoe worden groe-
pen gesplitst…), maar krijgen weinig antwoorden. Directie en staf hebben intussen een lijst 
gemaakt van cursussen die zeker niet meer zullen opstarten. Over andere cursussen en 
eventuele aanpassingen in bijvoorbeeld groepsgrootte of lesmomenten, wordt pas beslist 
als de datum voor herstart gekend is. De materiële aanpassingen als we heropenen, hebben 
we wel al besproken: alcoholgel, handdoeken vervangen door papieren doekjes, mondmas-
kers, gesloten vuilbakjes …

binding soms hapert. Zeker bij meer com-
plexe stukken van gevorderde leerlingen 
bemoeilijkt dat het werken. Ik merk wel 
dat de leerlingen het heel fijn vinden dat 
ze via de online les mijn onverdeelde 
aandacht krijgen. Ze oefenen goed en 
veel, want ze zitten thuis, en vinden in 
hun gitaar een welgekomen vorm van 
ontspanning. Ook de jongere leerlingen 
vinden het heel leuk om filmpjes op te 
nemen. 

Ik heb wel vragen bij social distancing als 
de lessen terug opgestart worden. We 
zitten echt vlakbij onze leerlingen, cor-
rigeren hun speelhouding. Hoe moet het 

met de blaasinstrumenten? Met de leer-
krachten dans, de leerkrachten toneel? 
Hoe kan je een scène spelen rekening 
houdend met 1,5 meter afstand?  
Online lesgeven en coaching op afstand 
via filmpjes en opnames is een alterna-
tief, maar kan nooit aan de interactie en 
efficiëntie en dynamiek van een fysiek 
lesmoment tippen. De leerlingen missen 
elkaar en het samenspelen, want muziek 
maken is op alle niveaus en voor alle leer-
lingen ook een echt sociaal gebeuren.
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“We zullen de richtlijnen van 
de overheid opvolgen, ook al 
weten we allemaal dat dit in een 
school de nodige inspanningen 
zal vragen van iedereen.” 

GLENN MAES
BUITENGEWOON SECUNDAIR 
ONDERWIJS
OV3 type basisaanbod - Kappersmedewerker 

Tijdens de coronacrisis hebben wij gro-
tendeels thuis gewerkt, maar ook enkele 
momenten op school om bijvoorbeeld taken 
en praktijkmaterialen uit te delen aan de 
leerlingen. Binnen onze scholenorganisatie 
wordt continu overlegd en de directie geeft 
wekelijks een update. Ook onder het perso-
neel is er overleg, via video conference. Het 
directe contact met je leerlingen is nu niet 
mogelijk en we ervaren dat afstandsleren 
niet evident is, zeker niet voor kinderen 
met buitengewone noden. We trachten als 
schoolteam de contacten met onze leerlin-
gen nauwgezet op te volgen via de sociale 
media, mails, telefoon, huisbezoeken of 
gewoon via de post. 

Er werden in onze school 25 laptops be-
deeld aan de leerlingen die thuis geen pc 
hebben. Hierdoor kunnen deze leerlingen 
ook de digitaal aangeboden taken thuis 
maken. Bij het heropstarten zal ik de 
geziene leerstof grotendeels herhalen, 
wat voor onze leerlingen erg belangrijk is. 
Ook zullen de ingeleverde taken van onze 
leerlingen de nodige opvolging krijgen. 
Daarnaast hoop ik nog op een korte stage, 
wat toch een belangrijk onderdeel is tijdens 
de kwalificatiefase. Er wordt momenteel 
koortsachtig gewerkt aan een optimale en 
correcte opstart. We zullen de richtlijnen 
van de overheid opvolgen, ook al weten we 
allemaal dat dit in een school de nodige 
inspanningen zal vragen van iedereen. 
Samen sterk voor een veilig en gezond 
onderwijs!

ELS CHEVALIER
VOLWASSENENONDERWIJS 
NT2 + Coördinator administratie HET PERSPECTIEF PCVO Gent

De administratie via telewerk coördineren valt mee. Veel moeilijker had/heb ik 
het met het online lesgeven. Van de ene op de andere dag, zonder aangepast 
materiaal, zonder echte richtlijnen. Verschillende lesgevers vlogen als gekken 
op alle mogelijke apps en deelden hun ervaringen via WhatsApp en Facebook. 

Voor NT2 werd direct beslist dat we wel nieuwe leerstof moesten aanbieden, 
dat de inburgering moest doorgaan! Wat een druk op mijn schouders. Zoveel 
stress. Wat zijn in godsnaam 3 weken in een mensenleven? Basisdoelstel-
lingen nu? Komaan zeg! Bovendien hebben niet alle cursisten een computer/
laptop thuis en hebben velen ook geen internet. Ik trok mijn plan. Op 1 april was 
er een vakbondsoverleg via Zoom. Verschillende scenario’s werden voorge-
steld en goedgekeurd. Alle cursussen gingen online verder. Voor NT2, Zorg en 
Nijverheid is dit niet evident. Voor NT2 werd de einddatum voor de modules van 
kwartaal 3 uitgesteld in de hoop dat we terug naar de klas konden komen na 
de paasvakantie. Kwartaal 4 zou dan starten op 11 mei. We hadden toen nog 
goede hoop … Dit schooljaar nog opstarten lijkt nu weinig waarschijnlijk. Prak-
tijkgerichte cursussen worden nu stopgezet en kunnen hopelijk in september 
verdergezet worden. Nieuwe modules NT2 opstarten volledig online zie ik niet 
echt zitten. Je hebt die cursisten nog nooit gezien! En wat met de handboe-

ken? En de inschrijvingen? Maar 
toch moet het. We zullen er het 
beste van maken!

Als ik al één positief punt in 
deze hele crisis zie, is het dat 
een leraar het best tot zijn 
recht komt in een klaslokaal. 
Dat vinden mijn cursisten ook. 
Contact is zo belangrijk, zeker bij 
bepaalde doelgroepen. Ook een 
dikke pluim voor onze directie en 

coördinatoren voor de efficiënte communicatie. Om alles georganiseerd te krij-
gen, wordt er momenteel bijna dag en nacht gewerkt. Het loopt niet allemaal 
gesmeerd en er is nog een lange weg te gaan, maar we vinden troost bij elkaar. 
Dit maakt ons team sterker, vind ik.

De dag dat ik weer naar de klas mag, zal voor mij een echt feest zijn. Letterlijk 
en figuurlijk.

“Als ik al één positief punt 
in deze hele crisis zie, is 
het dat een leraar het best 
tot zijn recht komt in een 
klaslokaal.”
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1 Bekijk het filmpje op https://www.youtube.
com/watch?v=x2oBZ3pcN28

“Het is wel mooi om de 
samenwerking tussen de 
leerkrachten te zien. Op onze 
tuinbouwafdeling zijn velen een 
handje komen toesteken.”

GIJBELS GUY
SECUNDAIR ONDERWIJS 
leerkracht wiskunde in het derde jaar ASO in 
Herk-de-Stad

De voorbije periode heb ik van thuis uit ge-
werkt. De grootste moeilijkheid bij deze vorm 
van leren, is dat er enorm veel werk in de voor-
bereiding kruipt (als je het goed wil doen). Voor-
al bij collega’s die richtingsvakken (hoofdvak-
ken) geven en die weinig of geen paralleluren 
hebben, is de taakbelasting enorm. Uiteraard kan je bepaalde problemen opvangen door het 
werk te verdelen onder collega’s, maar dat gaat enkel op voor voldoende grote vakgroepen. Ik 
durf te stellen dat je 4 tot 5 keer langer bezig bent om een leerstofonderdeel vorm te geven. 
Daarbovenop zijn er uiteraard ook online contactmomenten met de leerlingen en moeten de 
taken verbeterd worden. Dit blijkt ook arbeidsintensiever dan verwacht.

Een bijkomend aspect van afstandsleren is dat de kloof tussen de leerlingen die 
je wel en niet bereikt groter is dan in een vergelijkbare klassituatie: in de klas kan 
je bepaalde leerlingen nog wat ‘achter hun veren zitten’, maar als ze online nooit 
deelnemen aan een vragenmoment en niet reageren op je aansporingen, sta je 
verder machteloos.

Bovendien beschikken een aantal leerlingen thuis niet over de nodige infrastructuur om al-
les op het juiste ritme op te volgen en de beloofde steun van de overheid laat te lang op zich 
wachten. De enige laptops die onze leerlingen tot nog toe ontvangen hebben, zijn hen ter be-
schikking gesteld door de school zelf.

Ik hoor van vele collega’s dat ze net als ik de sociale contacten onderling en vooral met de 
leerlingen erg missen. En ik vrees wel een beetje dat een aantal collega’s zullen bezwijken 
onder de werkdruk. Er is bij ons geopteerd om vooral op bepaalde vakken in te zetten en die 
collega’s hebben vreselijk veel werk. Daarnaast vrees ik voor effecten op de lange termijn 
voor de andere vakken: als leerlingen nu het idee krijgen dat enkel Latijn, Wiskunde, Frans en 
Nederlands belangrijk zijn, hoe moet de leerkracht geschiedenis of aardrijkskunde zijn/haar 
leerlingen volgend jaar nog motiveren? 

GEERT DE CLERCQ
BUITENGEWOON ONDERWIJS
OV3 type 1&9 - Vrije school Haverlo 
Brugge

Na het grote verlies van leerlingen 
(- 170) met de invoer van het M-decreet is 
deze coronacrisis terug een hele opdoffer 
voor onze school en “onze gasten”, zoals 
we dat in Brugge zeggen.

Op vrijdag 13 maart hadden 
we een LOC en daar is alles 
besproken wat er tot dan ge-
kend was vanuit de overheid. 
Sindsdien werken we thuis. 
Ik hoor van collega’s dat alge-
mene sociale vorming beter 
lukt dan beroepsgerichte 
vorming, want daar is het heel 
moeilijk om nieuwe leerstof 
aan te bieden via afstandsonderwijs en te 
blijven improviseren. Het is niet eenvoudig 
om bijvoorbeeld handvaardigheden te 
beoordelen.

Het is wel mooi om de samenwerking tus-
sen de leerkrachten te zien. Op onze tuin-
bouwafdeling zijn velen een handje komen 
toesteken. De groenten en de bloemen 
blijven natuurlijk groeien. Ook de directie 
heeft heel veel moeite gedaan om de moei-
lijk te bereiken leerlingen postpakketten 
te bezorgen met taken. En een van onze 
collega’s heeft een tof filmpje1 gemaakt. 

Ik zou graag enkele mensen extra willen 
bedanken: mijn syndicale collega’s Jakob 
en Jurgen met wie ik dagelijks contact 
heb, de CPBW-leden Benny, Nancy, Bea, 
Bert en Luc. Als het goed is, mag het ook 
gezegd worden: een pluim voor onze 
directie die heel constructief is bij onder-
handelingen en berichtgevingen. Het LOC 
is bezig met een plan voor heropstart, 
maar één ding is duidelijk: de gezondheid 
van leerlingen en onderwijspersoneel blijft 
onze grootste prioriteit. 
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“De werkdruk in onderwijs 
was al veel te hoog, nu is 
ze nog hoger. Ik vrees dan 
ook dat dit zijn gevolgen zal 
hebben.”

KATRIJN POOLS
HOGER ONDERWIJS 
Docent wereldoriëntatie

Deze periode heb ik uitsluitend thuis gewerkt. Alle lessen, ver-
gaderingen en stages zijn immers geschrapt. De mededeling dat 
alle onderwijsactiviteiten en contacten met collega’s werden 
geschrapt, kwam gewoon via mail van de leidinggevende. Het 
ging allemaal wel erg snel. Op woensdagnamiddag kwam de 
mededeling dat alles vanaf de volgende dag 
werd opgeschort. Dus nog snel wat mate-
riaal meenemen was de boodschap, want 
daarna ging alles op slot. Ik werk vaak van 
thuis omdat er op de campus weinig werk-
ruimte is voor docenten. Ik ben alleen op de 
campus om les te geven of voor vergaderingen. Omdat iedereen 
een ander werkrooster heeft, gebeurde overleg met vakcollega’s 
ook al vaak via email.

In onze opleiding is het lessenrooster gewoon blijven lopen 
zoals gepland. De lessen starten om 8u30 tot maximaal 17u30. 
Collega’s gaven soms zes uur na elkaar online les. Dat was niet 
ideaal en houdbaar voor docenten en studenten. Gelukkig is er 
na de paasperiode een aangepast lessenrooster gekomen en 
zijn er nu nog enkel lessen in de voormiddag. Het moeilijkste 

vind ik vooral de stages, de vele vragen van studenten en de 
weinige antwoorden en perspectieven die we hen in het begin 
konden bieden. Ik ben wel benieuwd naar het leerrendement 
van deze online lessen, want soms heb ik het gevoel dat we de 
leerdoelen minder bereiken dan bij contactonderwijs. 

De campussen worden niet meer geopend 
voor echte lessen. Dus alles blijft online en 
op afstand gebeuren. Ook de examens. De 
centrale diensten van de hogeschool zijn 
bezig met het opmaken van draaiboeken. 

Hopelijk kunnen we in september wel terug min of meer normaal 
starten.

Ik heb me de afgelopen weken soms erg gestoord aan opmerkin-
gen dat mensen in het onderwijs al weken verlof hebben en toch 
gewoon hun loon krijgen. Ik heb samen met veel collega’s op de 
hogeschool echt heel hard en veel meer gewerkt dan voorzien, 
ja ook tijdens het collectief verlof van de paasvakantie. Aan elk 
beroep zijn voor- en nadelen, dus misschien moeten we stoppen 
om te oordelen over iemand anders beroep.

ODO VERLINDEN
SECUNDAIR ONDERWIJS  
Leraar handelsvakken in Atlas College Genk

Sinds de opschorting van de lessen werk 
ik thuis en probeer ik de leerlingen via 
afstandsonderwijs te laten leren. De 
paasvakantie was absoluut geen vakan-
tie maar een periode van bijscholen. Bij-
scholingen uit pure noodzaak en waar-
voor in het verleden geen tijd en/of geen 
middelen werden voorzien. We leerden 
werken met BookWidgets en ontdekten 
programma’s om video’s te maken.

Preteaching is ondertussen een feit. 
De leerlingen zijn bezig, maar meer en 
meer wordt duidelijk dat van thuis uit 
werken niet evident is: de scheiding 
werk/privé is er niet meer, mails komen 
op alle momenten van de dag binnen, 
om leerlingen online op te volgen moet 
je een hele boekhouding aanleggen, 
het hoofd leegmaken is moeilijk. In 
onze school onderhandelden we enkele 
jaren geleden al afspraken in verband 
met communicatie (bijvoorbeeld: enkel 
meldingen van smartschool tijdens de 
openingsuren van de school, je hoeft 
smartschool in het weekend of op vrije 
dagen niet te checken). Nu moet dit her-
bekeken worden om eenieder de nodige 
rust te gunnen zodat we er de volgende 
werkdag weer tegenaan kunnen gaan.

Positief is wel dat collega’s meer dan ooit 
samenwerken, we enorm veel hebben 
bijgeleerd en er fantastisch veel goede 
wil aanwezig is om het onderste uit de 
kan te halen voor de leerlingen.

De komende weken doen we zo verder. 
De werkdruk in onderwijs was al veel te 
hoog, nu is ze nog hoger. Ik vrees dan ook 
dat dit zijn gevolgen zal hebben. Leraren 
zijn ondertussen vanaf de krokusvakan-
tie ononderbroken bezig met het beste 
van zichtzelf te geven. Hen vragen om 
het schooljaar nog wat te verlengen is 
respectloos: ze doen er momenteel alles 
aan om net alle essentiële leerplandoe-
len te halen binnen de normaal voorziene 
tijd.

Vanaf 15 mei kan een heropstart voor 
het zesde jaar. Ongeruste en angstige 
collega’s mailen en bellen nu al om hun 
bezorgdheid te uiten. Die boodschap 
neem ik mee naar overleg met collega’s 
afgevaardigden, directies en preventie-
adviseur. Goede afspraken en communi-
catie met het personeel zijn cruciaal voor 
het slagen van de heropstart. Het komt 
allemaal goed, maar het zal nog heel wat 
extra inspanning en tijd vergen!

“Aan elk beroep zijn voor- en 
nadelen, dus misschien moeten 
we stoppen om te oordelen over 
iemand anders beroep.”
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“Vergelijk het met artiesten 
die liever op een echt 
podium voor hun publiek 
staan dan in de studio.”

GOEDELE VANHOLME
CLB 
CLB Leieland

Onze directie besliste nog voor de Veiligheidsraad 
dat iedereen zou thuiswerken en om alle activiteiten 
met fysiek contact te schrappen. Iedereen probeert 
plichtsbewust bereikbaar te zijn tijdens de werk-
uren. Maar er is ook veel begrip voor collega’s met 
kleine kinderen. Directie en collega’s ondersteunen 
elkaar hierin en er is veel flexibiliteit.

In de eerste periode heb ik vooral gewerkt vanuit 
mijn opdracht als ICT’er om iedereen te helpen in het online werken en videochatten. 
Aanvankelijk nam ik de tijd om mijn dossiers administratief bij te werken maar steeds 
meer hou ik ook gesprekken met ouders en scholen via telefoon. In die gesprekken gaat 

er ook aandacht naar de huidige situatie : ouders 
vragen tips, geruststelling, informatie.

Scholen hebben grote inspanningen gedaan 
om het thuisleren voor alle kinderen mogelijk te 
maken. Maar sommige kinderen aanvaarden niet 
meteen dat ouders in de rol van leerkracht krui-
pen, vaak is nog steun van de leerkracht nodig. 
Ouders proberen plichtsbewust hun kinderen 
te helpen met de opdrachten en worden daarbij 

geconfronteerd met de leerproblemen die al opgemerkt werden in de klas. Dat heeft als 
voordeel dat ouders meer probleembewustzijn tonen in gesprekken.

Stilaan voel het aan dat de resterende tijd van het schooljaar erg nipt zal worden om op 
alle vragen een antwoord te bieden. We zullen prioriteiten moeten vastleggen zodra 
we meer informatie hebben. Fysieke contacten met ouders en leerlingen zal zeker nog 
nodig zijn dit schooljaar, maar enkel onder strikte, veilige omstandigheden. 

Ik hoop dat de CLB’ers en leerkrachten niet enkel zullen geconfronteerd worden met de 
verliezen, achterstand, problemen van onze leerlingen en ouders. Maar ik hoop dat we 
ook positieve verhalen mogen horen van gemotiveerde leerlingen, van betrokken ou-
ders, van mensen die in deze moeilijke tijden toch de kracht vonden om kleine en grote 
problemen te overwinnen.

Doorheen heel de lockdown werkte ik van 
thuis uit, waarbij de combinatie gezin 
(met drie kinderen thuis) en telewerken 
niet altijd even evident uitpakte.

Deze werkwijze werd niet overlegd in het 
HOC, enerzijds omdat mogelijk overleg 
door het virus in snelheid gepakt werd 
en anderzijds omdat het telewerken de 
enige succesvolle uitweg in mijn oplei-
ding bleek, mede dankzij een voldoende 
visionair bestuur en een erg competente 
dienst ICT in mijn hogeschool. Via mijn 
collega-vakbondsafgevaardigde Kurt De-
baere (Howest campus Brugge) verliep er 
wel een informele afstemming met onze 
directie. De corona-maatregelen stonden 
a posteriori hoog op de HOC/CPBW-agen-
da van deze virtuele vergadering.

Meer van hetzelfde voor de laatste weken van 
dit academiejaar: alles telewerken, afstands-
onderwijzen én afstandsexamineren wat de 
klok slaat. Voor alle duidelijkheid: we genieten 
daar niét van ... Afstandsonderwijs is veel 
tijdrovender en geeft veel minder voldoening 
dan ‘live’ lesgeven. Vergelijk het maar met 
artiesten die liever op een echt podium voor 
hun publiek staan dan in de studio. Deze extra 
werkdruk - afstandsonderwijs is gemiddeld 
arbeidsintensiever dan contactonderwijs – 
komt er nog maar eens bovenop. Dat maakt 
dat we ons soms afvragen hoe lang de Titanic 
van het Vlaams Hoger Onderwijs zijn schotten 
het nog gaan houden.

IVO DE PAUW
HOGER ONDERWIJS 
“Applied Maths” - Howest campus Kortrijk

Het afstandsonderwijs verliep relatief 
vlot, mits wat zoek- en experimenteer-
werk. Ik moet wel zeggen dat, wellicht 
ook doordat wiskunde een inzichtsvak is, 
vooral de studenten wat meer moeilijk-
heden ervoeren met de afstandsformule.  
Niet alleen werd er meer beroep gedaan 
op begeleide zelfstudie, maar kon ikzelf 
niet langer het inzichtelijke overbrengen 
met handen en voeten (maar met scherm 
en muis).

“Ik hoop dat we ook 
positieve verhalen mogen 
horen van gemotiveerde 
leerlingen, van mensen 
die in deze moeilijke tijden 
toch de kracht vonden om 
kleine en grote problemen 
te overwinnen.”



Nadine: ’Hallo? Goedemorgen, spreek ik 
met iemand van COnneCt?’

Theo: ‘Goedemorgen. Ik ben Theo Kuppens. Begeleider in functi-
oneren bij COnneCt. Waarmee kan ik je helpen?’

Nadine: ’Ik heb over jullie dienst gelezen in Brandpunt. Ik vond 
het heel interessant dat COC deze nieuwe dienst had opgericht. 
Ik dacht echt: dat is een goed idee! Ik vroeg me dan ook af of je 
mij verder kunt helpen.’

Theo: ’We krijgen veel positieve reacties op onze voorstelling en 
dienstverlening. Fijn dat je er ook zo over denkt. We zijn ook heel 
blij dat mensen met diverse achtergronden uit het onderwijs 
ons weten te vinden. Waarmee kunnen wij jou helpen?’

Nadine: ‘Het zit zo. Ik werk al 30 jaar in het onderwijs. Ik heb 
altijd lesgegeven en ik deed dat met veel ‘goesting’ zoals ze dat 
in het mooi Vlaams zeggen. Ik ben leraar Nederlands in de eerste 
graad, moet je weten.’

Theo (grinnikt): ‘Wij horen het graag als mensen met ‘goesting’ 
voor de klas staan!’

Nadine: ‘De onderwijshervormingen die de laatste tijd werden 
doorgevoerd, liggen me zwaar op de lever. Ik heb tot nu toe altijd 
meegewerkt aan het implementeren van alle vernieuwingen. Ik 
was er als coördinator voor de moderne talen zelfs een voortrek-
ker van, maar de laatste tijd heb ik het eigenlijk steeds moei-
lijker. Ik zie er steeds minder de voordelen van. Het moet ook 
allemaal veel te snel gaan … ‘
‘Gisteren hadden we een vakvergadering en daar heb ik toch 
even mijn ongezouten mening geuit over hoe alles momenteel 
verloopt en … (Nadine houdt even op met praten. Ze slikt even 
en ademt diep.) Ik ben er niet goed van, maar ik heb een heel 
zware discussie gehad met een van mijn collega’s.’

Theo: ‘Ik hoor dat het jou wel geraakt heeft. Dat is natuurlijk niet 
leuk. Wat wil je dat ik voor je doe?’

Nadine: ‘Dat weet ik eigenlijk zelf niet zo goed. Ik kwam zo goed 
overeen met die collega. Dit had eigenlijk niet moeten gebeuren.’

Theo: ‘Volgens mij zijn er momenteel twee problemen. Enerzijds 
heb je je kritiek op de onderwijshervorming en anderzijds heb je 
het probleem van de discussie met je collega. Klopt dat?’

Nadine: ‘Eigenlijk wel. Er zijn natuurlijk ook wel nog andere din-
gen die me niet zo gelukkig maken, maar dat is wel het belang-
rijkst op dit moment. Ik hoop dat je me wat kunt ondersteunen?’

Theo: ‘Ik vind dit allemaal nogal moeilijk te bespreken via de tele-
foon. Dit bespreken we best in een persoonlijk gesprek. Ik denk, 
gezien je gespannen relatie met je collega, dat we best zo vlug 
mogelijk afspreken. Ik kan later deze week nog op donderdagna-
middag en ook op vrijdagvoormiddag. Past dit voor jou?’

Nadine: ‘Vrijdagvoormiddag is voor mij oké. Wat doe ik ondertus-
sen met mijn collega? We zijn nu dinsdag en ik loop haar een van 
de komende dagen zeker nog tegen het lijf.’

Theo: ‘Ik denk dat je haar kunt zeggen dat je de discussie van 
maandagavond vervelend vond en dat je toch even wil nadenken 
over hoe je ermee omgaat. De discussie opnieuw openen heeft 
nu weinig zin. Het kan soms geen kwaad om de tijd wat haar 
werk te laten doen en even na te denken over wat fout liep om 
dan op een constructieve manier de problemen samen op te 
lossen.’

Nadine: ‘Daar heb je gelijk in.’

Theo: ‘We zullen vrijdag zeker de tijd vinden om samen te kijken 
hoe we je problemen kunnen aanpakken. Mag ik je vragen om mij 
een mailtje te sturen met je gegevens en je lidnummer? Ik stuur 
je dan ook een suggestie voor de plaats van afspraak. We kiezen 
er altijd voor om op neutraal terrein af te spreken. Ik kijk wel of ik 
een goede plaats vind in je omgeving.’

Nadine: ‘Bedankt voor het telefoontje, Theo. Tot vrijdag!’

Theo: ‘Dag Nadine. Tot vrijdag.’

Vraag het aan COnneCt

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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Nadine

GERT MAENE

Theo
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Individuele rekening voor 
onderwijspersoneel digitaal

Jaarlijks krijgen alle personeelsleden die tijdens het voorgaande kalen-
derjaar hun salaris ontvangen hebben vanwege AgODi1 automatisch hun 
‘Individuele rekening’2. 

SYLVIE VANSPEYBROECK

Wanneer je tijdens het kalenderjaar 
2019 een salaris ontving van AgoDi of 
AHOVOKS3 zal je dit jaar vanaf 25 maart 
een ‘individuele rekening ‘ voor het 
kalenderjaar 2019 ontvangen. Dit do-
cument geeft niet alleen een overzicht 
van je maandelijkse salarisbetalingen, 
maar ook van de andere betalingen 
zoals vakantiegeld, eindejaarstoelage, 
uitgestelde bezoldiging ... die je het ka-
lenderjaar voordien hebt ontvangen. De 
individuele rekening bevat ook informa-
tie over aantal arbeidsdagen en -uren die 
de onderwijsadministratie meegedeeld 
heeft aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid (RSZ). 

De individuele rekening is een sociaal 
document. Het is een overzicht dat je 
best bewaart. Het dient niet om aan je 
belastingaangifte toe te voegen. Daar-
voor gebruik je de fiscale fiche(s) die je 
jaarlijks ontvangt. 

Net als je salarisbrieven staat je individuele 
rekening op de website ‘Mijn Onderwijs’ in het 
luik Personeel bij ‘Documenten’. Alleen wie uit-
drukkelijk gevraagd heeft om de salarisbrief op 
papier te blijven ontvangen, zal de individuele 
rekening per post ontvangen. 

Je ontvangt maar één individuele rekening per 
jaar. 

Voor meer informatie kan je altijd terecht op 
de website van AgoDi4 voor een aantal veel 
gestelde vragen en antwoorden, bijvoorbeeld 
over wanneer anderen de individuele rekening 
toch kunnen opvragen, over het begrip arbeids-
dagen en -uren, of over de werkgeversbijdrage.

COnneCt is er voor jou ... Ook in tijden van corona!

Heb jij nu even nood aan een luisterend oor? 

Samen staan we sterk voor onderwijs!

1 Agentschap voor onderwijsdiensten
2 Bron: omzendbrief PERS/2020/01/1F3C8G
3 Agentschap voor Hoger Onderwijs Volwassenenonder-

wijs Kwalificaties en Studietoelagen
4 www.agodi.be/salaris

Coronablog
Of ben je op zoek naar meer informatie om deze periode door te komen? Ook hier biedt COnneCt een antwoord. Bijna weke-
lijks verschijnt er een nieuwe coronablog op onze website: hoe omgaan met de afstand? Wat als de school terug opstart? ...  
Je vindt het op www.coc.be/COnneCt

Gert en Theo zijn er voor jou
• maandag van 16.00 tot 18.00 
 en woensdag van 14.00 tot 16.00
• en als hun agenda het toelaat, ook op andere werkdagen

Chat dan even met COnneCt. 
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Tijdelijke personeelsleden die recht heb-
ben op een TADD hebben voorrang van 
aanstelling op personeelsleden die dat 
recht nog niet hebben en daardoor dus 
ook meer kans op werkzekerheid. Bo-
vendien is zo’n aanstelling noodzakelijk 
om later een vaste benoeming in een 
wervingsambt te kunnen krijgen. Het 
belang van het TADD-statuut is dan ook 
niet te onderschatten. Maar je krijgt dat 
statuut niet automatisch, je moet het 
aanvragen. Daarvoor moet je aan een 
aantal specifieke voorwaarden voldoen 
en moet je jouw kandidatuur indienen 
op de voorgeschreven manier. Sinds 1 
september 2019 gelden dankzij Cao XI, 
die de sociale partners afsloten onder 
toenmalig minister van Onderwijs Hilde 
Crevits, nieuwe voorwaarden waardoor 
een personeelslid naast de verwerving 
van een bepaalde dienstanciënniteit in 
principe ook een beoordeling zal krijgen 
om het recht op een tijdelijke aanstelling 
van doorlopende duur te verwerven. Die 
nieuwe regelgeving maakt een snellere 
vaste benoeming mogelijk. Voor een 
personeelslid dat al voor 1 september 
2019 dienstanciënniteit heeft verwor-
ven, geldt onder bepaalde voorwaarden 
een overgangsmaatregel. In wat volgt, 
lichten we de nieuwe voorwaarden en de 
overgangsmaatregelen toe.

Verwerven van het recht  
volgens de nieuwe  
regelgeving

Je verwerft het recht op het TADD-sta-
tuut als je op 30 juni 2020 een dienstan-
ciënniteit hebt verworven van minstens 
580 dagen, waarvan je er (in principe 
althans) 400 effectief moet gepresteerd 
hebben. Deze dienstanciënniteit moet 
opgebouwd zijn in één of meer scholen 
van dezelfde scholengemeenschap en 
gespreid zijn over minstens twee school-
jaren.

Als je school niet behoort tot een scho-
lengemeenschap of als je werkt in een 
CLB, dan moet je die dienstanciënniteit 
verwerven in scholen of centra van de-
zelfde inrichtende macht. 

De 580 dagen dienstanciënniteit worden 
bekeken per ambt (leraar, opvoeder, 
administratief medewerker …) waarin je 
tewerkgesteld bent. Als leraar verwerf je 
het recht op een TADD-aanstelling voor 
alle vakken2 waarvoor je een vereist 
bekwaamheidsbewijs hebt, ook als je 
die vakken nog niet hebt gegeven. Voor 
de vakken waarvoor je een voldoende 
geacht bekwaamheidsbewijs hebt, moet 
je de 580 dagen dienstanciënniteit per 
vak bereiken. 

Je berekent de 580 dagen dienstanciën-
niteit door alle dagen te tellen waarin je 
aangesteld was. Zaterdagen, zondagen, 
feestdagen en vakantiedagen tellen dus 
mee als ze binnen de aanstellingsperiode 
vallen. Je mag dat aantal dagen niet ver-
menigvuldigen met 1,2. Een aanstellings-
periode telt volledig mee als je minstens 
halftijds presteerde. Als je minder dan 
halftijds presteerde, telt ze maar voor de 

helft mee. Tijdelijke personeelsleden die 
aangesteld zijn van 1 september tot en 
met 30 juni kunnen dus maximum 303 
(of 304 in geval van een schrikkeljaar) 
dagen anciënniteit per schooljaar ver-
werven. Tijdelijke personeelsleden die 
van 1 september tot en met 31 augustus 
zijn aangesteld (bijvoorbeeld adminis-
tratief personeel), kunnen maximaal 360 
dagen dienstanciënniteit verwerven.

Bij de berekening van de 400 dagen ef-
fectieve prestaties komen ziekteverlof, 
omstandigheidsverlof, loopbaanonder-
breking of andere afwezigheden niet in 
aanmerking. Bevallingsverlof, de periode 
van verwijdering in het kader van de 
bedreiging door een beroepsziekte en de 
periode van moederschapsbeschermin-
gen tellen daarentegen wel mee voor de 
vaststelling van de 400 dagen effectieve 
prestaties en dit voor een maximum van 
140 dagen.

Tijdens de opbouw van de anciënniteit om 
te kunnen kandideren voor een tijdelijke 
aanstelling van doorlopende duur, heeft 
het personeelslid recht op aanvangsbe-
geleiding. Tegelijkertijd is dat ook een 
plicht. Aan het einde van de opvolging 
en coaching tijdens deze beginperiode 
krijgt het personeelslid een beoordeling. 
Die beoordeling vormt het signaal dat het 
personeelslid het recht op TADD verwerft, 
tenzij het gaat om een beoordeling met 
werkpunten. Voor de leraar levensbe-
schouwelijk onderricht moeten voor de 
vakinhoudelijke en vaktechnische aspec-
ten ook de bevoegde instanties voor de 
betrokken eredienst of de niet-confessio-
nele zedenleer hun akkoord geven. Als er 
geen beoordeling heeft plaatsgevonden 
op uiterlijk 30 juni 2020, verwerft het 
personeelslid het recht op TADD vanaf het 
daaropvolgende schooljaar.

De evaluator kan dus ook oordelen dat 
het personeelslid nog werkpunten heeft 

15 juni 2020: 
grotere werkzekerheid 
voor jonge collega’s

Personeelsleden die voor het eerst 
worden aangesteld in een wervingsambt 
in een school1 of in een centrum voor 
leerlingenbegeleiding (CLB) worden 
aangeworven in een tijdelijke aanstelling 
van bepaalde duur. Na opbouw van 
dienstanciënniteit verwerven zij 
voorrangsrechten en kunnen zij een 
tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 
(TADD) opeisen. 

1 Met scholen worden hier ook de academies en centra voor volwassenenonderwijs bedoeld
2 Voor het volwassenenonderwijs worden hiermee modules en opleidingen bedoeld
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waarvoor het zich moet inzetten en 
waarvoor bijkomende begeleiding nodig 
is. Die beoordeling heeft tot gevolg dat 
het personeelslid het recht op TADD nog 
niet verwerft. De eerste evaluator maakt 
dan een verslag op waarin hij deze beslis-
sing en de werkpunten opneemt, samen 
met het traject dat tijdens de aanvangs-
begeleiding werd afgelegd. Het perso-
neelslid moet dan in het betrokken ambt 
bijkomend nog 200 dagen effectieve 
prestaties verrichten om het recht op 
TADD te verwerven. Tijdens deze periode 
heeft het personeelslid recht op een ver-
lengd traject van aanvangsbegeleiding. 
Hierbij ligt de focus op de werkpunten 
die tijdens de beoordeling aan bod zijn 
gekomen en die in het verslag met de 
beslissing zijn opgenomen. Bij een afwe-
zigheid van het personeelslid door zwan-
gerschapsverlof, de periode van ver-
wijdering uit een risico in het kader van 
bedreiging door een beroepsziekte en/
of moederschapsbescherming tijdens 
de bijkomende periode, komen maximaal 
70 dagen van deze afwezigheid in aan-
merking als effectieve prestaties. Op het 
einde van de periode die nodig is om de 
bijkomende 200 dagen effectieve pres-
taties te verrichten, verwerft het perso-
neelslid het recht op TADD tenzij het een 
evaluatie ‘onvoldoende’ krijgt, waartegen 
het beroep kan aantekenen bij het Col-
lege van Beroep.

Als het personeelslid het niet eens is met 
de beoordeling met werkpunten, kan het 
verhaal halen bij het schoolbestuur. Het 
schoolbestuur gaat vervolgens na of de 
beoordeling met werkpunten redelijk is 
en het het uitstel van het recht op TADD 
rechtvaardigt. Het schoolbestuur kan 
de beoordeling met werkpunten enkel 
bevestigen of vernietigen. Het hoort hier-
toe vooraf de evaluator en het betrokken 
personeelslid, zodra een van de betrok-
ken partijen daarom vraagt.

Deze nieuwe voorwaarden gelden voor 
alle tijdelijke personeelsleden die op of 
na 1 september 2019 voor het eerst in 
dienst gekomen zijn en voor alle tijdelijke 
personeelsleden die op of na 1 septem-
ber 2019 opnieuw in dienst gekomen 
zijn of personeelsleden die zich kunnen 
beroepen op één van de overgangsmaat-
regelen. Dat betekent dat een tijdelijk 
personeelslid op basis van de nieuwe 
voorwaarden voor het eerst het recht 
op TADD kan verwerven op 1 september 
2020.

Overgangsmaatregelen

De eerste overgangsmaatregel geldt 
voor de tijdelijke personeelsleden die 
op 30 juni 2019 minstens 720 dagen 
dienstanciënniteit hadden, gespreid over 
minstens drie schooljaren. Zij konden 
op 30 juni 2019 kandideren aan de toen-
malige voorwaarden met een tijdelijke 
aanstelling van doorlopende duur op 1 
september 2019 tot gevolg. Maar ook 
als het tijdelijk personeelslid dat aan 
deze voorwaarden voldoet niet voor 15 
juni 2019 kandideerde of wanneer het 
personeelslid tijdens het schooljaar 
2019-2020 geen tijdelijke aanstelling 
van doorlopende duur kreeg, dan kan 
dat personeelslid zich voor 15 juni 2020 
of later nog altijd kandidaat blijven stel-
len onder de voorwaarden van deze 
overgangsmaatregel om zo op of na 1 
september 2020 het recht op TADD te 
behouden of te verwerven.

Als het personeelslid het niet 
eens is met de beoordeling met 

werkpunten, kan het verhaal 
halen bij het schoolbestuur. 

De tweede overgangsmaatregel geldt 
voor de tijdelijke personeelsleden die in 
het schooljaar 2019-2020 voor minstens 
een derde schooljaar prestaties heb-

ben verricht en uiterlijk op 30 juni 2020 
minstens 720 dagen dienstanciënniteit 
hebben om zo het recht op TADD te ver-
werven. Deze personeelsleden kunnen 
mits een aanstelling in het betrokken 
ambt tijdens het schooljaar 2019-2020 
ten laatste op 15 juni 2020 kandideren 
onder de oude voorwaarden (720 dagen 
dienstanciënniteit waarvan 600 dagen 
effectieve prestaties zonder dat een 
beoordeling moet gebeuren) om dan het 
recht op TADD te verwerven op 1 septem-
ber 2020. Die overgangsmaatregel blijft 
ook van kracht voor elk personeelslid dat 
in de toekomst opnieuw in dienst komt, 
zodat het tijdelijke personeelslid dat op 
30 juni 2020 aan de hiervoor gestelde 
voorwaarden voldoet zich in de loop van 
de volgende schooljaren op de ‘oude’ 
regels kan blijven beroepen als het op-
nieuw in dienst treedt.

De derde overgangsmaatregel geldt voor 
de tijdelijke personeelsleden die uiterlijk 
op 30 juni 2019 minstens 580 dagen en 
maximum 719 dagen dienstanciënniteit 
hebben verworven waarvan 400 dagen 
effectief gepresteerd zijn, gespreid over 
minstens twee schooljaren. Op basis van 
de nieuwe voorwaarden zouden deze 
personeelsleden zonder enige vorm van 
effectieve aanstelling het recht op TADD 
kunnen inroepen op 1 september 2020 
of later, door zich voor 15 juni kandidaat 
te stellen. De nieuwe voorwaarden hou-
den immers in dat een personeelslid de 
vereiste dienstanciënniteit moet verwer-
ven en geen beoordeling met werkpun-
ten mag hebben. Als dat personeelslid 
geen beoordeling krijgt voor 30 juni, 
dan geldt dit als een beoordeling zonder 
werkpunten. Om te verhinderen dat dit 
gebeurt en een schoolbestuur op basis 
van de eerdere prestaties zonder enige 
vorm van beoordeling een personeelslid 
als TADD’er moet aanstellen, geldt voor 
deze personeelsleden de overgangs-
bepaling dat ze het recht op TADD enkel 
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kunnen verwerven als ze eerst effectief 
aangesteld worden. Op deze manier 
hebben ze recht op aanvangsbegelei-
ding tijdens hun tijdelijke aanstelling en 
krijgt de eerste evaluator nog de kans 
om het personeelslid te beoordelen. Als 
het personeelslid op 1 september 2019 
of later aangesteld is in het betrokken 
ambt en ten laatste op 15 juni 2020 kan-
dideert, verwerft het het recht op TADD 
vanaf 1 september 2020, tenzij het een 
beoordeling met werkpunten krijgt. Deze 
overgangsmaatregel blijft gelden voor 
elk personeelslid dat in de toekomst op-
nieuw in dienst komt en op 30 juni 2019 
aan de hiervoor gestelde voorwaarden 
rond dienstanciënniteit voldeed. 

Personeelsleden die uiterlijk op 30 juni 
2019 minder dan 580 dagen dienstan-
ciënniteit hebben verworven of perso-
neelsleden die op 1 september 2019 (of 
later) voor het eerst in dienst kwamen of 
komen, kunnen het recht op TADD beko-
men onder de nieuwe voorwaarden.

Draagwijdte van het recht

Als je in het gesubsidieerd onderwijs 
werkt en je school behoort tot een scho-
lengemeenschap, dan kan je je recht op 
TADD laten gelden in alle scholen van de 
scholengemeenschap. Behoort je school 
niet tot een scholengemeenschap, dan 
wordt het recht op TADD bekeken per 
inrichtende macht. Het recht op een 
TADD geldt dan voor alle scholen van 
deze inrichtende macht die niet tot een 
scholengemeenschap behoren.

Als je in het gemeenschapsonderwijs 
werkt en je de vereiste anciënniteit hebt 
verworven in een school die behoort tot 
een scholengemeenschap, dan heb je 
recht op een TADD in volgende volgorde 
van scholen:
• in de scholen van dezelfde scholenge-

meenschap, ongeacht het net
• in de scholen van een andere scho-

lengemeenschap die behoort tot de-
zelfde scholengroep

• in de scholen van dezelfde scholen-
groep die niet tot een scholenge-
meenschap behoort.

Als je de vereiste anciënniteit verworven 
hebt in een school die niet tot een scho-
lengemeenschap behoort, dan heb je 
recht op een TADD in volgende volgorde 
van scholen:
• in de scholen van dezelfde scholen-

groep die niet tot een scholenge-
meenschap behoort

• in de scholen van dezelfde scholen-
groep die tot een scholengemeen-
schap behoort.

Opeisen van het recht

Als je recht hebt op een TADD, dan moet je 
dat recht opeisen met een aangetekende 
brief. Als je dat niet doet, dan kan je ook 
niet in het statuut aangesteld worden. 
Ook bij het opeisen van het TADD-statuut 
is er een verschil tussen de instellingen 
van het gesubsidieerd onderwijs en het 
gemeenschapsonderwijs. 

In het gesubsidieerd onderwijs:
• Behoort de school tot een scholen-

gemeenschap, dan richt je de brief 

vóór 15 juni 2020 aan de inrichtende 
macht van een school die tot de scho-
lengemeenschap behoort.

 De inrichtende macht is verantwoor-
delijk om de andere schoolbesturen 
hierover te informeren.

• Behoort de school niet tot een scho-
lengemeenschap, dan richt je de brief 
vóór 15 juni 2020 aan de inrichtende 
macht waarbij je het recht op TADD 
hebt verworven.

In het gemeenschapsonderwijs moet je 
de brief vóór 15 juni 2020 richten aan de 
algemeen directeur van de scholengroep 
waar je het recht hebt verworven.

Vanaf het ogenblik dat een personeelslid 
een eerste keer effectief is aangesteld 
voor doorlopende duur, geldt dit als een 
doorlopende kandidaatstelling over de 
schooljaren heen bij de scholengroep, 
het schoolbestuur of de inrichtende 
macht voor het ambt waarin het effec-
tief is aangesteld. Het hoeft daarna niet 
meer aangetekend te kandideren voor 
dat ambt.

Bij de toewijzing van de 
vacatures komen eerst de 

deeltijds vastbenoemde
personeelsleden met het recht 
op TADD in aanmerking. Daarna

volgen de tijdelijke 
personeelsleden die het recht 
op TADD hebben laten gelden.
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Een personeelslid dat zijn recht op TADD 
heeft verworven, verliest dat recht als hij 
vijf opeenvolgende jaren geen diensten 
heeft gepresteerd in de scholen of instel-
lingen van het schoolbestuur, de inrich-
tende macht, de scholengemeenschap of 
de scholengroep.

Voorrang voor vacante  
betrekkingen

De inrichtende macht of het schoolbe-
stuur (in het gesubsidieerd onderwijs) 
of de directeur (in het gemeenschapson-
derwijs) moet de definitief vacante be-
trekkingen met voorrang toewijzen aan 
de personeelsleden die het recht op TADD 
tijdig hebben laten gelden. Die verplich-
ting geldt ook voor betrekkingen die in de 
loop van het schooljaar vacant worden én 
waarin nog geen personeelslid is aange-
steld (bijvoorbeeld pensionering). Nadat 
alle vacante betrekkingen zijn aangebo-
den, moeten ook de niet-vacante betrek-
kingen aangeboden worden aan de per-
soneelsleden met het recht op TADD die 
nog niet (voltijds) zijn aangesteld voor 
doorlopende duur. Dat betekent dus dat 
die personeelsleden aangesteld zijn over 
de schooljaren heen en dus niet opnieuw 
moeten aangesteld worden bij het begin 
van het volgende schooljaar.

Binnen de groep van personeelsleden 
die recht hebben op een TADD bestaat 
nog een volgorde van voorrangsrege-
ling. Bij de toewijzing van de vacatures 
komen eerst de deeltijds vastbenoemde 
personeelsleden met het recht op TADD 
in aanmerking (zonder rangorde). Daarna 
volgen de tijdelijke personeelsleden die 

Buitengewoon onderwijs
Een inrichtende macht kan de diensten die een personeelslid heeft gepresteerd 
in een wervingsambt in het buitengewoon basisonderwijs en in het buitengewoon 
secundair onderwijs in aanmerking nemen als gepresteerd in een wervingsambt in 
het gewoon basisonderwijs en in het gewoon secundair onderwijs. Het aantal dien-
sten dat zo in aanmerking kan worden genomen, is weliswaar vanaf 1 juni 2020 be-
perkt tot 580 dagen dienstanciënniteit. Maar specifiek voor TADD geldt vanaf 1 juni 
2020 dat die anciënniteit voor maximum 490 dagen in aanmerking kan genomen 
worden. Er moeten dus nog een aantal dagen in het wervingsambt in het gewoon 
basis- of secundair gepresteerd worden. Op die manier heeft de eerste evaluator 
nog een periode waarop hij zich kan baseren voor de beoordeling.

Meer informatie nodig?
Wil je meer informatie over het TADD-statuut? Neem dan contact op met het COC-
secretariaat van jouw provincie. Voor de personeelsleden van het GO! kunnen we ook 
verwijzen naar onze website (bericht van 4 mei 2020, ‘Oproep kandidaten voor tijde-
lijke aanstelling in het GO! schooljaar 2020-2021’). 

het recht op TADD hebben laten gelden. 
In die groep van TADD’ers gelden geen 
andere voorrangsrechten zoals anciën-
niteit of het bezit van een vereist of 
voldoende geacht bekwaamheidsbewijs. 
Dat neemt niet weg dat het lokaal onder-
handelingsorgaan objectieve criteria kan 
afspreken om transparantie te scheppen 
en discussies te vermijden. Tot slot ko-
men de tijdelijke personeelsleden die nog 
geen recht op TADD hebben verworven in 
aanmerking. In het gemeenschapsonder-
wijs hebben tijdelijke personeelsleden 
die een kandidatuur hebben ingediend 
voorrang op wie dat niet heeft gedaan.

Als personeelslid heb je het recht om een 
betrekking (in zijn geheel) te weigeren. 
Je doet dan afstand van die betrekking 
en behoudt het voorrangsrecht voor 
andere betrekkingen. Je moet een be-
trekking in zijn geheel aanvaarden (of 
weigeren) tenzij je deeltijds werkt en 
die opdracht wil uitbreiden. In dat geval 
moet de aangeboden opdracht worden 
opgesplitst.
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DEEL 1
ER ZIJN WETTELIJKE BEPALINGEN: 
DE PRIVACYWETGEVING, DE CODEX 
WELZIJN OP HET WERK EN DE WET 
MAHOUX

A. De privacywetgeving

Het uitvoeren van een test komt in 
conflict met het recht op privacy. Een 
inperking van de levenssfeer is pas 
mogelijk als voldaan wordt aan volgende 
principes:
• het legaliteitsbeginsel: een inmen-

ging in het privéleven moet een “wet” 
volgen. In de praktijk betekent dit 
dat het gebruik van tests voldoende 
precieze en duidelijke regels en 
voorwaarden moet volgen. Een perso-
neelslid moet op elk ogenblik weten 
waaraan hij zich al dan niet mag ver-
wachten wat het testen betreft. De 
mogelijkheid tot testen moet opgeno-
men zijn in het arbeidsreglement.

• het finaliteitsbeginsel: de test moet 
een legitiem doel nastreven. Enkel 
een nobel doel heiligt de middelen. 
“De tests kunnen enkel afgenomen 
worden wanneer de veiligheid van de 
betrokkene en andere personeelsle-
den in het gedrang is”. 

• het proportionaliteitsbeginsel: de 
maatregel moet in verhouding staan 
tot het preventieve doel. Het testen 
mag enkel gebeuren wanneer andere, 
minder ingrijpende maatregelen niet 
volstaan om de veiligheid van de an-
dere personeelsleden te garanderen. 
Dus als blijkt dat sociale distancing, 
de strikte handhygiëne … niet tot 
een gewenste situatie leiden, dan 
pas komen tests in het vizier. En een 
directie mag het testresultaat niet 
aanwenden voor andere doelen.

In onderwijs testen op 
COVID-19? Mag dat?

Het is interessant voor onderwijsinstellingen om van elk personeelslid te weten of hij/zij al dan niet ziek 
is aan corona, of immuun is aan corona. Op het eerste gezicht zou een directie dat toch mogen bevragen. 
Vanuit de Codex Welzijn op het werk, Boek VII, moet een werkgever toch alle werknemers beschermen 
tegen biologische agentia’s waartoe we het COVID-19 virus rekenen? Een directie moet toch een 
risicoanalyse kunnen maken, zich een beeld vormen over de gezondheid van haar personeel. Waarom zou 
een directie dan niet mogen testen? 

• het transparantiebeginsel: iedereen 
moet goed op de hoogte zijn van het 
ganse opzet (het wat, waar, wanneer, 
waarom en hoe) van het gebruik van 
de tests. De directie moet dan ook de 
nodige informatie aan het personeel 
verstrekken en zeker met het Comité1 
overleggen, zodat iedereen weet hoe 
sterk een maatregel in de persoon-
lijke levenssfeer ingrijpt.

De Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG)2 bevestigt deze boven-
staande beginselen. Ze legt daarenboven 
bijkomende voorwaarden op aangaande 
de verwerking van de bekomen testge-
gevens.3 De verwerking van gegevens 
kan op basis van het principe dat de ge-
zondheid van de betrokkene en de an-
dere personen moet beschermd worden. 
(AVG, artikel 6.1, d). Deze bepaling biedt 
voldoende rechtsgrond voor het nemen 
van de nodige preventiemaatregelen.  
Ook is enkel de arbeidsarts bevoegd voor 
de beoordeling van de risico’s, het infor-
meren van de werkgever en de personen 
die in contact kwamen met de besmette 
persoon. Een werkgever heeft geen in-
zage in de individuele testresultaten.

B. De Codex welzijn op het werk 
stelt de regels ook vast

Wanneer een directie vaststelt dat de 
toestand van een personeelslid de ri-
sico’s van het werk verhoogt, dan moet 
de arbeidsarts verwittigd worden. De 
arbeidsarts beoordeelt onafhankelijk of 
dit personeelslid moet onderworpen wor-
den aan een gezondheidsbeoordeling! 
Zo mag een directie de arbeidsarts geen 
andere tests of medische onderzoeken 
doen uitvoeren dan geregeld door de 
welzijnscodex. Dit medisch onderzoek 

resulteert in een gezondheidsbeoorde-
lingsformulier met de beslissing over de 
arbeidsgeschiktheid van het personeels-
lid. Eventueel vermeldt het formulier dat 
het personeelslid met ziekteverlof moet 
worden gestuurd. Het mag geen enkele 
verwijzing over de diagnose, noch enig 
andere verwijzing naar de persoonlijke 
levenssfeer bevatten. 

C. De Wet Mahoux betreffende de 
medische onderzoeken binnen het 
kader van de arbeidsverhoudingen
(23 januari 2003) 

Biologische tests, medische onderzoe-
ken inzake de gezondheidstoestand van 
een personeelslid mogen enkel worden 
verricht voor het bepalen van de huidige 
geschiktheid van de werknemer en de 
specifieke kenmerken van de (open-
staande) betrekking. Enkel de arbeids-
arts mag deze handelingen uitvoeren!

DEEL 2 
HET UITVOEREN VAN TESTS

A. Mag de lichaamstemperatuur 
gemeten worden?

Het meten van de lichaamstemperatuur 
is niet in tegenspraak met de privacy-
regels4 als de mogelijkheid tot testen 
is opgenomen in het arbeidsreglement, 
de veiligheid van andere werknemers in 
het gedrang is, wanneer andere, minder 
ingrijpende preventiemaatregelen niet 
volstaan en de directie informeert en het 
nodige overleg pleegt over de toe te pas-
sen preventiemaatregelen, waaronder 
ook eventuele testen.
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JOS WOUTERS

In onderwijs testen op 
COVID-19? Mag dat?

Opgelet! Als je met het meten van de 
koorts wil nagaan of er een besmetting 
met het coronavirus kan zijn, kan je 
deze meting als een medische handeling 
beschouwen. Enkel daartoe opgeleide 
personen mogen medische handelingen 
stellen.

Ook moet de betrouwbaarheid van de 
temperatuurmeting in vraag gesteld 
worden. De lichaamstemperatuur wordt 
immers beïnvloed door een lichamelijke 
inspanning of kan door bepaalde medica-
tie onderdrukt worden.
Het meten van de temperatuur bij de 
werknemers is dan ook niet de meest ge-
schikte en haalbare preventiemaatregel 
om de verspreiding van het coronavirus 
te beperken.

B. Kunnen bloedtesten om besmet-
ting of immuniteit vast te stellen?

Bloedtesten zijn biologische testen en 
bij wet verboden. Deze testen kunnen 
bij uitzondering enkel op initiatief van 
de arbeidsarts en uitgevoerd door de 
arbeidsarts voor het bepalen van de hui-
dige geschiktheid van een werknemer. 
Systematische bloedtesten op vraag van 
de werkgever zijn uitgesloten.

Samengevat

Ook tijdens deze coronacrisis moeten 
we zo veel mogelijk vasthouden aan de 
wettelijke (verbods)bepalingen op het 
vlak van het afnemen van testen. Alleen 
een (arbeids-)arts kan testen met een 
medische reden. Eventuele afwijkingen 
moeten dan heel duidelijk worden om-
schreven en strikt afgebakend, zoals bij 
situaties waar gewerkt wordt met risico-
volle groepen.

1 Het comité bevoegd voor arbeidswelzijn: CPBW, BC, ABOC, TC ....
2 Ook gekend onder de afkorting GDPR. AVG is de Europese verordening over de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer in gans Europa, en is sinds mei 2018 van toepassing.
3 https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/covid-19-en-de-verwerking-van-persoons-

gegevens-op-de-werkvloer)
4  Bovendien beschouwt de Gegevensbeschermingsautoriteit de loutere opname van de  

lichaamstemperatuur zonder bijkomende registratie of verwerking niet als een verwerking van 
persoonsgegevens. 

Testen moeten voldoen aan voorwaarden:
• de testen mogen enkel worden gebruikt met het oog op preventie: de bescher-

ming van de gezondheid van de betrokkene en andere personeelsleden
• het testresultaat mag niet aangewend worden voor andere doeleinde (bijvoor-

beeld sancties)
• de testen moeten toereikend, betrouwbaar, ter zake dienend en niet overmatig 

zijn
• het is verboden de meetresultaten van dergelijke testen te verwerken als per-

soonsgegevens in een bestand.

En wanneer de directie wijs is ... 
Het is veel efficiënter en effectiever om de door de Nationale veiligheidsraad en 
de coronaexperten aanbevolen maatregelen zo adequaat mogelijk toe te passen, 
zijnde correcte handhygiëne, social (fysical) distancing, regelmatig desinfecteren 
van veelgebruikte oppervlakken en het invoeren van aanpassingen van de werk-
omgeving of de werkorganisatie. Dit vertraagt in veel grotere mate de verspreiding 
van het virus. Zo vermijdt een instelling dat het afnemen van tests achteraf moge-
lijk nog een juridisch staartje zou krijgen. Testen is zoals aan de noodrem trekken.
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LONGTUBERCULOSE 

Dat men vandaag teruggrijpt naar een aantal zaken die in het 
begin van de twintigste eeuw gebruikelijk waren, bijvoorbeeld 
lesgeven in open lucht, maar ook contactonderzoek om be-
smette personen op te sporen en te isoleren, is helemaal niet 
vreemd. Vandaag is het al corona wat de klok slaat, maar toen 
heerste er een aanslepende tuberculoseplaag. Dat was de ide-
ale kweekvijver voor duizenden openluchtscholen ter wereld 
en voor de uitbouw van de medisch-sociale expertise waar we 
vandaag beroep op doen. 

Longtuberculose is een besmettelijke infectieziekte, vroeger 
ook wel de tering genoemd, naar het uitgeteerde gezicht van 
getroffen patiënten. Longtuberculose wordt veroorzaakt door 
een bacterie. Bij besmette patiënten zitten die bacteriën in 
het slijm dat ze ophoesten. Zo verspreiden ze kleine vocht-
druppeltjes die anderen kunnen inademen. Dat klinkt alvast 
bekend!

Niet iedereen die besmet is met de tuberculosebacterie wordt 
ziek. Wie voldoende weerstand heeft, overwint de ziekte im-
mers op eigen kracht. Maar soms blijft de bacterie ook in het 
lichaam aanwezig. In dat geval spreekt men van latente tuber-
culose. Als de drager dan in een latere levensfase om één of 
andere reden sterk verzwakt, kan de bacterie alsnog toeslaan. 

VOLKSGEZONDHEID 

Vandaag staat longtuberculose bekend als een ziekte die met 
medicijnen goed te behandelen is, maar aan het begin van de 
twintigste eeuw vormde ze in westerse landen de voornaamste 
doodsoorzaak onder de jeugd en jonge volwassenen. Dat was 
een periode van industrialisering en verstedelijking. Vooral de 
arbeidersgezinnen in de grote steden kregen te maken met 
ongezonde leef- en arbeidsomstandigheden. De hygiëne liet 

er vaak te wensen over en hun kinderen waren fysiek vaak erg 
verzwakt. Niet verwonderlijk dat longtuberculose hier dan ook 
zwaar toesloeg.

Dat was een groot risico voor de volksgezondheid. In zijn doc-
toraatsthesis, die een uitgebreide gevalsstudie omvat van 
openluchtscholen in België, Frankrijk, Duitsland en Italië (1904 
– 1979), schrijft Geert Thyssen dat er in deze context vanuit de 
burgerij, maar vooral ook vanuit de petit bourgeoisie, speciale 
aandacht ontstond voor het cultiveren van de meest behoefti-
gen. Historici spreken in die context over een civilisatieoffen-
sief. Men was er zich immers van bewust dat het rondgaan van 
een infectieziekte als longtuberculose een groot risico vormde 
voor de gezondheid van het héle volk. Vooral binnen de nieuwe 
middenklasse (petit bourgeoisie), die nog niet zo lang een 
betere maatschappelijk positie en meer macht had verworven, 
was het besef groot dat hun situatie erg fragiel was. Thyssen 
schrijft: ‘Er was onder hen vanzelfsprekend een bezorgdheid, 
in de eerste plaats over de problemen van de arbeiders in de 
steden, omwille van de ellendige leef- en werkcondities die 
deze mensen moesten ondergaan, maar ook omwille van het 
feit dat de bourgeoisie bedreigd werd door sociale spanning 
en frictie, mogelijk verlies van eigendom en het gevaar om 
besmet te worden.’ Al wie niet tot de arbeidersklasse behoorde 
had er met andere woorden alle belang bij om mee te werken 
aan het bestrijden van een ‘armeluisziekte’ zoals longtubercu-
lose. 

ZIEKELIJKE KINDEREN

Thyssen laat, aan de hand van historisch bronnenonderzoek, 
zien hoe de meest verzwakte kinderen van arbeiders in die 
tijd werden voorgesteld. Ze werden omschreven als ‘ziekelijke 
kinderen’, ‘ondermijnde wrakken’, een ‘kolonie van fysiek en 
moreel uitgestoten kinderen’ van families die in alle opzichten 
behoeftig waren. Ze werden gezien als ‘ongelukkige kinderen’, 

(TERUG) NAAR LESGEVEN 
IN OPEN LUCHT? 
OVER HET ONTSTAAN EN DE EVOLUTIE VAN OPENLUCHTSCHOLEN

Nu de gefaseerde heropstart van de scholen in zicht is, brengen scholen volop in kaart hoeveel ruimte ze hebben 
en op welke manier ze het leren met voldoende afstand (social distance) kunnen organiseren. In veel gevallen is 
dat niet evident. Om het gevaar voor besmetting in te dijken, suggereerde Lieven Boeve onlangs nog dat scholen, 

die over voldoende buitenruimte beschikken, best ook zoveel mogelijk les geven in openlucht. Dat doet denken aan de 
openluchtscholen van weleer, de typische gebouwen met open wanden aan de zuidkant van het gebouw. Daar zijn er 
weinig van overgebleven, maar in Vlaanderen kennen we wel nog de openluchtscholen van Sint Lutgardis. Brandpunt 
dook de geschiedenis in en kwam meer te weten over het ontstaan en de evolutie van openluchtscholen. 

GOELE CORNELISSEN
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‘stiefkinderen van de natuur’ die ‘van bij de geboorte voorbe-
stemd leken om snel te verdwijnen’. Ze kwamen uit vochtige 
achterbuurten en ‘verspreidden de stank van armoede’. Hun 
bleke, magere gelaat toonde de ‘ziekelijke gloed van de mens-
heid’. Gezwollen handen, tandverval, infecties van de luchtwe-
gen, huiduitslag en luizen gaven deze kinderen in die tijd ‘een 
revolterend voorkomen’. Tot slot werden ze ook omschreven 
als ‘ongemanierd, onbeleefd en onhygiënisch.’ Men was ervan 
overtuigd dat deze kinderen gecultiveerd moesten worden in 
het belang van de volksgezondheid.

EERSTE OPENLUCHTSCHOLEN

Het is in deze context dat de eerste openluchtscholen werden 
opgericht. In tegenstelling tot de zogenaamde sanatoria, waar 
kinderen tijdelijk terecht konden om in de buitenlucht te her-
stellen en terug weerstand op te bouwen, profileerden open-
luchtscholen zich als plaatsen waar ook lesgegeven werd om 
de leerachterstand bij deze kinderen te voorkomen. Kinderen 
konden er tijdelijk verblijven. Meestal ging het dan over een 
aantal maanden. In die periode werd veel aandacht besteed 
aan hygiëne, frisse lucht en gezonde voeding. Over het alge-
meen wordt ook aangegeven dat het lesprogramma dat kinde-
ren in deze openluchtscholen aangeboden kregen wel minder 
veeleisend was dan in ‘gewone’ scholen. Er moest immers over 
gewaakt worden dat kinderen voldoende konden rusten om zo 
hun gezondheid terug op peil te krijgen. Daarom werd ook inge-
zet op zaken zoals openluchtgymnastiek, op afwisseling tus-
sen lesmomenten in open lucht en lunchpauzes en op ‘verkwik-
kende’ en ‘reinigende’ activiteiten zoals wandelen, tuinieren, 
douchen, zonnebaden, enzovoort. Op dat ogenblik was er ove-
rigens nog geen sprake van de typisch schoolgebouwen met 
open wanden aan de zuidkant, zoals wij die vandaag kennen. 

Schoolartsen hebben een grote rol gespeeld in het ontstaan 
en de ontwikkeling van openluchtscholen. Zij selecteerden 
de kinderen uit ‘gewone’ scholen om gedurende een bepaalde 

periode – enkele maanden of meer – in een openluchtschool 
te verblijven. Het ging dan uitsluitend om ‘ziekelijke kinderen’, 
dat wil zeggen, kinderen die ‘bedreigd’ waren om tuberculose 
op te lopen, of kinderen die mogelijk besmet, maar (nog) niet 
ziek waren. Het voorkomen van besmetting en vooral van het 
effectief uitbreken van de ziekte bij besmette kinderen moest 
immers voorkomen worden. 

DIESTERWEG

In Vlaanderen werd in 1904 de eerste openluchtschool, School-
kolonie Diesterweg in Heide Kalmthout, opgericht. Dit gebeurde 
op initiatief van de links-liberale Kring Diesterweg. Nog voor 
haar oprichting als openluchtschool, was Diesterweg al een 
soort sanatorium waar verzwakte kinderen konden verblijven 
om aan te sterken. Ze konden er wandelen en spelen in open-
lucht. Het is pas sinds 1904 dat de Diesterweg zichzelf profi-
leerde als een échte openluchtschool, dat wil zeggen, als een 
internaat waar er, naast frisse lucht en lichaamshygiëne, ook 
zoveel mogelijk onderwijs aangeboden werd in open lucht. Ver-
der lag de focus er op spelen, spelend leren, beweging en rust. 

VOM KINDE AUS?

Heel vaak wordt aangenomen dat openluchtscholen ook echte 
laboratoria waren voor pedagogische innovatie. Zeker wanneer 
men de bronnen bekijkt waarin deze scholen zichzelf profile-
ren, klopt dat tot op zekere hoogte. De grondleggers van de 
openluchtscholen wilden in die tijd zeker bepaalde kindgerich-
te principes meenemen van de Reformpedagogen uit die tijd. 
Thyssen beklemtoont echter dat het er in de praktijk wellicht 
toch anders aan toe ging. Er was hier en daar misschien sprake 
van iets minder strikte discipline, maar over het algemeen leek 
de aanpak in openluchtscholen heel sterk op de klassieke aan-
pak van gewone scholen. 

Uit: Thyssen, G. (2009). Foto (1962) uit het privéarchief van Elisabeth Van Herck, Schoten. 

>>
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SOCIALE GEVALLEN

In de jaren 1930 en 1940 had de tuberculoseplaag al een deel 
van haar kracht verloren. De sterftecijfers daalden. Dat had te 
maken met verbeterde voeding en huisvesting, voorlichting 
over voeding en hygiëne, een snellere detectie en isolatie van 
besmette patiënten, melkpasteurisatie en de ontwikkeling van 
geneesmiddelen en vaccins voor zuigelingen. Overheden na-
men allerlei maatregelen om de ziekte in te dijken. Zo werden 
leerkrachten met longtuberculose in België bijvoorbeeld van 
school verwijderd. Ze werden met pensioen gestuurd of kregen 
een uitkering en waren verplicht om zich te laten behandelen. 

Naarmate de gezondheidszorg vooruitgang boekte en de ziekte 
nog meer aan kracht inboette, werden openluchtscholen dus 
meer en meer overbodig. Dat wil niet zeggen ze verdwenen. 
Waar openluchtscholen zich tussen 1900 en 1920 nog erg 
afgelijnd richtten tot kinderen die besmet dreigden te worden 
met tuberculose, verbleven er na verloop van tijd ook steeds 
meer gezonde kinderen in deze scholen. 

Er was dus duidelijk sprake van een verbreding van de doel-
groep. Deze kinderen werden niet langer afgebeeld als ‘zieke-
lijk’, maar als ‘sociale gevallen’ of als ‘herriemakers’. Ze kregen 
vaak de stempel ‘psychologisch en sociaal gedepriveerd’, 
‘onaangepast’ of ‘getraumatiseerd’. Het ging dan vooral om 
kinderen waarvan men zei dat ze om één of andere reden baat 
zouden hebben bij het ordelijk en gereguleerd buitenleven in 
een openluchtschool. Het valt dan ook op dat openluchtscho-
len zich vanaf dan steeds meer gaan profileren op basis van 
een didactische aanpak die aangepast is aan de problematiek 
van deze kinderen. Een aantal van deze scholen zijn achteraf 
uitgegroeid tot wat wij vandaag kennen als scholen voor bui-
tengewoon onderwijs. 

DE SCHOLEN VAN SINT LUTGARDIS

Terwijl openluchtscholen zoals Diesterweg in de jaren 1930 
nog altijd rekruteerden uit ‘de onderste laag’ van de bevolking, 

ontstonden in die periode ook nieuwe openluchtscholen die 
zich niet richtten tot ‘ziekelijke kinderen’, noch ‘sociale geval-
len’, maar tot kinderen die ‘een gezonde (erfelijke) aanleg’ had-
den. 

Het is in die periode dat de Vlaamse Sint Lutgardisscholen in 
Schoten, Brasschaat en Schilde - de enige drie openluchtscho-
len die vandaag in Vlaanderen nog overblijven - werden opge-
richt. De openluchtschool van Schoten werd in 1936 opgericht 
met financiële steun van de vereniging ‘Schooten-Koningshof’, 
die zelf gefinancierd werd door welgestelde instituten en rijke 
leden van de Antwerpse bourgeoisie en aristocratie. In tegen-
stelling tot haar voorgangers, rekruteerde Sint Lutgardis in 
Schoten kinderen (vooral dochters) uit welgestelde families 
van Vlaams-Katholieke gezindheid, die voor hun kinderen on-
derwijs in de eigen moedertaal verlangden. De Sint Lutgardis-
scholen van Brasschaat en Schilde werden pas later ingericht.
 
De school omschreef zichzelf, bij monde van dokter Fierens, 
als ‘wérkelijk een school, waar de instructie zo nauw mogelijk 
moet aansluiten bij het voorgeschreven curriculum zodat 
leerlingen die er één of meerdere jaren les volgen geen ach-
terstand oplopen ten opzichte van hun leeftijdsgenoten’. Deze 
omschrijving, net als een doorgedreven nadruk op het belang 
van onderwijs, instructie en karaktervorming, getuigt volgens 
Thyssen van de rivaliteit die er toen heerste tussen de Ka-
tholieke openluchtscholen en de Diesterweg uit het officieel 
onderwijsnet. De Katholieke openluchtscholen, zo schrijft 
Thyssen, profileerden zich als een échte school waar hard 
gewerkt moest worden. Van wandelen, tuinieren en zonneba-
den was hier geen spoor meer te bespeuren. Hier heerste een 
meritocratische sfeer. Zo stonden de Sint-Lutgardisscholen 
bekend voor hun inter-scholen competitie en voor het uitreiken 
van prijzen, onderscheidingen en zelfs gouden kroontjes voor 
de meest briljante studenten. En toch …

Wie vandaag de website van de Sint-Lutgardisscholen erop 
naslaat, herkent duidelijk de sporen van haar unieke geschie-
denis. Er wordt nog altijd verwezen naar het Vlaams-Katholiek 
verleden van de school en naar het belang van leren in open-
lucht en nauw contact met de natuur. ‘Zo ontwikkelen kinderen 
een brede, open blik op de wereld rondom hen’. Maar net als 
alle (basis)scholen in Vlaanderen, zijn ook zij zich vandaag aan 
het voorbereiden op een gefaseerde heropstart, met de nodige 
aandacht voor hygiëne! Wellicht hebben ze nu wel een voordeel 
als het aankomt op lesgeven in open lucht.

>>

Bronnen
Geert Thyssen (2009). Between utopia en dystopia? Case stu-
dies of open-air schools in Belgium, France, Germany and Italy 
(1904-1979). Doctoraatsproefschrift. KU Leuven.
Nelleke Bakker (2013). ‘Gezonde buitenlucht’ en ‘krachtige 
voeding’: kinderen en de anti-tuberculosecampagne in Neder-
land (ca. 1910-1940). Studium, 6(1), pp.1–18. Geraadpleegd 
via https://www.gewina-studium.nl/articles/10.18352/stu-
dium.8811/

Uit: Thyssen, G. (2009). Openluchtschool Sint Lutgardis (1939).



COC wil in 2020 nog meer inzetten op een digitaal verhaal. Vandaar dat 
COC-leden Brandpunt ook integraal op de website www.coc.be kunnen 
lezen. 
Uitzonderlijke tijden, uitzonderlijke initiatieven. COC-leden ontvangen 
hun exemplaar deze week in de bus, maar dit nummer van Brandpunt 
kan je ook volledig digitaal lezen, lid of geen lid van COC. Door iedereen 
zo goed mogelijk te informeren, hoopt COC ook haar rol te kunnen spelen 
in het indijken van deze crisis. Laat al je collega’s weten dat zij nu ook 
Brandpunt kunnen lezen op onze website. En dat ze door lid te worden ook 
in de toekomst kunnen rekenen op COC en op de hoogte blijven van alle 
onderwijsactua. Samen staan we immers sterker voor onderwijs!

Als je lid bent én je gaf ons je e-mailadres, inclusief de toestemming om 
je te mailen, dan ontvang je sinds het begin van het schooljaar onze 
vernieuwde nieuwsbrief. Die verschijnt telkens wanneer een nieuw 
Brandpuntnummer in de bus zal vallen. Het is nu ook mogelijk voor niet-
leden om deze nieuwsbrief te ontvangen. Ze kunnen zich makkelijk 
inschrijven via www.coc.be. 
Ben je wel lid maar ontvang je de nieuwsbrief niet? Bezorg dan je 
e-mailadres én je expliciete toestemming om mails van COC te ontvangen 
aan onze ledenadministratie (coc.ledenadministratie@acv-csc.be). 
Zij brengen dit graag voor jou in orde!

Brandpunt nu ook digitaal ... voor iedereen

www.coc.be
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Starten met een nieuwe job in coronatijden 
is bijzonder: de eerste werkdag in een 
verlaten kantoorgebouw je laptop ophalen, 
naar huis en meteen achter het scherm 
voor je eerste “teams”-vergadering. Vele 
COC-collega’s ontmoette ik al digitaal, in 
levenden lijve duurt nog even.

Tegelijk was de start boeiend met de herop-
start van de scholen na de lockdown en de 
mogelijke verlenging van het schooljaar in 
de zomervakantie. Meteen twee flinke klep-
pers om mijn tanden in te zetten. En ik hoef 
dat niet alleen te doen: ik werd vanaf het 
eerste uur warm onthaald door collega’s en 
ingewijd in de COC-werking. 

Van opleiding ben ik archeoloog en in 1989 
startte ik in het onderwijs. Ik gaf kunst-
geschiedenis in een hogeschool waar ik 
vakbondsafgevaardigde en lid van het 
onderhandelingscomité was. In 2001 werd 

ik directeur van een secundaire school 
en later coördinerend directeur van de 
scholengemeenschap. In 2011 vroegen de 
zusters van Vorselaar mij als afgevaardigd 
bestuurder voor hun scholen. Daar leerde 
ik ook het basisonderwijs kennen. In al die 
functies was het altijd mijn overtuiging 
dat goed onderwijs een combinatie is van 
uitstekende leerkrachten en bekwame 
leidinggevenden. Tegelijk is goed onderwijs 
maar mogelijk dankzij doorgedreven soli-
dariteit en aandacht voor de zwakkeren en 
de kwetsbaren. Deze waarden neem ik mee 
naar COC waar ik hoop voor onze leden een 
pak inzichten en ervaring binnen te bren-
gen die ons toelaten nog beter op te komen 
voor het onderwijs en het personeel.

Naast onderwijs is mijn gezin mijn grote 
passie. Met mijn vrouw (leerkracht Latijn) 
woon ik in Ekeren en we hebben drie vol-
wassen dochters en een zoon die ons veel 

vreugde bezorgen, maar ook af en toe met 
twee voeten op de grond zetten. Nu ze alle-
maal werken, maken we jaarlijks een wan-
delvakantie in Zwitserland of een culturele 
reis naar Italië, waarbij lekker eten en drin-
ken niet ontbreken. Of dat er deze zomer 
nog inzit, zal de toekomst uitwijzen. Intus-
sen zet ik samen met mijn collega’s van de 
staf mijn beste beentje voor om onze leden 
doorheen de coronacrisis te loodsen. 

COC verwelkomt Paul Willekens
De eerste dag na de paasvakantie startte Paul Willekens als nationaal secretaris bij 
COC. Geen warm onthaal en ontmoeting met de collega’s in Aeropolis II, dat lieten de om-
standigheden niet toe. Maar toch heetten we Paul op onze eigen virtuele manier hartelijk 
welkom bij COC. Hij stelt zich graag even voor.

Ik hoop voor onze leden een pak inzichten en 
ervaring binnen te brengen die ons toelaten 
nog beter op te komen voor het onderwijs en 
het personeel.
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“MET KUISVROUW VOOR 
KLAS GERAAK IK ER  
NOG NIET” 
Het Laatste Nieuws – 30 april 2020

Het wordt een huzarenstuk om alle scho-
len open te krijgen op 15 mei. Maar de 
meeste zullen er wel in slagen, zo blijkt 
uit onze rondvraag in 100 Vlaamse basis- 
en middelbare scholen. Of er voldoende 
leerkrachten zullen zijn, is voor één op de 
vier directeurs nog een raadsel.

“EEN LEERKRACHT KAN JE NOOIT VERVANGEN 
DOOR EEN FILMPJE” 
Het Belang van Limburg – 20 april 2020

De schoolpoorten blijven dicht, tenzij voor kinderen van ouders die niet thuis wer-
ken. Maar de lessen starten vandaag weer voor iedereen op allerlei manieren. De 
officiële richtlijn is beperkt tot “preteaching”; de kennismaking met nieuwe leerstof 
die straks wordt herhaald. Voor de rest vullen de scholen alles zelf in.

Ook deze maand overheerste het coronavirus het nieuws. Dat deze crisis een ongekend effect had op onderwijs, 
hoeven we jullie niet meer te vertellen. Wij verzamelden enkele artikels die afgelopen maand rond dit thema de aan-
dacht trokken en zetten ze hier op een rijtje.  

Op de Kop

“BIJ TIENERS IS HET 
RISICO OP SCHOOLUITVAL 
GROOT” 
De Standaard – 28 april 2020

Is het wel nuttig om de scholen nog 
enkele weken te openen? En wachten 
we, net zoals Italië, niet beter tot  
1 september? Een gesprek met Robert 
Jenkins, hoofd onderwijs bij Unicef.

Alarmerende toename van 
kinderen in verontrustende 
situatie 
De Standaard – 24 april 2020

De centra voor leerlingenbegeleiding 
(CLB’s) zijn in maart 4.723 keer moeten 
tussenkomen in gezinnen waar de situ-
atie voor het kind erg verontrustend was. 
Dat is een stijging van 52 procent. 

DE CORONACRISIS MAAKT DE  
ONDERWIJSKLOOF NOG GROTER 
De Standaard – 27 april 2020

Door de coronacrisis wordt de ongelijk-
heid in het onderwijs nog uitvergroot, 
schrijven Bernadette Verreth en Ignace 
Glorieux. “Wat we nu meemaken, is 
schrijnend.”

Scholen snoeien fors in 
examens: afgeschaft of enkel 
hoofdvakken 
Het Belang van Limburg – 22 april 2020
De eindexamens in het middelbaar raken in het gedrang en scholen gaan al op zoek 
naar alternatieve evaluatiemethodes. “Ik vermoed dat scholen milder zullen oorde-
len uit vrees voor betwistingen”, zegt Karen Weis, expert onderwijsrecht.
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WIE KAN AFSTUDEREN, 
MOET DAT OOK NA 
1 OKTOBER KUNNEN 
De Standaard – 26 maart 2020

De universiteiten en hogescholen leggen een nooddecreet op tafel. Dat moet 
een verlenging van het academiejaar voor sommige studenten mogelijk maken.

“HET IS ONGUNSTIG 
OM DIT JAAR AF TE 
STUDEREN” 
De Standaard – 15 april 2020

Studenten die hun stages missen 
door de coronamaatregelen, maken 
best niet te veel vakantieplannen. De 
kans bestaat dat ze die in de zomer 
moeten inhalen. Het academiejaar 
kan ook verlengd worden. 

En toen riep 
de mama van 
de leraar: 
“Kom jij eten, 
jongen?” 
De Morgen – 4 april 2020

Het klaslokaal bevindt zich vandaag in de 
cloud en taken worden per bits en bytes 
doorgestuurd. Dat zal na de paasvakantie 
allicht niet anders zijn. Al zit niet elke 
leerling klaar achter zijn laptop. “De een 
klust bij in de Colruyt, een ander levert 
pizza’s.”

NOODDECREET

“Sommige jongeren gaan dit tot 
hun 80 jaar voelen” 
Het Laatste Nieuws – 23 april 2020

Spreken we straks van een verloren coronageneratie? Onderwijseconoom Kristof De 
Witte is pessimistisch. Een bepaalde groep jongeren zal van deze schoolstop levens-
lang de gevolgen dragen, zegt hij. “Gespreid over hun levensverwachting kost ons dit 
vijftig miljard euro.” 

80
Marjolijn Clijsters

“MET ANGST GAAT 
NOOIT IETS VOORUIT” 
De Standaard – 21 april 2020

Steven Decaesstecker (63) is leraar in de 
Brugse basisschool Het Palet. “Mijn ge-
voel is dubbel. Enerzijds lijken we wel een 
soort van labo-ratjes. Als het experiment 
slaagt in de lagere scholen, dan kijken we 
naar de rest.”
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A ngst is een slechte raadgever. 
Zelfs in coronatijden blijft 
dat oude adagium gelden. 

Als angst het gedrag gaat bepalen, 
doen mensen immers domme din-
gen. En die moet je vermijden.

In de superette van onze buurtkrui-
denier liep een vrouw, een ex-lerares 
die nu werkt in de sociaal-culturele 
sector, tussen de rekken. Het hoofd 
diep ingetrokken tussen de schou-
ders en een breiwollen sjerp twee-
maal over mond en neus geslagen. 
Haar ogen schoten heen en weer 
van de schrik. Maar aan social dis-
tancing deed ze niet. Ze kwam pal 
naast me staan om een pak pasta 
weg te grissen voor mijn neus. Gedo-
ken in haar sjaal en angst dacht ze 
veilig te zijn. Niets van. Het zijn ook 
angsthazen die in barre tijden nep 
nieuws slikken en kwakzalverszalf-
jes strijken. 

Angst is een slechte raadgever. Toch 
is angst een nuttige reflex. Niet om 
ons gedrag voor te schrijven maar 
om ons attent te maken. Angst is 
een alarmbel die laat weten dat er 
gevaar dreigt en ... dat je je verstand 
moet gebruiken. Je verstand wel te 
verstaan, niet je emotie. Immers, 
enkel ons verstand blijft helder 
kijken boven de woelige wateren. 
Angst vertroebelt het gezicht.

Niet angst moet voorschrijven wat 
we moeten doen. Het is rationeel 
inzicht dat moet voorzien, in de 
twee betekenissen van het woord 
voorzien, anticiperen en toeleveren. 
Dat is ook wat de virologen ons 
duidelijk maakten in hun bericht- en 
raadgevingen. Niet omdat ze geen 
vrees zouden hebben gehad. Pre-
cies omdat ze angst hadden, maar 
wisten dat je angst met redelijkheid 
moet beantwoorden, in de twee 
betekenissen van het woord rede-
lijkheid, met rede en met mate.

Angst is een slechte raadgever 
maar een goede seingever

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

Angst is een slechte raadgever 
maar een goede seingever. Het is de 
angst die appelleert aan de moed en 
ons oproept om moedig te worden. 
Moed en angst hebben een weder-
kerige relatie. Je hebt moed nodig 
om angst te overwinnen en je hebt 
angst nodig om moed in te tomen. 
Zonder angst wordt moed overmoed.

De echte moed bestaat immers ook 
niet zonder de angst. Nelson Man-
dela zei: “De moedige mens is niet 
hij die niet bang is, maar hij die zijn 
angst overwint.” De moedige mens 
ziet de toestand van gevaar en is be-
wust van zijn angstgevoelens daar-
bij. De moed noteert de angst maar 
voorkomt dat de angst dicteert.

Je hebt moed nodig om angst 
te overwinnen 

en je hebt angst nodig om 
moed in te tomen

Angst tempert niet alleen de moed, 
hij triggert hem ook. Als seingever 
van het gevaar, zet angst ook aan tot 
actie. Aanvaarding én engagement 
zijn het resultaat van welbegrepen 
en gecontroleerde angst. “Wat 
niet vermeden kan worden, moet 
worden omhelsd”, schreef William 
Shakespeare (in: The Merry Wives 
of Windsor). Dat zegt ook filosoof 
en psychiater Damiaan Denys: “We 
zijn geneigd te vluchten voor angst, 
maar we moeten hem omarmen.” 

Die aanvaarding van het onvermijde-
lijke is geen overgave aan wat men 
vreest, geen onderwerping aan de 
gebeurtenissen en hun gevolgen. Ze 
is de actieve erkenning dat de dingen 
zijn wat ze zijn, meer bepaald dat ze 
niet zijn hoe ze horen te zijn. En die 
aanvaarding zet aan tot verzet. Moed 
is misschien wel getemde angst, 
angst die is afgericht tot een waak-
hond die enkel blaft wanneer er ge-

vaar is en enkel aanvalt wanneer het 
nodig is om het erf te verdedigen. 

Dat betekent dat je soms beter 
even wegkruipt vooraleer uit je kot 
te komen. Zoals een zwemmer die 
wordt meegesleurd met een golf, 
veel meer gevaar loopt te verdrinken 
als hij zich tegen de stroming verzet 
dan als hij zich laat meedrijven tot 
hij weer kan zwemmen. Reculer 
pour mieux sauter, zoals de Fransen 
zeggen. 

Moedig zijn is angst durven hebben. 
In een interview met Vrij Nederland 
(6 oktober 2014) zei Damiaan De-
nys: “Eigenlijk zouden we angst als 
teken moet zien dat we de essentie 
van ons leven naderen, dat we echt 
worden uitgedaagd omdat we in een 
nieuwe situatie geraken waarover 
we geen controle hebben.” 

Moedige mensen zijn mensen die 
in situaties buiten controle toch de 
essentie van ons leven verdedigen: 
de menselijke waardigheid en vrij-
heid, de lichamelijke en geestelijke 
integriteit van hun medemensen. Ze 
lopen hierbij gevaar, maar ze zoeken 
het niet op. Hun angst behoedt hen 
voor roekeloosheid, want hun tot 
moed bedwongen angst gaat uit van 
het besef van de eigen kwetsbaar-
heid. Toch overstijgen ze die, omdat 
ze ook oog hebben voor de kwets-
baarheid van anderen. 

Dat is waar het verplegend per-
soneel van getuigde. Met angst 
vertrokken ze naar hun intensive-
careafdeling. Ter plaatse zetten ze 
hun angst om in beveiligde moed. 
Wetende dat je nooit alle risico’s uit 
kunt schakelen. 

Dat is de essentie van moed: 
doorgaan, bewust van het risico. 
Precies daarom is angst een goede 
seingever.
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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 MARIJKE SIJMONS

EVALUATIE ONVOLDOENDE IN TIJDELIJK 
ANDERE OPDRACHT
Ik ben voltijds vastbenoemd leraar en ben via een verlof 
tijdelijk andere opdracht aangesteld in een andere betrek-
king bij een ander schoolbestuur. Gisteren kreeg ik voor 
deze opdracht een evaluatie ‘onvoldoende’. Een collega 
raadde mij aan hiertegen in beroep te gaan, anders zou ik 
mijn opdracht niet kunnen verderzetten. Klopt dit?

Tijdens de periode waarin je je tijdelijk andere opdracht 
uitoefent, word je beschouwd als een tijdelijk personeelslid. 
Een tijdelijk personeelslid dat voor zijn ambt een definitieve 
evaluatie ‘onvoldoende’ krijgt, wordt ontslagen. Als je evalu-
atie ‘onvoldoende’ definitief wordt, zal je verlof tijdelijk an-
dere opdracht inderdaad worden beëindigd en keer je terug 
naar de betrekking waarvan jij titularis was op het moment 
dat je dit verlof hebt opgenomen.

Als je geen beroep aantekent, wordt je evaluatie ‘onvoldoen-
de’ definitief na het verstrijken van de beroepstermijn. Te-
ken je wel beroep aan, dan wordt je evaluatie ‘onvoldoende’ 
pas definitief wanneer het College van Beroep deze heeft 
bevestigd. Als je in beroep wil gaan, moet je dit doen bin-
nen 20 kalenderdagen nadat je een kopie van de evaluatie 
‘onvoldoende’ hebt ontvangen. Omdat je al zes maanden lid 
bent van COC, kunnen wij je hierbij helpen.

OUDERSCHAPSVERLOF 
Ik ben contractueel busbegeleider in het gesubsidieerd 
vrij onderwijs en word betaald via de werkingsmiddelen 
van de school. Binnenkort moet mijn partner voor het 
werk een maand naar het buitenland. Ik zou in die periode 
graag voltijds ouderschapsverlof opnemen om voor onze 
dochter van 5 jaar te zorgen. Kan dit?

Dat kan, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Omdat je 
tewerkgesteld bent via de werkingsmiddelen van de school, 
geldt hiervoor de regeling van de privésector. Deze bepaalt 
dat ouderschapsverlof kan worden opgenomen voor kinderen 
tot 12 jaar. Om hierop recht te hebben, moet je in de loop van 
de 15 maanden voorafgaand aan je aanvraag gedurende 12 
maanden bij je werkgever tewerkgesteld zijn.

Ouderschapsverlof kan je opnemen in de vorm van een 
volledige onderbreking van de arbeidsovereenkomst, een 
onderbreking met 1/2, een onderbreking met 1/5 of een 
onderbreking met 1/10. Je stelt dat je één maand voltijds 
ouderschapsverlof wil opnemen. Een volledige onderbreking 
van je arbeidsovereenkomst is mogelijk voor maximum 4 
maanden. Dit kan worden opgesplitst in periodes van één 
maand. Je kan voor je dochter dus één maand voltijds ouder-
schapsverlof opnemen. 

Als je ouderschapsverlof aanvraagt, moet je je werkgever 
hiervan minstens twee maanden en hoogstens drie maanden 
op voorhand verwittigen. Dit doe je via een aangetekend 
schrijven of via een geschrift dat je voor ontvangst laat on-
dertekenen. Je vermeldt de onderbreking die je wil nemen, 
alsook de begin- en einddatum ervan. Daarnaast moet je een 
aanvraag indienen bij de RVA, waarmee je ook een onderbre-
kingsuitkering kan aanvragen.

ARBEIDSONGEVAL BIJ EEN ANDERE WERKGEVER
Ik ben halftijds tijdelijk aangesteld als administratief medewerker in een secundaire school. Daarnaast werk ik deeltijds 
als onthaalbediende in het medisch centrum in onze buurt. Vorige week had ik tijdens mijn shift in het medisch centrum een 
ongeval. Ik wilde in de koffieruimte iets te drinken halen, maar had niet gezien dat de poetsploeg net de vloer had gedweild. 
Ik gleed uit en kwam zwaar ten val. Er werd mij verzekerd dat dit ongeval erkend zal worden als arbeidsongeval. Door mijn 
letsels kan ik voorlopig ook niet meer op school werken. Wat moet ik doen?

Je bent het slachtoffer van een ‘arbeidsongeval bij een andere werkgever’. Dit is een ongeval dat je is overkomen bij een werkgever 
die geen gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling is en dat de arbeidsongevallenverzekeraar van deze werkgever erkent 
als arbeidsongeval. Je geeft het ongeval best zo snel mogelijk aan bij AgODi via het daarvoor voorziene formulier, dat je samen met 
je school en het medisch centrum invult.

Voor je afwezigheid op school gelden de formaliteiten van het gewoon ziekteverlof. Je moet je directeur dus een afwezigheidsattest 
bezorgen en een medisch attest opsturen naar het controleorgaan. Voor de verrekening van je dagen afwezigheid werd in Cao IX een 
regeling uitgewerkt. Deze worden in eerste instantie beschouwd als ziektedagen. De Vlaamse Gemeenschap betaalt je salaris in 
principe door, maar zal dit terugvorderen van de arbeidsongevallenverzekeraar van het medisch centrum. Wanneer deze je salaris 
heeft terugbetaald, wordt je recht op het aantal dagen bezoldigd ziekteverlof aangevuld als je het werk hervat.
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Hallo, beste collega, een fijne en 
zonnige dag gewenst! Over enkele 
maanden zeg je de school/instel-

ling vaarwel. Mij wachtte bij mijn pensi-
onering een heuse waslijst uitgestelde 
huis- en tuinklussen. Jij hebt er tijdens 
de voorbije “blijf-in-je-kotweken” mis-
schien al enkele kunnen afvinken. Dan ga 
je een zalige tijd tegemoet waarin alles 
kan, niets nog moet.

Weet wel dat je volgend jaar en voor de 
periode die je in 2020 hebt gewerkt nog 
één keer vakantiegeld opstrijkt, daarna 
niet meer. Je krijgt niet langer een ein-
dejaarstoelage en de syndicale premie 
gaat ook aan je neus voorbij. Maar … voor 
de maandelijkse tegenwaarde van één 
terrasaperitiefje blijf je lid van een fijne 
sector binnen de grootste onderwijsvak-
bond van Vlaanderen. Wat je hiervoor 
naast mijn en veler waardering nog meer 
terugkrijgt, heb je middenin deze editie 
al ontdekt.

Twijfel je niettemin of vindt je partner dat 
lidmaatschap niet langer nodig: sla dan 
Brandpunt 7 van maart opnieuw open en 
herlees de getuigenissen van een select 
groepje collega’s-veteranen die 70 of 80 
jaren trouw lid zijn en voor wie de vraag 
naar het waarom volstrekt irrelevant 
blijft. Eén supersenior is ietwat scherper: 
“Je wil toch niet zo’n egoïst zijn die de 
vakbond degradeert tot een obscuur 
nachtwinkeltje waar je alleen bij hoge 
nood vlug in- en uitloopt en voor de rest 
mijdt als een besmettelijk virus?”

Binnenkort heb je eindelijk tijd om Brand-
punt volledig en grondig door te nemen. 
Zo blijf je op de hoogte van wat reilt en 
zeilt in het Vlaamse onderwijs. Heel pret-
tig is dat om mee te zijn met je kleinkin-
deren bij hun vele nieuwe uitdagingen in 
het basis- of secundair onderwijs.

COC-lid blijven, 

HUGO VAN DINGENEN

NIET OVERTUIGD? 
 
Stam je af van CCPTO/CVMNO, dan is het 
simpel: je blijft lid uit respect voor cory-
feeën Wilfried Kiekens en Gaston Trom-
melmans en voor koene krijgers als Gust 
Van Dongen en Rik Schepers. Kom je uit 
CURO en het Rijksonderwijs, betuig dan 
hetzelfde respect voor Jos De Ceulaer en 
Bob Vandewoude die met pedagogische 
studiedagen pionierden en later voor Jos 
Luyten die de onvolprezen, door andere 
vakbonden hevig benijde vorming voor 
selectie en promotie uitrolde. En mis-
schien heb je wel wat te danken aan Jan, 
Pol, Hubert of Marcel van de aanstellings-
dienst op het kabinet van wijlen minister 
Daniël Coens? Dan loop je toch niet weg!

Van nature veeleer een dwarsligger? Blijf 
dan lid en steek een incorrecte vinger 
op naar alle Trumpiaans-vilein gedes-
informeerde betweters die geen kans 
onbenut laten om de vakbond in het ver-
domhoekje te duwen.

NÓG NIET OVERTUIGD?

Blijf dan uit solidariteit met de collega’s 
die je gaat achterlaten en die in moeilijke 
omstandigheden de school open en de 
boel draaiende houden. 

Draag zorg voor elkaar 
Hou het gezond 
En … blijf aan boord!

Hugo Van Dingenen 
Voorzitter Nationaal Sectorcomité 

Gepensioneerden

waarom niét?

VOOR JOU NIET VAN 
TOEPASSING?
 
Blijf dan lid uit eigenbelang, niets mis 
mee. Wie anders dan COC zal jouw pensi-
oenrechten blijven verdedigen? Waarom 
zou je overigens zelf dat proces niet mee 
sturen door een verlengd syndicaal en-
gagement? 
Of blijf gewoon bij de club omdat je 
genoegen zult beleven aan de talrijke 
ontmoetingen met gelijkgestemden met 
dezelfde professionele achtergrond die 
in elke provincie gestuurd worden door 
een dynamische werkgroep. Die zorgt 
voor een aantrekkelijk syndicaal en so-
ciocultureel aanbod van een niveau in 
overeenstemming met jouw curriculum.  
De pandemie heeft het jaarprogramma 
2020 danig in de war gestuurd. De 
meeste initiatieven voor dit werkjaar 
hebben al een nieuwe datum gekregen 
in het najaar of ze zijn verschoven naar 
volgend jaar. Nog niet aangekondigd op 
de COC-website maar al wel in de pijplijn 
voor 2021 en zeker de moeite voor jonge, 
nog avontuurlijke senioren als jij: een 
begeleide rondreis door Thailand en een 
trip naar Nepal.

“Je wil toch niet zo’n 
egoïst zijn die de vakbond 

degradeert tot een obscuur 
nachtwinkeltje waar je alleen 

bij hoge nood vlug in- en 
uitloopt en voor de rest mijdt 
als een besmettelijk virus?”
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Ga je verhuizen? Laat het ons weten. Je kan een mailtje sturen naar coc.ledenadministratie@acv-csc.be, 
schrijven naar COC ledenadministratie, Britsierslaan 5, 1030 Brussel of bellen naar 02 244 37 91

Heb je Brandpunt niet ontvangen? Laat het ons weten. Je kan een mailtje sturen naar birthe.vanderveken@acv-csc.be., 
schrijven naar COC Brandpunt, Britsierslaan 5, 1030 Brussel of bellen naar 02 244 37 60

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

ONZE DIENSTEN STAAN 
OOK IN DEZE UITDAGENDE 
TIJDEN VOOR JOU PARAAT, 
ZIJ HET UITSLUITEND 
VANOP AFSTAND. FYSIEKE 
AFSPRAKEN GAAN TOT 
NADER ORDER NIET DOOR, 
MAAR JE KAN ONS WEL 
STEEDS BEREIKEN PER MAIL 
OF TELEFOON.



ikke 
ikke!

yes!

joehoe!

terug naar
school, wie
is er blij?

Tijdens de 
coronacrisis...

na de coronacrisis...

Mandy

Nee dat
 is niet 
stom ...

Waarom je 
die taak

moet maken?

MAar lina
met dat potlood moet

je tekenen, niet
in het oor van je 

broer steken

Hallo! zwijgen en
taken maken

heb ik gezegd!

sebastiaan, 
stop nu

met aan het haar
van uw zus 
te trekken! Vermoeiend...

Leren rekenen
heeft wel nut...

POINT FINAL

OPVANG IN SCHOLEN, PRETEACHING, SOCIAL DISTANCING ... ER IS HEEL WAT VERANDERD DE 
LAATSTE TIJD. STILLETJES AAN MOGEN SCHOLEN WEER LESSEN OPSTARTEN, MAAR HET ZAL NOG 
EVEN DUREN VOORALEER ALLES WEER ZIJN NORMALE GANGETJE KAN GAAN.
LEERLINGEN, LERAREN EN ZEKER OOK OUDERS KIJKEN UIT NAAR DE DAG WAAROP DE KINDEREN 
WEER ONBEZORGD NAAR SCHOOL KUNNEN.
WANT GEEF TOE, WAT ONZE LERAREN DOEN, DAT VALT TOCH NIET TE ONDERSCHATTEN!


