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“Voor COC moet de 
aantrekkelijkheid 

van het beroep een 
constante zorg 
zijn en moeten 

maatregelen die dat 
doel beogen niet 

na vijf schooljaren 
afgebouwd

worden.”

KOEN VAN KERKHOVEN // 
SECRETARIS-GENERAAL COC

Haast en spoed is zelden 
(in onderwijs: nooit) goed
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In het regeerakkoord van 2019-2024 lezen we dat de 
Vlaamse Regering een antwoord wil bieden op de uitdaging 
van het lerarentekort en hun status. Het lerarentekort wil 
ze beantwoorden door het lerarenberoep opnieuw aantrek-
kelijk te maken en leraren moeten de status krijgen die ze 
verdienen. Elders in het regeerakkoord lezen we dat, op ba-
sis van de aanbevelingen van onder andere het Rekenhof, 
de evaluatieprocedure wordt herzien. ‘Niet functionerende 
personeelsleden moeten we kunnen laten gaan. Perso-
neelsleden die ambitieus onderwijs ondanks begeleiding 
niet waar kunnen maken, worden geheroriënteerd naar een 
andere job.’

Algemene principes in de memories van toelichting
Minister Weyts wil voor personeelsleden die tijdelijk aange-
steld zijn in een ambt in het basis- en secundair onderwijs 
vanaf 1 januari 2021 een vaste benoeming mogelijk maken 
na 360 dagen dienstanciënniteit. De snellere werkzeker-
heid in het basis- en secundair onderwijs zal zo de aantrek-
kelijkheid van het lerarenberoep versterken. De maatregel 
wordt beperkt in de tijd, namelijk tot en met het schooljaar 
2025-2026. De minister gaat er wellicht van uit dat tegen 
dan het lerarentekort teruggedrongen of minstens veel 
minder acuut zal zijn. Voor COC moet de aantrekkelijkheid 
van het beroep een constante zorg zijn en moeten maat-
regelen die dat doel beogen niet na vijf schooljaren afge-
bouwd worden.

In de evaluatie wil de minister meer nadruk leggen op coa-
ching, begeleiding en ondersteuning. Ook moet de planlast 
lager om de druk op de evaluatoren te verminderen. Func-
tiebeschrijvingen van het onderwijzend personeel worden 
beperkt tot de kernopdracht. Bij disfunctioneren van een 

De heropening van de klassen begin juni 2020 leek voor de publieke opinie het sluitstuk van het eer-
ste schooljaar met Ben Weyts (N-VA) als minister van Onderwijs. Terwijl critici hem ‘de koning van de 
aankondigingspolitiek’ noemen en medestanders hopen dat zijn aantreden zal leiden tot een ‘histori-
sche aardverschuiving’ in het onderwijs, zit de minister niet stil. De onderhandelingen volgen elkaar 
aan hoge snelheid op. Vlak voor het begin van de zomervakantie bieden zich nog twee bijkomende en 
zware dossiers aan die aan mekaar gekoppeld worden: een versnelde vaste benoeming voor leraren 
in het basisonderwijs en het secundair onderwijs en de evaluatie van het onderwijspersoneel.
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personeelslid moet een adequate ingreep mogelijk zijn als 
de ondersteuning en begeleiding niet tot het gewenste 
resultaat leiden. Er mogen niet te veel procedures stran-
den op formele procedurefouten. Dat moet opgelost wor-
den door meer bevoegdheden te verlenen aan het college 
van beroep. En last but not least, de rechtszekerheid van 
de personeelsleden moet behouden blijven. Personeels-
leden verdienen volgens COC kansen en hebben recht op 
begeleiding. Dat vraagt tijd, maar ook een professioneel 
personeelsbeleid waarin personeelsleden de mogelijk-
heid hebben tot (functionerings)gesprekken met hun 
evaluator. Daarom wil COC functionerings- en evaluatiege-
sprekken niet degraderen tot een ontslaginstrument. Dat 
zou trouwens ook volledig ingaan tegen bovenvermelde 
uitgangspunten én de gemaakte afspraken in Cao XI met 
betrekking tot aanvangsbegeleiding.

Sociaal overleg
In het regeerakkoord is opgenomen dat de Vlaamse Re-
gering een pact sluit met de stakeholders om de leraren-
loopbaan weer aantrekkelijker te maken, de status van 
het lerarenambt te versterken en de uitstroom tegen te 
gaan. Gesprekken rond dat pact zijn nog niet opgestart. 
Er worden maatregelen ad hoc genomen. Mag de corona-
crisis hiervoor een excuus zijn? Maatregelen die te maken 
hebben met het statuut van de onderwijspersoneelsleden 
moeten grondig met alle sociale partners worden onder-
handeld. Ze zijn dikwijls stof voor gesprekken rond een 
nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Dat was des-
tijds zeker zo in het dossier van de functiebeschrijvingen 
en evaluatie. We voerden maanden gesprekken om tot 
een principeakkoord te komen en vervolgens nog eens 
enkele maanden om alle principes in correcte regelgeving 
te gieten. Dit dossier nu op een drafje afhandelen, is on-
mogelijk en zou tot ongelukken kunnen leiden. Bovendien 
schaadt dat ook de meerwaarde en het belang van sociaal 
overleg. COC werkt momenteel aan een totaalplan dat de 
pijnpunten van het lerarentekort blootlegt en dat ook heel 
concrete voorstellen tot oplossingen formuleert. Kwestie 
van een helicopterview te brengen. Ook die inzichten 
willen wij graag meenemen naar een sterk onderbouwd 
overleg.

The proof of the pudding
De vraag is of de concrete tekstvoorstellen in overeen-
stemming zullen zijn met de algemene principes uit de 
memorie van toelichting. Zorgt bijvoorbeeld de maatregel 
rond de versnelde vaste benoeming effectief voor een 
snellere werkzekerheid? De inrichtende machten heb-
ben in het verleden immers gesteld dat snellere vaste 
benoemingen niet kunnen omdat zij alleen maar kunnen 
benoemen na voldoende tijd te hebben gewerkt met de 
personeelsleden. En dat houdt steek. Het risico bestaat 
dat meer dan vroeger personeelsleden al na één jaar aan 
de deur worden gezet omdat men voor een gedwongen 
keuze staat.

Recent hebben we nog de mogelijkheid tot een vaste be-
noeming versneld van 3 naar 2 jaar in Cao XI. Om dat mo-
gelijk te maken, werd de verplichte aanvangsbegeleiding 
dit schooljaar ingevoerd. Zal men nu de kat uit de boom 
kijken en de mazen van het net opzoeken? Minstens zal 
die aanvangsbegeleiding door de striktere timing onder 
zware druk komen te staan. 

Tot slot zouden de versnelde benoemingen maar mogelijk 
zijn voor opgebouwde dagen binnen eenzelfde schoolbe-
stuur terwijl een personeelslid vandaag anciënniteit kan 
opbouwen binnen dezelfde scholengemeenschap (dus 
eventueel bij verschillende schoolbesturen). Het is niet 
uitgesloten dat sommige personeelsleden zélfs langer 
zullen moeten wachten op een vaste benoeming, wat 
regelrecht ingaat tegen de uitgangsprincipes van deze 
maatregel! The proof of the pudding is in the eating. COC 
volgt de dossiers uiteraard grondig op. Geen haast en 
spoed! Onderwijs verdient beter. Alleszins zal de minister 
zich niet kunnen beroepen op de diensten van AliExpress: 
ze zijn wel goedkoop (vroegtijdig benoemen kan de bespa-
ringen afbouwen), maar lange levertermijnen (toch geen 
benoeming krijgen na 360 dagen) kan hij zich niet permit-
teren om onderwijs opnieuw aantrekkelijk te maken.

Ik wens jullie in naam van COC een welverdiende en hope-
lijk coronavrije vakantie. Geniet ervan!
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Gepersonaliseerd onderwijs

Gepersonaliseerd leren is een vorm van leren waarbij de 
leeromgeving (de leeractiviteiten, materialen, werkvormen …) 
afgestemd wordt op het persoonlijk profiel van elke leerling om 
zo diens leerproces te optimaliseren. Vaak wordt beklemtoond 
dat gepersonaliseerde vormen van onderwijs gebaseerd zijn op 
sociaal-constructivistische opvattingen over leren. In zeer grote 
lijnen vertrekt gepersonaliseerd onderwijs van twee grote aan-
names. De eerste aanname is dat onderwijs niet georganiseerd 
moet worden vanuit inhouden, wel vanuit inzicht in leren. De 
tweede aanname is dat het leerprofiel van élke leerling verschilt 
en dat de leeromgeving hierop afgestemd moet worden met het 
oog op maximale leerwinst. 

Van inhoud naar proces 

Het vertrekpunt van gepersonaliseerd onderwijs is dat on-
derwijs het leren moet optimaliseren. Daartoe moet de focus 
verschuiven van de inhoud naar het proces. Les ‘geven’, in de zin 
van kennis overdragen, leidt immers niet automatisch tot leren 
van de zijde van de leerling. Effectief leren heeft niets te maken 
met het passief opnemen en inprenten van leerinhouden die 
door de leerkracht gepresenteerd worden. Leren veronderstelt 
daarentegen een actief proces van de zijde van de leerling. Dat 
wil zeggen dat de leerling, om tot goede leerresultaten te ko-
men, een heel gamma aan leerstrategieën hanteert: strategieën 
om nieuwe informatie te bewerken (verbinden met voorkennis, 
structureren, analyseren, concretiseren …), strategieën om de 
eigen motivatie en positieve emoties te behouden (volhouden, 
zich concentreren, keuzes maken …), strategieën om het eigen 
werk doeltreffend te plannen en bij te sturen … Het gaat hier 
telkens om vaardigheden die het eigen gedrag, de (meta)cogni-
tie, de emotie en de motivatie aansturen. Daarom noemt men dit 
ook zelfsturende vaardigheden. 

Vanuit dit perspectief komt het er dus op aan om onderwijs niet 
langer te organiseren vanuit de inhouden of de (gedeelde) leer-
stof die het curriculum voorschrijft, maar vanuit de wetenschap 
dat leren slechts plaatsvindt in een effectieve leeromgeving 

die aangrijpt op het leerproces van leerlingen. Het komt er dus 
op aan dit proces te optimaliseren met het oog op maximale 
leerwinst voor alle leerlingen. Want leren, zo horen we van-
daag, is van levensbelang. Wie niet langer bereid is zijn of haar 
leervermogen optimaal te benutten met het oog op maximale 
leerwinst, riskeert niet langer inzetbaar te zijn in de huidige ken-
nissamenleving. 

Begeleider van effectieve leerprocessen

De aanname dat onderwijs niet georganiseerd wordt vanuit 
inhouden, maar vanuit het leerproces, roept een heel specifiek 
beeld van de ‘goede leerkracht’ in het leven. Een goede leer-
kracht is niet iemand die les ‘geeft’ of iemand die haar stof  
– breuken, elektriciteit, de Franse revolutie… – kent en die weet 
‘over te brengen’. Een goede leerkracht, binnen dit perspectief, 
grijpt aan op het leerproces van haar leerlingen. Dat wil zeggen 
dat ze doelbewust leeractiviteiten, materialen en werkvormen 
uitkiest die de activiteit van het leren optimaliseren met het oog 
op maximale leerwinst. Zij weet wat effectief leren is, welke rol 
zelfsturende vaardigheden daarin spelen en is vaardig in het 
opzetten van effectieve leeromgevingen. 

Van groep naar persoon

De tweede aanname waar gepersonaliseerd onderwijs op 
steunt, is dat elke leerling verschilt. Dit verschil, dat tot uit-
drukking komt in ieders persoonlijk leerprofiel, vormt zo de 
basis voor gepersonaliseerde leertrajecten. De persoon van 
de leerling, als geheel van diens persoonlijke kenmerken die 
zijn of haar leernoden genereren, vormt het vertrekpunt om 
te bepalen wat, hoe, waar en wanneer geleerd wordt en wie 
daarin de sturing in handen neemt. Concreet betekent dit dat 
één standaardaanpak (bijvoorbeeld directe instructie) voor 
een bepaalde groep van leerlingen (bijvoorbeeld leerlingen van 
dezelfde leeftijd) niet wenselijk is. Niet de groep, maar de per-
soon van de leerling vormt immers de basis voor de uitbouw van 
effectieve leeromgevingen. Concreet betekent dit dat de leerin-
houd, de leerdoelen, de begeleiding, het tempo, de evaluatie … 
afgestemd worden op het ontwikkelingsniveau, de interesses, 

Van personaliseren 
naar humaniseren
Er is de laatste jaren, zowel in Vlaanderen als op de internationale onderwijsscène, steeds meer 
aandacht voor gepersonaliseerd onderwijs. Het begrip duikt met de regelmaat van de klok op in 
toekomstverkenningen, post-coronabespiegelingen en andere beleidsdocumenten in onderwijs. 
Verschillende onderwijsexperts schuiven het naar voren als een antwoord op actuele uitdagingen zoals 
schoolmoeheid, superdiversiteit en de dalende kwaliteit van onderwijs. Wie kan daar nu tegen zijn? Maar 
wat is gepersonaliseerd leren precies? Welke leerkracht roept deze vorm van onderwijs in het leven? En 
zijn er ook redenen om deze nieuwe trend in vraag te stellen? 

GOELE CORNELISSEN
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de leerstijl, het zelfsturend vermogen ... van elke individuele 
leerling. Voor élke leerling wordt zo een leertraject op maat uit-
getekend. 

Vanuit dit perspectief komt het er dus niet alleen op aan het 
leerproces centraal te stellen, maar ook het verschil tussen leer-
lingen. Daarom wordt vandaag zo veel aandacht besteed aan 
leerlingvolgsystemen, aan het monitoren van leerlingen en aan 
gepersonaliseerde leertrajecten. Om de persoonlijke leerprofie-
len van leerlingen in kaart te brengen en hier een gepersonali-
seerd traject op af te stemmen, wordt ook steeds vaker beroep 
gedaan op digitale tools. Op die manier wordt gepersonaliseerd 
leren, althans volgens pleitbezorgers, ook haalbaar voor grotere 
groepen leerlingen. 

Ontwerper en monitor 

Ook deze aanname, namelijk dat élke leerling verschilt en bij-
gevolg andere leernoden heeft, roept weer een heel specifiek 
beeld van de ‘goede leerkracht’ in het leven. Een goede leer-
kracht is dan geen groepsleerkracht die haar aanpak afstemt op 
de gemiddelde leerling van een bepaalde groep: de gemiddelde 
11-jarige, de gemiddelde ASO-leerling … Zij is daarentegen een 
begeleider van unieke leerlingen. Zij weet immers dat elke leer-
ling verschilt op vlak van cognitieve ontwikkeling, interesse, 
leervermogen, leertempo, zelfsturingsvaardigheden … en past 
het ontwerp van de leeromgeving daaraan aan. Bepaalde leer-
lingen zullen nood hebben aan een sterke sturing door de leer-
kracht via duidelijk instructiemomenten, waarbij de leerkracht 
luidop verbanden legt, structureert, concretiseert … Andere 
leerlingen hebben een zekere mate van vrijheid nodig om zelf 
te bepalen wat, hoe, waar en wanneer ze leren. Zo weten ze hun 
motivatie hoog te houden. 

Verder is een goede leer-
kracht ook een slimme moni-
tor. Zij brengt de cognitieve, 
emotionele, (meta)cognitieve 
ontwikkeling van alle leer-
lingen, hun interesse, voor-
keuren, sterktes en zwaktes 
nauwkeurig in beeld en 
hanteert instrumenten om dit continu op te volgen en te actua-
liseren. Dit monitoren gebeurt in functie van gepersonaliseerde 
en voortdurend aanpasbare leertrajecten. Daarom maakt ze 
dankbaar gebruik van slimme, adaptieve digitale tools. Die bren-
gen het profiel van leerlingen voor haar via dashboards in beeld. 
Zij genereren ook automatisch feedback en passen de digitale 
leeromgeving van haar leerlingen voortdurend aan op basis van 
wijzigingen in hun persoonlijk leerprofiel. 

Behoeftige beginners 

Ook al houden veel onderwijsactoren, zowel in Vlaanderen als 
daarbuiten, vandaag een pleidooi voor meer gepersonaliseerd 
onderwijs, toch beklemtonen sommige onderwijsexperts ook 
hun reserves bij deze trend. Een groot deel van die reserves 
klinkt vanuit de hoek van de cognitieve psychologie. Denk daar-
bij onder meer aan auteurs zoals Paul Kirschner, Wouter Duyck 
en Wim Van den Broeck. 

Een eerste element dat hier vaak naar voren wordt geschoven 
is dat gepersonaliseerd onderwijs te veel ruimte laat voor zelf-
sturing van de zijde van de leerling. Dat zou te maken hebben 
met het feit dat pleitbezorgers voor gepersonaliseerd leren het 
sociaal-constructivisme verkeerdelijk gebruiken als leertheorie. 
Het sociaal-constructivisme, zo stellen zij, is een kennistheorie 
die beschrijft hoe experten – mensen die al over een zekere 
kennisbasis beschikken – nieuwe informatie verwerken en ken-
nis construeren. Het probleem ontstaat echter waar men deze 
kennistheorie verkeerdelijk gebruikt als raadgever voor het or-
ganiseren van het leren van kinderen en jongeren. Kinderen en 
jongeren, zo gaat de redenering hier, zijn (nog) geen experten. 
Het zijn ‘beginners’ die (nog) niet over een stevige kennisba-
sis beschikken en die het leren (nog) niet voldoende kunnen 
sturen. Daarom hebben zij nood aan een sterke sturing door de 
leraar om effectief te kunnen leren. Deze (leer)behoefte wordt 
vervuld waar leerkrachten sterk inzetten op instructie, herha-
ling, denkvragen stellen, demonstreren, uitleggen waarom, 
ondersteunen van visualisatie, gespreide oefening … 

Een tweede element, waar onder anderen Wim Van den Broeck 
op wijst, is dat gepersonaliseerd leren de prestatieverschillen 

tussen leerlingen dreigt te ver-
groten en zo ook het algemeen 
peil van ons onderwijs onder 
druk zet. Met zijn bekende uit-
spraak ‘onderwijs op maat wordt 
zo onderwijs onder de maat’ 
wijst hij vooral op het gevaar van 
gepersonaliseerde leertrajecten 
waarbij het gezamenlijk behalen 
van gedeelde doelen door een 

groep leerlingen verlaten wordt. Gesteld dat er niet plots veel 
méér leraren zullen zijn om élke leerling gericht en effectief te 
ondersteunen, zullen volgens hem vooral zwakkere leerlingen 
uit de boot vallen. Binnen een gepersonaliseerd traject zullen 
zij immers niet langer meegezogen worden door de positieve 
impact van het klaspeil op hun prestaties. 

Cognitief psychologen maken zich, op basis van (hun) empirisch 
onderzoek, dus sterk dat gepersonaliseerd onderwijs, waarbij 
leerlingen (te) snel aangewezen zijn op zelfsturing, niet effec-

In de ban van het leren dreigen we immers 
uit het oog te verliezen dat wij naast lerende 
wezens, gericht op de eigen inzetbaarheid en 

het voortbestaan van onze kenniseconomie, ook 
mensen zijn, gericht op het delen in inzichten en 
ervaringen en het humaniseren van de wereld.
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tief is. Dat neemt niet weg dat deze 
auteurs wel trouw blijven aan de 
aannames die we hierboven heb-
ben omschreven, namelijk dat on-
derwijs moet gaan over het organi-
seren van effectief leren in functie 
van maximale leerwinst voor élke 
leerling. Ondanks hun reserves, 
blijven zij met andere woorden in 
de ban van het leren. Ze komen niet los van de noodzaak tot le-
ren die de huidige samenleving ons oplegt. Want leren is daarin 
van levensbelang. Laat het verbreken van deze ban, die ons 
alleen als behoeftige wezens aanspreekt, bezig met overleven, 
nu net de inzet zijn om vanuit onderwijs-pedagogische hoek 
kritische vraagtekens te plaatsen bij gepersonaliseerde vormen 
van onderwijs.

Enthousiaste beginners

In 2017 publiceerden Maarten Simons en Jan Masschelein het 
boek De leerling centraal in onderwijs? Grenzen van persona-
lisering. Maar ook andere auteurs zoals Joke Hermsen, Gert 
Biesta of Ilse Geerinck hebben gelijkaardige kanttekeningen 
geplaatst bij deze huidige trend. De reserves die zij formuleren 
verschillen echter fundamenteel van de voorgaande. Ze heb-
ben niets te maken met de effectiviteit van gepersonaliseerd 
onderwijs. Integendeel. Precies de aanname dat het in onder-
wijs steeds gaat over leren op basis van verschil wordt door 
hen ter discussie gesteld. Hoewel elk van deze auteurs andere 
accenten legt, delen zij de overtuiging dat onderwijs niet in de 
eerste plaats moet gaan over het organiseren van het leren om 
te overleven, maar over het organiseren van tijd en ruimte om 
te beginnen. 

Als mens, zegt Hannah Arendt, zijn we allemaal beginners. 
Beginner zijn – Arendt spreekt over de nataliteit of geboorte-
lijkheid van de mens – betekent hier niet dat je iets (nog) niet 
weet of (nog) niet kan. Het verwijst naar het vermogen van de 
mens om altijd weer opnieuw net iets anders tegen bepaalde 
kwesties aan te kijken, een ander licht over een bepaalde zaak 
te laten schijnen, inzicht te krijgen, iets te weten te komen wat 
je al lang vergeten was, het vanaf morgen anders aan te pak-
ken, een nieuwe weg in te slaan … Volgens Arendt wordt dat 
menselijk vermogen aangesproken waar wij ons verzamelen 
rond wereldse zaken (een vraag, een werkstuk, een tekst, een 
formule, een ervaring) waarover we het gesprek aangaan. In de 
ban van het (gepersonaliseerd) leren dreigen we echter uit het 
oog te verliezen dat wij naast lerende wezens, gericht op het 
overleven in een kenniseconomie, ook mensen zijn, gericht op 
het delen in inzichten en ervaringen en op het humaniseren van 
de wereld.

In de lijn van Arendt zouden we dan 
de vraag kunnen opwerpen hoe 
men onderwijs kan organiseren 
opdat het kinderen en jongeren 
uitnodigt, enthousiasmeert, inspi-
reert, bezielt om telkens opnieuw 
te beginnen, dat wil zeggen, om 
ontvankelijk te zijn voor en te delen 
in nieuwe inzichten, ervaringen, 

invalshoeken, herinneringen en perspectieven. Of anders, hoe 
kunnen we vorm geven aan onderwijs dat leerlingen niet aan-
spreekt als lerende wezen met een persoonlijk profiel, maar als 
mens? Het is tegen deze achtergrond dat het vandaag opnieuw 
interessant wordt om onderwijs te organiseren vanuit gedeelde 
leerstof. Niet om, in de lijn van het klassieke model van kennis- 
en cultuuroverdracht, de hoofden van onze leerlingen zonder 
meer te vullen, noch om de persoonlijke ontwikkeling en leer-
winst te maximaliseren, maar om leerlingen samen te brengen 
rond zaken die ons allen aangaan en hen zo aan te spreken als 
beginners. Kortom, laat ons niet langer inzetten op het persona-
liseren, maar op het humaniseren van ons onderwijs en van de 
wereld. Want menselijk is de wereld volgens Arendt niet omdat 
ze door mensen vervaardigd is, of omdat de menselijke stem 
erin weerklinkt, maar ze wordt menselijk omdat ze voorwerp van 
gesprek is. Laat het organiseren van dat gezamenlijk gesprek 
over de wereld een opdracht voor vormend onderwijs zijn.

Bronnen
• Met 4 leerkrachten in een klas van 80 leerlingen en allemaal 

een laptop: zo ziet het GO-onderwijs eruit in 2030. Geraad-
pleegd via: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/06/
gemeenschapsonderwijs/

• Bergsen e.a. (2019) Constructivisme is een slechte raad-
gever. Geraadpleegd via: https://www.scienceguide.
nl/2019/10/constructivisme-is-een-slechte-didactische-
raadgever/

• Joke Hermsen (2019). Maakt kunst ons tot mens? https://
www.youtube.com/watch?v=zxCyr_kH5hQ 

• Hannah Arendt (1999). Politiek in donkere tijden. Amster-
dam: uitgeverij Boom. 

Want menselijk is de wereld volgens 
Arendt niet omdat ze door mensen 

vervaardigd is, of omdat de menselijke 
stem erin weerklinkt, maar ze wordt 

menselijk omdat ze voorwerp van 
gesprek is.
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COC zoekt 
Een nieuwe provinciaal vrijgestelde 
voor de provincie Limburg

Een nieuwe adjunct provinciaal 
vrijgestelde voor de provincie Limburg

COC is op zoek naar een nieuwe provinciaal vrijgestelde voor 
Limburg.

De opdracht situeert zich voornamelijk op vier domeinen:
• Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van de syndicale 

actie van COC in de provincie Limburg.
• Je verleent technische bijstand aan onze vakbondsafgevaar-

digden en kaderleden. 
• Je staat onze leden en vakbondsafgevaardigden met raad en 

daad bij ten aanzien van directies en schoolbesturen. 
• Je vertegenwoordigt COC in externe organen. 

Heb je een ruime kennis van de basisreglementering in onder-
wijs? Ben je leergierig, nauwkeurig en heb je een luisterend oor? 
Durf je verantwoordelijkheid nemen, werk je discreet en heb je 
geen 9-to-5-mentaliteit? Grijp de kans om mee het verschil te 
maken en stel je kandidaat!

Je kan kandideren door vóór 26 augustus 2020 een sollicitatie-
brief en je cv te sturen naar Ann-Michèle Wieleman, personeels-
verantwoordelijke van COC (ann-michele.wieleman@acv-csc.be).

De volledige vacature en vereisten vind je op www.coc.be.

COC is op zoek naar een nieuwe adjunct provinciaal vrijgestelde 
voor Limburg.

De opdracht situeert zich voornamelijk op drie domeinen:
• Je ondersteunt de lokale afgevaardigden. Je doet dat zowel 

individueel als in groep en ook in de lokale inspraakorganen. 
Je werkt inhoudelijke vormingen uit.

• Je verleent individueel dienstbetoon aan de COC-leden. 
• Je ondersteunt de provinciaal vrijgestelde in de uitbouw van 

een goede werking van het provinciaal secretariaat.

Heb je een ruim inzicht in de onderwijsreglementering waar onze 
leden het meest mee geconfronteerd worden en volg je de onder-
wijsvernieuwingen op de voet? Ben je een sterke communicator, 
luisteraar en onderhandelaar? Grijp de kans om mee het verschil 
te maken en stel je kandidaat!

Je kan kandideren door vóór 26 augustus 2020 een sollicitatie-
brief en je cv te sturen naar Ann-Michèle Wieleman, personeels-
verantwoordelijke van COC (ann-michele.wieleman@acv-csc.be).

De volledige vacature en vereisten vind je op www.coc.be.
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Tot nog toe kon je ouderschapsverlof 
uitsluitend voltijds, halftijds of voor één 
vijfde opnemen. Bovendien mocht het in 
het onderwijs, behalve in de hogescho-
len, de centra voor basiseducatie en in 
een aantal uitzonderingssituaties, enkel 
aaneensluitend worden opgenomen. Per 
kind onder de 12 jaar kon je vier maan-
den voltijds, acht maanden halftijds 
of twintig maanden één vijfde ouder-
schapsverlof opnemen. Nam je minder 
op, dan was je het overige gedeelte kwijt. 
Deze wetgeving zou wijzigen op twee 
belangrijke vlakken.

Ten eerste zou het één tiende ouder-
schapsverlof nu ook ingevoerd worden 
in het onderwijs. Deze vorm van ouder-
schapsverlof kan je per kind voor veertig 
maanden opnemen. Het één tiende ou-
derschapsverlof zou, in tegenstelling tot 
de drie andere volumes, een gunst van 
de werkgever zijn. 

Een tweede grote verandering is dat het 
principe van aaneensluitendheid wordt 
verlaten. De opname van het voltijds 
ouderschapsverlof kan je dan vanaf 1 
september 2020 opnemen in schijven 

van één maand of een veelvoud ervan. 
Het halftijds ouderschapsverlof kan je 
opnemen in schijven van twee maanden 
of een veelvoud ervan en het één vijfde 
kan in schijven van vijf maanden of een 
veelvoud ervan. De opname van het ou-
derschapsverlof in deze schijven zou een 
recht zijn. Het één tiende ouderschaps-
verlof zou je kunnen opnemen in schijven 
van tien maanden of een veelvoud ervan. 
Als je werkgever akkoord is, zou je het 
voltijds ouderschapsverlof ook in weken 
kunnen opnemen en het halftijds ouder-
schapsverlof in maanden. 

De verschillende schijven zouden dus 
niet op elkaar moeten aansluiten en je 
zou ook een combinatie kunnen maken 
van de verschillende opnamevormen. 
Hierbij moet je rekening houden dat één 
maand voltijds ouderschapsverlof over-
eenkomt met twee maanden halftijds, 
vijf maanden één vijfde of tien maanden 
één tiende ouderschapsverlof.

Let wel op, je zou het ouderschapsverlof 
enkel kunnen aanvragen als de duur tot 
het einde van jouw aanstelling langer is 
dan de duur van de schijf. Bijvoorbeeld, 

wanneer jouw aanstelling eindigt op 30 
juni en je wilt vanaf 1 mei ouderschaps-
verlof opnemen, kan je wel voltijds of 
halftijds ouderschapsverlof aanvragen, 
maar geen één vijfde ouderschapsverlof. 
Immers, de resterende duur van de aan-
stelling (twee maanden) is korter dan de 
duur van één schijf (vijf maanden).

Ten slotte is het nog belangrijk te vermel-
den dat de oude wetgeving van toepas-
sing zou blijven wanneer je voor 1 sep-
tember 2020 al ouderschapsverlof hebt 
opgenomen voor jouw kind. Dus, wanneer 
je voor jouw kind minder dan vier, acht of 
twintig maanden ouderschapsverlof hebt 
opgenomen voor 1 september 2020, 
ben je de overige maanden voor dat kind 
nog altijd kwijt. Hierop is één uitzonde-
ring. Het ouderschapsverlof dat je hebt 
opgespaard door het om te zetten naar 
corona-ouderschapsverlof kan je wel nog 
opnemen. Dit kan ook als de duur van het 
uitgespaarde gedeelte ouderschapsver-
lof korter is dan de duur van een schijf. 
Bijvoorbeeld, als je twee maanden 1/5 
ouderschapsverlof hebt omgezet naar 
het corona-ouderschapsverlof, dan kan 
je deze twee maanden alsnog opnemen, 
ook al is de duur ervan korter dan de 
schijf van vijf maanden. 

Voor verdere vragen en gedetailleerdere 
informatie over de nieuwe regelgeving 
van het ouderschapsverlof kan je altijd 
terecht bij jouw provinciaal secretariaat.

Ouderschapsverlof: 
wat verandert er op 1 september 2020?

SANNE VAN DAELE

Het is niet onze gewoonte om al nieuwe wetgeving te verspreiden 
vooraleer die gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. Dat zou 
kunnen leiden tot onvolledige of foutieve informatie waarop onze 
leden zich dan baseren om beslissingen te nemen. In dit artikel 
wijken we van deze regel heel uitzonderlijk toch af. 

De Vlaamse Regering heeft op 29 mei beslist om de regelgeving voor het ouder-

schapsverlof in het onderwijs te wijzigen vanaf 1 september 2020. Niet alleen zou 

het één tiende ouderschapsverlof nu ook mogelijk worden in het onderwijs, de 

opname ervan zou ook flexibeler kunnen. Het betrokken Besluit van de Vlaamse 

Regering is op het ogenblik dat we dit artikel schrijven voor advies bij de Raad van 

State. Toch heeft ook de Vlaamse Regering beslist om de inhoud – ook al is die nog 

niet definitief - nu al mee te delen aan de betrokken (onderwijs)instellingen zodat 

men zich tijdig kan organiseren. We zetten de wijzigingen hier op een rij op basis van 

de teksten die momenteel ter beschikking zijn.
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THEO KUPPENS, JOS WOUTERS, MARJOLIJN CLIJSTERS 

Met enkele maanden uitstel trok COC naar Heusden-Zolder 
voor een gesprek met Carl Smeets, preventieadviseur in het 
Franciscuscollege. We praatten met hem over zijn job die wel 
voor hem voorbestemd leek, de dramatische brand in het 
internaat van het college 46 jaar geleden, zijn rol binnen de 
school en de scholengemeenschap en hoe de coronacrisis 
zijn werk danig door elkaar schudde.

‘Ik heb het nog nooit zo hectisch geweten als nu. Het is zo over-
weldigend. Een goede preventieadviseur rekent normaal gezien 
op zijn netwerk, maar nu had mijn netwerk ook niet onmiddellijk 
de antwoorden. De situatie was zo ongekend. Ik kreeg eerder 
toevallig een eerste ontwerp van het preventiedraaiboek in 
handen en haalde daar mijn voordeel uit om een checklist op te 
stellen. Zo kon ik maar liefst 111 risicopunten voorleggen aan 
de directie. Het was niet moeilijk om de directie daarvan te over-
tuigen. De concretisering van de preventiemaatregelen had wat 
meer voeten in de aarde. Daar heeft onder andere de logistieke 
dienst kunst- en vliegwerk voor verricht. Dankzij de checklist 
had ik wel een basis, waarmee ik met de achteraf aangeboden 
modellen van risicoanalyses, waaronder ook die van COC, kon 
zien of de voorgestelde maatregelen steek hielden.’

‘De problemen kwamen er pas door de tsunami van wijzigin-
gen en versoepelingen nog voor we de genomen maatregelen 
konden controleren. Het leek even alsof elke maatregel die een 
heropstart in de weg stond maar geschrapt moest worden. De 
communicatie was verwarrend. Toen heb ik de directie gevraagd 
om duidelijkheid te scheppen en onze preventiemaatregelen 
helder te communiceren: dit gaan wij doen en hier stappen we 
niet meer van af. Niet de pers communiceert wat er verandert, 
maar het schoolbestuur.’

En wat met september? ‘Dat is nog koffiedik kijken. Les op af-
stand is een alternatief, dat is het enige wat de infrastructuur 
ontlast. Maar dat vergt ook serieuze inspanningen. Wat wel dui-
delijk is, is dat dit het nieuwe nu is.’

Veiligheid als rode draad

‘Ik ben mijn onderwijscarrière begonnen op het ministerie van 
Onderwijs zelf en dacht daar altijd te blijven. Tot ik de vraag kreeg 
vanuit het toenmalige Heilig-Hartcollege om te starten als secre-
taris-bibliothecaris. Een job dichter bij huis voor beter loon, ik heb 
niet getwijfeld. Een andere belangrijke reden om hier aan de slag 
te gaan, was toch de emotionele band die ik heb met het college. 
In 1974 kostte een brand in het internaat van de school het leven 
aan 23 jongens. Eén van hen was mijn vriend vanuit de lagere 
school. Een gitzwarte bladzijde in de geschiedenis van Heusden-
Zolder en van de school. Vanaf dat moment kreeg veiligheid een 

Interview Carl Smeets

“Als je het 
denken kan 

veranderen, 
volgt het 

doen vanzelf”
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andere betekenis in mijn leven. De ramp zat 
altijd in mijn achterhoofd. Het zou ook mijn 
carrière binnen onderwijs bepalen.’ 

‘De bibliotheek was gehuisvest vlak onder 
de zaal waar de brand had plaatsgevon-
den. Ik nam dus elke dag de trap met de 
uitgesleten marmeren treden die in ieders 
geheugen gegrift stond door het drama. De 
zolder was ondertussen een archiefruimte. 
Toen ik die ruimte voor het eerst betrad, 
was dat toch even slikken. In 1999, 25 
jaar na de ramp, stapte het college actief 
mee in de herdenkingsvieringen. En die 
herdenking houden we tot op de dag van 
vandaag. Recent waren er in het college 
zelf nog de laatste theatervoorstellingen 
van VUUR, dat de ramp vanuit verschillende 
perspectieven belichtte. Beklijvend, en 
wat mij vooral verraste, was dat veel jonge 
mensen het verhaal niet kenden. De zol-
der en het gebouw waarin het drama had 
plaatsgevonden, zijn er vandaag niet meer. 
Overlevering is het enige wat ons nog rest. 
De herinnering moeten we levend houden. 
Het maakt deel uit van onze geschiedenis.’ 

‘Op een bepaald moment werd ik huismees-
ter en was de infrastructuur en daarbij het 
luik brandbeveiliging een belangrijk deel 
van mijn takenpakket. In 2000 fuseerde 
het college en verzocht de directie me om 
ook het luik preventie op te nemen. De job 
van preventieadviseur stond nog in zijn 
kinderschoenen, want die werd pas in 
1996 met de Wet Welzijn geïntroduceerd. 
Ik achtte het eerst onmogelijk om de op-
dracht van huismeester-opvoeder te com-
bineren met preventieadviseur. Maar dat 
bleek ongegrond. Als preventieadviseur 
deel uitmaken van het logistiek beleid is 
heel belangrijk. Als je bij de bron zit, heb je 
alle informatie en kan je snel ingrijpen. Zo 
kan je het preventiebeleid veel beter opvol-
gen en op punt zetten.’

Veiligheidscultuur installeren

Twintig jaar geleden moest ik het hele pre-
ventiebeleid nog uitbouwen. De Wet Welzijn 
maakte onder andere alle scholen duidelijk 
dat ze zich beter dan voorheen op alle 

welzijnsdomeinen moesten organiseren. 
Elke preventieadviseur is anders, ieder-
een stapt erin met een andere expertise. 
Ik volgde opleidingen en ik haalde onder 
andere nuttige informatie uit de CPBW-
opleidingen van COC. Mijn initiële aanpak 
bestond erin honderden preventienota’s 
op te maken. Daar waren zeker in het begin 
wel wat gefronste wenkbrauwen over. Ik 
moest mij echt profileren, ik ben op de 
nagels blijven kloppen. Met resultaat. Ik 
bleef werken aan de veiligheidscultuur, de 
manier van denken, en daar was geleidelijk 
aan ook meer oor naar. Nu merk ik dat de 
personeelsleden mij wel weten te vinden 
als zij een veiligheidsprobleem hebben. 
Van zodra de cultuur verspreid is, volgt het 
gedrag automatisch. Als je het denken kan 
veranderen, volgt het doen vanzelf. Het 
grootste compliment voor een preventie-
adviseur is uiteindelijk overbodig te zijn.’

‘Ik ben trots op de evolutie van onze 
school. Het schoolbestuur en de directie 
van het Franciscuscollege staan volledig 
achter het veiligheidsbeleid en die me-
dewerking is cruciaal. Ik ben ook trots op 
de kleine realisaties in en rond de school, 
bepaalde structuren … Niemand weet 
dat, maar het stemt mij blij als ik door het 
gebouw loop. Ik ben ook van bij het begin 
betrokken bij de verbouwingen. Dat pre-
ventie zo vroeg aan bod gekomen is, bleek 
een heel goede zet. Ik had inspraak in het 
ontwerp van de architect en was aanwezig 
bij elke werfvergadering. Nadien heeft 
Scholen van Morgen de richtlijn uitge-
vaardigd dat de preventieadviseur bij alle 
werken op school betrokken moest zijn en 
naar veiligheid het laatste woord had. Maar 
zo werkte ik op dat moment al.’ 

‘Naast veiligheid is welzijn ook een belang-
rijke pijler in mijn job. En welzijn is de laat-
ste jaren uitgegroeid tot het grootste pro-
bleem in onderwijs. Het Franciscuscollege 
heeft twee vertrouwenspersonen, wat heel 
positief is. Die mensen zijn ook nodig. Nog 
te veel personeelsleden vertonen stress-
symptomen of zijn vatbaar voor burn-out. 
De oorzaken kunnen enorm variëren: nieu-
we technieken, de modernisering van het 
secundair onderwijs, de school is heel lang 
een bouwwerf geweest, het personeel van 
de andere campus moest naar hier verhui-
zen … Intern hebben we afgesproken dat 
we de veranderingen een pauze toeroepen. 
Maar wat Brussel beslist, kunnen wij helaas 
niet tegenhouden.’

Nood aan een  
preventiestructuur

‘Volgend jaar viert de Wet Welzijn zijn vijf-
entwintigste verjaardag, maar het blijft 
jammer dat na 25 jaar een preventieadvi-
seur binnen het onderwijs nog altijd geen 
vastgesteld pakket uren heeft, geen eigen 
statuut overeenkomstig met diploma en 
niveau, en nog altijd bij het schoolbestuur 
moet bedelen voor uren of punten om de 
nochtans bij Koninklijk Besluit verplichte 
taken te kunnen doen. Dat is de autonomie 
van de school, maar de functie van preven-
tieadviseur zou structureel ingebed moe-
ten worden. Een school zou hiervoor apart 
specifieke middelen en uren ter beschik-
king moeten krijgen. Het is niet oké dat er 
voor mijn werk uren afgepakt worden van 
het secretariaat of van lesuren.’ 

‘De preventieadviseur heeft zijn noodzaak, 
zeker de laatste maanden, binnen het 
schoolbeleid bewezen. Erkenning en een 
structurele inbedding zouden een mooie 
dankuwel zijn.’

Carl Smeets: ‘In 1974 kostte een brand in het internaat van 
de school het leven aan 23 jongens. Vanaf dat moment kreeg 
veiligheid een andere betekenis in mijn leven.’

‘De preventieadviseur heeft 
zijn noodzaak, zeker de 

laatste maanden, binnen het 
schoolbeleid bewezen. Erkenning 

en een structurele inbedding 
zouden een mooie dankuwel zijn.’



12 BRANDPUNT 9 // JUNI 2020 // REAFFECTATIE GO!

Er is voor jou geen opdracht meer ... Wat nu? 

Het gewijzigde reaffectatiebesluit onder de
De regelgeving over reaffectatie en wedertewerkstelling wijzigt 
op 1 juni 2020. In dit artikel sommen we deze wijzigingen op. We 
benadrukken wél dat ze pas definitief zijn nadat ze zijn verschenen 
in het Belgisch Staatsblad. Maar eerst volgt hier - zonder volledig 
te willen zijn - een overzicht van een aantal basisbegrippen van de 
regelgeving. 

Reaffectatie en 
wedertewerkstelling in 
een notendop1

De inrichtende macht moet bij het begin 
van het schooljaar alle ambten in een 
school of centrum verdelen over alle 
vastbenoemde personeelsleden op basis 
van de ambten waarvoor ze benoemd 
zijn en hun opdracht op 30 juni van het 
voorgaande schooljaar. Als er na de 
verplichte voorafgaande maatregelen 
(zoals een einde stellen aan de opdracht 
van de tijdelijken) niet genoeg lestijden 
of punten zijn om alle vastbenoemden 
binnen hun ambt een betrekking toe te 
wijzen, is er boventalligheid en moeten er 
personeelsleden ter beschikking worden 
gesteld wegens ontstentenis van betrek-
king (TBSOB).

Wie de laagste dienstanciënniteit binnen 
hetzelfde ambt heeft, wordt eerst ter 
beschikking gesteld. Bij gelijke dienstan-
ciënniteit onder de boventallige perso-
neelsleden binnen hetzelfde ambt, moet 
de inrichtende macht rekening houden 
met de ambtsanciënniteit.

Reaffectatie, wedertewerkstelling, 
wachtgeld en bezwaar

Reaffectatie is een toewijzing van een 
betrekking in hetzelfde ambt. Een toewij-
zing in een ander ambt – waarvoor je dan 
wel een vereist bekwaamheidsbewijs 
moet hebben – is een wedertewerkstel-
ling.

1 Zie ook Omzendbrief PERS/2003/08 van 28/07/2003 – deze regelgeving is niet van  
toepassing op de personeelsleden van de centra voor basiseducatie en de hogescholen

Wanneer je ter beschikking gesteld bent 
wegens ontstentenis van betrekking, 
moet je kenbaar maken of je een reaffec-
tatie of wedertewerkstelling wil. 

Wie TBSOB wordt, ontvangt een wacht-
geld. Dit moet je aanvragen. Als je geen 
reaffectatie of wedertewerkstelling wil, 
moet je afstand doen van dat wachtgeld. 
Je krijgt dan een bezoldiging die beperkt 
is tot je effectieve opdracht. Die keuze 
ligt vast voor het volledige schooljaar, 
maar je kan die nadien nog wijzigen.

Wanneer je afstand doet van het wacht-
geld, word je ontslagen van de reaffec-
tatieverplichtingen (voor de duur van de 
afstand). Je ontvangt geen wachtgeld en 
je pensioenrechten blijven gewaarborgd 
gedurende vijf jaar.

Er zijn een aantal geldige redenen voor 
het niet aanvaarden van een reaffectatie 
of wedertewerkstelling, zoals:
-  de ‘RVA-regel’: concreet betekent dit 

dat je een toewijzing kan weigeren 
wanneer je dagelijks meer dan twaalf 
uur van huis bent of een dagelijkse 
verplaatsing hebt van meer dan vier 
uur. Voor het bepalen van de duur van 
de afwezigheid en de verplaatsing 
wordt rekening gehouden met het 
openbaar vervoer. Ben je 50 jaar of 
ouder, dan kan je een toewijzing wei-
geren als je dagelijks meer dan 10 uur 
afwezig bent of je verplaatsing langer 
dan 2 uur duurt.

 Wanneer de afstand tussen je woon-
plaats en je tewerkstellingsplaats 
minder is dan 60 kilometer, wordt 
geen rekening gehouden met de duur 
van de afwezigheid en de verplaat-
sing.

 De ‘RVA-regel’ geldt niet wanneer 
je een toewijzing krijgt in je eigen 
instelling, met inbegrip van alle ves-
tigingsplaatsen van die instelling. Hij 
geldt ook niet bij een toewijzing in 
een instelling of een vestigingsplaats 
in dezelfde gemeente waar je op de 
vooravond van je terbeschikkingstel-
ling werkte.

-  wanneer je als ter beschikking ge-
steld personeelslid al ten minste vier 
vijfden van een volledige opdracht 
vervult, al in drie instellingen fungeert 
en daarbovenop een betrekking aan-
geboden krijgt in een andere instelling 
dan die waar je al tewerkgesteld bent.

-  wanneer men je een betrekking aan-
biedt in een ambt met nacht - en of 
weekendprestaties en je voor zo’n 
ambt niet benoemd bent.

In het volwassenenonderwijs kan je 
sinds 1 september 2019 (schaalver-
groting) wél een reaffectatie of weder-
tewerkstelling weigeren in een andere 
vestigingsplaats van het centrum als je 
die vestigingsplaats niet kan bereiken 
binnen de grenzen vastgelegd door de 
RVA. 

Op basis van één of meer van de geldige 
redenen zoals opgesomd in de regelge-
ving, kan je volgens vastgelegde regels 
een bezwaarschrift indienen bij de reaf-
fectatiecommissie. 

Werking reaffectatiecommissies

Eerst behandelt de reaffectatiecom-
missie van de scholengemeenschap 
de dossiers van de boventallige perso-
neelsleden uit scholen die behoren tot 
die scholengemeenschap. Die commissie 
kan binnen de scholengemeenschap 
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Er is voor jou geen opdracht meer ... Wat nu? 

Het gewijzigde reaffectatiebesluit onder de SYLVIE VANSPEYBROECK

reaffectaties en wederte-
werkstellingen uitspreken en 
bezwaarschriften behandelen.

Voor het deeltijds kunstonderwijs, het 
volwassenenonderwijs en de centra 
voor leerlingenbegeleiding is de Vlaamse 
reaffectatiecommissie de eerste re-
affectatiecommissie, behalve in het 
gemeenschapsonderwijs. Daar zijn dat 
de reaffectatiecommissies van de scho-
lengroep. 

De reaffectatiecommissies van de 
scholengroepen zijn bevoegd binnen elk 
niveau en over de niveaus heen. Zij spre-
ken de reaffectaties en wedertewerk-
stellingen uit en behandelen bezwaar-
schriften tegen de eigen beslissingen en 
die van de reaffectatiecommissie(s) van 
de scholengemeenschap(pen).

De personeelsleden die TBSOB zijn en 
geen toewijzing krijgen en de perso-
neelsleden van de scholen die niet tot 
een scholengemeenschap behoren, wor-
den aan de Vlaamse reaffectatiecommis-
sie gemeld. Die commissie reaffecteert 
en stelt weder te werk in de onderwijs-
instellingen van de verschillende netten 
(of soms buiten onderwijs), maar houdt 
rekening met het onderwijsnet. Ze be-
slecht ook alle bezwaarschriften en be-
slist over alle moeilijkheden en disputen. 

Wijzigingen die ingaan 
op 1 september 2020

Reaffectatie van de 
reaffectatiecommissies

Sinds 1 september 2015 was de werking 
van de Vlaamse Reaffectatiecommissie 
opgeschort voor scholen van het gewoon 
en buitengewoon basis en secundair 
onderwijs die tot een scholengemeen-
schap behoren. In september 2019 
werd de werking ook voor de centra voor 
volwassenenonderwijs opgeschort. 
Maar vanaf 1 september 2020 zullen de 
Vlaamse reaffectatiecommissie en in 
het Gemeenschapsonderwijs de reaffec-

tatiecommissie van de scholengroepen 
weer volop in werking treden. 

Bevoegdheden reaffectatiecommissies 

De bevoegdheden van de verschillende 
reaffectatiecommissies worden uitge-
breid. Wanneer de reaffectatiecommis-
sie van de scholengemeenschap geen 
reaffectatie of wedertewerkstelling kan 
vinden binnen de scholengemeenschap, 
moet ze de gegevens van de betrokken 
personeelsleden bezorgen aan de eerst-
volgende reaffectatiecommissie. Dat zijn 
ook de gegevens van de ter beschikking 
gestelde personeelsleden die tot en met 
31 augustus 2020 een toewijzing had-
den in een niet-organieke betrekking 
in de scholengemeenschap. Zo kan de 

volgende reaffectatiecommissie dan een 
toewijzing in een organieke betrekking 
doen. In afwachting daarvan, blijft het 
personeelslid in de niet-organieke be-
trekking tewerkgesteld. 

Wanneer er geen organieke betrekking 
voorhanden is, wijst de reaffectatiecom-
missie een opdracht toe in een niet-
organieke betrekking. 

Ook zullen personeelsleden die TB-
SOB zijn in een ambt in een andere 
personeelscategorie dan die van het 
bestuurs – en onderwijzend personeel 
wedertewerkgesteld moeten worden in 
een wervingsambt van het bestuurs- en 
onderwijzend personeel. Dit is uiteraard 
altijd met een vereist bekwaamheidsbe-
wijs. Concreet betekent dit bijvoorbeeld 
dat een ter beschikking gesteld perso-
neelslid van het ondersteunend perso-
neel verplicht weder tewerkgesteld moet 
worden in het ambt van leraar. 

Voor de reaffectatiecommissie van de 
scholengroepen in het gemeenschaps-
onderwijs verloopt het uitbreiden van 

 loep

Wanneer er geen organieke 
betrekking voorhanden is, wijst 
de reaffectatiecommissie een 

opdracht toe in een 
niet-organieke betrekking. 
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de bevoegdheden volgens dezelfde 
principes.

Pedagogische begeleidingsdiensten 
(PBD) 

De personeelsleden van de PBD komen 
ook in het toepassingsgebied van de 
reaffectatie- en wedertewerkstellingsre-
geling. Ook de verplichte wedertewerk-
stelling naar een wervingsambt zoals 
onderwijzer of leraar in de verschillende 
onderwijsniveaus wordt op hen van 
toepassing. Ter beschikking gestelde 
personeelsleden met een vereist be-
kwaamheidsbewijs die binnen de PBD 
geen organieke wedertewerkstelling 
kunnen krijgen, kunnen zo in de klas te-
werkgesteld worden. 

Daarbij moeten de inrichtende machten 
van de PBD net zoals de andere inrich-
tende machten in een bepaalde volgorde 
een aantal verplichtingen nakomen. 

Ze moeten eerst hun eigen terbeschik-
kinggestelde personeelsleden reaffecte-
ren. Nadien moeten ze hun eigen TBSOB-
personeelsleden wedertewerkstellen. 
In een derde fase moet de inrichtende 
macht toewijzingen aanvaarden van de 
Vlaamse reaffectatiecommissie. Een toe-
wijzing in een niet-organieke betrekking 
betekent voor een lid van de PBD een 
opdracht in een scholengemeenschap 
of in een school die niet tot een scho-
lengemeenschap behoort. Tot slot mag 
de inrichtende macht vrij de vacatures 
invullen via mutatie, vrije reaffectatie of 
wedertewerkstelling of werving. 

Professionaliseren

Het professionaliseringstraject dat vorig 
jaar in het volwassenenonderwijs werd 
ingevoerd2, wordt nu in alle onderwijsni-
veaus (ook in de PBD) mogelijk.

Een inrichtende macht kan dit profes-
sionaliseringstraject aanbieden aan een 
ter beschikking gesteld personeelslid 
in een niet-organieke betrekking. Dat 
traject kan alleen maar effectief opge-
nomen worden in onderling overleg en 
als zowel het betrokken personeelslid 
als de inrichtende macht een overeen-
komst bereiken over alle aspecten zoals 
beschreven in de regelgeving. Zo kan een 
personeelslid zich heroriënteren naar en 
ander vak, module ... om zijn kansen op 
tewerkstelling in een organieke betrek-
king te vergroten. 

De Vlaamse Regering wil met deze 
maatregelen extra mogelijkheden 
creëren om, gezien het lerarentekort, 
maximaal vacatures bij het onderwij-
zend personeel in de verschillende 
onderwijsniveaus in te vullen.

Bestendigheid van reaffectatie over de 
schooljaren heen?

De bestendigheid geldt niet bij de toewij-
zing op eigen initiatief van een inrichten-
de macht aan een personeelslid van een 
andere inrichtende macht, gedurende 
het eerste schooljaar. Als de inrichtende 
macht het schooljaar nadien dezelfde 
toewijzing opnieuw doet aan hetzelfde 
personeelslid, is er bestendigheid van 
reaffectatie of wedertewerkstelling. 

2 Brandpunten 5 en 6 - 2019: Geen opdracht meer? Alternatieven voor personeel secundair 
volwassenenonderwijs. Op aanvraag verkrijgbaar

Andere wijzigingen (die met terugwer-
kende kracht in werking treden en die in 
de praktijk zo al worden toegepast op 1 
september 2019)

-  In de bepaling van ‘hetzelfde ambt’ 
voor het deeltijds kunstonderwijs 
wordt de lijst met de zogenaamde 
’individuele vakken’ aangevuld.

-  Er komt een bepaling over het wacht-
geld voor de (voor 31 augustus 2019) 
ter beschikking gestelde personeels-
leden uit HBO (en SLO) die tijdelijk aan 
een hogeschool werken. Hun wacht-
geld wordt opgeschort voor de duur 
en overeenkomstig het volume van de 
tijdelijke opdracht aan de hogeschool. 

In het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap is de opvolging van de 
reaffectaties en wedertewerkstellin-
gen altijd een heel concreet onderdeel 
van onze plaatselijke COC-werking. 
We starten daar al op het einde van 
het schooljaar mee. De gegevens van 
onze vertegenwoordigers vind je op 
www.coc.be.

Als je boventallig wordt, bezorg je je 
gegevens en vragen aan onze COC-
gemandateerden. Zij kunnen je met 
goede raad en daad bijstaan, de zit-
ting van de reaffectatiecommissies 
voorbereiden en je belangen beharti-
gen. Meer informatie kan je uiteraard 
ook verkrijgen op onze provinciale 
secretariaten.

Als de inrichtende macht het 
schooljaar nadien dezelfde 

toewijzing opnieuw doet aan 
hetzelfde personeelslid, is er 

bestendigheid van reaffectatie 
of wedertewerkstelling. 
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Het was een prachtige avond. De zon stond laag 
aan de horizon, maar het was nog echt warm. 
Nico keek ernaar uit om vanavond nog wat tot 
rust te komen op het terras. Hij was vanmorgen 
om 8.00 uur op school aangekomen. Zes lessen 
en twee vergaderingen verder was hij blij dat hij 
naar huis kon. De kinderen en zijn vrouw, Noor, zouden waarschijnlijk 
wel al gegeten hebben. Nico stapte in zijn wagen en vertrok naar 
huis. 

Zijn laatste vergadering spookte nog door zijn hoofd. Hij vergat op te 
merken dat alle terrasjes vol zaten met mensen die genoten van de 
zomeravond. 

Zijn kinderen zaten net aan tafel. Het was Nico zijn lievelingskostje. 
De maaltijd verliep zoals gewoonlijk: de kinderen vertelden honderd-
uit over hun dag en Noor, die ook in het onderwijs werkte, vertelde 
over haar dag op school. Een tijdje later, toen de kinderen in bed 
lagen, zaten Nico en Noor samen op het terras en dronken ze een 
glaasje wijn.

Noor kende haar man al een tijdje en ze wist dat er iets op zijn lever 
lag. Hij was stil. Ze gaf hem de tijd om wat op adem te komen, maar 
het duurde niet lang voor hij zijn verhaal begon te doen.

‘Ik heb het zo gehad met die vergaderingen van de vakwerkgroep. 
Het is altijd hetzelfde.’ Hij nipte even van zijn glas. ‘Let op. Ik heb mijn 
collega’s graag hé. Ze werken hard en we kunnen elkaar eigenlijk wel 
goed hebben. Maar die vakvergaderingen ...’ Nico zuchtte diep.

Noor knikte begrijpend. Het was niet de eerste keer dat Nico kloeg 
over dit probleem. ‘Waarover heb je vergaderd?’ vroeg ze. ‘Het hand-
boek! Alweer! We moeten een nieuw handboek kiezen, maar we ra-
ken het er niet over eens.’ Nico plaatste zijn glas op de tuintafel. ‘Rik 
wil graag bij het oude handboek blijven. Ik begrijp hem wel. Hij heeft 
ontzettend veel energie gestopt in het verwerken van het vorige 
handboek, dat we eigenlijk ook nog maar drie jaar hebben. Julie 
heeft voorgesteld om het nieuwe handboek van Delkmans te kiezen. 
Ik ben het daar niet mee eens. Het is veel te ouderwets en moet drin-
gend worden vernieuwd. En Manon, tot slot, die heeft geen idee. Voor 
haar is het om het even.’

‘Wat wil jij?’, vroeg Noor. ‘Ik wil het nieuwe handboek van Van Op. Het 
is het meest complete handboek, gebaseerd op de leerplannen en 
modern. Er is trouwens een heel goede handleiding bij.’

De zon was net ondergegaan. Het was donker, maar de tuinverlich-
ting maakte het aangenaam gezellig in de tuin. 

‘Wat denkt de vakbegeleider?’, vroeg Noor. Nico schudde met zijn 
hoofd. ‘Hij kan moeilijk advies geven over handboeken. Hij geeft wel 
een aantal tips, maar het is de vakgroep die moet beslissen. Dat is 
trouwens ook de mening van de directeur. Hij wil zich niet mengen in 
de discussie.’

‘Wie organiseert de vergadering eigenlijk? Is er een agenda? Wie 
zorgt ervoor dat iedereen zich goed heeft voorbereid en dat de 
agenda wordt afgewerkt?’ Noor stond op een stak een paar tuinkaar-
sen aan.

‘We hebben eigenlijk geen verantwoordelijke. We vinden dat ieder-
een zijn deel van het werk kan en moet doen, maar onze vergaderin-
gen verlopen chaotisch, er is geen agenda en we verliezen veel tijd 
met overbodige discussies’, zei Nico.

Noor ging terug zitten en walste de wijn in haar glas. ‘In de vorige 
Brandpunt staat een artikel over een nieuwe dienst die COC aan-
biedt, COnneCt. Dat is iets voor jullie!’

Nico begon te lachen. ‘Daar hebben ze toch geen tijd voor. Ze zullen 
wel werk genoeg hebben.’

Noor schudde haar hoofd, stond op en haalde het tijdschrift. 

Nico nam de Brandpunt in zijn handen en bladerde erin. Hij begon te 
twijfelen. Zou dit de oplossing kunnen zijn? Zou hij toch een mailtje 
sturen?

Noor kwam uit de keuken. Ze had de laptop bij, klapte hem open en 
legde hem op de schoot van Nico. ‘Doen!’ zei ze. 

Beste COnneCt, schreef Nico en hij dacht: ‘Ik ben benieuwd.’

Nico nam contact op met COnneCt. Niet veel later beantwoordden wij 
zijn mail. 

Vraag het aan COnneCt

BEREIKBAARHEID COnneCt

Tijdens de zomervakantie kan je COnneCt nog via mail berei-
ken van woensdag 1 tot en met vrijdag 3 juli 2020 en nadien 
vanaf maandag 24 augustus. Heb je een vraag op een ander 
moment tijdens de vakantie? Ook dan kan je bij COnneCt 
terecht. Onze begeleiders functioneren, Gert en Theo, zullen 
regelmatig de COnneCt-mailbox consulteren, en een antwoord 
zal niet langer dan enkele dagen op zich laten wachten.

Wil je meer weten over COnneCt? Surf dan zeker even naar 
https://www.hetacv.be/acv-coc/connect.
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Nico

GERT MAENE

Gert

Beste Nico, voor dergelijke vragen kun je zeker 
bij ons terecht. Het zou ons wat ver leiden om 
deze ondersteuning via mail te regelen. Daarom 
stel ik voor dat we in de loop van de komende 
dagen even bellen met elkaar. Geef jij aan wan-
neer het voor jou zou passen?

Met vriendelijke groeten, Gert
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Na een uitzonderlijk jaar vindt COC dat het onderwijspersoneel wel recht heeft op ontspanning. Daarom 

vind je hier drie pagina’s puzzelpret met een vleugje onderwijs. Veel plezier! 

B E D A N C L B K T V O B O R

J E I N Z O O D N O B K A V G

E T E N C F K C I J N E S V N

V A K B O N D S P R E M I E I

M C A C P B W L E D E N S K L

I O A V O L W A S S E N E N E

L N E M A S R A A R E L D N D

I N N O O W E G N E T I U B N

T E T L A A C I D N Y S C R A

A C I S J I W R E D N O A E H

N T E T N U P D N A R B T G R

T G N I H C A E T E R P I O E

T I E T I R A D I L O S E H D

G E P E N S I O N E E R D E N

S J I W R E D N O S I S A B O

BASISEDUCATIE
BASISONDERWIJS 
BRANDPUNT 
BUITENGEWOON 
CLB 
COC 
CONNECT 
CPBW 
DKO 
GEPENSIONEERDEN 
HOGER 
LEDEN 
LERAAR 
LOC 
MILITANT 
ONDERHANDELING 
ONDERWIJS 
PRETEACHING 
SAMEN 
SOLIDARITEIT 
SYNDICAAL 
VAKBOND 
VAKBONDSPREMIE 
VOLWASSENEN

PuzzelpretPuzzelpretPuzzelpret

woordzoeker

sudoku
I S R

J I W

I O

N S O

O J R E

R N D

O

J S D I

I D R J

Vul het diagram zo in dat elk 

blok van 3x3 vakjes de letters 

van onderwijs bevat en dat 

per rij en kolom de letters 

van onderwijs elk maar 1 keer 

voorkomen.
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1. de maanden juli en augustus vormen de welverdiende …
2. minister van Onderwijs
3. zonder een voorafgaande … mochten de scholen niet opstarten
4. een afgevaardigde van de vakbond
5. als lid van de vakbond ontvang je jaarlijks een mooie som, de …
6. zonder water kan een plantje niet bloeien, zonder onderwijs kan 

een leerling niet …
7. als je afstudeert, ontvang je een … (om mooi in te kaderen)
8. dit vervelende virus houdt ons land al maanden in zijn greep
9. sinds kort vind je onze gloednieuwe … op de website en onder 

andere Spotify om op je gemak te luisteren naar het verhaal van 
COnneCt

10. onderwijs is een roeping, het is een … (tip: ook een liedje van 
Clouseau)

11. op het einde van het jaar, delibereert de … vakkundig over de 
leerlingen.

12. het onderhandelingscomité van het hoger onderwijs heet  
kortweg …

13. een heldendicht 

14. veiligheid en welzijn staan hoog op de agenda van dit comité
15. jouw favoriete magazine (van COC)
16. de coronacrisis dwong ons tot en maakte van ons echte 

professionals in …, oftewel afstandsleren.
17. deze onderwijssector staat leerlingen, scholen en ouders bij met 

raad en daad, onder andere via hun chat
18. de nieuwste dienstverlening van COC staat paraat om 

onderwijspersoneel te begeleiden met vragen over hun 
welbevinden

19. de sector waarin wij allemaal graag werken. Zo nee, misschien 
kan het antwoord op vraag 18 jou helpen.

20. de vorige naam van het M-decreet
21. van 1 september tot 30 juni, zo lang duurt een …
22. het lokaal onderhandelingscomité, of kortweg …
23. als de leraar iets uitlegt, moet je je hoofd bij de … houden
24. nu eerst vakantie, maar op 1 september allemaal terug naar …

1
4

3

16

11

17

10

14

15

13

21

23

20

22

7

9

18
19 24

12

6 5 2

zoek de 7 verschillen

puzzel
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C risissen roepen het beste en 
het slechtste in een mens 
wakker. Van beide hebben 

wij in deze coronatijd menig staaltje 
te zien gekregen dat een plaats 
verdient in de trofeeënkast van het 
Museum van Deugd en Ondeugd. 
Omdat de exempels van Deugd me 
deugd deden, heb ik geen zin om 
de voorbeelden van Ondeugd uit de 
kast te halen. Ze hebben voldoende 
de media gehaald. Slecht nieuws is 
nog altijd goed nieuws, zoals u weet.

Het vele goede kreeg gelukkig ook 
veel airplay. We konden er niet 
genoeg van krijgen. Het goede 
maakt in bittere tijden het zure zoet. 
Daarom is het goede ook zo nodig 
en zo nuttig. Toch een wonder dat de 
mens, ondanks zijn neiging tot het 
kwade, in boze tijden naar het goede 
neigt. Misschien wel omdat de mens 
in wezen smacht naar het goede en 
de boze gedachten liever koestert 
zolang ze geen kwaad kunnen doen.
Dubbend over dat onderwerp, hield 
ik toevallig een oud boek in de 
hand. Wat doet een mens al niet, 
opgesloten in zijn kot? Oude boeken 
ter hand nemen bijvoorbeeld. Het 
was een beduimeld boek uit 1985 
van Louis de Lentdecker, Tussen 
twee vuren. Hierin vertelt de toen-
malige rechtbankverslaggever zijn 
wedervaren tijdens de oorlog en de 
repressie.

Dat ik net dat boek uit mijn biblio-
theek had gegrist! Toeval? Natuur-
lijk was het toeval, maar de omstan-
digheden maken van een toeval 
een vondst. In het eerste hoofdstuk 
vertelt De Lentdecker over het 
verzet waarin hij als jongeman zat. 
We schrijven 1944. De Lentdecker 
zit ondergedoken in Hoei, bij brave 
mensen. Hij merkt op: “Ik ondervond 
daar dat mensen goed kunnen zijn 
zonder om het even wat te vragen of 
te hopen.”

Het goede maakt in bittere 
tijden het zure zoet

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

Dat is precies wat wij ook in deze 
coronatijd mochten ervaren, onge-
vraagde en onverhoopte goedheid 
die ook geen wedergunst vraagt 
of verhoopt. Buren hielpen buren. 
Vreemden praatten met onbeken-
den. Verpleegkundigen deden meer 
dan verplegen. Leraren meer dan 
lesgeven. Kinderen meer dan leren. 
De caissières in het grote warenhuis 
waren vriendelijker dan ooit. En de 
afstand die klanten hielden, was er 
vaak een van nabijheid.
Naast grote vooral veel kleine da-
den, attente gestes en vriendelijke 
gebaren. Simpele alledaagse goed-
heid die door haar gewoonheid zacht 
verzet was tegen ongewone tijden. 
De kleine goedheid, la petite bonté, 
noemde de Litouws-Franse filosoof 
Emmanuel Levinas (1906-1995) de 
vele kleine daden waarmee het we 
leven draaglijk maken.

Simpele alledaagse goedheid 
die door haar gewoonheid 

zacht verzet was tegen 
ongewone tijden

Vaak zijn dat daden die niets kosten 
tenzij wat tijd, maar kostbaar zijn. 
Ze zijn kostbaar omdat ze geen af-
weging zijn tussen kosten en baten 
en dus ontglippen aan wat de mens 
soms lijkt te zijn geworden, een 
homo economicus.
Toch zijn er neurowetenschappers, 
psychologen en filosofen die menen 
dat die zogenaamde onbaatzuch-
tigheid heel baatzuchtig is. Ook de 
beroemde Israëlische cultuurhis-
toricus Yuval Harari neigt tot dat 
denken. Niets goedheid uit vrije 
wil, maar alles overlevingsdrang 
van geprogrammeerde hormonen, 
genen en synapsen. We zouden 
enkel goed, liefdevol en bezorgd zijn 
omdat en zolang de groep onszelf 
sterker maakt.

“Door ervaring leren we dat sociaal 
gedrag op lange termijn meer op-
levert dan egoïsme”, stelt sociaal 
psycholoog Paul van Lange (VU 
Amsterdam). Het klopt dat achter 
veel goedheid ook zelfbelang zit. 
Veelal onbewust. Soms bewust, al 
was het maar om bij iemand een wit 
voetje te halen. 
Maar wat ik aan vriendelijkheid, 
bezorgdheid en dienstbaarheid zag 
de voorbije maanden, oversteeg die 
baatzucht en was helemaal niet be-
dacht op de “lange termijn”. Het was 
enkel gericht op nu. Misschien is dat 
wel wat kleine goedheid zo bijzonder 
maakt, ze heeft geen ver perspec-
tief en is daarom onbaatzuchtig. 

Die kleine goedheid zal de wereld 
niet veranderen, maar ze verandert 
wel de mens van baatzuchtige in 
onbaatzuchtige. Het gebeurt im-
mers, zoals De Lentdecker schreef, 
“zonder om het even wat te vragen 
of te hopen”. 
Ik deel de visie van Levinas dat de 
mens in het dagelijkse leven inder-
daad baatzuchtig is maar dat hij 
tegelijk onbaatzuchtig wil zijn. “In 
die baatzucht zit een zeker onge-
mak ingebakken waardoor we er niet 
mee samenvallen”, zegt de Vlaamse 
Levinaskenner Roger Burggraeve 
(interview in Kerk en Leven, 13 
mei 2020). De mens kan daardoor 
zijn geconditioneerde baatzucht 
ontstijgen en zichzelf overstijgen. 
Zo wordt hij, aldus Burggraeve, “aan-
spreekbaar voor de kwetsbaarheid 
en het lijden van anderen”. 

In coronatijd waren we allen kwets-
baar. Ons medeleven ging uit van 
een letterlijk mede beleven van de 
kwetsbare toestand van het be-
staan. We zaten in één groot nu en 
voelden ons bijwijlen ook één groot 
wij. In «het vreemde gelaat van de 
ander», kernbegrip van Levinas, 
herkenden wij ook ons eigen wezen.
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Algemene regels

Een aantal voorbeelden maken de regels 
in verband met het bevallingsverlof tij-
dens de zomervakantie wat duidelijker. 
De informatie die betrekking heeft op de 
geboorte van een meerling staat altijd 
tussen haakjes. Er wordt in dat geval tel-
kens rekening gehouden met negentien 
weken bevallingsverlof.

Voorbeeld 1
Je vermoedelijke bevallingsdatum is 
11 juli. Je bevallingsverlof moet ten 
laatste aanvangen op 4 juli en eindigt 
uiterlijk vijftien (negentien) weken 
later, namelijk op 16 oktober (13 no-
vember).

Voorbeeld 2
Je werkt in een CLB en neemt vakan-
tie van 11 juli tot 11 augustus. Je 
vermoedelijke bevallingsdatum is 22 
augustus. Je bevallingsverlof begint 
ten laatste op 15 augustus en eindigt 
uiterlijk vijftien (negentien) weken 
later, namelijk op 27 november (25 
december).

Voorbeeld 3
Je vermoedelijke bevallingsdatum 
is 11 juli. Je hebt gewerkt tot 30 juni, 
maar bent ziek geweest van 2 juni tot 
5 juni. Je bevallingsverlof zal eindigen 
op 12 oktober (9 november) en niet 
op 16 oktober (13 november) zoals in 
voorbeeld 1, omdat de vier ziekteda-
gen van juni niet overdraagbaar zijn. 
Die vielen namelijk in de periode van 
zes (acht) weken voor de werkelijke 
bevallingsdatum. Later in dit artikel 
komen we nog even terug op deze 
regelgeving.

Bezoldiging

Vastbenoemde personeelsleden ontvan-
gen hun normale wedde verder tijdens 
deze hele periode.

Bij tijdelijke personeelsleden zal het 
ziekenfonds eerst controleren of je al 
dan niet van een uitgestelde bezoldiging 
geniet. Je hebt pas recht op moeder-
schapsuitkeringen van het ziekenfonds 
als je bezoldigde vakantiedagen uitgeput 
zijn. Door alle tijdens het voorgaande 
schooljaar gewerkte kalenderdagen (dus 
ook de zondagen) te vermenigvuldigen 
met 0,2 kom je aan het aantal bezoldigde 
vakantiedagen. De periode van uitgestel-
de bezoldiging begint altijd op 1 juli. 

Als je als tijdelijk personeelslid recht hebt 
op een volledige uitgestelde bezoldiging, 
dan zal je tijdens de zomervakantie geen 
uitkeringen krijgen van het ziekenfonds. 
Je krijgt alleen uitkeringen voor de dagen 
bevallingsrust die vallen na 1 september 
en dat tot het einde van de vijftien (ne-
gentien) weken bevallingsverlof.

Voorbeeld
Je hebt het volledige schooljaar 
gewerkt met een volledige opdracht 
waardoor je recht hebt op een vol-
ledige uitgestelde bezoldiging. De 
vermoedelijke bevallingsdatum is 1 
augustus. Vanaf 25 juli heb je recht 
op vijftien (negentien) weken beval-
lingsverlof. Vermits je een uitgestelde 
bezoldiging ontvangt in de maanden 
juli en augustus, heb je geen recht 
op moederschapsuitkeringen voor 
de periode van 25 juli – 31 augustus. 
Voor de periode van 1 september tot 6 

november (4 december) krijgt je een 
uitkering van het ziekenfonds.

Als je als tijdelijk personeelslid recht hebt 
op een onvolledige uitgestelde bezol-
diging, dan moet je eerst je bezoldigde 
vakantiedagen uitputten. Daarna krijg je 
uitkeringen van het ziekenfonds.

Voorbeeld 1
Je hebt van 6 januari tot 30 juni (177 
dagen) gewerkt met een volledige 
opdracht. Je vermoedelijke beval-
lingsdatum is 24 juli. Vanaf 17 juli heb 
je recht op vijftien (negentien) weken 
bevallingsverlof. Vermits je 177 dagen 
gewerkt hebt, zullen 36 (177*0.2 = 
36 vakantiedagen) kalenderdagen 
gedekt zijn door de uitgestelde bezol-
diging. Vanaf 6 augustus tot het einde 
van het bevallingsverlof zal je een 
uitkering krijgen van het ziekenfonds.

Voorbeeld 2
Je bent aangesteld voor een volledig 
schooljaar en werkt van 1 september 
tot 30 april met een opdracht van 
10/20. Je begint je moederschapsrust 
op 1 mei. De bevalling is op 29 mei. 
Dat betekent dat je bevallingsverlof 
eindigt op 13 augustus (10 septem-
ber). Van het ziekenfonds krijg je 
uitkeringen van 1 mei tot 30 juni. 
Vanaf 1 juli moet je eerst je bezoldigde 
vakantiedagen opnemen. Dat aantal 
is gelijk aan het aantal gewerkte ka-
lenderdagen van het voorbije school-
jaar (periode van bevallingsverlof telt 
mee!) 304 x 0,2 x 10/20 = 30,4 = 31 
vakantiedagen). Van 1 juli tot 31 juli 
zal je van het ziekenfonds dus geen 
uitkeringen krijgen, omdat je voor die 
periode recht hebt op een uitgestelde 
bezoldiging. Van 1 augustus tot 13 au-
gustus (10 september) zal je wel uit-
keringen krijgen van het ziekenfonds. 
Vanaf 14 augustus (11 september) 
ontvang je inschakelings- of werkloos-
heidsuitkeringen als je daarvoor een 
aanvraag hebt ingediend op het ACV-
uitbetalingskantoor.

Bevallingsverlof 
tijdens de zomervakantie
Tijdens de zomervakantie kan je het bevallingsverlof op gelijk welke 
datum laten ingaan. De enige verplichting is dat je één week prenatale 
rust moet nemen voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De overige vijf 
weken (zeven weken bij de geboorte van een meerling) prenataal verlof, 
die eventueel volledig in de zomervakantie liggen, kan je bij de negen 
weken postnatale rust voegen. Bij de geboorte van een meerling kan je 
vragen om het postnatale verlof nog met twee weken te verlengen.
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Als je als tijdelijk personeelslid geen 
recht hebt op een uitgestelde bezoldi-
ging, dan is het algemene principe dat je 
vanaf de eerste dag van het bevallings-
verlof recht hebt op uitkeringen van het 
ziekenfonds.

Voorbeeld 1
Je hebt een contract van bepaal-
de duur als gesubsidieerd con-
tractueel tot 30 juni en door 
je geco-statuut heb je geen 
recht op uitgestelde bezol-
diging. Je bevallingsdatum 
is 1 augustus. Om tijdens 
de zomervakantie een 
inkomen te hebben, moet 
je op 1 juli een aanvraag 
voor inschakelings- of 
werkloosheidsuitkeringen 
indienen bij het ACV-
dienstencentrum. Vermits 
de bevallingsdatum 1 
augustus is, zal de week 
van 25 juli tot 31 juli alleszins 
beschouwd worden als prena-
tale rust. Als het prenataal verlof 
beperkt blijft tot één week, kan je 
vanaf 1 augustus nog veertien (acht-
tien) weken postnatale rust genieten. 
Tijdens het volledige bevallingsverlof 
heb je recht op moederschapsuitke-
ringen van het ziekenfonds.

Voorbeeld 2
Je bent administratief personeelslid 
en je gaat in bevallingsverlof op 5 au-
gustus. Vanaf die datum tot het einde 
van de vijftien (negentien) weken, dus 
tot 17 november (15 december), krijg 
je moederschapsuitkeringen van het 
ziekenfonds. Vanaf 18 november (16 
december) krijg je opnieuw je wedde, 
als je op dat ogenblik opnieuw in 
dienst treedt.

Ziekte tijdens  
de prenatale periode

In het federaal parlement ligt momenteel 
een wetsvoorstel voor dat de periodes 
van afwezigheid op het werk door ziekte 

of (tijdelijke) werkloosheid in de 6 weken 
voorafgaand aan de bevallingsdatum 
niet langer aftrekt van de postnatale 
bevallingsrust. Tenzij effectief prenatale 
rust werd opgenomen, krijgen ook deze 
werkneemsters voortaan dus 14 weken 
postnatale rust. Dit federaal wetsvoor-

stel moet nog de verdere legistieke weg 
volgen en bovendien ook nog op Vlaams 
niveau worden vertaald alvorens het van 
toepassing is op de personeelsleden van 
het onderwijs. We houden jullie via onze 
website en Brandpunt uiteraard verder 
op de hoogte.

Je moet als tijdelijk personeelslid altijd zelf je aanvraag voor moederschapsuitke-
ringen indienen bij het ziekenfonds. Het ziekenfonds stuurt je dan een aantal for-
mulieren die je best zo snel mogelijk invult. Het ziekenfonds kan enkel uitbetalen 
op basis van de informatie die ze via die formulieren krijgt. Hoe sneller die formu-
lieren dus in orde zijn, hoe sneller je ook je uitkeringen zal ontvangen!

SANNE VAN DAELE
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MIDDELEN VOOR  
DIGITALE KLAS 
ZIJN ‘TOTAAL 
ONTOEREIKEND’ 
De Standaard – 8 juni 2020

Het Vlaamse onderwijs botst op zijn 
digitale grenzen. Directies kijken vaak 
lijdzaam toe. ICT-coördinatoren trekken 
aan de alarmbel.

HELFT SCHOLEN VERPLICHT LEERLINGEN 
OM IEDER JAAR NIEUWE BOEKEN TE KOPEN 
Gazet van Antwerpen – 3 juni 2020

Een jaartje studeren in de derde graad van het 
middelbaar kost 1.503 euro. Die hoge kostprijs komt voor 
een stuk omdat meer dan de helft van de scholen 
leerlingen verplicht om ieder jaar nieuwe boeken te 
kopen. “Er moet een plafond komen op de kosten voor 
lesmateriaal”, zegt Colette Victor van Welzijnszorg.

De coronacrisis hield ook afgelopen maand het nieuws stevig in haar greep. Hier en daar verscheen er ook al ander 
onderwijsnieuws. Wij verzamelden de meest in het oog springende artikels en zetten ze hier op een rijtje. 

Op de Kop

HOOFDDOEKVERBOD IN 
FRANSTALIG ONDERWIJS KAN 
De Morgen – 5 juni 2020

Het neutraliteitsbeginsel van het Franse 
gemeenschapsonderwijs, dat scholen 
de mogelijkheid geeft een hoofddoeken-
verbod in te stellen, vormt geen inbreuk 
op de Belgische grondwet of op het 
Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens. Dat oordeelt het Grondwettelijk 
Hof in een nieuw arrest.

MENSEN UIT DE PRIVÉ TIJDELIJK 
VOOR DE KLAS 
Gazet van Antwerpen – 29 mei 2020

Vanaf volgend schooljaar wordt het 
mogelijk voor werknemers uit de privé 
om tijdelijk voor de klas te staan. Via dit 
systeem van ‘duaal lesgeven’ wordt het 
lerarentekort gecounterd.

‘IDEE WEYTS IS SYMBOOLPOLITIEK’ 
De Morgen – 2 juni 2020

Het aandeel kinderen uit Wallonië dat in 
de Vlaamse rand naar school gaat, is erg 
beperkt en is de voorbije tien jaar ook 
helemaal niet significant gestegen. Dat 
blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid 
Stijn Bex (Groen) opvroeg bij minister Ben 
Weyts (N-VA).

Corona-toets in september? 
Het Laatste Nieuws – 30 mei 2020

Krijgt elke leerling begin september een toets voorgeschoteld om de leerachter-
stand te meten? De onderwijskoepels werken daarvoor alvast een draaiboek uit 
voor scholen en leerkrachten. “Alleen zo kunnen we leerlingen weer helemaal op weg 
zetten.”

€ 1.503
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STUDENTEN ZIEN HET 
NIET MEER ZITTEN 
De Standaard – 16 mei 2020

De Gentse universiteit vraagt 
aan alle lesgevers en examina-
toren om goed na te denken over 
de examenleerstof en te focus-
sen op het toetsen van de es-
sentiële competenties, omdat de 
studenten het moeilijk hebben 
door de coronacrisis. Dat zegt de 
Onderwijsraad van de UGent.

NOG GEEN NORMAAL 
HOGER ONDERWIJS NA 
VAKANTIE
De Standaard – 22 mei 2020

Universiteiten en hogescholen 
zetten de lijnen uit voor het vol-
gende academiejaar. “Aula’s vol 
studenten zijn niet realistisch.”

“VERSCHILLEN NOG GROTER 
ZONDER EINDTERMEN”
Het Laatste Nieuws – 27 mei 2020

“Schaf die eindtermen af.” OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme lan-
ceerde gisteren dat controversiële idee voor #operatietoekomst. Maar 
wat denkt men in het veld zelf van dat voorstel? Eindtermen of niet: 
het beroert de gemoederen van leerkrachten en directies.

Marjolijn Clijsters

Amper kwart van leraars 
voelt zich gewaardeerd
Het Nieuwsblad – 28 mei 2020

Slechts een kwart van de leraren in het middelbaar gelooft dat zijn job 
gewaardeerd wordt in de maatschappij. Vijf jaar geleden lag dat nog 
twintig procent hoger. Een pijnlijke evolutie, die het al nijpende lera-
rentekort nog meer op scherp stelt. 

COC IN GESPREK, 
DE GLOEDNIEUWE 
PODCAST VAN COC
COC kan je vanaf nu ook beluisteren. In onze 
podcast ‘COC in gesprek’ gaan we dieper in 
op boeiende syndicale en onderwijsthema’s.

Voor onze allereerste aflevering moesten we 
niet lang zoeken naar de geknipte gasten. 
Gert en Theo, onze COnneCt-begeleiders, 
bijten de spits af. We hadden een boeiend 
gesprek over het belang van COnneCt, het 
welbevinden van het onderwijspersoneel en 
de verschillende manieren waarop COnneCt 
ook nu voor alle COC’ers klaarstaat. 

Je vindt COC in gesprek op de website van 
COC1, Spotify, Anchor, Breaker, Google Pod-
casts, Overcast, Pocket Casts en RadioPublic. 
Veel luisterplezier!

1 https://www.hetacv.be/acv-coc/publicaties/
podcast-coc-in-gesprek
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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 TINA CORNELIS

AUTEURSRECHTEN
Om mijn lessen te illustreren, toon ik vaak afbeeldingen van kunstwerken die ik terugvind in boeken. Door de coronacrisis 
zijn we overgestapt op afstandsonderwijs. Hoe zit het met de auteursrechten als ik bijvoorbeeld een afbeelding van een 
schilderij wil gebruiken in mijn online les? Mag ik dit zomaar op een digitaal platform plaatsen?

Teksten, schilderijen, foto’s … kunnen auteursrechtelijk be-
schermd zijn wanneer ze origineel zijn, het resultaat zijn van 
een creatieve activiteit en uitgedrukt zijn in een concrete 
vorm. Dat betekent dat je deze werken niet zonder toestem-
ming van de maker mag publiceren, kopiëren … 

Deze toestemming is niet altijd vereist. Zo kan je in het kader 
van onderwijs een beroep doen op een aantal uitzonderingen 
op het auteursrecht. Concreet gaat het bijvoorbeeld om cita-
ten, de uitvoering van een werk tijdens een publiek examen 
en het gebruik van werken ter illustratie bij onderwijs. Om 
een beroep te kunnen doen op deze uitzonderingen, moet 
voldaan zijn aan een aantal algemene en specifieke voor-
waarden. 

Een eerste algemene voorwaarde is dat de auteur het werk 
bekendgemaakt heeft aan het publiek (bijvoorbeeld een op-
gevoerde theatertekst, een tentoonge-
steld schilderij, een gepubliceerd werk 
…). Een tweede algemene voorwaarde 
bestaat erin dat je, indien mogelijk, de 
naam van de auteur en de bron moet 
vermelden.

Verder gelden voor elke uitzondering een aantal specifieke 
voorwaarden. Hierna licht ik de uitzondering toe die betrek-
king heeft op je vraag, namelijk het gebruik van auteursrech-
telijk beschermde werken ter illustratie van de lessen. Met 
‘gebruik’ wordt bedoeld de reproductie (download, afdruk, 
(digitale) kopie …) van werken en de mededeling ervan (in de 
klas, op een digitaal platform …). Deze uitzondering op het 
auteursrecht geldt ook voor online onderwijs. De regelgeving 
maakt geen onderscheid tussen analoog en digitaal gebruik.

Een eerste specifieke voorwaarde is dat je het werk niet voor 
commerciële doeleinden gebruikt. 

Ten tweede mag je met het gebruik van een werk ter illustra-
tie van je lessen de normale exploitatie van het werk niet in 
het gedrang brengen. Je mag dus geen handboek maken met 
enkel gekopieerde onderdelen van andere boeken.

Voor de mededeling van werken ter illustratie van het onder-
wijs geldt een derde specifieke voorwaarde, met name dat 
de mededeling beveiligd wordt door passende maatregelen. 
Het is dus geen probleem om beschermde werken met je 
leerlingen te delen via een beveiligd digitaal platform. Zo kan 
je je leerlingen met een login en paswoord toegang geven tot 
het platform waarop je de afbeeldingen van de schilderijen 
die je zinvol vindt voor je les, ter beschikking stelt. 

Verder is het interessant om weten dat sommige auteurs 
zelf bepalen dat iedereen hun werk mag gebruiken zonder 
daarvoor toestemming te moeten vragen. Vaak opteren ze 
dan voor zogenaamde vrije of open source licenties. Door-
gaans staat de licentie vermeld op de plek waar je het werk 
terugvindt. Via zo’n licentie bepaalt de auteur de omvang van 
het gebruik en de voorwaarden die eraan verbonden zijn. Het 
is dus belangrijk om ook in dergelijke gevallen niet zomaar 

gebruik te maken van het werk, maar 
eerst goed na te gaan wat de gebruiks-
rechten zijn. 

Tot slot is er ook heel wat materiaal dat 
valt onder het zogenaamde ‘publiek 
domein’. Dat zijn werken waarvan de 

beschermingstermijn van 70 jaar na de dood van de auteur 
verstreken is. Deze mogen vrij gebruikt worden. Toch is ook 
hier voorzichtigheid geboden. Het is niet omdat een kunste-
naar al meer dan 70 jaar geleden overleden is, dat je elke 
reproductie van één van zijn werken zomaar mag gebruiken. 
Zo zal je bijvoorbeeld moeten nagaan of de fotograaf van het 
schilderij over auteursrechten beschikt. Soms is deze info 
gemakkelijk terug te vinden, zoals in de collectiecatalogi van 
bepaalde musea (zie bijvoorbeeld https://www.metmuseum.
org/art/collection/search/437853). Als deze info niet terug 
te vinden is, is het aangewezen om het zekere voor het onze-
kere te nemen en je te houden aan voormelde uitzondering 
van het gebruik van werken ter illustratie bij onderwijs.

Het is dus geen probleem om 
beschermde werken met je 
leerlingen te delen via een 
beveiligd digitaal platform. 
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In deze bevreemdende tijd vonden we 
het belangrijk na te gaan hoe de perso-
neelsleden van het Hoger Onderwijs om-
gingen met de hele digitale omschake-
ling. Zonder enige voorbereiding werden 
we naar een ander tijdperk gekatapul-
teerd. Een tijdperk waar iedereen moest 
zien te overleven, in alle betekenissen 
van het woord.

Vertrouwen als basis

Voelden de personeelsleden zich ge-
steund door hun leidinggevenden? 
Was er voldoende bijstand? Hoe verliep 
die combinatie werk-privé met veelal 
jonge kinderen die thuis dan nog eens 
onderwezen moesten worden? Was er 
voldoende materiaal om thuis aan de 
slag te gaan? Waren er veel bijkomende 
kosten? Allemaal vragen waar we een 
antwoord op wilden weten. Zo’n omscha-
keling is pas succesvol wanneer er vol-
doende vertrouwen is vanuit werkgevers 
en werknemers. Dat vertrouwen was er, 
net als een enorme dankbaarheid vanuit 
de leidinggevenden.

Maar liefst 400 van onze leden hebben, 
ondanks de drukte, waarheidsgetrouw, 
open en eerlijk de vragen van een ant-
woord voorzien. Dit bewijst dat de be-
vraging niet zomaar een tijdverdrijf was, 
maar een oh zo belangrijk onderdeel 
van de werking binnen COC. Een dikke 

de scholen veel extra materiaal aanko-
pen, zoals headsets en een extra tweede 
computerscherm.

De helft van de bevraagden gaf aan bij-
komende kosten te hebben, vooral elek-
triciteit, verwarming, printpapier en inkt. 
Veelal werd dit wel genuanceerd omdat 
ze geen verplaatsingen meer moesten 
maken en de files konden vermijden. Dit 
is blijkbaar toch heel wat waard.

Algemeen mogen we stellen dat de 
ruime meerderheid duidelijk voelt dat de 
werkdruk, die al erg hoog was, immense 
proporties aangenomen heeft. Alleen al 
het gevoel altijd bereikbaar te (moeten) 
zijn, had ook zijn weerslag op de combi-
natie met het privéleven en de grens was 
heel erg vaag. Kwam daar voor velen nog 
het thuisonderwijs van jonge kinderen bij 
en het gevoel niet genoeg ondersteund 
te worden in heel het digitaal gebeuren. 
Toch kunnen we besluiten dat de hoge-
scholen hier erg begripvol waren en hun 
personeelsleden enorm dankbaar waren/
zijn voor het onwaarschijnlijke parcours 
dat ze de afgelopen maanden hebben 
afgelegd, ook dat mag gezegd!

Pedagogisch-didactisch

Als we de pedagogische en didactische 
topics bestuderen, zegt driekwart van 
de respondenten het afstandsonderwijs 
moeilijk realiseerbaar en onpersoonlijk te 
vinden. De grote nood aan ondersteuning 
werd voor velen ingelost. Anderen zagen 
hier nog ruimte voor verbetering. De 
overgrote meerderheid van de bevraag-
den gaf aan zich vragen te stellen bij de 
kwaliteit van het afstandsonderwijs. Er 

Met de begeleiders Hoger Onderwijs blijven we ook tijdens de coronacrisis aandacht 
hebben voor onze leden in het Hoger Onderwijs. Omdat we signalen opvangen uit onze 
dienstverlening en deze juist willen interpreteren, besloten we een enquête uit te wer-
ken. We verspreidden deze bevraging via mail. De bevraging steunde op drie pijlers: 
arbeidsomstandigheden, pedagogisch-didactisch en welzijn en welbevinden.

De overgrote meerderheid 
van de bevraagden gaf 

aan zich vragen te stellen 
bij de kwaliteit van het 

afstandsonderwijs

JAN SOONS

Water staat nu nog meer 
aan de lippen
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Bevraging COC bij leden hoger onderwijs

dankjewel aan onze leden om hieraan te 
willen meewerken!

Arbeidsomstandigheden

Over het inkorten van de vakantie was 
de ruime meerderheid het roerend eens: 
niet akkoord. Dit omdat er sowieso al 
tijdens de vakanties wordt gewerkt, want 
dat wordt weleens uit het oog verloren. 
Er waren ook wel personeelsleden die ak-
koord zouden gaan op voorwaarde dat de 
inkorting van de zomervakantie overlegd 
en afdoend gemotiveerd zou worden.

Wat opviel, is dat slechts 10% van de 
bevraagden aangaf alle materiaal om 
efficiënt van thuis te kunnen werken van 
de hogeschool te krijgen. Dit betekent 
dat maar liefst 90% het materiaal ofwel 
gedeeltelijk ofwel volledig zelf moest be-
kostigen en aankopen. De meeste hoge-
scholen hebben laptops ter beschikking 
voor het personeel. Om de studenten 
optimaal te kunnen bedienen, moesten 

25
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heerste niet het gevoel dat dezelfde kwa-
liteit als voorheen geleverd kon worden. 
Ook de manier van evaluatie heeft voor 
de meesten een andere vorm aangeno-
men, op de meeste hogescholen werden 
schriftelijke en mondelinge examens via 
internet afgenomen. Ook hierover kwa-
men bezorgdheden naar voren die vooral 
met fraude hadden te maken. Wat als? 
Ondertussen hebben we al vernomen dat 
dit systeem inderdaad niet feilloos was.

De bevraagden kregen de mogelijkheden, 
los van de vragen, om nog opmerkingen 
mee te geven zodat we, als team Hoger 
Onderwijs, een zo breed mogelijk beeld 
kregen op datgene wat leefde bij het per-
soneel. Op het pedagogisch didactisch 
vlak gaven velen aan heel veel bijgeleerd 
te hebben. Daarnaast kwam de work-
life balance toch weer naar voren als 
een lopen op een slappe koord. Dat het 
afstandsonderwijs zijn voordelen heeft, 
ontkende niemand. Maar de meerderheid 
maakt zich toch oprecht zorgen dat de 
hogescholen deze manier van werken 
willen doortrekken naar de toekomst en 
meer willen inzetten op het digitale les-
geven. Dat dit vermeden moet worden, 
lijkt vanzelfsprekend omdat de studen-
ten moeilijker bereikbaar zijn en sneller 
afhaken en omdat bepaalde vakken 
(praktijkvakken, labo’s …) nu eenmaal 
die afstand niet kunnen overbruggen.

Welzijn en welbevinden

Het luik welzijn en welbevinden kon 
in deze bevraging niet ontbreken. De 
meesten zien enorm uit naar het con-
tact met de studenten en willen terug 
naar het ‘business as usual’. Het gemis 

aan het rechtstreekse contact met de 
student weegt zwaar door. Dit is nu net 
wat de docent siert: bezig zijn met de 
jongvolwassenen om hen te kunnen zien 
groeien en bloeien, dit kan niet worden 
opgevangen door het afstandsonder-
wijs.

De meerderheid gaf ook aan de opdracht 
niet even vlot te kunnen uitvoeren als 
voorheen en er niet evenveel plezier aan 
te beleven en er zich goed bij te voelen.

De bezorgdheid studenten te zien afha-
ken en de kwaliteit te zien dalen, komt 
sterk naar voren in heel deze bevraging, 
ook in dit luik. Hals over kop overstappen 
naar een heel andere manier van lesge-
ven heeft nóg een grotere impact gehad 
op de werkdruk, die al immens was. Niet 
iedereen voelde zich goed ondersteund 
door de ondersteunende diensten en de 
combinatie van het thuiswerk met kinde-
ren bezorgde velen heel wat stress. Ook 
voor alleenstaanden was dit een zware 
periode. En er mag zeker even stilge-
staan worden bij de mantelzorgers en de 
mensen die tot de risicogroep behoren. 
Bij de heropstart zullen we oog moeten 
hebben voor hun bezorgdheden.

Daarnaast bleek het wegvallen van de 
vaak lange verplaatsingen een onmis-
kenbaar voordeel.

Het administratief en technisch perso-
neel voelde zich een beetje vergeten 
omdat, in eerste instantie, alle aandacht 
naar onderwijs ging. Zij wisten niet altijd 
goed wat er van hen verwacht werd en 
hoe ze dat moesten organiseren.

De toekomst

Wij hopen dat er, bij de opstart, rekening 
wordt gehouden met álle bezorgdheden 
en dat er niet wordt overgestapt naar 
meer digitaal lesgeven om zo (weer) een 
besparing te kunnen doorvoeren. Meer 
dan ooit, na al die maanden hard labeur 
en zich volledig wegcijferen om alles 
draaiende te houden, mag de stem van 
het personeel gehoord worden!!

Het administratief en 
technisch personeel voelde 

zich een beetje vergeten 
omdat, in eerste instantie, 

alle aandacht naar onderwijs 
ging. Zij wisten niet altijd goed 

wat er van hen verwacht 
werd en hoe ze dat moesten 

organiseren.
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Inschrijving als 
werkzoekende

Als je het voorbije schooljaar gewerkt 
hebt in een onderwijsinstelling of in een 
CLB, opgericht of gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap, dan ben je in juli 
en augustus vrijgesteld van inschrijving 
als werkzoekende bij de VDAB, en dit 
ongeacht de duur en de omvang van de 
uitgeoefende opdracht en je statuut. Die 
vrijstelling betekent dat je tijdens die 
periode niet beschikbaar moet blijven 
voor de arbeidsmarkt en geen ‘passende’ 
betrekking moet aanvaarden.

Als je als tijdelijke niet gewerkt hebt in 
het voorbije schooljaar, dan val je onder 
de regeling van de ‘ jaarlijkse vakantie 
voor werklozen’.

Uitgestelde bezoldiging

Alle tijdelijke personeelsleden die pres-
taties geleverd hebben in het voorbije 
schooljaar en die niet behoren tot de hier-
onder vermelde personeelscategorieën, 
hebben recht op uitgestelde bezoldiging 
in juli en/of augustus.

Hebben geen recht op uitgestelde bezol-
diging:
• het onderhoudspersoneel, het CLB-

personeel en het personeel van de 
Centra voor Basiseducatie

• het administratief personeel en de 

Tijdelijke personeelsleden: 
inschrijving werkzoekende, uitgestelde 
bezoldiging en/of werkloosheids- of 
inschakelingsuitkeringen in juli en 
augustus

Een aantal tijdelijke personeelsleden zal bij het begin van, tijdens of na de 
zomervakantie formaliteiten moeten vervullen om hun rechten op werk-
loosheids- of inschakelingsuitkeringen te kunnen verkrijgen of behouden.

opvoeders semi-internaat van wie de 
arbeidsovereenkomst eindigt voor 
1 juli (als de arbeidsovereenkomst 
doorloopt in juli en augustus, ont-
vangen zij in die periode hun normale 
wedde)

• de personeelsleden in de zogenaam-
de nepstatuten.

Die personeelsleden zijn voor de volle-
dige zomervakantie aangewezen op de 
werkloosheids- of inschakelingsuitke-
ringen.

Tijdelijke personeelsleden die vastbe-
noemd werden op 1 januari 2020, heb-
ben tijdens de zomervakantie geen recht 
meer op een uitgestelde bezoldiging 
omdat zij als vastbenoemd beschouwd 
worden en hun wedde doorbetaald krij-
gen tijdens de zomervakantie.

Berekening uitgestelde  
bezoldiging

Van het voorbije schooljaar waarin je tij-
delijke diensten hebt gepresteerd, wordt 
de bezoldiging herberekend aan 1/10 per 
gewerkte maand in geval van een open-
staande betrekking of aan 1/300 van 
de jaarwedde per gewerkte dag in geval 
van een interim opdracht. Vervolgens 
wordt het verschil gemaakt tussen de 
op deze wijze berekende wedde en de al 
betaalde wedde (aan 1/12 of 1/360) voor 
dezelfde periode. Dat verschil wordt eind 

juli betaald voor de maanden september 
tot december en eind augustus voor de 
maanden januari tot juni.

Als je geen volledig schooljaar met vol-
ledige opdracht gewerkt hebt, dan is je 
uitgestelde bezoldiging onvolledig en heb 
je nog recht op werkloosheids- of inscha-
kelingsuitkeringen voor een aantal dagen 
in juli en/of augustus. Daarvoor moet je 
tijdig een aanvraag indienen.

Om de uitgestelde bezoldiging te ontvan-
gen van het Vlaams Ministerie van Onder-
wijs en Vorming hoef je geen formulieren 
in te vullen.

Berekening bezoldigde  
vakantiedagen

De ‘bezoldigde’ vakantiedagen (de dagen 
waarvoor je een uitgestelde bezoldiging 
zal krijgen van het ministerie van On-
derwijs en waarvoor je geen recht hebt 
op werkloosheidsuitkeringen) worden 
voor elke arbeidsperiode afzonderlijk 
berekend. 

Formule: het aantal bezoldigde vakantie-
dagen = alle kalenderdagen behalve de 
zondagen van de tewerkstellingsperiode 
x 0,2 x Q/S, waarbij Q = aantal wekelijkse 
prestatie-uren en S = minimum aantal 
uren voor een volledige betrekking.

Die bezoldigde vakantiedagen moet je 
aaneensluitend opnemen vanaf 1 juli. 
De zondagen komen niet in aanmerking. 
Men rekent zes bezoldigde dagen per 
week. Een volle maand werkloosheid 
bedraagt 26 dagen. 

SANNE VAN DAELE
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Voorbeeld:
Een personeelslid heeft in het voorbije 
schooljaar gewerkt met een opdracht 
van 12 uur in de eerste graad en 7 uur 
in de tweede graad. Zij genoot moe-
derschapsverlof in de periode van 29 
november tot 12 maart. 
Aantal bezoldigde vakantiedagen:
260 x 0,2 x (12/22 + 7/21) = 45,69
Vermits het resultaat altijd naar de 
hogere eenheid moet afgerond worden, 
is het aantal bezoldigde vakantiedagen 
gelijk aan 46. 
Dit personeelslid heeft recht op uitke-
ringen vanaf 25 augustus.

Inschakelings- of  
werkloosheidsuitkeringen

Of en wanneer je een aanvraag voor in-
schakelings- of werkloosheidsuitkerin-
gen moet indienen en of je je moet laten 
inschrijven als werkzoekende, hangt af 
van of je al dan niet recht hebt op uitge-
stelde bezoldiging en welke periode van 
de zomervakantie die bezoldiging dekt.

Geen recht op 
uitgestelde bezoldiging
In dat geval moet je op 1 juli een aan-
vraag voor uitkeringen indienen op het 
ACV-dienstencentrum. Voor de snelste 
verwerking maak je hiervoor gebruik 
van de elektronische stempelkaart die 
je kan versturen op het einde van de 
maand. Je kan ook de papieren con-
trolekaarten gebruiken. Deze lever je 
in op het einde van de desbetreffende 
maand. Je moet je als werkzoekende 
inschrijven bij de VDAB tussen 1 en 8 
september.

Recht op een volledige 
uitgestelde bezoldiging
Als je een volledig schooljaar met volle-
dige opdracht gewerkt hebt, dan heb je 
recht op een volledige uitgestelde be-
zoldiging. Door dat recht word je geacht 
312 arbeidsdagen of twaalf maanden 
ononderbroken gewerkt te hebben. Je 
moet in dat geval pas een aanvraag 
voor inschakelings- of werkloosheids-

uitkeringen indienen op 1 september in 
het plaatselijke ACV-dienstencentrum, 
als je op dat moment geen nieuwe 
voltijdse tewerkstelling hebt. Als je 
op 1 september met een deeltijdse 
tewerkstelling begint, moet je op het 
plaatselijke ACV-dienstencentrum het 
‘behoud van rechten of inkomensga-
rantie’ aanvragen. Je moet je steeds als 
werkzoekende inschrijven bij de VDAB 
tussen 1 en 8 september.

Recht op een onvolledige 
uitgestelde bezoldiging
Als je noch tot groep 1 noch tot groep 2 
behoort (je hebt geen volledig school-
jaar gewerkt of je hebt een volledig 
schooljaar gewerkt maar deeltijds), 
moet je je op het ACV-dienstencentrum 
aanmelden wanneer je bezoldigde 
vakantiedagen uitgeput zijn. Bij een 
aanvraag voor een uitkering moet je 
een prestatiestaat toevoegen met de 
vermelding van alle interims van het 
voorbije schooljaar. Het ACV zal dan 
een berekening maken van het aantal 
dagen waarop je nog recht hebt op uit-
keringen.

Je mag je al begin juli aanmelden om je 
aanvraag voor uitkeringen in te dienen, 
maar je zal pas vergoed worden na 
uitputting van de bezoldigde vakantie-
dagen.

Via het ACV-dienstencentrum zal je 
de nodige richtlijnen krijgen over de 
werkwijze van de elektronische stem-
pelkaart of het invullen van de contro-
lekaarten voor juli en augustus. Het kan 
voorkomen dat personeelsleden die 
pas vanaf januari zijn beginnen werken, 
in juli geen inkomen zullen hebben, 
maar in augustus wel een uitgestelde 
bezoldiging én inschakelings- of werk-
loosheidsuitkeringen ontvangen. Je 
moet je als werkzoekende inschrijven 
bij de VDAB tussen 1 en 8 september.

Deeltijds vastbenoemden

Als je slechts deeltijds vastbenoemd 
bent en nog recht hebt op de inkomens-
garantie-uitkering, dan dient de onder-
wijsadministratie tijdens het schooljaar 
maandelijks voor jou een aangifte soci-
aal risico in op basis van de informatie 
die je werkgever over jou verstrekt. Dit 
loopt automatisch verder in juli en au-
gustus. Voor de dagen die niet gedekt 
zijn door wedde of uitgestelde bezoldi-
ging, zal je ook dan een inschakelings- 
of werkloosheidsuitkeringen krijgen.

Gesubsidieerde  
contractuelen
 
Gesubsidieerde contractuelen met 
een overeenkomst van bepaalde duur 
van wie het contract eindigt op 30 juni, 
ontvangen tijdens de zomervakantie 
noch een wedde, noch een uitgestelde 
bezoldiging van het m inisterie van On-
derwijs. Voor deze periode ben je aan-
gewezen op de inschakelings- en werk-
loosheidsuitkeringen. Je moet op 1 juli 
een aanvraag om uitkeringen indienen 
op het ACV-dienstencentrum. Je moet 
je inschrijven als werkzoekende bij de 
VDAB tussen 1 en 8 september, als je op 
dat moment nog werkloos bent. 

Gesubsidieerde contractuelen met een 
overeenkomst van onbepaalde duur 
ontvangen gedurende de zomervakan-
tie wel verder hun wedde. Je moet in 
die periode dus geen enkele formaliteit 
vervullen. Als je overeenkomst echter 
werd opgezegd en je in de zomerva-
kantie werkloos bent, dan moet je 
dezelfde formaliteiten vervullen als de 
gesubsidieerde contractuelen met een 
overeenkomst van bepaalde duur.

Bevallingsverlof,  
(onbezoldigd) 
ouderschapsverlof en 
uitgestelde bezoldiging

Als je het voorbije schooljaar beval-
lingsverlof, verlof wegens bedreiging 
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door beroepsziekte of verlof voor moe-
derschapsbescherming genoten hebt, 
dan tellen die periodes mee voor de be-
rekening van je uitgestelde bezoldiging 
op voorwaarde dat ze in de duur van de 
aanstellingsperiode begrepen zijn. 

Periodes van bevallingsverlof die 
buiten de aanstellingsperiode vallen 
en periodes van (onbezoldigd) ouder-
schapsverlof tellen niet mee en geven 
dus geen recht op uitgestelde bezol-
diging. Als je die tijdens het voorbije 
schooljaar zou genoten hebben, moet je 
je dus melden bij de werkloosheidsdien-
sten in de loop van de zomervakantie 
om een aanvraag voor uitkeringen in te 
dienen.

Voorbeelden:
1. Een tijdelijk personeelslid is aange-

steld in een voltijdse betrekking van 
1 september tot 30 juni. Zij was in 
bevallingsverlof van 31 oktober tot 
12 februari. Vanaf 13 februari tot 12 
juni genoot zij ouderschapsverlof. Ze 
heeft recht op een uitgestelde bezol-
diging voor de periode van 1 septem-
ber tot 12 februari en de periode van 
13 juni tot 30 juni. Dat komt overeen 
met 156 gewerkte dagen x 0,2 = 31,2 
= 32 vakantiedagen. Vanaf 8 augus-
tus heeft zij recht op werkloosheids- 
of inschakelingsuitkeringen, als zij 
daarvoor een aanvraag indient.

2. Een tijdelijk personeelslid is aange-
steld met een opdracht van 14/22 
voor een periode van 1 september 
tot 21 februari. Haar bevallingsverlof 
is ingegaan op 20 januari. Voor de 
berekening van de uitgestelde bezol-
diging telt van het bevallingsverlof 
enkel de periode van 20 januari tot 
21 februari mee. Ze heeft recht op 
een aantal bezoldigde vakantieda-
gen gelijk aan 149 gewerkte dagen 
x 14/22 x 0,2 = 18.96 = 19. Vanaf 23 
juli heeft zij recht op inschakelings- 
of werkloosheidsuitkeringen, als zij 
daarvoor een aanvraag indient.

Tijdelijk onderwijzend  
personeel hoger  
onderwijs

Voor tijdelijk onderwijzend personeel 
in het hoger onderwijs wordt niet de 
regeling van de uitgestelde bezoldiging 
toegepast, maar wel de regeling van de 
vakantiebezoldiging. Als je voor een vol-
ledig academiejaar of in de loop van een 
academiejaar wordt aangesteld tot het 
einde van het academiejaar, ontvang 
je tijdens de vakantieperiode verder je 
wedde (het academiejaar omvat dus 
ook de vakantieperiode). 

Als je aanstelling niet loopt tot het 
einde van het academiejaar, dan heb je 
voor elke aanstellingsperiode recht op 
een aantal bezoldigde vakantiedagen. 
De hogeschool waar je een lesopdracht 
hebt beëindigd, moet een attest afle-
veren dat het aantal betaalde vakan-
tiedagen voor de aanstellingsperiode 
vermeldt. Voor deze bezoldigde vakan-
tiedagen heb je dan geen recht op werk-
loosheids- of inschakelingsuitkeringen. 

Werking  
ACV-dienstencentra 
tijdens de zomervakantie

Omwille van de coronamaatregelen zal 
het waarschijnlijk niet mogelijk zijn om 
fysieke afspraken te maken op de ACV-
dienstencentra in de zomervakantie. 
Hoe de werking van de dienstencentra 
exact zal verlopen in de zomervakantie 
is op het moment dat we dit artikel 
schrijven nog niet helemaal duidelijk. 
Via onze website zullen we hierover de 
meest recente informatie verspreiden.

Bijkomende informatie

Belangrijk is te controleren of de for-
mulieren C4-Onderwijs die je ontvangt 
op het einde van het schooljaar vol-
ledig en correct zijn ingevuld. Dit om te 
vermijden dat je dossier vertraging zou 
oplopen waardoor je langer moet wach-
ten op je uitkeringen. Het is belangrijk 

dat alle dienstonderbrekingen die recht 
geven op aanvullende uitkeringen ver-
meld zijn.

Als je problemen ondervindt bij het 
berekenen van je bezoldigde vakantie-
dagen, of als je nog andere inlichtingen 
wil, dan raden we je aan tijdig contact 
op te nemen met de provinciale secre-
tariaten van COC of met de diensten-
centra van het ACV. 

Houd er rekening mee dat het ACV niet 
alle onderwijsdossiers op dezelfde dag 
kan behandelen. Om niet te lang in het 
ACV-dienstencentrum te moeten wach-
ten, raden we je aan om je dossier in te 
dienen tijdens de tweede helft van juli 
of de tweede helft van augustus. 
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Chapeau!

Alle welzijnsbetrokkenen zijn al van 
voor de paasvakantie meer dan honderd 
procent actief om de heropstart van het 
onderwijs terug mogelijk te maken. Zo’n 
epidemie was voor iedere instelling nieuw. 
Preventieadviseurs werkten in volle 
vakantieperiode een sjabloon voor de 
risicoanalyse uit! Na de vakantie werden 
de risicoanalyses uitgevoerd en werkten 
directies de nodige preventieorganisatie 
uit. Geen evident werk, zo lezen we ook in 
het interview met preventieadviseur Carl 
Smeets1. In de meeste scholen verliep 
alles in overleg met de Comités arbeids-
welzijn, soms gelijktijdig met de andere 
overlegorganen. Dat zorgde voor een 
groot draagvlak voor de aanpak. Eindelijk 
erkenden alle partijen het belang van ar-
beidswelzijn en veiligheid in onderwijs. De 
preventieadviseur en het Comité Arbeids-
welzijn waren en zijn steunpilaren voor de 
veilige heropstart van het onderwijs.

Jammer genoeg veranderden de richt-
lijnen van overheidswege voortdurend. 
Eerst mochten er 10 leerlingen in de klas, 
daarna plots 14 leerlingen en bleken de 
verplichte mondmaskers toch niet zo 
verplicht. Kortom, uiteindelijk moesten 
alle leerlingen weer naar school. Telkens 
weer moesten de hele organisatie en af-
spraken binnen de instelling herbekeken 
worden. Bij deze wijzingen primeerden 

Corona en arbeidswelzijn: 
chapeau! Maar blijf kritisch!
Meer dan ooit hebben veiligheid en welzijn de afgelopen maanden een belangrijke rol gespeeld in 
onderwijs. De comités arbeidswelzijn hebben hun nut en noodzaak bewezen. Een terugblik én kritische 
vooruitblik.

de verwachtingen van de buitenwereld 
en niet de veiligheid van het personeel en 
de kinderen. Bij elke aanpassing werd het 
belang van de veiligheid steeds kleiner. 
Hopelijk is dit geen voorafspiegeling van 
de toekomst …

Blijf kritisch!

Vaak worden maatregelen genomen om-
dat anderen ze nemen, omdat ze op tv ko-
men of omdat foto’s ze suggereren! Neem 
nu koorts te meten. In het tv-nieuws zag 
je hoe kinderen bij het betreden van de 
school met infraroodcamera’s collectief 
op koorts werden gescreend. Wanneer 
instanties veel plaats besteden aan ont-
smetten in plaats van wassen met zeep, 
moet je je de vraag stellen: welk belang 
hebben ze daarbij? Wanneer mensen 
rondlopen met FFP3-maskers met een 
ventiel, moet je je afvragen of dat wel OK 
is. FFP3 is een persoonlijk beschermings-
middel, bedoeld om jezelf te beschermen 
en het ventiel zorgt ervoor dat je gemak-
kelijker kunt uitademen. Wanneer een 
besmette persoon met zo’n masker niest, 
zorgt het ventiel ervoor dat de waterdrup-
pels gemakkelijk het masker kunnen 
verlaten en worden anderen besmet. Laat 
dat nu net niet de bedoeling zijn van een 
mondmasker.

In het vorige nummer van Brandpunt be-
schreven we de randvoorwaarden van het 

afnemen van testen. Op 5 juni2 heeft de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 
duidelijk gesteld dat de temperatuur 
meten van personen niet kan wanneer 
aan het resultaat registreerbare maatre-
gelen worden verbonden. Wanneer een 
personeelslid wegens temperatuur naar 
huis moet gaan, wordt aangegeven dat 
het personeelslid afwezig is. Dan geldt de 
GDPR. De persoonlijke levenssfeer wordt 
geschonden en dat is verboden! De GBA 
stelt in haar advies dat koortsmeting 
niet geschikt is als maatregel. Vooreerst 
is koorts geen hoofdsymptoom van Co-
vid-19 en wijst koorts niet per definitie 
op Covid-19. Een fysieke inspanning en 
maandstonden resulteren ook in een 
hogere temperatuur. En er zijn mensen 
met een lage basislichaamstemperatuur, 
die hebben koorts bij wat bij de doorsnee 
mens de basistemperatuur is. En dan 
hebben we het nog niet gehad over de be-
trouwbaarheid van de metingen … Koorts 
meten is geen passende preventiemaat-
regel tegen Covid-19.

Hou het veilig en gezond!
 

En hoe zit het nu met de Sociale Ver-
kiezingen? Er is nog niets beslist. 
ACV heeft in de Nationale Arbeids-
raad het voorstel ingediend om de 
verkiezingen in de tweede helft van 
november te laten doorgaan. Uitstel 
naar mei 2021 staat niet op de ACV-
agenda! Wordt vervolgd.
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1  lees ook het interview met preventieadviseur Carl Smeets op pagina 10.
2 https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/koorts-meten-het-kader-van-de-strijd-

tegen-covid19?newsitem=2d7d739b-1350-44df-bf28-27186db73862

JOS WOUTERS



Corona en arbeidswelzijn: 
chapeau! Maar blijf kritisch!

Provinciaal dienstbetoon 
tijdens de zomervakantie
Iedereen heeft recht op vakantie, ook de personeelsleden van COC. De provinciale secretariaten van Limburg, Ant-
werpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen sluiten de deuren op zaterdag 11 juli. In Oost-Vlaanderen kan je nog 
terecht tot en met 14 juli. 

Alle secretariaten zijn terug open op 16 augustus 2020.

Al onze diensten zijn gesloten vanaf 15 juli tot en met 14 augustus. Gedurende de zomervakantiemaanden blijft de 
juridische dienst van COC beschikbaar op volgend e-mailadres: coc.juridischedienst@acv-csc.be. Je kan hier te-
recht voor dringende juridische vragen die verband houden met gerechtelijke aangelegenheden (bijvoorbeeld tucht-
procedures, evaluatieprocedures, ontslagprocedures, arbeidsongevallenprocedures, procedures voor de Raad van 
State ...). Voor alle andere vragen blijft je provinciale secretariaat het eerste aanspreekpunt en zijn al onze provinci-
ale secretariaten terug bereikbaar op maandag 16 augustus 2020. 

Bedankt voor je begrip en fijne vakantie!

BEREIKBAARHEID COnneCt

Tijdens de zomervakantie kan je COnneCt nog via mail berei-

ken van woensdag 1 tot en met vrijdag 3 juli 2020 en nadien 

vanaf maandag 24 augustus. Heb je een vraag op een ander 

moment tijdens de vakantie? Ook dan kan je bij COnneCt 

terecht. Onze begeleiders functioneren, Gert en Theo, zullen 

regelmatig de COnneCt-mailbox consulteren, en een antwoord 

zal niet langer dan enkele dagen op zich laten wachten.

Wil je meer weten over COnneCt? Surf dan zeker even naar 

https://www.hetacv.be/acv-coc/connect.



mandy

Meneer, technisch
tekenen is moeilijk
met handschoenen

en een bril die
aandampt...

dat is niet erg
lisa, je mag
er 1,5 meter
naast zitten

POINT FINAL

DE LAATSTE MAANDEN WAREN VOOR NIEMAND GEMAKKELIJK, OOK NIET VOOR LERAREN, LEERLINGEN 
EN DIRECTIES. LESGEVEN, EVALUEREN, DE LEERLINGEN ONDERSTEUNEN OP AFSTAND. TAKEN MAKEN, 
TAKEN UPLOADEN, ZELF PLANNEN ... EN JA, OOK DE OUDERS KREGEN ER GRIJZE HAREN VAN.
STILAAN MOCHTEN LESSEN WEER IN DE SCHOLEN OPGESTART WORDEN. EN DIE HEROPSTART WERD 
OP ZIJN BEURT WEER UITGEBREID. OOK DAT WAS NIET VOOR DE HAND LIGGEND. MENIG OVERLEG 
WERD GEPLEEGD EN BERGEN WERK WERDEN ER VERZET OM IEDERS VEILIGHEID TE GARANDEREN. 
ER ONTSTOND OOK WEL EENS VERWARRING, ZOALS ROND HET DRAGEN VAN MONDMASKERS IN HET 
SECUNDAIR ONDERWIJS. 
LATEN WE HET OVER ÉÉN DING EENS ZIJN: EEN SCHOOL MOET EEN VEILIGE PLAATS ZIJN VOOR 
IEDEREEN.


