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Het openbaar vervoer werkte helaas niet mee, maar desondanks vonden een hele hoop
vakbondsafgevaardigden hun weg naar Aeropolis I in Brussel vlak na de herfstvakantie, voor een
belangrijke dag voor COC. Het congres moest die dag beslissen over de aanpassingen van de statuten,
de basis van de werking van onze ledenorganisatie, de grootste onderwijsvakbond van Vlaanderen.
De personeelsleden van het nationale en de provinciale secretariaten van COC stonden klaar aan het onthaal om de deelnemers
met open armen te ontvangen. Ze voorzagen de deelnemers van
de nodige documentatie en materiaal. Velen onder hen waren
vroeg opgestaan en hadden er een stevige rit naar Brussel op
zitten, maar ze konden zich gelukkig voor de start van de dag sterken met een lekker en uitgebreid ontbijt.
Aan het begin van de bijeenkomst heette onze nationale voorzitter Guido Callaerts iedereen van harte welkom. Hij stelde ook de
congres- en de amendementencommissie voor aan de deelnemers. Secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven gaf daarna wat
uitleg bij het programma en over het praktische verloop van het
congres. Het beloofde een gevulde dag te worden.
In eerste instantie moesten de verschillende werkgroepen zich
buigen over de amendementen die waren ingediend. Dat de deelnemers hun taak ernstig namen, bleek uit de geanimeerde discussies. Tijdens de koffiepauze boog de amendementencommissie
zich over de resultaten van die discussies en bijhorende stemmingen, om te bekijken wat er verder mee moest gebeuren volgens
het kiesreglement.
COC is een democratische organisatie, dus het was niet verwonderlijk dat er niet meteen over alle amendementen eensgezindheid was. Na de pauze namen dus verschillende deelnemers het
woord om voor of tegen bepaalde amendementen te pleiten. Dat
deden ze met verve en vol vuur. Het doet altijd deugd om te horen
hoe geëngageerd en gedreven onze vakbondsafgevaardigden zijn.
De stemmingen over de amendementen en de statuutwijzigingen
verliepen daarna vlot, dankzij de grondige technische voorbereiding en ondersteuning, zodat iedereen op tijd naar het heerlijke
lunchbuffet kon gaan én een kerstwens kon schrijven die misschien wel terug te vinden zal zijn in het volgende nummer van
Brandpunt.
Met gevulde magen zat na de lunchpauze iedereen weer klaar voor
nog een flinke portie onderwijsactualiteit. Koen Van Kerkhoven
leidde in en daarna nam Paul Willekens, nationaal secretaris voor

het secundair onderwijs, het woord om een stand van zaken te
geven over de vorderingen rond het dossier van deconnectie. Dat
was vast ook niet de laatste keer dat deconnectie aan bod kwam
op een bijeenkomst van vakbondsafgevaardigden van COC.
Ook Joeri Meynen, nationaal secretaris voor het buitengewoon
onderwijs, had nieuws. Hij stond de deelnemers te woord over het
leersteundecreet en het bijhorende toekomstige statuut van de
ondersteuners. Dat de onderhandelingen daarover niet vlot zijn
gelopen, is een understatement en dat COC niet tevreden is met
hoe het statuut er bijgevolg uitziet, ook.
Op het einde van de dag nam Guido Callaerts opnieuw het woord
om iedereen te bedanken voor de betrokken deelname en een
behouden thuiskomst toe te wensen.
Dankzij ieders inzet was het een geslaagde dag die veel goeds
belooft voor het congres van 2023. Tot dan!
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