
COC is er 
voor jou



• Heb je vragen over je onderwijsjob? 

• Duiken er problemen op tijdens je werk in onderwijs? 

• Voel je je geschaad in je rechten op school of in de instelling? 

• Denk je dat je salaris niet klopt? 

• Weet je niet hoe je een benoeming moet aanvragen? 

• Vind je de werkdruk in je school onhoudbaar?

Met al die vragen en problemen kan je bij COC aankloppen. 

Onze vrijwilligers en medewerkers staan klaar om jou de best mogelijke 
dienstverlening te bieden. Je mag erop rekenen dat we je dossier snel, 
efficiënt en discreet behandelen.

COC is er voor jou …
… met hulp op jouw maat



COC bestaat uit:

→ 2.000 lokale vakbondsafgevaardigden die zich dagelijks belange-
loos inzetten voor jou en je collega’s. 
 
De vakbondsafgevaardigde op je school, in je centrum, academie of 
instelling is je eerste aanspreekpunt. Hij of zij helpt je onmiddellijk 
of verwijst je door. 

→ Vijf provinciale secretariaten waar je jouw probleem kan voorleg-
gen aan mensen met kennis van alle onderwijsdomeinen. 
 
Je kan hen telefonisch en per mail bereiken of je kan een persoon-
lijke afspraak maken op 22 verschillende plaatsen in Vlaanderen. 

→ Een nationaal secretariaat met gespecialiseerde diensten. Je vak-
bondsafgevaardigde of provinciale secretariaat verwijzen je daar-
naar door als zij je niet kunnen helpen.

• De sociale dienst beantwoordt je vragen over je pensioen, 
ouderschapsverlof of andere verlofstelsels. 

• COnneCt helpt je als je functioneren in onderwijs niet hele-
maal naar wens loopt. 

• De juridische dienst informeert je over je rechten als onder-
wijspersoneelslid. Zodra je zes maanden onafgebroken lid bent, 
bieden ze je ook juridische bijstand. 

• De ledenadministratie helpt je met vragen of problemen over 
je lidmaatschap.  



COC verdedigt jouw belangen en die van je collega’s op elk niveau.

Onze begeleiders inspraakorganen kennen de onderwijssector waar-
voor ze verantwoordelijk zijn van binnen en van buiten. Is er een 
probleem met de regelgeving op je school, in je centrum, academie of 
instelling? Kunnen de lokale vakbondsafgevaardigden een helpende 
hand gebruiken? Dan staan zij klaar om het beste voor het plaatselijke 
onderwijspersoneel te bekomen!

COC is er voor jou …
… door je belangen op elk 
niveau te verdedigen

COC telt ook enkele nationale secreta-
rissen. Zij volgen de, vaak complexe, 

onderwijsdossiers voor hun sec-
toren op de voet. Daardoor zijn 

ze geduchte onderhandelaars 
tijdens topoverleg. COC zit 
voor jou aan tafel met koepels 
en netten, ministers en kabi-
netten. Daar verdedigen we al 
heel lang je rechten, arbeids-

omstandigheden, statuut, 
rechtspositie, pensioen 

en koopkracht. 



COC draagt bijvoorbeeld een be-
langrijk steentje bij aan de on-
derwijs-cao’s. Daarin maken 
we afspraken over de arbeids-
voorwaarden in onderwijs. Zo 
realiseerden we onder andere 
een hoger loon voor het onder-
wijspersoneel en meer werkze-
kerheid voor starters. 

Het is dankzij leden zoals jij dat 
we tijdens onderhandelingen veel 
gewicht in de schaal kunnen leggen. 
Met meer dan 40.000 leden is COC 
namelijk de grootste onderwijsvakbond 
van Vlaanderen!

Bovendien telt de achterban van COC mensen uit alle geledingen van 
het onderwijsveld. Personeelsleden uit alle netten, niveaus en secto-
ren kunnen bij COC terecht om hun belangen te laten verdedigen. 

Als jij lid wordt van COC komt dat al het 
onderwijspersoneel in Vlaanderen ten goede!

Sta je aan de start van je onderwijsloopbaan? Ook dan loont lid zijn 
van COC! We komen bij onderhandelingen bewust op voor starters. 
Daarnaast voorzien we vorming, zodat onze afgevaardigden en mede-
werkers mee zijn met de nieuwste regelgeving en ook jong personeel, 
dat vaak specifieke vragen heeft, kunnen helpen. 

Je haalt er ook financieel voordeel uit om als jongere lid te worden:
• Pas afgestudeerd? Dan ben je gratis lid tot en met december van 

het jaar waarin je bent afgestudeerd.
• De schoolbanken al even verlaten, maar nog jonger dan 25 jaar? 

Dan betaal je het eerste jaar minder lidgeld. 



COC staat je met haar verschillende diensten bij op elk moment in je 
onderwijscarrière, maar ook als je even niet aan de slag bent in onder-
wijs kan je op je vakbond rekenen. 

Of je nu werkloos of ziek bent, gepensioneerd of nog  
student: lid zijn en blijven loont de moeite!

Als je lid wordt van COC, sluit je je automatisch ook aan bij het ACV, de 
grootste vakvereniging van België. 

Ben je werkloos en heb je hulp nodig bij je dossier? Heb je problemen 
met de sociale zekerheid? Of zit je met vragen over studiebeurzen of 
studentenarbeid? In al die situaties kan je aankloppen bij de meer dan 
150 ACV-dienstencentra in Vlaanderen. 

Bovendien heb je als COC-lid onder bepaalde voorwaarden recht op 
een premie:
• een jaarlijkse syndicale premie, waardoor je een groot deel van je 

lidgeld gewoon terugbetaald krijgt.
• een stakingsvergoeding, die je krijgt als tegemoetkoming voor het 

loonverlies dat je lijdt als je staakt.
• een getrouwheidspremie als je met pensioen gaat.

COC is er voor jou …
… op elk moment in je loopbaan

Ook na je pensioen blijft lid zijn nuttig. Zo 
kan je bij COC aankloppen met vragen over 
je pensioen en verdedigen we ook jouw 
belangen bij onderhandelingen. Daarnaast 
organiseert de provinciale gepensioneer-
denwerking tal van activiteiten én betaal 
je een verlaagd lidgeld.



Als COC-lid blijf je op de hoogte van alles 
wat er speelt in onderwijs.

Zo krijg je negen keer per jaar ons 
ledenmagazine Brandpunt. Daarin 
lees je alles over de onderwijsactuali-
teit, boeiende verhalen van collega’s, 
interviews met prominente figuren 
uit de onderwijswereld …

Als lid van COC kan je ook infobrochures 
aanvragen over verschillende verlofstelsels en 
afwezigheden in onderwijs. Handig en volledig. 

Is je honger naar informatie nog niet verzadigd? Volg dan zeker ook 
onze digitale kanalen!

• In de COC-nieuwsbrief lees je nieuwtjes over de onderwijs- en 
syndicale wereld. Als je ons je e-mailadres bezorgt en toestemming 
geeft om je te mailen, dan ontvang je de nieuwsbrief automatisch. 

• Op www.coc.be kan je terecht voor de laatste nieuws- en persbe-
richten, praktische informatie over onze diensten en digitale publi-
caties. 
 

• Volg ons op Facebook (www.facebook.com/COConderwijs), Twitter 
(@COConderwijs) en Instagram (@coc.onderwijs) om in real time 
op de hoogte te blijven van wat er reilt en zeilt bij jouw vakbond!

COC is er voor jou …
… door je te informeren



VU: Koen Van Kerkhoven | Britsierslaan 5, 1030 Brussel

Onze provinciale kantoren
ANTWERPEN
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
03 222 70 96
coc.antwerpen@acv-csc.be

LIMBURG
Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt
011 29 08 31
coc.limburg@acv-csc.be

OOST-VLAANDEREN
Poel 7, 9000 Gent 
09 265 44 20
coc.oostvlaanderen@acv-csc.be

VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL
Martelarenlaan 8, 3010 Kessel-Lo
016 21 94 06
coc.brabant@acv-csc.be

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

Jouw vakbondsafgevaardigde:


