
Samen voor een sterke toekomst 
in onderwijs

Wat COC kan betekenen voor jong onderwijspersoneel



COC verdedigt jouw belangen

COC strijdt elke dag voor kwalitatief onderwijs waarin het personeel 
optimaal kan functioneren. Om dat te bekomen, voeren we 
onderhandelingen op het hoogste niveau. Onze topmensen gaan 
onder andere in dialoog met ministers en onderwijsverstrekkers 
om op te komen voor jouw rechten. Zo konden we bij de laatste 
onderwijs-cao enkele maatregelen afdwingen die jonge mensen 
in het onderwijs een duw in de rug geven. Leraren hebben nu 
bijvoorbeeld sneller en meer kans op een vaste benoeming. 
Daarnaast zorgden we ervoor dat elke leraar tijdens zijn tijdelijke 
aanstelling van bepaalde duur (TABD) recht heeft op 
aanvangsbegeleiding.

COC begeleidt je

Om onderwijspersoneel de beste werkomstandigheden te 
geven, is individuele dienstverlening uiterst belangrijk. Wie met 
vragen of problemen zit, kan altijd bij een van onze 2.000 lokale 
vakbondsafgevaardigden terecht. Zij zullen je onmiddellijk helpen 
of eventueel doorverwijzen. Daarnaast telt COC vijf provinciale 
secretariaten waar je altijd kunt aankloppen. Als ook zij je niet 
verder kunnen helpen, zullen ze je doorsturen naar ons nationaal 
secretariaat met zijn gespecialiseerde diensten.

Begeleiding is erg belangrijk 
voor jong, beginnend 
personeel. De eerste 
stappen van je carrière 
brengen namelijk vaak 
specifieke vragen met zich 
mee. Daarom publiceert 
COC elk jaar een gids voor 
starters in het onderwijs. 
Daarin vind je belangrijke 
informatie en handige tips 
die je goed op weg helpen 
in je loopbaan. 



COC heeft je nodig
 
Met meer dan 40.000 leden is COC de grootste onderwijsvakbond 
van Vlaanderen. Daardoor staan we bij toponderhandelingen stevig 
in onze schoenen. We blijven natuurlijk niet stilzitten en zijn altijd 
op zoek naar gepassioneerd onderwijspersoneel om onze achterban 
te versterken. Op die manier kunnen we jouw belangen nóg beter 
verdedigen. 

Als jongere ben jij de toekomst. Word lid van COC en dan zorgen we 
er samen voor dat het onderwijs van morgen sterk en kwalitatief is.

Verder hebben we ook een nieuwe dienst: COnneCt. 
Hiermee willen we onze leden begeleiden bij vragen over hun 
functioneren in het onderwijs. Ben je bijvoorbeeld niet zeker of 
lesgeven wel iets voor jou is? Of zou je graag nieuwe initiatieven 
realiseren op school, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? 
Wij staan voor je klaar! 
Meer informatie vind je op de COnneCt-pagina op www.coc.be.

Join COC!

Word nu lid en dan gaan we SAMEN voor sterk onderwijs! Je kunt je 
inschrijven via onze website www.coc.be.

Ben je pas afgestudeerd? Dan heb je recht op gratis lidmaatschap tot 
en met december van het jaar waarin je bent afgestudeerd.

Al even van de schoolbanken, maar nog jonger dan 25 jaar? Dan kun 
je lid worden aan verminderd tarief. Meer informatie vind je op 
www.hetacv.be/lidmaatschap/Aanhetwerkenjongerdan25.

https://www.hetacv.be/acv-coc/connect
http://www.hetacv.be/lidmaatschap/Aanhetwerkenjongerdan25


Heb je nog vragen of wil je meer informatie? 
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

• PROVINCIE ANTWERPEN
 Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
 Tel 03 222 70 96
 Mail coc.antwerpen@acv-csc.be

• PROVINCIE LIMBURG
 Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt
 Tel 011 29 09 79
 Mail coc.limburg@acv-csc.be

• PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
 Poel 7, 9000 Gent
 Tel 09 265 44 20
 Mail coc.oostvlaanderen@acv-csc.be
 
• PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
 Martelarenlaan 8, 3010 Kessel-Lo
 Tel 016 21 94 06
 Mail coc.brabant@acv-csc.be
 
• PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
 Koning Albert I-laan 136, 8200 Brugge
 Tel 050 44 41 79
 Mail coc.westvlaanderen@acv-csc.be

www.coc.be

@COConderwijs

@coc.onderwijs

www.facebook.com/COConderwijs

http://www.coc.be
http://www.facebook.com/COConderwijs

