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Welkom op onze nieuwe website! Tips om snel je weg te vinden: 
Het is even wennen, één website voor het hele ACV. Met deze tips vind je al je COV-info snel terug: 

1. Centrale pagina van het COV 

 

Alle info over het COV, actua-nieuws en persberichten, dienstbetoon, Basis, lid worden, 

publicaties vind je steeds op onze nieuwe homepage die gelinkt blijft aan de url www.cov.be Je 

kan steeds op het logo van het COV klikken om terug te keren naar deze pagina. 

2. Mijn loopbaan > Werken in het gesubsidieerd basisonderwijs 
Daarvoor gebruik je de speciale knop  “Alle info over je job in het gesubsidieerd 

basisonderwijs”  

 

 

OF je gebruikt de bovenste ACV-navigatie en klikt op “Mijn Loopbaan”, “Werken in het 

onderwijs” , “Werken in het gesubsidieerd basisonderwijs”. 

http://www.cov.be/
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3. Terug naar de COV-pagina’s: via de knop COV-dienstbetoon  
Zoek de knop Contacteer het COV-dienstbetoon en je wordt weer teruggeleid naar de COV-pagina’s: 

 

Er is ook een andere manier om terug te keren naar de COV-pagina’s, maar deze is iets vaker klikken: 

Klik bovenaan op HET ACV, kies CENTRALES, Kies HET COV. 
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4. Dienstbetoon en Contact 
Op onze COV-pagina Dienstbetoon vind je alle info terug over je vrijgesteld secretaris, zitdagen, 

contactgegevens van de ledenadministratie, juridische en pensioendienst. 

 

Op de COV-pagina Contact krijg je een automatische zoekmodule voor de provinciale of nationale 

COV-diensten die het dichtst bij jouw woonplaats liggen, op basis van jouw postcode. Deze pagina 

wordt nog verder verfijnd, gebruik bij voorkeur de Dienstbetoon-pagina voor jouw COV-contactinfo. 
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5. Inloggen als als lid: Mijn ACV 
Wil je inloggen als COV-lid en ACV-lid en zo meer toegang krijgen tot afgeschermde stukken van de 

website, bv. Basis? Klik bovenaan op Mijn ACV en log in met je lidnummer, geboortedatum en 

postcode.   

 

Met deze inlogmethode heb je geen toegang tot je werkloosheidsdossier en je 

tewerkstellingsgegevens, deze zijn extra beschermd. Daarvoor kan je inloggen met je e-ID 

(elektronische identiteitskaart en kaartlezer). De site legt je dit stap voor stap uit. 

 


