
WORD LID 
VAN HET COV!

Werken in het onderwijs: een prachtig vak,  
maar niet altijd eenvoudig…
◗ Je bent actief in het gesubsidieerd basisonderwijs als 

onderwijzer, kleuteronderwijzer, kinderverzorger, 
leermeester, ICT- of zorgcoördinator, directeur,  
paramedicus, inspecteur, pedagogisch begeleider,  
adviseur, administratief, medisch, sociaal,  
psychologisch of orthopedagogisch personeel?

◗ Je wil advies over je loopbaan, je rechten kennen  
en bijdragen aan werkbaar werk en kwaliteitsvol  
onderwijs?

“Samen staan we sterker 
voor kwaliteitsvol onderwijs.  

Het COV rekent op jou - jij kan op ons rekenen! 
Bedankt!”

Marianne Coopman, algemeen secretaris

CONTACT
COV, Christelijk Onderwijzersverbond

Britsierslaan 5 
1030 Brussel 
02 244 37 00 

cov@acv-csc.be
Volg ons ook op

www.facebook.com/hetCOV
www.twitter.com/hetCOV

WIE ZIJN WIJ?
Waarden
Waar staan we voor met het COV, wat vinden we belangrijk 
voor onze onderwijspersoneelsleden?
◗	 Kwaliteitsvol onderwijs
◗	 Professionalisering
◗	 Werkbaar werk
◗	 Dialoog en samenwerking

Een breed netwerk
Het COV staat achter je met een sterk team van vrijgestel-
den, studiedienstmedewerkers, juristen en technisch  
ondersteuners. We zijn sterk lokaal verankerd en dus  
bij jou in de buurt!
Je kunt met al je vragen en problemen terecht bij:
◗	 De vakbondsafgevaardigde van het COV in je school: 

jouw eerstelijnshulp op je eigen werkvloer
◗	 De kring-, regio- en provinciale bestuursleden  

van het COV
◗	 Een medewerker van het dienstbetoon op een zitdag  

in jouw regio
◗	 De vrijgesteld secretarissen van jouw regio
◗	 De gespecialiseerde medewerkers van het algemeen  

secretariaat van het COV voor juridische vragen,  
vragen over pensioen, salaris ... 

Samen sterk: belangenverdediging
Het COV brengt jouw stem naar voren in het debat in heel  
wat inspraakstructuren. Via collectieve belangenverdediging 
en cao-onderhandelingen behalen we belangrijke resultaten. 
Zo is het COV aanwezig op vele niveaus en nemen we het op 
voor jou en je collega’s:
◗	 In iedere school: ABC, LOC, OCSG, Ondernemingsraad, 

Comité Preventie en Bescherming op het Werk
◗	 Bij de onderwijskoepels: Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen, OVSG
◗	 Bij de regering: Vlaamse en federale regering
◗	 Bij diverse syndicale en algemene overlegorganen:  

ACV, Beweging.net, VLOR, overlegstructuren  en  
-comités van het vrij, katholiek en officieel onderwijs, … 

◗	 Bij de Europese en internationale vak organisaties 
ETUCE (European Trade Union Comittee for Education) 
en EI (Education International).

Het COV staat 
voor je klaar!

V.U. Marianne Coopman, Britsierslaan 5, 1030 Brussel.

#trots #bezorgd #geëngageerd

Wat moet ik doen om 
mijn TADD te behalen?

  Ik denk dat er 
een fout gebeurde bij 
de betaling van mijn 
salaris ...

Wat betekent het voor 
mijn pensioen als ik 
deeltijds ga werken?

  Hoe kan ik mee   
  bouwen aan 
kwaliteitsvol onderwijs 
én werkbaar werk?

 Ik heb een 
arbeidsongeval gehad 
en ben lange tijd thuis, 
wat zijn mijn rechten?



www.cov.be

REALISATIES

Wat bereikte het COV voor al haar leden  
dankzij jouw steun?
◗	 Verhoging van het vakantiegeld
◗	 Bescherming koopkracht: eindejaarstoelage en loon 

december betaald in december (i.p.v. in januari)
◗	 Terugbetaling vervoerskosten openbaar vervoer  

en fietsvergoeding
◗	 Invoering van borstvoedingspauzes
◗	 Mogelijkheden tot zorgkrediet
◗	 Behoud van welvaartsvaste pensioenen (perequatie)
◗	 Invoering langdurig verlof voor verminderde presta-

ties om medische redenen en nieuwe regelingen voor 
re-integratie na ziekte

◗	 Sterke plaats aan onderhandelingstafel voor behoud 
onderwijspensioenen 

◗	 Problemen aanvangsbegeleiding op de kaart gezet
◗	 Uitbreiding van de administratieve omkadering  

en statutair maken van het ambt
◗	 Waarborgregeling M-decreet

DOELEN

Welke pijnpunten legt het COV nog op tafel  
voor de  toekomst?
◗	 Hoge planlast en werkdruk
◗	 Gedegen professionalisering
◗	 Gevolgen M-decreet
◗	 Gedegen professionalisering
◗	 Precaire situatie van startende  

leerkrachten, inschakelingsuitkering … 
◗	 Werkbaar werk, met aandacht voor  

psychosociale belasting
◗	 Investeringsplan voor onderwijs op  

lange termijn

PRAKTISCH 

Hoe word ik lid? 

Twee mogelijkheden:
1. Bel naar 02 244 37 00 of mail naar 
 ikwordcovlid@acv-csc.be
2. Ga naar www.cov.be (nieuwe website!) en klik bovenaan 

op ‘lid worden’.

Veranderen je persoonlijke gegevens (adres, gezins- 
toestand …) of professionele situatie (functie, betalings- 
categorie …) in de loop van het jaar? Laat het ons zo snel 
mogelijk weten!

Hoe betaal ik?

Je kan je lidmaatschapsbijdrage betalen op twee manieren:
1. Met een overschrijving (eenmalige betaling per jaar) 
2. Met een SEPA-mandaat (=vroegere domiciliëring)  

(jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks) 
 Vul hiervoor de Europese domiciliëringsaanvraag in die 

je bij onze ledenadministratie kan opvragen en stuur 
hem terug met de bijgevoegde gefrankeerde envelop die 
je ontvangt.

 De exacte bijdragen vind je op het inschrijvingsformulier 
of op de website.

HET COV: MEER DAN EEN LIDKAART!

Word lid van het COV. Wij zijn jouw partner voor, na en  
tijdens je job in de school. Wij komen op voor jouw belangen, 
zowel individueel als collectief, als personeelslid in het  
onderwijs. 
Samen met ruim 38.000 andere leden maak je deel uit van  
de grootste onderwijsvakbond van het basisonderwijs. In 
het lidmaatschap van het COV zit een belangrijk solidariteits-
beginsel vervat. Als lid ben je solidair met al je collega’s uit 
het basisonderwijs: samen sterk! Je zorgt er dus voor dat we 
ook de collectieve belangen van alle onderwijspersoneels- 
leden (en ook die van leerlingen en kwaliteitsonderwijs) het 
best kunnen verdedigen. 
Van solidariteit wordt iedereen beter. 
De kracht van het COV schuilt in het groot aantal enthousiaste 
leden, in jou dus! Het COV is meer dan een lidkaart!

#trots #bezorgd #geëngageerd

Wat krijg je nog als lid van het ACV?
◗	 Loopbaanbegeleiding en advies
◗	 Ondersteuning bij werkloosheid (dossier, uitkeringen)  

in ACV-dienstencentra in heel Vlaanderen
◗	 Toegang tot allerlei e-services (digitale dienst- 

verlening).
 www.acv-online.be
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◗ bijna 65 % van alle onderwijspersoneelsleden in het vrij en  
officieel gesubsidieerd basisonderwijs lid zijn van het COV?

◗ je als pas afgestudeerde bachelor kleuter- of lager onderwijs 
een half jaar gratis lid kan worden van het COV?

Wist je dat ... 

VOORDELEN

Wat krijg je allemaal als lid van het COV?
◗	 Optimale bescherming van burgerlijke aansprakelijkheid  

en bij arbeidsongevallen (OBHV en Speciale Kas)
◗	 Juridische bijstand
◗	 Syndicale premie (via het FCSOD), wat je netto lidgeld  

terugbrengt naar 0,25 euro per dag
◗	 Elf maal per jaar het vaktijdschrift ‘Basis’ gratis  

in je brievenbus, met breed maatschappelijke, actueel  
pedagogische en syndicale thema’s en nieuwe  
regelgevingen. Om moeiteloos de vinger aan de pols  
te houden op onderwijsvlak

◗	 Extra en up-to-date informatie via www.cov.be,  
als je inlogt met je lidnummer

◗	 Deelname aan syndicale en pedagogische activiteiten  
in jouw regio

#trots #bezorgd #geëngageerd


