
 

 

4 juli 2019 

Onze website www.cov.be zit in ‘t nieuw 
 

De vernieuwde website is een grote verandering: ze scoort beter in de Google-

zoekresultaten en werkt nu ook mobiel op je smartphone en tablet. Het is wel even 

wennen, één website voor het hele ACV. Met deze tips vind je al je COV-info snel terug. 

 

 

Homepage 

Alle info over het COV, actualiteit en persberichten, 

dienstbetoon, Basis, lid worden, campagnes … vind je 

op onze nieuwe COV-homepage via www.cov.be. Je kan 

ook steeds op het logo van het COV klikken om terug te 

keren naar deze pagina. 

 

 
 

 

 

Mijn loopbaan 

➢ Alle info over salaris, ziekte, pensioen, minder 

werken, … (vroeger onder “Ik zoek info over”) lees 

je nu onder “Mijn loopbaan: Werken in het 

gesubsidieerd basisonderwijs”. Je komt op die 

pagina via de handige knop “Alle info over je job in 

het gesubsidieerd basisonderwijs” (of via de boven-

navigatie Mijn Loopbaan > Werken in onderwijs). 

Klik het thema van je keuze open in de 

rechtermenubalk.  

➢ Soms is er per thema meer info voor leden of militanten: dan log je in met je 

lidnummer, geboortedatum en postcode.  

➢ Vanuit deze pagina’s kan je weer terug naar de COV-pagina’s via de knop 

“Contacteer het COV-dienstbetoon” (of bovenaan via ‘Het ACV’ > Centrales > 

COV). 

http://www.cov.be/
http://www.cov.be/


Militant 

Alle info over inspraak 

op je school, vorming, 

documenten vind je 

terug op het 

vergrendelde COV-

militantendeel van de 

site (klik bovenaan op 

“Militant”). Log in met 

je lidnummer, postcode 

en geboortedatum, klik 

op Centrales en dan op 

het COV. Je kiest in de 

rechtermenubalk het 

thema van je keuze. 

 

 

 

 

Een groeiverhaal  

De website is in evolutie. Er wordt hard gewerkt om de kinderziektes eruit te halen en 

informatie aan te vullen. Even geduld dus. De knop “Je sector” (“maak van deze website 

jouw website”) werkt voor de sector onderwijs nog niet optimaal. We adviseren je om 

deze optie nog niet te gebruiken. Het zal in de toekomst een extra “inrijpoort” zijn om de 

onderwijsregelgeving onder “Mijn loopbaan” makkelijker terug te vinden.  

 

Alles op een rijtje 

Je vindt een volledige handleiding met schermafbeeldingen op onze website. Veel succes 

en ontdekkingsplezier! 

https://www.hetacv.be/acv-cov/publicaties/handleiding-nieuwe-website

