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Hoe is het begonnen? 
“Ik herinner me dat ongeveer 20 jaar geleden 
een vroegere collega was afgehaakt als VA en 
er niet meteen iemand klaar stond om deze 
toch wel belangrijke taak over te nemen. Ik 
wilde het wel proberen en ben het tot vandaag 
nog steeds.”

Vind je dat elke school over een VA moet be-
schikken?
“Uiteraard! Het is een belangrijke functie op 
school. Als vakbondsafgevaardigde ben je het 
aanspreekpunt, een stem en een verbinding 
tussen collega’s en directeur, schoolbestuur 
en de laatste jaren ook de scholengemeen-
schap. Als VA kan je dingen bewaken en aan-
kaarten of uitklaren. Je bent de spreekbuis 
voor alle collega’s die regelmatig tegen kleine 
en/of grotere probleempjes botsen. Ook per-
soonlijke vragen en problemen van collega’s 
proberen we zo goed mogelijk op te lossen 
met de hulp van een netwerk binnen het COV.”

Het is wel een extra bovenop de al goed  
gevulde agenda van een onderwijzer.

“Tot voor enkele jaren was het vooral een vrij-
willig engagement dat niet altijd naar waarde 
werd geschat. Dat is het vandaag nog steeds. 
Al is de komst van de uren ‘Samen School 
Maken’ waardoor we een uurtje per week tijd 
hebben om samen met collega-vakbondsafge-
vaardigden, personeelsvertegenwoordigers en 
directeur te overleggen, een mooie surplus.”

Na een lange staat van dienst lonkt de  
verdiende rust. Is er op jouw school VA-
opvolging?
“Ik begin volgend schooljaar inderdaad aan 
mijn laatste jaar van mijn onderwijsloopbaan. 
In april zal ik voor de laatste keer in onze 
school de VA-verkiezingen organiseren en zal 
ik zeker ook nog zelf kandidaat zijn. De zoek-
tocht naar een opvolger om deze toch wel be-
langrijke taak in een school in te vullen, is ook 
begonnen. Al wordt dat niet gemakkelijk. Maar 
moeilijk gaat ook zeker?

Wat raad je nieuwe VA’s aan?
“Probeer er te zijn voor alle collega’s en ieder-
een het belang van het COV te laten inzien.”

Voor onze vakbondsafgevaardigden zit hun mandaatperiode er bijna op. 
In het voorjaar worden er opnieuw verkiezingen georganiseerd. Door 

corona werden het vier moeilijke jaren waarin het volgen van vormingen 
en vooral ook het uitbouwen van een COV-netwerk een flinke hindernis 

waren. Petje af voor zij die ondanks dat het beste van zichzelf gaven. Jos 
Mercken is zo iemand. Hij is al 40 jaren ‘meester’ in de Vrije School in As 

en ook 20 jaar vakbondsafgevaardigde (VA).

Elke school verdient een 
vakbondsafgevaardigde
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