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WENDBAAR IN HAAR HOBBY ÉN ONDERWIJSJOB20:15

Wien Buekens, jonge leraar en enthousiaste 
aanwinst voor het schoolteam De Stip Binkom, 
springt met de twee voeten vooruit, de ogen 
open en met volle goesting in het onderwijs. 
Net zoals in haar hobby toont ze zich in deze 
job heel wendbaar, energiek en doelgericht. 
Wien: “De fysieke inspanning die het ijshockey 
van mij vraagt, zorgt voor een mooi evenwicht 
met de mentale inzet in de klas. Deze vrije-
tijdsbesteding is een prima uitlaatklep voor 
mij.”

Tijdens het laatste jaar van de lerarenoplei-
ding maakte Wien kennis met het COV via een 
voorlichtingsnamiddag. Wien: “Op aanraden 
van mijn ouders werd ik meteen lid: je hebt 
een aanspreekpunt als je vragen hebt en je 
kan ergens terecht als je hulp nodig hebt.” 
Wien vindt het dan ook geweldig dat er in elke 
school waar ze tot nu toe werkte een vak-
bondsafgevaardigde aanwezig is. Wien: “Zeker 
met al die wijzigingen de laatste jaren in ver-
band met TADD komt het COV nu echt als ge-
roepen.”

Als voorzitter van de pedagogische commissie 
van COV-Vlaams-Brabant ben ik dan ook blij 
dat ik op juf Wien een beroep kan doen. Bij de 
bevraging die we met de commissie onlangs 
deden, gaf ze aan mee te willen denken over 
pedagogische onderwerpen en thema’s om zo 
mee te zorgen voor input van op de werkvloer. 
Wat leeft er? Waar is er nood aan? Hoe ervaar 
je als jonge leraar wat het COV voor jou kan 
betekenen, maar ook … hoe kan zij als jonge 
leraar op haar beurt het COV steunen? Zo 
wordt het een win-winsituatie.

Als startende leraar is het niet altijd gemakkelijk om je 
richting te bepalen. Met een organisatie als het COV 

aan je zij heb je alvast een stevige basis waar je indien 
nodig op kan terugvallen. 

Jong geweld  
Wien

3938 BASIS 26 MAART 2022BASIS 26 MAART 2022


