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Het is bijna zover … Van 14 tot en met 25 oktober 2019 organiseert het COV syndicale 
verkiezingen. We kiezen voor (h)eerlijke geëngageerde vakbondsmensen.  
De vakbondsafgevaardigde (VA) is het luisterende oor, de helpende hand, de spreekbuis, 

de buddy bij problemen en de enthousiasteling die de syndicale kar trekt in je school.  
Wie krijgt jouw stem?

INSpRAAK KaTHLeen BoUwen

Veel beslissingen worden al lang 
niet meer centraal in ‘Brussel’ ge-
nomen. De overheid delegeert 
steeds meer bevoegdheden naar de 
school en scholengemeenschap. 
Via de inspraakstructuren is de 
vakbondsafgevaardigde nauw be-
trokken bij deze lokale autonomie. 
Het personeelsbeleid in al zijn fa-
cetten (prestatieregeling, plage, 
verloven- en nascholingsbeleid, 
aanvangsbegeleiding, verdeling 
toezichten, …), het schoolregle-
ment, het schoolwerkplan, de ge-
volgen van het M-decreet, fusies en 
herstructureringen en nog zoveel 
meer worden besproken en uitge-
voerd op het niveau van de school 

en de scholengemeenschap. De 
vakbondsafgevaardigde (VA) verte-
genwoordigt het personeel bij het 
schoolbestuur. Een school kan ge-
woon niet zonder vakbondsafge-
vaardigde!

Verkiezingen in jouw school?
Uiterlijk 21 dagen voor de kiesda-
tum worden alle COV-leden op de 
hoogte gebracht van de verkiezin-
gen. Als COV-lid zal je aangespro-
ken worden door de uittredende VA. 
Er wordt een bericht uitgehangen in 
de school waarop je kan lezen wan-
neer de verkiezingen gepland zijn, 
hoeveel vakbondsafgevaardigden 
verkozen kunnen worden, wie mag 

stemmen en wie kandidaat mag zijn, 
welke regels er gelden bij de stem-
ming.

Wie mag stemmen?
Alle COV-leden die verbonden zijn 
aan de school op het moment van 
de verkiezingen mogen kiezen. 
Zowel tijdelijke als vastbenoemde 
collega’s, ongeacht de duur of het 
volume van de aanstelling en onge-
acht mogelijke verlofsystemen. Je 
bent stemgerechtigd COV-lid als je 
lidmaatschapsbijdrage effectief ge-
stort is ten laatste op 6 september 
2019 om 16 uur. De uittredende VA 
stelt een lijst op van stemgerechtig-
de COV-leden in de hele school. Het 
lidmaatschap bij een vakorganisatie 
is een privéaangelegenheid. De lijst 
mag dus niet openbaar gemaakt 
worden en dient enkel voor controle 
in functie van de syndicale verkie-
zingen.

Hoe geldig stemmen?
Elk stemgerechtigd COV-lid heeft 
maximaal zoveel stemmen als er 
mandaten zijn. Zijn er twee manda-
ten in te vullen, dan kan je nul, een 
of twee namen aankruisen. Je mag 
per kandidaat slechts 1 stem uit-
brengen. 
Stembiljetten waarop meerdere 
kruisjes bij een kandidaat staan, of 
waarbij meer kandidaten zijn aange-
duid dan er mandaten zijn, worden 

in jouw school?

Wie wordt het

Kies en win!
Geef je stem aan de kandidaat 
of kandidaten die voor jou het 
verschil kunnen maken. Een 
overtuigend kiesresultaat 
geeft de verkozen vakbonds-
afgevaardigden een duidelijk 
mandaat om de personeelsle-
den te vertegenwoordigen en 
een gezicht te geven aan het 
COV op jouw school. 

Hoor je het in Keulen  
donderen?
Nog niets gehoord of gelezen over de 
verkiezingen in jouw school? Neem 
dan snel contact op met je lokale ver-
kiezingsverantwoordelijke (contactge-
gevens via www.cov.be).

Kandidaat? Het is nog niet te 
laat!
Vul vandaag het kandidatenformulier in 
(pdf te vinden op www.cov.be) en bezorg 
het aan je lokale verkiezingsverantwoor-
delijke.
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als ongeldig beschouwd en mogen 
niet meetellen.
De stemming is geheim. 
Stemgerechtigde COV-leden die op 
de verkiezingsdag niet aanwezig 
(kunnen) zijn, mogen hun stem 
vooraf, onder gesloten omslag, be-
zorgen aan de vakbondsafgevaar-
digde. Deze stembiljetten worden bij 
de verkiezing bij de andere gevoegd.

Gelijkgestemd
De kandidaten zijn verkozen in de 
volgorde van het aantal behaalde 
stemmen. De kandidaat met het 
hoogste aantal stemmen is de 
eerstverkozene. Als een gelijk aan-
tal stemmen behaald wordt, volgt 
een tweede stemronde. Is het aantal 
stemmen dan nog gelijk, dan is de 
kandidaat verkozen die het langst 
ononderbroken COV-lid is. Er kun-
nen slechts evenveel kandidaten 
verkozen worden als er mandaten 
zijn. De niet-verkozen kandidaten 
worden in volgorde van het stem-
menaantal aangewezen als opvol-
ger.
De uittredende vakbondsafgevaar-
digde maakt een proces-verbaal op 
met het resultaat van de stemming 
en bezorgt dit zo snel mogelijk aan 
het kring- of regiobestuur. Het COV-
bestuur meldt de verkozenen aan 
het schoolbestuur en bevestigt de 
nieuw-verkozenen schriftelijk in hun 
mandaat. 

Marleen en Annick: “Vakbondswerk draait om solidariteit, verbondenheid en vriend-
schap. We streven naar een opbouwende samenwerking tussen de directie en de vak-
bond. Want beiden hebben hetzelfde doel: kwaliteitsvol onderwijs aanbieden met we-
derzijds respect tussen directie en personeelsleden voor hun rechten en plichten.”

Greet en Leen: “Word VA want: Je helpt je collega’s en krijgt daar veel voor terug.  
Je zorgt er mee voor dat je collega’s gelukkiger zijn in hun job. Je maakt samen school 
en gaat samen op weg voor goed onderwijs. Je komt terecht in een warme COV-familie 
die je ondersteunt. Je verruimt je blik en leert van de ervaringen van je collega-VA’s.”

Bart: “Onze kinderen krijgen het allerbeste. Dat verdienen ze! Dat wij als leraren ook 
recht hebben op het allerbeste is mijn bezorgdheid. Ik engageer me voor het bewaken 
van onze job - lesgeven! - want er komt vaak zoveel bij wat niet tot ons takenpakket 
behoort. Iedereen moet de kans krijgen om te groeien, elk met zijn/haar talent, zodat 
je als groep een mooi team kan vormen.”


