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Jij bent goud waard!  
 

Engagementsverklaring tussen de COV-kandidaat militant1 en zijn vakbond 
 

Welkom kandidaat-militant! Je stelt je kandidaat om verkozen te worden als afgevaardigde 
van de personeelsleden op school voor de komende vier jaar. Het COV is trots op jou dat je 
dit engagement vol passie en goesting wilt aangaan. Je draagt daarbij een hele 
verantwoordelijkheid. Maar je staat er niet alleen voor: we geven jou de steun, de hulp en 
de bescherming die daarbij hoort.  
 

➢ Wanneer je verkozen wordt en het COV-mandaat uitoefent verwachten wij dit van 
jou: 

• Je zorgt voor een warm onthaal van nieuwe collega’s op school en zet je in om 
nieuwe leden te werven. Je bent zichtbaar als COV-afgevaardigde en onderschrijft 
onze standpunten. 

• Je bent de spreekbuis van je collega’s op school. Je komt op voor goede 
arbeidsomstandigheden en welzijn op het werk. 

• Je communiceert pijnpunten en noden in je school aan je kring- of regiobestuur. 

• Je staat in voor verspreiding van informatie aan onze leden. Op vragen van onze 
leden weet je basisinformatie te vinden en door te geven. Je verwijst door naar de 
COV-dienstverlening wanneer aangewezen. 

• Je neemt zoveel mogelijk deel aan syndicale vormingen, dat is jouw recht.  
Je aanwezigheid op infoavonden en andere activiteiten van je kring of regio houden 
je up-to-date. 

• Je werkt actief mee aan de uitvoering van syndicale acties en initiatieven. 

• Je staat open voor klachten en zorgen van je collega’s en helpt mee aan het 
oplossen van individuele en collectieve geschillen. 

• Je streeft naar een goede verstandhouding met de directeur en het schoolbestuur. 
       

 
1 Een COV-kandidaat militant is: een kandidaat vakbondsafgevaardigde of een kandidaat 
personeelsvertegenwoordiger in het LOC. 
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➢ Dit mag jij van het COV verwachten: 
 

• We houden je op de hoogte van de syndicale actualiteit via onze website, 
nieuwsbrieven, tijdschrift Basis, sociale media. 

• We bieden je syndicale vorming om je kennis te verrijken, je netwerk te vergroten 
en je collega’s beter te kunnen helpen. 

• We steunen je bij het beschermen van de privacy van onze leden. 

• We bieden technische en juridische ondersteuning bij overleg en conflicten. 

• Voor een luisterend oor en hulp bij moeilijke thema’s staat een team van 
bestuursleden, dienstverleners en inspraakbegeleiders voor je klaar. 

• Wij vormen je vangnet en hulplijn bij elke vraag of moeilijkheid die je tegenkomt in 
je taak als militant: daar kan je op rekenen! 

 
➢ Hier maken we samen werk van: 

 

• Samen dragen we onze waarden en onze missie mee uit: 
 
“Het COV wil het personeel van het gesubsidieerd basisonderwijs rechtszekerheid 
en werkcomfort bieden, hen erkennen in hun professionaliteit en betrekken bij de 
realisatie van uitstekend onderwijs. Op die manier ijvert het COV ook voor 
kwaliteitsvol onderwijs en gelijke onderwijskansen. Als vakbond verdedigt het COV 
de belangen van haar leden. Als onderwijsvakbond voelt het zich mee 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen. 
De missie van het COV steunt op de christelijke inspiratie waarop de syndicale en 
pedagogische werking wordt uitgebouwd.” 

 
Het COV is jou dankbaar voor je engagement. Samen blijven we trots, bezorgd en 
geëngageerd zorgen voor al het onderwijspersoneel, en daarmee voor kwaliteitsvol 
onderwijs in een duurzame, solidaire samenleving. Dat kan alleen dankzij jouw inzet.  
 
En daarom … 
… ben jij goud waard! 
 
Veel succes bij de komende verkiezingen! 
 

 


