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Interview
Iedere school verdient
een ACOD-afgevaardigde
Een afgevaardigde in iedere school, daarnaar streeft algemeen 
secretaris Nancy Libert. Daarom zetten we iedere maand één of 
meer afgevaardigden in de kijker. Deze maand zijn we neerge-
streken in de Bagattenstraat in Gent, vlakbij De Vooruit.

We legden vier afgevaardigden op de rooster. Veerle Van Nuffelen 
(49 jaar, drie dochters) geeft Keramiek in de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten Dendermonde. Dirk Blendeman (62 jaar, 
twee stiefkinderen en kleinkind) is leraar Geïntegreerde Algemene 
en Sociale Vorming in BuSO Don Bosco Aalst. Stephan De Smeyter 
(59 jaar) is kleuteronderwijzer in GO!-school De Keimolen Kruis-
houtem. Thomas Renard (45 jaar, twee kinderen) geeft Fotografie 
in het Secundair Kunstinstituut Gent. Onze algemeen secretaris, 
zelf met Gentse wortels, schoof mee aan de tafel.

Rechtvaardigheidsgevoel

We zullen beginnen met een klassieke vraag: waarom zijn jullie 
afgevaardigde geworden?

Stephan De Smeyter: “Ik ben nogal sociaal ingesteld en ik had 
toestanden gezien waarvan ik dacht dat we ze als vakbond zouden 
kunnen veranderen.”

Veerle Van Nuffelen: “Voor ik lesgaf, werkte ik bij een taxibedrijf. 
Ik was daar ten onrechte ontslagen en ben geholpen door mijn 
vakbond. Toen ik nog niet zo lang in het onderwijs stond, had ik 
problemen met mijn benoeming. Ik heb dat samen met mijn col-
lega’s kunnen oplossen. Daarom vroeg Tania me om afgevaardigde 
te worden. Ik heb dat gedaan, ook omdat ik een groot rechtvaar-
digheidsgevoel heb.”

Wat was jouw motivatie, Thomas?

Thomas Renard: “Ik was van in het begin lid van de vakbond. Toen 
onze afgevaardigde ermee stopte, heeft hij me gevraagd hem op 
te volgen. Ik heb dat zonder aarzelen gedaan. Net als Veerle heb ik 
een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik vind het belangrijk dat alle 
werknemers beschermd worden, dat ze een correct loon en een 
degelijk pensioen hebben, dat hun ziekteverlof in orde is,… Ook 
de kloof tussen arm en rijk moet kleiner. Hoeveel mensen leven 
er nu niet aan de rand van de samenleving met een inkomen van 
1.200 euro? Ook om dat te bewaken ben ik syndicaal actief.”

Jij kijkt dus over het ‘muurtje’ van onderwijs. Moet ACOD On-
derwijs dat meer doen, vind je, of volstaat het dat wij ons bezig-
houden met ons statuut, onze verloven, ons pensioen?

Thomas Renard: “Wij mogen in zekere zin niet dezelfde fout ma-
ken als de N-VA. Zij kijken te veel naar Vlaanderen en te weinig 
naar Europa of de wereld. Zo moeten wij ook onszelf bekijken 
vanuit een breder geheel. Het gaat niet alleen over onderwijs, het 
gaat over de organisatie van onze ganse samenleving. We moeten 

streven naar een zo groot mogelijke gelijkheid, op een manier dat 
het voor iedereen aangenaam is. We moeten dus kijken naar het 
grotere geheel.”

Nancy Libert: “Ik denk dat we al naar het grotere geheel kijken. 
Als er maatregelen op de onderhandelingstafel liggen, dan kijken 
wij altijd naar het belang van het kind en het personeel. Soms is 
dat niet gemakkelijk, want het belang van het kind en het belang 
van het personeel vallen niet altijd samen. Een eenvoudig voor-
beeldje. Als men ons zou voorstellen om ook op woensdagmiddag 
lessen te voorzien, dan zou dat voor sommige ouders en leerlin-
gen positief zijn. Het personeel zou hier niet zo positief tegenover 
staan, denk ik.”

Jij bent een beetje een buitenbeentje, Dirk, jij bent afgevaar-
digde geworden in een katholieke school. Hoe ben je daartoe 
gekomen?

Dirk Blendeman: “In 2008 hadden wij problemen met onze direc-
tie en een aantal mensen vond dat de COC te weinig deed om die 
op te lossen. Dan zijn wij met een man of tien overgestapt naar de 
ACOD.”
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En hoe reageren de directie en het schoolbestuur op de aanwe-
zigheid van zo veel ACOD’ers op school?

Dirk Blendeman: “Die maken daar geen probleem van.”

Afgevaardigde in iedere school

Nancy Libert: “Jullie weten dat we in iedere school een afgevaar-
digde willen. Hoe pakken we dat best aan?”

Veerle Van Nuffelen: “Tijdens de staking van 14 december stond 
ik mee aan de brug van Meulestede (bij de haven van Gent, 
n.v.d.r.). Ik had geen collega’s meegekregen, maar er waren wel 
vrienden uit scholen waar geen afgevaardigde is. Die hadden 
op mijn Facebook-tijdslijn gezien dat ik daar zou zijn en waren 
daarom ook naar Meulestede afgezakt. Je bent dus niet alleen 
afgevaardigde voor je eigen school.”

Stephan De Smeyter: “Dat klopt, ik krijg meer en meer telefoon 
uit scholen waar geen afgevaardigde is.”

Veerle Van Nuffelen: “Ik heb tijdens die actie van 14 december 
een paar mensen gevraagd of ze geen afgevaardigde wilden wor-
den in hun school. Maar ze waren lid van het ACV.” (lacht)

Stephan De Smeyter: “Voor grote scholen, zoals er in Gent veel 
zijn, is dat geen probleem, maar het wordt moeilijker en moeilijker 
om iemand te vinden in die kleine schooltjes op de buiten. Mijn 
verklaring: wij hebben geen beschermd statuut en zitten vaak al-
leen tegenover onze directeur.”

Thomas Renard: “Dat is een heel belangrijk punt. Misschien moe-
ten we dat op een congres behandelen. Je onderhandelt met je 
baas. Hij kan het je moeilijk maken, bijvoorbeeld met evaluaties. 
In de privé zijn de délégués beter beschermd.”

Dirk Blendeman: “Dan moeten die evaluaties wel goed opgesteld 
zijn, Thomas.”

Nancy Libert: “Bovendien worden ook in de privésectoren afge-
vaardigden gepest en zelfs ontslagen wegens hun vakbondswerk. 
Kijk maar naar wat onlangs gebeurd is bij Verko in Dendermonde.”

Communicatie

Hoe communiceren jullie met jullie leden? Werkt de directie 
daarin mee of tegen?

Dirk Blendeman: “Ik heb de indruk dat onze directeur niet dwars-
ligt als wij willen communiceren. Ik stel wel vast dat ons prikbord 

vroeger in het zicht hing en nu achter de deur hangt (lacht). Mo-
menteel stuur ik e-mails, maar ik zou Smartschool gebruiken als 
dat mocht.”

Stephan De Smeyter: “Ik neem kopieën en steek die in ieders 
postvak, ook bij de collega’s die niet aangesloten zijn. Behalve als 
de informatie voordelig is (lacht).”

Veerle Van Nuffelen: “Wij hebben geen ‘echte’ leraarskamer 
meer, maar zitten gewoon tussen de studenten. Als we samen aan 
het eten zijn, leg ik wat informatie op tafel en praten we met el-
kaar, leden en niet-leden. Ik stuur ook e-mails naar onze leden.”

Thomas Renard: “Ik heb een goede verstandhouding met mijn 
directeur omdat wij op een genuanceerde manier met elkaar kun-
nen praten wanneer het nodig is. We kunnen ons in elkaars stand-
punten verplaatsen en raken zo vooruit om tot een consensus te 

komen. Ik contacteer onze leden op hun privé-mailadres. School 
en privé hou ik graag gescheiden, dat lijkt me veiliger.”

Reageren jullie leden ook op jullie communicatie?

Stephan De Smeyter: “Ik krijg veel reactie op de kopieën die ik in 
de vakjes steek. Dan komen tijdens de pauze de gesprekken los.”

Dirk Blendeman: “Als er wat beroering is of als er sprake is van 
acties, dan is er in de leraarskamer veel commotie. Er komen ook 
vragen als we folders verdelen of affiches ophangen.”

Thomas Renard: “Ik krijg gewoonlijk reacties in de wandelgangen. 
Mensen spreken me aan, maar op e-mails reageren ze amper, 
behalve bij stakingen en acties.”

Veerle Van Nuffelen: “Bij ons wordt er meestal gediscussieerd 
tijdens de pauzes. Staken doen sommige van mijn collega’s wel, 
maar mee gaan betogen, zover gaan ze niet.”

Kunnen jullie de jongeren bereiken?

Stephan De Smeyter: “Jonge mensen hebben minder en minder 
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Infosessie modernisering secundair 
onderwijs
Grote bezorgdheid
120 ongeruste collega’s (de meeste uit het secundair onderwijs, maar sommige kwamen 
ook uit onder meer het basisonderwijs en de CLB’s) waren op 30 januari naar Brussel 
afgezakt. 
Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs, en drie topmensen van het GO! 
(Saskia Lieveyns, Marc Smets en Luc Vernaillen) gaven hen informatie over de nakende 
hervorming van het secundair onderwijs. Opvallend: de aanwezigen maakten zich in de 
eerste plaats zorgen om de kwaliteit van het onderwijs en om de leerlingen, pas dan om 
hun eigen positie.

 Je kan de foto’s van deze dag bekijken in ons flickr-album (zie www.acodonderwijs.be/
tribune 1903).

nancy.libert@acod.be

Buitenlands nieuws
Onrust onder directeurs 
in Nederland
Schoolleiders – zo worden de directeurs 
genoemd bij onze noorderburen – roeren 
zich al een tijdje in Nederland. Ze vragen 
meer erkenning en waardering voor hun 
job. Ze willen ook minder werkdruk en 
een beter salaris voor schoolleiders in het 
primair onderwijs.

In de week van 4 februari hebben ze een 
bijzondere actie gevoerd. Het organiseren 
van vervanging voor afwezige leerkrachten 
kost hen in toenemende mate onevenre-
dig veel tijd. Regelmatig is het resultaat 
dat er geen vervanger beschikbaar is en 
wordt de last afgewenteld op het team. 
Daarom hebben ze deze keer geen vervan-

gers gezocht voor afwezige leerkrachten. 
Er werden ook geen noodoplossingen 
– klassen samen plaatsen, deeltijdse per-
soneelsleden extra uren geven,…  – ge-
nomen.  Kinderen worden dan naar huis 
gestuurd of gewoon op school opgevan-
gen. Wordt vervolgd…

jeanluc.barbery@acod.be

visie op de vakbond. Onlangs vroeg ik een 
jonge collega of zij zich wilde aansluiten bij 
de vakbond. ‘De vakbond?’ antwoordde 
ze, ‘Dat moet ik eens aan mijn ma vragen. 
Is dat de CM?’ Jongeren zijn er minder 
mee bezig, tot op het moment dat ze een 
probleem hebben.”

Nancy Libert: “Inderdaad, sommige jon-
geren kennen het verschil zelfs niet meer 
tussen een ‘ziekenbond’ en een vakbond. 
Ze zien de vakbond meer en meer als een 
verzekeringsmaatschappij. Dat is heel 
jammer. Wij verdedigen niet alleen de 
belangen van het personeel, wij bouwen 
ook een visie op rond goed onderwijs. 
Het is belangrijk dat wij deze visie kunnen 
opbouwen met de input van verschillende 
leeftijdscategorieën.”

Veerle Van Nuffelen: “Ik stel bij de jonge-
ren vaak onverschilligheid vast. De regel-
geving omtrent pensioenen zal nog vaak 
veranderen tegen de dag dat zij aan de 
beurt zijn, denken ze. Het verandert toch 
constant. Voor hen is het een ver-van-
mijn-bed-show.”

Stephan De Smeyter: “Mijn jonge col-
lega’s lopen de ganse dag op hun tippen 
en vragen mij soms hoe ik dat al zo lang 
volhoud. Ze kunnen niet geloven dat zij dat 
ooit zullen kunnen. Ik zeg hen dan dat ze 
wel zullen moeten, omdat ze anders zon-
der inkomen vallen.”

Dirk, het laatste woord is aan jou, want 
jij bent de nestor van ons gezelschap. 
Welk syndicaal advies geef jij aan de 
jonge collega’s in het onderwijs?

Dirk Blendeman: “Ik zou hen in de eerste 
plaats aanraden lid te worden van een 
vakbond. Het lijkt inderdaad misschien 
een ver-van-mijn-bed-show, want meest-
al wordt er pas een beroep gedaan op een 
vakbond wanneer er problemen opduiken. 
Toch is hun steun nodig om ons sterker te 
maken.”
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8 maart, Internationale Vrouwendag
Jongeren staan opnieuw op de barricaden
Jongeren plaatsten actie opnieuw op de 
agenda. Begin dit schooljaar waren er 
acties tegen Schild & Vrienden en van-
daag zijn er de scholierenstakingen voor 
het klimaat. Op 8 en 9 maart volgen er 
ook marsen tegen seksisme, waarin jon-
geren mee het voortouw nemen.

ACOD Onderwijs sprak met een aantal 
jongeren over hun engagement binnen 
deze bewegingen. Arne Lepoutre (student 
film- en televisiestudies aan de UGent), 
Febe Van Maele (student leerkracht lager 
onderwijs aan de Vives Hogeschool in 
Brugge) en Frede Verleye (student Kunst-
wetenschappen aan de UGent).

Wat vinden jullie van de schoolstakin-
gen?

Frede Verleye: “De spontane basis waarop 
jongeren zichzelf organiseren, is indruk-
wekkend. Voor veel scholieren is het over-
slaan van de lessen een grote stap, toch 
blijft de opkomst immens. Op heel wat 
plekken nemen we initiatief voor lokale 
acties zoals betogingen of de aangekon-
digde zitstakingen op middelbare scholen. 
Er wordt ook gediscussieerd onder jonge-
ren over welke eisen en welk programma 
nodig zijn voor de klimaatstrijd.”

De ecologische crisis is duidelijk voor heel 
wat jongeren een groot issue. Zijn er nog 
andere thema’s waarrond jongeren de 
strijd aangaan?

Arne Lepoutre: “Zeker, maar de kli-

maatopwarming staat ook niet naast deze 
andere thema’s. Een slogan die ik tijdens 
de scholierenprotesten gezien heb, maakt 
dit concreet: ‘Climate justice is social 
justice’. In 2018 bezitten de 26 rijksten 
evenveel als de armste helft van de we-
reldbevolking. Superrijken worden alleen 
maar rijker, terwijl de meerderheid erop 
achteruit gaat. Het zijn die superrijken, die 
blijven vervuilen, de winsten privatiseren 
en de ecologische kosten socialiseren. Veel 
jongeren pikken dit niet meer en laten zich 
niet langer doen. Daarom namen we on-
langs met een groep West-Vlaamse jonge-
ren en werkenden initiatief voor een Mars 
Tegen Seksisme in Kortrijk op 9 maart, de 
dag na de Internationale Vrouwendag.”

Waarom is die strijd tegen seksisme voor 
jullie zo belangrijk?

Febe Van Maele: “Die immense onge-
lijkheid waarover Arne het heeft, blijft 
niet zonder gevolgen. Dat is waarom we 
deze betoging organiseren en we met 
Campagne ROSA van 8 maart opnieuw 
een dag van strijd willen maken. De gelijk-
heid tussen man en vrouw in de wet leidt 
niet tot feitelijke gelijkheid. Binnen een 
systeem met een dergelijke structurele 
ongelijkheid zijn thema’s als seksisme nog 
moeilijk te herleiden tot individuele geval-
len. Van jongs af aan worden we via porno 
en reclame van de cosmetische industrie 
bestookt met geïdealiseerde beelden van 
het vrouwenlichaam. Dit uit zich bij jon-
geren in een onzekerheidsgevoel en geeft 
verwrongen ideeën over meisjes. Opmer-

kingen, schunnige blikken in de publieke 
ruimte,… Dit brengt een gevoel van kwets-
baarheid met zich mee.”

Seksisme is geen individueel voorval zeg 
je, wat is het dan wel?

Frede Verleye: “Seksisme kent effectief 
geen individuele oorzaak. Het probleem is 
niet die ene leerkracht, prof, school of fa-
culteit. Nee, het zijn onder andere die op 
machtsrelaties gebaseerde ideaalbeelden. 
Het is de besparingslogica die seksisme in 
de hand werkt en er vaak voor zorgt dat 
seksisme onbestraft blijft of genormali-
seerd wordt, terwijl informatie, preventie 
en opvang tekortschieten. Daarom moe-
ten we seksisme, ongelijkheid en asociaal 
beleid collectief bestrijden. We roepen 
iedereen dan ook op massaal aanwezig te 
zijn en de oproep te verspreiden en onder-
tekenen. Met Campagne ROSA willen we 
van 8 maart opnieuw een dag van strijd 
maken, dit jaar doen we dat op 9 maart in 
Kortrijk.”

Komen er nog andere grote acties aan 
zoals de Mars tegen Seksisme?

Arne Lepoutre: “Zeker, we blijven staken 
op donderdagen en roepen op om verder 
comités te blijven uitbouwen. Ook zes 
dagen na onze Mars tegen Seksisme, op 
15 maart, is er een internationale staking 
voor het klimaat. Op die dag willen we 
zoveel mogelijk jongeren en werkenden in 
staking laten gaan.”

Walk-out tegen 
seksisme
Ook de ACOD organiseert op 8 maart ac-
ties tegen seksisme. Onze militanten van 
Onderwijs en Overheidsdiensten nemen 
het voortouw om aan de VUB en UGent 
een walk-out tegen seksisme te organi-
seren. Naast de traditionele pamfletten 
maakten we ook een filmpje om te mo-
biliseren. Je kan dat bekijken op YouTube 
(www.acodonderwijs.be/tribune 1903).
Afspraak: 12.00 uur aan het rectoraat 
UGent, 15.00 uur aan het rectoraat VUB.
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Commissiedag in het teken van burn-out
Ieder jaar worden de leden van onze 
commissies en onze militanten uitge-
nodigd op onze commissiedag. Dit jaar 
stond die in het teken van burn-out. De 
interesse was groot. Dat bleek niet alleen 
uit de grote opkomst, maar ook uit de 
vaak geladen reacties tijdens de uiteen-
zettingen.

Nancy Libert stelde het rapport ‘Ziektever-
zuim’ voor. Onthutsende cijfers: psychoso-
ciale factoren blijven de meeste slachtof-
fers maken. Wat pas echt verontrust, is de 

toename van psychosociale factoren bij de 
allerjongste collega’s. We kunnen spreken 
van een verdubbeling op twee jaar tijd…

 Je kan onze analyse en het rapport lezen 
op onze website (www.acodonderwijs.be/
tribune1903).

Jo Coulier benaderde het fenomeen burn-
out vanuit het arbeidsrecht en lichtte 
toe hoe men als afgevaardigde psycho-
sociale risico’s kan benaderen vanuit de 
Sobane-strategie. Er kwamen veel vragen 

en opmerkingen uit de zaal, maar de be-
langrijkste was wellicht: wat kunnen wij als 
syndicalist hieraan doen?

 Een terechte vraag. Daarom zal ACOD 
Onderwijs in de week van 29 april één of 
meer vormingen organiseren voor afge-
vaardigden. Noteer dit alvast in je agenda 
en kijk regelmatig op onze website en 
Facebook-pagina voor concrete info.

nancy.libert@acod.be
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