Gelukkig is er nog
dé VAKBOND!

VSOA staat voor Vrij Syndicaat voor het Openbaar
Ambt. Het VSOA Onderwijs is één van de elf
beroepsgroepen van het VSOA en verdedigt de belangen
van alle personeelsleden uit de onderwijswereld die bij
ons zijn aangesloten en onze visie en doelstellingen
onderschrijven. Die zijn gebaseerd op vier essentiële
principes:

Het VSOA oefent zijn syndicale werkzaamheden uit in
een filosofische en politieke onafhankelijkheid. Ons
liberaal syndicalisme is van pluralistische aard.
Als syndicalisten is het onze plicht om te waken over de
welvaart en het welzijn. We streven ernaar om door
overleg het privé-inkomen, de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden stelselmatig te verbeteren. We houden
daarbij rekening met de socio-economische en
technologische evolutie van de maatschappij. De
betrekkingen tussen overheid en werknemers worden
geregeld door vakorganisaties, die autonoom naast
elkaar leven, maar die hetzelfde belangenpotentieel
hebben. De onderlinge samenwerking en frontvorming
beschouwen wij als ideale werkbasis. Voorrang wordt
gegeven aan de onderhandeling, de communicatie en het
zoeken naar gemeenschappelijke raakpunten; eerder
dan het conflictmodel te hanteren. Dit neemt nochtans
niet weg dat syndicale druk, in al zijn vormen, dikwijls
noodzakelijk blijkt.
De onderwijsmaterie is echter zo specifiek, dat alle
onderwijsvormen - van kleuteronderwijs over basis- en
secundair
onderwijs
tot
deeltijds
kunstof
volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs - alleen
door
onze
specialisten-secretarissen
op
een
gepersonaliseerde en professionele manier behandeld
kunnen worden.

Een onderwijsvakbond bevindt zich in een aanhoudend proces van ontwikkeling en
evolutie. Een syndicale organisatie heeft dan ook de plicht de maatschappelijke
ontwikkeling op de voet te volgen. De vrije markt zorgt voor een globalisering van
onze maatschappij. Onderwijs en vorming moeten ervoor zorgen, dat de kloof
tussen arm en rijk wordt gedicht en dat de concurrentie en de ongelijke ontwikkeling
van de economieën een halt wordt toegeroepen.

Als representatieve vakorganisatie heeft het VSOA Onderwijs als basisdoelstelling
het personeel, tewerkgesteld in het onderwijs, bij te staan, te adviseren en te
verdedigen. Ons engagement steunt op het eigenbelang van de groep als zodanig,
maar vindt ook een ethische verantwoording in een liberaal-humanistische
benadering waarbij de individuele vrijheid onlosmakelijk verbonden is met de plicht
tot individuele en collectieve verantwoordelijkheid die deze vrijheid inhoudt. Deze
links-liberale maatschappijvisie kadert volledig in onze syndicale werking.

Deze maatschappijvisie is dan ook de drijfveer van onze
strijd voor het sociaalliberalisme waarin enkele belangrijke
waarden primordiaal zijn:

Het
VSOA
Onderwijs
vertegenwoordigt
alle
personeelsleden – zowel
statutaire
als
contractuele - die
tewerkgesteld zijn
in:

en doet dit in alle onderhandelings- en overlegcomités op:

Met de Vlaamse Regering onderhandelt het VSOA Onderwijs over de
onderwijsregelgeving en dat resulteert in onderwijsdecreten en –besluiten. Die zijn
van toepassing op al het onderwijspersoneel; ongeacht in welke categorie, op welk
niveau of in welk net zij tewerkgesteld zijn. Overleg tussen de beleidsmakers en de
personeelsvertegenwoordigers is een noodzaak, omdat het VSOA Onderwijs van
mening is, dat elke verandering of vernieuwing moet gedragen worden door het
ganse onderwijsveld. Is dat draagvlak er niet, dan is er ook weinig of geen kans op
slagen.

Daarnaast wordt er op centraal niveau ook
onderhandeld met het GO! Onderwijs van
de Vlaamse Gemeenschap en verder met de
inrichtende machten van het Officieel
Gesubsidieerd en het Vrij Gesubsidieerd
Onderwijs en met de bestuursorganen van
hogescholen en universiteiten.
Verder zijn we vertegenwoordigd in:

en kunt u op ons een beroep doen:

Het VSOA Onderwijs participeert te allen
tijde
en
overal
aan
het
onderwijsgebeuren…

Het VSOA Onderwijs verleent zijn diensten aan alle
onderwijspersoneelsleden uit om het even welk
onderwijsnet, uit om het even welke categorie en op elk
niveau. Het gaat hierbij concreet over actieve – zowel
statutairen als contractuelen - als gepensioneerde
personeelsleden uit:
Ook werkzoekenden, schoolverlaters en studenten uit de lerarenopleiding kunnen
op onze diensten een beroep doen.

Regelgeving
▪ Verstrekken van correcte informatie en advies i.v.m.
onderwijsregelgeving
▪ Verdedigen van uw persoonlijke belangen tijdens de overleg- en
onderhandelingscomités in uw school of instelling
Aanstelling, vaste benoeming en reaffectatie
▪ Controle op de correcte toewijzing van de opdrachten bij de aanvang
van het schooljaar voor tijdelijke personeelsleden aangesteld voor
bepaalde en voor doorlopende duur
▪ Controle op de correcte toewijzing van vaste benoeming, mutatie,
nieuwe affectatie, toelating tot de proeftijd
▪ Controle op een correcte toepassing van reaffectatie en
wedertewerkstelling
▪ Advies bij het zoeken naar een betrekking
▪ Hulp bij de aanvraagprocedure voor een tijdelijke aanstelling voor
doorlopende duur en vaste benoeming en bijstand bij het bepalen
van je voorrang daarvoor
▪ Op aanvraag optreden als waarnemer tijdens selectiegesprekken,
proeven en examens
Verlofstelsels & loopbaanonderbreking
▪ Deskundig advies in het maken van de juiste keuze inzake
loopbaanonderbreking, verlofstelsel
▪ Berekening van de financiële weerslag ervan
Wedde
▪ Correcte prognose van je wedde
Juridische bijstand
▪ Verlenen van juridische bijstand bij: conflicten, toewijzing van vaste
benoeming, weddeproblemen, orde- en tuchtmaatregelen, Raad van
State, Arbeidsrechtbank, Kamer/ Raad en College van Beroep

Bij het VSOA Onderwijs bent u als lid geen nummer! Het is maar
één van onze slagzinnen om aan te geven, dat onze organisatie
dicht bij haar leden wil staan en dat zij te allen tijde op ons kunnen
rekenen; ook dicht bij hun woonplaats!

Het VSOA Onderwijs staat dicht bij zijn leden.
Een persoonlijk onderhoud met de bevoegde
secretaris van jouw afdeling is mogelijk! Dit kan
- na afspraak - op de desbetreffende
onderstaande locatie.
Antwerpen

Oost-Vlaanderen

Limburg

Dirk Dietrich
0478/64 00 73

Björn Van Lysebetten Erik De Naeyer
0478/64 00 56
0471/79 63 04

Sabine Huybrecht
0472/30 11 09

ACLVB kantoor
Londenstraat 25/1
2000 Antwerpen

ACLVB kantoor
Koning Albertlaan 95
9000 Gent

ACLVB kantoor
Koningin Astridlaan 34
3500 Hasselt

West-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Hoger Onderwijs

Wim Van Der Schueren
0471 79 22 13

Philip Berger
0476/74 01 33

Wauter Leenknecht
0470/19 29 88

BRUGGE ACLVB
Houtkaai 23
8000 Brugge

VSOA Onderwijs
Boudewijnlaan 20 – 21
1000 Brussel

VSOA Onderwijs
Boudewijnlaan 20 – 21
1000 Brussel

Als leerkracht staat u alleen voor de klas,
maar het VSOA-Onderwijs zorgt ervoor, dat
u niet alleen staat in het uitoefenen van uw
job. Dit geldt trouwens voor ieder
personeelslid uit het onderwijs, want voor
elk van u streven wij naar de meest
optimale werkomstandigheden.
Niettegenstaande het VSOA-Onderwijs niet
de grootste speler is, verkondigen én
verdedigen wij volmondig én met volle
overtuiging het standpunt van al onze leden
in de diverse onderhandelings- en
overlegcomités en raden waarin wij zetelen.
Door onze relatieve kleinschaligheid
kunnen wij u bovendien garanderen, dat uw
dossier individueel en naar maat zal worden
behandeld. Bij ons bent u dus géén
nummer, bent u niet één van de vele
leden… Ons leidmotief luidt dan ook:
Bij het VSOA-Onderwijs
staat het lid centraal!

Een aansluitingsformulier kan je krijgen bij de
vakbondsafgevaardigde
van
het
VSOA
Onderwijs in uw school of door een mailtje te
sturen
naar:
info@vsoa-onderwijs.be
Je kan dat formulier ook downloaden van onze
website www.vsoa-onderwijs.be
Het ingevuld én ondertekend aansluitingsformulier
mail
je
naar:
info@vsoa-onderwijs.be
of stuur je via de post naar:

Digitaal aansluiten kan ook via onze website.
https://vsoa-onderwijs.be/nl/lid-worden/online-formulier

Voor meer informatie omtrent de administratieve afhandeling van uw aansluiting
en de modaliteiten m.b.t. de betaling van de ledenbijdrage verwijzen we graag
door naar onze website. Na aftrek van de syndicale premie, die u jaarlijks zal
ontvangen, betaalt u slechts 7,45 € per maand of 0,24 euro per dag voor
een onderwijsloopbaan zonder zorgen…

actieven
gepensioneerden
studenten

per maand
€ 14,95

per jaar
€ 179,40

€ 4,95

€ 59,40

Dankzij het VSOA-voordelenplatform kan u als lid
van het VSOA Onderwijs het hele jaar door
profiteren van exclusieve kortingen en voordelen.

Die kortingen en voordelen krijgt u bij een resem
handelaars in België: van lokale winkels en
nationale retailers tot webshops en pretparken. U
shopt dus met grote kortingen bij honderden
handelaars, winkelketens en webwinkels. Ideaal
voor de prijsbewuste consument, want zo bespaart
u ieder jaar tot duizenden euro’s bij uw favoriete
winkels!

Dit mooie voordeelpakket dat het VSOA aanbiedt,
wordt bovendien regelmatig vernieuwd waardoor
er wordt ingespeeld op de noden en wensen van
onze leden.

Daarbovenop zijn er ook nog heel wat extra’s
zoals:
►
►
►
►

wedstrijden;
tijdelijke acties
thematische nieuwsbrieven;
bepaalde kortingen die cumuleerbaar zijn met
acties, promoties en solden.
Het voordelenplatform www.vsoa-voordelen.be is
voorbehouden aan onze leden. Word daarom
vandaag nog lid! Je ontvangt dan de nodige
informatie waarmee je je kan registreren. Na
registratie
krijg
je
toegang
tot
het
voordelenplatform.
Surf naar https://www.vsoa-voordelen.be/
en ontdek er alle voordelen.

Voor alle reservaties kan je als VSOA-lid
https://www.cazura.be/nl/ van de ACLVB.

terecht

Als lid geniet je van extra voordelige tarieven* op jouw
vakantie bij Cazura. Verblijf je voor een langere periode
van twee of meer weken dan geniet je eveneens van extra
korting.
* Om in aanmerking te komen voor het ledentarief, dient u minimum 12
maanden bijdragen betaald te hebben.

op

de

website

Je verblijft in moderne appartementen aan de Belgische kust of de Côte d'Azur in
Frankrijk, allen uitgerust met het nodige comfort zodat je je meteen thuis voelt.

Onze Belgische vakantiebestemmingen vind je in Blankenberge, Oostende,
Middelkerke, Westende, Nieuwpoort en De Panne. Daarnaast kan je via de partner
Azur-en-Ardenne een frisse neus ophalen in de uitgestrekte bossen rond het
pittoreske dorpje Barvaux.
Hou je van warmere temperaturen, dan kan je de Franse zon opzoeken in Cavalairesur-Mer.

Ga dan naar https://www.cazura.be/nl/ en klik op de knop “verifiëren” en geef
je e-mailadres, geboortedatum en VSOA-lidnummer in.
Geef daarna de verificatiecode in die je toegestuurd kreeg via e-mail. Je ziet
vervolgens de tarieven die voor jou van toepassing zijn, dit wil zeggen met aftrek
van de exclusieve korting.
Je kan je reservatie nu verder afwerken.

De leden die tijdelijk – voor bepaalde of
doorlopende duur - zijn aangesteld, kunnen hun
eventuele werkloosheidsuitkeringen via de ACLVB
uitbetaald krijgen. De ACLVB behandelt dan hun
werkloosheidsdossier. De nauwe samenwerking
tussen het VSOA Onderwijs en de ACLVB vormt
dus een meerwaarde voor onze leden.

Het
magazine
Argument
verschijnt
tweemaandelijks en de Nieuwsbrief VSOA
Onderwijs tien keer per jaar. Elk lid van het
VSOA Onderwijs krijgt het magazine thuis
gestuurd. De Nieuwsbrief VSOA Onderwijs
ontvangt u iedere maand digitaal.
Zowel in Argument als in de Nieuwsbrief VSOA
Onderwijs vindt u interessante informatie en het
standpunt van het VSOA Onderwijs aangaande
actuele
onderwijsitems
en
de
lopende
onderhandelingen. Verder wordt ook de concrete
toepassing van nieuwe regelgeving uitvoerig
toegelicht en in de terugkerende rubriek FAQ
(Frequently Asked Questions) geven wij het
antwoord op de meest gestelde vragen van de
afgelopen maand. Ook aankondigingen allerhande
– van vormingsdagen voor afgevaardigden tot
deelname aan beurzen… - worden daarin
gepubliceerd.

De
website
www.vsoaonderwijs.be is een belangrijke
informatiebron voor onze leden. U
verneemt het “Nieuws heet van de
naald” en u wordt op de hoogte
gehouden van dringende, belangrijke
mededelingen. Daarnaast vindt u er ook
verslagen en foto- en videoreportages
van gevoerde acties en informeren wij u
over het verloop van de gevoerde
onderhandelingen en de uitkomst
daarvan. Geregeld publiceren wij ook
artikels waarop u kunt reageren en
peilen wij naar de mening van onze
leden. Het is dus aangeraden om
geregeld de website te raadplegen.

Het VSOA Onderwijs verspreidt een aantal handige
brochures met daarin heel wat nuttige informatie
aangaande specifieke thema’s uit het onderwijs.
Voor leden van het VSOA Onderwijs zijn alle
brochures gratis ter beschikking. Aanvragen kan via
e-mail naar: info@vsoa-onderwijs.be

Als lid van het VSOA Onderwijs ontvang je jaarlijks een syndicale premie.
Daardoor krijg je meer dan de helft van je ledenbijdrage terugbetaald. Voorwaarde
is wel, dat je gedurende een heel jaar (= refertejaar) aangesloten bent. Je krijgt de
premie uitbetaald het jaar volgend op het refertejaar.
Aan het onderwijspersoneel stuurt de overheid (de Vlaamse Gemeenschap, de
provincie of de gemeente) automatisch een aanvraagformulier toe voor deze
financiële tegemoetkoming. Je moet dit formulier enkel verder aanvullen en
ondertekenen en vóór eind juni aan ons bezorgen.

►
►
►
►

►
►
►
►

