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Inspraak
De regelgeving voorziet dat elke school 
betrokken is in een inspraakorgaan waar 
onderhandeld wordt over arbeidsvoor-
waarden en arbeidsomstandigheden. In 
het gesubsidieerd vrij onderwijs bestaan 
er twee mogelijke organen om deze in-
spraak waar te maken. 

Ofwel werk jij in een groter schoolbe-
stuur, dan moeten via de sociale verkie-
zingen een of meerdere ondernemings-
ra(a)d(en) opgericht worden waar alle 
scholen van dit bestuur moeten onder 
vallen. Ofwel werk jij in een vrije school 
die niet valt onder een ondernemings-
raad, dan moet een lokaal onderhande-
lingscomité worden opgericht. In beide 
gevallen moet het schoolbestuur initiatief 
nemen om de kiesprocedure op te star-
ten. Dat sluit echter niet uit dat onze 
vakbondsafgevaardigden, bestuursleden 
en inspraakbegeleiders het spreekwoor-
delijke duwtje in de rug moeten geven om 
de inspraak alle kansen te geven. 

Een LOC?
Het lokaal onderhandelingscomité (LOC) 
is een inspraakorgaan waarin evenveel 
mensen zetelen van het schoolbestuur 
als van het personeel. De delegatie van 
het schoolbestuur wordt aangeduid door 
het schoolbestuur, één van hen is de 
voorzitter van het LOC. De delegatie van 
het personeel bestaat uit de vakbondsaf-
gevaardigden aangevuld met verkozen 
personeelsvertegenwoordigers. Het LOC 
heeft de bevoegdheid om te overleggen 
en onderhandelen over thema’s die be-
langrijk zijn voor de personeelsleden 
zoals de structuur van het schoolbestuur, 
samenwerkingsverbanden, personeels-
beleid, het arbeidsreglement, algemene 
afspraken over deeltijds werk, … en zo-
veel meer. 

Een LOC voor elke school
Het basisprincipe is duidelijk: Ieder 
schoolbestuur richt voor elk van zijn 
scholen een LOC op. Behalve als de LOC-
bevoegdheden worden uitgeoefend door 

Vind jij inspraak ook zo belangrijk? Voor het COV is en blijft het lokaal onderhandelingscomité (LOC) het 

inspraakorgaan bij uitstek waar de collectieve belangen van alle onderwijspersoneelsleden worden behartigd 

door onze vakbondsafgevaardigden en personeelsvertegenwoordigers. We roepen dan ook alle schoolbesturen 

op om de vernieuwing van de LOC’s voor te bereiden, samen met het huidige LOC of de vakbondsafgevaardigden.

Een lokaal onderhandelingscomité 
in elke school! (of toch niet?)

Een LOC oprichten Elke school
Behoort jouw school tot het gesubsidieerd 
vrij onderwijs? Valt jouw school niet onder 
een ondernemingsraad? En heb je nog nooit 
gehoord van een LOC? Geen nood, een LOC 
oprichten kan altijd. Het schoolbestuur is 
verantwoordelijk maar we kunnen als COV 
ook een handje helpen. Neem contact op met 
de COV-inspraakbegeleider.

De regelgeving voorziet dat elke school betrokken is in een 
inspraakorgaan waar onderhandeld wordt over arbeidsvoor-
waarden en arbeidsomstandigheden. Voor de gemeente-
scholen is er in elke gemeente een afzonderlijk bijzonder co-
mité. In elke provincie werkt een afzonderlijk bijzonder co-
mité voor de provinciale scholen. De COV-
vakbondsafgevaardigden van de betrokken scholen verte-
genwoordigen hun collega’s in deze inspraakorganen.

Ik voel dat collega’s 
ernaar uit kijken dat 
ik in het LOC hun 
stem vertolk naar 
het schoolbestuur of 
de directie toe.
greet Vandergoten
25 jaar VA
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een ondernemingsraad, zoals we al aan-
haalden. Op de algemene regel zijn drie 
afwijkingen mogelijk. 
• Er wordt een LOC opgericht per pedago-
gische entiteit (scholen van eenzelfde 
schoolbestuur in één gebouwencomplex).
• Er wordt een LOC opgericht voor maxi-
maal 5 scholen van eenzelfde schoolbe-
stuur.
• Er wordt een LOC opgericht voor alle 
scholen van het schoolbestuur die beho-
ren tot eenzelfde scholengemeenschap.

Deze afwijkingen kunnen enkel na una-
niem akkoord met de lokale vakbondsaf-
vaardiging van alle betrokken scholen. Als 
jouw school een afwijking wil, dan moet 
daarover een schriftelijk akkoord gesloten 
worden met de vakbondsafgevaardigden 
van alle betrokken scholen. Het akkoord 
geldt voor de duur van het mandaat 
(2020-2023).

Naast die afwijkingen is het ook mogelijk 
dat enkele LOC’s onderling overeenkomen 
om een gemeenschappelijk LOC op te 
richten. In een overeenkomst wordt dan 
vastgelegd voor welke punten het ge-
meenschappelijk LOC bevoegd is. Ook 
deze overeenkomst geldt slechts voor de 
duur van het mandaat. Bij deze vorm van 
overeenkomst blijven de aparte LOC’s 
behouden.

moeten we verkiezingen opstarten? 
Of er al dan niet een kiesprocedure moet 
opgestart worden is afhankelijk van het 
aantal voorziene mandaten. Die manda-
ten worden berekend op basis van het 
aantal personeelsleden (die onder het 
bevoegde LOC zullen vallen). Elke vak-
bondsafgevaardigde (van elke vakorgani-
satie) neemt van rechtswege een man-
daat op in het LOC. Eventuele overblij-
vende mandaten worden ingevuld volgens 
een kiesprocedure die is vastgelegd in het 
kiesreglement. Het schoolbestuur is ver-
antwoordelijk voor de organisatie van de 
verkiezingen. 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de 
vakorganisaties spraken af om de verkie-
zingen te laten plaatsvinden tussen 25 
november en 6 december 2019. Vanuit de 
kiesdatum worden de andere belangrijke 
procedurestappen afgeleid. Je vindt de 
kalender op www.cov.be.

Tips
Werk	jij	in	een	vrije	school?	Weet	jij	
hoe	de	personeelsinspraak	op	jouw	
school	geregeld	is?	Praat	er	eens	
over	met	je	collega’s. Het is nooit te 
laat om een inspraakorgaan in het 
leven te roepen. Hulp of informatie 
nodig? Contacteer jouw 
COV-inspraakbegeleider 
(www.cov.be > dienstbetoon).

In	mei	2020	zullen	via	de	sociale	
verkiezingen	de	vertegenwoordi-
gers	in	ondernemingsraden	en	co-
mités	voor	preventie	en	bescher-
ming	verkozen	worden.	Deze kies-
procedure duurt 150 dagen van bij 
de start half december 2019 tot de 
kiesdatum in mei 2020. Valt jouw 
school onder deze wetgeving? 
Bevraag je tijdig bij de inspraakbe-
geleider in jouw regio.

Wil	je	graag	een	babbel	doen	over	
een	collectief	probleem	op	jouw	
school?	Heb	je	vragen	over	de	al-
gemene	organisatie	op	jouw	school	
of	in	jouw	scholengemeenschap?	
Zoek	je	als	vakbondsafgevaardigde	
steun	of	bevestiging?	Of	zoek	je	als	
militant	technische	informatie	en	
heb	je	nood	aan	ondersteuning	in	
het	inspraakorgaan? Onze vrijge-
steld secretarissen in de plaatselij-
ke secretariaten helpen je graag 
verder. Je vindt hun gegevens via 
www.cov.be.

Hoeveel mandaten zijn er per geleding 
(schoolbestuur/personeel)? 
Tot 25 personeelsleden: minimum 2 mandaten. 
Van 26 tot 50 personeelsleden: minimum 3. 
Van 51 tot 75 personeelsleden: minimum 4. 
Van 76 tot 100 personeelsleden: minimum 5 …

Het	COV	zet	sterk	in	op	het	overleg	
over	alle	aspecten	van	werken	in	
het	basisonderwijs.	Lees	meer	over	
inspraak	op	school.	
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