
 

STAKING: VRAGEN EN ANTWOORDEN 

Over de schoolorganisatie 

 

1. Wie is verantwoordelijk om de meldingen te doen aan het werkstation? 
Antwoord:  
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de procedures. Zij moet alle nodige 
maatregelen treffen om te voldoen aan de verplichtingen. Er kan echter geen stakend personeel 
opgevorderd worden om de formaliteiten te vervullen.  
 

2. Mag het schoolbestuur in een brief aan de ouders vermelden welke leerkrachten al dan niet 
zullen staken? 
Antwoord: 
Neen, dat mag niet.  
Het schoolbestuur schendt hiermee de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 
Volgens deze Verordening mogen persoonsgegevens enkel verwerkt worden met ‘expliciete’ en 
‘ondubbelzinnige’ toestemming van de betrokkenen 
Het schoolbestuur moet ouders informeren of de school op de stakingsdag open of gesloten is 
en of er al dan niet toezicht wordt georganiseerd. Maar deze doelstelling kan ook bereikt 
worden zonder individuele persoonsgegevens aan ouders mee te delen.  
Bovendien kan het schoolbestuur niet stellen dat de leerlingen van de bij naam genoemde 
personeelsleden niet naar school moeten komen en andere wel. Ofwel is er opvang voor de 
leerlingen ofwel is de school gesloten.  
 

3. Wie is verantwoordelijk voor de organisatie van de opvang van de aanwezige leerlingen op 
een stakingsdag? 
Antwoord: 
De reglementering is klaar en duidelijk: de verantwoordelijkheid voor het organiseren van het 
toezicht ligt bij het schoolbestuur. Mocht vóór de staking, uit het overleg met de 
verantwoordelijke vakorganisatie(s), blijken dat het aantal niet-stakende personeelsleden niet 
toereikend zal zijn om toezicht te houden, dan dient het schoolbestuur te zorgen voor een 
doelmatig toezicht. Indien echter zou blijken dat dergelijk toezicht niet mogelijk is, dan moeten 
de ouders hiervan in kennis gesteld worden. 
Overigens dienen, in geval van staking, de ouders steeds op de hoogte te worden gebracht van 
de maatregelen die werden getroffen voor de opvang van de leerlingen. 
De beslissing om de onderwijsinstelling tijdens de staking eventueel te sluiten, behoort tot de 
bevoegdheid van het schoolbestuur. 
 

4. Kan een schoolbestuur beslissen om een school te sluiten? 
Antwoord: 
Ja, dat kan! Indien uit het overleg met de verantwoordelijke vakorganisatie(s) blijkt dat het 
aantal niet-stakende personeelsleden niet toereikend zal zijn om toezicht te houden, dan dient 
het schoolbestuur te zorgen voor een doelmatig toezicht. Indien echter zou blijken dat dergelijk 
toezicht niet mogelijk is, dan moeten de ouders hiervan in kennis gesteld worden. 
Overigens in geval van staking dienen de ouders steeds op de hoogte te worden gebracht van 
de maatregelen die werden getroffen voor de opvang van de leerlingen. 
De beslissing om de onderwijsinstelling tijdens de staking eventueel te sluiten, behoort tot de 
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bevoegdheid van het schoolbestuur. 
 

5. Kan een schoolbestuur haar verantwoordelijkheid om te voorzien in opvang doorgeven aan 
de directeur, door de directeur een mandaat te geven? 
Antwoord: 
Als er voldoende personeelsleden in de school zijn die niet staken dan kan de directeur op 
voorhand het toezicht door deze personeelsleden op de stakingsdag regelen. 
Wanneer de meerderheid van de personeelsleden en de directeur van de school staken en de 
opvang niet kan georganiseerd worden dan kan deze directeur niet anders dan het 
schoolbestuur melden dat hij niet in de mogelijkheid is om toezicht te organiseren met het 
personeel dat onder zijn bevoegdheid valt. Mandaat of geen mandaat: het schoolbestuur moet 
de beslissing nemen of de school gesloten wordt of niet. Meent het schoolbestuur de school te 
moeten open houden dan moet zij zelf voor voldoende toezicht op de leerlingen zorgen zonder 
daarbij beroep te doen op de stakende personeelsleden. 
Het schoolbestuur kan zijn verantwoordelijkheid niet afwentelen door de directeur een 
mandaat te geven om het toezicht te organiseren. Het is ongeoorloofd de directeurs die 
wensen te staken onder druk te zetten om toch aanwezig te zijn in de school. Ook hun 
stakingsrecht is onaantastbaar. 
 

6. Mag een schoolbestuur beslissen om de school te sluiten terwijl er niet-stakende 
personeelsleden zijn? 
Antwoord: 
De beslissing van een schoolbestuur om de school te sluiten heeft enkel effect op de leerlingen. 
Personeelsleden die niet staken moeten in dat geval wel aanwezig zijn. Zij kunnen  
belast worden met pedagogische taken in het belang van de hele school. 
 

7. Wat moet een schoolbestuur doen indien er onvoldoende niet-stakende personeelsleden zijn 
om toezicht te houden op de aanwezige leerlingen en de veiligheid van deze leerlingen te 
garanderen? 
Antwoord: 
Mocht vóór de staking, uit het overleg met de verantwoordelijke vakorganisatie(s), blijken dat 
het aantal niet-stakende personeelsleden niet toereikend zal zijn om toezicht te houden, dan 
dient het schoolbestuur te zorgen voor een doelmatig toezicht. Indien echter zou blijken dat 
dergelijk toezicht niet mogelijk is, dan moeten de ouders hiervan in kennis gesteld worden. De 
beslissing om de onderwijsinstelling tijdens de staking eventueel te sluiten, behoort tot de 
bevoegdheid van het schoolbestuur. 
 

8. Het schoolbestuur beslist om enkele scholen te sluiten en de aanwezige leerlingen over te 
brengen naar één centrale opvangplaats. Het schoolbestuur wil het werkend onderwijzend 
personeel verplichten om het toezicht te verzekeren in de centrale opvangplaats. Mag dat? 
Antwoord: 
Ook op een stakingsdag moet voor de werkende personeelsleden het dienstrooster en de 
arbeidsovereenkomst uitgevoerd kunnen worden. Het onderwijzend personeel is inzetbaar in 
de eigen school en mogelijk voor andere scholen van de scholengemeenschap maar kan niet 
verplicht worden om te werken in een andere school.  
Beleids- en ondersteunend personeel kan ingezet worden voor en in andere scholen van de 
scholengemeenschap (mits daarover de nodige afspraken gemaakt werden).  
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9. Het schoolbestuur heeft beslist om de school te sluiten. Wat met niet-stakende 
personeelsleden? 
Antwoord: 
Personeelsleden die niet deelnemen aan de staking hebben recht op hun loon en gaan in 
principe gewoon aan het werk. Indien het schoolbestuur geen beroep wenst te doen op deze 
mensen, verandert dit niets aan hun recht op loon. 
 

10. Hoe vul ik het aanwezigheidsregister van de leerlingen in? 
Antwoord: 
Als de school open is en de normale activiteiten worden niet of slechts beperkt verstoord, dan 
worden de leerlingen op school verwacht en gelden de normale regels om aan- en 
afwezigheden te registreren.  
Wanneer het schoolbestuur beslist heeft om de school te sluiten of wanneer de normale 
activiteiten ernstig verstoord zijn en enkel toezicht kan georganiseerd worden geldt dit als 
overmacht en mag de code R gebruikt worden voor afwezige leerlingen.  
In de kleuterschool worden de aanwezigheden van de kleuters op een andere manier 
geregistreerd. Voor leerplichtige kleuters kan code P (aanvaardbare afwezigheid) gebruikt 
worden. Voor de andere kleuters geldt code A om een afwezige kleuter te registreren. Voor de 
ouders van een kleuter kan de afwezigheid wel gevolgen hebben. Wanneer een kleuter niet het 
vereiste aantal dagen aanwezig is, kunnen de ouders het recht op een schooltoelage verliezen 
De gevolgen van een staking zijn eerder uitzonderlijk. 
 

11. De school heeft een afspraak met een onderwijsinspecteur of een pedagogisch begeleider op 
de dag van de staking, wat moet er gebeuren? 
Antwoord: 
Het zou kunnen dat de inspecteur of pedagogisch begeleider ook staakt en dan zal hij of zij zelf 
wel contact nemen om een nieuwe afspraak te maken. 
Als door voorziene staking van het personeel de inspecteur of begeleider de opdracht niet zal 
kunnen uitvoeren in de school, wordt best contact opgenomen met hem of haar om een 
nieuwe afspraak te maken. Wil betrokkene toch de school bezoeken, dan is dat geen reden voor 
de personeelsleden om niet te staken. 
 

12. Mag de verificateur op een stakingsdag komen en de inschrijving en aanwezigheid van de 
leerlingen nakijken? 
Antwoord: 
Ja dat kan. Als de school niet gesloten is moet de verificateur toegang krijgen en zijn werk 
kunnen doen. Is de school gesloten dan zal de verificateur daar nota van nemen. Het 
schoolbestuur moet de verificateur te woord staan. 
 

 


