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Mag een directeur je verplichten te werken op een onbetaalde 

vrije dag? 
 

Klasse publiceerde onlangs deze vraag: “Ik werk 4/5 en ben op donderdag thuis. Dit 

schooljaar heeft de directeur heel wat gepland op donderdagen: twee terugkomdagen 

van een bijscholing, een pedagogische studiedag én de slotshow van het schoolproject. 

Kan hij me verplichten om aanwezig te zijn?”. “Ja, dat kan”, was het antwoord van 

Klasse. 

 

“Ja, maar …” is een beter antwoord 

Voor je start met deeltijds werken wordt je werkrooster besproken en vastgelegd. Vaak 

wordt er gekozen voor een deeltijds werkrooster met een vast schema per week. Soms 

wordt de deeltijdse arbeidsregeling georganiseerd volgens een cyclus, bijvoorbeeld 

gespreid over twee weken. De uurroosters maken, als bijlage, deel uit van jullie 

arbeidsreglement. Er kan niet te pas en te onpas afgeweken worden van het 

afgesproken werkregime.  

 

Bij het opmaken van je uurrooster mag je opdracht maximaal gespreid worden over een 

proportioneel aantal halve klasdagen per week. Als je voltijds werkt, wordt je uurrooster 

gespreid over maximaal negen halve klasdagen. Bij een deeltijdse opdracht 

vermenigvuldig je negen (halve dagen) met je opdrachtbreuk. Je rondt het product af 

naar boven. Zo bekom je het maximum aantal halve dagen waarover je 

(school)opdracht mag worden gespreid. 
 

Enkele voorbeelden: 

Deeltijdse opdracht Halve klasdagen opdracht 

4/5 of 80%  

(= vermindering met 1/5) 

 

18/22 

20/24 

24/30 

26/32 

29/36 

32/40 

max. 8 halve klasdagen 

1/2 of 50%  

(= vermindering met de helft) 

 

11/22 

12/24 

15/30 

16/32 

18/36 

20/40 

max. 5 halve klasdagen 

Afwijkingen zoals 18/24 max. 7 halve klasdagen 

22/36 max. 6 halve klasdagen 

7/22 max. 3 halve klasdagen 

Uiteraard gaat het hier steeds om maxima, minder kan altijd! 

 

In het basisonderwijs moet je personeelsvergaderingen en oudercontacten bijwonen, ook 

al worden ze georganiseerd buiten de schooluren. Deze verplichting geldt bovenop je 

schoolopdracht. 

 



Naast personeelsvergaderingen en oudercontacten kunnen ook taken afgesproken in het 

onderhandelingscomité behoren tot je opdracht. Welke taken dit zijn is duidelijk 

afgesproken in het lokaal comité want het kan gaan om taken die vallen buiten de 

normale aanwezigheid van de leerlingen, bovenop de schoolopdracht. Alle extra 

prestaties die gevraagd worden moeten voor jou, als deeltijdse, in verhouding zijn. Ook 

als je op meerdere scholen werkt is dat het geval. In het lokaal onderhandelingscomité 

kunnen geen afspraken gemaakt worden die ingaan tegen de regelgeving. Zo bestaat er 

een lijst met opdrachten die niet kunnen gevraagd worden aan het personeel in het 

basisonderwijs. Meer informatie vind je op onze website. 

 

Conclusie 
Het juiste antwoord is: Enkel de pedagogische studiedag kan verplicht worden op de dag 

dat je geen opdracht hebt. Voorwaarde is dat hierover vooraf onderhandeld werd in het 

lokaal comité. Het resultaat van de onderhandelingen wordt steeds neergeschreven in 

een protocol. 

 

Opdracht voor jou als afgevaardigde of personeelsvertegenwoordiger 

Onderhandel mee over instellingsgebonden opdrachten die buiten de opdracht vallen. 

Zorg dat iedere collega op de hoogte is van afspraken die jullie in protocollen opnemen. 

 

https://www.hetacv.be/mijn-loopbaan/werken-in-het-onderwijs/werken-in-het-gesubsidieerd-basisonderwijs/opdracht/prestatieregeling

