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Uw kenmerk:                  Uw brief: 
 
Betreft: Aanzegging Staking woensdag 6 november 2019. 

 
 
Geachte mevrouw Den Besten, 
 
Zoals u wellicht in de media hebt vernomen heeft het bestuur van de vakbond Leraren in Actie (LIA) 
afgelopen vrijdagavond besloten tot de oproep van een algehele werkstaking in het primair onderwijs 
(PO) en voortgezet onderwijs (VO) op 6 november 2019. Op dat moment hadden de bonden (partij bij 
de cao), sectorraden en ministers naar buiten gebracht dat er een akkoord was gesloten over een 
noodpakket waardoor staken overbodig zou worden. 
LIA las de details van het noodpakket en concludeerde meteen dat het niet goed was, omdat het niet 
gaat om structureel geld ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden teneinde het vak van leraar weer 
aantrekkelijker te maken, maar slechts om grotendeels incidenteel geld, waarover geen overleg met 
de achterban van leraren en ondersteunende organisaties als onderwijsvakbond Leraren in Actie is 
gevoerd. Meteen maakten we daarom bekend dat LIA wel doorging met de staking, desnoods alleen. 
Of, liever gezegd, niet alleen maar samen met tienduizenden getergde leraren, want ook POInActie 
deed onmiddellijk haar naam eer aan. Na crisisberaad op zondagochtend heeft de AOb besloten toch 
weer aan te haken bij de staking.  
 
 
Het leek ons correct dat LIA de staking aan u aanzegt. Gezien de korte tijdspanne verzoekt LIA u 
deze aanzegging kenbaar te willen maken aan de bij u aangesloten schoolbesturen.  
LIA is namelijk van oordeel dat er nog steeds onvoldoende middelen door het kabinet beschikbaar 
worden gesteld ten behoeve van goed onderwijs en goede arbeidsvoorwaarden. LIA heeft besloten 
gebruik te maken van het collectief actierecht als geborgd in het Europees Sociaal Handvest. LIA 
roept de leraren in het PO en VO op om 6 november het werk neer te leggen en te demonstreren in 
Den Haag. Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat werknemers die deelnemen aan de staking niet 
onwettig afwezig zijn maar gebruik maken van hun recht collectief op te treden als bedoeld in art. 6 lid 
4 ESH.  
   
Wij vertrouwen op uw medewerking!  
 
Hoogachtend,  
 
Vakbond Leraren in Actie, 
namens deze, 
 
 
drs. Peter Althuizen, 
voorzitter.                                            
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