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Inleiding 

In wat volgt geef ik een overzicht van wat er dit schooljaar gebeurd is op het 

vlak van “spijbelen voor het klimaat” (later de klimaatmarsen genoemd) dat 

zich niet beperkte tot ons land alleen maar internationaal uitmondden in de 

marsen van 15 maart dit jaar. Ik geef hier ook wat meer uitleg over de 

bijzondere spilfiguur, Greta Thunberg, andere klimaatinitiatieven, de poging om 

de grondwet aan te passen, de reactie van de Vlaamse politici op de marsen en 

het standpunt van het Ministerie van Onderwijs dat klimaatmanifestaties als 

extramuros activiteit konden beschouwd worden. Ten slotte volgen hier ook 

nog voorbeelden van standpunten van schooldirecteurs en de ouders rond 

deelname aan “spijbelen voor het klimaat”. 
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Hoe het begon ... “Skolstrejk för klimatet” 

Eind augustus zagen we op TV beelden van een Zweeds meisje, twee vlechten 

in het haar en een kartonnen bord, dat voor het Zweedse parlement in haar 

eentje post vatte: ze zou spijbelen zolang politici het klimaatakkoord van  

Parijs1 naast zich neer zouden leggen. Op dat ogenblik was niemand er zich van 

bewust hoe Greta Thunberg een voorbeeld wereldwijd zou worden met haar 

“Skolstrejk för klimatet”. 

Dit meisje beet zich sinds haar achtste vast in de klimaatproblematiek, ze las 

hier heel veel over en ze paste ook haar levensstijl aan. Door haar stoornis, 

selectief mutisme en het syndroom van Asperger, gedraagt ze zich zoals we 

haar via de media kennen: “ik spreek alleen wanneer het nodig is” en dit op 

een heel vastberaden manier. Intussen is Greta Thunberg genomineerd voor de 

nobelprijs voor de vrede (11 oktober wordt deze prijs uitgereikt) omdat ze een 

massale beweging voor het klimaat in gang heeft gezet en de 

klimaatverandering de belangrijkste oorzaak kan zijn van toekomstige oorlogen 

en conflicten. Eén van haar voorvaderen, de nobelprijswinnaar Svante 

Arrhenius , ontving de nobelprijs voor zijn baanbrekend werk in het onderzoek 

naar het broeikaseffect. Het zit blijkbaar in haar DNA. 

Ze werd wereldwijd bekend tijdens de COP242, de klimaattop in Katowice in 

Polen, waar ze de politieke leiders met de neus op de feiten drukte. Ze kreeg in 

heel veel landen navolging, ook in België was ze voor Anuna De Wever en Kyra 

Gantois een inspiratiebron om wekelijkse klimaatmarsen te organiseren: “een 

                                                           
1
 Op 12 december 2015 engageerden 195 landen, waaronder de VS, zich in Parijs om de opwarming van de 

aarde tegen te gaan. De 195 landen verbinden zich ertoe om de stijging van de gemiddelde temperatuur op 
aarde tegen 2100 "duidelijk onder" de 2 graden Celsius te houden, in vergelijking met de pre-industriële 
periode. Bijkomende inspanningen zullen worden gedaan om de temperatuurstijging zelfs tot 1,5 graden te 
beperken. Om die temperatuurstijging onder de 2 graden te houden, kwamen de 195 landen overeen om de 
uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In het akkoord werd ook opgenomen dat de rijke, westerse 
landen vanaf 2020 elk jaar samen 100 miljard euro in het klimaatfonds zullen storten. Dat geld is bedoeld voor 
ontwikkelingslanden om de gevolgen van de klimaatopwarming aan te pakken en hun eigen strijd tegen 
verdere klimaatopwarming te  financieren. 
 
2
 Tijdens deze klimaattop werd de regelgeving goedgekeurd om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren. De 

zwakke resultaten van deze conferentie staan in schril contrast tot de groeiende vraag om actie van de burgers. 
Ook België weigerde om de verhoogde klimaatambities (High Ambition Coalition van 27 landen) te 
onderschrijven bij gebrek aan akkoord van de Vlaamse regering. 
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gezonder klimaat voor een betere toekomst”. De stuwende kracht hierachter is 

de organisatie “Youth for Climate”.  

De klimaatmarsen en spijbelen voor het klimaat 

Youth for Climate en bezielers Anuna De Wever en Kyra Gantois  slaagden erin 

om tijdens een veertiental marsen tot nu toe vele duizenden leerlingen op 

straat te krijgen om aan de politici duidelijk te maken dat de huidige 

inspanningen voor het klimaat onvoldoende zijn en te eisen dat ze een 

ingrijpender klimaatbeleid moeten voeren om de toekomst veilig te stellen. Om 

de impact van de marsen groot te houden, gaven “Youth for Climate” iedere 

keer een nieuwe draai aan de marsen. Bovendien organiseerden ook andere 

klimaatorganisaties betogingen voor het klimaat. “Spijbelen voor het klimaat” 

werd later omgedoopt tot “klimaatmars voor een betere toekomst”. 

 

 

Een greep uit de verschillende klimaatmarsen, niet enkel van Youth for Climate 

met spijbelen voor het klimaat, de voorbije maanden in onze Belgische steden 

georganiseerd:  

 2 december 2018: organisator “Claim the Climate” telde 70000 tot 75000 

deelnemers in Brussel: ze eisen dat België op de COP24 in Polen nu echt 

http://www.scholenbanden.be/
http://www.vvob.be/vvob/


 

 

 

 6
 

zijn engagement toont. Dit gebeurde niet. België weigerde om de 

verhoogde klimaatambities (High Ambition Coalition van 27 landen) te 

onderschrijven bij gebrek aan akkoord van de Vlaamse regering. 

 10 januari 2019: 1ste spijbelen voor het klimaat: 3000 jongeren in Brussel. 

 17 januari 2019 : 2de mars: 12500 jongeren in Brussel. 

 24 januari 2019: 3de mars: 35000 “klimaatbrossers” in Brussel om een 

ambitieuzer klimaatbeleid te eisen. Voor de derde week op rij kregen ze 

steun van “Grootouders voor het klimaat”. Intussen gingen ook in een 

aantal Waalse steden marsen door voor wie niet naar Brussel kon 

afzakken. 

 27 januari 2019: organisator “Rise for Climate”: 70000 mensen kwamen 

opnieuw op straat in Brussel. 

 

 
 

 14 februari 2019: 6de  mars: 11000 jongeren betoogden in Brussel. 

 21 februari 2019: 7de klimaatmars in Brussel, mars van 3000 deelnemers 

in Gent, 4000 deelnemers in Genk. Deze donderdag was bijzonder omdat 

Greta Thunberg met de trein (zij neemt nooit het vliegtuig) naar Brussel 

kwam om mee te stappen. In de voormiddag sprak ze de Europese 

Commissie in Brussel scherp toe: “politici moeten met wetenschappers 
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praten, wij zijn begonnen met het opruimen van jullie rotzooi en we 

zullen niet stoppen tot we klaar zijn”. 

 24 februari 2019: mars 10000 deelnemers  in Gent. 

 28 februari 2019: 8ste mars: Youth for Climate werkt hiervoor samen met 

Students for Climate en ging door in Antwerpen. Ook onder andere 

Bruno Tobback liep mee in deze mars. 

 

 
 15 maart 2019 : Wereldwijde staking voor het klimaat, “Global strike for 

future”: 100000den betogers over de hele wereld, in 98 landen en op 

1325 plaatsen spijbelden scholieren deze vrijdag voor het klimaat. Deze 

betoging werd ook gesteund door de vakbonden. Het is nieuw dat 

vakbonden op straat komen voor het klimaat. 
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 4 april 2019: 12de klimaatmars: 500 deelnemers, in Brussel. Doorgaan tot 

de verkiezingen van 26 mei 2019. 

 11 april 2019: 13de  (of 14de  als men de betoging op 26 maart meerekent) 

mars der klimaatspijbelaars: 1000 deelnemers in Brussel. 

Deze opsomming dient om aan te tonen dat deze opkomst voor het klimaat 

spectaculair hoog ligt en niet een eenmalige actie is. De scholieren willen 

doorgaan tot de verkiezingen om de politici te dwingen het klimaat hoog op de 

politieke agenda te zetten. De paasvakantie lijkt roet in het eten te gooien. De 

verwachtingen liggen natuurlijk hoog gezien de grote aantallen in de 

voorgaande marsen. In de laatste mars liepen onder meer de rector van de 

UGent, Rik Van de Walle, en die van de VUB, Caroline Pauwels mee. Ook de 

rector van de UCLouvain, Vincent Blondel, de rector van de Université Saint-

Louis, Pirre Jadoul, en rector Naji Habra van de Université de Namur liepen met 

de jongeren mee om aandacht te vragen voor het opnemen van resultaten van 

wetenschappelijk onderzoek over het klimaat in het debat. 
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Sign for my future en denktank klimaatexperten 

Naast de scholieren zijn ook andere groeperingen actief de voorbije maanden 

met het klimaat bezig geweest. 200 CEO’s van grote bedrijven, toplui van 

middenveld- en jongerenorganisaties, mediabedrijven en universiteiten 

lanceerden begin februari “Sign for my future”, een petitie om aan de volgende 

regering een ambitieus klimaatbeleid te vragen: klimaat neutraal zijn tegen 

2050. Het is de bedoeling om deze petitie aan alle partijvoorzitters te 

overhandigen in de aanloop van de verkiezingen op 26 mei. “Sign for my 

future” is het gevolg van contacten tussen 2 CEO’s Koen Verwee en Guy Weyns 

die de transitie willen maken naar duurzamere productieprocessen, een 

schonere leefomgeving, betere gezondheid. Intussen is dit uitgegroeid tot een 

VZW met een 15-koppige bestuursraad. Deze VZW eist voor een volgende 

regeerakkoord een klimaatwet voor nul CO2-uitstoot met bijhorend 

investeringsplan, een onafhankelijk expertenpanel en dit over de verschillende 

legislaturen heen. 
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Eind januari 2019 ontstond ook een nieuw communicatieplatform en een 

denktank van klimaatexperts (met o.a. Jean-Pascal Van Ypersele en Leo Van 

Broeck) na de acties “spijbelen voor het klimaat” met als doel het klimaatdebat 

te objectiveren en aan de politici oplossingen aan te reiken.  

Artikel 7bis van de grondwet en de klimaatwet 

Dit voorstel tot wet is afkomstig van een studiedag van experts van 

verschillende universiteiten. Vanuit het besef dat het in België ontbreekt aan 

een interne drijvende kracht om de klimaatdoelstellingen te behalen ten 

gevolge van een gebrek aan depolitisering en objectivering rond de 

klimaatproblematiek. De experten vertaalden dit naar een bijzondere wet met 

de doelstelling op lange termijn de uitstoot van broeikasgassen in België met 

95% te doen dalen in vergelijking met 1990 en hiervoor een herschikking van 
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bevoegdheden door te voeren. De Raad van State gaf aan dat hiervoor een 

grondwettelijke basis nodig is. Er moest hiervoor een paragraaf aan artikel 7bis 

van de grondwet worden toegevoegd. Deze paragraaf schrijft voor dat 

overheden moeten samenwerken aan een doeltreffend klimaatbeleid  

overeenkomstig de doelstellingen. Op die manier kan dan nadien een 

bijzondere wet, de klimaatwet dus, beginselen en modaliteiten hiervoor 

vaststellen. Deze zin opnemen in de grondwet getuigt van weinig vertrouwen in 

de politiek. Zijn de regeringen nog echt wel bereid om de klimaatdoelstellingen 

te bereiken of doen ze enkel aan politiek en machtsbehoud op korte termijn? 

Bovendien komt het zwaartepunt van het klimaat dan bij de federale regering 

te liggen? 

Op 26 maart stemde de Kamercommissie in met de wijziging van art 7bis van 

de grondwet (9 voor en 8 tegen), maar de aanpassing haalde het niet in de 

plenaire kamer waar geen nodige tweederden meerderheid werd gevonden, 

vooral NVA, CD&V en open VLD steunden dit niet. Het bivakkeren van 

klimaatactivisten op het Brusselse Troonplein mocht niet baten, net als alle 

voorgaande klimaatbetogingen ten spijt... 
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En de politici ? 

Joke Schauvliege verslikte zich in het klimaat ... De voormalige Vlaamse 

minister van omgeving, natuur en landbouw deed tijdens haar speech bij een 

nieuwjaarsreceptie van het Algemeen Boerensyndicaat in Lierde uitspraken 

over de klimaatmarsen. Nadat ze eerder aangaf zich gesterkt en gesteund te 

voelen door de klimaatspijbelaars, beweerde ze op deze fatale receptie dat de 

klimaatbetogingen verband hielden met oude bedreigingen uit Groene hoek 

(Vera Dua werd indertijd tijdens de betoging van 2004 hard aangepakt door 

landbouwers) en dat de staatsveiligheid informatie gegeven had dat er een 

complot achter de klimaatbetogingen zat. Nadat de staatsveiligheid dit 

ontkende gaf Joke Schauvliege toe dat ze zich inderdaad vergaloppeerd had, 

onder druk stond van een enorm SMS-bombardement, verontschuldigde zich 

en trad af. De klimaatjongeren ontkenden dat ze gestuurd werden door een 

complot. In de plaats van dit gigantische draagvlak van de jongeren te 

omarmen “criminaliseerde” ex-minister Schauvliege de burgers die uiteindelijk 

in hun vrije tijd de marsen organiseerden. Niettemin vond “Youth for Climate” 

het ook een spijtig voorval omdat de nieuwe opvolger zich nu moet inwerken 

en dit opnieuw tijdverlies voor het klimaat betekent. 

 

Hilde Crevits zat met al deze spijbelende jongeren... In het begin van de 

marsen bleef het stil vanuit die hoek. Uiteindelijk gaven de jongeren een 

krachtig en wekelijks herhaald signaal dat ze zich betrokken voelen, dat ze hoge 

ambities voor het klimaatbeleid vragen. De verschillende onderwijskoepels 

juichen het toe en ook de minister van Onderwijs ziet geen probleem in het 

spijbelen, maar toch werd uiteindelijk duidelijk gesteld wat de houding van de 

scholen kan zijn voor deze spijbelaars. 

 

Spijbelen als extramuros activiteit 

Spijbelen is onwettig afwezig zijn, ook spijbelen voor het klimaat, maar in dit 

geval zit er natuurlijk een vervelend kantje aan. Sommige scholen namen ook 
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het standpunt in dat betogen voor het klimaat als een wettige afwezigheid 

werd beschouwd. Andere scholen gingen creatief op zoek naar oplossingen om 

het spijbelen een gerechtvaardigde basis te geven aangezien voor scholen 

engagement van jongeren, zeker als het gaat over milieu en klimaat, hoog op 

de agenda staat. Vele scholen stelden dan een concreet initiatief tegenover dit 

spijbelen: deelnemen aan milieugroep op school, verslagen maken, educatieve 

uitstap naar de manifestatie onder begeleiding, ...  

Via Schooldirect verduidelijkte minister van onderwijs Crevits dat het spijbelen 

voor het klimaat als extramuros activiteit kan worden beschouwd indien dit 

gekoppeld is aan het pedagogisch project, aan de onderwijsdoelen en het 

leerprogramma MAAR het mag geen politieke manifestatie worden. Politieke 

propaganda en politieke activiteiten zijn in scholen verboden. Bovendien moet 

de deelname doorgesproken worden met de schoolraad, leerlingen en ouders.  

In het basisonderwijs is ook de toestemming van de ouders nodig als de 

activiteit geen volledige dag duurt. Ten opzichte van het begin van spijbelen 

voor het klimaat leek de situatie zich omgedraaid te hebben: verschillende 

scholen verplichtten hun leerlingen zelfs om deel te nemen aan de klimaatmars 

van 15 maart. De minister had immers verduidelijkt dat deelnemen aan een 

mars kan beschouwd worden als een buitenschoolse activiteit mits 

bovenstaande voorwaarden vervuld waren. Als ouders hiermee problemen 

hebben, kunnen ze zich wenden tot de Commissie Zorgvuldig Bestuur die 

klachten over schoolbesturen behandelt. Ouders kunnen ook een klacht 

indienen indien ze vinden dat de schoolraad in onvoldoende mate betrokken is. 
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De vertegenwoordigers van politieke partijen lieten van zich horen: Bart De 

Wever verkondigde dat jongeren kritische burgers worden op de schoolbanken 

en door educatieve uitstappen, niet door hen te dwingen een mening te uiten. 

Gwendolyn Rutten vond beide standpunten niet goed: het betogen werd eerst 

verboden en dan verplicht. Tom Van Grieken vond dat leerlingen misbruikt 

werden om een politieke agenda te dienen. In ieder geval organiseerden 

scholen op 15 maart zelf marsen om het spijbelen tegen te gaan, als verplichte 

schoolactiviteit. 

Het gevolg van verplichte deelname aan de klimaatmarsen was ook dat ouders 

zich afvroegen of hun kinderen konden verplicht worden om deel te nemen aan 

manifestaties. Volgens sommigen hadden deze betogingen toch een politiek 

randje, tegen het huidige politieke beleid. Hoe kan je verwachten dat kinderen 

hierin bewust kiezen, als ze het al begrijpen? Mogen directies en leerkrachten 

voor de kinderen keuzes maken? Spijbelende jongeren op schooluitstap, is dat 

geen ongelooflijke contradictie? En wat met de leerlingen die niet willen 

meedoen? Volgens de omzendbrieven kan een leerling alleen weigeren om 

aanwezig te zijn bij een buitenschoolse activiteit als die meerdere dagen in 

beslag neemt en het schoolreglement de deelname niet verplicht en als de 

ouders tijdig de niet deelname motiveren.  

In onze school hadden we niet zo veel spijbelaars voor het klimaat. Het 

standpunt van onze school wordt door directeur Katrien De Schepper als volgt 
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verwoord : “Naar afwezigheden kan het klimaatspijbelen enkel als een B-

spijbelcode worden bijgehouden. Ik heb echter wel begrip en sympathie ten 

opzichte van het engagement dat onze leerlingen hier toch wel tonen. Ik hoor 

ook de terechte bemerking dat ze op vrije momenten vermoedelijk minder 

'gedreven' zouden zijn, maar wat er ook van zij, met hun deelname (zelfs op een 

schooldag) geven zij blijk van maatschappelijke betrokkenheid. Daarom voer ik 

als directeur met het team geen harde lijn in zogenaamde straffende 

maatregelen nadien en uiteraard geen nulevaluaties. Op onze school heeft het 

klimaatspijbelen een eerder beperkte impact. Ik heb van bepaalde leerlingen 

een belevingsverslag hierover ontvangen.” 

Engagement en burgerzin 

Wat gebeurde er dit schooljaar?! Jongeren die spijbelen voor het klimaat? Nog 

een donderdag en nog één en nog één ? Bijzonder en zeldzaam, waardevol! 

Minister Crevits schepte duidelijkheid hoe scholen hier mee kunnen of moeten 

omgaan. Directies in de scholen gingen verschillend om met dit spijbelgedrag: 

van onwettig afwezig, tot wettig afwezig tot verplicht deelnemen aan de 

klimaatmarsen, tot eigen manifestaties organiseren. Minister Crevits schepte 

duidelijkheid (?), eerder een houvast, hierover: buitenschoolse leeractiviteit. 

Dit schooljaar werd alvast een groot draagvlak gecreëerd om het beleid voor 

het klimaat te veranderen. En het was de jeugd die het heft in handen nam... 

Alle lessen en vakoverschrijdende aandacht voor klimaat, milieu, burgerzin 

hebben dan toch nut gehad. Maar toch gaan we op zoek naar een wettige basis 

voor dit alles: extramuros-activiteit was het toverwoord, want spijbelen is 

uiteraard onwettig.  

De klimaatbetogende jongere had volgens mij geen nood aan omkadering van 

hun gedrag: jongeren reageren vanuit hun buikgevoel en als dat spijbelen is, 

dan is dat zo. Dat bleek trouwens ook het standpunt van “Youth for Climate” te 

zijn. De grote deelname aan de mars van 15 maart is natuurlijk voor een stuk te 

danken aan de initiatieven van de scholen op dit vlak.  
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Vraag is hoe volwassenen nu met dit krachtig signaal van de jeugd voor het 

klimaat om zullen gaan. De politici beschikken alvast over een stevig draagvlak 

om hun toekomstig beleid rond klimaat ingrijpend te maken. De jeugd is er 

hopelijk in geslaagd om klimaat bovenaan de politieke agenda te zetten. Oh ja, 

ze hebben gespijbeld, maar wat zijn een paar donderdagen vergeleken met hun 

toekomst? 
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