
 

 

Situatie SBO-scholen. 
 

In de dagelijkse praktijk worden werkgevers- en werknemers(vertegenwoordigers) 

geconfronteerd met problemen inzake DGO-overleg over de positie van personeel van 

SBO-scholen. De partijen bij de CAO primair onderwijs zijn van oordeel dat deze 

problemen kunnen worden opgelost binnen bestaande regelgeving. Het gaat dus niet om 

nieuwe afspraken of bepalingen, maar om een (gezamenlijke) oproep om te komen 

tot naleving van bestaande regels.  

 

 

De volgende (wettelijke) reeds bestaande bepalingen zijn bij dit onderwerp van belang: 

• Artikel 38 WPO schrijft voor  dat over een aangelegenheid van algemeen belang 

voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel decentraal georganiseerd 

overleg (DGO) dient te worden gevoerd (zie ook Bijlage XIII artikel 6 van de 

CAO-PO 2006-2008) Dit artikel is ook van toepassing op de personele gevolgen 

die voortvloeien uit het zorgplan 

 

• Daarnaast is in artikel 20 lid 1 onder c van de WPO het volgende vastgelegd. 

‘Indien verschillende bevoegde gezagsorganen samenwerken in een 

samenwerkingsverband stellen zij een reglement vast. Het reglement bevat in elk 

geval een regeling voor de wijze waarop over arbeidsvoorwaardelijke aspecten 

van het zorgplan decentraal georganiseerd overleg (DGO) wordt gevoerd’. Onder 

de wijze waarop het overleg in het kader van de in het kader van het DGO wordt 

gevoerd, wordt begrepen het niveau waarop dit overleg plaatsvindt1  

 

• In artikel 184 lid 6 van de WPO is geregeld dat de bevoegde gezagsorganen 

van alle scholen van het desbetreffende samenwerkingsverband hoofdelijk 

aansprakelijk zijn voor het vergoeden van de kosten aan het Participatiefonds 

primair onderwijs indien werkloosheidskosten of suppleties inzake 

arbeidsongeschiktheid voortvloeien uit de inzet of een wijziging van de inzet voor 

zorgformatie ten opzichte van voorafgaande schooljaren (zie ook Reglement 

Participatiefonds, artikel 7.6.c inzake formatief ontslag). 

 

• In artikel 13.1 lid 3 van de CAO-PO 2006-2008 wordt bovendien nog gesteld 

dat ‘het uitgangspunt is dat DGO plaatsvindt op hetzelfde niveau als waarop 

bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt. In een dergelijk DGO gemaakte afspraken 

zijn van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever’. 

 

 

Uitgaande van de bovengenoemde reeds bestaande verplichtingen, zijn de volgende twee 

situaties mogelijk. 

 

 

Situatie 1. 

 

• Werkgevers/schoolbesturen stellen op het niveau van het samenwerkingsverband 

een zorgplan vast, waarin onder meer de formatieve aspecten zijn vastgelegd. 

 

                                                
1 Deze wettelijke bepaling is ruimer geformuleerd en bovendien van een hogere 

juridische orde dan de bepaling in de CAO-PO 2006-2008 artikel 13.2 lid 5 

‘voorbehouden aan het DGO blijft in ieder geval’ en lid 8, waarin de regeling staat 

over ‘afspraken met andere werkgevers binnen een samenwerkingsverband’. 

 



 
• De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden hebben instemmingsrecht bij 

het vaststellen van het zorgplan. 

 

• Aan het vastgestelde zorgplan van het samenwerkingsverband is iedere 

werkgever/ieder schoolbestuur binnen het samenwerkingsverband gebonden. 

 

• In het reglement zoals bedoeld in artikel 20 lid 1 onder c spreken de 

werkgevers/schoolbesturen af dat over de personele gevolgen/de 

arbeidsvoorwaardelijke consequenties van het zorgplan op het niveau van het 

samenwerkingsverband DGO wordt gevoerd. Hieruit kunnen kosten voor de 

werkgevers/schoolbesturen voortvloeien.Over de hoogte van deze kosten worden 

afspraken gemaakt in het DGO. Over de verdeling van de kosten worden met in 

achtneming van artikel 184, lid 6 afspraken gemaakt tussen de 

werkgevers/schoolbesturen in het samenwerkingsverband. 

• De werkgevers/schoolbesturen in het samenwerkingsverband spreken onderling af 

welke werkgever/schoolbestuur, welk deel van de kosten van de afspraken in het 

DGO en de eventuele werkloosheidskosten draagt. 

 

 

Situatie 2. 

 

• Werkgevers/schoolbesturen stellen op het niveau van het samenwerkingsverband 

een zorgplan vast, waarin onder meer de formatieve aspecten zijn vastgelegd. 

 

• De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden hebben instemmingsrecht bij 

het vaststellen van het zorgplan. 

 

• Aan het vastgestelde zorgplan van het samenwerkingsverband is iedere 

werkgever/ieder schoolbestuur binnen het samenwerkingsverband gebonden. 

 

• In het reglement zoals bedoeld in artikel 20 lid 1 onder c spreken de 

werkgevers/schoolbesturen af dat over de personele gevolgen/de 

arbeidsvoorwaardelijke consequenties van het zorgplan op het niveau van de 

individuele werkgever/het individuele schoolbestuur DGO wordt gevoerd. Hieruit 

kunnen kosten voor deze werkgever/dit schoolbestuur voortvloeien. Eventuele 

werkloosheidskosten die voortvloeien uit het wijzigen van de inzet van de 

zorgmiddelen kunnen niet worden gedeclareerd bij het Participatiefonds. Alle 

werkgevers/schoolbesturen die participeren in het samenwerkingsverband zijn 

hiervoor hoofdelijk aansprakelijk. Dit volgt uit artikel 184 lid 6 van de WPO. De 

individuele werkgever/het individuele schoolbestuur is volledig aansprakelijk voor 

de kosten. 

 

• De werkgevers/schoolbesturen in het samenwerkingsverband kunnen vervolgens 

onderling afspreken hoe de schoolbesturen de kosten van de afspraken in het 

DGO en de eventuele werkloosheidskosten onderling verdelen. 
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