Interpretatiegeschil

WIJZIGT SCHOOLPLAN BIJ
Komt het invoeren van een nieuwe rekenmethode
neer op een wijziging van het schoolplan waarvoor
de mr instemmingsrecht heeft? De geschillencommissie boog zich over deze vraag en hakte de knoop
door in een interpretatiegeschil. Hilde Mertens
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het onderwijsprogramma. Omdat dit

uit het onderwijsprogramma blijkt welke

programma deel uitmaakt van het

keuzes ten aanzien van de leerstof, werk-

schoolplan houdt het vervangen van een

wijzen, methoden en ontwikkelingsmate-

methode door een andere methode een

rialen zijn gemaakt. Ook vermeldt de me-

wijziging van het schoolplan in. Op die

morie dat de school door het aangeven

wijziging heeft de mr instemmingsrecht

van de gehanteerde methoden en ontwik-

(artikel 10 aanhef en onder b Wms).

kelingsmaterialen duidelijk maakt of het
onderwijsprogramma in overeenstem-

Commentaar

ming is met wat de kerndoelen vragen.

Een interpretatiegeschil dient om duide-

Zo was voor de geschillencommissie dui-

lijkheid te krijgen over de betekenis van

delijk dat de wetgever bedoeld heeft dat

wat in de Wms, het medezeggenschaps-

de methoden, zoals de nieuwe rekenme-

Geschillencommissie stelt
betekenis bepaling bindend vast
reglement of het medezeggenschapssta-

thode op deze school, onderdeel zijn van

tuut staat. Als het bevoegd gezag en het

het onderwijsprogramma en dus van het

medezeggenschapsorgaan over die bete-

schoolplan. Als die methode gewijzigd

kenis van mening verschillen, kunnen zij

wordt, wijzigt het schoolplan en daarvoor

daarover een interpretatiegeschil indie-

is de instemming van de mr vereist.

nen bij de geschillencommissie. De ge-

Hoewel het hier een instemmingsbe-

schillencommissie stelt dan bindend vast

voegdheid van de mr betreft, mocht de

welke betekenis de bepaling heeft.

oudergeleding het interpretatiegeschil

In dit geval was de vraag of de vervan-

voorleggen aan de geschillencommissie.

ging van een rekenmethode betekende

De geschillencommissie heeft al in 2008

dat het schoolplan werd gewijzigd. Als

besloten dat dit mogelijk is: als deel van

Landelijke Commissie voor Ge-

dat het geval is, heeft de mr instem-

de mr participeert de oudergeleding in

schillen WMS, uitspraak 15.02

mingsrecht. Om die vraag te beantwoor-

de besluitvorming over de aangelegenhe-

d.d. 10 februari 2015 inzake

den is de geschillencommissie op zoek

den die tot de bevoegdheid van de gehele

106563, zie www.onderwijsge-

gegaan naar wat de wetgever bedoeld

mr behoren. Deze geleding kan er dus

schillen.nl

heeft met het begrip ‘schoolplan’ en ‘on-

belang bij hebben dat een bepaalde aan-

derwijsprogramma’ zoals genoemd in ar-

gelegenheid in de mr aan de orde moet

tikel 12 WPO. Dit leidde naar de wetsge-

komen om medezeggenschap te kunnen

schiedenis van dit artikel. Artikel 12

uitoefenen. Besluit de mr dit niet te doen,

WPO is tot stand gekomen bij de invoe-

dan moet een geleding een interpretatie-

ring van de zogenoemde Kwaliteitswet,

verzoek aan de geschillencommissie kun-

een wet van 18 juni 1998, waarbij het

nen voorleggen (LCG WMS uitspraak

schoolplan, de schoolgids en het klacht-

08.14 d.d, 10 juli 2008).

Mr. Hilde Mertens is
directeur/bestuurder
van de Stichting
Onderwijsgeschillen
te Utrecht.

recht zijn ingevoerd. In de memorie van
toelichting bij de Kwaliteitswet staat dat
MR magazine, nummer 3, april 2015

17

