INFORMATIEVERSTREKKING DOOR SCHOOL AAN (GESCHEIDEN) OUDERS
Bij de informatieverstrekking door de school aan (gescheiden) ouders moet onderscheid gemaakt
worden tussen de gezaghebbende ouder en de niet-gezaghebbende ouder.
Ouders met gezag
Ouders die gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben en na een echtscheiding het gezamenlijk gezag
behouden, hebben in gelijke mate recht op informatie door de school. De wet maakt ten aanzien de
ouders met gezag geen onderscheid tussen verzorgende ouders en niet-verzorgende ouders.
De school heeft een actieve informatieplicht naar de beide ouders met gezag. De school mag er niet
van uit gaan dat de ene ouder de andere ouder wel zal informeren. Het gaat om informatie over de
school zelf en de vorderingen van de leerling. Tenminste de volgende informatie moet door de school
aan beide gezaghebbende (gescheiden) ouders worden verstrekt:
- het verstrekken van de schoolgids;
- het uitnodigen voor de ouderavond;
- verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek door de school;
- inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier.
Ouders zonder gezag
Ouders zonder gezag nemen geen beslissingen over het kind, maar hebben wel recht op informatie.
Op grond van artikel 1:377b Burgerlijk Wetboek is de ouder met gezag verplicht om de andere ouder
zonder gezag te informeren over bijvoorbeeld schoolkeuze en leerprestaties van het kind. De school
mag echter niet verwijzen naar de gezaghebbende ouder als de niet-gezaghebbende ouder informatie
vraagt. De school heeft een zelfstandige informatieplicht tegenover de niet-gezaghebbende ouder.
De school heeft geen actieve informatieplicht naar de ouder die geen gezag heeft. De nietgezaghebbende ouder moet hier uitdrukkelijk om vragen (artikel 1:377c Burgerlijk Wetboek). De
school mag dan alleen belangrijke feiten en omstandigheden van het kind vermelden, zoals rapporten,
informatie over schoolkeuze, schoolloopbaan en specifieke problemen. De school mag de ouder geen
informatie verstrekken over de inhoud van de gesprekken die de school met de gezaghebbende ouder
heeft of over verlofverzoeken die de gezaghebbende ouder doet. De niet-gezaghebbende ouder heeft
ook geen recht op inzage in het leerlingendossier van het kind.
In twee situaties mag de school informatie weigeren te verstekken aan de niet-gezaghebbende ouder:
1. als de school de informatie niet op dezelfde manier aan de gezaghebbende ouder zou
verstrekken;
2. als het belang van het kind zich daartegen verzet.
De school moet de gezaghebbende ouder op de hoogte brengen van een verzoek tot
informatieverstrekking van de niet-gezaghebbende ouder. Als de gezaghebbende ouder zich verzet
tegen het verstrekken van informatie aan de ander ouder, moet de andere ouder onderbouwen
waarom informatieverstrekking niet in het belang van het kind is. Wanneer de veiligheid van het kind in
het geding is (als bijv. het kind aangeeft bang te zijn voor de andere ouder), mag een school de
informatie weigeren.
Twijfel over gezag
Als een (gescheiden) ouder aangeeft als enige het ouderlijk gezag te hebben, mag de school er in
principe van uit gaan dat dit klopt. Bij twijfel is kan het Centrale Gezagsregister worden geraadpleegd.
Het register is openbaar, dus iedereen kan er een uittreksel uit opvragen. Een uittreksel uit het register
kan worden aangevraagd bij alle rechtbanken in Nederland. Op rechtspraak.nl staat per rechtbank
hoe dat in zijn werk gaat. Er zijn geen kosten aan verbonden.
(Nieuwe) Partner van ouder die geen verzorger van kind is
De school mag geen informatie over de voortgang van het kind aan de (nieuwe) partner van de ouder
verstrekken. Daarvoor is in beginsel toestemming nodig van de beide gezaghebbende ouders. De
partner is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) immers een derde
aan wie de school zonder toestemming van beide gezaghebbende ouders geen informatie over de
leerling mag verstrekken.
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Als beide ouders het gezag hebben, mag één van de ouders dus in beginsel ook niet zonder
toestemming van de andere ouder een nieuwe partner meenemen naar een oudergesprek. Mochten
beide ouders instemmen met de aanwezigheid van deze nieuwe partner bij een oudergesprek, dan
kan de school ook zelf besluiten deze nieuwe partner niet toe te laten tot het oudergesprek. De school
heeft immers slechts de verplichting om ouders van leerlingen te informeren over de voortgang van de
leerling en hoeft hierover niet in gesprek te gaan met derden.
(Nieuwe) Partner = verzorger van kind
De situatie ligt anders wanneer de nieuwe partner gezien moet worden als de verzorger van het kind.
Artikel 11 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) bepaalt dat de school over de vorderingen van
de leerling rapporteert aan de ouders. Onder de definitie van de ouder worden ook personen
begrepen die als verzorger worden aangemerkt. Nieuwe partners van ouders die tevens verzorger zijn
in de zin van de Wpo, hebben ook recht op informatie over de voortgang van het kind en mogen dus
ook deelnemen aan ouderavonden. De school hoeft hier geen instemming van de andere ouder voor
te vragen. Hetzelfde geldt voor een leerling die staat ingeschreven op een school voor voortgezet
onderwijs. Als de nieuwe partner tevens verzorger is, heeft hij of zij ook recht op informatie over de
vordering van het kind op school.
Ondertoezichtstelling (OTS)
Bij een ondertoezichtstelling heeft de school ten opzichte van de ouders eenzelfde informatieplicht als
hierboven genoemd. De gezinsvoogd organiseert bij een OTS hulp en steun in het gezin. De
gezinsvoogd (ook wel jeugdbeschermer genoemd) heeft geen gezag, de ouders houden bij een OTS
namelijk het gezag. De ouders blijven het eerste aanspreekpunt voor de school.
Informatierecht gezinsvoogd/jeugdbeschermer
Met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd (ook wel
jeugdbeschermer genoemd) een eigenstandig informatierecht gekregen. Uit artikel 7.3.11 lid 4
Jeugdwet volgt dat scholen, indien zij beschikken over informatie over de onder toezicht gestelde
minderjarige, deze informatie uit eigener beweging mogen verstrekken aan de gezinsvoogd. Het moet
dan informatie zijn over een leerling, diens verzorging of opvoeding. Toestemming van de ouders is
hiervoor niet noodzakelijk. De enige vereiste is dat de informatie noodzakelijk moet zijn voor de
uitvoering van de ondertoezichtstelling. De leerling (van 16 jaar of ouder) en/of de ouders moeten wel
door de school worden geïnformeerd over de informatieverstrekking.
De gezinsvoogd kan daarnaast ook een school verplichten om informatie te verstrekken, Artikel 7.3.11
lid 4 Jeugdwet stelt dat scholen en andere professionals in dit kader een “spreekplicht” hebben jegens
de gezinsvoogd. Indien nodig moet hiervoor zelfs de plicht tot geheimhouding op grond van een
wettelijk voorschrift worden doorbroken.
Voogd
Voogdij is gezag dat wordt uitgeoefend door een ander dan de ouders. De voogd (niet te verwarren
met een gezinsvoogd) is de persoon of gecertificeerde instelling die de voogdij heeft de minderjarige
De ouders zijn door de rechter uit de ouderlijke macht gezet of overleden. De voogd heeft de
bevoegdheden van een ouder met gezag. Als de ouders nog leven, is geen toestemming van hen
nodig, maar ze hebben wel recht op informatie op hoofdlijnen.
Pleegouder
Een pleegouder heeft geen gezag over het kind, het gezag ligt bij de ouders, tenzij pleegouder ook
voogd is. De pleegouder heeft als verzorger van het kind wel recht op informatie van de school over
de voortgang van de leerling op school. Voor het verstrekken van andere informatie (uit het
leerlingendossier) is toestemming van de gezaghebbende ouders nodig.
Zie ook onderstaand overzicht.
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Ouders niet gescheiden:
Voor aanmelding van het kind is slechts de
handtekening van één van de ouders nodig
Beide ouders hebben
ouderlijk gezag
Ouders gescheiden:
- Als de inschrijving door een van de ouders wordt
gedaan, verifiëren of de andere ouder het daarmee
eens is. Is dit niet zo, dan kan de aanmelding pas
worden geaccepteerd als beide ouders het eens zijn
over de aanmelding.
- Contactpersoon van de school moet andere ouder
informeren over de voortgang van het kind op school.
Gebeurt dit niet, dan moet de school beide ouders
informeren over de voortgang.

Eén ouder heeft ouderlijk
gezag

Ouder zonder ouderlijk
gezag

Bij twijfel of ouder als enige ouderlijk gezag heeft, raadpleeg
Centraal Gezagsregister.
- Ouder is als enige bevoegd kind aan te melden op school.
- School heeft alleen informatieplicht aan ouder met ouderlijk
gezag.
- Ouder met gezag moet ouder zonder gezag informeren over
de voortgang van kind op school.

Ouder zonder ouderlijk gezag heeft niet het recht om kind aan
te melden op school.
- Ouder zonder gezag kan school om informatie (over
cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling) vragen over
voortgang van kind op school.
- Geen informatie dient verstrekt te worden als deze ook niet
aan de gezag belaste ouder verstrekt wordt of als het belang
van het kind zich daartegen verzet.
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Geen verzorger van het kind:
- School mag alleen informatie verstrekken als de met gezag
belaste ouders hiervoor toestemming verlenen.
- School kan besluiten nieuwe partner niet toe te laten tot
oudergesprek.
Nieuwe partner van ouder

Verzorger van het kind:
- Recht op informatie over de voortgang van kind op school.
- Partner kan worden toegelaten tot oudergesprek.
Geen toestemming van met gezag belaste ouders vereist.

Gezinsvoogd

Voogd

Pleegouder

Heeft geen ouderlijk gezag.
- Ouders met ouderlijk gezag zijn aanspreekpunt voor school.
- Recht op informatie die noodzakelijk is voor uitvoering van
ondertoezichtstelling.
- Ouders moeten worden geïnformeerd over
informatieverstrekking aan gezinsvoogd.

Voogd heeft bevoegdheden van ouder met gezag.
- Voogd heeft recht om kind aan te melden op school. Dit geldt
ook voor uitschrijving.
- Voogd heeft recht op informatie over vorderingen van kind op
school.
- Als ouders nog in beeld zijn, hebben zij geen ouderlijk gezag.

Pleegouder heeft geen ouderlijk gezag, tenzij pleegouder ook
voogd is.
- Pleegouder heeft niet recht om kind aan te melden op school.
Dit geldt ook voor uitschrijving.
- Pleegouder is verzorger en heeft recht op informatie over
vorderingen van kind op school.
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