
 
   

   

 

 

 

 

PROTOCOL INFORMATIEVERSTREKKING GESCHEIDEN OUDERS  
             

__________________________________________________________________________ 

 

 

I  PROTOCOL 

 

1. Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan van de gezinsrelatie waarin deze op-

groeit, alsook van het gezagsrelatie met betrekking tot de (afzonderlijke) ouders. Indien van 

toepassing zijn de adressen van beide ouders bij de school bekend en van de relevante passa-

ges uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van de (kinder)rechter. Bij 

wijzigingen dienen de ouders de school (de verantwoordelijke afdelingsleider) daarvan direct 

in kennis te stellen onder overlegging van de passages uit de  gerechtelijke stukken. Wanneer 

beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben behouden), 

dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie  door de school houden. Ook 

in dit geval zijn beide adresgegevens bij de school bekend. 

 

2. In geval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen ouders, neemt de school jegens 

hen beiden een neutrale positie in. De school onthoudt zich dus van betrokkenheid bij conflic-

ten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-

didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. 

 

3. Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. Op grond van artikel 

1:377b BW is de ouder die belast is met het gezag gehouden om de andere ouder die niet met 

het gezag belast is op de hoogte te stellen van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot 

de persoon van het kind en deze te raadplegen over daaromtrent te nemen beslissingen.  

 

4. Alle ouders met gezag hebben het hetzelfde recht op informatie en consultatie door de school. 

De wet maakt geen onderscheid tussen verzorgers en niet-verzorgers.  

 

5. Welke informatie de school op verzoek van de ouder, bij wie de leerling niet woont, aan 

hem/haar verstrekt, is afhankelijk van de wettelijke positie ten opzichte van de leerling: 

 

A. In geval van (mede) gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: 

- het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/toetsresultaten van 

de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling; 

- uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activitei-

ten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; 

- verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het kader 

van diens schoolloopbaan; 

- inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingendos-

sier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar.  
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Uitgangspunt hierbij blijft dat beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd en geconsul-

teerd worden. Met andere woorden er is geen sprake van onderscheid tussen verzorger en 

niet-verzorger. Dit nog los van het feit dat in geval van co-ouderschap dit onderscheid niet 

te maken is.1 

  

B. De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over belang-

rijke feiten en omstandigheden.  

 

a. Op basis van jurisprudentie: rapporten, informatie rond schoolkeuze, informatie  met be-

trekking tot de schoolloopbaan, specifieke problemen tenzij 

b. de informatie ook niet aan de met het gezag of verzorging belaste ouder zou worden ver-

strekt ( zie artikel 377c BW) of 

c. het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de school een verzoek om infor-

matie afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar maken aan verzoeker/verzoek-

ster.  

 

6. De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In bij-

zondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. Er moet dan binnen een 

week na de uitnodiging voor de tafeltjesavond een verzoek  worden ingediend bij de verant-

woordelijke  afdelingsleider voor een afzonderlijk gesprek op de ouderavond (zodat dit ook tij-

dig georganiseerd kan worden). Partners van ex-echtgenoten worden alleen uitgenodigd indien 

de andere ouder  hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven, tenzij sprake is van family 

life. 

 

7. In situaties waarin de school ten aanzien van de informatieverstrekking vermoedt dat informa-

tieverstrekking niet in het belang van de leerling is, dan zal zij de kwestie voorleggen aan een 

onafhankelijke deskundige zoals de huisarts, psycholoog.   Met het oog op artikel 377c en het 

risico dat naar de rechter gegaan wordt, is een onafhankelijk advies een vereiste. 

  

                                                   
1 Beide ouders met gezag  ontvangen een eigen Magisteraccount en een eigen Zermeloaccount. 
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II WELKE OUDER HEEFT RECHT OP WELKE INFORMATIE 

 

Hieronder vindt u een schema waarin de soorten verbintenissen tussen ouders zijn omschreven. U 

kunt zo gemakkelijk zien welke ouder recht heeft op welke informatie. 

 

 Voor wie Alle informatie Beperkte informatie 

A Ouders die met elkaar zijn getrouwd; 

voor vader en moeder geldt: 

X  

B Ouders die zijn gescheiden; 

Voor vader en moeder geldt: 

X 

 

 

C Ouders die hun partnerschap hebben 

laten registreren 

X  

D Ouders die niet met elkaar zijn ge-

trouwd, maar via goedkeuring van de 

rechtbank het gezamenlijk gezag uit-

oefenen 

X  

E Ouder die niet met het gezag is belast  X artikel 1:377c BW 

F In geval van samenwonen, vader heeft 

kind erkend, niet ingeschreven in ge-

zagsregister; voor vader geldt: 

  

X artikel 1:377c BW 

G In geval van samenwonen, vader heeft 

kind erkend en ingeschreven in gezags-

register; voor vader en moeder geldt: 

X  

H Stel heeft samengewoond, nu uit el-

kaar, kind is erkend, ingeschreven in 

gezagsregister; voor vader en moeder 

geldt: 

X 

 

 

I Stel heeft samengewoond, nu uit el-

kaar, kind is erkend, maar niet inge-

schreven in het gezagsregister; voor 

vader geldt: 

  

X artikel 1:377c BW 

J Ouders beide uit de ouderlijke macht 

gezet, kind is onder voogdij geplaatst; 

voor vader en moeder geldt:  

  

X artikel 1:377c BW 

 

K Voogd X  

L Biologische vader, die zijn kind niet 

heeft erkend 

  

M Grootouders die de verzorging van het 

kind op zich nemen omdat de ouders 

spoorloos zijn 

  

 

L:  Voor de biologische vader, die zijn kind niet heeft erkend, geldt dus: helemaal geen informa-

tie. 

M: Voor grootouders, die de verzorging van de kinderen op zich nemen, omdat de ouders spoor-

loos zijn geldt: in principe geen informatie. 
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III RELEVANTE WETSARTIKELEN 

 

Uitgangspunt is artikel 1:377 Burgerlijk Wetboek boek 1. 

 

Hierin is vastgelegd hoe met de informatievoorziening omgegaan dient te worden. 

 

Artikel 1:377b 

 

1. De ouder die met het gezag is belast, is gehouden de niet met het gezag belaste ouder op de 

hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het 

vermogen van het kind en deze te raadplegen - zo nodig door tussenkomst van derden - over 

daaromtrent te nemen beslissingen. Op verzoek van een ouder kan de rechter ter zake een re-

geling vaststellen. 

2. Indien het belang van het kind zulks vereist kan de rechter zowel op verzoek van de met het 

gezag belaste ouder als ambtshalve bepalen dat het eerste lid van dit artikel buiten toepassing 

blijft. 

 

Artikel 1:377c 

 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 377b van dit boek wordt de niet met het gezag belaste 

ouder desgevraagd door derden die beroepshalve beschikken over informatie inzake belangrijke 

feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding 

betreffen, daarvan op de hoogte gesteld, tenzij die derde de informatie niet op gelijke wijze 

zou verschaffen aan degene die met het gezag over het kind is belast dan wel bij wie het kind 

zijn gewone verblijfplaats heeft, of het belang van het kind zich tegen het verschaffen van 

informatie verzet. 

2. Indien de informatie is geweigerd, kan de rechter op verzoek van de in het eerste lid van dit 

artikel bedoelde ouder bepalen dat de informatie op de door hem aan te geven wijze moet 

worden verstrekt. De rechter wijst het verzoek in ieder geval af, indien het belang van het kind 

zich tegen het verschaffen van de informatie verzet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


