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Communicatie gescheiden ouders 

Wettelijk kader 

Een school dient informatie te geven over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of 
verzorgers (artikel 23b WVO). Dit geldt in principe ook wanneer de ouders gescheiden zijn. De school 
heeft een zelfstandige informatieplicht tegenover de ouder die het kind niet verzorgt, het ouderlijk gezag 
niet heeft, of zelfs geen omgangsregeling. Desgevraagd dient de school ook deze ouder op de zelfde 
manier van informatie te voorzien als de ouder die wel het ouderlijk gezag heeft. De gedachte achter de 
informatieverstrekking is een ‘een beeld te geven van hoe het kind op school functioneert’. De informatie 
die een school doorgeeft kent wel grenzen.   

Er zijn twee uitzonderingen op de informatieplicht (art. 1:377c BW): 
 de school hoeft de informatie niet te verstrekken als ze die ook niet (op dezelfde manier) aan de ouder met 

het ouderlijk gezag zou geven.
 de informatie hoeft niet te worden verstrekt als belang van het kind zich daartegen verzet.

Neutrale opstelling 

De school dient zich afzijdig te houden van een conflict tussen ouders. De school moet zich neutraal 
opstellen. Door één van de ouders geen informatie te geven, geeft de school haar neutrale positie op en 
kiest zij (wellicht onbewust) toch partij in het conflict.  

Zelfstandige informatieplicht 

De school informeert de verzorgende ouder, deze zal in beginsel de andere ouder op de hoogte moeten 
stellen. De school heeft echter een zelfstandige informatieplicht en mag zich niet verschuilen achter de 
informatieplicht van de verzorgende ouder. Ook een beroep door de school op de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WBP) zal niet slagen. Deze wet is niet van toepassing. Volgens de WBP mag de school 
ook zonder toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind informatie geven aan anderen 
die een nauwe persoonlijke betrekking met het kind hebben. De school moet dan een belangenafweging 
maken. 

Belang van het kind 

De school zal zeer zwaarwegende argumenten moeten hanteren bij het weigeren van informatie. De 
school moet concreet aantonen waarom en op welke manier het belang van het kind (dus niet van de 
ouder) zou worden geschaad door informatieverstrekking en dit communiceren aan degene die om 
informatie vraagt. Het is dus de taak van de school om hier een eigenstandige afweging te maken.  

Procedure verzoeken om informatieverstrekking: 

1. Een verzoek om informatieverstrekking wordt schriftelijk ingediend bij de school. De verzoeker
dient aan te tonen, dat hij ouder is van het kind;

2. De verzorgende ouder wordt op de hoogte gesteld van het verzoek en kan binnen twee weken
gemotiveerd aangeven of het verzoek in strijd is met het belang van het kind;

3. De rector c.q. directeur neemt binnen vier weken een besluit op het verzoek en maakt daarbij een
zelfstandige afweging;

4. De informatie wordt schriftelijk verstrekt en heeft alleen betrekking op leervorderingen en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

5. De verzorgende ouder wordt op de hoogte gesteld van de verstrekte informatie.
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