
 

Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders 
Dit protocol is een uitwerking van paragraaf 5.5. van het Veiligheidsplan. 

 

Wettelijke bepalingen  
De belangrijkste bepalingen zijn opgenomen in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet 

op het primair onderwijs (WPO). Uit deze wetsartikelen volgt dat het in eerste instantie aan 

(gescheiden) ouders is om elkaar te informeren over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind. 

In sommige gevallen is de relatie tussen de ouders zo vertroebeld, dat goede onderlinge 

communicatie niet meer aan de orde is. Dan komt de school in beeld. Voor de informatieverstrekking 

aan gescheiden ouders is het voor de school van belang te weten of een ouder het gezag heeft. 

 

Boek 1 Burgerlijk Wetboek 

Artikel 1:377b BW bepaalt dat de met het gezag belaste ouder verplicht is de andere, niet met gezag 

belaste ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind aangaan (bijv. 

schoolrapporten en informatie over extra begeleiding). 

Artikel 1:377c BW bepaalt dat de school verplicht is een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, als 

hij of zij daarom vraagt, van beroepshalve beschikbare informatie te voorzien over belangrijke feiten 

en omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen. Er zijn op 

deze regel twee uitzonderingen: 

1. de informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op dezelfde manier aan de 

ouder met het ouderlijk gezag zou verstrekken; 

2. de informatie wordt niet verstrekt als het belang van het kind zich daartegen verzet. 

Wet op het primair onderwijs  

Artikel 11 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) bepaalt dat de school over de vorderingen van 

de leerlingen rapporteert aan hun ouders. 

 

Beide ouders hebben gezag 
• De school heeft een actieve informatieplicht. Zij geeft ouders dezelfde mondelinge en 

schriftelijke informatie.  

• De school mag van een ouder verwachten dat deze, om op de hoogte te blijven van de 
ontwikkeling van het kind, gebruik maakt van de gebruikelijk geboden 
informatiemogelijkheden, zoals informatieavonden, ouderavonden, periodieke gesprekken 
met mentor en vakleerkrachten en een webportal.  
Als een ouder daar geen gebruik van maakt, hoeft de school de ouder niet op eigen initiatief 
te informeren over de vorderingen en het welzijn van de leerling. 

• De school geeft de mogelijkheid voor afzonderlijke gesprekken met beide ouders als een van 
de ouders geen gezamenlijk oudergesprek wil .  

• De school geeft een ouder geen informatie over de inhoud van gesprekken of e-mails die de 
andere ouder met de school heeft .  
Een ouder heeft geen recht op de verslagen van de met de andere ouder gevoerde 
oudergesprekken. 
De school neemt geen beschuldigingen van de ene ouder over de andere ouder zonder 
afweging op in het leerlingdossier. 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=15&artikel=377b
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=15&artikel=377c
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=11


 
 

• Als een van de ouders een nieuwe partner heeft mag de school niet zonder meer de 
informatie over de voortgang van het kind aan de nieuwe partner verstrekken. Daar is in 
beginsel toestemming van de andere ouder (met gezag) voor nodig. De nieuwe partner is in 
de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens een derde en de school mag zonder 
instemming van de beide ouders met gezag geen informatie over de leerling verstrekken aan 
derden.  
Als beide ouders gezag hebben, mag een 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 de nieuwe partner bij een 
oudergesprek, dan kan school ook zelf besluiten deze nieuwe partner niet toe te laten tot het 
oudergesprek. De school heeft 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.  
De situatie ligt echter anders wanneer de nieuwe ouder gezien moet worden als de verzorger 
(of voogd) van het kind. Onder de definitie van ouder in de WPO worden ook personen die 
als verzorger aangemerkt worden begrepen. 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.  

 

Ouder zonder ouderlijk gezag 
• De school geeft de ouder zonder gezag informatie over belangrijke zaken over het kind of 

diens verzorging of opvoeding. De ouder moet daar wel zelf om vragen, de school hoeft dit  

niet uit eigen beweging te doen. De informatie kan gaan over de cognitieve en/of sociaal-

emotionele ontwikkeling van het kind zoals leerprestaties of medische kwesties. Hieronder 

valt bijvoorbeeld een schoolrapport, maar niet een uitnodiging voor een algemene 

ouderavond of een schoolfoto.  

• De school maakt zelf een belangenafweging over het verzoek om informatie te verstrekken 

en is niet automatisch gebonden aan de uitspraak van de rechtbank in het kader van de 

echtscheiding. Die uitspraak gaat niet over de informatievoorziening van de school aan de 

ouder.  

In de belangenafweging van de school kan de uitspraak van de rechter wel een rol spelen. De 

school moet de beslissing om de ouder geen informatie te geven deugdelijk motiveren. 

• Er is geen wettelijke bepaling op  grond waarvan de school gehouden zou zijn een 

kennismakings- of rapportgesprek of een 10-minutengesprek te voeren met de niet 

gezaghebbende ouder.  

• Op de informatieplicht kan een uitzondering worden gemaakt als het belang van het kind 

zich verzet tegen het verstrekken van de informatie. De school maakt een eigen afweging 

over dat belang. De school brengt de gezaghebbende ouder over een verzoek tot 

informatieverstrekking op de hoogte. De veiligheid van het kind speelt een rol bij de 

afweging of de school informatie verstrekt. 
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