Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
De Helpdesk van VOS/ABB krijgt veel vragen over hoe de school moet omgaan met
informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Moet de informatie over een leerling aan beide
ouders worden verstrekt? Moet informatie worden verstrekt aan ouders die niet meer het
ouderlijk gezag hebben en mogen gescheiden ouders eisen dat zij apart op een ouderavond
komen? Deze vragen zullen wij beantwoorden in dit artikel.
Ouders hebben het recht om door de school geïnformeerd te worden over de vorderingen van hun
kind op school. Soms ontstaan problemen met de informatieverschaffing aan gescheiden ouders, met
name als de niet met het gezag belaste ouder geïnformeerd wil worden, terwijl de wel met het gezag
belaste ouder zich daartegen verzet. Na de scheiding zijn sinds de wetswijziging per 1 januari 1998 in
principe beide ouders met het gezag over het kind belast. In die gevallen hebben beide ouders wat
betreft de informatievoorziening over hun kind gelijke rechten. Als de ouders beide ouderlijk gezag
hebben en de leerling bij één van de ouders woont, dan kan het contact tussen de ouders en de
school verlopen via de ouder bij wie de leerling in huis woont en waarvan de adresgegevens op het
aanmeldingsformulier staan vermeld. De school kan er van uit gaan dat de betreffende ouder alle
relevante informatie aan de ander doorgeeft. Indien dit niet gebeurt, dient de ouder die de informatie
niet krijgt contact op te nemen met de school en dient de school ook deze ouder van informatie te
voorzien.
Soms bepaalt de rechter op verzoek van één van de ouders dat het gezag niet aan beide ouders,
maar slechts aan één van hen wordt toegekend. Op grond van artikel 377b, boek I van het Burgerlijk
Wetboek is de ouder, die alleen met het gezag is belast, gehouden om de andere ouder op de hoogte
te stellen over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het
kind en deze te raadplegen.
Onverminderd deze bepaling wordt de niet met het gezag belaste ouder op zijn verzoek door derden,
die beroepshalve beschikken over informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden, die de
persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding treffen, daarvan op de hoogte gesteld, zo
bepaalt artikel 377c van het Burgerlijk Wetboek. Zo’n derde kan de school zijn waar het kind onderwijs
volgt. De school is niet verplicht die informatie te verschaffen, indien deze informatie ook niet aan de
met het gezag belaste ouder zou worden verschaft of het belang van het kind zich tegen het
verschaffen van informatie verzet. Indien de school besluit om de gevraagde informatie te weigeren,
kan de rechter op verzoek van de niet met het gezag belaste ouder bepalen, dat de informatie op de
door de rechter te bepalen wijze moet worden verstrekt.
Welk beleid moet een school hanteren op ouderavonden? Mogen ouders eisen dat zij apart op
gesprek komen en mogen ouders eventueel hun nieuwe partner meenemen naar een gesprek met
school? Indien een van de ouders aangeeft onder geen beding samen met de andere ouder het
oudergesprek met school te kunnen voeren, behoort de school de mogelijkheid te bieden voor een
afzonderlijk gesprek. De omvang van het aantal gescheiden ouders kan de school aanleiding geven
om de contactmomenten met gescheiden ouders te reguleren. Maar het informatiebeleid kan er niet
toe leiden dat de school de informatie die zij aan beide ouders dient te verstrekken nog slechts aan
één van hen aanbiedt. Dit geldt overigens niet alleen voor de tienminutengesprekken en
rapportbesprekingen, maar ook voor gesprekken die in het kader van extra zorg voor de leerling met
ouders worden gehouden. Indien een van de ouders zijn of haar nieuwe partner wil meenemen naar
een gesprek op school, dan betekent dit dat de school informatie over de leerling aan een derde zal
verstrekken. Indien beide ouders het gezag hebben, dienen beide ouders goedkeuring te geven om
informatie betreffende de leerling te verstrekken aan derden. Dit betekent dat als een moeder van een
leerling een nieuwe partner heeft en deze mee wil nemen naar een oudergesprek op school en de
vader van de leerling, die ook ouderlijk gezag heeft, geeft hier geen toestemming voor, de school de
nieuwe partner van de moeder niet mag toelaten tot het gesprek.
Een laatste vraag die de Helpdesk van VOS/ABB vaak krijgt is of een school een leerling mag
inschrijven indien zij weet dat de ouders gescheiden zijn en één van de ouders het niet eens is met de

inschrijving van de leerling op school. In beginsel is voor de inschrijving van de leerling op school één
handtekening van één ouder voldoende. Het bevoegd gezag mag ter goeder trouw op het handelen
van één van de ouders afgaan. Dit is slechts anders indien het bevoegd gezag weet dat de andere
ouder het niet met de inschrijving eens is. Je bent als bevoegd gezag dan niet gerechtigd om het kind
in te schrijven met alleen de handtekening van een van de ouders. In dat geval moet het bevoegd
gezag aangeven dat zij niet tot inschrijving van de leerling over kan gaan totdat beide ouders
overeenstemming hebben bereikt over de vraag op welke school de leerling ingeschreven zal worden.
Dit geldt niet indien een van de ouders niet het ouderlijk gezag heeft. In dat geval is voor de
inschrijving de handtekening van de ouder die het ouderlijk gezag heeft voldoende.

