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Notitie: Informatieverstrekking, AVG ( privacy) en gescheiden ouders 
 
Toelichting 
Hoe moeten we omgaan met informatieverstrekking als ouders gescheiden zijn? Als ouders scheiden 
hebben zij in beginsel allebei het gezag over een minderjarig kind. Soms is er ook één ouder met 
gezag en één ouder zonder gezag over het kind.  
Moet de school alleen informatie verstrekken aan ouders met gezag? Of moeten beide ouders 
geïnformeerd worden? Heeft een ouder zonder gezag recht op informatie?  
Uit wetsartikelen blijkt 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). zie Artikel 1:377b BW  
Ook is bepaald 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: 

- de informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op dezelfde manier aan de 
ouder met het ouderlijk gezag zou verstrekken; 

- de informatie wordt niet verstrekt als het belang van het kind zich daartegen verzet. 
Zie  Artikel 1:377c BW  

In deze notitie geven wij aan hoe we als school omgaan met de informatieverstrekking en de privacy. 
Er kunnen zich twee situaties voordoen; beide gescheiden ouders hebben gezag of slechts één van 
beide ouders heeft het gezag.  Aan dit laatste ligt altijd een  uitspraak van een rechter ten grondslag, 
tenzij de ouder tijdens het huwelijk al geen gezag had. 
Zolang de school geen aanleiding heeft om eraan te twijfelen dat beide ouders nog steeds gezag 
hebben, gaat de school daarvan uit. In geval ouders elkaar op dit punt tegenspreken kan een 
bewijsstuk worden gevraagd zoals een kopie van de rechterlijke uitspraak of een uittreksel uit het 
Gezagsregister van de rechtbank, tot die tijd mag de school ervan uitgaan dat beide ouders gezag 
hebben. 
 
Informatieverstrekking 

1. Ouders hebben beiden gezag 
We gaan uit van het belang van de leerling en daarbij wordt van (gescheiden) ouders verwacht dat zij 
‘het elkaar op de hoogte houden’ als uitgangspunt nemen. 
De school verwacht van een ouder dat deze, om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van het 
kind, gebruik maakt van de gebruikelijk geboden informatiemogelijkheden, zoals informatieavonden, 
oudergesprekken, schoolapp en Nieuwsbrief. 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. 
Als de school aanleiding heeft om te betwijfelen de informatie wel bij de ‘andere’ ouder komt, heeft 
de school hierin een actieve informatieplicht. We zullen dit dan navragen. De school is immers 
verplicht dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie te geven. 
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Regelmatig vinden oudergesprekken plaats. Het is vanzelfsprekend  in het belang van het kind dat 
beide ouders samen deze gesprekken voeren. Dat is voor de school dan ook het uitgangspunt. Er kan 
dan immers ook geen misverstand ontstaan over afspraken, wat gezegd is e.d. Als echter één van 
beide ouders met gezag verzoekt om een afzonderlijk gesprek te voeren, dan  is de school daartoe 
bereid. 
De school hoeft een ouder geen informatie te geven over de inhoud van gesprekken of e-mails die de 
andere ouder met de school heeft. Dat geldt ook voor de verlofverzoeken die de andere ouder 
doet. Een ouder heeft geen recht op de verslagen van de met de andere ouder gevoerde 
oudergesprekken. 
De school zal en mag geen beschuldigingen van de ene ouder over de andere ouder zonder afweging 
opnemen in het leerlingdossier. 
 

2. Ouder zonder gezag 

Als duidelijk is dat één van de ouders geen gezag heeft, dan heeft deze ouder geen recht op inzage in 
het dossier van zijn/haar kind. Deze ouder heeft wel recht op belangrijke informatie over de 
leerprestaties (rapporten e.d.). De ouder moet daar wel zelf om vragen. De school hoeft dit dus niet 
uit eigen beweging te doen. De informatie kan gaan over de cognitieve en/of sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het kind zoals leerprestaties. Hieronder valt bijvoorbeeld een schoolrapport, maar 
niet een uitnodiging voor een algemene ouderavond of een schoolfoto.  
Belangrijke voorwaarde daarbij is wel dat het belang van de leerling daarmee niet wordt geschaad. 
Niet informeren van een ouder zonder gezag moet echter wel beargumenteerd gebeuren. 
Wanneer blijkt dat het verschaffen van informatie nadelig is voor het kind, mag de school de 
informatie weigeren. 
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 

De biologische ouder is niet altijd gelijk aan de juridische/wettelijke ouder. Als voorbeeld: De 
biologische vader van een leerling, die geboren is buiten een huwelijk met de moeder en het kind 
niet erkend heeft, is niet gelijk te stellen met een ouder zonder gezag. Een biologische vader die geen 
wettelijke ouder is, heeft daarom geen wettelijke aanspraak op informatie. 

Wanneer de school over de vorderingen rapporteert, is de school neutraal in zijn verslaglegging. 
Bijvoorbeeld wanneer een ouder vraagt of er een verschil is in leerprestaties van de kinderen in de 
weken dat ze bij de vader en de weken dat ze bij de moeder zijn, zal de school daar geen antwoord 
op geven. 

Gescheiden ouders en privacy wetgeving 
De privacy wetgeving bepaalt dat een school geen informatie over leerlingen aan ‘derden’ mag 
verstrekken zonder voorafgaande  toestemming van ouders. Dit geldt dus ook voor nieuwe partners 
van gescheiden ouders, grootouders of derden. 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mogen wij geen informatie over leerlingen delen met 
personen die geen ouderlijk gezag hebben. Dit houdt dus concreet in dat bij oudergesprekken alleen 
de gezaghebbende ouder aanwezig kan zijn, tenzij de andere ouder hiervoor expliciet schriftelijk 
toestemming heeft verleend, via een brief of een email. 
Dit geldt dus ook voor het toezenden van rapporten en andere persoonlijke informatie. 


