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Protocol informatieplicht gescheiden ouders  

1. Inleiding  
Scholen hebben een wettelijke informatieplicht aan ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder 
informatie wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie. 
Ouders hebben eveneens de plicht om de school te informeren.  
Als ouders gaan scheiden, kan er onduidelijkheid ontstaan over de informatievoorziening. Dit 
protocol is opgesteld om in deze situaties ervoor te zorgen dat het voor iedereen duidelijk is op 
welke wijze de school en de ouders invulling moeten geven aan de wederzijdse 
informatievoorziening.  

2. Definities van de gehanteerde termen  
Wie zijn ouders van een kind?  
In dit protocol wordt over ouders gesproken die volgens de wet vader of moeder zijn. Daarmee 
bedoelen we meestal de biologische moeder en vader maar dat zijn niet altijd de ouders in de zin van 
de wet.  
De moeder van het kind is de vrouw:  

− uit wie het kind is geboren 

− die het kind heeft geadopteerd 
De vader is in ieder geval:  

− de man die met de moeder getrouwd was (is) toen (als) het kind geboren was (is) 

− de man die het kind heeft erkend of geadopteerd 

− de man wiens vaderschap door de rechter is vastgesteld 
De ouders van het kind zijn de moeder en de vader zoals hierboven omschreven.  
 
Wat is ouderlijk gezag?  
In Nederland staan alle minderjarigen (kinderen onder de 18 jaar) onder gezag. Meestal hebben de 
ouders samen het gezag; ‘ouderlijk gezag’. Het gezag kan ook worden uitgeoefend door een ouder en 
een niet-ouder samen (bijvoorbeeld de partner van een vader of moeder). Dit wordt ‘gezamenlijk 
gezag’ genoemd. Als ouders scheiden, behouden zij in principe beiden het gezag over het kind. Als 
een ander dan de ouder(s) het gezag uitoefent wordt dit ‘voogdij’ genoemd.  

3. Het wettelijke kader  
Uit artikel 11 en 13 van de Wet op het Primair Onderwijs vloeit de verplichting voort dat het bevoegd 
gezag ouders rapporteert en informeert over het functioneren van hun kinderen op school. Ouders 
hebben tevens het recht om het leerlingendossier van hun kind in te zien. In de omstandigheid dat 
de gezinssituatie uit beide ouders bestaat zal de communicatie tussen school en ouders nauwelijks 
tot problemen leiden. Dit kan anders zijn indien de ouders gescheiden zijn. Een gezinssituatie die 
vandaag de dag dikwijls realiteit is. Ouders die gescheiden zijn hebben in principe beiden recht op 
dezelfde informatie.  
Het komt uiteraard voor dat maar één van de ouders van het kind belast is met het ouderlijk gezag 
en de andere ouder niet. In dat geval rust op de ouder die belast is met het ouderlijk gezag de 
verplichting om de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag op de hoogte te houden van 
gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen, dit volgt uit artikel 1:377b Burgerlijk Wetboek.  
Indien echter problemen tussen beide ouders ontstaan ten aanzien van de communicatie kan dit 
ertoe leiden dat de ouder die met het ouderlijk gezag is belast geen of slechts gebrekkige informatie 
verstrekt aan de andere ouder. Scholen hebben dan een wettelijke verplichting beide ouders te 
informeren over het functioneren van de kinderen. Indien er sprake is van een gebrekkige of geheel 
ontbrekende communicatie tussen de gescheiden ouders is de school eveneens op grond van de wet 
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verplicht om de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder desgevraagd informatie te verschaffen 
over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de opvoeding van het kind betreffen. Deze 
plicht vervalt alleen indien de informatie niet op dezelfde manier ook wordt verschaft aan de ouder 
die wel met het ouderlijk gezag is belast, of als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van 
de informatie verzet. Dit volgt uit artikel 1:377c Burgerlijk Wetboek.  

4. Inschrijving van de leerling: 
Aanmelding door één ouder: 

− School vraagt door naar de gezagsverhouding tot het kind 

− School vraagt een uitdraai van het gezagsregister 
óf 

− School vraagt de passage van de uitspraak van de rechter, waaruit het ouderlijk gezag 
blijkt, op alvorens over te gaan tot inschrijving. 

School bewaart deze gegevens in het leerlingdossier. 

5. Informatieplicht van de school  
5.a. Recht op informatie en diverse soorten verbintenissen: 

Voor wie: Alle 
informatie: 

Ouders die met elkaar zijn getrouwd; voor vader en moeder geldt X 
Ouders die zijn gescheiden; voor vader en moeder geldt X 

Ouders die hun partnerschap hebben laten registreren geldt X 

Ouders die niet met elkaar zijn getrouwd, maar via goedkeuring van de rechtbank 
het gezamenlijk gezag uitoefenen geldt 

X 

In geval van samenwonen, vader heeft kind erkend en ingeschreven in 
gezagsregister; voor vader en moeder geldt 

X 

Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind is erkend, ingeschreven in 
gezagsregister; voor vader en moeder geldt 

X 

Voor een voogd geldt X 

Voor de biologische vader, die zijn kind niet heeft erkend geldt Helemaal 
geen 

informatie 

 

Voor wie Beperkte 
informatie 

Ouder die niet met het gezag is belast geldt X 

In geval van samenwonen, vader heeft kind erkend, niet ingeschreven in 
gezagsregister, voor vader geldt 

X 

Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind is erkend, maar niet ingeschreven in 
het gezagsregister, voor vader geldt 

X 

Ouders beide uit de ouderlijke macht gezet, kind is onder voogdij geplaatst, voor 
vader en moeder geldt 

X 

 

Voor wie Geen 
informatie 

Voor de nieuwe partner van de ouder,  
 zonder de aanwezigheid van één van de ouders 
 zonder toestemming van beide ouders (indien ze onder het ouderlijk gezag 

van beide ouders staan)  
geldt 

X 



   

 Definitieve versie 22-12-2022 Pagina 3 van 7 

 

5.b. De school heeft een actieve informatieplicht naar de ouder in geval van gezamenlijk gezag.  
Hierbij moet gedacht worden aan: 

− Het verstrekken van de schoolgids, rapporten/toetsresultaten van de leerling en overige 
relevante informatie over de leerling. 

− Het uitnodigen voor ouderavonden, op ouders gerichte schoolactiviteiten of activiteiten in kader 
van ouderparticipatie. 

− Het verzoeken van toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het kader van 
diens schoolloopbaan. 

− Het verstrekken van inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het 
leerlingdossier. 

 
Het uitgangspunt is dat de school beide ouders (met ouderlijk gezag) tegelijkertijd uitnodigt voor 
ouderavonden, rapportbesprekingen of andere gesprekken. School hecht eraan de informatie 
tegelijkertijd aan beide ouders te geven. We doen een beroep op ouders om dit mogelijk te maken 
zodat ouders steeds op dezelfde wijze geïnformeerd worden en dit geen punt van discussie wordt. 
Het meenemen van een nieuwe partner mag alleen na instemming van de ex-partner. 
De correspondentie zal gericht zijn aan beide met gezag belaste ouders en dus niet slechts aan de 
ouder bij wie het kind volgens de Gemeentelijke Basis Administratie staat ingeschreven of volgens de 
door de ouder verstrekte gegevens.  
School heeft hiervoor een School Ouder Communicatie app ingericht: “SchouderCom” waar beide 
ouders zich voor kunnen aanmelden ten behoeve van deze correspondentie. Dat geldt niet indien 
daarmee naar de mening van school zwaarwegende belangen van het kind geschaad zouden kunnen 
worden.  
 

Over zaken die alleen van belang zijn voor de dagelijkse zorg van het kind licht de school alleen de 
verzorgende ouder in (of een oma of oppas als die de dagelijkse verzorger is). Denk bijvoorbeeld aan 
de situatie dat het kind ziek is geworden op school, dat er hoofdluis heerst, dat er vervoer nodig is. 
 

5.c. Ouderlijk gezag berust bij één ouder: 

− De ouder is verplicht de niet -gezaghebbende ouder te informeren. 

− Plicht van de school is om de niet gezaghebbende ouder op diens verzoek te informeren over 

belangrijke feiten en omstandigheden. 

 

Beperkte Informatieverstrekking in geval ouder niet ouderlijk gezag heeft: 

Op verzoek van de ouder die niét het ouderlijk gezag heeft, mag de school informatie verstrekken 
over belangrijke feiten en omstandigheden, dit zijn: 

− rapporten,  

− informatie rondom schoolkeuze,  

− informatie rondom schoolloopbaan,  

− specifieke problemen. 

− tenzij de informatie ook niet aan de met het gezag of verzorging belaste ouder zou worden 
verstrekt óf het belang van de leerling zich daartegen verzet. 

De ouder die niet met het gezag belast is wordt niet gekoppeld aan SchouderCom en communiceert 
via reguliere e-mail. Deze ouder wordt niet uitgenodigd voor bijeenkomsten, oudergesprekken of 
ouderactiviteiten op school. 
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6. Informatieplicht van ouders  
Voor een juiste en zuivere toepassing van de regels en richtlijnen van dit protocol is het van belang 
dat ouders de school op de hoogte stellen van hun Burgerlijke Staat. De ouders hebben naar de 
school een schriftelijke informatieplicht. Dit betekent dat ouders via het inschrijfformulier de school 
op de hoogte stellen van hun Burgerlijke Staat.  
Indien bij inschrijving van de leerling blijkt dat ouders gescheiden leven zal de administratie het 
“protocol informatie gescheiden ouders” naar de ouders toesturen met het verzoek bijlage 1 volledig 
in te vullen en door beide partners te ondertekenen en te retourneren aan school. 
 
Indien ouders scheiden tijdens de schoolloopbaan van de leerling verstrekt de leerkracht deze 
vragenlijst uit bijlage 1 met het verzoek deze in te vullen. De ouders, bij wie het ouderlijk gezag niet 
bij beide ouders ligt, zijn verplicht de kopieën van de officiële stukken betreffende de leerlingen 
(ouderlijk gezag, bezoekrecht enz.) aan de school te geven, zodat dit in het dossier van de leerling 
kan worden bewaard.  
Mocht de betreffende ouder dit nalaten, dan zal de school niet gehouden kunnen worden aan een 
correcte uitvoering van het onderhavige protocol. De betreffende stukken zullen in het 
leerlingendossier worden bewaard. Uiteraard zal hierbij uiterste zorgvuldigheid worden betracht.  

7. Verlofaanvragen 
Verlofaanvragen kunnen worden gedaan door de ouder bij wie het kind in huis woont. Ouders bij wie 
het kind niet in huis woont, kunnen alleen een verlofaanvraag indienen met schriftelijke 
toestemming van de andere ouder. In geval van co-ouderschap houdt dit in dat de ouders alleen 
verlof kunnen aanvragen voor de dagen dat het kind bij de betreffende ouder woont. Voor de andere 
dagen kan alleen verlof aangevraagd worden met schriftelijke toestemming van de andere ouder. 
Ouders die geen ouderlijk gezag hebben kunnen geen verlof aanvragen. 

8. Het ophalen van het kind 
Het ophalen van het kind kan alleen gebeuren door de ouders met ouderlijk gezag. Het is daarom van 
het grootste belang dat de school op de hoogte is van eventuele gerechtelijke bevelen die afwijken 
van het bovenstaande. Wordt het kind opgehaald door een ander (oma, opa, buren, oppas,….) dan 
dienen ouders de school hiervan op de hoogte brengen. 

9. Onpartijdigheid school 
− De school is primair gericht op onderwijs, waarbij onder meer veiligheid en rust van het kind 

gewaarborgd dienen te worden. Om die reden is het niet toegestaan dat ouders hun 
onderlinge relationele problemen of conflicten op school of via school beslechten. De school 
is nadrukkelijk geen doorgeefluik van de ene ouder naar de andere ouder. 

− De school heeft primair het belang van het kind voor ogen en is onpartijdig ten aanzien van 
problematiek die met de scheiding van de ouders te maken heeft. Informatie over het kind 
zal niet aan anderen dan aan ouders (volgens art. 1:377 c van het Burgerlijk Wetboek) 
worden verstrekt.  

− Uitzonderingen op die regel gelden onder andere voor instanties als Veilig Thuis en de 
schoolarts. 

10. Wijziging geslachtsnaam  
Het komt soms voor dat een ouder ten gevolge van een (echt)scheiding een andere achternaam 
(geslachtsnaam) van het kind opgeeft aan school. Bijvoorbeeld de meisjesnaam van de moeder of die 
van een nieuwe partner. Dat is echter niet mogelijk zonder dat daartoe eerst een verzoek tot 
naamswijziging bij de rechter wordt ingediend. In ieder geval zal de school niet toestaan dat het kind 
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wordt ingeschreven onder een andere naam dan de officiële, zonder dat beide ouders het daarover 
eens zijn dan wel nadat de rechter in de geslachtsnaamwijziging heeft toegestemd.  

11. Tot slot 
Het welzijn van het kind staat voor school altijd voorop. Er kunnen zich echter situaties voordoen 
waarin ouders botsen met wat de school in het belang van het kind acht. In die gevallen zal het 
schoolteam en/of de individuele leerkracht proberen om dat probleem op te lossen. De school zal 
alles doen om te voorkomen dat zij in een conflict tussen ouders betrokken wordt.  
Hoe meer informatie de school heeft over kinderen en hun gescheiden ouders, des te beter kunnen 

leraren en andere betrokkenen inspelen op eventuele problemen of veranderingen. Ouders kunnen 

daar goed bij helpen, bijvoorbeeld door het invullen van de vragenlijst in bijlage 1. Zo kunnen 

misverstanden worden voorkomen.  
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Bijlage 1 Vragenlijst voor niet-samenwonende ouders 
Als ouders getrouwd waren behouden zij na de echtscheiding in principe beiden het gezag over hun 
kind. Als ouders ongehuwd samenwoonden heeft de moeder automatisch (‘van rechtswege’) het 
gezag over het kind. De vader die het kind heeft erkend kan samen met de moeder bij het 
gezagsregister van de rechtbank het gezamenlijk gezag over het kind laten registreren.  
 
1. Ik ben de vader/moeder van (voor- en achternaam van het kind):  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Groep………………………………………………………………...Geboortedatum……………………………………………….. 
 
De gezagssituatie over ons kind/onze kinderen is als volgt geregeld: (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 

o Het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk  
o Alleen de moeder heeft het gezag  
o Alleen de vader heeft het gezag  
o Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. De rechter kan bepalen (de ouders kunnen dat ook onderling bepalen) bij wie van de ouders ‘de 

gewone verblijfplaats’ van het kind is. De gewone verblijfplaats is het adres waar het kind 
volgens de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) is ingeschreven. 
o De moeder  
o De vader  
o Anders, namelijk: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Een zorg- of omgangsregeling tussen het kind en ‘de andere ouder’ kan na onderling overleg van 

de ouders geregeld worden. Meestal wordt de regeling vastgelegd in een ouderschapsplan. In 
andere gevallen bepaalt de rechter de zorg- of omgangsregeling. Soms ontzegt de rechter één 
van de ouders het recht op omgang.  
Is er sprake van een zorg- of omgangsregeling van de kinderen/het kind met de ouder bij wie ze 
volgens de Gemeentelijke Basis Administratie niet wonen?  
o Ja  
o Nee  
Indien ja, die zorg- of omgangsregeling is:  
o Bepaald door de rechter  
o Onderling afgesproken  
o Anders, namelijk: ……………  
U geeft als ouders uitvoering aan de volgende zorg- of omgangsregeling:  
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 
4. Heeft de rechter één van de ouders het recht op omgang met het kind/de kinderen ontzegd?  

o Nee  
o Ja, namelijk de moeder  
o Ja, namelijk de vader  
Eventuele toelichting: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Volgens art. 1:377 c van het Burgerlijk Wetboek hebben beide ouders recht op informatie 

betreffende de schoolontwikkeling van hun kind/kinderen, ook als één van de ouders niet is 
belast met het gezag, en om die informatie vraagt. Zijn er volgens u in het belang van u 
kind/kinderen redenen om vanuit school één van de ouders die informatie te onthouden?  
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o Nee  
o Ja, namelijk:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het halen en brengen van uw kind/kinderen van 
en naar school? Zo ja, welke? 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 

7. Gesprekken met de leerkracht over de schoolontwikkeling van uw kind zullen in principe met 
beide ouders plaatsvinden. Wij hechten belang aan een eenduidige communicatie met beide 
ouders tegelijk in het belang van uw kind. Ouders zullen daarvoor gezamenlijk worden 
uitgenodigd.  
Soms is dit niet mogelijk, dan zullen er afzonderlijke gesprekken ingepland worden met de 
leerkracht, dus zonder dat de andere ouder daarbij aanwezig is. Is deze situatie van toepassing? 
o Nee  
o Ja 

 

 

Ondertekening: 

Datum: 
 

Datum: 

Naam moeder: 
 
 

Naam vader: 

Handtekening moeder: 
 
 

Handtekening vader: 
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