
 

Protocol School en Scheiding  
 
Dit protocol 
- formuleert richtlijnen om misverstanden te voorkomen en eenduidigheid te creëren. 
- beschrijft de wettelijke bepalingen en verplichtingen rondom informatievoorziening. 

 
Uitgangspunten 
- De school neemt een neutrale positie in ten opzichte van beide ouders. De school onthoudt zich dus 

van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair 
op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. 

- Het ‘belang van het kind’ staat voorop. Dit begrip brengt tot uitdrukking dat bescherming, hulp en 
steun bij de groei naar volwassenheid en opvoeding en verzorging leidraad vormen. Als er 
informatie verschaft moet worden, moet eveneens aan de hand van het belang van het kind worden 
vastgesteld of daarin een selectie gemaakt moet worden en op welke wijze de gegevens moeten 
worden verstrekt.  

 
Informatieverstrekking 
1. Bij inschrijving van de leerling wordt in het geval van gescheiden ouders melding gedaan van de 

gezagsrelatie met betrekking tot de (afzonderlijke) ouders in SOMtoday1 en/of het OPP2. Indien van 
toepassing zijn de adressen van beide ouders bij de school bekend alsmede de eventuele 
beschikking van de (kinder-)rechter. Bij wijzigingen dienen de ouders de school daarvan in kennis te 
stellen. 

 
2. Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben 

behouden), dan blijven zij beide in gelijke mate wettelijk verantwoordelijk voor hun kind en hebben 
ze evenveel recht op informatie en consultatie door de school (artikel 23b Wet op het Voortgezet 
Onderwijs). De wet maakt geen onderscheid tussen verzorgers en niet-verzorgers.  

 
3. De school gaat er vanuit dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar 

informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook 
gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en -gesprekken.  

 
4. Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. De ouder die het gezag 

heeft moet de niet-gezaghebbende ouder op de hoogte stellen van gewichtige aangelegenheden 
met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind en deze raadplegen over daaromtrent 
te nemen beslissingen (artikel 1:377b BW). 

  
5. Verstrekking van informatie vanuit school aan de niet met gezag belaste ouder vindt alleen plaats 

als hij/zij daar om verzoekt. Dit betreft dan belangrijke feiten en omstandigheden over de persoon 
van het kind of diens verzorging en opvoeding.  

  
6. Indien er psychodiagnostisch of psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door de 

schoolpsycholoog/orthopedagoog dient er toestemming te zijn van beide ouders die het gezag 
hebben verkregen.  
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2 Ondersteunings Perspectief Plan 



 

Bijlage 1 
 

Belangrijkste wettelijke bepalingen informatieverstrekking gescheiden ouders 

 
De strekking van de belangrijkste wettelijke bepalingen: 
 
Artikel 1:377b BW. De met het gezag belaste ouder heeft op grond van dit artikel uit het Burgerlijk 
Wetboek de verplichting de andere (niet gezag hebbende) ouder op de hoogte te houden van 
gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. 

Artikel 1:377c BW. De school is in principe verplicht een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, 
desgevraagd van beroepshalve beschikbare informatie te voorzien over belangrijke feiten en 
omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen. Art. 1:377c BW kent 
twee beperkingen voor het verstrekken van informatie. De informatie wordt niet verstrekt als de school 
de informatie niet op gelijke wijze aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verschaffen of als het 
belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet. 

Artikel 11 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en Artikel 23b van de Wet op het voortgezet 
onderwijs (WVO) bepalen dat de school over de vorderingen van de leerlingen rapporteert aan hun 
ouders. 

 

  



 

Bijlage 2  
 

Welke ouder heeft recht op welke informatie?  
 
 

Voor wie Alle informatie Beperkte informatie* Geen informatie 

Ouders die met elkaar 
getrouwd zijn, voor vader en 
moeder geldt 

X   

Ouders die zijn gescheiden, 
voor vader en moeder geldt 

X   

Ouders die hun partnerschap 
hebben laten registreren 

X   

Ouders die niet met elkaar zijn 
getrouwd, maar via 
inschrijving in het centraal 
gezagsregister gezamenlijk 
gezag uitoefenen 

X   

In het geval van samenwonen,  
vader heeft het kind erkend, 
niet ingeschreven in het gezag 
register, voor vader geldt 

X   

In het geval van samenwonen,  
vader heeft het kind erkend 
en ingeschreven in het gezag 
register, voor vader en 
moeder geldt 

X   

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

X   

Ouders beiden uit ouderlijk 
gezag ontheven of ontzet, 
voor vader en moeder geldt 

Geen inzage in 
dossier 

X  

Voogd X   

Biologische vader die zijn kind 
niet heeft erkend 

  X 

Grootouders die verzorging 
van het kind op zich nemen 
omdat ouders spoorloos zijn 

X   

 
 
*Onder beperkte informatie vallen de belangrijke feiten en omstandigheden die betrekking hebben op 
het kind of zijn verzorging/opvoeding, zoals alle informatie over schoolvorderingen en evt. sociaal-
pedagogische ontwikkelingen op school.  
 


