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Regeling gescheiden ouders 

 

 

Over het algemeen verstrekt de school informatie over de leerling aan één ouder, namelijk de ouder 

die als eerste contactpersoon is opgegeven of de ouder bij wie de leerling grotendeels woonachtig is. 

De school gaat er vanuit dat de ouder die de informatie ontvangt over de leerling, deze informatie 

deelt met de andere ouder. Alleen op nadrukkelijk verzoek van de andere ouder, wordt deze apart 

geïnformeerd over de voortgang van de leerling. 

 

In sommige gevallen kan de rechter bepalen dat niet allebei de ouders maar één ouder het ouderlijk 

gezag heeft over het kind1. In die gevallen schrijft de wet voor dat de ouder die met het ouderlijk 

gezag is belast, verplicht is om ‘belangrijke informatie’2 over het kind te verstrekken aan de ouder die 

niet met het gezag is belast. Inzage in Magister kan worden aangemerkt als die belangrijke informatie.3 

Mocht op basis van deze belangrijke informatie een beslissing genomen moeten worden, dan zal de 

ouder die met het gezag is belast ook altijd op voorhand, eventueel met tussenkomst van een derde, 

de ouder die niet met het gezag belast is moeten raadplegen. 

 

Alleen op nadrukkelijk verzoek van de niet met het gezag belaste ouder, verschaft de school beperkte 

informatie over het kind aan deze ouder. Dit gebeurt echter niet als de school deze informatie ook niet 

zou verstrekken aan de met het gezag belaste ouder (bijvoorbeeld het gesprek van een leerling met de 

vertrouwenspersoon) of als het belang van het kind zich verzet tegen het verschaffen van deze 

informatie. 

 

Aan het weigeren van een verzoek om informatie vanwege het belang van het kind gaat uiteraard een 

belangenafweging vooraf. De leeftijd, de kwetsbare positie en de veiligheid van de leerling kunnen, 

onder meer, betrokken worden bij deze afweging. 

 

Mocht de school besluiten de niet met het gezag belaste ouder te voorzien van de gevraagde 

informatie, dan hoeft de school geen toestemming te hebben van de ouder die wel met het gezag is 

belast. Wel zullen wij de met het gezag belaste ouder informeren over het feit dat de informatie wordt 

of is verstrekt aan de niet met het gezag belaste ouder. 

 

In principe verschaft de school geen informatie aan nieuwe partners van ouders, tenzij de ouders die 

gezag hebben hier nadrukkelijk mee instemmen. 

 

 

 
1 U moet als ouder aantonen of u wel of geen gezag hebt, bij voorkeur door het vonnis waarin het gezag is 
bepaald. 
2 De wet verwoordt het als “gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van 
het kind”, in artikel 1:377b lid 1 BW). 
3 Enkele uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs ten aanzien van dit onderwerp:  
klacht nr.: 105032, 106212. 
 



 

 

Schematisch overzicht: 

 

 

Wie Welke informatie 

 Alle informatie Beperkte informatie 

op verzoek 

Geen informatie 

Getrouwde ouders X   

Gescheiden ouders 

(co-ouderschap) 

X   

Beide ouders gezag X   

Ouder(s) zonder gezag  X  

Voogd(en) X   

Grootouder(s)   X 

Nieuwe partner   X 

Verzorger(s) X   

 


