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INFORMATIEVERSTREKKING AAN OUDERS

Let vooral op bij scheidingen

De communicatie tussen een school en de ouders lijkt op 
het eerste gezicht een simpele en praktische aangelegenheid. 
In dit proces spelen ouderavonden, tien-minutengesprek-
ken, rapporten en nieuwsbrieven ieder hun eigen rol. 
Meestal gaat dat goed, maar zoals met zoveel dingen kan 
door onderlinge onenigheid de vraag opkomen waarop 
iemand nu eigenlijk precies recht heeft. Die onenigheid kan 
ontstaan tussen de ouders en de school, maar ook als de 
ouders onderling een conflict hebben. 

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT

De Wet op het primair onderwijs schrijft voor dat een 
school aan de ouders rapporteert over de vorderingen van 
een leerling. Dit gebeurt ‘met inachtneming van het leer-
ling- en onderwijsvolgsysteem’, waarin de vorderingen in de 
kennis en vaardigheden van de leerling worden bijgehou-
den1. Dit houdt een actieve informatieplicht van de school 
aan ouders in. Dat wil dus zeggen dat er sowieso periodiek 
wordt gerapporteerd, maar dat ouders ook tussentijds actief 
geïnformeerd worden als zich bijzondere ontwikkelingen 
voordoen. Daarnaast is een school op grond van de Wet 
bescherming persoonsgegevens verplicht ouders actief te 
informeren over welke persoonsgegevens van de leerling 
worden gebruikt en aan wie deze gegevens worden ver-
strekt, op welk moment en met welk doel. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het verstrekken van het onderwijskundig 
rapport aan een andere school wanneer een leerling naar 
een andere school gaat. De school moet de ouders dan 
uiterlijk informeren op het moment dat het onderwijskun-
dig rapport aan de ontvangende school wordt verstrekt2. 

INZAGERECHT

Naast de actieve informatieplicht hebben ouders van leer-
lingen jonger dan 16 jaar namens hun kind recht op inzage 
in het leerlingdossier. Dat betekent dat zij kunnen vragen 
om een kopie van het gehele leerlingdossier en dat de 
school aan dat verzoek binnen vier weken gehoor moet 

Als school dient u ouders te informeren over het verloop van het onderwijs van hun 
kind. Hoe ver gaat die informatieplicht? En hoe werkt de informatieplicht bij geschei-
den ouders? Deze column Juridisch bevat een kennismaking of opfrisser over dit onder-
werp.

geven. Ook kunnen ouders verbetering, aanvulling en ver-
wijdering van de gegevens in het leerlingdossier verlangen 
indien deze gegevens volgens de wettelijke vertegenwoordi-
ger feitelijk onjuist zijn. De school moet dan binnen vier 
weken beslissen of zij tot de gevraagde aanpassing overgaat. 
Als zij dat niet doet, moet zij dat schriftelijk motiveren3. 

OUDERLIJK GEZAG

Heeft een ouder niet (meer) het ouderlijk gezag? Dan is die 
ouder geen wettelijk vertegenwoordiger en heeft deze ouder 
geen recht op actieve informatie over de gebruikte per-
soonsgegevens en op inzage in het dossier van zijn of haar 
kind. De niet-gezagsouder behoudt wel recht op belangrijke 
informatie over het kind, zoals de schoolprestaties. Het is in 
eerste instantie aan ouders zelf om elkaar te informeren over 
de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind. Dat geldt 
ook wanneer één van de ouders geen ouderlijk gezag heeft. 
De gezagsouder moet de niet-gezagsouder ‘op de hoogte 
stellen omtrent gewichtige aangelegenheden’ over het kind 
en de niet-gezagsouder raadplegen over belangrijke beslis-
singen4. Daarnaast moet de school de niet-gezagsouder 
desgevraagd belangrijke informatie geven, zoals schoolrap-
porten en informatie over extra begeleiding. Als de niet-ge-
zagsouder er bij de school niet om vraagt, is er geen ver-
plichting deze informatie te geven. De school moet de 
gezagsouder informeren over het verzoek om informatie 
van de niet-gezagouder5 en de beslissing om informatie te 
geven.

UITZONDERINGEN

Als de school de informatie ook niet zou verstrekken aan 
de gezagsouder, kan de school het verzoek van de niet-ge-
zagsouder  weigeren. Ook als de school van oordeel is dat 
het belang van het kind wordt geschaad door het verstrek-
ken van informatie aan de niet-gezagsouder, kan de school 
weigeren de informatie te geven. De school moet dus voor 
het verstrekken van informatie een afweging maken tussen 
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het belang van de niet-gezagsouder en dat van het kind. 
Als het geven van informatie nadelig is voor het kind, kan 
de school de informatie gemotiveerd weigeren6. De niet- 
gezagsouder kan dan aan de rechter vragen te bepalen dat 
de informatie toch moet worden verstrekt. De rechter 
weegt daarbij natuurlijk ook vooral het belang van het 
kind mee.

RELATIEBREUK

In de meeste gevallen echter hebben de beide ouders ook na 
een relatiebreuk nog steeds ouderlijk gezag. In dat geval 
hebben de ouders tegenover de school ook recht op dezelfde 
informatieverstrekking. Het maakt daarbij niet uit of de 
ouder in de dagelijkse praktijk in de verzorging en opvoe-
ding van het kind voorziet of niet. Bij een verstoorde relatie 
tussen ouders ontstaan er vaak problemen wanneer een 
niet-verzorgende ouder informatie wil krijgen over het 
kind. De verzorgende ouder houdt zich bijvoorbeeld niet 
aan de eigen informatieplicht. Soms wordt geprobeerd te 
verhinderen dat de directeur of de leerkracht informatie 
verstrekt aan de andere ouder. Als school is het dan zaak 
neutraal te blijven. Dat is niet altijd makkelijk, omdat 
ouders kunnen proberen elkaar tegenover de school zwart te 
maken om de school te bewegen partij te kiezen.
Ook de positie van de nieuwe partner van een van de 
ouders kan de school voor het blok zetten. Deze heeft geen 
(rechtstreeks) recht op informatie. Een stiefouder of nieuwe 
partner ontvangt daarom geen informatie van de school 
zonder toestemming van de gezaghebbende ouders. De 
school kan een nieuwe partner of stiefouder de toegang tot 
bijvoorbeeld een oudergesprek ontzeggen als diens aanwe-
zigheid het gesprek belast of verstoort.
Klachten over de informatieverstrekking van scholen aan 
(gescheiden) ouders belanden met regelmaat bij de Lande-
lijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Uit de uitspra-
ken van deze commissie blijkt onder meer dat de school de 
gelegenheid moet bieden voor afzonderlijke gesprekken, als 
een oudergesprek met beide gezagsouders gezamenlijk niet 
mogelijk is7. Verder geeft de LKC aan dat als de school 
ermee bekend is dat de ouders niet goed met elkaar com-
municeren, de school hen actief gelijk moet informeren, en 
er dus niet op mag vertrouwen dat de ene gezagsouder de 
andere wel zal informeren8. 

INSCHRIJVING LEERLING

Bij inschrijving van het kind op een nieuwe school is de 
handtekening nodig van een ouder. Als beide ouders het 
gezag hebben, dienen zij het onderling eens te zijn over 
deze beslissing. Op een school berust een onderzoeksplicht 
om zich ervan te vergewissen dat beide ouders die met het 
gezag belast zijn, instemmen met de inschrijving van een 
leerling op school. Dit is uitgemaakt in een zaak waarin de 
moeder zelfs schriftelijk had verklaard dat er totaal geen 
contact was met de vader. In die situatie lag het volgens de 
LKC niet voor de hand te veronderstellen dat de vader op 
de hoogte zou zijn van de inschrijving, laat staan dat hij 
daarmee vanzelfsprekend zou instemmen. De school had 
dus om de handtekening van de vader moeten vragen9. 

PROTOCOL

Veel scholen hebben een protocol met betrekking tot infor-
matieverstrekking aan gescheiden ouders. Dit beleid is vaak 
opgenomen in de schoolgids. Hierin staat bijvoorbeeld dat 
bij aanmelding van nieuwe leerlingen om de juridische 
status met betrekking tot gezag, omgang en informatievoor-
ziening van ouders wordt gevraagd. De oudergeleding van 
de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij de 
vaststelling van zo’n beleid10. Heeft u geen beleid, dan is het 
raadzaam dit op te stellen. Beschikt u er wel over, dan kan 
het geen kwaad de inhoud nog eens kritisch na te lopen aan 
de hand van het bovenstaande. 

Noten

1 Artikelen 11 en 8 lid 6 WPO

2 Artikelen 33 en 34 Wbp

3 Artikelen 35 en 36 Wbp

4 Artikel 1:377b BW

5 Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 106599

6 GCBO, LKC Algemeen bijzonder onderwijs, LKC 2015-19

7 Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 105683

8 Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 105535

9 GCBO, LKC Christelijk onderwijs, 2015-247

10 Artikel 13 lid 1 onder g, i en k Wms


