Protocol
‘Informatieverstrekking aan gescheiden ouders’

Datum: 29 januari 2018

Inleiding
Het Griendencollege vindt dat de zorg voor haar leerlingen voorop moet staan en dat het daarbij van
groot belang is dat informatie zorgvuldig wordt uitgewisseld. In dit protocol wordt omschreven hoe wij
hiermee omgaan indien ouders van onze leerlingen zijn gescheiden.
Volgens artikel 23b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs heeft de school een informatieplicht naar
beide ouders. Het gaat daarbij om informatie die een beeld geeft over hoe het kind op school
functioneert, zoals schoolvorderingen en eventueel sociaalpedagogische ontwikkelingen.

Ouders belast met gezag:
Ouders die scheiden, behouden in de regel beiden het ouderlijk gezag over hun minderjarige kind(eren)
en behouden dan beide recht op alle informatie over hun kind.
In dit protocol hanteren wij de definitie eerstverantwoordelijke ouder. We bedoelen daarmee de ouder
bij wie het kind woont. Dit is de ouder/verzorger die als eerste staat vermeld op het inschrijfformulier
en in Magister.
In praktijk:
1. Contactgegevens leerlingen
Op het inschrijfformulier voor nieuwe leerlingen worden de NAW-gegevens, e-mailadressen en
telefoonnummers van beide ouders verplicht ingevuld. Tevens wordt aangegeven wie de
eerstverantwoordelijke ouder is (ouder/verzorger 1 op het inschrijfformulier = ouder/verzorger
1 in Magister). Het inschrijfformulier wordt getekend door de met het gezag belaste ouder(s).
Deze gegevens worden in Magister ingevoerd. Adreswijzigingen, wijzigingen van
telefoonnummers
en
e-mailadressen
kunnen
worden
doorgegeven
via
rvandenherik@griendencollege.nl.
2. Klassenlijsten
Op de klassenlijsten staat alleen de naam van de leerling vermeld. Afdelingsleiders, mentoren,
docenten en de administratie hebben toegang tot het woonadres van de leerling en tot beide
adressen van de ouders.
3. Correspondentie
In de regel verstuurt de school relevante informatie (over bijv. activiteiten) naar het woonadres
van de leerling. De school heeft niet de plicht erop toe te zien dat aan de leerling uitgedeelde
informatie bij beide ouders terecht komt. Steeds vaker wordt deze informatie per mail naar de
eerstverantwoordelijke ouder verstuurd. In het geval ouders beide mailadressen invullen op het
inschrijfformulier, ontvangen beide ouders de betreffende mail.
4. Inzagerecht
Beide ouders hebben inzagerecht in stukken betreffende het kind. Daarbij moet er wel op gelet
worden dat er geen informatie aangaande de andere ouder in het dossier aanwezig is.
Informatie wordt alleen verschaft aan een van de ouders indien deze ook op gelijke wijze
verschaft zou worden aan de andere ouder.
5. Rekeningen
Rekeningen worden gestuurd naar de eerstverantwoordelijke ouder.
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6. Diploma-uitreiking
Beide ouders zijn welkom op de diploma-uitreiking, tenzij dit op juridische gronden niet is
toegestaan.
7. Mentor- en informatieavonden
De school benadrukt dat beide ouders welkom zijn op mentor- en informatieavonden. De ouder
die ervoor kiest niet deel te nemen, wordt niet afzonderlijk door de school over de inhoud
geïnformeerd.
8. Voortgangsgesprekken
Alleen de eerstverantwoordelijke ouder ontvangt de uitnodiging voor de
voortgangsgesprekken. Gescheiden ouders kunnen niet afzonderlijk van elkaar met dezelfde
docent spreken. De ouder die ervoor kiest niet deel te nemen, wordt niet afzonderlijk door de
school over de inhoud van het gesprek geïnformeerd.
9. Magisteraccount
De eerstverantwoordelijke ouder ontvangt een Magisteraccount en heeft toegang tot het
ouderportaal. De andere ouder, die daarom verzoekt, ontvangt een eigen ouderaccount.
10. Gezinssituatie
De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter geen
informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van
het gezin waarin de leerling opgroeit.
11. 18 jaar of ouder
Als de leerling 18 jaar of ouder is, dan verloopt de informatie van school in principe altijd via de
leerling.
Ouder niet belast met gezag
Ouders die niet belast zijn met het ouderlijk gezag, hebben ook recht op informatie over hun kind, maar
dat is op grond van artikel 1:377C BW (zie bijlage) beperkt. In dat geval is het de bedoeling dat de ouder
die niet met het gezag is belast de informatie krijgt van de andere ouder. Indien de ouder die niet belast
is met het gezag uitdrukkelijk vraagt om informatie, dan is de school verplicht deze te verstrekken. Ten
aanzien van schriftelijke informatie die aan leerlingen wordt uitgedeeld heeft de school echter niet de
verplichting erop toe te zien dat de leerling de niet met het gezag belaste ouder daarover informeert.
Weigering informatieverstrekken aan niet met gezag belaste ouder
Soms kan de coördinator/directeur, na onderzoek door de school, beslissen geen informatie te
verstrekken aan de niet met het gezag belaste ouder, omdat het belang van de leerling daarmee wordt
geschaad. Deze weigering wordt schriftelijk gemotiveerd. De coördinator/directeur ziet erop toe dat
ook anderen werkzaam binnen de school deze informatie niet verstrekken.
Ontheffing van / ontzetting uit ouderlijke macht
Indien er sprake is van een ontheffing van het ouderlijke gezag en er sprake is van een onder
toezichtstelling (OTS), wordt informatie zowel aan de ouder(s) als aan de voogd verstrekt. Indien er
sprake is van een officiële ontzetting uit de ouderlijke macht en er een wettelijk voogd is aangewezen,
wordt informatie aan de voogd verstrekt. In overleg met de voogd zal worden beoordeeld hoe de
informatieverstrekking over de leerling aan derden (bijv. pleeggezin) het beste kan verlopen. In beide
gevallen moet de naam van de voogd bekend zijn in het leerlingendossier (zie ook punt 1)
Afwijking van het protocol
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Mochten ouders andere afspraken willen maken dan bovengenoemde, dan dient daartoe een
schriftelijk verzoek te worden gericht aan de directie van de school. Het genomen besluit wordt
opgenomen in het leerlingdossier.
Overige bepalingen
In alle gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist de directie. In situaties waarin de school ten
aanzien van de informatieverstrekking vermoed dat de informatieverstrekking niet in het belang van de
leerling is, dan zal zij de kwestie voorleggen aan een onafhankelijk deskundige zoals de huisarts,
psycholoog. Met het oog op art. 377c en het risico dat naar de rechter gegaan wordt, is een
onafhankelijk advies een vereiste.
Welke ouder heeft recht op welke informatie?
In onderstaand schema zijn de soorten verbintenissen tussen ouders omschreven.
Voor wie?
A

Ouders die met elkaar zijn getrouwd;
Voor vader en moeder geldt:

B

Ouders die zijn gescheiden;
Voor vader en moeder geldt:

C

Ouders die hun partnerschap hebben
laten registreren
Ouders die niet met elkaar zijn
getrouwd, maar via goedkeuring van de
rechtbank het gezamenlijk gezag
uitoefenen
Ouder die niet met het gezag is belast

D

E

F

G

H

I

Alle informatie

Beperkte
informatie
X

X
N.B. geen informatie geven die
mogelijk gebruikt kan worden om
voordeel ten koste van de andere
ouder te behalen
X
X

X
artikel 1:
377c BW

In geval van samenwonen, vader heeft
kind erkent, niet ingeschreven in
gezagsregister; voor vader geldt:
In geval van samenwonen, vader heeft
kind erkend en ingeschreven in
gezagsregister; voor vader en moeder
geldt:
Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar,
kind is erkend, ingeschreven in
gezagsregister, voor vader en moeder
geldt:
Stel heeft samengewoond, nu uit elkaar,
kind is erkend, maar niet ingeschreven
in het gezagsregister; voor vader geldt:

X
artikel 1:
377c BW

X
X
N.B. geen informatie geven die
mogelijk gebruikt kan worden om
voordeel ten koste van de andere
ouder te behalen
X
artikel 1:
377c BW
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J

K
L
M

Ouders beide uit de ouderlijke macht
gezet, kind is onder voogdij geplaatst;
voor vader en moeder geldt:
Voogd
Biologische vader, die zijn kind niet heeft
erkend
Grootouders die de verzorging van het
kind op zich nemen omdat de ouders
spoorloos zijn

X
artikel 1:
377c BW
X
Artikel 8 EVRM
Artikel 8 EVRM

L: Voor de biologische vader, die zijn kind niet heeft erkend geldt dus: helemaal geen informatie
M: Voor grootouders, die de verzorging van de kinderen op zich nemen, omdat de ouders spoorloos zijn
geldt: in principe geen informatie.
Het recht op informatie op grond van artikel 377c van het Burgerlijk Wetboek (BW), heeft alleen de niet
met het gezag belaste ouder.
Andere personen die in nauwe betrekking tot het kind staan, zoals bijvoorbeeld de biologische vader
die zijn kind niet heeft erkend, of grootouders die de verzorging van het kind op zich hebben genomen
omdat de ouders spoorloos zijn, hebben dit wettelijk recht niet. Zij kunnen hun recht op informatie over
het kind baseren op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Deze
voorziet in het recht op respect voor privé-, familie- en gezinsleven, waarbij bepaalde beperkingen in
overeenstemming met de wet en noodzakelijk in een democratische samenleving mogelijk zijn.
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Bijlage 1
Gerelateerde wetsartikelen protocol informatieverstrekking gescheiden ouders
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Titel 15. Omgang en informatie
Artikel 377b
1.

De ouder die met het gezag is belast, is gehouden de niet met het gezag belaste ouder op de
hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het
vermogen van het kind en deze te raadplegen – zo nodig door tussenkomst van derden – over
daaromtrent te nemen beslissingen. Op verzoek van een ouder kan de rechter ter zake een
regeling vaststellen.

2.

Indien het belang van het kind zulks vereist kan de rechter zowel op verzoek van de met het
gezag belaste ouder als ambtshalve bepalen dat het eerste lid van dit artikel buiten toepassing
blijft.

3.

Artikel 377e is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 377c
1.

Onverminderd het bepaalde in artikel 377b van dit boek wordt de niet met het gezag belaste
ouder desgevraagd door derden die beroepshalve beschikken over informatie inzake
belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en
opvoeding betreffen, daarvan op de hoogte gesteld, tenzij die derde de informatie niet op
gelijke wijze zou verschaffen aan degene die met het gezag over het kind is belast dan wel bij
wei het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, o f het belang van het kind zich tegen het
verschaffen van informatie verzet.

2.

Indien de informatie is geweigerd, kan de rechter op verzoek van de in het eerste lid van dit
artikel bedoelde ouder bepalen dat de informatie op de door hem aan te geven wijze moet
worden verstrekt. De rechter wijst het verzoek in ieder geval af, indien het belang van het kind
zich tegen het verschaffen van de informatie verzet.

Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO)
Artikel 23b Rapportage vordering van leerlingen
Het bevoegd gezag rapporteert over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of
verzorgers, dan wel aan de leerlingen zelf indien zij meerderjarig en handelingsbekwaam zijn.
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Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
Artikel 8. Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven

1.

Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn
woning en zijn correspondentie.

2.

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht,
dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk
is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch
welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de
bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de
rechten en vrijheden van anderen.

Bron: http://wetten.overheid.nl
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