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Informatievoorziening vanuit het samenwerkingsverband als ouders gescheiden zijn. 

In dit document kunt u lezen hoe wij als samenwerkingsverband, in het bijzonder in ons OPDC en 

Expertisecentrum (EC), omgaan met informatieverstrekking in specifieke situatie van ouderlijk gezag. Het 

document is gebaseerd op ‘Handreiking gegevensuitwisseling’ van het Nederlands Jeugdinstituut (2019) en op 

informatie van stichting Onderwijsgeschillen. 

 

Voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders is van belang of een ouder het gezag heeft. Bij een 

scheiding behouden in de meeste gevallen beide ouders het gezag.  

Aan ouders vragen wij om ons actuele contactgegevens en informatie over wie het ouderlijk gezag 

hebben/heeft te geven. Wij gaan ervan uit dat de ouders naar waarheid informatie verstrekken over wie het 

ouderlijk gezag heeft. 

 

Gescheiden ouders / ouders met verbroken relatie 

In eerste instantie is het aan (gescheiden) ouders om elkaar te informeren over de vorderingen en 

ontwikkelingen van hun kind. In sommige gevallen is de relatie tussen de ouders zo vertroebeld, dat goede 

onderlinge communicatie niet meer aan de orde is. Hieronder staat wat in zo’n situatie de verplichtingen van 

het samenwerkingsverband inzake de informatieverstrekking zijn. 

 

Het samenwerkingsverband (OPDC/EC) wil neutraal zijn 

• Wij willen voorkomen partij te worden in een echtscheidingsconflict en willen alle schijn van 

partijdigheid vermijden. 

 

Beide ouders hebben ouderlijk gezag. 

• Het samenwerkingsverband heeft vanuit het wettelijk kader een actieve informatieplicht. Hierbij gaan 

wij uit van de gegevens zoals deze zijn vermeld op het aanmeldformulier dan wel op een andere 

manier zijn doorgegeven. 

• Als gezamenlijk overleg betreffende de leerling niet gewenst is, moeten wij de mogelijkheid bieden 

voor afzonderlijke gesprekken met beide ouders. 

• Het samenwerkingsverband hoeft een ouder geen informatie te geven over de inhoud van 

gesprekken of e-mails die de andere ouder met de school heeft. Dat geldt ook voor de verlofverzoeken 

die de andere ouder doet. Een ouder heeft geen recht op de verslagen van de met de andere ouder 

gevoerde oudergesprekken. 

• Wij mogen geen beschuldigingen van de ene ouder over de andere ouder zonder afweging opnemen 

in het leerlingdossier. 

 

Ouder met ouderlijk gezag en ouder zonder ouderlijk gezag 

Bij gescheiden ouders waarbij het gezag aan één van de ouders is toegewezen, kunnen we gebruik maken van 

het openbare Gezagsregister, waar informatie omtrent de gezagsituatie op te vragen is. 

 

Wanneer één ouder geen ouderlijk gezag heeft. 

• Het samenwerkingsverband moet de ouder zonder gezag informatie geven over belangrijke zaken 

over het kind of diens verzorging of opvoeding. De ouder moet daar wel zelf om vragen, wij hoeven dit 

dus niet uit eigen beweging te doen. De informatie kan gaan over de cognitieve en/of sociaal-

emotionele ontwikkeling van het kind. Hieronder valt bijvoorbeeld een schoolrapport maar niet inzage 

in het gehele dossier. 

• Als blijkt dat het geven van informatie nadelig is voor de leerling, mag het samenwerkingsverband het 

verstrekken van de informatie weigeren. De veiligheid van het kind speelt hierbij een belangrijke rol. 

Het samenwerkingsverband moet een eigen afweging over dat belang maken en de beslissing 

https://www.rechtspraak.nl/Registers/Gezagsregister


Infovoorziening SWVFN januari 2021 2 

deugdelijk motiveren. Het samenwerkingsverband moet de gezaghebbende ouder over een verzoek 

tot informatieverstrekking op de hoogte brengen 

• Er is geen wettelijke bepaling op grond waarvan het samenwerkingsverband een intake- of 

evaluatiegesprek moet voeren met de niet gezaghebbende ouder.  

• Het samenwerkingsverband mag niet verwijzen naar de gezaghebbende ouder als de ouder zonder 

ouderlijk gezag informatie opvraagt. 

• De mogelijk biologische vader van een leerling is niet gelijk te stellen met een ouder zonder gezag en 

heeft daarom geen wettelijke aanspraak op informatie.  

 

Specifieke situaties van ouderlijk gezag 

De voogd is de persoon die voogdij heeft, niet te verwarren met een gezinsvoogd (jeugdbeschermer). De voogd 

heeft dezelfde bevoegdheden als de ouder met gezag. De ouder is dan uit het ouderlijk gezag gezet of is 

overleden.  

Een pleegouder heeft geen gezag, dit blijft bij de ouders, tenzij het gezag door de rechter is toegekend aan de 

pleegouder. Ook dit is te vinden in het Gezagsregister.  

De jeugdbeschermer (voorheen gezinsvoogd) heeft geen ouderlijk gezag en is geen wettelijk 

vertegenwoordiger van de leerling. Alle bevoegdheden als wettelijk vertegenwoordiger liggen nog steeds bij de 

ouder(s) met gezag of de voogd. Een jeugdbeschermer wordt aangesteld bij een ondertoezichtstelling (OTS) 

door de rechter, indien de ontwikkeling van een kind door problemen in een gezin in gevaar kan komen.  

 

Uitwisselen van persoonsgegevens met derden 

Wat betreft toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens met derden kan indien ouders gehuwd 

zijn of indien er sprake is van een geregistreerd partnerschap worden volstaan met het vragen van 

toestemming aan één van de ouders waarbij deze de verantwoordelijkheid heeft de andere ouder te 

informeren.  

Gaat het om gescheiden ouders en hebben ze beiden ouderlijk gezag dan is het van belang dat wij aan beide 

ouders toestemming vragen. Het samenwerkingsverband mag er dan niet vanuit gaan dat de mening van de 

ene ouder tevens de mening van de andere ouder vertegenwoordigt.  

 

 

 

 

 

 


