
over onderwijs

Informatieplicht school aan 
gescheiden ouder 

Gelijk en ongelijk

Het principe
Scholen hebben steeds vaker te maken met 
gescheiden ouders van leerlingen. Volgens 
de wet1) zijn de scholen in zo’n geval ver-
plicht om de niet met het gezag belaste 
ouder desgevraagd informatie te verschaf-
fen over belangrijke feiten en omstandighe-
den2) betreffende het kind of de opvoeding. 
Die plicht vervalt alleen als de informatie 
niet op dezelfde manier ook wordt ver-
schaft aan de ouder die wel met het gezag 
is belast, of als het belang van het kind zich 
tegen het verschaffen van informatie verzet. 

Het geschil
Een gescheiden vader vraagt een school 
(VO) om hem op gelijke wijze als de moeder 
te informeren over zijn dochters. De school 
weigert. Een van de dochters is namelijk inmiddels 18 jaar. 
De school stuurt de schoolinformatie daarom rechtstreeks 
aan haar. 
Het geschil gaat verder alleen nog over de andere dochter. 
Die is 13 jaar en geeft aan bang te zijn dat vader haar lastig 
gaat vallen, tegen haar zin weer contact met haar gaat opne-
men. Er is twijfel bij de school of het belang van de leerling 
zich tegen de informatieverschaffing verzet. Daarom weigert 
de school gehoor te geven aan het verzoek van de vader. De 
vader start een kort geding.

De uitspraak
Uit jurisprudentie3) blijkt dat de school die in het belang van 
het kind informatie weigert, concreet moet aangeven welk 
schadelijk gevolg er wordt verwacht als gevolg van de infor-
matieverstrekking. 
Het enkele feit dat de met het gezag belaste ouder, i.c. de 
moeder, er tegen is, kan volgens de rechter geen reden zijn 
om de informatie niet te verstrekken. 
In deze zaak is het echter het kind zélf dat er tegen is en 
zegt bang te zijn voor nieuw contact. 
De rechter oordeelt dat het enkele feit dat de leerling niet 
wenst dat haar vader contact met haar opneemt, onvol-

doende is om te concluderen dat haar belangen zich tegen 
verstrekking van informatie verzetten.
De rechter stelt dat dat anders zou zijn als aan de vader een 
contactverbod was opgelegd door de rechter. Ook hecht de 
rechter er aan dat de vader op de zitting heeft aangegeven 
geen contact te zullen zoeken nu hij begrijpt dat zijn dochter 
geen contact wenst.
Gelet op de moeizame verhouding tussen vader en kind 
beperkt de rechter de informatieverplichting van de school 
tot het verschaffen van een kopie van de rapporten.

mr. Sandra Geerdink, advocaat VOS/ABB

1)  Artikel 1:377c  Burgerlijk Wetboek
2)  Schoolfoto’s vallen daar niet onder (Rechtbank Assen, 23 maart 2005) 
3)  Rechtbank Rotterdam 9 juli 1998 
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