
Protocol ouderschap, gezag en 

documenteren 

 

In de Praktijk – ouderschap, gezag  

- Let op: wie is de gezaghebbende ouder van de leerling? Als ouders gescheiden zijn, 

kunnen beide ouders gezag hebben. Zij hebben dan evenveel recht om beslissingen te 

nemen over hun kind. 

- Wanneer een ouder de term ‘uit beeld’ gebruikt t.a.v. de andere ouder, dan zegt dit niets 

over gezag.  

- Spreek bij voorkeur niet over de ex van vader of moeder, maar over de andere of tweede 

gezaghebbende ouder. 

- Communiceer met de ouder waarbij het kind woont, maar neem indien mogelijk de 

andere gezaghebbende ouder (indien er gegevens beschikbaar zijn) mee in de cc. Dit 

kan alleen als de andere gezaghebbende ouder ook belangstelling toont. Ga er niet 

zomaar vanuit dat dit niet zo is, als de andere ouder dit zegt.   

- Bij beslissingen over bijv. inzet van hulpverlening, dienen beide gezaghebbende ouders 

toestemming te geven. 

- Indien we vanuit school informatie toesturen aan externen, dan dienen de 

gezaghebbende ouder(s) hier schriftelijk toestemming voor te geven!  

- Toestemming dient gericht gevraagd te worden: Wat gaat er besproken worden, wanneer 

en met wie. Algemene verklaringen (bijv. in een aanmeldformulier) zijn juridisch 

volkomen ongeldig, omdat ze niet gericht zijn). 

- Het gezag loopt door tot 18 jaar. In de gezondheidszorg en jeugdhulp, zijn jongeren 

echter al vanaf hun 16e zelfstandig. Leerlingen tussen 12 en 16 jaar mogen zelf 

meebeslissen over hulp. Vanaf 16 jaar heeft een leerling het recht om zelf te beslissen 

over hulp.  

- Een juridisch ouder zonder gezag, heeft recht op informatie wanneer hij / zij hierom 

vraagt (tot 16 jaar). Informatie die een school dan moet geven, is informatie over cijfers 

en een globale bevinding van de ontwikkeling van de leerling.  

- Een voogd is iets anders dan een gezinsvoogd. Een voogd heeft het gezag over het kind. 

Een gezinsvoogd is een functionaris die in het kader van een ondertoezichtstelling (OTS) 

hulp en steun in het gezin organiseert. Vraag dit na, indien je hier niet zeker van bent. 

Documenteren   

- Documenteer na een huisbezoek wie de gezaghebbende ouders zijn. Wanneer er geen 

contactgegevens bekend zijn van één van de gezaghebbende ouders, documenteer dit 

dan ook. 

- Documenteer in het leerlingvolgsysteem feitelijke informatie. Het leerlingvolgsysteem 

wordt gebruikt als dossier, dat indien nodig gedeeld wordt met externen (bijv. het 

samenwerkingsverband). 

- Gezaghebbende ouders kunnen vragen om inzage in het leerlingvolgsysteem. 

Wanneer informatie van derden wordt gevraagd; alleen geven wanneer er toestemming is 

verleend. Bij twijfel is overleg met de directie noodzakelijk. 


