Uw kind en ABC-advisering
Informatie voor gescheiden ouders
Deze bijlage is bedoeld om te informeren over wettelijk vastgelegde rechten en plichten van
(gescheiden) ouders. Hierin staat ook hoe ABC Onderwijsadviseurs moeten handelen als ouders
van het (minderjarige) kind dat zij onderzoeken en/of begeleiden niet (meer) samen leven.

Ouderlijk gezag
In de wet is vastgelegd wat de verantwoordelijkheden van de ouder zijn na een scheiding. Na een
scheiding hebben beide ouders het recht en de plicht om hun kind op te voeden en te verzorgen,
tenzij door de rechtbank anders besloten is (Art. 251 BW 1). Dit betekent dat beide ouders
gezagdragend zijn en daarmee verantwoordelijk zijn voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van
het kind. De ouder die het kind verzorgt, heeft de plicht om de andere ouder op de hoogte te
stellen van belangrijke zaken over het kind en advies te vragen over te nemen beslissingen (Art.
377b BW 1). Vindt deze ouder dat het geven van informatie aan de andere ouder het kind kan
schaden, dan kan een rechter gevraagd worden hier een uitspraak over te doen. Het is aan te
bevelen de gezagdragende ouder om een schriftelijk document te vragen waaruit blijkt dat de
andere ouder geen gezag (meer) heeft. Dit is op te vragen bij het openbare gezagsregister bij de
arrondissementsrechtbank.

Toestemming voor onderzoek en/of begeleiding
Voor het onderzoeken en/of begeleiden van het kind tot 12 jaar is toestemming nodig van beide
gezagdragende ouders. Vanaf de leeftijd van 12 jaar wordt het kind, ongeacht de aanspraken van
zijn wettelijk vertegenwoordiger(s), zoveel mogelijk bij de uitoefening van zijn rechten betrokken
(NIP Art. I. 1.5.1.).

Intake onderzoek/begeleiding
Is er sprake van gedeeld ouderlijk gezag, dan worden beide ouders door de school uitgenodigd
voor een intakegesprek. Is slechts één ouder gezagdragend, dan wordt deze ouder uitgenodigd
voor een intakegesprek.

Informatieplicht
Na onderzoek/begeleiding worden de ouders geïnformeerd over de uitslagen. De gezagdragende
ouders hebben beiden recht op informatie over het kind (artikel 33 NVO). De
gedragswetenschapper/ onderwijsadviseur is verplicht deze informatie te geven, tenzij hij of zij
van mening is dat het geven van informatie in strijd is met het belang van het kind. Vindt de
gezagdragende ouder dat ten onrechte informatie wordt geweigerd, dan kan de rechter gevraagd
worden hier een uitspraak over te doen. Wanneer een van beide ouders niet meer gezagdragend
is, heeft de ouder zonder gezag nog steeds recht op informatie, maar deze ouder moet hier wel
zelf om vragen (Artikel 377c BW 1). De gedragswetenschapper/onderwijsadviseur kan dit
weigeren als het informatie betreft die hij vanwege zijn beroepsgeheim ook niet aan de ouder
met gezag zou verstrekken. Hij kan eveneens weigeren als hij van mening is dat
informatieverstrekking strijdt met het belang van het kind. In dat geval kan de ouder zonder gezag
de rechter vragen hierover een uitspraak te doen. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar heeft ook het
kind recht op volledige informatie.

mrt-15

www.hetabc.nl

Pagina 1 van 2

Uw kind en ABC-advisering
Informatie voor gescheiden ouders
Stiefouderschap
Een stiefouder is alleen verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van het kind en heeft
juridisch gezien geen taak/recht bij het onderzoek en/of de begeleiding (Art. 395 BW 1).

(Gezins)Voogdij
Het kan zijn dat het gezin begeleid wordt door een gezinsvoogd vanuit Bureau Jeugdzorg. De
ouders zijn dan samen met de gezinsvoogd verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van
het kind. Gedragswetenschappers / onderwijsadviseurs hebben niet de plicht om deze
gezinsvoogd informatie te geven over het kind. Hij of zij is namelijk niet belast met het ouderlijk
gezag over het kind en is geen wettelijk vertegenwoordiger. Een voogd (dus niet de gezinsvoogd)
neemt op last van de rechter de taak van de opvoeding van de ouder over en heeft het wettelijk
gezag over het kind (Art. 245 BW 1).

Over Het ABC
Het ABC adviseert en begeleidt basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs in
Amsterdam en omstreken. Bij het ABC werken onderwijskundigen, (ortho)pedagogen,
psychologen en schoolmaatschappelijk werkers. Steeds meer scholen in Amsterdam vragen ons
op vaste tijden aanwezig en beschikbaar te zijn op school. U kunt bij de leraar of interne
begeleider informeren of de school werkt met een vaste medewerker van het ABC en of u daar als
ouder gebruik van kunt maken. Het ABC verricht ook particulier onderzoek. Daarvoor kunt u als
ouder rechtstreeks contact opnemen met de advieslijn: 020 799 00 75 | advies@hetabc.nl.
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