
  
 

(V)echtscheiding; school, trek geen partij! 
 

De klachtencommissies van de Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs hebben in de 

eerste tien maanden van 2017 al 225 klachten behandeld. In heel 2016 waren dat er 235, dus de 

tendens is dat de hoeveelheid klachten toe blijft nemen. Een groeiend aantal gaat over het thema 

scheidingen. Aanleiding voor GCBO om hier op 10 november 2017 een minisymposium over te 

organiseren. “Want hoewel vaak ongewild, speelt de school ook een rol bij een (v)echtscheiding. We 

willen de achtergronden hiervan doorgronden en ervaringen delen”, vat voorzitter mr. Simon Steen 

van het GCBO bestuur het doel van het symposium samen.  

Wie zijn ‘ouders’? 
Het kostte Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek (hoogleraar aan de Tilburg University) enige aarzeling een 

titel voor zijn presentatie te verzinnen. Hij kwam uit op ‘School, kind en ouder(s). Een soms lastige 

combinatie’. Volgens de professor is school in veel gevallen hoofdopvoeder, omdat ouders 

doordeweeks vaak niet thuis zijn,  en de kinderen in het weekend naar clubs of trainingen gaan. Maar 

de grote vraag is wie er onder ouders verstaan moet worden. Is een verzorger een ouder of iemand 

anders? Het begrip ‘ouders’ verandert. Er kan onderscheid gemaakt worden op biologisch, 

sociologisch en juridisch gebied. Vlaardingerbroek ziet dat er veel fouten gemaakt worden omdat 

niet duidelijk is wie wie is. Terwijl het voor een school juist heel helder moet zijn wie de ouders zijn 

van een kind en wat diens rechten en plichten zijn.  

Kijk naar het gezag 
Een zeer belangrijk hulpmiddel om hierachter te komen, is te kijken wie het gezag heeft over een 

kind. Gezag is er in verschillende vormen; ouderlijk (al dan niet gezamenlijk), gezamenlijk en voogdij 

(gezamenlijke, tijdelijke en voorlopige, maar níet gezinsvoogdij). Degene die officieel het gezag heeft, 

heeft namelijk recht op alle informatie over een kind. Hij wel, niet een betaler of een verzorger etc. 

School begeeft zich snel op glad ijs als niet duidelijk is wie het officiële gezag heeft over een kind. De 

verleiding om informatie te geven aan iemand die zich ‘ouder’ noemt, maar daar niet toe gerechtigd 

is, lokt klachten uit.  

  



Als concreet voorbeeld noemt Vlaardingerbroek een moeder die met haar nieuwe partner op een 

tien-minutengesprek komt. De leerkracht deelt allerlei informatie over het kind aan beide personen. 

De biologische vader, in dit geval gezagsdrager, kan vervolgens een klacht indienen: “Hoe kán de 

school informatie geven over mijn kind aan een man met wie mijn ex-partner nog maar nét een 

relatie heeft!” De tip: altijd vragen wie belast is met het gezag.  

Maar er kunnen ook derden om het kind heen staan met rechten. Dat zijn mensen met nauwe 

persoonlijke betrekkingen op het kind. Zij hebben recht op omgang met en informatierecht over het 

kind. Dit geldt ook voor een ouder van wie het juridische gezag ontnomen is door de rechter. 

Transparantie over delen van informatie 
De professor waarschuwt scholen zich niet te laten meezuigen in de strijd tussen ouders. Ouders 

proberen school altijd in hun eigen ‘kamp’ te trekken. De andere ouder kan hierop verongelijkt 

worden en op wat voor manier ook zijn of haar gram proberen te halen. Vlaardingerbroek raadt aan 

in de schoolgids op te nemen hoe en met wie de school informatie deelt. Heel concreet: “Ik geef u 

deze informatie, maar die geef ik ook aan uw ex-partner.” Hoe objectiever en transparanter school 

de school aangeeft om te gaan met gescheiden ouders en derden, hoe minder kans op conflicten.  

Niet altijd groot drama 
Mr. D.J. Klijn, familierechter en voorzitter van de Werkgroep Vechtscheidingen, gaat in op complexe 

echtscheidingen. In essentie gaat het om de vraag ‘hoe blijft een kind overeind’, maar ze benadrukt 

dat een scheiding lang niet in alle gevallen een groot drama hoeft te zijn. Bij een scheiding zijn ouders 

boos, maar vooral ook onmachtig. Ze willen meestal allebei het beste voor het kind, maar ze zijn het 

niet met elkaar eens wat dat beste precies is. Dit was tijdens het huwelijk waarschijnlijk ook al het 

geval. 80% van de scheidingen verloopt niet complex. 20% krijgt ruzie, en slechts een déél daarvan 

komt in een vechtscheiding terecht.  

Een kind wil dat ouders normaal tegen elkaar blijven doen, dat ze verantwoordelijkheid nemen voor 

hun beslissingen en dat ze ouders zijn en blijven voor het kind. De oproep van de rechter gaat vooral 

naar de school: “Kinderen zitten de meeste tijd op school; hélp hen! Hoe eerder, hoe minder de kans 

op schade is.”  

Het belang van het kind 
Klijn kijkt met name naar het belang van het kind en pleit ervoor naast de regels ook het belang van 

het kind te blijven zien. “Maak het niet te juridisch. Als je ziet dat iemand een hele grote rol speelt in 

het leven van het kind, deel dan ook informatie met hem of haar. Als een ander daar moeilijk over 

gaat doen? Geef dan aan waarom je vindt dat je deze informatie moest delen. Namelijk in het belang 

van het kind. Nee, het is misschien niet altijd  volgens de regels, maar het gros van de kinderen is er 

enorm mee geholpen!”  

Trek geen partij 
Net als professor Vlaardingerbroek wijst ook mr. Klijn op het gevaar dat de vechtscheidende ouder 

de hele omgeving, inclusief professionals als wijkagenten, huisartsen en leerkrachten, in zijn of haar 

gelijk probeert te trekken. Zij waarschuwt scholen geen partij te trekken. “Wees je bewust van je 

eigen moraliteit, van je eigen persoonlijk oordelen, voordat je het weet zit je in een stream waar je 

niet terecht wilde komen. Ga niet mee als ouders manipuleren, leen je er niet voor. Zet ouders niet 

neer als ‘strijders’, maar als mensen die ondersteuning nodig hebben.” De school moet veilig zijn 

voor het kind, dus je mag als leerkracht nooit in het kamp van één van de ouders terecht komen.  



In haar vak als familierechter komt mr. Klijn er vaak achter dat ouders er belang bij hebben bepaalde 

informatie niet te willen delen. “Die informatie hebben we dus ook niet, en toch moeten we een 

uitspraak doen.” Ze daagt de deelnemers uit na te denken hoe alle informatie bij een familierechter 

kan komen. “Ik kan scholen niet dwingen, maar er móét iets gedaan worden aan de schotten tussen 

hulpverleners om een integraal beeld van een situatie rondom een kind te krijgen.” 

Oudercontact 
Monica Tolenaar is directeur van de St. Josephschool te Leiden. Ze ziet in de dagelijkse praktijk veel 

kinderen die in de knel zitten. In de kennismakingsgesprekken die zij met ouders voert, benadrukt de 

directeur altijd dat er gewerkt wordt vanuit waarden, vooral vanuit vertrouwen. Ouders en school 

ziet zij als een dynamiek, daarom is er veel aandacht voor oudercontact. 

De directeur vertelt dat een scheiding altijd de school binnenkomt, bijvoorbeeld door 

gedragsverandering bij kinderen. Tolenaar geeft aan dat haar team de tijd neemt voor scheidende of 

gescheiden ouders. “Wij vragen steevast of ouders samen willen komen naar ouder-kindgesprekken, 

maar als dat echt niet kan, doen we deze gesprekken dubbel. Want we delen de informatie over een 

kind met beide ouders, dat staat ook in ons protocol. Nauw contact met allebei de ouders is altijd in 

het voordeel van de kinderen. En dat kost inderdaad veel tijd. En het is moeilijk. Omgaan met ouders 

die uit elkaar zijn, leer je niet op de Pabo, alleen in de praktijk.”  

Vervolgens bespreekt mevrouw Tolenaar enkele casussen, waaruit dit blijkt. Het is lastig voor een 

leerkracht de neutraliteit te bewaren. Iedere school heeft te maken met manipulerende ouders. 

Degene die de verzorging heeft, trekt meestal aan het langste eind, is de ervaring van de directeur. 

Zij heeft inmiddels enkele adviezen van de klachtencommissies bestudeerd en kwam tot de conclusie 

dat veel schooldirecteuren niet goed op de hoogte zijn. Dit gaat ze bespreken met haar bestuur. 

Vanuit de zaal wordt een oproep gedaan aan schoolbesturen om achter hun directies te gaan staan 

en een actievere rol te spelen in dit soort complexe zaken.  

 

 


