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Klachtnummer 2015-247 
 

Op de school berust een onderzoeksplicht om zich ervan te vergewissen dat beide ouders die met het 

gezag belast zijn, instemmen met de inschrijving van een leerling op school. Nu moeder zelfs 

schriftelijk had verklaard dat er totaal geen contact was met de vader, lag het niet voor de hand te 

veronderstellen dat de vader op de hoogte zou zijn van de inschrijving, laat staan dat hij daarmee 

vanzelfsprekend zou instemmen. Gelet op de tekst van het “Protocol omgaan met gescheiden ouders” 

is het in geval van twijfel verstandig en gewenst om via een handtekening van beide ouders de 

inschrijving te verifiëren.  

De mededeling dat L geen vader heeft is afkomstig van moeder en niet van de school. De school 

beroept zich er terecht op dat zij bij een situatie van ouders, die hun relatie hebben verbroken, 

neutraal dient te blijven. De Commissie komt tot het oordeel dat de school niet tekort is geschoten in 

haar zorgplicht door L niet actief te informeren over het bestaan van haar vader, maar wel door zich 

onvoldoende pro-actief op te stellen in het belang van L om te voorkomen dat zij schade zal 

ondervinden als gevolg van de onwenselijke situatie waarin zij verkeert.  

 

Advies aan: 

het bestuur van de Stichting X te P (hierna: het bevoegd gezag), 

 

inzake de klacht van de K., vader van L, wonende te P (hierna: vader of klager). 

 

I. Het verloop van de procedure 

Bij brief van 11 december 2015, ontvangen op 21 december 2015, heeft klager een klacht 

ingediend tegen de Rooms Katholieke basisschool S te P (hierna: de school). Klager heeft het 

ingevulde “vragenformulier n.a.v. uw klaagschrift” van de Commissie op 1 januari 2016 aan de 

Commissie doen toekomen.  

Op 8 januari 2016 heeft klager gesproken met het management van de school. Klager heeft 

hiervan een verslag ontvangen met als bijlage het Protocol omgaan met gescheiden ouders 

(hierna: het Protocol). Klager heeft op 17 januari 2016 bericht dit verslag niet te willen 

ondertekenen en geeft aan dat de school zich niet aan het Protocol heeft gehouden. Op 15 

januari 2016 heeft het management van de school gesproken met de moeder van L. 



 

 

 
Vervolgens heeft de moeder enkele passages uit het vonnis en de correspondentie aan de 

school ter beschikking gesteld. Op 22 januari 2016 heeft klager een gesprek gehad met de 

directeur van de school en een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. Naar aanleiding 

hiervan heeft klager bij ongedateerde brief, ontvangen op 26 januari 2016, zijn klacht 

gehandhaafd en aangevuld. 

 

Op 15 februari 2016 is namens de school en het bevoegd gezag door mr. C.A.M. van Vught, 

juridisch adviseur, een verweerschrift ingediend. 

 

De hoorzitting heeft plaatsgevonden op 23 maart 2016 te Eindhoven, alwaar klager is 

verschenen, vergezeld door zijn partner M. en een vriendin N. Namens de school zijn mevrouw 

A1, leerkracht,  

mevrouw A2, intern begeleider, en de heer A3, directeur, verschenen. Namens het bevoegd 

gezag is de heer B., lid van de raad van bestuur (bevoegd gezag),  verschenen. De school en het 

bevoegd gezag hebben zich laten vertegenwoordigen door mr. Van Vught (hierna: de 

gemachtigde), voornoemd. Ter zitting heeft de gemachtigde een pleitnota overgelegd. 

 

II. Standpunt van klager 

Uit hetgeen schriftelijk door klager naar voren is gebracht, leidt de Commissie – kort en zakelijk 

weergegeven – de volgende klacht af. 

 

De ouders van L zijn in het eerste jaar na haar geboorte uit elkaar gegaan en hebben ieder het 

ouderlijk gezag over L. Het was de bedoeling dat er een omgangsregeling zou komen, maar 

deze is niet tot stand gekomen. Klager heeft zijn dochter de afgelopen vijf jaar niet gezien. De 

moeder voldoet niet aan de informatieplicht die zij ten aanzien van vader heeft. 

 

Klager heeft aangegeven dat hij zelf heeft moeten uitzoeken waar zijn dochter naar school ging 

toen ze leerplichtig werd. Door scholen te bellen is klager er in juli 2014 achter gekomen dat L 

op de basisschool S zat. In september 2014 is afgesproken dat klager per e-mail op de hoogte 

zou worden gehouden. Op 6 november 2015 heeft klager contact opgenomen met de school 

over een gesprek. 



 

 

 
Klager stelt allereerst dat de school bij de inschrijving geen contact met hem heeft 

opgenomen en daarna in de periode van september 2014 tot november 2015 heeft nagelaten 

om hem als biologische vader van L op de hoogte te houden van haar schoolontwikkelingen.  

 

Op 1 december 2015 heeft klager een gesprek gehad met de dames A1 en A2. Klager heeft 

aangegeven dat dit gesprek voor hem een pijnlijke en emotionele wending kreeg, omdat hij 

tijdens dat gesprek te horen kreeg dat moeder aan L heeft verteld dat zij geen vader heeft. De 

leerkrachten gaven tijdens dit gesprek verder desgevraagd aan dat L wel een 

vaderdagcadeautje maakt, maar dat zij dat aan de opa van moederszijde geeft. Klager van 

mening dat de school onverantwoordelijk heeft gehandeld door mee te gaan in de leugen van 

zijn ex-partner, namelijk dat L is verteld dat zij geen vader heeft en dat klager dus niet bestaat. 

Klager stelt dat dit voor hem onverteerbaar is en dat het instandhouden van deze leugen de 

ontwikkeling van zijn dochter zal schaden. Ook zal op enig moment als de waarheid aan het 

licht komt het vertrouwen van L in haar moeder en in de school ernstig worden beschadigd. 

 

Ten slotte stelt klager dat de school niet volgens het eigen Protocol heeft gehandeld. Klager 

heeft van de diecteur (na het gesprek met moeder op 15 januari 2016) begrepen dat moeder 

bij de inschrijving van L op de school heeft gezegd dat zij garant zou staan voor vader. Dit heeft 

tot resultaat gehad dat vader niet is geïnformeerd waar zijn dochter op school zat. Klager stelt 

dat de school ten onrechte is uitgegaan van de juistheid van de informatie van moeder bij de 

aanmelding en geen verder onderzoek heeft gedaan. Hoewel beide ouders het 

inschrijfformulier moeten ondertekenen, heeft de school geen contact opgenomen met vader. 

 

III. Standpunt van de school en het bevoegd gezag 

 

Feiten en omstandigheden 

L is op 8 oktober 2013 door haar moeder ingeschreven op school. Op het inschrijfformulier 

staat onder meer “geen contact of omgang met vader”. Op de bijlage (…) bij het 

inschrijfformulier staat verder nog “Totaal geen contact of omgang met elkaar. Kind kent vader 

niet. Eventueel dossiergegevens te verkrijgen.” Verder is het woonadres van vader op het 

formulier ingevuld. In mei 2014 is L op de school begonnen. 

 

 



 

 

 
Verweer 

Voor de zomervakantie van 2014 heeft vader contact gezocht met de school en is het e-

mailadres van vader bekend geworden bij de school. De school stelt dat zij nadien per e-

mailbericht van 16 september 2014 aan vader heeft gevraagd of hij op de hoogte wil worden 

gehouden van de schoolontwikkelingen van L. Na een positief antwoord van vader heeft de 

school vader op de maillijst gezet en hem alle uitnodigingen voor oudergesprekken, 

bijeenkomsten en relevante informatie doorgestuurd. 

 

De school stelt zich op het standpunt dat vader in elk geval vanaf september 2014 op de 

hoogte was van het feit dat L op deze school was ingeschreven. Hij heeft geen vragen of 

protesten geuit tegen de inschrijving. Er was voor de school dan ook geen enkele aanleiding 

om te verwachten dat klager tegen de inschrijving van zijn dochter op deze school was. 

 

Eerst op 6 november 2015 heeft vader weer contact opgenomen met de school met een 

verzoek om een oudergesprek. Dit contact heeft tot een regulier oudergesprek tussen vader, 

de leerkracht en de intern begeleider van L op 1 december 2015 geleid. De school heeft 

aangegeven dat zij dit als een prettig gesprek heeft ervaren, maar dat vader boos is geworden, 

toen hij hoorde dat de moeder aan L had verteld dat zij geen vader heeft. Vader wilde nadien 

een klacht indienen.  

 

Naar aanleiding van de klacht heeft op 8 januari 2015 een gesprek plaatsgevonden met de 

directeur en mevrouw C, lid managementteam van de school. De school heeft bij brief van 13 

januari 2016 een verslag van dit gesprek vergezeld van het ‘Protocol omgaan met gescheiden 

ouders’ aan vader gestuurd en een vervolgafspraak gemaakt. Vader heeft de vervolgafspraak 

afgezegd. Ook heeft er nog een gesprek plaatsgevonden op 22 januari 2016. Vader heeft het 

aanbod voor mediation van de hand gewezen. De school stelt zich op het standpunt dat de 

school en het bevoegd gezag er alles aan hebben gedaan om tot een oplossing te komen, maar 

dat klager een aantal daartoe bestaande mogelijkheden heeft afgeslagen. 

 

De school heeft aangegeven dat zij als beleid hanteert dat zij zich bij meningsverschillen tussen 

(gescheiden) ouders/verzorgers neutraal opstelt. 

Verder stelt de school dat de moeder van L aan haar dochter heeft verteld dat zij geen vader 

heeft en dat dit dus geen mededeling van de school is maar van de moeder. Tevens stelt de 



 

 

 
school dat dit onderwerp nooit aan de orde is gekomen tussen de school en L. Het is geen 

taak van de school om hierover mededelingen te doen richting L. De school stelt dat het ook 

geen taak van de school is om te treden in omgangs- en zorgregelingen tussen ouders. Ten 

slotte is namens de school aangegeven dat L  wel een vaderdagcadeau maakt, maar dat de 

school niet weet wat zij daar mee doet. 

 

IV. Overwegingen van de Commissie 

De door de school gehanteerde Klachtenregeling vindt zijn grondslag in de Wet van  

18 juni 1998 (Stb. 398), de zogeheten Kwaliteitswet. 

 

Door deze wet wordt bewerkstelligd dat in een aantal onderwijswetten wordt neergelegd dat 

onder meer ouders van minderjarige leerlingen bij de Commissie een klacht kunnen indienen 

over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of personeel. 

 

Het bevoegd gezag heeft zich blijkens het bepaalde in artikel 7, eerste lid, van de 

Klachtenregeling aangesloten bij de Commissie, ingesteld door de Vereniging voor Christelijk 

Onderwijs (Verus). 

 

De Klachtencommissie geeft blijkens artikel 7, tweede lid, van de Klachtenregeling gevraagd of 

ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over:   

a. (on)gegrondheid van de klacht; 

b. het nemen van maatregelen; 

c. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten. 

 

Ten aanzien van de inhoud van de klacht overweegt de Commissie het volgende. 

 

De Commissie kan de gemachtigde niet volgen in zijn standpunt, zoals ter zitting naar voren 

gebracht, dat de uitbreiding van de klacht tot het Protocol (zoals verwoord in de brief met 

datum ontvangst 26 januari 2016) buiten beschouwing dient te blijven en dat uitsluitend de 

klacht zoals verwoord op het formulier (van 1 januari 2016) behandeld kan worden. Nu de 

school en het bevoegd gezag ruimschoots de gelegenheid hebben gehad op de aanvulling van 

de klacht te reageren en dat, zoals blijkt uit de pleitnota van de gemachtigde, ook 

daadwerkelijk hebben gedaan, bestaat er geen aanleiding om deze aanvulling buiten de 



 

 

 
behandeling te laten. De Commissie merkt ten overvloede nog op dat ter zitting door het 

bevoegd gezag aan de Commissie is gevraagd haar oordeel over het Protocol kenbaar te 

maken. 

 
De Commissie onderscheidt de volgende klachtonderdelen: 

 

Klachtonderdeel 1 

De gang van zaken rond de inschrijving van L op de school en de vraag of de school het 

Protocol heeft gevolgd. 

Klachtonderdeel 2 

De gebrekkige communicatie in de periode september 2014-november 2015. 

Klachtonderdeel 3 

De opstelling van de school met betrekking tot de kwestie dat L van haar moeder heeft 

gehoord dat ze geen vader heeft. 

 

De Commissie overweegt als volgt met betrekking tot: 

Klachtonderdeel 1 

De Commissie stelt voorop dat het feit dat klager toen hij had uitgevonden dat L op de school 

was ingeschreven daar geen bezwaar tegen heeft gemaakt, onverlet laat dat hij over de door 

school gevolgde procedure bij de inschrijving kan klagen. Van de school mag verwacht worden 

dat het eigen Protocol wordt gevolgd.  Klager is eerst half januari 2016 op de hoogte gekomen 

van de toedracht rond de inschrijving van L. 

 

In het ‘Protocol omgaan met gescheiden ouders’ van het bevoegd gezag, staat onder meer het 

volgende: 

Sinds 1998 is het geregeld dat bij een echtscheiding of bij een ontbinding van een geregistreerd 

partnerschap beide ouders het ouderlijk  gezag hebben. Beide ouders hebben dan een 

beslssingsrecht als het bijvoorbeeld gaat om inschrijving op een school. 

(…) 

Inschrijving van een leerling van gescheiden ouders 

Voor de inschrijving van een leerling is een handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger 

nodig. 

Wanneer beide ouders ouderlijk gezag hebben zijn zij beide wettelijk vertegenwoordiger. 



 

 

 
Wanneer u weet dat een van de ouders tegen de inschrijving is dan is het verstandig om van 

beide ouders een handtekening te verkrijgen. 

(…) 

 

Om te voorkomen dat ouders, die uit elkaar zijn gegaan, het niet eens zijn over inschrijving van 

hun kind op school is een handtekening van beide ouders volgens het Protocol 

voorgeschreven. Op het formulier is door de moeder van L expliciet ingevuld: “Geen contact of 

omgang met vader” en “Totaal geen contact of omgang met elkaar. Kind kent vader niet”. 

Eventueel dossiergegevens te verkrijgen”. Gebleken is dat de school genoegen heeft genomen 

met de eenzijdige mededeling van moeder dat zij volledig verantwoordelijk is voor L en dat de 

school daarop heeft vertrouwd en geen nader onderzoek heeft verricht. Op de school rust 

echter een onderzoeksplicht om zich ervan te vergewissen dat beide ouders die met het gezag 

belast zijn, instemmen met de inschrijving. 

Nu moeder zelfs schriftelijk had verklaard dat er totaal geen contact was met de vader, lag het 

niet voor de hand te veronderstellen dat de vader op de hoogte zou zijn van de inschrijving, 

laat staan dat hij daarmee vanzelfsprekend zou instemmen. Gelet op de tekst van het Protocol 

is het in geval van twijfel verstandig en gewenst om via een handtekening van beide ouders de 

inschrijving te verifiëren. Op het inschrijvingsformulier was het adres van vader ingevuld en 

daarmee was het adres van vader bij de school bekend. De school heeft dan ook niet de 

vereiste zorgvuldigheid in acht genomen bij de inschrijving van L. Dat klager zich, toen hij 

hierachter was gekomen, als ouder buitengesloten voelde, is niet onbegrijpelijk. Gelet op het 

voorgaande is de Commissie van oordeel dat dit onderdeel van de klacht gegrond verklaard 

dient te worden.  

 

Klachtonderdeel 2  

Gesteld is dat de school vanaf het moment dat klager contact heeft opgenomen na de 

zomervakantie 2014, heeft voldaan aan haar informatieplicht door klager stukken te sturen en 

uit te nodigen voor bijeenkomsten en oudergesprekken. Ter zitting heeft de school 

aangegeven dat vader en moeder dezelfde informatie met betrekking tot L krijgen. De 

Commissie is van oordeel dat er is niet aangetoond dat deze stelling onjuist is. Bij een mogelijk 

misverstand over een e-mailadres van klager had het op de weg van klager gelegen om bij de 

school aan de bel te trekken op het moment dat hij langere tijd geen informatie had 

ontvangen. Dit klachtonderdeel dient dan ook ongegrond te worden verklaard. 



 

 

 
Klachtonderdeel 3 

Gebleken is dat het gesprek, dat tussen klager en de school heeft plaatsgevonden op 1 

december 2015, grote impact heeft gehad op klager. Tijdens dat gesprek is klager erachter 

gekomen dat L denkt dat zij geen vader heeft en dat klager voor haar niet bestaat. De 

Commissie constateert dat dit een zeer emotionele reactie bij klager heeft teweeggebracht en 

dat klager de school verwijt dat zij is meegegaan in de onjuiste mededeling van de moeder dat 

L geen vader zou hebben. Commissie is van oordeel dat de school wel vooraf had kunnen 

inschatten dat een eerste gesprek met klager waarin ter sprake zou komen dat L denkt dat zij 

geen vader heeft een emotionele reactie bij vader teweeg zou brengen. In dat verband is het 

ook niet onbegrijpelijk dat klager het gesprek van 1 december 2015 niet – anders dan de 

school zelf - als een prettig gesprek heeft ervaren. 

 

De Commissie stelt vast dat de mededeling dat L geen vader heeft, afkomstig is van moeder en 

niet van de school.  De school beroept zich er terecht op dat zij bij een situatie van ouders, die 

hun relatie hebben verbroken, neutraal dient te blijven. De school heeft ook geen verplichting 

L van het bestaan van haar vader op de hoogte te stellen, al stelt de Commissie wel vast dat de 

school in een lastig parket komt te verkeren nu er enerzijds een vergaande wettelijke 

verplichting bestaat om met vader over de ontwikkelingen van L te communiceren, terwijl 

anderzijds L in het dagelijks leven zich niet van het bestaan van een vader bewust is. 

De school dient te allen tijde het belang van de leerling centraal te stellen op grond van haar 

zorgplicht jegens de leerling. In dit kader heeft de school op 16 januari 2016 ook een melding 

(signaal zorg voor jeugd) gedaan, waar vooralsnog geen opvolging aan wordt gegeven.  

De Commissie vindt de zorgen van klager en de vraag wat er in de nabije toekomst staat te 

gebeuren als L, die ook de achternaam van haar vader draagt, geconfronteerd zal worden met 

het feit dat ook zij een vader heeft, niet onbegrijpelijk. De Commissie kan niet ontkennen dat 

er vanuit het belang van L bezien de onwenselijke situatie bestaat dat zij op enig moment zal 

ontdekken dat zij wel een vader heeft. 

De Commissie constateert dat het echter onduidelijk blijft wat er met de zorg om L binnen de 

school wordt gedaan. Er is naar klager toe geen duidelijk intentie uitgesproken om dit 

probleem op te lossen, maar er is voor gekozen de lijn van moeder te volgen. Ter zitting is 

verklaard dat moeder op het standpunt staat dat zij te eniger tijd als het haar goeddunkt L wel 

zal inlichten. Het komt de Commissie voor dat de school daarmee impliciet partij kiest voor 

moeder, hetgeen in strijd is met het uitgangspunt van neutraliteit. Ook indien de school op 



 

 

 
enig moment zou concluderen handelingsverlegen te zijn op dit punt, dan nog zou ook deze 

conclusie met vader gedeeld dienen te worden. 

Dat klager zich door deze gang van zaken voelt buitengesloten, is niet onbegrijpelijk. 

 

Alles overziend komt de Commissie tot het oordeel dat de school niet tekort is geschoten in 

haar zorgplicht door L niet actief te informeren over het bestaan van haar vader, maar wel 

door zich onvoldoende pro-actief op te stellen in het belang van L om te voorkomen dat zij 

schade zal ondervinden als gevolg van de onwenselijke situatie waarin zij verkeert. In dit 

verband is het goed dat de school een melding (signaal zorg voor jeugd) heeft gedaan, maar nu 

de opvolging daarvan onzeker is, heeft de school de regie uit handen gegeven door het 

initiatief voor een oplossing geheel aan moeder over te laten. Dit klachtonderdeel is dan ook 

deels ongegrond en deels gegrond.  

 

Ter zitting heeft vader aangegeven dat hij vanaf heden geen informatie meer van de school 

over zijn dochter wenst te ontvangen en dat hij de school verzoekt om zijn e-mailadres van de 

maillijst af te halen. De Commissie sluit niet uit dat deze mededeling van klager onder druk van 

de omstandigheden ter zitting tot stand is gekomen. Nu het een standpunt van klager betreft 

waarop hij in beginsel elk moment kan terugkomen, adviseert de Commissie om vanuit de 

school zelf een bericht aan klager te richten om zijn uitlating tijdens de zitting te verifiëren en 

een schriftelijke verklaring hieromtrent te vragen. 

 

Aangezien de Commissie ook ongevraagd advies mag uitbrengen merkt zij nog het volgende 

op. Uit de stukken is gebleken dat in het gesprek van de school met moeder aan haar de 

klachtbrief van vader ter inzage is gegeven. De Commissie acht dit onnodig en uit een oogpunt 

van privacy onzorgvuldig, nu duidelijk was dat beide ouders op zeer gespannen voet met 

elkaar staan. 

 
V. Oordeel omtrent de gegrondheid van de klacht 
De Commissie verklaart: 

- klachtonderdeel 1 gegrond; 

- klachtonderdeel 2 ongegrond; 

- klachtonderdeel 3 deels ongegrond, deels gegrond. 

 
 



 

 

 
VI. Advies aan bevoegd gezag 

De Commissie adviseert aan het bevoegd gezag: 

- om een juiste uitvoering van het Protocol te bevorderen. Daarbij dienen de feiten aan de 

hand van objectieve en verifieerbare documenten te worden vastgesteld. Voorkomen dient te 

worden dat vooral wordt afgegaan op mededelingen van de verzorgende ouder met wie de 

school het meeste contact heeft; 

- om de contacten met klager, indien en voor zover het belang van L dat vereist te laten 

verlopen door tussenkomst van een externe vertrouwenspersoon. 

- aandacht te besteden aan de privacy aspecten bij gescheiden ouders. 

 

Aldus gegeven op 23 maart 2016 door mr. E.I. Batelaan-Boomsma, voorzitter, alsmede door  

drs. J. van Tongeren en M. de Blaauw Med als leden, in tegenwoordigheid van  mr. B. 

Jongedijk-Eijsink als secretaris. 

 

 

 

 

 

 

 


