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OUDERSCHAPSPLAN 

De ondergetekenden zijn: 
 
---- 
wonende aan -- te (--) --, 
geboren op -- te -, 
BS nummer: - 
hierna te noemen "de moeder"; 
 
en  
 
- 
wonende aan de - te (-) -, 
geboren op -  te -, 
BS nummer: - 
hierna te noemen "de vader"; 
 
ZIJ NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: 
 

- De ouders zijn op - met elkaar gehuwd. 
 

- Uit dit huwelijk is het thans minderjarige/ meerderjarige 
kind geboren: 

 -  -, geboren te - op  -. 
 

- De ouders zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk ge-
zag over -. 

 
- De vader en moeder hebben - op een bij zijn leeftijd 

passende wijze betrokken tot de totstandkoming van 
dit plan.  
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ZIJ VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 
 

Artikel 1 - Gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag 
 

Artikel 1.1 
Bij minderjarigen: 

Artikel 1 Gezag 

1.1 De ouders achten het in het belang van hun minderjarige kin-
deren dat de huidige gezagsituatie gehandhaafd blijft. 

 

Artikel 2 Hoofdverblijfplaats 

2.1 De kinderen hebben hun hoofdverblijf bij de -. Aan - komt daar-
om het recht toe om de kinderbijslag ten goede te innen. 

 

Artikel 3 Informatie- en consultatieregeling 

3.1 De ouders zullen elkaar op de hoogte stellen van gewichtige aan-
gelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen 
van de kinderen, zodra deze aangelegenheden zich voordoen, en 
zij zullen elkaar raadplegen over de daaromtrent te nemen beslis-
singen. 

 

Artikel 4 De zorgregeling 

4.1 De ouders hebben de volgende zorgregeling met elkaar afgespro-
ken: 

a. De kinderen zullen in de oneven weekenden van -- tot -- bij de – 
doorbrengen.  

b. Vanaf -  tot -  uur verblijven de kinderen bij de - (elke week). 

c. Tijdens de zomervakantie zullen de kinderen gedurende drie we-
ken, die tijdig en in onderling overleg worden vastgesteld, bij ie-
der van de ouders verblijven. 

d. Afwisselend zullen de kinderen ofwel de herfstvakantie (even ja-
ren) ofwel de voorjaarsvakantie (oneven jaren) doorbrengen bij 
de -, voor zover mogelijk in lijn met de reguliere zorgregeling (- 
bij -). 

e. In de kerstvakantie brengen de kinderen een week door bij ieder 
van de ouders. Daarnaast brengen  zij een kerstdag door bij ieder 
van de ouders. De indeling van de weken en de kerstdagen wordt 
tijdig en in onderling overleg vastgesteld, mede afhankelijk van 
de reguliere omgangsregeling (-  bij -). 

f. De ouders houden zich aan de in dit ouderschapsplan vastgelegde 
afspraken omtrent de zorgregeling, tenzij in onderling overleg 
andersluidende afspraken gemaakt worden. Gezien de (verande-
rende) leeftijd van de kinderen is het belangrijk dat de hiervoor 
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genoemde zorgregeling door beide ouders met enige flexibiliteit 
wordt gehanteerd. 

g. Gedurende de tijd dat de kinderen bij de desbetreffende ouder 
verblijven, is deze verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg. On-
derwerpen behorende tot de dagelijkse verzorging, zoals lichame-
lijke verzorging, voeding, bedtijd, thuiskomtijden, zakgeld, de 
aanschaf en het gebruik van mobiele telefoons en dergelijke zul-
len de ouders eerst in onderling overleg met elkaar en vervol-
gens, afhankelijk van de leeftijd en de omstandigheden, aan de 
kinderen kenbaar maken.   

h. In de maand september geven beide ouders hun voorkeur voor de 
vakantieperiodes tot en met de kerstvakantie door aan de andere 
ouder. Vervolgens bepalen de ouders in onderling overleg  gedu-
rende welke vakantieweken/feestdagen de kinderen bij de één of 
bij de ander verblijven, zover mogelijk in lijn met de reguliere 
zorgregeling (- bij -). 

i. In de maand januari geven beide ouders hun voorkeur voor de 
vakantieperiodes tot en met de zomervakantie door aan de ande-
re ouder. Vervolgens bepalen de ouders in onderling overleg ge-
durende welke vakantieweken/feestdagen de kinderen bij de één 
en bij de ander verblijven, zover mogelijk in lijn met de reguliere 
zorgregeling 
(- bij -). 

j. Als één van de feestdagen in een vakantie valt, dan is de vakan-
tieregeling bepalend, met uitzondering van Kerst. Als één van de 
feestdagen in de reguliere zorgregeling valt, geldt deze regeling. 

 
4.2 De kinderen verblijven gedurende bijzondere dagen bij de ene 

dan wel de andere ouder conform het volgende schema: 

 Moeder Vader  

Moederdag X …  

Vaderdag … X  

Verjaardagen kin-
deren 

X X  (bij wie de kinderen con-
form de reguliere zorgrege-
ling zijn) 

Verjaardagen ou-
ders 

X X  (in beginsel bij de ouder die 
jarig is) 

Verjaardagen 
grootouders 

X …  (indien de betreffende ver-
jaardag door opa/oma 
wordt gevierd) 
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BIJ MEERDERJARIGEN: 
Aangezien - reeds meerderjarig is, hebben ouders geen (gezamenlijk) oud-
erlijk gezag meer die zij over - kunnen uitoefenen.  
De ouders vinden het belangrijk dat het contact tussen - en de ouders zo 
min mogelijk door de scheiding wordt beïnvloed. De ouders zullen dan ook 
bevorderen dat - zo goed mogelijk contact heeft met ieder van de ouders. 
 

Artikel 1.2 
De ouders zullen zich ervoor inspannen om elkaar als ouders respectvol, 
constructief en in redelijkheid te bejegenen als het gaat om zaken die be-
trekking hebben op -. 
 
 
 

Artikel 2 – Verzorging en opvoeding 
 

Artikel 2.1 Zorg/contactregeling 
Bij minderjarigen: zie bovenstaand 
 
 
Bij meerderjarigen: 
- woont op zichzelf zodat er geen sprake is van het wonen bij een van de 
ouders. Indien specifieke omstandigheden dit vragen, kan de 
zorg/contactregeling in de toekomst aangepast worden.  
 
Kinderen staan altijd nummer 1 en worden altijd opgevangen door een 
ouder. Bij ziekte van een ouder wordt de andere ouder als eerste 
aangesproken om - op te vangen. 
 
 

Artikel 2.2 – Onderhouden van contacten 
Als - bij de ene ouder is, zal deze ouder telefonisch- en emailcontact met 
de andere ouder, mits dit geschiedt op een voor alle betrokkenen aan-
vaardbare wijze, niet in de weg staan. 
 

Artikel 2.3 – Medische aangelegenheden 
Ten aanzien van beslissingen betreffende - omtrent medische aangelegen-
heden geldt primair dat de ouders deze in onderling overleg nemen. Ingeval 
zich een acuut medisch probleem voordoet zal de ouder onder wiens hoe-
de - op dat moment is, de noodzakelijke maatregelen treffen en de andere 
ouder terstond, dat wil zeggen zo spoedig als de omstandigheden dat mo-
gelijk maken, informeren. De ouders zorgen ervoor dat de kinderen twee 
keer per jaar naar de tandarts gaan.  
- zal en op de polis van vader/moeder(?) tegen ziektekosten verzekerd zijn. 
 
Ieder van de ouders heeft toegang tot een ziek kind dat verpleegd wordt. 
 

Artikel 2.4 – Wettelijke aansprakelijkheid 
De ouders zorgen er voor dat - bij hen beiden tegen wettelijke aansprake-
lijkheid zijn verzekerd. Zij zullen ieder afzonderlijk een WA-verzekering af-
sluiten voor -. Of - zal een eigen WA verzekering reeds hebben omdat hij 
meerderjarig is? 
 

Artikel 2.5 – Overige kwesties 
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Zaken die zich aandienen waarvan aangenomen mag worden dat deze van 
bijzondere aard zijn, dan wel een nieuwe periode in het leven van -inleiden, 
zullen steeds zo mogelijk tijdig vooraf onderwerp van overleg tussen de 
ouders vormen. 
 

 
Artikel 3 – Informatie en Consultatie 

De ouders zullen elkaar over en weer op de hoogte stellen omtrent gewich-
tige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen - en 
elkaar daarover te dezer zake raadplegen. De ouders zullen iedere twee 
maanden, buiten de aanwezigheid van -, met elkaar overleg plegen, ten-
einde informatie uit te wisselen en elkaar te consulteren.  
 

Artikel 4 – Respectvol ouderschap 
 

Artikel 4.1 
De ouders blijven de ouders van -. Termen als vader/moeder/papa/mama 
blijven gereserveerd voor de ouders en zullen niet aan een ander worden 
vergeven, behoudens met uitdrukkelijke instemming van de andere ouder. 
Boodschappen omtrent - c.q. de gezinssituatie of wijzigingen die gaan op-
treden zullen de ouders steeds aan elkaar overbrengen zonder tussen-
komst van -.  
 

Artikel 4.2 
De ouders zullen elkaars positie naar derden toe respectvol benoemen en 
er voor waken dat derden zich in negatieve zin mengen in het ouderschap. 
 

Artikel 4.3 
De ouders zullen elkaar naar - toe zoveel als mogelijk ondersteunen in ie-
ders rol ten aanzien van -, juist ook wanneer er ogenschijnlijk fouten wor-
den gemaakt of zich problemen voordoen. 
 

Artikel 4.4 
Signalen van - omtrent de andere ouder of diens leefsituatie worden door 
en tussen de ouders afgestemd zonder - daar verder mee te belasten.  
 

Artikel 5 – Andere familieleden 
 

Artikel 5.1 
De ene ouder zal contact tussen - en de familieleden van de andere ouder 
niet in de weg staan. 
 

Artikel 5.2 
Na overlijden van een van de ouders zal de andere ouder zich inzetten om 
de band tussen de familie van de overleden ouder en - intact te laten en 
zoveel mogelijk bevorderen. 
 

Artikel 6 – Kinderalimentatie 
 

Artikel 6.1 – Kosten van de kinderen 
Gezien het feit dat - meerderjarig is, zijn ouders niet verplicht bij te dragen 
in de kosten van -.  
 
Of: Met ingang van *, storten zowel vader als moeder € * per maand op een 
door hun te openen rekening van -. Beide ouders storten voor de aanvang 
van de rekening ieder een bedrag ad € * op deze rekening als buffer voor 
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de kosten van eventuele onvoorziene uitgaven. De ouders zullen ieder in-
zicht krijgen in het verloop van deze rekening. Indien de maandelijkse bij-
drage te hoog of te laag blijkt te vastgesteld, zullen ouders in onderling 
overleg de maandelijkse bijdrage aanpassen of daarop, ingeval van een 
roodstand, een aanvullende storting doen. 
 

Artikel 6.2 – Studiekosten na 21 jaar 
De ouders verplichten zich aan een kind van 21 jaar of ouder een (studie) 
bijdrage te betalen zolang het kind met redelijke resultaten en in overleg 
met hen met een beroepsopleiding bezig is of studeert, doch uiterlijk tot 
het tijdstip waarop het kind de 27-jarige leeftijd bereikt. 
 
Dit beding ten behoeve van - is onherroepelijk, zodat - het recht heeft om 
zonodig nakoming van dit beding te vorderen. De ondertekening van dit 
convenant geldt tevens als aanvaarding van dit beding door partijen. 
 

Artikel 7 – Evaluatie/geschillen 
De ouders zullen dit ouderschapsplan jaarlijks met elkaar evalueren en daar 
waar nodig aanpassen. Indien zij meningsgeschillen hebben over de 
uitvoering van dit ouderschapsplan of de invulling van de zorg en opvoed-
ing zullen zij zich wenden tot een mediator, teneinde de gerezen geschil-
punten tot een oplossing te brengen. 
 

Artikel 9 – Wijzigingen 
De ouders zullen deze regeling in onderling overleg kunnen aanpassen. In-
cidentele wijzigingen zullen informeel overeengekomen kunnen komen, 
structurele wijzigingen uitsluitend schriftelijk. 
 
Aldus overeengekomen en ondertekend in vijfvoud 
 
te   te  
 
op …………… op ……………… 
 
 
 
 
_________________________ ________________________ 
  
 


