OUDERSCHAPSPLAN

Ouderschapsplan
1. Ouders
Naam ouder 1
Adres
Postcode en plaats
Naam ouder 2
Adres
Postcode en plaats

Zij nemen het volgende in aanmerking:
De ouders zijn op ........ te ......... met elkaar gehuwd/
geregistreerd partnerschap/ of hebben een affectie relatie onderhouden.
Uit dit huwelijk/ dit geregistreerd partnerschap / deze relatie is het volgende
minderjarige kind geboren of zijn de volgende minderjarige kinderen geboren:

2. Het kind/de kinderen
Voornaam

Achternaam

Geboortedatum
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3. Ouderschap
3.1 Respectvol en effectief ouderschap
Beide ouders willen graag de band tussen het kind of de kinderen en de andere ouder respecteren, en een
gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders aan de kinderen geven. Hiervoor zijn de volgende basis
afspraken gemaakt:
De ouders vallen elkaar in het bijzijn van het kind/de kinderen niet af.
De ouders maken geen ruzie in het bijzijn van het kind/de kinderen
De ouders zijn duidelijk tegen het kind/de kinderen over hun gezamenlijke keuzes/beslissingen.
De ouders vertrouwen elkaars goede bedoelingen om een goede ouder te zijn.
De ouders bieden elkaar zekerheid door afspraken na te komen.
De ouders delen de zorg en opvoeding van het kind/de kinderen zo goed mogelijk.
De ouders respecteren de eventuele “andere regels” bij de andere ouder,
zolang die regels het kind/de kinderen niet schaden.
De term papa en mama/vader en moeder blijven behouden aan de ouders.
Of in overleg met de andere ouder.

3.2 Verdeling van zorgdagen.
De ouders zijn de volgende verdeling van de zorgdagen overeen gekomen.
Daarbij zullen de ouders de eventuele ongunstige gevolgen van de scheiding voor
het kind/de kinderen zo veel mogelijk beperken en er voor zorgen dat het kind/de kinderen
onderling en met beide ouders goed contact kunnen hebben.

Zorgdagen van de week Oneven week/week 1 en 3
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

Even week/week 2 en 4
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4. Verdeling van de zorg voor de kinderen
4.1 Hoofdverblijfplaats van het kind/de kinderen
Het hoofdverblijf van het kind/de kinderen is op het adres van vader/moeder. Op dat adres
wordt/worden het kind/de kinderen in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven.
De ouder waar het kind/de kinderen ingeschreven staat, ontvangt de kinderbijslag en kan
aanspraak maken op het kindgebonden budget.

4.2 Verjaardagen van het kind/de kinderen
> Het kind krijgt de mogelijkheid om met beide ouders zijn of haar verjaardag te vieren.
> Ouders overleggen samen hoe zij invulling geven aan de verjaardag van hun kind.

4.3 Verjaardagen van de ouders
> De ouders zorgen er over en weer voor dat de kinderen op de verjaardag van
de andere ouder aanwezig zijn en stemmen vooraf tijdstip en duur af.
> De ouders zorgen ervoor dat de kinderen op Vaderdag bij vader en op Moederdag
bij moeder kunnen zijn.

4.4 Vakanties en feestdagen
Eén keer per jaar in de maand ........ worden de vakanties en de feestdagen door de ouders gepland.
Afspraken over de vakanties:
> Carnavalsvakantie
> Meivakantie
> Zomervakantie
> Herfstvakantie
> Kerstvakantie
> Pasen en Pinksteren
> Sinterklaas
> Hemelvaart
> Suikerfeest
> Offerfeest
> Divali
Beide ouders zorgen ervoor dat de kinderen mee kunnen naar belangrijke jubilea van familie of
andere nabije derden en stemmen dit tijdig vooraf af.

4.5 Afspraken spullen van de kinderen en vervoer
> De ouders maken samen afspraken over vervoer van het kind/de kinderen van de ene naar de andere ouder.
> De ouders maken afspraken over het beheer van ID bewijs, zorgverzekerings-pasjes en andere abonnementen.
> De ouders maken afspraken over wie voor de kleding zorgt .
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4.6 Contact van de kinderen met de andere ouder
Beide ouders bieden het kind/de kinderen de ruimte voor telefonisch of persoonlijk
contact met de andere ouder. Ouders kunnen hier onderling afspraken over maken.

4.7 Sport en andere hobby’s
De ouder bij wie het kind op dat moment verblijft is verantwoordelijk voor het vervoer van
de kinderen naar hun activiteiten zoals sport, muziek of andere hobby’s.

4.8 Afspraken ten aanzien van school en studie
> De ouders beslissen samen met de kinderen over de schoolkeuze en andere onderwijszaken.
> De ouders bezoeken (bij voorkeur) gezamenlijk de 10-minuten gesprekken of andere
formele gesprekken over de kinderen op school.
> Van de ontvangen post brengen ouders elkaar op de hoogte.
> De ouders mogen beiden aanwezig zijn bij belangrijke gebeurtenissen voor de kinderen,
zoals het uitreiken van diploma’s, optredens of uitvoeringen.

5 Gezondheid
5.1 Gezondheid kinderen
> Beide ouders informeren elkaar z.s.m. over ziekte of zorgen over de gezondheid van een kind.
> De ouders hebben overleg met elkaar over arts bezoek, medicijngebruik of eventuele
medische onderzoeken of medische ingrepen.
> Als een kind ziek is, dan wordt deze in principe verzorgd door de ouder bij wie het kind op dat moment
volgens het rooster verblijft. In noodgevallen wordt allereerst een beroep gedaan op de andere ouder.
> Beide ouders hebben toegang tot het zieke kind. In ernstige en/of langdurige situaties
verdelen de ouders de zorg in overleg.

5.2 Gezondheid ouders
Veiligheidsafspraak
Als één van de ouders te ziek is om zorg te dragen voor het kind/de kinderen, dan wordt de andere ouder
als eerste gevraagd om die zorg over te nemen. Als dit niet mogelijk is, regelt de zieke ouder andere opvang,
tenzij deze daartoe niet in staat is. Bij te voorziene langdurige ziekte van één van de ouders overleggen
de ouders over een langer durende aanpassing in de zorg voor de kinderen.
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6 Opvoeding
6.1 Basis opvoedingsafspraken
Bijvoorbeeld:
> De ouders proberen in de opvoeding grote verschillen te vermijden.
> De ouders informeren elkaar bij opvoedingsproblemen of gedragsproblemen bij het kind.

6.2 Opvang en oppas
Bijvoorbeeld:
> De ouders geven er de voorkeur aan dat de kinderen zoveel mogelijk bij één van de ouders verblijven.

6.3 Verhuizen van één van de ouders
De ouders spreken af om niet verder dan ........ kilometer vanaf het huidige adres
te gaan wonen totdat het jongste kind ........ jaar is.

7 Financieel
7.1 Bijdrage van de ouders in de kosten van de kinderen
OPTIE 1: (wettelijke) kinderalimentatie:
NB: de kinderalimentatie dient te worden berekend aan de hand van de behoefte van het kind en
de draagkracht van ouders. Dit wordt berekend middels een alimentatieberekening (onder meer
advocaten en het LBIO kunnen deze berekening voor u maken) Indien u er zeker van wilt zijn dat
u een bijdrage afspreekt die in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven, dient u deze
door een specialist volgens de huidige richtlijnen te laten berekenen. Indien u deze berekening
laat maken, kunt u onderstaand artikel invullen.
De kosten van de kinderen zijn door de ouders conform de gangbare Nibudtabellen begroot op
€ ........ per maand per kind en de ouders zullen naar rato van hun draagkracht daarin bijdragen.
Met ingang van ........ en zolang de kinderen minderjarig zijn en bij de vader/moeder wonen,
betaalt de vader/moeder aan de vader/moeder een alimentatie voor de kinderen van € ........
per kind per maand. Deze alimentatie zal zijn onderworpen aan de wettelijke indexering als
bedoeld in artikel 1:402a BW, voor het eerst per 1 januari ........
OPTIE 2: bijdrage in de kosten van het kind:
NB: In deze situatie heeft u de kinderalimentatie niet laten berekenen door een specialist.
Het kan dus zijn dat u dan een alimentatie afspreekt die te hoog of juist te laag is.
Ouders hebben de alimentatie niet laten berekenen. In onderling overleg zijn ouders overeengekomen dat vader/moeder aan de vader/moeder een bijdrage in de kosten van de kinderen
betaalt van € ........ per kind per maand. Deze bijdrage zal zijn onderworpen aan de wettelijke
indexering als bedoeld in artikel 1:402a BW, voor het eerst per 1 januari ........
Ouders zijn met deze bijdrage niet bewust afgeweken van de wettelijke
maatstaven en de bijdrage kan worden herzien.
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OPTIE 3: kinderrekening:
NB: In plaats van af te spreken dat de ene ouder een bedrag aan de andere ouder betaalt, is het mogelijk om te
kiezen voor een kinderrekening. Dat is een gemeenschappelijke bankrekening waar maandelijks door ouders
een bedrag op wordt gestort en waarvan ouders de verblijfsoverstijgende lasten betalen.
Partijen dragen ieder de eigen kosten van inwoning van kinderen wanneer zij bij hen zijn (ofwel de verblijfskosten).
De verblijfsoverstijgende lasten (dat zijn alle kosten behalve eten, drinken, wonen) van de kinderen worden betaald
van een rekening die gezamenlijk wordt aangehouden. Van deze en/of rekening heeft iedere ouder een pinpas.
De vader stort maandelijks een bedrag van € ........ op deze rekening. De moeder stort maandelijks een bedrag van
€ ........ op deze rekening. Voorts wordt de ontvangen kinderbijslag naar de kinderrekening overgemaakt*. De
berekening die aan deze bijdragen ten grondslag ligt, is als bijlage aan onderhavig ouderschapsplan gehecht.
Onder verblijfsoverstijgende lasten verstaan ouders in ieder geval (voorbeelden):
> kleding van de kinderen
> uitgaven voor sport (contributie en kleding)
> schoolkosten tot en met de middelbare school
> schoolgeld tot en met de middelbare school
> kapper
> cadeautjes voor kinderfeestjes waar de kinderen naar toe gaan
> ziektekosten die niet door de verzekering worden gedekt
> verjaardagscadeau voor het jarige kind
> fiets
> aanschaf noodzakelijke laptop/tablet
> zakgeld
Ouders kunnen afspreken dat zij bij uitgaven van meer dan € ........ de toestemming
van de andere ouder nodig hebben.
De ouders zijn elkaar rekening en verantwoording verschuldigd van hun opnames en zijn bij opheffing
van deze rekening ieder voor de helft/naar rato van hun bijdragen gerechtigd tot het saldo.

7.2 Alimentatie jongmeerderjarige
Vanaf het tijdstip waarop een kind meerderjarig wordt betaalt de vader/moeder de in artikel 7.1
genoemde alimentatie aan het kind zelf ex artikel 1:395a BW op een door het kind aan te wijzen bankrekening,
tenzij het kind op dat moment nog bij de vader/moeder woont. In dat geval wordt door de ouders en het kind
in onderling overleg bepaald op welke wijze wordt betaald, zolang die situatie voortduurt.
De wettelijke indexeringsregeling blijft van toepassing totdat het kind de 21-jarige leeftijd heeft bereikt.
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8 Overige afspraken
Vul je de overige afspraken in die gemaakt zijn
Onderwerp

Afspraken

Onderwerp

Afspraken

Onderwerp

Afspraken
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9 Informeren
9.1 Frequentie
Bijvoorbeeld:
> De ouders informeren elkaar over dagelijkse bijzonderheden (gedrag, emoties, vragen, gebeurtenissen, prestaties)
met betrekking tot de kinderen.

9.2 Tussentijds overleg
Bijvoorbeeld:
> Ouders overleggen met elkaar steeds over praktische zaken bij voorkeur door te bellen.

9.3 Evalueren
Minimaal 1 keer per jaar wordt de inhoud van het plan geëvalueerd en eventueel bijgesteld, het belang van
het kind/de kinderen staat hierbij voorop. De kinderen worden betrokken bij de inhoud van het plan door

10 Akkoordverklaring
De ouders zeggen elkaar over en weer toe hun uiterste best te doen om de gemaakte afspraken
in het ouderschapsplan na te komen en bij wijzigingen in de persoonlijke en/of financiële omstandigheden van henzelf of van het kind/de kinderen de gemaakte afspraken in onderling overleg te
wijzigen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel het kind/de kinderen als
de ouders.
De ouders hebben de kinderen, passend bij hun leeftijd, de gelegenheid gegeven om invloed uit
te oefenen op de invulling van het gezamenlijk ouderschap na de scheiding en het opstellen van
het ouderschapsplan.
Voor akkoord en getekend op:
Datum

Plaats

Naam ouder/verzorger

Naam ouder/verzorger

HANDTEKENING

Naam jeugdige (vanaf 12 jaar)

HANDTEKENING

HANDTEKENING

Naam jeugdige (vanaf 12 jaar)

HANDTEKENING
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Bijlage 1
Zorg en taakverdeling
DAGELIJKSE ZORG
Waar de kinderen
verblijven, eten
en drinken etc
Huisregels
(bedtijden)
Kleding

Kapper

Lichamelijke
verzorging
(piercings, tatoeages)
Normen en waarden

SCHOOL
Schoolkeuze

Huiswerkcontrole

Ouderavonden

Schoolreisjes

MEDISCHE ZORG
Bijzondere en
belangrijke
beslissingen
Kleine en minder
belangrijke beslissingen
(tandarts, bloedprikken,
doktersbezoek, inenten)
Toedienen
medicijnen

Moeder

Overig

Vader

Opmerkingen
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Bijlage 1
Zorg en taakverdeling
MUZIEK (LES)

Moeder

Keuze, begeleiding

VERBLIJF BELANGRIJKE PAPIEREN
ID of paspoort

ziekenfondspas

Abonnementen

Belangrijke documenten (diploma’s )
VERVOER
Kinderen
wegbrengen/
ophalen
naar school
Kinderen
wegbrengen/
ophalen naar
sport of hobby
Kinderen
wegbrengen/
ophalen naar
de andere ouder

BIJZONDERE VAKANTIES
Verre reizen

Vakantie met
vrienden of
vriendinnen

Overig

Vader

Opmerkingen
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Bijlage 1
Zorg en taakverdeling
BIJZONDERE EN BELANGRIJKE AANGELEGENHEDEN TAV HET KIND
In persoon of ten
aanzien van zijn
of haar vermogen)
Moeder
WEEK- EN WEEKENDRITME
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

VAKANTIES/FEESTDAGEN
Suikerfeest
Offerfeest
Divali
Carnavalsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

Overig

Vader

Opmerkingen
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Bijlage 1
Zorg en taakverdeling
Moeder
1e kerstdag
2e kerstdag
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Pasen
1e paasdag
2e paasdag
Pinksteren
1e pinksterdag
2e pinksterdag
BIJZONDERE DAGEN
Vaderdag
Moederdag
Verjaardag kinderen
Verjaardag van ouders
Verjaardag ooms/
tantes/opa en oma’s
Verjaardagen van stiefouders/stief broers
en zussen
BEHEER SPAARREKENINGEN

Overig

Vader

Opmerkingen

