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OUDERSCHAPSPLAN 
 
DE ONDERGETEKENDEN 
 

• Mevrouw __________, wonende te __________ (XXXX YZ) aan de __________, geboren op 
__________ te __________, hierna te noemen: “de moeder”; 

 
en 

 

• De heer __________, wonende te __________ (XXXX YZ) aan de __________, geboren op 
__________ te __________ , hierna te noemen: “de vader”, 

 
GEZAMENLIJK TE NOEMEN: “DE OUDERS”, NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: 

 
1. Zij zijn op __________ te __________ met elkaar gehuwd/een geregistreerd partnerschap 
aangegaan/een relatie aangegaan. De ouders zijn voornemens hun huwelijk door echtscheiding te 
laten ontbinden/hun geregistreerd partnerschap te laten beëindigen/hebben hun samenleving op 
beëindigd. 
 
2. Uit voornoemd huwelijk/geregistreerd partnerschap/relatie is één/zijn de volgende nog 
minderjarig(e) kind(eren) geboren, te weten: 
 
- __________ (voor- en achternaam), geboren te __________ op __________ 
- __________ (voor- en achternaam), geboren te __________ op __________ 
- __________ (voor- en achternaam), geboren te __________ op __________ 
 
Het kind/de kinderen zijn uit het huwelijk geboren. De ouders oefenen dan ook van rechtswege 
gezamenlijk het gezag over hem/haar/hen uit. 
 
of 
 
Kind (naam) is voor het huwelijk van de ouders geboren. Nu de vader het kind op __________ 
(datum) heeft erkend/geadopteerd of het vaderschap van de vader gerechtelijk is vastgesteld op 
__________ (datum), heeft hij ten gevolge van het huwelijk het gezag tezamen met de moeder over 
het kind (naam) verkregen. 
 
of 
 
Nu het kind (naam) staande het geregistreerd partnerschap is geboren en de vader op __________ 
(datum) het kind heeft erkend/geadopteerd/het vaderschap van de vader gerechtelijk is vastgesteld 
op __________ (datum), oefenen ouders het gezamenlijk gezag uit over het kind (naam). 
 
of 
 
De vader heeft het kind op __________(datum) erkend. 
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De ouders hebben het gezamenlijk gezag op grond van artikel 1:252 BW laten aantekenen in het 
gezagsregister. 
 
of 
 
De moeder/de vader oefent het eenhoofdig gezag over het kind/de kinderen uit. 
 
3. De ouders hebben overleg gehad over de wijze waarop zij na de echtscheiding/beëindiging van het 
geregistreerd partnerschap/de samenleving de zorg- en opvoedingstaken verdelen, over de wijze 
waarop zij elkaar over het kind/de kinderen zullen informeren en raadplegen en over de wijze waarin 
zij in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind/de kinderen zullen voorzien. 
Overeenkomstig (artikel 1:247a BW jo.) 815 Rv hebben ouders de tussen hen getroffen regeling in dit 
ouderschapsplan vastgelegd. 
 
4. Volgens de ouders is het in het belang van het kind/de kinderen dat hij/zij contact heeft/hebben 
met beide ouders. Als gezag hebbende ouder/ouders onderschrijft/onderschrijven de vader/de 
moeder/de ouders het recht van het kind/de kinderen op een gelijkwaardige verzorging en 
opvoeding door beide ouders. Zij streven/hij/zij streeft er dan ook naar de ontwikkeling van de 
banden van het kind/de kinderen met de andere ouder zoveel mogelijk te bevorderen. De vader/de 
moeder/de ouders realiseert/realiseren zich daarbij tevens dat hij/zij als ouder/ouders een 
inspanningsverplichting heeft/hebben om respectvol met de andere ouder/elkaar om te gaan. 
 
5. De ouders hebben hun individuele wensen met hun kind besproken en hem voor zover dat in zijn 

belang is, op de volgende bij zijn leeftijd passende wijze betrokken in het ouderschapsplan:  

 

…… 

 

Vervolgens hebben zij het ouderschapsplan in hoofdlijnen met hem doorgenomen. 

 
ZIJ VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 
 
Artikel 1 Gezag 
 
1.1 De ouders achten het in het belang van het kind/de kinderen dat de huidige gezagssituatie 
gehandhaafd blijft. 
 
of 
 
1.1 De ouders achten het in het belang van het kind/de kinderen, dat de moeder/vader voortaan 
alleen het gezag over hem/haar/hen zal uitoefenen. Zij zullen daarom gemotiveerd aan de rechtbank 
verzoeken dienovereenkomstig te beslissen. 
 
Artikel 2 Hoofdverblijf 
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2.1 Het kind/de kinderen zal/zullen zijn/haar/hun hoofdverblijf hebben bij de moeder/de vader. 
Indien nodig zal een wijziging van de inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie 
plaatsvinden. 
 
 
 
Artikel 3 Informatie- en consultatieregeling 
 
3.1 De moeder/vader zal de vader/moeder (periodiek, invullen frequentie) op de hoogte stellen van 
gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind/de 
kinderen en zij/hij zal de vader/moeder raadplegen over de daaromtrent te nemen beslissingen. 
 
Artikel 4 De zorgregeling 
 
4.1 De ouders spreken met elkaar af dat het kind/de kinderen op de __________- en 
__________dagen/in de even weken op de __________- en __________dagen en in de oneven 
weken op de _________ - en __________dagen bij de vader/moeder verblijven. Gedurende de tijd 
dat het kind/de kinderen bij de desbetreffende ouder verblijft/verblijven, is deze ouder 
verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg. Onderwerpen behorende tot de dagelijkse verzorging zoals 
lichaamsverzorging, voeding, bedtijd, zakgeld en dergelijke zullen ouders met elkaar afstemmen en 
aan het kind/de kinderen kenbaar maken. 
 
of 
 
4.1 De ouders hebben de volgende zorgregeling met elkaar afgesproken: 
 
a. De kinderen/het kind zullen zal één weekend in de veertien dagen van vrijdagavond 18.00 uur tot 
maandagochtend (tot aanvang school) bij de vader/moeder doorbrengen en onder zijn/haar 
verantwoordelijkheid vallen. 
 
b. Vanaf __________middag na school tot __________ochtend (hun vertrek naar school) 
verblijven/verblijft de kinderen/het kind bij de vader/moeder. 
 
c. Tijdens de zomervakantie zullen/zal de kinderen/het kind gedurende drie weken, die tijdig en in 
onderling overleg worden vastgesteld, bij de vader/de moeder verblijven. 
 
d. Afwisselend zullen/zal de kinderen/het kind ofwel de herfstvakantie ofwel de voorjaarsvakantie 
doorbrengen bij de vader/de moeder. 
 
e. De kerstdagen respectievelijk de jaarswisseling zullen/zal de kinderen/het kind afwisselend bij de 
één respectievelijk de ander doorbrengen. 
 
f. De ouders willen de hiervoor omschreven zorgregeling als een richtlijn hanteren, die zij zullen 
handhaven zolang zij naar goed onderling overleg geen andersluidende afspraken zullen maken. 
Gezien de (veranderende) leeftijd van de kinderen/het kind is het belang dat de hiervoor genoemde 
zorgregeling door beide ouders met flexibiliteit wordt gehanteerd. 
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g. Buiten de bovenstaande afspraken staat het het kind/de kinderen vrij om ook (telefonisch dan wel 
persoonlijk) contact te hebben met de andere ouder dan de ouder waar zij/hij conform de genoemde 
regeling verblijft/verblijven. 
 
of 
 
4.1 Uit het onderstaand schema is op te maken bij wie de kinderen gedurende de week verblijven. 
Gedurende de tijd dat het kind/de kinderen bij de desbetreffende ouder verblijft/verblijven, is deze 
ouder verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg. Onderwerpen behorende tot de dagelijkse 
verzorging zoals lichaamsverzorging, voeding, bedtijd, zakgeld en dergelijke zullen ouders met elkaar 
afstemmen en aan het kind/de kinderen kenbaar maken.  

 
 
WEEK 1 

 
Ochtend 

 
Middag 

 
Avond 

 
Nacht 

Zondag  ________  ________  ________  ________ 

Maandag  ________  ________  ________  ________ 

Dinsdag  ________  ________  ________  ________ 

Woensdag  ________  ________  ________  ________ 

Donderdag  ________  ________  ________  ________ 

Vrijdag  ________  ________  ________  ________ 

Zaterdag  ________  ________  ________  ________ 

 
 
WEEK 2 

 
Ochtend 

 
Middag 

 
Avond 

 
Nacht 

Zondag  ________  ________  ________  ________ 

Maandag  ________  ________  ________  ________ 

Dinsdag  ________  ________  ________  ________ 

Woensdag  ________  ________  ________  ________ 

Donderdag  ________  ________  ________  ________ 

Vrijdag  ________  ________  ________  ________ 

Zaterdag  ________  ________  ________  ________ 

(optioneel)  

 
 
WEEK 3, 4 e.v. 

 
Ochtend 

 
Middag 

 
Avond 

 
Nacht 

Zondag  ________  ________  ________  ________ 

Maandag  ________  ________  ________  ________ 

Dinsdag  ________  ________  ________  ________ 

Woensdag  ________  ________  ________  ________ 

Donderdag  ________  ________  ________  ________ 

Vrijdag  ________  ________  ________  ________ 
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Zaterdag  ________  ________  ________  ________ 

     

4.2 In de maand __________, doch uiterlijk__________ geven beide ouders hun voorkeur voor de 
vakantieperiode voor dat kalenderjaar door aan de andere ouder. Tevens bepalen beide ouders 
gedurende welke vakantieweken/feestdagen de kinderen/het kind bij de één en bij de ander 
doorbrengen/doorbrengt. 
 
of 
4.2 Ouders komen de volgende regeling voor de vakantie- en feestdagen overeen:  
 

 
EVEN JAREN 

Ouder A Ouder B 

Zomervakantie  __________  __________ 

Herfstvakantie  __________  __________ 

Sinterklaas  __________  __________ 

Kerstvakantie  __________  __________ 

Voorjaarsvakantie  __________  __________ 

Goede vrijdag/Pasen  __________  __________ 

Meivakantie  __________  __________ 

Hemelvaartsdag  __________  __________ 

Pinksterdagen  __________  __________ 

Koningsdag  __________  __________ 

 
ONEVEN JAREN 

Ouder A Ouder B 

Zomervakantie  __________  __________ 

Herfstvakantie  __________  __________ 

Sinterklaas  __________  __________ 

Kerstvakantie  __________  __________ 

Voorjaarsvakantie  __________  __________ 

Goede vrijdag/Pasen  __________  __________ 

Meivakantie  __________  __________ 

Hemelvaartsdag  __________  __________ 

Pinksterdagen  __________  __________ 

Koningsdag  __________  __________ 

   

4.3 De kinderen/het kind verblijven/verblijft gedurende bijzondere dagen bij de ene dan wel de 
andere ouder conform het volgende schema:  
 

  Ouder A Ouder B 

Moederdag  __________  __________ 
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Vaderdag  __________  __________ 

Verjaardagen kinderen  __________  __________ 

Verjaardagen ouders  __________  __________ 

Verjaardagen 
overige familie/kennissen/relaties 

 __________  __________ 

 
 
 
 
 
Artikel 5 Financiën 
 
5.1 Met ingang van __________ betaalt de vader/moeder aan de moeder/vader een bijdrage in de 
kosten van verzorging en opvoeding en/of levensonderhoud en studie van de kinderen/het kind ter 
grootte van € ___ per maand, bij vooruitbetaling aan de moeder/vader te voldoen. Deze 
kinderalimentatie zal zijn onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1:402a 
BW, voor het eerst met ingang van 1 januari__________ 
 
of 
 
5.1 Directe kosten van levensonderhoud zoals eten, drinken, woon- en energiekosten komen voor 
rekening van de ouder bij wie de kinderen/het kind op dat moment verblijven/verblijft. Voor de 
overige kosten hebben de ouders samen een "kinderrekening" bij __________ met nummer 
__________ geopend. Beiden hebben toegang tot deze "kinderrekening". Met ingang van de datum 
waarop de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven betalen/betaalt de 
vader en/of de moeder op voornoemde "kinderrekening" (ieder) een bijdrage in de kosten van 
verzorging en opvoeding en/of levensonderhoud en studie van de kinderen/het kind ter grootte van 
€ _____ per maand, bij vooruitbetaling te voldoen. De te betalen kinderalimentatie zal zijn 
onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1:402a BW, voor het eerst per 1 
januari __________ 
 
5.3 Zolang de kinderen/het kind in de woning van de moeder/vader verblijven/verblijft, zal de 
kinderalimentatie worden overgemaakt naar de bankrekening van de 
moeder/vader/"kinderrekening". Dat zal ook het geval zijn als de kinderen/het kind na hun/zijn/haar 
achttiende verjaardag bij de moeder/vader blijven/blijft wonen, tenzij het betreffende kind zich 
daartegen zal verzetten. Pas als de kinderen/het kind zelfstandig (eventueel: op kamers) gaan/gaat 
wonen, zal de bijdrage in het levensonderhoud en de studie van de kinderen/het kind rechtstreeks 
worden overgemaakt naar de rekening van het betreffende kind. 
 
5.4 Conform de inschrijving in het bevolkingsregister komt de kinderbijslag en het kindgebonden 
budget voor __________ (voornamen kind(eren)) aan de vader en voor __________ (voornamen 
kind(eren)) aan de moeder toe. De ouders zullen aan de Sociale VerzekeringsBank (SVB) melden, dat 
hun situatie is gewijzigd. Ieder van hen/de vader/de moeder zal een nieuwe aanvraag tot het 
verkrijgen van kinderbijslag (artikel 14 AKW) indienen bij de SVB, zodat de vader het recht op 
kinderbijslag ten behoeve van __________ en de moeder ten behoeve van __________ zal 
ontvangen. Hij/zij ontvangt ook het kindgebonden budget. 
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5.5 Zodra er een aanzienlijke wijziging ontstaat in het huidige inkomen van één van de ouders, welke 
wijziging naar de mening van één van hen/beiden behoort te leiden tot een wijziging van de 
hierboven omschreven financiële afspraken met betrekking tot de kinderen en zodra er een wijziging 
zal ontstaan in de verblijfplaats van de kinderen/het kind, zullen ouders in onderling overleg en op 
basis van de hierboven omschreven uitgangspunten de door ieder van hen te betalen bijdrage 
vaststellen. 
 
5.6 De vader/moeder neemt bij deze de verplichting op zich om aan ieder van zijn/haar kinderen, 
vanaf het moment waarop een kind 21 jaar wordt, een bijdrage te betalen in het levensonderhoud 
en de studie van ieder van de kinderen, zolang het betreffende kind met redelijke resultaten een 
beroepsopleiding volgt of studeert, doch uiterlijk tot het tijdstip dat het betreffende kind de 
zevenentwintigjarige leeftijd bereikt. Dit beding ten behoeve van ieder der kinderen van ouders is 
onherroepelijk. De kinderen hebben het recht zonodig nakoming van dit beding te vorderen. Ouders 
ondertekenen dit convenant tevens in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van ieder 
der minderjarige kinderen. De ondertekening geldt daardoor tevens als aanvaarding van het 
hierboven omschreven derdenbeding. De (jong-)meerderjarige kinderen ondertekenen een extract 
van dit convenant ter aanvaarding van het in dit artikel opgenomen derdenbeding. 
 
Artikel 6 Geschillenregeling en evaluatie 
 
6.1 Het ouderschapsplan zal periodiek (invullen frequentie) worden geëvalueerd. 
 
6.2 In het geval ouders in de toekomst van mening mochten gaan verschillen omtrent de 
interpretatie of uitvoering van dit ouderschapsplan, zullen zij trachten door middel van onderling 
overleg tot een regeling te komen. 
 
6.3 Mocht dit niet lukken, dan zullen ouders zich wenden tot een in onderling overleg aan te wijzen 
bemiddelaar, zoals bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of professionele derde (bijvoorbeeld 
psycholoog of (advocaat-)mediator). 
 
6.4 Pas indien en nadat die bemiddeling niet tot het gewenste resultaat zal hebben geleid zullen 
ouders zich tot een eigen advocaat kunnen wenden, met de opdracht betreffende geschilpunten aan 
de rechter voor te leggen. 
 
Aldus overeengekomen en in viervoud getekend 

 

te …………………………………………….  te ………………………………………………… 

op ... …………………2016    op ... …………………….2016 
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…………………………………    ……………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 1: BIJ HET OUDERSCHAPSPLAN 
 
Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van het ouderschapsplan dat de heer__________ en 
mevrouw__________ op __________ met elkaar zijn overeengekomen. In deze bijlage komen ouders 
specifieke regelingen over de verdeling van de zorg- en opvoedtaken van het kind/de kinderen 
overeen. 
 
Artikel 1. Verblijf kind/kinderen 
 
1.1 Bij een voorgenomen verhuizing zullen de ouders vooraf met elkaar in overleg treden. 
 
Artikel 2. Overige aangelegenheden 
 
2.1 De vader/moeder beheert de paspoorten/het paspoort van de kinderen/naam kind. Indien nodig 
zal hij/zij de paspoorten afgeven aan de andere ouder. 
 
Artikel 3. School en opleiding 
 
3.1 De ouders maken in onderling overleg gezamenlijk een keuze voor een (type) school. De 
kinderen/het kind worden/wordt, afhankelijk van hun/zijn/haar leeftijd, bij deze besluitvorming 
betrokken. 
 
3.2 De ouders zien er allebei op toe dat de kinderen/het kind huiswerk maken/maakt. 
 
3.3 De ouders spreken met elkaar af dat zij alle relevante informatie, aangaande de school en de 
opleiding van het kind/de kinderen zoals rapporten, ouderavonden, huiswerk, direct aan elkaar 
verstrekken voor zover de andere ouder deze informatie niet van de school/het opleidingsinstituut 
rechtstreeks ontvangt. Ten aanzien van de ouderavonden stemmen ouders vooraf met elkaar af of zij 
deze avond al dan niet gezamenlijk bezoeken. 
 
Artikel 4. Medische aangelegenheden 
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4.1 Wat betreft medische aangelegenheden geldt in eerste instantie dat ouders de beslissingen 
daaromtrent in onderling overleg nemen. Bij een acuut medisch voorval, zal de op dat moment 
verantwoordelijke ouder, de noodzakelijke maatregelen treffen. Deze ouder zal ook bij de eerste 
gelegenheid direct de andere ouder over het voorval inlichten. 
 
4.2 Ouders stemmen onderling af wie de kinderen/het kind bij een artsenbezoek begeleidt. 
 
4.3 De moeder/vader regelt dat de kinderen/het kind __________ keer per jaar de tandarts 
bezoeken/bezoekt. 
 
4.4 Ieder van de ouders heeft toegang tot een ziek kind dat in een medische inrichting opgenomen is. 
 
4.5 Het kind/de kinderen maakt/maken gebruik van medicatie. De ouders zijn er beide van op de 
hoogte dat deze medicatie als volgt moet worden toegediend: Uitleg. Om er voor te zorgen dat het 
kind/de kinderen tijdig van de juiste medicatie wordt voorzien, spreken ouders met elkaar af dat 
__________ 
 
4.6 Om gezondheidsredenen volgen/volgt de kinderen/het kind het volgende dieet: __________ De 
ouders spreken met elkaar af uitvoering te geven aan voornoemde dieetafspraken. 
 
Artikel 5. Verzekeringen 
 
5.1 De ouders zullen de kinderen/het kind tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekeren. Zowel de 
vader, als de moeder zal afzonderlijk een WA-verzekering afsluiten voor de kinderen/het kind. 
 
5.2 De kinderen/het kind zullen/zal op de polis van de moeder/vader tegen ziektekosten verzekerd 
zijn. 
 
Artikel 6. Omgangsnormen 
 
6.1 De ouder bij wie het kind/de kinderen verblijft/verblijven, zal een aanvaardbare wijze van contact 
met de andere ouder, via bijvoorbeeld telefoon of e-mail, niet in de weg staan. 
 
6.2 De ouders spreken met elkaar af dat de ene ouder het contact tussen de kinderen/het kind en de 
familieleden van de andere ouder niet in de weg zal staan. Ook bij overlijden van een van de ouders 
zal de andere ouder zich inzetten om de band tussen de familie van de overleden ouder en het 
kind/de kinderen voort te zetten en zoveel mogelijk te bevorderen. 
 
6.3 Namen als vader/moeder/papa/mama zullen uitsluitend voor de ouders gereserveerd blijven. Dit 
kan uitsluitend anders zijn, indien de andere ouder met een afwijkende afspraak instemt. 
 
6.4 De ouders spreken af de berichten over de kinderen/het kind rechtstreeks met elkaar te zullen 
communiceren en niet via de tussenkomst van de kinderen/het kind. 
 
6.5 De ouders zullen zich inspannen en er voor waken dat een nieuwe partner of een andere derde 
niet op een negatieve wijze hun ouderschap beïnvloedt. 
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Artikel 7. Huisdieren 
 
7.1 De ouders spreken met elkaar af dat het kind/de kinderen geen huisdieren mogen houden. 
 
of 
 
7.1 De ouders spreken met elkaar af dat het kind/de kinderen de reeds in de huishoudens aanwezige 
huisdieren mogen houden. 
 
7.2 De ouders spreken met elkaar af dat het kind/de kinderen de huisdieren tijdens het verblijf bij de 
andere ouder (niet) meeneemt. 
 
Artikel 8. Bijzondere (feest-)dagen en aangelegenheden 
 
8.1 De ouders komen met elkaar overeen dat de vader/de moeder/zij samen de kerst-/verjaardag-
/sinterklaascadeaus voor het kind/de kinderen verzorgt/verzorgen. 
 
8.2 De cadeaus die de vader/de moeder aan het kind/de kinderen geeft, blijven in het huishouden 
van vader/moeder en vice versa. 
 
8.3 Het kind/de kinderen zullen jaarlijks aan een vakantiekamp deelnemen. Vader/moeder draagt er 
zorg voor dat het kind/de kinderen voor het desbetreffende kamp wordt/worden ingeschreven en er 
naar vervoerd wordt/worden. De kosten van dat kamp zullen door vader/moeder/beide ouders 
worden gedragen. 
 
8.4 De ouders spreken met elkaar af dat de kinderen/het kind niet zonder overleg langer dan drie 
weken in het buitenland verblijven/verblijft. 
 
8.5 Indien de ene ouder met het kind/de kinderen elders verblijft, voor bijvoorbeeld vakantie, dan in 
het gewone verblijf van die ouder, dan zal die ouder de andere ouder informeren over de tijdelijke 
verblijfplaats en over zijn/haar bereikbaarheid. 
 
Artikel 9. Persoonlijke verzorging 
 
9.1 De moeder / de vader zorgt er voor dat het kind/de kinderen __________ per jaar de kapper 
bezoeken. Hij/zij bepaalt mede de keuze van het kapsel/in onderling overleg wordt de keuze van het 
kapsel van het kind/de kinderen bepaald. 
 
9.2 De moeder/de vader zorgt er voor dat het kind/ de kinderen van passende kleding wordt/worden 
voorzien. Hij/zij bepaalt mede de keuze van de kleding/in onderling overleg wordt de keuze van de 
kleding van het kind/de kinderen bepaald. 
 
9.3 De vader en/of moeder bepaalt/bepalen of het kind/de kinderen een piercing, dan wel een 
tatoeage mag/mogen laten zetten. 
 
Artikel 10. Sport, muziek en andere hobby's 
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10.1 De ouders spreken over de sport en hobby's van de kinderen/het kind het volgende met elkaar 
af: 
 
a. __________ 
b. __________ 
c. __________ 
 
10.2 De benodigdheden voor de sport/hobby's van de kinderen/het kind worden door de moeder/de 
vader/de ouders samen aangeschaft. 
 
Artikel 11. Levensbeschouwelijke of religieuze opvattingen 
Inenten   

Schoolkeuze   

Kerkbezoek   

Tv kijken   

 


