
 
AAN DIT VOORBEELD OUDERSCHAPSPLAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. COPYRIGHT GECERTIFICEERDEMEDIATORS.NL 

 

paraaf	man	____				paraaf	vrouw	____	 pagina	1	van	5 

Ouderschapsplan	 	 	 	 	 	 	 	 	

De	ondergetekenden:	

[VOORNAAM	MOEDER]	[ACHTERNAAM	MOEDER]	(BSN	00000000),	geboren	op	[DD]	[MAAND]	
[JAAR],	wonende	te	[WOONPLAATS],	hierna	te	noemen	"de	moeder";	

en	

[VOORNAAM	VADER]	[ACHTERNAAM	VADER]	(BSN	00000000),	geboren	op	[DD]	[MAAND]	[JAAR],	
wonende	te	[WOONPLAATS],	hierna	te	noemen	"de	vader";	

	

gezamenlijk	te	noemen	“partijen”;	

	

nemen	het	volgende	in	aanmerking:	

A. dat	partijen	zijn	in	de	Gemeente	XXXX	op	XX/XX/XXXX	met	elkaar	gehuwd	in	algehele	
gemeenschap	van	goederen;		

B. dat	uit	dit	huwelijk	de	volgende,	thans	nog	minderjarige,	kinderen	zijn	geboren:	

§ [voornaam	kind	1]	[ACHTERNAAM	KIND	1]	(BSN	00000000),	geboren	op	[DD]	[MAAND]	
[JAAR]	te	[GEBOORTEPLAATS];	

§ [voornaam	kind	1]	[ACHTERNAAM	KIND	1]	(BSN	00000000),	geboren	op	[DD]	[MAAND]	
[JAAR]	te	[GEBOORTEPLAATS];	

C. dat	partijen	zijn	beiden	van	oordeel	dat	hun	huwelijk	duurzaam	is	ontwricht	en	zijn	
voornemens	hun	huwelijk	op	die	grond	door	echtscheiding	te	doen	ontbinden;					

D. dat	partijen	de	gevolgen	van	hun	echtscheiding	voor	hun	thans	nog	minderjarige	kinderen	
goed	met	elkaar	wensen	te	regelen	in	het	belang	van	de	kinderen,	en	in	hoofdlijnen	als	volgt	
met	elkaar	vast	te	leggen	in	deze	akte	van	ouderschapsplan;	zij	hebben	dit	samen	aan	de	
kinderen	uitgelegd,	en	constructief	met	elkaar	en	met	de	kinderen	over	hun	belangen,	wensen	
en	meningen	gesproken	alvorens	in	dit	kader	te	besluiten;	

E. Partijen	hebben	onder	begeleiding	van	[NAAM	MEDIATOR],	MfN-registermediator	
kantoorhoudende	te	[VESTIGINGSPLAATS	MEDIATOR],	de	gevolgen	van	de	ontbinding	van	hun	
huwelijk	-	inclusief	dit	ouderschapsplan	-	geregeld;	

verklaren	te	zijn	overeengekomen	als	volgt:	

1. Intentie	

1.1. Beide	 ouders	 gaan	 ervan	 uit	 dat	 een	 goede	 relatie	met	 hen	 beiden	 in	 het	 belang	 van	 de	
kinderen	is.	Zij	zijn	voornemens	alles	wat	in	hun	vermogen	ligt	bij	te	dragen	aan	een	vorm	
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van	ouderschap	die	 de	 ontwikkeling,	 het	welzijn	 en	 het	 geluk	 van	de	 kinderen	bevordert.	
Een	afweging	van	de	belangen	van	de	kinderen	staat	in	alle	regelingen	voorop.	Dit	houdt	in	
dat	de	afspraken	die	nu	gemaakt	zijn	aan	verandering	onderhevig	zullen	zijn	 in	aansluiting	
op	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 kinderen.	 De	 ouders	 zullen	 tezamen	 de	 verantwoordelijkheid	
voor	de	verzorging	en	opvoeding	van	de	kinderen	blijven	dragen.		

2. Ouderlijk	gezag	

2.1. Partijen	 zullen	 als	 ouders	 na	 echtscheiding	 het	 ouderlijke	 gezag	 over	 hun	 minderjarige	
kinderen	gezamenlijk	blijven	uitoefenen.		

3. Adres	en	omgang	

3.1. De	 kinderen	 zullen	 worden	 ingeschreven,	 volgens	 de	 gemeentelijke	 basis	 administratie	
(GBA),	bij	de	[VADER	/	MOEDER].	De	kinderen	hebben	daar	hun	hoofdverblijf.	

3.2. De	 verantwoordelijkheid	 voor	 de	 dagelijkse	 zorg	 voor	 de	 kinderen	 wordt	 in	 principe	
gedragen	door	de	 [VADER	/	MOEDER].	Eens	 in	de	twee	weken	op	vrijdagmiddag	wordt	de	
zorg	overgedragen	van	de	moeder	aan	de	vader.	Op	de	maandagochtend	na	weekend	dat	
de	kinderen	bij	de	[VADER	/	MOEDER]zijn,	brengt	hij	hen	naar	school.	’s	Middags	na	school	
wordt	de	zorg	overgedragen	aan	de	[VADER	/	MOEDER].		

4. Verjaardagen	en	familiefeesten	

4.1. Over	 de	 verjaardagen	 van	 de	 kinderen	 maken	 de	 ouders	 minimaal	 twee	 maanden	 van	
tevoren	 passende	 afspraken,	 waarbij	 wordt	 opgemerkt	 dat	 er	 om	 het	 jaar	 wordt	 geruild	
zodat	 de	 feitelijke	 verjaardag	 bij	 dan	 wel	 de	 ene	 ouder,	 dan	 wel	 de	 andere	 ouder	 thuis	
wordt	gevierd.		

4.2. De	ouders	komen	overeen	dat	de	kinderen	op	de	verjaardag	van	ieder	van	hun	ouders	in	de	
gelegenheid	 gesteld	 worden	 om	 op	 de	 dag	 of	 het	 feestje	 de	 jarige	 ouder	 te	 bezoeken.	
Tevens	hebben	beide	ouders	de	intentie	om	bij	speciale	gelegenheden	binnen	de	familie	van	
beide	zijden	de	kinderen	hieraan	deel	te	laten	nemen.		

4.3. De	ouders	spreken	met	elkaar	af	in	de	directe	omgeving	van	Zutphen	te	blijven	wonen.		

5. Jaarlijkse	afspraken	

5.1. Ieder	 jaar	wordt	 aan	 het	 eind	 van	 het	 schooljaar	 een	 afspraak	 tussen	 de	 ouders	 gemaakt	
over	de	omgang	en	het	 verblijf	 van	de	 kinderen	op	basis	 van	de	 vorenstaande	afspraken.	
Alle	schoolvakanties	worden,	binnen	drie	weken	nadat	het	schoolrooster	voor	het	volgende	
jaar	bekend	 is,	gelijkelijk	verdeeld	tussen	partijen.	Partijen	spannen	zich	tot	het	uiterste	 in	
om	 reeds	 voor	 het	 hele	 jaar	 vrij	 te	 krijgen	 van	 hun	werk	 gedurende	 de	 aan	 ieder	 van	 de	
partijen	toebedeelde	vakantiedagen	met	de	kinderen.	Bij	conflicterende	belangen	moet	zo	
snel	als	mogelijk	overleg	door	hen	worden	gepleegd	en	redelijk	worden	besloten.	
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5.2. In	het	twaalfde	levensjaar	is	hetgeen	de	kinderen	zelf	willen	inzake	verblijf	en	omgang	met	
de	 ouders	 zeer	 zwaarwegend,	 tenzij	 dit	 om	 gewichtige	 redenen	 van	 de	 kinderen	 en/of	
ouders	niet	goed	mogelijk	is.		

6. Verzorging	en	opvoeding		

6.1. Gedurende	de	tijd	dat	de	kinderen	bij	een	ouder	verblijven	is	deze	verantwoordelijk	voor	de	
dagelijkse	 zorg.	Basisaspecten	als	 lichamelijke	 verzorging,	het	dagritme,	bedtijd	etc.	 zullen	
ouders	 allereerst	 in	 overleg	 met	 elkaar	 afstemmen.	 De	 andere	 ouder	 zal	 de	 lijn	 die	 de	
verzorgende	 ouder	 heeft	 neergelegd	 in	 de	 tijd	 dat	 de	 kinderen	 bij	 de	 andere	 ouder	
doorbrengen	zo	veel	als	mogelijk	voortzetten	en	 in	 ieder	geval	niet	bewust	doorkruisen	of	
afbreken.	De	niet	 dagelijks	 verzorgende	ouder	 is	 gerechtigd	naar	 eigen	 inzicht	 invulling	 te	
geven	 aan	 de	 omgang	met	 de	 kinderen.	Daarbij	 zal	 respectvol	worden	 omgegaan	met	 de	
zorgregeling	zoals	de	ouders	deze	in	principe	met	elkaar	hebben	afgesproken.		

7. Informatie,	consultatie,	communicatie		

7.1. Partijen	 zullen	 elkaar	 regelmatig	 behoorlijk	 informeren	 aangaande	 al	 de	 relevante	
ontwikkelingen	van	de	kinderen	en	diens	vermogen.	Voorafgaande	wederzijdse	raadpleging	
inzake	 fundamentele	 en	 andere	 belangrijke	 aangelegenheden	 aangaande	 de	 kinderen	 is	
vereist,	tenzij	een	beslissing	acuut	eenzijdig	genomen	zou	moeten	worden.		

7.2. Contact	 zal	 praktisch	 persoonlijk,	 telefonisch	 en/of	 per	 e-mail	 gebeuren,	 al	 naar	 gelang	
partijen	 wenselijk	 achten.	 Boodschappen	 omtrent	 de	 kinderen	 en	 de	 gezinssituatie	 of	
wijzigingen	 die	 (gaan)	 optreden	 zullen	 de	 ouders	 steeds	 eerst	 aan	 elkaar	 overbrengen	
zonder	 tussenkomst	 van	de	 kinderen.	 Signalen	 van	de	 kinderen	omtrent	de	 andere	ouder	
worden	 door	 en	 tussen	 de	 ouders	 afgestemd	 zonder	 de	 kinderen	 daarmee	 verder	 te	
belasten.	De	ouders	zullen	elkaar	naar	de	kinderen	toe	zo	veel	als	mogelijk	ondersteunen	in	
ieders	rol	ten	aanzien	van	de	kinderen,	juist	ook	wanneer	er	ogenschijnlijk	fouten	gemaakt	
worden	of	zich	problemen	aandienen.		

8. Spoedeisende	beslissingen	

8.1. Spoedeisende	 beslissingen	 aangaande	 de	 kinderen	 zullen	 altijd	 besloten	 worden	 door	 de	
ouder	 waar	 de	 kinderen	 op	 dat	 moment	 verblijven,	 altijd	 in	 het	 beste	 belang	 van	 de	
kinderen.	De	andere	partij	 zal	door	de	dan	beslissende	ouder	zo	spoedig	mogelijk	worden	
ingelicht.		

9. Verzekering	betreffend	wettelijke	aansprakelijkheid	en	ziektekosten	

9.1. De	 moeder	 zal	 de	 kinderen	 correct	 tegen	 wettelijke	 aansprakelijkheid	 en	 ziektekosten	
verzekerd	houden,	en	beide	ouders	dienen	over	polisbewijs	te	beschikken.		
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10. School,	sport,	clubs,	e.d.		

10.1. Voorop	staat	dat	de	ouders	voornemens	zijn	alles	in	correct	gezamenlijk	overleg	te	bepalen.	
Een	keuze	voor	een	 (type)	 school	maken	de	ouders	 tezamen	met	de	kinderen,	waarbij	de	
ouders	in	gezamenlijk	overleg	met	elkaar	zullen	beslissen.		

10.2. De	 ouders	 zullen	 ouderavonden	 en	 openbare	 bijeenkomsten	 indien	 mogelijk	 gezamenlijk	
bezoeken.	 De	 ene	 ouder	 zal	 de	 andere	 ouder	 vroegtijdig	 op	 de	 hoogte	 brengen	 van	 een	
aangekondigde	datum	en	het	tijdstip.		

10.3. De	 ouder	 die	 de	 rapporten	 of	 andere	 schoolinformatie	 ontvangt	 zal	 deze	 ter	 kennisname	
doorgeven	 aan	 de	 andere	 ouder.	 Belonend	 of	 bestraffend	 gedrag	 zullen	 de	 ouders	 met	
elkaar	afstemmen.		

11. Medische	aangelegenheden		

11.1. Beslissingen	omtrent	medische	aangelegenheden	zullen	ouders	in	onderling	overleg	nemen.	
Artsbezoeken	 worden	 zoveel	 mogelijk	 in	 overleg	 gepland	 en	 besproken	 wie	 er	 met	 de	
kinderen	meegaat.		

11.2. De	 ouders	 zullen	 erover	 en	weer	 voor	 zorgen	 dat	 zij	 afhankelijk	 van	 de	 omstandigheden,	
tezamen	of	afzonderlijk	rechtstreeks	contact	zullen	kunnen	onderhouden	met	het	kind	dat	
ziek	is	of	verpleegd	wordt.		

12. Acute	problemen		

12.1. Ingeval	 zich	 een	 acuut	 medisch	 probleem	 voordoet	 zal	 de	 ouder	 onder	 wiens	 hoede	 de	
kinderen	 op	 dat	 moment	 zijn	 de	 noodzakelijke	 maatregelen	 treffen	 en	 de	 andere	 ouder	
terstond,	dat	wil	zeggen	zo	spoedig	als	de	omstandigheden	dat	mogelijk	maken,	informeren.		

13. Kinderkosten	

13.1. De	vader	zal	met	ingang	van	het	moment	dat	partijen	feitelijk	uiteen	gaan	als	bijdrage	in	de	
kosten	van	verzorging	en	opvoeding	van	de	kinderen	aan	de	moeder	betalen	een	bedrag	van	
€	68,50	per	kind	per	maand,	bij	vooruitbetaling	voor	de	eerste	van	de	maand.		

13.2. Deze	bijdrage	ten	behoeve	van	de	kinderen	zal	jaarlijks	te	beginnen	met	ingang	van	1	januari	
2011	worden	verhoogd	volgens	de	thans	geldende	wettelijke	indexering	als	bedoeld	in	art.	
1:402a	BW.			

14. Herziening	

14.1. De	ouders	zullen	dit	ouderschapsplan	 jaarlijks	evalueren	en	desgewenst	herzien,	of	eerder	
indien	één	van	de	ouders	dit	nodig	acht.		
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15. Geschillen	

15.1. Belangrijke	verschillen	van	mening	en	conflicten	zullen	primair	door	de	ouders	zelf	onderling	
behoren	te	worden	opgelost.	Mocht	dit	echter	niet	lukken,	dan	zullen	de	ouders	zich	z.s.m.	
tot	een	NMI	gecertificeerd	mediator	wenden	voor	bemiddeling.	Ingeval	er	geen	bemiddeling	
plaatsvindt,	 of	 bemiddeling	 geen	uitkomst	 biedt,	 zal	 de	ouder	 die	 het	 aangaat	 het	 geschil	
aanhangig	maken	bij	de	bevoegde	rechter.	

1.1. 	

Aldus	overeengekomen	en	in	drievoud	ondertekend:		
	

	

............…………………………..(plaats),………………..	(datum),		……………………..………..(plaats),….………….	
(datum)	

	

	

(de	moeder)	………………………..	 	 	 	 (de	vader)	………………………………	

 


