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OUDERSCHAPSPLAN 
 

Wat moet er – wettelijk – in een ouderschapsplan staan: 

- ouderlijk gezag 
- hoofdverblijfplaats 
- verdeling zorg- en opvoeding 
- informatie & consultatie 
- kosten van de verzorging en verdeling van de kost (kinderalimentatie is verplicht) 
- hoe zijn de kinderen betrokken? 

 

Wat jullie verder moeten weten: 

- ouderschapsplan is vormvrij 
- voor co-ouderschap is het belangrijk dat je als ouders redelijk goed met elkaar 

kunt communiceren en bij elkaar in de buurt woont 
- je kunt in principe alles in een ouderschapsplan opnemen. Let daarbij ook op: hoe 

uitgebreider, hoe meer de illusie ontstaat dat jullie overal afspraken over gemaakt 
hebben. Als er dan kwesties opkomen waarover jullie geen afspraak hebben 
gemaakt, dan bestaat de kans dat jullie er dan ook vanuit gaan dat je over die 
kwestie geen overleg hoeft te hebben. Zo werkt het niet. Een ouderschapsplan is 
een dynamisch document, kinderen groeien, ontwikkelen, en veranderde 
omstandigheden kunnen vragen om een aanpassing van afspraken!  
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DE ONDERGETEKENDEN: 
Naam:       
Adres:        
Postcode en woonplaats:    
Geboren op, te:     
BS-nummer:    
Mobiel nummer:     
E-mail:     naam@provider.nl   
Hierna te noemen: “de vader”;  
 
en 
 
Naam:         
Adres:       
Postcode en woonplaats:     
Geboren op, te :    
BS-nummer:    
Mobiel nummer:      
E-mail:    naam@provider.nl 
Hierna te noemen: “de moeder”; 
 
samen te noemen “de ouders”; 
 
NEMEN IN AANMERKING: 
 
De ouders zijn op datum met elkaar gehuwd onder in gemeenschap van 
goederen/huwelijkse voorwaarden/anders.  
 
Uit dit huwelijk is/zijn de/het volgende (nog minderjarigen) kinderen geboren: 
- Naam, geboren op datum te Plaats, BSN XXXXXXXXX  
- Naam, geboren op datum te Plaats, BSN XXXXXXXXX  
Hierna te noemen “Naam/Namen” of “het kind/de kinderen” 
 
- De ouders zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over Naam/Namen. 
- Het huwelijk tussen de ouders is duurzaam ontwricht. Daarom hebben de ouders 

besloten hun huwelijk te laten ontbinden.  
- De ouders hebben overlegd over (1) de wijze waarop zij na de echtscheiding de zorg- en 

opvoedingstaken zullen gaan verdelen, (2) de wijze waarop zij elkaar informatie zullen 
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verschaffen en elkaar zullen raadplegen bij gewichtige onderwerpen betreffende hun 
kind en (3) de wijze waarop zij zullen bijdragen in de kosten van de verzorging en 
opvoeding van hun minderjarige kind. 

- De ouders willen de afspraken die zij naar aanleiding van dit overleg hebben gemaakt 
vastleggen in dit ouderschapsplan. 

- De ouders zijn zich ervan bewust dat het ouderlijk gezag mede omvat de verplichting van 
de ene ouder om de ontwikkeling van de band van Naam met de andere ouder te 
stimuleren. 

- De ouders zijn zich er eveneens van bewust dat Naam volgens de wet recht heeft op een 
gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. 

- Ouders zullen erop toezien dat zij de vragen van Naam die hij/zij nu en in de toekomst 
stelt met betrekking tot de scheiding zo goed mogelijk en op een voor hem begrijpelijke 
wijze, en voor de leeftijd dat toelaat, zal beantwoorden.  

- Ouders zijn zich ervan bewust dat de scheiding en de daarmee samenhangende 
veranderingen impact zullen hebben op Naam. Indien ouders inschatten 
dat Naam professionele hulp nodig heeft bij de verwerking van de scheiding dan zijn zij 
op de hoogte van de mogelijkheden die zij daartoe tot hun beschikking hebben. 

- Als de ontwikkelingen van Naam en de omstandigheden dit vereisen kan en zal het 
ouderschapsplan aangepast worden. 

- Het ouderschapsplan is één en ondeelbaar met het echtscheidingsconvenant, maar kan 
apart gewijzigd worden. 

 
Betrekken van Naam bij de echtscheiding 
Liefst door ouders zelf geformuleerde tekst. 
 
DE OUDERS KOMEN OVEREEN: 
 
ARTIKEL 1. GEZAMENLIJKE UITGANGSPUNTEN  
In dit artikel kun je aangeven wat jullie als ouders belangrijk vinden in het contact/de opvoeding 
van jullie kind(eren). Denk aan geloof, rituelen, identiteit, waarden & normen, afspraken en/of 
contactmomenten waar jullie als ouders en/of gezin aan hechten.  
 
ARTIKEL 2. GEZAMENLIJKE UITOEFENING VAN HET OUDERLIJK GEZAG 
Uitoefening van het gezamenlijke ouderlijke gezag ook na de scheiding.  
2.1 De ouders zijn zich ervan bewust dat zij beiden het wettelijke recht en de plicht hebben 

om een gelijkwaardig aandeel te leveren in de verzorging, opvoeding en omgang met 
Naam. Zij hebben dat altijd gedaan en zullen dat ook blijven doen in de toekomst. 
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2.2 De ouders zullen zich inspannen om ervoor te zorgen dat het contact tussen Naam en de 
ouders zo min mogelijk wordt beïnvloed door de echtscheiding. Zij zullen bevorderen 
dat Naam zo goed mogelijk contact heeft met beide ouders. 

2.3 De ouders zullen naar elkaar toe een respectvolle, constructieve en redelijke houding 
aannemen als het gaat om zaken die betrekking hebben op Naam. 

 
ARTIKEL 3. HOOFDVERBLIJFPLAATS, VERHUIZING EN PASPOORT 
- Een kind kan in principe maar op een adres staan ingeschreven. In het geval er sprake is van 

meer kinderen kan in geval van co-ouderschap een kind bij de ene ouder en een ander kind bij 
de andere ouder ingeschreven worden (kan financieel gunstig zijn, hoeft niet). 

- Aan de ouder die woont op het adres waar het kind ingeschreven staat komt het recht toe om 
de kinderbijslag en eventueel het kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop te innen.  

- Bij wie is paspoort in beheer (indien relevant) 
 
ARTIKEL 4. ZORGREGELING 
- Verdeling zorg en opvoeding. Bij 16+ wordt dat steeds minder relevant, tenzij er sprake is van 

uitzonderlijke situaties. 
- Co-ouderschap & fiscus (heel specifieke regels!) 
- Afspraken rond belangrijke (feest)dagen/familiegelegenheden e.d.?  
- Reizen met/door de minderjarige > afspraken maken? 
 
ARTIKEL 5. DAGELIJKSE OPVOEDING, ZORG EN SCHOOL 
- In de basis: streven naar gezamenlijk optreden in ouderschap.  
- Naar eigen inzicht invulling geven aan dagelijkse omgang met kind(eren). Verschil mag er zijn.  
- Belang kind centraal 
- Niet dagelijkse, ingrijpende beslissinge > studiekeuze, medisch e.d. Hoe daarin als ouders 

samenwerken?  
 
ARTIKEL 6. MEDISCHE AANGELEGENHEDEN  
Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie. 

 
 ARTIKEL 7. INFORMATIE EN CONSULTATIE 

Hoe willen ouders elkaar informeren en consulteren en over welke kwesties bijvoorbeeld?   
 

ARTIKEL 8. VERZEKERINGEN 
Ziektekosten (meeverzekerd bij wie? Speciale aanvullingen) 
Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering bij wie (kopie voor andere ouder)? Of beiden? 
Uitvaartverzekeringen aanwezig tbv de kinderen? 
Belang overlijdensrisicoverzekering ouders  
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ARTIKEL 9. BIJDRAGE KOSTEN TEN BEHOEVE VAN KIND(EREN)  
- Kinderalimentatie (ook evt. bij co-ouderschap indien ene ouder substantieel meer verdient 

dan andere)  
- Overige kosten (grotere & incidentele uitgaven) 
- Bijdrage studiekosten (aansluiten DUO) 
- Indexeringsregeling 

Jongmeerderjarige (18 tot 21 jaar) 
- Vanaf het moment dat Naam meerderjarig (18 jaar) is, betalen de ouders Naam het 

bedrag voor zijn/haar levensonderhoud aan hem/haar zelf op een door hem/haar aan te 
wijzen rekening, tenzij hij/zij op dat moment nog bij (een van) zijn/haar ouders woont. De 
ouders zullen na het bereiken van de 18-jarige leeftijd van Naam in overleg 
met hem/haar het bedrag van de bijdrage vaststellen. Hierbij zal de dan bestaande 
behoefte (dat wat Naam nodig heeft om in zijn/haar kosten van levensonderhoud te 
kunnen voorzien) van Naam leidend zijn. Hiervoor bestaan geen standaardtabellen maar 
wordt voor een studerend kind bijvoorbeeld aansluiting gezocht bij de normen voor 
studiefinanciering.  

- Ook wordt gekeken naar welk deel van de kosten door de jongmeerderjarige zelf kan 
worden betaald (bijvoorbeeld uit inkomen van bijbaan of te ontvangen studiefinanciering 
en/of toeslagen). Vervolgens bekijken de ouders aan de hand van hun draagkracht wat 
zij daarin kunnen bijdragen. Wijzigingen in omstandigheden, zowel van de 
jongmeerderjarige als van (een van) de ouders, kunnen reden zijn om de alimentatie 
tussentijds te wijzigen. Bijvoorbeeld als Naam een baan zou hebben en daarmee (deels) 
in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien. De wettelijke indexeringsregeling blijft 
van toepassing totdat het kind de 21-jarige leeftijd bereikt.  

 
Studiekosten vanaf 21 jaar (21 tot 25 jaar) 
- Ouders zijn ermee bekend dat bij meerderjarige kinderen een bijdrage in de kosten van 

levensonderhoud en studie in principe vervalt aan het einde van de maand waarin de 
jongmeerderjarige de leeftijd van 21 jaar bereikt. De ouders verplichten zich om 
aan Naam vanaf de 21-jarige leeftijd een (studie)bijdrage te betalen zolang Naam  met 
redelijke resultaten en in onderling overleg met een beroepsopleiding bezig is of 
studeert. Dit beding is onherroepelijk zodat Naam het recht heeft om zo nodig nakoming 
van dit beding te vorderen. De ondertekening van dit plan geldt tevens als aanvaarding 
van dit beding door beide ouders als wettelijke vertegenwoordigers van hun kind.  
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Bankrekeningen ten name van Naam  
- Bestaan er spaarrekeningen op naam van kind (geen persoonlijke bankrek. van kind zelf) 
- Tenaamstelling handhaven/veranderen?  
- Wie heeft toegang? Niet aangewend voor gebruik ouders/ander gebruik? Blijven aanvullen? 
 
- Waarvoor bedoeld? 
- Buiten financiële verdeling?  

 
ARTIKEL 10. RESPECTVOL OUDERSCHAP EN OVERIGE FAMILIELEDEN 
Bijvoorbeeld: 
- De ouders zijn en blijven ouders van Naam. Dit houdt onder meer in dat termen als 

‘vader’, ‘moeder’, ‘papa’ en ‘mama’ gereserveerd blijven voor de ouders en niet aan 
anderen zullen worden vergeven. De ouders zullen tegenover derden respectvol spreken 
over de andere ouder en zullen ervoor zorgen dat derden zich niet in negatieve zin 
mengen in het ouderschap. 

- De communicatie over Naam en/of de gezinssituatie zal steeds tussen de ouders 
plaatsvinden zonder tussenkomst van Naam. 

- De ouders zullen elkaar zoveel mogelijk ondersteunen in ieders rol ten opzichte van 
Naam, ook wanneer er fouten worden gemaakt of zich problemen voordoen. 

- Beide ouders zullen het contact tussen Naam en de overige familieleden van de andere 
ouder niet belemmeren. 

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

 
ARTIKEL 11. NIEUWE PARTNER/RELATIE 
- Willen jullie hierover afspraken maken? 
- Wat willen de kinderen?  
 
ARTIKEL 12. OVERLIJDEN VAN DE OUDER(S) 
Testamenten aanwezig? Eventueel wijzigen 
Zonder testament kunnen zich situaties voordoen die je wil voorkomen (voogdij/erfenis) 
 
ARTIKEL 13. SLOTBEPALINGEN EN GESCHILLEN  

 Evaluatie/besprekingen (frequentie)  
 Meningsverschillen mbt ouderschapsplan oplossen, hoe? Wanneer sprake van onenigheid? 
 Structurele wijzigingen ouderschapsplan > schriftelijk, gedateerd en getekend 
  

ARTIKEL 14. WIJZIGINGEN EN BIJSTELLINGEN  
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Incidentele en structurele wijzigingen, hoe vastleggen en in welke situaties bijv.  
- De werksituatie van een van de ouders verandert; 
- Er op financieel gebied veranderingen plaatsvinden; 
- Als tenminste één van de ouders de indruk heeft en/of signalen opvangt dat het met 

(een van) de kinderen of met de ex-partner niet goed gaat; 
 
Dit ouderschapsplan is op [datum] in viervoud overeengekomen en ondertekend te [plaats]
  
   
 
Handtekening vrouw     Handtekening man 
_________________________     ________________________ 
Naam vrouw      Naam man 
 


