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Ouderschapsplan 
 

Partijen bij dit ouderschapsplan zijn: 

 

Naam, 

wonende aan de adres te postcode plaats. 

 

en 

 

Naam,  

wonende aan de adres te postcode plaats. 

 

 

Partijen zijn op datum met elkaar gehuwd / hebben een affectieve relatie gehad. 

Bij uitspraak van datum heeft de rechtbank naam rechtbank in het huwelijk van partijen de 

echtscheiding uitgesproken. 

 

Uit dit huwelijk / deze relatie zijn de volgende minderjarige kinderen geboren: 

- naam, geboren op datum te plaats 

- naam, geboren op datum te plaats 

 

De ouders zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over de kinderen. 

 

In overleg hebben zij dit ouderschapsplan opgesteld waarin de taken van zorg en opvoeding 

van de kinderen worden geregeld. De minderjarige kinderen van partijen worden op een voor 

hun leeftijd passende wijze betrokken bij het opstellen van dit ouderschapsplan. 

 

 

1.1 Gezag 

De ouders zullen gezamenlijk het ouderlijk gezag over de kinderen blijven uitoefenen omdat 

dit in het belang van de kinderen is te achten. 

 

1.2 Contact 

De ouders zullen het contact tussen de kinderen en de ouders zo min mogelijk laten 

beïnvloeden door de echtscheiding en de gevolgen daarvan en zullen een zo goed mogelijk 

contact tussen de kinderen en de ouders steeds bevorderen. 

 

2.1 Hoofdverblijf 

De kinderen hebben hun hoofdverblijf bij de vrouw/man. 

 

of 

 

Partijen komen een co-ouderschap overeen in die zin, dat de kinderen de ene week bij de man 

en de andere week bij de vrouw verblijven.  



ouderschapsplan naam / naam 2 

2.2 Verhuizing 

In geval van een voorgenomen verhuizing zullen de ouders tijdig en vooraf met elkaar in 

overleg treden. 

 

2.3 Paspoort 

Het paspoort/de identiteitskaart van de kinderen blijft in beheer bij de vader / moeder. 

 

3. Zorg/contact/omgang 

Telefonisch contact 

Wanneer de kinderen bij de ene ouder verblijven zal die ouder telefonisch- en e-mailcontact 

met de andere ouder niet in de weg staan voor zover dit op een voor alle betrokkenen 

aanvaardbare wijze mogelijk is. 

 

4. Alimentatie 

Met ingang van datum 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 € bedrag 

per kind per maand. Deze alimentatie zal onderworpen zijn aan de wettelijke indexering als 

bedoeld in artikel 1:402a BW, voor het eerst per datum. 

 

of 

 

Nu partijen een co-ouderschap zijn overeengekomen dragen zij beiden reeds bij in de kosten 

van de kinderen.  

 

 

Bijzondere kosten: 

- 

- 

 

5. Dagelijks gang van zaken 

De ouder bij wie de kinderen verblijven is op dat moment verantwoordelijk voor de dagelijkse 

zorg en de dagelijkse gang van zaken. 

De ouders zullen eerst in onderling overleg afspraken maken over zaken als lichamelijke 

verzorging, thuiskomtijden, bedtijd, zakgeld en dergelijke meer, met inachtneming van de 

leeftijd, mogelijkheden en omstandigheden van de kinderen. 

 

6.1 School 

De ouders bepalen in onderling overleg de schoolkeuze, eventueel na overleg met de 

kinderen, wanneer en voor zover zij daar de leeftijd voor hebben. 

 

6.2 De ouder die informatie van school ontvangt zal deze informatie delen met de andere 

ouder. De ouders zullen de school vragen informatie zo mogelijk aan hen beiden te 

verstrekken. De ouders zullen in onderling overleg gezamenlijk of alleen ouderavonden 

bezoeken en elkaar zo nodig informeren over de uitkomsten van die bezoeken. 
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Hetzelfde geldt in verband met andere schoolactiviteiten als schoolreisjes, feestelijkheden en 

dergelijke. 

 

7.1 Gezondheid en ziekte 

De ouders zullen elkaar van medisch belangrijke zaken ten aanzien van de kinderen op de 

hoogte houden. Ze zullen eventuele beslissingen ter zake zo veel mogelijk in onderling 

overleg proberen te nemen, behoudens situaties waarin geen uitstel mogelijk is. 

 

7.2 Zorgpolis 

De kinderen zullen op de polis van de vader/moeder meeverzekerd zijn in het kader van de 

Zorgverzekering. 

 

8. Wettelijke aansprakelijkheid 

De ouders zorgen ieder voor een afdoende verzekering in verband met wettelijke 

aansprakelijkheid. 

 

9. Onvoorzien 

De ouders zullen elkaar over een weer steeds tijdig informeren over belangrijke zaken 

betreffende de persoon en het vermogen van de kinderen. 

Over die zaken die zich aandienen die niet in dit plan zijn geregeld zullen partijen steeds tijdig 

en vooraf in overleg treden, waarbij het belang van de kinderen steeds voorop zal staan. 

 

10. Evaluatie en wijziging 

De ouders zullen het ouderschapsplan met enige regelmaat evalueren en zonodig aanpassen 

aan de gewijzigde omstandigheden dan wel geconstateerde tekortkomingen. 

Zij zullen zich inspannen eventuele verschillen van inzicht zo veel mogelijk in goed overleg 

op te lossen. 

 
 
 
Aldus overeengekomen en ondertekend in viervoud te plaats, 

 

 

op datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

naam vader         naam moeder 

 

handtekening         handtekening 

 


