OUDERSCHAPSPLAN
Gezamenlijk te noemen: “partijen/ouders” komen het navolgende overeen met betrekking tot de uit
hun relatie geboren kinderen:
Kind 1 en kind 2
1. Mate van betrokkenheid van de kinderen bij totstandkoming van het Ouderschapsplan
Ouders hebben de kinderen geïnformeerd over dat vader en moeder gaan scheiden, dat zij op 2
adressen gaan wonen en dat de kinderen afwisselend bij de vader en de moeder zullen zijn en de
boodschap vertaald naar het taalgebruik dat past bij de ontwikkelingsleeftijd van het kind.
De kinderen hebben deelgenomen aan KIES.
2. Uitgangspunten voor het ouderschap na de scheiding
Gezag:
De ouders hebben beiden het ouderlijk gezag over hun kinderen.
Inschrijving
Kind 1 zal bij de op het adres van de vrouw in de Gemeentelijke Basis Administratie worden
ingeschreven.
Aan de vrouw komt daarom het recht toe om de kinderbijslag te innen.
Kind 2 zal bij de op het adres van de man in de Gemeentelijke Basis Administratie worden
ingeschreven.
Aan de man komt daarom het recht toe om de kinderbijslag te innen.
Paspoorten
De paspoorten van de kinderen zijn in beheer bij de man. Hij zal de paspoorten voor een buitenlandse
vakantie aan de andere ouder meegeven.
3. Intenties voor het ouderschap




Na ontbinding van de samenleving blijven de ouders die gezamenlijk gezag hebben, dit gezag
op gelijkwaardige wijze gezamenlijk uitoefenen.
Een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefent, behoudt na ontbinding van de
samenleving recht op de verzorging en de opvoeding door beide ouders.
Iedere ouder heeft de plicht om de ontwikkeling van de band van het kind met de andere
ouder te bevorderen.
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4. Zorgverdeling in tijd en plaats
De ouders hebben overlegd over de wijze waarop zij na de scheiding de zorg willen verdelen. De
ouder waar de kinderen verblijven is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg. De ouders zijn de
volgende zorgregeling overeengekomen.
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5. Halen en brengen
De ouder waar de kinderen verblijven brengt hen naar de andere ouder. De spullen voor het verblijf bij
de andere ouder worden meegegeven of nagebracht.
De aanwezigheid van een nieuwe partner op haal- en brengmomenten wordt door beiden vooraf aan
de ander gemeld.
In principe brengen vader en moeder de kinderen binnenshuis.
Op de wisselmomenten worden geen onderwerpen besproken die betrekking hebben op de kinderen,
mits de ouders er zeker van zijn dat het geen spanningen veroorzaakt.
Afwijkingen van het schema
- Afwijking van deze regeling kan alleen in onderling overleg.
- Indien de ouder waar de kinderen verblijven niet aanwezig kan zijn, is deze zelf
verantwoordelijk voor de opvang.
- Een afwijking van het schema en de noodzaak voor opvang wordt tenminste 7 dagen van te
voren met de andere ouder besproken.
Diversen
Mocht de vader of de moeder buiten Eindhoven gaan wonen of een andere baan krijgen die invloed
heeft op de zorgverdeling, dan wordt de zorgverdeling opnieuw bekeken. Echter uitgangspunt is dat
beide ouders min of meer gelijke zorg voor de kinderen hebben. De partij die verhuist kan niet de
zorgverdeling ten nadele van de andere partij wijzgigen.
Ouders spreken af niet te zullen verhuizen naar het buitenland.
Bij ziekte van de vader of moeder, zullen zij in eerste instantie elkaar vervangen. Ieder van de ouders
heeft toegang tot een ziek kind dat verpleegd wordt.
Na overlijden van een van de ouders zal de andere ouder zich inzetten om de band tussen de familie
van de overleden ouder en de kinderen in tact te laten en zoveel mogelijk te bevorderen.
6. Onderhouden van contact
Als de kinderen bij de ene ouder zijn, zal deze ouder telefonisch of email contact met de andere ouder
niet in de weg staan, mits dit geschiedt op een voor alle betrokkenen aanvaardbare wijze.
7. Vakanties
Zomervakantie: de kinderen gaan op scoutingkamp en de andere weken worden verdeeld.
Partijen zullen in ieder geval rekening houden met de werkroosters van beide partijen. Indien deze
geen belemmeringen opleveren dan zijn de kinderen in de even jaren de eerste 2.5 week (start
weekeinde van de zomervakantie of weekeinde vanaf de scoutingweek tot woensdag 2 weken later)
bij de vrouw en de tweede 2.5 week (vanaf woensdag tot de scouting week) bij de man. In de oneven
jaren is het omgekeerd. Het laatste weekeinde van de zomervakantie is weer volgens zorgrooster.
Ouders hebben de volgende uitgangspunten voor de verdeling van de zorg tijdens de zomervakantie:
- Beide gelijke tijd met de kinderen
- De kinderen niet 5 of 6 weken naar het buitenland
- Laatste weekeinde van de vakantie weer ‘thuis’.
Krokus- en kerstvakantie: volgens zorgrooster. De wissel is op maandag om 10.00 uur of op zondag
19.00 uur (voorkeur ligt bij de ouder die de kinderen naar de ander brengt) en op woensdag en vrijdag
na werktijd. Indien een ouder op vakantie wil dan zal de andere ouder daarin toestemmen indien dit
niet meer dan 2 vakantieweken per jaar (naast de zomervakantie) overschrijdt.
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Herfst – en meivakantie: als een ouder met de kinderen op vakantie wil dan zijn de kinderen in de
herfstvakantie of 1 week van de meivakantie bij die ouder en dan de tweede meivakantie week bij de
andere ouder. De ouder die op vakantie wil gaan laat dit uiterlijk 3 maanden vooraf aan de andere
ouder weten. Als ouders thuisblijven tijdens een vakantie dan geldt het zorgrooster zoals bij krokus –
en kerstvakantie.
8. Feestdagen
Kerstdagen
Kerstavond: volgens zorgrooster
e
1 kerstdag: volgens zorgrooster
e
e
e
2 kerstdag: bij de andere ouder dan 1 kerstdag, wissel 2 kerstdag om 11.00 uur tot 27 december
11.00 uur
Oud en nieuw
Oudejaarsavond: volgens zorgrooster
Nieuwjaarsdag: volgens zorgrooster, de andere ouder mag het kind bezoeken en of enkele uren bij
zich hebben.
Sinterklaas
Pakjesavond: volgens zorgrooster
aankomst van sinterklaas: volgens zorgrooster
Overig
Vader- en Moederdag; bij vader- resp. moeder vanaf zaterdagavond 19.00 uur tot en met de zondag
Pasen: om en om het jaar bij de man resp. de vrouw. In de even jaren bij de man en in de oneven
jaren bij de vrouw. De wissel is op zaterdagavond 19.00 uur.
Pinksteren, Koningsdag, Hemelvaart: volgens zorgrooster
9. Verjaardagen
De verjaardagen van de kinderen
- De dag zelf: volgens zorgrooster opstaan en bij de andere ouder naar bed (tenzij dit heel
onlogisch uitpakt dan omruilen).
- feest met vrienden en familie: in eigen weekeinde
- kinderfeestje: bij de vrouw en de man helpt mee
De verjaardagen van de ouders
- dag zelf: bij de jarige ouder vanaf schooltijd/werktijd
Overige familie en vrienden
Ouders zullen de kinderen zoveel mogelijk is staat stellen om feestelijkheden van familie en vrienden
bij te wonen.
Familieweekeinden en vriendenweekeinde
De kinderen mogen mee naar het familieweekeinde/dag. Beide gaan naar het vriendenweekeinde. Als
de ouder waar de kinderen volgens het rooster zijn niet gaat dan kan de andere ouder gaan met de
kinderen.
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10. Financiën
Kosten kinderen
De kosten kinderen bedragen volgens het NIBUD per maand € 537,-- voor 2 kinderen.
Het verwachtte kindgebondenbudget bedraagt € 84,-- bij de vrouw.
Het eigen aandeel van de ouders in de kosten kinderen bedraagt derhalve € 453,--.
De kosten kinderen bij de man bedragen 50% van de totaal kosten: € 268,50.
De kosten kinderen bij de vrouw bedragen 50% van de totaal kosten: € 268,50 waarop in mindering
gebracht wordt het kindgebondenbudget ad € 84,--. Totaal aandeel kosten vrouw in de kosten van de
kinderen: € 184,50.
Kinderalimentatie
Het bedrag voor kinderalimentatie is volgens de Nibud-norm vastgesteld op € 184,50 per maand. Dit
bedrag zal maandelijks, per eerste van de maand, door de man gestort worden op een door de vrouw
aan te wijzen rekening, te beginnen vanaf de datum dat partijen gescheiden gaan wonen.
Indexering
De kinderalimentatie en de bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie worden jaarlijks
verhoogd met het door de Minister van Justitie vastgestelde percentage, voor het eerst per 1 januari
2014. In overleg kan een grotere stijging worden afgesproken.
Kinderrekening
Vanaf de datum dat partijen gescheiden gaan wonen wordt de kinderrekening ingericht en gaat deze
in. Ouders zullen gezamenlijk begroten welk bedrag er maandelijks op de kinderrekening gestort moet
worden. De vader stort hiervan 50% op de kinderrekening en de moeder stort hiervan 50% op de
kinderrekening, te voldoen op de eerste van de maand.
De hoogte van de bijdrage aan de kinderrekening kan in onderling overleg worden aangepast. Hierbij
wordt rekening gehouden met afzonderlijke inkomsten en uitgaven en de verdeling van de zorg.
Beide ouders hebben toegang tot en inzicht in de kinderrekening. Van de kinderrekening worden de
volgende zaken betaald: school, kinderopvang, sport, muziek, abonnementen, hobby, kleding en
fietsen. Bedragen boven de € 100,-- worden alleen in gezamenlijk overleg uitgegeven.
Een partij die kinderopvang nodig heeft voor een dag dat hij/zij de zorg voor de kinderen heeft komt
voor rekening van die partij. NB de kinderopvangkosten worden voldaan door de ouder waar het kind
ingeschreven staat en ook de kinderopvangtoeslag wordt door die ouder ontvangen. Partijen zullen
eea steeds maandelijks verrekenen.
Als structureel blijkt dat er een tekort is op de kinderrekening, wordt het maandelijkse bedrag
bijgesteld naar rato van draagkracht. Als er structureel een bedrag niet wordt uitgegeven, wordt dit
naar rato teruggeboekt aan de ouders.
Regelingen rondom kinderalimentatie
Indien de inkomsten van de ouders substantieel wijzigen (bijvoorbeeld door rente-inkomsten i.v.m.
verkrijgen erfenis of winnen prijs in de loterij, wijziging salaris, etc), zullen zij dit direct aan de andere
ouder meedelen, door middel van het jaarlijks overleggen van de jaaropgave aan elkaar. Bij een
wijziging van omstandigheden zullen partijen opnieuw hun eigen aandeel in de kosten van de
kinderen laten vaststellen en zich hiervoor wenden tot een deskundige. Partijen zullen alle benodigde
stukken aanleveren en de kosten gelijkelijk voldoen.
Kosten meerderjarige kinderen
Vanaf het tijdstip waarop een kind meerderjarig wordt betalen beide ouders na rato van hun
draagkracht genoemde alimentatie aan het kind zelf 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.
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Studiekosten na 21 jaar
De ouders verplichten zich aan een kind van 21 jaar of ouder een
(studie) bijdrage te betalen zolang het kind met redelijke resultaten en in overleg met
hen met een beroepsopleiding bezig is of studeert, doch uiterlijk tot het tijdstip
waarop het kind de 25–jarige leeftijd bereikt of 5 jaar gestudeerd heeft. Dit beding ten behoeve van
ieder der kinderen van de ouders is onherroepelijk, zodat de kinderen het recht hebben om zonodig
nakoming van dit beding te vorderen. De ondertekening van dit convenant geldt tevens als
aanvaarding van dit beding door partijen als wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarige
kinderen.
Spaartegoed
Het spaartegoed van de kinderen blijft toebedeeld aan de kinderen en de rekeningen komen onder
beheer van partijen gezamenlijk.
Wie spaart en hoeveel: partijen sparen voor zover hun budget dat toelaat.

Overig
Er wordt met de kinderen of in het bijzijn van de kinderen niet gesproken over de kinderalimentatie of
andere financiële zaken die betrekking hebben op de kinderen.
11. Internet en social media
Ouders zullen zeer terughoudend zijn met het gebruiken van social media zoals twitter, facebook en
andere social media platforms en internet (anders dan mail en whatsapp) als het gaat over informatie,
foto’s, verblijfplaatsen en relaties met derden van hun kinderen. Voor de publicatie van foto’s van de
kinderen moeten beide ouders toestemming geven en als een ouder na de publicatie de foto deze
alsnog wil verwijderen dan dienen beide ouders daaraan mee te werken.
12. De uitwisseling van informatie
De ouders zullen elkaar over en weer op de hoogte stellen over zaken die betrekking hebben op de
kinderen.
Wijze waarop ouders elkaar informeren.
Telefoon
Email
Afspraak
13. Overleg over de verzorging, opvoeding en ontwikkeling
De ouders streven ernaar om belangrijke beslissingen over de kinderen samen te nemen en een
zelfde boodschap naar de kinderen uit te dragen. De mening van de kinderen kan voorafgaand aan
een beslissing gevraagd worden, maar uiteindelijk nemen de ouders zelf de beslissing.
Over de volgende onderwerpen zullen ouders in overleg treden:
Gezin:
 Huisregels: zoals bedtijden, thuiskomtijden, eetgewoonten, zakgeld, computergebruik, mobiele
telefoon, uitgaan etc.
 Verhuizing;
 Keuze voor artsen of andere hulpverleners (incl. psychische hulp);
 Bezoek aan artsen of andere hulpverleners;
 Lichte medische behandelingen, zoals bloedprikken, inenten, beugel etc.
 Belangrijke medische beslissingen, zoals operaties;
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Lichamelijke verzorging en uitzonderlijke wijzigingen aan het uiterlijk (gaatjes in de oren,
piercings, tatoeages etc.);
 Cadeaus voor de kinderen bij verjaardag en Sinterklaas;
 Bijzondere vakanties (o.a. verre bestemming, bijzondere bestemming, afwijkende dagen
(schoolverzuim), met derden mee zonder ouders);
 Introductie nieuwe partner.
School en opvang:
 Schoolkeuze;
 Bezoek aan open dagen van scholen;
 Bezoek aan ouderavonden (school of kinderopvang);
 Bezoek of medewerking aan schoolactiviteiten;
 Schoolkampen, -uitstapjes, vakantie naar buitenland met school;
 Keuze van oppas;
 Keuze van kinderopvang, buitenschoolse opvang.
Familie:
 Bezoek aan of logeren bij familie, voor zover dat van invloed is op de zorgverdeling.
Hobby en sport:
 Keuze of veranderen van sport en hobby;
 Aanschaf sportkleding en (hobby)materialen;
Spoedeisende beslissingen:
Spoedeisende beslissingen betreffende de kinderen zullen altijd besloten worden door de ouder waar
het kind op dat moment verblijft, altijd in het beste belang van de kinderen. De andere partij zal zo
spoedig mogelijk worden ingelicht.
Introductie nieuwe partner
Indien één der ouders een nieuwe relatie krijgt, zal deze niet voorgesteld worden aan de kinderen
voordat er overleg is geweest met de andere ouder.
De termen als vader/moeder/papa/mama blijven gereserveerd voor de ouders en zullen niet aan een
ander worden vergeven, tenzij met instemming van de andere ouder.
Gedragsafspraken
De ouders streven ernaar om belangrijke beslissingen over de kinderen samen te nemen en een
zelfde boodschap naar de kinderen uit te dragen. De mening van de kinderen wordt voorafgaand aan
een beslissing gevraagd, maar uiteindelijk nemen de ouders zelf de beslissing. Dit om de kinderen
niet in een loyaliteitsconflict te brengen.
14. Evaluatie Ouderschapsplan
De afspraken zoals die zijn gemaakt kunnen in onderling overleg en in het belang van de kinderen en
hun ontwikkeling te allen tijde worden aangepast.
Afspraken over wanneer dit gaat gebeuren:
- Ouders zullen halfjaarlijks op een vast tijdstip bij elkaar komen om de afspraken te evalueren.
- Bij spanningen of irritatie en wanneer één van de ouders aangeeft daar behoefte aan te
hebben zal er een afspraak gemaakt worden om over het ouderschapsplan te praten.
- De afspraken worden schriftelijk vastgelegd (bv. per email)
Aldus overeengekomen en ondertekend in viervoud ……………………………………..
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