
  

Aandachtspunten voor het Ouderschapsplan. 
 
 

 Hoofdverblijfplaats kinderen, naar de toekomst toe i.v.m. kinderbijslag en 
kindgebonden budget 

 Co – ouderschap heeft fiscale voordelen  
 Paspoorten zelfstandig 
 Hoe was de zorgverdeling tijdens het huwelijk 
 Afstand tussen de twee huizen. 
 Kinderen behouden het recht op verzorging van beide ouders 
 Hoe deze zorg te verdelen. 
 Wisselmomenten  , hoe laat, waar eten de kinderen etc. 
 Wat bij ziekte van ouders en kinderen , hoe gaan jullie hiermee om. 
 Contact met kinderen van ouder waar kind niet is. 
 Vakanties, zomer/herfst/krokus/ meivakantie/ kerstvakantie 
 Kerstavond / kerstdag/ ouderjaarsavond/nieuwjaarsdag 
 Hoe om te gaan met cadeaus 
 Verjaardagen, ouders, grootouders, familie, kinderen zelf. 
 Halen en brengen van de kinderen, feesten. 
 Kinderalimentatie, kinderrekening 
 Studiekosten v.a. 21 jaar 
 Spaar tegoeden en rekeningen 
 Wijze waarop ouders elkaar informeren, telefoon, sms, mail ,schriftelijk, afspraak 
 Onderwerpen waarbij ouders elkaar informeren ( opvoeders, kinderopvang, 

speelafspraken, voortgang activiteiten school en sport, veranderingen woon en 
leefsituaties, vakantiebestemmingen en uitstapjes, overnachting elders. 

 Overleg over verzorging t.w. huisregels, eetgewoonten, zakgeld, computer, gsm, 
keuze artsen en  hulpverleners, licht medische behandelingen , belangrijke 
medische beslissingen, lichamelijke verzorging te denken aan piercings, 
tatoeages etc., 

 Bijzondere vakanties ( verre bestemmingen, met derden mee zonder ouders .. 
 Introductie nieuwe partner 
 Bezoek ouderavonden 
 Bezoek medewerking sportactiviteiten 
 Bezoek aan wederzijdse familie logeren e.d. 
 Spoedeisende beslissingen 
 Onderwerpen waarop geen beslissing wordt genomen 
 Evaluatie ouderschapsplan. 
 Hoe worden kinderen betrokken bij de afspraken. 
 Wat te doen bij geschillen ( bemiddeling ). 

 



  
Het is raadzaam om samen met de kinderen te overleggen , als gezin, en niet appart, 
zodat de boodschap helder is. 
Eventueel kan een kindercoach of scheidingsconsulent een half uurtje samen zitten met 
de kinderen zodat deze zich kunnen uiten zonder de ouders erbij. 
Kinderen willen vaak bepaalde dingen niet zeggen waar ouders bij zijn i.v.m. loyaliteit. 
 


