Voorbeeld
omgangsregelingen
Als jullie besluiten uit elkaar te gaan en jullie hebben samen minderjarige
kinderen, dan moet je samen afspraken maken over waar de kinderen gaan
wonen. Voor twee veel gebruikte omgangsregelingen laten we hieronder zien
hoe die eruit kunnen zien. Natuurlijk zijn jullie vrij andere dagen en tijden af te
spreken, dit is meer om een idee te geven. Het uitgangspunt is dat jullie zelf
het beste een keuze kunnen maken over wat goed is voor jullie kind(eren).
Jullie weten als geen ander hoe jullie kind in elkaar steekt en misschien heeft
jullie kind al zijn of haar wensen uitgesproken. Neem dit vooral mee in jullie
beslissing.


Bij Uitelkaar.nl helpt onze casemanager jullie graag bij de uitwerking van de
omgangsregeling en andere onderwerpen van het ouderschapsplan, zoals
bijvoorbeeld de kinderalimentatieberekening.
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Voorbeeld 1
Omgangsregeling: de kinderen zijn het meest bij

moeder (Simone) of vader (Jan)
We hebben de afspraken in dit ouderschapsplan zoveel mogelijk met de
kinderen besproken. Wij spreken ook samen af dat als de kinderen oud
genoeg zijn, de afspraken nogmaals op een goede en rustige manier met ze te
bespreken en aan te passen waar nodig. [Naam kind(eren) Sanne en Luuk]
hebben de leeftijd dat ze de afspraken begrijpen. Wij hebben de afspraken op
de volgende manier samen met de kinderen besproken:

Omgang
We spreken af dat de kinderen voor het grootste gedeelte bij Simone zijn. Ze
gaan eens in de 14 dagen in het weekend naar Jan. Dit gebeurt in de even
weken. Het weekend begint op vrijdagmiddag om 16:00 uur. Het eindigt op
zondagmiddag om 16:00 uur. Simone zorgt

ervoor dat de kinderen op vrijdag om 16:00 uur bij Jan zijn. Jan zorgt ervoor
dat de kinderen op zondag om 16:00 uur weer bij Simone zijn. Tijden en aantal
dagen zijn aan te passen naar eigen wens en behoefte (als jullie het er beide over
eens zijn).
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Voorbeeld 2
Co-ouderschap: de kinderen zijn ongeveer even vaak bij

beide ouders Simone en Jan
We hebben de afspraken in dit ouderschapsplan zoveel mogelijk met de
kinderen besproken. Wij spreken ook samen af dat als de kinderen oud
genoeg zijn, de afspraken nogmaals op een goede en rustige manier met ze te
bespreken en aan te passen waar nodig. [Naam kind(eren) Sanne en Luuk]
hebben de leeftijd dat ze de afspraken begrijpen. Wij hebben de afspraken op
de volgende manier met hen besproken:

Omgang
We spreken af dat de kinderen evenveel dagen bij Simone en Jan zijn. Ze
blijven van zondagmiddag 16:00 uur tot woensdagmiddag 12:00 uur bij
Simone. Op woensdagmiddag 12:00 uur brengt Simone ze naar Jan. Daar
blijven ze tot zondagmiddag. Jan zorgt ervoor dat

de kinderen op zondag om 16:00 weer bij de Simone zijn. Tijden en aantal
dagen zijn aan te passen naar eigen wens en behoefte.
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Voorbeeld 3
Andere omgangsregeling
We hebben de afspraken in dit ouderschapsplan zoveel mogelijk met de
kinderen besproken. Wij spreken ook samen af dat als de kinderen oud
genoeg zijn, de afspraken nogmaals op een goede en rustige manier met ze te
bespreken en aan te passen waar nodig. [Naam kind(eren) Sanne en Luuk]
hebben de leeftijd dat ze de afspraken begrijpen. Wij hebben de afspraken op
de volgende manier met hun besproken: [vul in...............]

Omgang
We spreken af dat de kinderen van [vul in: dag en tijdstip] tot en met [vul in:
dag en tijdstip] bij [vul in: naam] blijven. Die ouder zorgt dat de kinderen op
dat moment weer terug zijn bij [vul in: naam]. Van [vul in: dag en tijdstip] tot en
met [vul in: dag en tijdstip] zijn de kinderen bij [vul in: naam]. Deze zorgt dat de
kinderen op dat moment weer terug zijn bij [vul in: naam].

Willen jullie zelf met begeleiding van een casemanager van Uitelkaar.nl en op
eigen tempo online een ouderschapsplan opstellen? Bekijk welke module
het beste past bij jouw situatie. Kom je er niet uit of heb je vragen? Onze
casemanagers staan voor je klaar om vragen te beantwoorden.

