
 

document: protocol scheiding proceseigenaar: beleid en 
kwaliteit 

datum: 27-11-2020 
versie: 2 

pagina’s 1 van 5 

 
 

 

Doel  
Het doel van dit protocol is een handreiking te geven hoe te handelen in een situatie waarin 
de ouders van een kind de intentie hebben te gaan scheiden of gescheiden zijn. Het protocol 
moet bijdragen aan duidelijke afspraken tussen opvang en gezin, rekening houdend met het 

wettelijk recht op omgang en informatie.  
 
Gedurende het scheidingsproces komt er veel op ouders en kind(eren) af.  
 
 

Uitgangspunten 
- Het belang van het kind staat bij Bzzzonder voorop. 
- Bzzzonder neemt een neutrale positie in ten opzichte van beide ouders en we 

verwachten van beide ouders dat zij deze neutrale positie respecteren (wij informeren 
de ene ouder niet over de andere ouder). 

- Het is de verantwoordelijkheid van ouders elkaar te informeren over belangrijke 
aangelegenheden betreffende hun kind. Wij verwachten dat ouders samen afspraken 
maken over communicatie met Bzzzonder en dat zij elkaar informeren over relevante 
zaken). 

- Positieve ouderbetrokkenheid is ook bij gescheiden ouders van belang. Wij stellen 
beide (gezaghebbende) ouders in de gelegenheid om geïnformeerd te worden over 
de ontwikkeling van hun kind. 

- Zonder schriftelijk bewijs van het tegendeel, gaat Bzzzonder er van uit dat beide 
ouders het ouderlijk gezag hebben. 

- Zonder schriftelijk bewijs van tegendeel, gaat Bzzzonder er van uit dat beide ouders 
informatie mogen ontvangen over hun kind. 

- Bzzzonder gaat er van uit dat beide ouders het belang van het kind voorop stellen bij 
het maken van afspraken en contacten met Bzzzonder. 

- Bzzzonder gaat er van uit, dat ouders die gaan scheiden dit met Bzzzonder delen en 
Bzzzonder informeren over de afspraken met betrekking tot het kind. 
 
 

Informatievoorziening 
- Algemene informatie over Bzzzonder is voor beide ouders toegankelijk via onze 

website www.bzzzonder.nl. 
- De ouder die met Bzzzonder een contract is aangegaan is ons eerste aanspreekpunt, 

ook wanneer beide ouders het ouderlijk gezag hebben. 
- Bzzzonder gaat ervan uit dat de verzorgende ouder (de ouder die een overeenkomst 

is aangegaan met Bzzzonder) alle relevante informatie deelt met de andere ouder. 
Indien dit niet gebeurt, kan de andere gezaghebbende ouder contact opnemen met 
Bzzzonder. 

- Bzzzonder gaat ervan uit dat ouders relevante informatie uit het ouderschapsplan 
aan ons doorgeven. 

- Bzzzonder verstrekt geen informatie die redelijkerwijs ook niet aan de andere ouder 
verstrekt zou worden. 

- Indien de informatievoorziening tussen ouders niet goed verloopt, kan in overleg met 
de coach van de betreffende locatie, gekozen worden voor extra oudercontact 
(telefonisch, per mail of op locatie) om de andere gezaghebbende ouder te 
informeren over de ontwikkeling van het kind. 

- Informatie wordt niet verstrekt, wanneer het belang van het kind zich hiertegen 
verzet. 
  

Protocol scheiding 

http://www.bzzzonder.nl/
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Oudergesprekken en oudercontacten  
- Indien je als ouder na de scheiding geen overeenkomst meer hebt met Bzzzonder, 

maar wel het ouderlijk gezag over je kind hebt, blijf je recht houden op informatie over 
je kind. Het recht op informatie over je kind heeft betrekking op de informatie die 
Bzzzonder in oudergesprekken over de ontwikkeling van je kind geeft en hoeft 
Bzzzonder dus niet dagelijks te verstrekken.  

- Tijdens oudergesprekken zijn beide gezaghebbende ouders welkom. Wanneer door 
zwaarwegende omstandigheden dit onmogelijk is, verwachten wij dat ouders hier met 
elkaar afspraken over maken. Indien noodzakelijk kunnen er (indien organisatorisch 
mogelijk) afzonderlijke afspraken worden gemaakt. Ouders kunnen dit aangeven bij 
de coach van de locatie. 

- Wanneer één van de (gezaghebbende) ouders bezwaar heeft tegen het aanwezig 
zijn van een eventuele nieuwe partner van de andere ouder bij oudergesprekken, dan 
kan deze ouder dit bezwaar aangeven bij de coach van de locatie. Bzzzonder zal 
deze nieuwe partner vervolgens niet toelaten tot het oudergesprek.  
 

Een scheiding? We gaan graag het gesprek aan met ouders! 
Is een kind bij Bzzzonder geplaatst en gaan ouders scheiden, dan nodigen wij ouders uit 
voor een gesprek over alle aspecten die een scheiding met zich meebrengt op het gebied 
van kinderopvang:  
 
Overeenkomst en communicatie 
Tijdens dit gesprek zal er aandacht zijn voor de gesloten overeenkomst met Bzzzonder.  
Vóór de scheiding zijn beide ouders verantwoordelijk voor de overeenkomst en dus ook voor 
de betalingen.  
Omdat kinderopvang een dienst is, mag een gescheiden ouder zelfstandig een contract 
aangaan voor kinderopvang, zonder toestemming van de andere ouder. Bij onderwijs en 
gezondheidszorg ligt dit anders, daar moeten beide gezaghebbende ouders toestemming 
geven. De ouder die een contract met Bzzzonder aangaat is, vanaf het moment dat de 
overeenkomst in gaat, alleen verantwoordelijk voor de betalingen. 
 
Daarnaast worden, conform de eerder genoemde punten bij ‘Informatievoorziening’ en 
‘Oudergesprekken en oudercontacten’ met ouders afspraken gemaakt over de 
communicatie met Bzzzonder. 
 
Halen en brengen 
In situaties waarbij scheidende of gescheiden ouders beiden het gezag over het kind 
hebben, hebben ze beiden rechten ten aanzien van de zorg voor het kind.  
Beide ouders hebben het recht om besluiten te nemen met betrekking tot het kind en het 
kind te brengen en te halen. Wij gaan ervan uit dat we in dit gesprek kunnen komen tot 
formele afspraken waar alle partijen zich aan houden.  
 
Voor de volledigheid worden onderstaande situaties ook besproken. 
Wanneer de ouder met een contract bij Bzzzonder de andere ouder verbiedt om het kind te 
halen zonder dat de betreffende ouder het gezag over het kind heeft verloren, spreken we af 
dat het kind alleen aan de contract-ouder wordt meegegeven, tenzij deze anders laat weten. 
 
Komt de andere ouder zonder bericht van de contract-ouder op locatie om het kind te 
halen, dan handelen we als volgt: 

- Er wordt direct contact gezocht met de contract-ouder. 
- De PM-er vraagt in het belang van het kind om duidelijkheid. 
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- Er wordt aangegeven dat wij één van de beide ouders geen rechten t.a.v. het kind 
kunnen ontzeggen. 

- Het kind gaat met de ouder mee en de contract-ouder wordt hierover geïnformeerd. 
- Bij calamiteiten wordt (zo mogelijk door de coach) de politie 

geïnformeerd/ingeschakeld. 
 
Wat doen we als een ouder zonder ouderlijk gezag bij de locatie komt? 

- Medewerker van de eigen groep houdt de betreffende ouder buiten de groep in 
gesprek. 

- Ga uit van het (goede) contact dat er altijd is geweest.  
- Blijf gemoedelijk en ontspannen. 
- Laat de ouder zijn of haar verhaal doen. 
- Blijf objectief en raak niet in paniek. 
- Ga niet in discussie en geef geen advies!  
- Coach/ directie wordt z.s.m. op de hoogte gebracht. 
- Afhankelijk van de situatie wordt 112 gebeld.  
 

Wat doen we als er bij bovenstaande gedreigd wordt met geweld of geweld wordt 
gebruikt? 

- Bel 112. 
- Raak niet in paniek.  
- Probeer de ouder buiten de groep en de kinderen te houden.  
- Probeer in gesprek te komen met de ouder (zie boven).  
- Als de situatie kritiek wordt; ingaan op de eisen van de ouder en je niet verweren. 

 
Welzijn van het kind 
Wat ons betreft is dit het belangrijkste aspect van dit gesprek. 
Hoe kunnen we het belang van het kind het best behartigen tijdens en na het 
scheidingsproces. 
 
Ouders hebben het beste zicht op hun kind en kunnen bijvoorbeeld aangeven hoe ze 
verwachten dat Bzzzonder hun kind het best kan ondersteunen tijdens deze moeilijke 
periode. 
 
De effecten van een scheiding op een kind zijn per kind verschillend. Het ene kind heeft hier 
meer last van dan het andere kind. Kinderen kunnen tijdens en na de scheiding bijvoorbeeld 
last hebben van: 
 

 Emotionele problemen (depressieve gevoelens, stress, laag zelfbeeld en 
angstgevoelens). 

 Emotieregulatie-problemen (huilbuien, vaker boos dan normaal, agressief gedrag). 

 Sociale problemen (spanningen in de ouder-kind relatie, parentificatie, ouderafwijzing 
en problemen met vriendschappen). 

 Verminderde (school)prestaties. 

 Schuldgevoelens (sommige kinderen hebben het gevoel dat de scheiding hun schuld 
is en willen anderen zo min mogelijk tot last zijn). 

 Teruggetrokken gedrag. 

 Slaapproblemen. 

 Eetproblemen. 

 Terugval in de ontwikkeling (bijvoorbeeld opeens niet meer zindelijk zijn). 

 Loyaliteitsproblemen (het gevoel te hebben te moeten kiezen tussen één van beide 
ouders). 
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 Projectie (het gevoel te hebben dat de scheiding de schuld is van één van beide 
ouders/een derde persoon). 

Het is goed om hier aandacht voor te hebben en het kind eventueel extra te observeren 
mocht hiertoe aanleiding zijn. Wij gaan er van uit dat we samen met ouders dit hele 
traject in goede banen kunnen leiden voor alle betrokkenen, waarbij het belang en welzijn 
van het kind altijd voorop staat! 
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Beste ouders van …. 
 
Wat naar om te horen dat jullie gaan scheiden. Gedurende het scheidingsproces komt er 
veel op jullie en jullie kind(eren) af. Graag nodigen wij jullie daarom uit voor een gesprek.  

Je kind kan last hebben van de scheiding. Als ouder weet je het beste hoe we jouw kind 
kunnen ondersteunen als hij het moeilijk heeft. We vinden het prettig om hier informatie over 
te krijgen, zodat we jouw kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen tijdens en na het 
scheidingsproces.  

Naast het ondersteunen van jouw kind tijdens en na het scheidingsproces komen er ook een 
aantal praktische zaken aan bod in het gesprek. Voor de scheiding zijn jullie beiden als 
ouders verantwoordelijk voor de gesloten overeenkomst met Bzzzonder. Na de scheiding 
kan hier verandering in komen. Indien je als ouder na de scheiding geen overeenkomst meer 
hebt met Bzzzonder, maar wel het ouderlijk gezag over je kind hebt, blijf je recht houden op 
informatie over je kind. In geval van een oudergesprek heb je bijvoorbeeld recht op 
informatie over de ontwikkeling van jouw kind op de groep. We vinden het prettig om met 
elkaar te bespreken hoe we de communicatie over jouw kind naar jullie als ouders zo open 
mogelijk kunnen laten verlopen.  
 
Samenvattend hopen we dat we tijdens het gesprek met jullie tot een aantal afspraken 
komen over:  
- De begeleiding van jullie kind tijdens zijn verblijf op Bzzzonder. 
- De overeenkomst die jullie gesloten hebben met Bzzzonder. 
- De informatieverstrekking/de communicatie over jouw kind. 
 
De afspraak voor het gesprek kan plaatsvinden op: 
- (optie) van … tot … uur 
- (optie) van … tot …  uur 
- (optie) van … tot … uur 
- (optie) van … tot … uur 
- (optie) van … tot … uur 
 
Kunnen jullie laten weten op welke datum/tijd de afspraak jullie schikt? Alvast bedankt. 
 
Met bzzzondere groet, 
 
 
 

 
 


