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Advocaat
Iemand die je vader en moeder kan helpen bij de echtscheiding omdat hij of zij veel 
weet van wetten. Een advocaat kan helpen bij alle zaken die er geregeld moeten 
worden zoals hoe het met de kinderen gaat, het geld, het huis en de spullen die je 
ouders hebben.

Alimentatie
Dit is het geld dat de ene ouder aan de andere ouder moet geven om te zorgen dat 
die ouder genoeg geld heeft om van te leven en voor de dingen die jij nodig hebt 
zoals kleren, eten, zakgeld enzovoort.

Bezoek- of omgangsregeling
Dit zijn de afspraken die gemaakt zijn over wanneer je bij je vader bent en wanneer 
bij je moeder.

Co-ouderschap
Je woont ongeveer evenveel bij je ene als bij je andere ouder. Het kan ook zijn dat jij 
in hetzelfde huis blijft en je ouders afwisselend in huis zijn om voor je te zorgen. Je 
ouders kunnen dan meestal nog redelijk goed met elkaar overweg.

Echtscheiding
Als je trouwt beloof je elkaar dingen die je aan elkaar verplicht bent. Bij een echt-
scheiding houden twee mensen niet meer van elkaar en willen ze van een aantal van 
hun afspraken af. De rechter kan beslissen dat ze zich niet meer aan hun afspraken 
hoeven te houden. Er moeten dan wel nieuwe afspraken gemaakt worden bijvoor-
beeld over de kinderen, het geld en het huis.

Hoorrecht
Als je twaalf jaar of ouder bent heb je het recht om door de rechter gehoord te  
worden. De kinderrechter wil van jou weten wat je mening is en wat jouw wensen 
zijn. Het gaat er over waar je wilt wonen en hoe vaak je de andere ouder wilt zien. 
De rechter neemt niet altijd de beslissing die jij het liefste wilt, maar jouw mening telt 
wel mee.

Mediator
Iemand die je ouders helpt om alles rond de scheiding en de kinderen goed te  
regelen door je ouders goed naar elkaar te laten luisteren. 



Ouderlijk gezag
Je ouders nemen samen beslissingen over jou, hun kind. Bijvoorbeeld naar welke 
school je gaat en wie je huisarts en tandarts is. Als je ouders uit elkaar gaan, blijven 
ze samen beslissingen over je nemen. Dat wordt ouderlijk gezag genoemd. Allebei 
je ouders houden ouderlijk gezag. Maar als een van je ouders te slecht voor je kan 
zorgen, kan de rechter beslissen dat de andere ouder het ouderlijk gezag krijgt. 

Ouderschapsplan
In een ouderschapsplan leggen je ouders alle afspraken vast die over hun kinderen 
gaan. Ze zijn verplicht dat te doen.

Rechter
Een rechter kent de wet en is degene die de handtekening mag zetten onder de 
echtscheidingspapieren. Als je ouders het niet eens worden met elkaar, praat de 
rechter met hen en met de advocaat. De rechter neemt dan de beslissingen.

Samengesteld gezin
Als één van je ouders gaat samenwonen of trouwen met een nieuwe partner dan 
heet dit gezin een stiefgezin of samengesteld gezin. Mogelijk leven er in dit gezin 
ook stiefbroers of –zussen en worden er nog halfbroertjes of –zusjes geboren.

Stiefouder
Als je vader of moeder gaat samenwonen of trouwen met een nieuwe man of vrouw 
dan is dit je stiefvader of –moeder. Je spreekt met elkaar af hoe je hem of haar noemt.

Voorlopige voorziening
Soms duurt het erg lang voordat alles rond de scheiding geregeld is. Dan kan de 
rechter tijdelijk beslissingen nemen tot de echte beslissingen er zijn. Dat wordt een 
voorlopige voorziening genoemd.
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