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Na een moeizame scheiding lukt het ouders 

soms niet om goede afspraken te maken over 

de zorg voor hun kinderen. Dat geldt ook in 

uw situatie. Toch kan de rechter u als ouders 

vragen om in overleg te gaan. Die aanpak van 

de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) in 

Rotterdam heet Ouderschap in Overleg (OiO). 

Wanneer u er sámen uitkomt, is dat altijd 

beter voor een kind.  

 

Tijdens de zitting bij de rechtbank hoort u wat de 

OiO-aanpak inhoudt. Ook kunt u dat hier nalezen.  

Daarna beslist u als ouders zelf of u akkoord gaat 

met OiO. Als u daar wat tijd voor nodig heeft, 

onderbreekt de rechter de zitting. Tijdens deze 

schorsing mag u overleggen met uw advocaat of 

met de zittingsvertegenwoordiger. De 

zittingsvertegenwoordiger is een raadsonderzoeker 

van de RvdK die u meer kan vertellen over OiO. 

 

Voor wie is deze aanpak? 

Voor ouders bij wie het niet lukt om afspraken te 

maken over de zorg voor hun kunderen. Ook met 

mediation en hulpverlening op het gebied van 

scheiding/ouderschap kregen ze het eerder niet 

voor elkaar om het voldoende eens te worden. 

 

Dit kunt u van OiO verwachten 

Met de OiO-aanpak gaat u als ouders in gesprek 

onder begeleiding van twee raadsonderzoekers. 

Gemiddeld zijn er twee gesprekken. Hierin is het de 

bedoeling om open met elkaar te praten. De 

raadsonderzoekers helpen u daarbij. Tijdens de 

gesprekken gaat het over wat goed is voor uw 

kind. 

Zo krijgt u de kans om het toch eens te worden 

over de zorg voor uw kind. Misschien lukt dat niet 

helemaal, maar wel gedeeltelijk. De RvdK helpt 

dan om knopen door te hakken om tot een  

uiteindelijk advies aan de rechter te komen.  

 

Wat gebeurt er als u niet akkoord gaat? 

Als u niet akkoord gaat met OiO, kan de rechter 

zelf een besluit nemen. Ook kan de rechter aan de 

RvdK vragen om onderzoek te doen en te 

adviseren, in het belang van uw kind.  

 

Dat onderzoek en het advies sluiten aan bij de 

vraag die u aan de rechter gesteld heeft en kan 

gaan over: 

 De erkenning van uw kind. 

 Waar uw kind woont (hoofdverblijfplaats). 

 Wie de belangrijke beslissingen over uw kind 

neemt (gezag over het kind). 

 Op welke manier uw kind contact heeft met u 

als ouders (omgangsregeling/regeling m.b.t. 

de zorg over het kind). 

Helaas zijn er wel vaak wachttijden voor 

raadsonderzoeken en ook OiO kan even duren. De 

wachttijden variëren. 

 

Wat gebeurt er als u akkoord gaat met de 

OiO-aanpak? 

1. De rechter zet in de beschikking (schriftelijke 

uitspraak) dat u akkoord gaat.  

 

2. De raadsonderzoekers van de RvdK nemen 

contact met u op en maken afspraken om te 

starten met OiO. 

 

3. U voert gemiddeld twee gesprekken onder 

begeleiding van raadsonderzoekers waarbij 

steeds voorop staat wat het beste is voor uw 

kind. Als het u als ouders lukt om samen 

afspraken te maken over de zorg voor uw 

kind, dan moet ook de RvdK zich daarin 

kunnen vinden. 

 

4. In sommige gevallen praten de 

raadsonderzoekers ook met uw kind. Als een 

kind zelf zijn of haar mening wil delen, is daar 

altijd ruimte voor. Daarnaast informeren de 

onderzoekers mogelijk over de situatie bij 

medewerkers van school of andere 

betrokkenen. Als het nodig is vragen de 

raadsonderzoekers om advies bij een collega 

juridisch deskundige of gedragsdeskundige bij 

de RvdK. Dit gebeurt altijd in overleg met u. 

 

5. Tijdens het laatste, afsluitende gesprek hoort u 

van de raadsonderzoekers welk advies de 

RvdK gaat geven. 

 

6. De raadsonderzoekers maken een 

samenvattend verslag van de gesprekken en 

verzamelen dit met de eigen conclusies in een 
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rapport. U krijgt als ouders na ongeveer twee 

weken een eerste versie van dat rapport per 

mail en kunt hierop reageren. Als er feiten niet 

kloppen, passen de raadsonderzoekers dat aan 

in het definitieve rapport. Ook uw 

mening/reactie komt in het definitieve rapport. 

 

7. Uiteindelijk sturen de raadsonderzoekers het 

definitieve rapport met daarin het advies van 

de RvdK naar de rechtbank en uw advocaat. 

 

8. De rechter neemt een beslissing. 

 

Lukt het u niet om het eens te worden? 

Soms lukt het u als ouders niet voldoende om op 

één lijn te komen. De raadsonderzoekers vragen 

dan wat volgens u het best mogelijke advies aan 

de rechter is – los van uw verschillende 

standpunten. De raadsonderzoekers laten u ook 

weten hoe zij ernaar kijken. Daarna schrijven ze 

een zorgvuldig advies. Dat advies komt in het 

rapport voor de rechtbank. Ook uw reactie op het 

advies zetten ze in het rapport. De rechter neemt 

daarna een beslissing.  

Geen OiO als uw kind niet veilig is 

De rechter en de RvdK adviseren geen OiO als het 

erop lijkt dat uw kind niet veilig is of als zijn of 

haar ontwikkeling ernstig wordt bedreigd. Ook als 

daar tijdens de OiO-aanpak vermoedens van zijn, 

stoppen de onderzoekers met OiO. Ze kiezen dan 

voor een beschermingsonderzoek met als doel de 

onveiligheid en/of ontwikkelingsbedreiging te laten 

stoppen. Verandering van aanpak-OiO naar 

onderzoek leggen de raadsonderzoekers eerst goed 

aan u uit.  

 

Heeft u vragen over OiO?  

Als u contact heeft met een raadsonderzoeker kunt 

u daar terecht met uw vragen over OiO. Ook het 

adviesteam van de Raad voor de 

Kinderbescherming in Rotterdam kan u helpen. 
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