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Ondertoezichtstelling
Informatie voor kinderen 
Je bent door de kinderrechter onder 
toezicht gesteld bij Bureau Jeugdzorg 
Drenthe. Een gezinsvoogd van dit bureau 
gaat helpen de situatie waarin je zit te ver
beteren. Hij of zij mag zich bemoeien met 
je opvoeding en zal de komende tijd regel
matig met jou en je ouders overleggen hoe 
het nu verder moet.

Twaalf jaar of ouder?
Weet wat je rechten zijn. 
Zie de pagina’s bijna helemaal achterin.

kijk ook op www.bjzdrenthe.nl
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Hulp van andere 
mensen
Het fijnste is het natuurlijk 

wanneer de situatie thuis zo 

verbeterd kan worden dat je 

daar goed kunt wonen en le-

ven. Dat is waar je ouders, de 

gezinsvoogd en jijzelf zoveel 

mogelijk samen naar toe gaan 

werken. 

Als dat lukt, is het vaak na 

verloop van tijd en met hulp 

van andere mensen. Je ouders 

krijgen nu de tijd om dit uit 

te zoeken. Als je met vragen 

zit of problemen, dan kun je 

die altijd bespreken met de 

gezinsvoogd. 

Wat gebeurt er nu verder?
De gezinsvoogd komt eerst kennismaken met 
jou en je ouders en uitleggen wat de onder-
toezichtstelling betekent. Als je dingen niet 
begrijpt kun je dat vragen. 

Een plan
De gezinsvoogd zal met jou, je ouders en 
mogelijk ook anderen bespreken hoe het met 
je gaat. Thuis, op school en in je vrije tijd. 
Dat is om een plan te kunnen maken waarin 
staat hoe het beter kan. Dit plan maken jullie 
samen en er wordt steeds bijgeschreven hoe 
het gaat en wat de (nieuwe) afspraken zijn.
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Jouw mening telt
Vertel dus vooral jouw ideeën over wat je 
wilt en wie je daar bij zou kunnen helpen! 
Het plan kan als het nodig is altijd worden 
veranderd. De gezinsvoogd is er om jou te 
helpen, dus je mag je vragen en wensen altijd 
bespreken!

Contact met je ouders
Je ouders zijn belangrijk. Het kan zijn dat je 
vanwege moeilijkheden thuis beter tijdelijk 
ergens anders kunt wonen. Je houdt dan 
natuurlijk wel contact met je ouders. Alleen 
als het contact voor jou niet goed blijkt te 
zijn, dan kan dat anders geregeld worden. 
De gezinsvoogd bespreekt dit allemaal met je, 
want het gaat uiteindelijk om jouw belang en 
wat voor jou goed is. 

Niet voor altijd
Een ondertoezichtstelling geldt 

eigenlijk altijd maar voor één jaar. 

Daarna hangt het er van af. Als 

het na een jaar of zelfs al binnen 

een jaar veel beter gaat met je 

ouders en met jouw opvoeding, 

dan kan de gezinsvoogd vertrekken. 

Als dat niet zo is, dan wordt de 

ondertoezichtstelling verlengd met 

weer een jaar. Als je 18 jaar wordt 

stopt de ondertoezichtstelling in 

ieder geval.
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In deze brochure leest u wat 

de rechten zijn van ouders, 

kinderen en gezinsvoogd in deze 

situatie. Daarna leest u hoe de 

gang van zaken is. Het is de be-

doeling dat u zo snel mogelijk de 

opvoeding en verzorging van uw 

kind weer zelf kunt doen en dat 

de ondertoezichtstelling opgehe-

ven wordt. De gezinsvoogd wil u 

daarbij proberen te helpen.

Ondertoezichtstelling
Informatie voor ouders 
Er kunnen zich in het leven problemen 
voordoen, die tot gevolg hebben dat de 
zorg voor kinderen in de knel komt. Soms is 
vrijwillige hulp onvoldoende en wordt het 
nodig dat er strakkere afspraken komen, 
met meer controle. Dat is wat er gebeurt bij 
ondertoezichtstelling. 

Er zijn ouders die zelf via hun advocaat een 
ondertoezichtstelling voor hun kind aanvragen. 
Er zijn ook ouders die tot ondertoezichtstel-
ling verplicht worden, na een beslissing van de 
 kinderrechter. In beide gevallen geeft onder-
toezichtstelling vergelijkbare verplichtingen.

Bureau Jeugdzorg Drenthe voert dit toezicht 
uit. Zodra het besluit van ondertoezichtstelling 
vast staat, belt een van de gezinsvoogden u om 
een afspraak te maken voor eerste kennismaking.

*) waar ‘kind’ staat kan ‘kinderen’ gelezen worden  
en waar ‘ouders’ staat kan ook ‘ouder’ gelezen 
worden.” 
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Wat mag en moet 
de gezinsvoogd doen? 
De gezinsvoogd mag zich bemoeien met 
de verzorging en opvoeding van uw kind. 
Dat gaat ver. Om een voorbeeld te geven: 
als de gezinsvoogd wil weten hoe het gaat 
mag hij of zij bij anderen hiernaar informe
ren, ook als u het daar niet mee eens bent. 
De gezinsvoogd kan ook gesprekken met 
uw kind hebben terwijl u het daar niet mee 
eens bent. Andere rechten van de gezins
voogd zijn hierna te lezen.

chriftelijke  aanwijzingen

*)Bureau Jeugdzorg 
is verantwoordelijk 
voor beslissingen 
van de gezinsvoogd

*) In deze folder wordt voor het gemak steeds 
gesproken over ‘de gezinsvoogd’, maar Bureau 
Jeugdzorg is verantwoordelijk voor alle beslissin-
gen en die worden in overleg met de gedragswe-
tenschapper en de werkbegeleider genomen. Waar 
‘gezinsvoogd’ staat moet u dus eigenlijk steeds 
‘Bureau Jeugdzorg’ lezen. Voor veel beslissingen 
is bovendien toestemming van de kinderrechter 
nodig, bijvoorbeeld als de gezinsvoogd een medi-
sche behandeling nodig vindt, een uithuisplaat-
sing van het kind e.d.
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Machtiging van de kinderrechter

Voor een groot aantal beslissingen heeft de 
gezinsvoogd de goedkeuring van de kinder-
rechter nodig. De kinderrechter kan een zoge-
heten machtiging verlenen voor bijvoorbeeld 
een uithuisplaatsing of een vervangende 
toestemming voor een medische behande-
ling van uw kind. Voordat de rechter op het 
verzoek van de gezinsvoogd beslist, komt 
er een zitting waar u uw mening naar voren 
kunt brengen. Behalve als er met spoed een 
uithuisplaatsing nodig was, dan komt de zit-
ting pas achteraf.

Omgangsregeling opstellen

Kinderen die niet thuis wonen en die onder 
toezicht gesteld zijn, houden contact met hun 
ouders. De gezinsvoogd stelt in overleg met 
de betrokkenen een omgangsregeling op. Als 
de situatie zo slecht is dat (teveel) contact het 
kind schaadt, kan de gezinsvoogd besluiten 
de omgang (tijdelijk) te verminderen of te ver-
bieden. Een omgangsregeling geldt als een 
schriftelijke aanwijzing (zie hiernaast).

Schriftelijke 
 aanwijzingen
De gezinsvoogd kan een ‘schriftelij-

ke aanwijzing’ geven aan u en uw 

kind. Dat is een opdracht die gaat 

over de opvoeding en verzorging 

van uw kind, die u moet uitvoeren. 

De opdracht kan bijvoorbeeld zijn: 

u moet ervoor zorgen dat uw kind 

naar school gaat. U kunt bezwaar 

maken bij de kinderrechter tegen 

een schriftelijke aanwijzing van de 

gezinsvoogd. Dit moet dan binnen 

twee weken nadat u de schrifte-

lijke aanwijzing heeft ontvangen. 

Zolang de kinderrechter nog geen 

beslissing heeft genomen, moet u 

de aanwijzing opvolgen.
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Rechten gezinsvoogd 

De gezinsvoogd mag voor de uitvoering van 
het plan van aanpak anderen vragen hulp te 
verlenen aan u en uw kind. De gezinsvoogd 
mag een ouder die niet het ouderlijk gezag 
heeft, betrekken bij de uitvoering van het 
plan van aanpak als hij of zij dat in het belang 
vindt van uw kind. De gezinsvoogd mag ook 
aan de kinderrechter vragen een bestaande 
omgangsregeling te veranderen

Rechten ouders en kinderen

Ouders en kinderen vanaf 12 jaar en ouder 
hebben het recht betrokken te worden bij het 
plan van aanpak. Zowel bij het maken en uit-
voeren ervan als bij het uitvoeren van de eva-
luatie en wijziging ervan. Hun mening wordt 
in de plannen opgenomen en ze krijgen van 
de gezinsvoogd een kopie van het plan van 
aanpak. Ook hebben zij het recht om hun 
dossier in te zien en/of kopieën te ontvangen 
van de stukken die er in zitten. Delen uit het 
dossier die gaan over derden (pleegouders/
ex-partner etcetera) zult u niet ter inzage 
 krijgen- vanwege hun privacy.

Het gaat om verbetering
De gezinsvoogd heeft al deze bevoegd
heden met één doel gekregen. En dat 
is: zorgen dat de problemen rondom de 
opvoeding en verzorging duidelijk worden 
en dat de situatie voor uw kind zo snel 
mogelijk beter wordt. Hoe u daar aan zult 
gaan werken, ligt bij u. De gezinsvoogd 
is bereid om met u samen te werken en u 
hierbij te ondersteunen. 

De gezinsvoogd spreekt met u, uw kind en 
eventueel andere betrokkenen. Samen met 
u maakt hij of zij dan een plan van aanpak 
waarin staat hoe de problemen zullen wor-
den aangepakt.
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Werk in uitvoering
Tijdens de periode van ondertoezichtstel
ling zult u de gezinsvoogd regelmatig 
spreken. U volgt samen de afspraken die 
opgesteld zijn aan de hand van het plan 
van aanpak. Vrijblijvend is dit niet: de 
gezinsvoogd houdt bij hoe het gaat en 
stelt het plan van aanpak tenminste eens 
per half jaar bij. Als het nodig is vaker. 

Onderhoudsbijdrage

U houdt als ouder financiële verplichtingen 
tegenover uw kind. 

Als uw kind gaat deelnemen aan daghulpver-
lening, maar ook als uw kind uit huis wordt 
geplaatst moet u een wettelijk verplichte 
onderhoudsbijdrage betalen aan het Landelijk 
Bureau Inning Ouderbijdragen. U krijgt daar-
van bericht. Zie ook: www.lbio.nl

De gezinsvoogd let bij de 
tussentijdse beoordeling op 
drie belangrijke punten:
•	 Hoe	gaat	het	met	uw	kind

•	 Hoe	gaat	het	met	de	uitvoering	

van het plan 

•	 Hoe	verloopt	de	samenwerking	

met u 

De gezinsvoogd bespreekt dit met 

u. Uw mening wordt mede opge-

nomen in het bijgestelde plan van 

aanpak en u krijgt een kopie.
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•		Ouders	en/	of	kinderen	mogen	
hun mening laten opnemen in de 
verzoeken (verzoekschriften) die 
de gezinsvoogd doet aan de kin-
derrechter en hun mening geven 
op de zitting waar de verzoek-
schriften van de gezinsvoogd 
worden behandeld.

•		Ouders	en/	of	kinderen	kunnen	
bezwaar maken tegen beslissin-
gen die de gezinsvoogd neemt. 
Schrijf een brief naar de leiding-
gevende van de gezinsvoogd en 
leg daarin uit waarom u (of jij) 
het niet eens bent met de beslis-
sing. Bureau Jeugdzorg moet dan 
binnen 14 dagen een schriftelijk 
antwoord geven. Is dat antwoord 
niet naar tevreden heid, dan is 
het mogelijk de kinderrechter te 
vragen een andere beslissing te 
nemen.

Rechten bij de kinderrechter 
De gezinsvoogd kan op verschillende momen
ten verzoekschriften indienen bij de kinder
rechter. Ouders en/ of kinderen hebben hierbij 
overigens ook bepaalde rechten. Sommige 
rechten gelden ook voor kinderen vanaf 
het moment dat ze twaalf jaar of ouder zijn. 
Enkele rechten gelden alleen voor ouders.
 
•	 U	mag	een	onafhankelijk	deskundige	vragen	

de onderzoeken te beoordelen die gaan over 
uw kind. U moet daarvoor een verzoek indie-
nen bij de kinderrechter. 

•	 U	kunt	met	behulp	van	een	advocaat	in	hoger	
beroep gaan als u het niet eens bent met de 
beslissing van de kinderrechter.

•	 Kinderen	mógen	ook	wel	in	hoger	beroep	
gaan als ze het niet eens zijn met een beslis-
sing van de kinderrechter. Maar ze kunnen 
dat niet alleen doen. Hun ouders mogen het 
namens hen vragen, of ze hebben een ‘bijzon-
dere curator’ nodig. Je gezinsvoogd, je advo-
caat of Het Juridisch Loket kunnen je hierbij 
verder helpen. 
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Voor hoe lang? 
Een ondertoezichtstelling is maximaal één 
jaar geldig. 

•		 Als	er	aan	het	eind	van	het	jaar	nog	steeds	
zorgen zijn over de opvoeding en ontwik-
keling van uw kind, vraagt de gezinsvoogd 
aan de kinderrechter de ondertoezichtstel-
ling te verlengen. Voordat de kinderrechter 
een beslissing neemt, zal deze ook uw 
mening horen.

•		 Wanneer	de	opvoedingssituatie	al	bínnen	
een jaar zo sterk verbeterd is dat de onder-
toezichtstelling niet meer nodig is, kan de 
gezinsvoogd aan de kinderrechter vragen 
om de ondertoezichtstelling tussentijds op 
te heffen. 

•		 Als	aan	het	eind	van	het	jaar	de	situatie	zo	
is verbeterd dat de ondertoezichtstelling 
niet meer nodig is, vraagt de gezinsvoogd 
geen verlenging aan.

In dat laatste geval moet ook de Raad voor 
de Kinderbescherming akkoord gaan met de 
beëindiging van de ondertoezichtstelling. 
Als de Raad het er niet mee eens is, kan die 
ook de kinderrechter vragen de ondertoe-
zichtstelling wel te verlengen. 

De ondertoezichtstelling eindigt in elk geval 
wanneer uw kind 18 jaar wordt.

Als het snel moet

In acute situaties besluit de kinderrechter 
soms dat een voorlopige ondertoezichtstel-
ling nodig is. Het gaat dan in eerste instantie 
om een periode van drie maanden. In die tijd 
onderzoekt de Raad voor de Kinderbescher-
ming de problematiek nader en de kinder-
rechter beslist op basis daarvan of de onder-
toezichtstelling  verlengd moet worden.
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Vragen?
Tijdens kantooruren is de gezinsvoogd te bereiken via 
het voor u dichtstbijzijnde Bureau Jeugdzorg. Buiten 
kantooruren wordt via het bandje een nummer gege-
ven dat bereikbaar is in geval van crisis. 

Deze tekst is een algemene publieksversie die bedoeld is 
om de gang van zaken en wettelijke kaders toe te lichten. 
Hoewel de tekst zorgvuldig is opgesteld, kunnen aan de 
tekst geen rechten ontleend worden. 

Bureau Jeugdzorg Noord Midden Drenthe 
Klompmakerstraat 2a
9403 VL Assen 
0592 - 38 37 90

Bureau Jeugdzorg Zuid Oost Drenthe
Van Schaikweg 11
7811 KH  Emmen
0591- 61 46 44

Bureau Jeugdzorg Zuid West Drenthe
Griendtsveenweg 27A
7901 EB  Hoogeveen
0528 - 23 10 66

of kijk op www.bjzdrenthe.nl

November 2012©

In deze brochure zijn afbeeldingen gebruikt 
van mensen die daarvoor hun toestemming 
hebben gegeven. In wer kelijkheid heb-
ben zij niets te maken met de tekst in deze 
 brochure. Als er al een relatie is, dan is die 
zuiver toevallig.
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