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Voogdij 
Informatie voor kinderen 

Als ouders kinderen krijgen dan verwachten 
ze dat ze hun kinderen zelf gaan  opvoe-
den. Totdat ze volwassen zijn en op eigen 
benen staan. Jammergenoeg gaat het 
leven niet altijd zoals mensen hopen. Het 
komt voor dat ouders overlijden voordat 
hun kinderen groot zijn. En het komt ook 
voor dat ouders de opvoeding helemaal 
niet meer aankun nen. In beide gevallen 
kan de rechter in Nederland zeggen dat 
Bureau Jeugdzorg de opvoeding van de kin-
deren gaat over nemen.  

kijk ook op www.bjzdrenthe.nl

In deze brochure 

staat vaak het 

woord ouders. 

We weten dat er 

ook veel kinde-

ren zijn die geen 

ouders hebben, 

of één ouder, 

pleegouders, 

stiefouders of 

verzorgers. Voor 

het gemak zeggen 

we ouders. Je kunt 

het zelf verder 

vertalen naar je 

eigen situatie.  



Onder voogdij 
Als je tegen anderen wilt 

zeggen dat je een voogd hebt 

en dat je ouders dus niet de 

beslissingen voor jou nemen, 

dan kun je zeggen ‘ik ben on-

der voogdij gesteld bij Bureau 

Jeugdzorg Drenthe’. Zo heet 

het namelijk officieel. ‘Ik 

heb een voogd’ kun je ook 

zeggen.

Als jij een van die kinderen bent, dan betekent 
dat bijna altijd dat je ergens anders komt te 
wonen. Bij pleegouders of in een tehuis met 
andere kinderen en jongeren. In ieder geval op 
een plek waar mensen zijn die goed voor je zor-
gen en waar je je eigen leven op kunt bouwen. 

Je voogd
Om te zorgen dat alles goed gaat verlopen 
wordt een van de medewerkers van Bureau 
Jeugdzorg Drenthe je voogd. De voogd is een 
medewerker of medewerkster van Bureau 
Jeugdzorg die op zal letten of het goed met je 
gaat. Of het naar wens gaat in het pleeggezin 
of in het tehuis waar je woont. En of het lekker 
loopt op school - dat soort dingen. 



Niet voor eeuwig
Je kunt onder voogdij blijven totdat je acht-
tien jaar bent. Dat hoeft niet altijd per se bij 
Bureau Jeugdzorg te zijn. Ook je pleegouder 
of een lid van de familie kan op een gegeven 
moment de voogdij overnemen.

Als je je eigen ouders nog hebt en het blijkt 
dat er bij hen zoveel verbetering te zien is, dat 
de rechter denkt: ‘die kunnen de opvoeding 
wel weer goed aan’, dan kun je misschien 
terugkeren naar je ouderlijk huis. Je eigen 
mening hierbij is natuurlijk ook belangrijk. 

Als terugkeer niet mogelijk is of niet goed 
voor jou, dan blijf je onder voogdij bij Bureau 
Jeugdzorg tot je 18 jaar bent. Daarna ben je 
meerderjarig en beslis je zelf. 

Vragen
De voogd wordt in 

plaats van je ouders 

verantwoordelijk voor 

alle beslissingen die 

te maken hebben met 

jouw opvoeding. Bij 

je voogd kun je dus 

terecht met vragen of 

als je problemen hebt. 

Doe dat gerust, rare 

vragen bestaan niet!



Lezen wat 
er over jou 
geschreven 
wordt?
Elk jaar schrijft je voogd een 

verslag. Daar staat in welke 

belangrijke belisssingen er 

genomen zijn over jouw 

opvoe ding. Je krijgt van 

je voogd een kopie van dit 

verslag. Daar heb je recht op, 

het gaat immers over jou.

Onvervangbaar
Contact met je familie is belangrijk. Als je weg 
moet bij je ouders, of als je ouders overlijden 
dan is dat een hele erge schok. Je ouders kan 
niemand zomaar vervangen, dat is duidelijk. 
 
Als je ouders nog leven, dan krijg je de gele-
genheid om ze te spreken en op te zoeken, als 
dat tenminste goed en veilig is voor jou. Want 
ook al woon je niet meer thuis, je ouders blij-
ven wel je ouders. Je voogd overlegt ook met 
je ouders. 

Hierna komt een stukje speciaal voor ouders. 
Je hoeft dit alleen maar te lezen als het je 
interesseert, anders sla je het over. Achterin 
staan de adressen van Bureau Jeugdzorg. 
We hopen dat je iets hebt aan de informatie 
die we hier gegeven hebben en we wensen 
je veel sterkte voor de toekomst. 



In gesprek 
Daarna volgen er meerdere gesprekken met 
uw kind, uzelf en andere betrokkenen. Op 
basis hiervan maakt de voogd een hulpverle-
ningsplan. In dit plan staat hoe de opvoeding 
en verzorging van uw kind verder zal gaan. 
Er staat ook òf en hoe u als ouder hierbij 
betrokken bent.

Nadat de eerste gesprekken zijn afgerond en 
het hulpverleningsplan is goedgekeurd, dan 
worden de afspraken die daar in staan uitge-
voerd. De voogd ziet hier op toe.

Meebeslissen?
Wettelijk gezien hoeft Bureau Jeugdzorg 
 vanwege de voogdijmaatregel geen toestem-
ming van u te hebben voor het nemen van 
beslissingen over de opvoeding en verzorging 
van uw kind. In de praktijk proberen we altijd 
wél zo goed mogelijk met ouders te overleg-
gen of u op de hoogte te houden.

Voogdij 
Informatie voor ouders die uit het 
ouderlijk gezag ontheven zijn

U krijgt deze brochure in handen omdat de 
rechter in uw geval een voogdijmaatregel 
heeft uitgesproken. Dit betekent dat u als 
ouder niet langer de verantwoordelijkheid 
hebt over de opvoeding en verzorging van 
uw kind. De verantwoordelijkheid voor de 
opvoeding ligt nu bij de voogdij-afdeling 
van Bureau Jeugdzorg Drenthe. Bureau 
Jeugdzorg Drenthe wijst één van haar 
medewerkers aan als voogd over uw kind.

Om te beginnen komt de voogd bij u langs om 
een gesprek met u te voeren. Dit gesprek staat 
in het teken van de kennismaking. Als u vragen 
heeft, dan kunt u die natuurlijk stellen.
 

*) waar ‘ouder’ staat kunt u eventueel ook ‘ou-
ders’ lezen, waar kind staat kunt u eventueel ook 
‘kinderen’ lezen



Uw rechten
Ook al voedt u uw kind niet zelf op, toch 
heeft u als ouder altijd nog rechten. 
We noemen hieronder de vijf belangrijkste. 
U heeft als ouder:

1  het recht om als ouder behandeld te 
worden

2  recht op hulp en begeleiding als ouder, 
als dat in het belang is van uw kind

3  het recht om te weten hoe het met uw 
kind gaat

4  het recht om Bureau Jeugdzorg te vragen 
een beslissing over de omgang met uw 
kind te veranderen

5  het recht om een herstelprocedure te 
starten 

Klachten en privacy
Verder gelden voor u, zoals voor iedereen die te 
maken heeft met Bureau Jeugdzorg Drenthe, ook 
het klachtrecht en het recht op privacy. Meer 
informatie hierover vindt u in onze folder klachten 
en privacy. 

Voogdij is teamwerk
De voogd van Bureau Jeugdzorg werkt in 

een team met meerdere mensen die ken-

nis van zaken hebben op het gebied van 

jeugdzorg. De voogd neemt belang rijke 

beslissingen altijd mede in overleg met 

dit team. Bureau Jeugdzorg is uiteinde-

lijk verantwoordelijk voor de beslissin-

gen, niet de voogd persoonlijk.   



Belangrijk voor ouders
Voor ouders zijn er natuurlijk twee belangrijke 
 vragen die spelen bij een voogdijmaatregel. 
De eerste is, hoe vaak kan ik mijn kind zien en 
de tweede: kan de situatie verbeteren zodat 
mijn kind weer thuis mag komen wonen? 
Voor beide zaken gelden enkele spelregels.

De omgangsregeling
Een gevolg van de voogdijmaatregel is dat 
uw kind niet meer bij u thuis mag wonen. 
Dat is een harde en duidelijke maatregel. Dit 
betekent niet dat alle contact verbroken moet 
worden. Want een totale breuk is maar zeer 
zelden in het belang van het kind. De voogd 
zal met u bespreken hoe het contact tussen u 
en uw kind de komende tijd het beste geregeld 
kan worden. Alleen wanneer dit voor uw kind 
niet goed is, zal het contact voor kortere of 
langere tijd worden verminderd of niet worden 
toegestaan. 

De herstelprocedure
De voogdijmaatregel stopt als uw kind 18 
wordt, dus meerderjarig is. Het kan zijn dat de 
 opvoedingssituatie zo verbetert dat u zelf weer 
de verantwoordelijkheid voor de verzorging en 
opvoeding van uw kind op u kunt nemen. Dan 
kunt u met hulp van een advocaat aan de rechter 
vragen de voogdij op te heffen. Anders gezegd: 
u kunt een herstelprocedure starten. 
Als dit in het belang van uw kind is zal Bureau 
Jeugdzorg u hierbij ondersteunen.



Informatie voor 
minderjarige moeders 

Zelf voor je baby zorgen… 
Veel van het voorgaande geldt niet als je 
kind onder voogdij staat omdat je zelf als 
jonge moeder nog minderjarig bent. Je hebt 
niet zelf het gezag over je baby omdat de 
wet zegt dat dat nog niet mag, maar vaak 
mag je gewoon zelf voor je kindje zorgen. Je 
hebt daarbij misschien hulp nodig. Daarover 
kun je overleggen met de voogd van Bureau 
Jeugdzorg. Als je 18 jaar wordt kun je aan de 
rechter vragen om het gezag over jouw baby 
aan jou terug te geven. Je voogd kan je daar-
bij helpen. 



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

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

Bureau Jeugdzorg Zuid West Drenthe
Crerarstraat 8 
7901 AE Hoogeveen 
T 0528 - 23 10 66

of kijk op www.bjzdrenthe.nl
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‘In deze brochure zijn afbeeldingen 
gebruikt van mensen die daarvoor hun 
toestemming hebben gegeven.
 In werkelijkheid hebben zij niets te 
maken met de tekst in deze brochure. 
Als er al een relatie is, dan is die  zuiver 
toevallig.’

Deze tekst is een algemene publieks-
versie 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 ont-
leend worden.

Of een pleeggezin
Soms vinden de Raad voor de Kinder-
bescherming en de voogd dat je niet goed 
voor je baby kunt zorgen. Soms wil je het 
zelf niet, ook niet als je daar hulp bij krijgt. 
Dan kan er besloten worden dat je baby in 
een pleeggezin komt. Alle rechten die ouders 
hebben nadat ze ontheven zijn uit het gezag, 
zoals beschreven in deze folder, heb jij ook. 
Je mag bijvoorbeeld vragen om contact te 
mogen houden met je kindje, of om op de 
hoogte gehouden te worden. De eerste tijd 
kijkt de voogd samen met jou of jouw situ-
atie zo kan verbeteren dat je zelf weer voor je 
baby kunt gaan zorgen. 


