
Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD 



Ondertoezichtstelling is 
een ouderwets woord. 
Het betekent eigenlijk: 
iemand kijkt mee met 
je ouders en let op of 
het goed met je gaat. 
Je kunt ook zeggen: ‘ik 
heb een gezinsvoogd’.  
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Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld. 
JB Noord zal een gezinsvoogd aanwijzen. Die gaat aan de slag 
om jouw situatie te verbeteren. Hij of zij mag zich bemoeien met 
je opvoeding en zal de komende tijd regelmatig met jou en je 
ouders overleggen hoe het nu verder moet. 

De gezinsvoogd helpt jou en je ouders bij het oplossen van 
bepaalde stukjes uit de ‘puzzel’ van de problemen en kan 
daarbij extra hulp inschakelen. 
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(OTS )

In format ie  voor  jou



De gezinsvoogd gaat eerst kennismaken bij jullie thuis en legt 
dan uit wat de ondertoezichtstelling betekent. Er wordt gekeken 
wat op dit moment nodig is. De gezinsvoogd kan ook even 
apart met jou praten. Vaak worden al enkele eerste afspraken 
gemaakt. Zodat er enige rust in de situatie komt.

Waarom onder  toez ich t ?
Het doel is om in een bepaalde tijd jouw opvoedingssituatie 
thuis te verbeteren. Er wordt gekeken naar hoe het thuis gaat, er 
worden afspraken gemaakt over je dagindeling en over school. 

Bi j  ech tsche id ing
Als ouders gaan scheiden, kan het lijken alsof je als kind moet 
kiezen. Dus: of je ‘voor je vader’ of ‘voor je moeder’ bent. 
Het kan ook zijn dat je veel ruzies meemaakt. Dit zou anders 
moeten. Bijvoorbeeld: door het maken van een ouder-kind-plan. 
De gezinsvoogd kan hierover praten met je ouders. 
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Eers te  kenn i smak ing 



5

De gezinsvoogd kan ook hulp 
inschakelen. Daarbij kun je 
denken aan:
• hulp aan huis
• gezinsverzorging
• opvoedings ondersteuning
• pedagogisch onderzoek
• psychologisch onderzoek 
• hulp bij (v)echtscheiding

Hulpmoge l i j kheden



De gezinsvoogd zal 
proberen zo goed 
mogelijk met jou en je 
ouders te overleggen. 
Het doel is dat jij 
krijgt wat er nodig is 
aan hulp en afspraken 
om goed op te kunnen 
groeien.
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Over leg

 Rare 
vragen 
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Na de kennismaking zal er een plan van aanpak moeten komen. 
In dat plan komt te staan wat de doelen zijn, met wie er aan 
gewerkt wordt en op welke manier. Om dit plan te maken, 
wordt vaak een netwerkconferentie georganiseerd. Soms maakt 
de gezinsvoogd het plan. 

Jouw men ing  te l t
Hoe het plan ook gemaakt wordt, jij krijgt de kans jouw eigen 
mening te geven. Wat jij vindt, komt duidelijk in het plan te 
staan. Dat hoort zo.

Het  p lan  g roe i t  mee
Een plan is een basis, in de praktijk wordt ermee gewerkt. 
Afspraken worden aangepast als de situatie verandert. 
Ook dit gaat zo goed mogelijk in overleg. 

Het  maken van  een  p lan
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Ook als je niet thuis 
woont, houd je wel contact 
met je ouders. 
Alleen als het contact voor 
jou (op dit moment) niet 
goed uitwerkt, kan dat 
anders geregeld worden. 
De gezinsvoogd bespreekt 
dit met jou. 

De gezinsvoogd bekijkt of 
(en wanneer) de situatie 
thuis zo verbeterd is, dat 
je weer naar huis zou 
kunnen.

Contact



Soms denken mensen dat ondertoezichtstelling meteen 
betekent dat je als kind uit huis gehaald wordt en dat het 
contact tussen ouder en kind verbroken wordt. Dit is meestal 
niet het geval.

Er  z i j n  e i gen l i j k  d r i e  moge l i j kheden : 
•	Heel vaak blijven kinderen bij ondertoezichtstelling gewoon 

thuis wonen. Eventueel met extra afspraken over opvang na 
schooltijd, of een logeeradres. 

•	Het komt voor dat kinderen voor kortere of langere tijd ergens 
anders gaan wonen – en dat ouders hiervan op de hoogte 
zijn. Er wordt dan een plekje gezocht bij familie of vrienden, in 
een pleeggezin of in een leefgroep. 

•	Soms in een erg ernstige situatie (acuut gevaar, geen 
medewerking van ouders, geen bescherming in de buurt) blijkt 
het nodig dat een kind zonder de toestemming van de ouders 
naar een ander adres gaat. Soms zelfs naar een geheim 
adres. Zo’n uithuisplaatsing vindt niemand fijn, het is soms 
helaas noodzaak. 

Bl i j f  j e  thu i s  o f  n ie t ? 
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Een ondertoezichtstelling duurt een jaar. In de loop van het jaar 
bekijkt de gezinsvoogd hoe het met je gaat. 

Is de situatie verbeterd en is het te verwachten dat dit zo blijft, 
dan kan de ondertoezichtstelling worden beëindigd. Maar 
zijn er nog steeds zorgen over jouw opvoeding en verzorging 
thuis? Dan vraagt de gezinsvoogd namens JB Noord aan de 
kinderrechter om de ondertoezichtstelling te verlengen. 

Jij en je ouders mogen hierover ook je mening geven. Er komt 
dan weer een zitting bij de rechtbank. De kinderrechter zal 
de meningen van iedereen horen. Als je 12 jaar of ouder bent 
zal de kinderrechter jouw mening willen horen. Dit gebeurt in 
een gesprek onder vier ogen. De kinderrechter zal daarna een 
beslissing nemen. 

De ondertoezichtstelling eindigt vanzelf op het moment 
dat je 18 jaar wordt. 
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Hoe lang  duur t  he t ?
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Bij spoed kan je onder 
voorlopige ondertoezicht
stelling komen. Ook wel 
genoemd: VOTS. Die geldt 
3 maanden. Tijdens de 
VOTS krijgt het gezin 
hulp, wordt de situatie 
onderzocht en bepaalt 
de kinderrechter of nog 
langer toezicht nodig is. 
Zo ja, dan wordt de VOTS 
omgezet in een OTS voor 
een bepaalde periode.

Voorlopig 
onder toezicht?



Onder toez ich ts te l l i ng

JB Noord is 
eindverantwoordelijk 
voor de beslissingen 
van de gezinsvoogd



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 is 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 bij wie 
ondertoezichtstelling wordt opgelegd. In beide gevallen volgt 
er een beslissing van de rechter en geeft de OTS dezelfde 
verplichtingen.

Ondertoezichtstelling is iets wat diep ingrijpt in het privéleven 
van mensen en de maatregel mag dan ook alleen worden 
uitgevoerd door een instelling die aan de normen hiervoor 
voldoet. JB Noord is hiervoor gecertificeerd. 

Onder toez ich ts te l l i ng

13

I n fo rmat ie  voor  ouders



Kennismaking  met  de gez insvoogd

    

Samenwerken 
rond het kind...

Zodra het besluit van ondertoezichtstelling vast staat en als 
JB Noord hierbij wordt ingeschakeld, dan zal de gezinsvoogd 
op korte termijn contact met u zoeken om een afspraak 
te maken voor eerste kennismaking. De gezinsvoogd 
spreekt met u, uw kind en eventuele andere betrokkenen. 
Gezamenlijk wordt een start gemaakt met het maken van 
afspraken over hoe de problemen kunnen worden aangepakt.



Soms kunnen ouders niet goed voor hun kinderen zorgen. 
Dat kan verschillende oorzaken hebben. Het kan te maken 
hebben met verslavingen, geldproblemen of ziekte van de 
ouders. Het kan ook te maken hebben met problemen bij een 
kind zelf, waar ouders geen antwoord op hebben.

Samen waar  he t  kan
Het uitgangspunt bij JB Noord is altijd: we hebben respect 
en we werken samen met ouders en netwerk waar het maar 
kan. Alleen als er noodzaak is om in te grijpen, dan heeft de 
gezinsvoogd het gezag om in te grijpen en zal dit ook doen. 

Gezag  van  de  gez insvoogd
De gezinsvoogd mag zich bemoeien met de verzorging en 
opvoeding van een kind. Dat gaat ver. Om een voorbeeld te 
geven: een gezinsvoogd heeft het recht om bij derden (vaak: 
beroepskrachten) te informeren hoe zij vinden dat het gaat 
met het kind, ook als de ouders daarin niet toestemmen. De 
gezinsvoogd heeft het recht met een kind onder vier ogen te 
spreken, zelfs als de ouders dat niet wensen. 

Ver t rouwen in  samenwerk ing
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Na de kennismaking moet er een plan van aanpak komen. 
Daarin komt te staan welke doelen er zijn, met wie er aan 
gewerkt wordt en op welke manier. Om dit plan te maken, 
wordt vaak een netwerkconferentie georganiseerd. 

De ne twerkcon fe ren t ie 
Dit is een bijeenkomst onder leiding van de gezinsvoogd2, waar 
iedereen die iets voor het kind de kinderen in het gezin kan 
betekenen, wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn. Er wordt 
besproken wat iedereen kan en wil doen om de situatie rondom 
het kind (of: de kinderen) te verbeteren. De afspraken die hier 
gemaakt worden, vormen de basis van het plan van aanpak. 

Het  a l te rna t i e f 
Lukt het niet, dan maakt de gezinsvoogd het plan op basis 
van gesprekken met de kinderen, broertjes of zusjes, ouders, 
leerkrachten/ docenten, familieleden en andere hulpverleners 
om te weten wat er speelt en stelt dan het plan op. 

2) Soms maakt de familie zelfstandig een familiegroepsplan. 
Dit mag, maar er worden wel eisen aan gesteld. Vraag ernaar bij de gezinsvoogd.

Het  p lan  van aanpak 
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SOS 
JB Noord werkt al langere tijd volgens de Signs 
of Safety benaderingswijze. Alle gezinsvoogden 
van JB Noord zijn hierin geschoold. Hierbij ligt 
het accent op wat je samen kunt bereiken met 
gezinsleden en mensen uit het eigen sociale 
netwerk. De ervaring leert dat families en andere 
betrokkenen vaak echt wel graag iets willen doen 
voor een kind in de knel, maar dat het nodig is dat 
alle problemen en mogelijke oplossingen objectief, 
open en helder op tafel liggen.



A fsp raken  gez insvoogd
Als het goed is, komen er uit overleg 
met de gezinsvoogd positieve afspra
ken naar voren. Deze afspraken met 
de gezinsvoogd gelden vervolgens als 
regels: wat je afspreekt moet je doen 
om de ondertoezichtstelling overbodig 
te maken. 

Ex t ra  aanw i j z ingen 
De gezinsvoogd heeft de mogelijkheid 
om afspraken aan te vullen met 
schriftelijke aanwijzingen. Deze 
hebben een voor de wet verplicht 
karakter. Een voorbeeld van zo’n 
schriftelijke aanwijzing is: ‘zorg dat 
uw kind naar school gaat’. Als u de 
gewone afspraken goed nakomt, zijn 
schriftelijke aanwijzingen niet nodig, 
maar ze kunnen worden ingezet. 



Verzoekschr i f t en 
Bij ingrijpende beslissingen moet de 
gezinsvoogd de kinderrechter om 
toestemming vragen. Dit gaat via 
verzoekschriften. Voorbeelden zijn: 
een verzoek tot machtiging voor 
uithuisplaatsing of een verzoek voor 
vervangende toestemming voor 
medische behandeling. 

Rechtsz i t t i ng
Voordat de rechter een beslissing 
neemt over een verzoekschrift van de 
gezinsvoogd, komt er een rechtszitting, 
waar u als ouder uw mening naar voren 
kunt brengen. Bij een al uitgevoerde 
spoeduithuisplaatsing volgt de rechts
zitting achteraf. Dan wordt uw mening 
als ouder dus pas achteraf gehoord. 

Omgangs rege l ing 
Kinderen die niet thuis wonen, houden 
in principe contact met hun ouders. 
De gezinsvoogd stelt in overleg met de 
betrokkenen een omgangsregeling op. 
Ligt de zaak zo lastig dat contact het 
kind op dit moment meer schaadt dan 
goed doet, dan kan de gezinsvoogd 
de omgang verminderen of verbieden. 

Onderhoudsb i jd rage 
U houdt als ouder financiële ver
plichtingen tegenover uw kind. Als 
uw kind uit huis is geplaatst, moet u 
als ouder een ouderbijdrage betalen. 
Dit is wettelijk verplicht. De bijdrage 
wordt geïnd door het CAK namens de 
gemeente. 

19

OTS  in  u i tvoer ing
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OTS  in  u i tvoer ing 

Tussen t i jdse  beoorde l ing
U zult de gezinsvoogd regelmatig 
spreken. U volgt samen de afspraken 
die opgesteld zijn aan de hand van 
het plan van aanpak. De gezinsvoogd 
houdt bij hoe het gaat en stelt het 
plan van aanpak zonodig bij. 

De gezinsvoogd let bij de tussen-
tijdse beoordeling op drie punten: 
•	Hoe gaat het met uw kind?
•	Verloopt de uitvoering volgens plan?
•	Hoe verloopt de samenwerking? 

De gezinsvoogd bespreekt dit met u. 
Uw mening wordt mede opgenomen 
in het bijgestelde plan van aanpak.

Verander ingen?
Omstandigheden kunnen soms 
verbeteren. Als dat in uw situatie zo 
is, dus: u bent ouder met gezag, uw 
kind staat onder toezicht en u denkt 
dat de ontwikkelingsbedreigingen 
voor uw kind op een gegeven 
moment weggenomen zijn, dan kunt 
u een ‘verzoek herziening op grond 
van gewijzigde omstandigheden’ 
indienen. Zie ook: brochure JB Noord 
& Rechten.



Voor  hoe  l ang ?
Een ondertoezichtstelling is maximaal 
één jaar geldig. Daarna zijn er enkele 
opties: 
•	Als er aan het eind van het jaar nog 

steeds zorgen zijn over de opvoe
ding en ontwikkeling van uw kind, 
vraagt de gezinsvoogd aan de kin
derrechter de ondertoezichtstelling 
te verlengen. Voordat de kinder
rechter een beslissing neemt, zal 
deze ook uw mening horen.

•	Wanneer de opvoedingssituatie al 
bínnen een jaar zo sterk verbeterd 
is dat de ondertoezichtstelling 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 geval 
moet ook de Raad voor de Kinder
bescherming (RvK) akkoord gaan. 

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

V ragen?  
Nog vragen rondom het plan van 
aanpak of afspraken die gemaakt 
zijn? U kunt bij vragen altijd contact 
zoeken met jeugdbescherming. Wij 
zijn te bereiken via het nummer dat 
genoemd is op de inlegkaart in deze 
brochure. 



I n fo rmat ie  voor  ouders  en  k inderen
De gezinsvoogd moet zijn of haar cliënten altijd met respect 
benaderen. Mocht er reden zijn tot ontevredenheid over de 
omgangsvormen en de bejegening door de gezinsvoogd, dan 
is er altijd de mogelijkheid om hierover een klacht in te dienen 
bij de klachtencommissie. Wie wil, kan daar hulp bij vragen 
van de cliëntenvertrouwenspersoon van Zorgbelang, die on
afhankelijk is van Jeugdbescherming Noord. Aanvechten van 
de inhoud van besluiten kan alleen via de rechter.

Pr i vacy
Tijdens de begeleiding worden gegevens, zoals verzoek
schriften, rapportages, beschikkingen en brieven verzameld 
in een dossier. In het zogenaamde privacyreglement staat 
beschreven hoe Jeugdbescherming Noord met deze vertrou
welijke gegevens moet omgaan. Er staat bijvoorbeeld in wie 
het dossier mag inzien en hoe lang het bewaard wordt.

Klachten 
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co lo fon 
juni 2015© - 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. 

Tekst Titia Struiving | ontwerp & fotografie Martine Hoving, Hovaneden.nl

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.

Meer  in fo rmat ie   
Bij OTS gelden nogal veel regels. 
Het is goed om die te kennen. 
Lees daarom de informatie over 
rechten en beperkingen daarbij in 
de folder ‘JB Noord & Rechten’ van 
Jeugdbescherming Noord.
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Meer over Jeugdbescherming Noord 

is te vinden op www.jbnoord.nl 




