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Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?
De OTS is een maatregel waarbij u verplicht hulp en toezicht krijgt 

bij de opvoeding van uw kind. U houdt wel het gezag en blijft 

(ook financieel) verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. 

Belangrijke beslissingen over uw kind mag u echter niet meer 

alleen nemen, maar neemt u samen met uw jeugdbeschermer. Ook 

moet u zich houden aan de aanwijzingen die uw jeugdbeschermer 

geeft. Het doel van de OTS is te zorgen dat de opvoedingssituatie 

verbetert en u weer helemaal zelf de opvoeding op u kunt nemen. 

De kinderrechter spreekt een OTS uit voor maximaal een jaar. Op 

verzoek van Jeugdbescherming Gelderland kan de kinderrechter 

de OTS verlengen met nog een jaar of korter.

Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de 

kinderrechter omdat er zorgen bestaan over de verzorging 

en opvoeding van uw minderjarige kind. De Raad voor de 

Kinderbescherming (RvdK) heeft daarom onderzoek gedaan 

naar de opvoedingssituatie in uw gezin. Om te zorgen dat de 

opvoedingssituatie verbetert krijgt uw gezin een jeugdbeschermer 

van Jeugdbescherming Gelderland toegewezen. Deze folder 

geeft informatie over wat een ondertoezichtstelling inhoudt. 
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Wat gaat er gebeuren? 
In het eerste gesprek maakt u kennis met uw jeugdbeschermer.

In dit gesprek legt hij uit wat er gaat gebeuren en wat u van hem

kunt verwachten. De jeugdbeschermer bekijkt samen met u hoe de 

opvoedingssituatie kan verbeteren, wie vanuit uw netwerk (familie, 

vrienden, buren, enz.) daarbij kan ondersteunen. U krijgt de gelegen -

heid om, samen met uw netwerk, zelf een plan van aanpak op te

stellen (familiegroepsplan) of om dit samen met de jeugdbeschermer

te doen.

Wat staat er in het Plan van Aanpak?
In het Plan van Aanpak staat wat er precies aan de hand is, waarom de 

OTS is uitgesproken, aan welke doelen gewerkt wordt om de opvoeding 

te verbeteren, wat er van u en uw kind wordt verwacht en wie u daarbij 

ondersteunt. In de gesprekken met u en uw kind gaat de jeugdbeschermer 

in op de volgende onderwerpen:

Wat gaat er goed met u en uw kind en wat gaat er minder goed?

Welke problemen zijn bedreigend voor de ontwikkeling van uw kind?

Wat heeft uw kind nodig om zich weer goed te kunnen ontwikkelen?

Wat moet er gedaan worden om de opvoedingssituatie te verbeteren?

Om een goed beeld te krijgen van de situatie kan de jeugdbeschermer

ook aan anderen vragen stellen. Bijvoorbeeld aan familie of buren, de 

huisarts, school of andere instanties. Uw jeugdbeschermer bespreekt het 

plan ook met de gedragsdeskundige van Jeugdbescherming Gelderland. 

•
•
•
•
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Hoe wordt het plan van aanpak uitgevoerd?
Het plan vormt de rode draad in alle gesprekken met uw 

jeugdbeschermer. Als het nodig is regelt de jeugdbeschermer andere 

hulpverlening, bijvoorbeeld iemand die bij u thuis komt helpen bij de 

opvoeding. De jeugdbeschermer heeft regelmatig contact met u en uw 

kind om te kijken of de opvoedingssituatie verbetert. 

Thuis wonen of niet? 
Jeugdbescherming Gelderland vindt dat elk kind het beste bij zijn 

ouder(s) kan wonen. Maar soms is het beter dat uw kind (tijdelijk) 

ergens anders gaat wonen. Het liefst bij een gezin uit uw eigen 

omgeving, als dat niet kan in een pleeggezin of een leefgroep. Als 

Jeugdbescherming Gelderland vindt dat een uithuisplaatsing nodig is, 

moet de kinderrechter hier eerst toestemming voor geven. Dit heet een 

‘machtiging uithuisplaatsing’. 

De machtiging geldt voor maximaal één jaar. Daarna wordt bekeken of 

de uithuisplaatsing verlengd wordt of dat uw kind weer thuis kan wonen. 

Ook als uw kind niet meer thuis woont, betrekt uw jeugdbeschermer u 

zoveel mogelijk bij de opvoeding en spreekt met u af hoe u contact met 

u kind blijft houden. 

Als Jeugdbescherming Gelderland vindt dat uw kind weer thuis kan 

wonen, moet ook de Raad voor de Kinderbescherming het hiermee eens 

zijn. Als de Raad niet vindt dat uw kind weer thuis kan wonen, neemt de 

kinderrechter hier een besluit over. 
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Wanneer wordt de OTS beëindigd?
De kinderrechter spreekt een OTS uit voor maximaal een jaar. In de loop 

van het jaar bekijkt Jeugdbescherming Gelderland hoe het met uw kind 

gaat en in hoeverre de doelen zijn bereikt. Als we vinden dat het goed gaat 

kan de OTS stoppen. Het kan ook zijn dat het nog niet goed genoeg gaat. 

Dan vragen we aan de kinderrechter de OTS met nog een jaar (of korter) 

te verlengen. Voordat de kinderrechter hierover een besluit neemt, kunt u 

uw mening aan de kinderrechter vertellen. Dit kan schriftelijk of tijdens de 

bespreking op de rechtbank. 

Als Jeugdbescherming Gelderland het niet nodig vindt de OTS te verlengen, 

geven we dit door aan de Raad voor de Kinderbescherming. Als de Raad 

voor de Kinderbescherming vindt dat de OTS door moet gaan, kunnen zij dit 

aan de kinderrechter vragen.In ieder geval eindigt een OTS als uw kind 18 

jaar wordt. 

IN HET PLAN VAN AANPAK STAAT
ONDER ANDERE BESCHREVEN AAN
WELKE DOELEN GEWERKT WORDT. ”

“
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Wat zijn de rechten en plichten van u, 
uw kind en de jeugdbeschermer?
De hulp en steun van uw jeugdbeschermer zijn niet vrijblijvend. Uw 

jeugd beschermer maakt samen met u en uw kind afspraken om de 

opvoedings situatie te verbeteren. Hij is verplicht u daarbij te betrekken. 

Maar als u het niet eens wordt met elkaar heeft uw jeugdbeschermer 

het recht bepaalde beslissingen te nemen. 

Zo kan uw jeugdbeschermer u een schriftelijke aanwijzing geven 

waaraan u zich moet houden. Hij kan u bijvoorbeeld opdragen ervoor 

te zorgen dat uw kind naar school gaat. 

Als u het daar niet mee eens bent kunt u binnen twee weken bij de 

kinderrechter bezwaar maken. De kinderrechter beslist dan of u de 

aanwijzing wel of niet moet opvolgen. Als u zich niet aan de aanwijzing 

houdt kan de jeugd beschermer de kinderrechter vragen de aanwijzing 

te bekrachtigen.

Jeugdbescherming Gelderland kan de kinderrechter ook verzoeken uw 

kind uit huis te plaatsen of de OTS te verlengen. Als Jeugdbescherming 

Gelderland een verzoekschrift naar de rechtbank wil sturen, bespreekt 

uw jeugdbeschermer dat eerst met u. Uw mening wordt in het 

verzoekschrift vermeld. U krijgt een uitnodiging voor de zitting en krijgt 

gelegenheid uw mening aan de kinderrechter te vertellen. Ook hier 

beslist uiteindelijk de kinderrechter.



Als u dringend hulp nodig heeft ná 17 uur of in het weekend
Als u na 17 uur of in het weekend dringend hulp nodig heeft kunt u bellen met de Spoedeisende 

Zorg van Jeugdbescherming Gelderland. Deze hulpverleners kunnen u 24 uur per dag helpen een 

crisissituatie aan te pakken. Als het nodig is komt een hulpverlener naar u toe.

Het telefoonnummer van Spoedeisende Zorg is 0900 9955599.
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Hoe bereikt u uw jeugdbeschermer?
Als u kennismaakt met uw jeugdbeschermer krijgt u zijn mobiele 

telefoonnummer en mailadres. Op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur 

kunt u het mobiele nummer bellen. Op zijn mailadres kunt u hem bereiken 

voor bijvoorbeeld het maken of verzetten van een afspraak. Inhoudelijke 

zaken kunt u niet via de mail bespreken. Is uw jeugdbeschermer niet 

bereikbaar maar heeft u toch iemand nodig? Bel dan naar (088) 712 12 12

en vraag naar het regioteam van de jeugdbeschermer.

Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vindt u op www.jbgld.nl.

Hier vindt u ook de gegevens van het kantoor bij u in de buurt.
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