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Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou 

verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij voeden je op, zorgen voor 

een huis, voor eten, kleren en andere verzorging. Ook zorgen zij ervoor dat 

je naar school gaat. Ouders hebben het ouderlijk gezag. 

Maar soms zijn ouders niet in staat hun kinderen op een goede manier 

op te voeden. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Als er zorgen zijn 

over de situatie bij jou thuis, dan doet de Raad voor de Kinderbescherming 

(RvdK) onderzoek. De RvdK onderzoekt of jij je voldoende kunt ontwik

kelen en of je thuis veilig bent. Op basis van het onderzoek bepaalt een 

kinderrechter wat er gebeurt. Het kan zijn dat hij beslist dat je een OTS 

krijgt. Een OTS is een Onder Toezichtstelling. Als je een OTS hebt krijg je 

een jeugdbeschermer. Een jeugdbeschermer werkt bij Jeugdbescherming 

Overijssel (JbOV). In deze folder lees je er meer over.

Wat is een ondertoezichtstelling?

Bij een OTS krijgen je ouders tijdelijk hulp en ondersteuning bij jouw 

opvoeding. Belangrijke beslissingen over jou mogen je ouders dan niet 

meer alleen nemen. Zij doen dat samen met de jeugdbeschermer. Je 

ouders houden wel het ouderlijk gezag en blijven verantwoordelijk voor 

jou, ook financieel. Ook moeten je ouders zich houden aan de afspraken 

die jouw jeugdbeschermer met hen maakt. Jouw veiligheid is voor JbOV 

het belangrijkst. Het is de bedoeling dat door de OTS jouw opvoedings

situatie verbetert, zodat je ouders je daarna zelf weer kunnen opvoeden. 

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

van JbOV kan dit verlengd worden. 
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Wat gaat er gebeuren?

Eerst maak je kennis met jouw jeugdbeschermer. In het eerste gesprek 

legt hij uit wat er gaat gebeuren. En wat jij en je ouders van hem kunnen 

verwachten. De jeugdbeschermer verzamelt alle informatie die hij nodig 

heeft. Daarom kan hij ook vragen stellen aan anderen. Bijvoorbeeld aan 

familie of buren, de huisarts of op school. Je ouders en jij krijgen de kans 

om een familiegroepsplan te maken. Samen met je jeugdbeschermer 

bekijken jullie wie van de familie, vrienden of buren, jullie kan helpen. Het 

familiegroepsplan is later het plan van aanpak voor de OTS. 

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 jouw situatie te verbeteren. 

Wat er van jou en je ouders wordt verwacht.

Wie jullie daarbij helpt. 

Jouw jeugdbeschermer maakt dit plan samen met je ouders en met jou, 

in ieder geval als je ouder bent dan 12 jaar. Jouw mening staat ook in

het plan. 

 

Wat gebeurt er met het plan van aanpak?

Het plan is de rode draad in alle gesprekken met je jeugdbeschermer. Als 

het nodig is regelt de jeugdbeschermer bijvoorbeeld iemand die bij jullie 

thuis komt helpen bij de opvoeding. Je jeugdbeschermer heeft regel matig 

contact met jou en je ouders om te kijken of het thuis beter gaat.
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Thuis wonen of niet?

JbOV vindt dat elk kind het beste bij zijn ouder(s) kan wonen. Maar soms 

is het beter dat je (tijdelijk) ergens anders gaat wonen. Het liefst bij een 

gezin uit je omgeving, bijvoorbeeld bij familie of vrienden. Als dat niet kan, 

wordt gezocht naar een geschikte plek in een pleeggezin of  bijvoorbeeld 

een leefgroep. Als JbOV vindt dat dit voor een tijdje de beste oplossing 

is, moet de kinderrechter daar altijd eerst toestemming voor geven. Dit 

heet een ‘machtiging uithuisplaatsing’. Ook als je niet meer thuis woont, 

betrekt de jeugdbeschermer je ouders zoveel mogelijk bij je opvoeding. 

Samen met de jeugdbeschermer spreken jullie af hoe jij en je ouders 

contact houden.

Wanneer stopt de OTS?

De kinderrechter spreekt de OTS uit voor maximaal één jaar. In die periode 

wordt steeds bekeken hoe het met je gaat. Als het aan het eind van die 

 periode goed met je gaat, kan de OTS stoppen. Het kan ook zijn dat het 

nog niet zo goed gaat. Dan vraagt de jeugdbeschermer aan de kinder

rechter om de OTS te verlengen. De kinderrechter beslist daarover. Je 

jeugdbeschermer schrijft in een verzoekschrift aan de kinderrechter ook 

wat jouw mening is. Een OTS eindigt in ieder geval als je 18 jaar wordt.

Wat zijn de rechten en plichten van jou, je ouders en de 

jeugdbeschermer?

De hulp en steun van de jeugdbeschermer kun je niet afwijzen. Als je  ouders, 

jij en je jeugdbeschermer het niet eens worden over wat er moet gebeuren, 

heeft de jeugdbeschermer het recht om een aantal beslissingen te nemen.

De jeugdbeschermer kan bijvoorbeeld een schriftelijke  ‘aanwijzing’ geven. 
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Bijvoorbeeld tegen je ouders zeggen dat zij ervoor moeten zorgen dat je 

naar school gaat. Als je 12 jaar of ouder bent, kan je jeugdbeschermer ook 

jou een aanwijzing geven. Als jij of je ouders het er niet mee eens zijn, kun 

je binnen twee weken bij de kinderrechter bezwaar maken. Die beslist dan 

of je de aanwijzing wel of niet moet opvolgen. 

JbOV kan de kinderrechter ook verzoeken je uit huis te plaatsen. Als JbOV 

daarover een verzoekschrift naar de rechtbank stuurt, staat jouw mening er 

in vermeld. Als jij het niet eens bent met het verzoek kun je dat op de zitting 

aan de kinderrechter vertellen. De kinderrechter beslist uiteindelijk of je thuis 

kunt blijven wonen.

Hoe bereik je de jeugdbeschermer? 

De jeugdbeschermer geeft je zijn doorkiesnummer en mailadres. Op werk

dagen tussen 9.00 en 17.00 uur kun je hem bellen. Op zijn mailadres kun je 

hem bereiken voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak. 

Als je dringend hulp nodig hebt ná 17.00 uur of in het weekend. 

Als je na 17.00 uur of in het weekend denkt: ‘Er moet nu iets gebeuren, 

anders gaat het mis’, dan kun je bellen met de bereikbaarheidsdienst 

van JbOV. Zij kunnen je 24 uur per dag helpen. Als het nodig is komt een 

 jeugdbeschermer naar je toe. De bereikbaarheidsdienst is bereikbaar 

via 088 856 78 00.

Meer informatie 

JbOV werkt volgens vastgestelde regels.

Jongeren en ouders/verzorgers hebben inspraak via een cliëntenraad.
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 Bij klachten heb je recht op advies en ondersteuning van een  onaf hankelijke 

vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). 

Het AKJ is telefonisch bereikbaar via het nummer 088 555 1000. 

 Jouw begeleiding door JbOV wordt door de gemeente waarin je woont 

betaald. Als je in een landelijke instelling wordt geplaatst, dan wordt aan je 

ouders een ouderbijdrage gevraagd. 

 Er zijn folders over privacyregels en over hoe je kunt klagen. Folders kun je 

downloaden op: www.jbov.nl. 

Meer informatie vind je op www.jbov.nl 
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Overal waar in deze folder hij staat kun je ook zij lezen. Met ouders worden 
alleenstaande ouders (eventueel met zijn of haar partner), verzorger(s) of wettelijke 
vertegenwoordiger(s) bedoeld. Met kind worden alle kinderen en jongeren tot 18 jaar 
bedoeld. Met cliënt(en) worden ouder(s) en/of kind(eren) bedoeld. Tip: Lees deze 
folder samen met je jeugdbeschermer.

 T (026) 362 91 11

 F (026) 364 43 51

 E contact@jbgld.nl

W www.jbgld.nl

Contact
Meer informatie over JbOV vind je op www.jbov.nl. Hier vind je 
alle adres en telefoongegevens van Jeugdbescherming Overijssel.

Jeugdbescherming Overijssel
Hoofdkantoor
Burg. Drijbersingel 39, Zwolle
Postbus 568, 8000 AN Zwolle

 T 088 856 78 00   
W www.jbov.nl
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