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Contact
Meer informatie over JbOV vindt u op www.jbov.nl. Hier vindt u 
alle adres- en telefoongegevens van Jeugdbescherming Overijssel.

Jeugdbescherming Overijssel
Hoofdkantoor
Burg. Drijbersingel 39, Zwolle
Postbus 568, 8000 AN Zwolle OTS FOLDER VOOR OUDERS

DIT IS EEN VERKORTE TEKST. BEKIJK DE VOLLEDIGE VERSIE OP JBOV.NL

UW KIND ONDER 
TOEZICHT GESTELD. 
WAT BETEKENT DAT?

Als u dringend hulp nodig heeft ná 17.00 uur of in het weekend

Als u na 17.00 uur of in het weekend dringend hulp nodig heeft kunt u 

bellen met de bereikbaarheidsdienst van JbOV. Deze jeugdbeschermers 

kunnen u 24 uur per dag helpen een crisissituatie aan te pakken. De 

bereikbaarheidsdienst is bereikbaar via 088 856 78 00.

Wat zijn de rechten en plichten van u, uw kind en de jeugdbeschermer?

De begeleiding en steun van de jeugdbeschermer is niet vrijblijvend. 

De jeugdbeschermer maakt samen met u en uw kind afspraken om de 

 opvoedingssituatie te verbeteren. Hij is verplicht u daarbij te betrekken. 

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

recht bepaalde beslissingen te nemen. 

Meer informatie 

De werkwijze en taken van JbOV zijn vastgelegd in regels en voorschriften. 

Jongeren en ouders hebben bij klachten recht op een onafhankelijke 

vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg 

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

Alle  informatie, advies en hulp van JbOV betaalt uw gemeente. Wordt 

een  jongere in een instelling geplaatst? Dan wordt door een landelijke 

 instelling een bijdrage van ouders gevraagd. 

Deze folder is een korte samenvatting over de OTS. Aan deze folder kunt u 

geen rechten ontlenen. Als u meer informatie wilt over de OTS of over uw 

rechten dan kunt u deze downloaden via onze website: www.jbov.nl.

Hoe bereikt u de jeugdbeschermer?

Als u kennis maakt met de jeugdbeschermer krijgt u zijn doorkies nummer 

en mailadres. Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur kunt u dit doorkies-

nummer bellen. Op zijn mailadres kunt u hem bereiken voor bijvoorbeeld 

het maken van een afspraak. Is de jeugdbeschermer niet bereikbaar maar 

heeft u toch iemand nodig? Dan kunt u het algemene nummer van JbOV 

bellen en vragen naar een vervanger.
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Voor het leesgemak is deze foldertekst in de mannelijke vorm geschreven. Overal 
waar hij staat kunt u ook zij lezen. Met ouders worden ook ouder (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) of kind(eren) bedoeld.

 T 088 856 78 00   
W www.jbov.nl
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Wanneer eindigt een OTS?

Als JbOV na een jaar vindt dat het goed gaat informeert de jeugd-

beschermer de RvdK dat hij van plan is om de OTS of de uithuisplaatsing 

niet te verlengen. De RvdK beoordeelt of de situatie van uw kind weer 

veilig is. 

Het kan ook zijn dat de jeugdbeschermer vindt dat het nog niet goed 

genoeg gaat. Dan vraagt de jeugdbeschermer aan de kinder rechter de 

OTS te verlengen. Voordat de kinderrechter hierover een besluit neemt, 

kunt u uw mening aan de kinderrechter geven. Een OTS eindigt in ieder 

geval als uw kind 18 jaar wordt. 

groepsplan op te stellen. Dit plan is later het plan van aanpak

voor de OTS. 

De veiligheid van een kind staat bij JbOV altijd voorop. Soms maakt 

de jeugdbeschermer direct met u een plan van aanpak. Dat is 

 bijvoorbeeld als uw kind door concrete bedreigingen niet veilig is.

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;

Wat er van u en uw kind wordt verwacht; 

Wie u daarbij ondersteunt. 

Thuis wonen of niet? 

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

soms is het beter dat een kind (tijdelijk) ergens anders gaat wonen. Als 

JbOV het beter vindt dat uw kind (tijdelijk) niet thuis woont, dan moet 

eerst de kinderrechter toestemming geven voor een ‘uithuisplaatsing’. 

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

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

met uw kind blijft houden. Na maximaal een jaar bekijkt JbOV opnieuw 

of de  uithuisplaatsing verlengd wordt of dat een kind weer thuis kan 

wonen. Als JbOV vindt dat uw kind weer thuis kan wonen, moet daarna 

ook de RvdK het daar mee eens zijn. Als de RvdK vindt dat uw kind nog 

niet thuis kan wonen, neemt de kinderrechter er een besluit over. 

Uw kind onder toezicht gesteld. Wat betekent dat?

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 onderzoek gedaan

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

opvoedings situatie verbetert heeft de kinderrechter een ondertoezicht-

stelling (OTS) uitgesproken. Jeugdbescherming  Overijssel (JbOV) is de 

gecertificeerde instelling die in uw woonplaats de OTS uitvoert. 

Wat is een ondertoezichtstelling?

De OTS is een kinderbeschermingsmaatregel waarbij u verplicht hulp 

en ondersteuning krijgt bij de opvoeding van uw kind. U behoudt wel 

het ouderlijk 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 de jeugd-

beschermer. Het doel van de OTS is te zorgen dat de opvoedings-

situatie van uw kind verbetert en u weer zelf uw kind kunt opvoeden. 

Wat gaat er gebeuren? 

In het eerste gesprek maakt u kennis met de jeugdbeschermer van 

uw kind. De jeugdbeschermer verzamelt alle informatie die hij nodig 

heeft. Samen bekijkt u hoe u zelf de opvoedingssituatie kunt ver-

beteren.  Samen onderzoekt u wie van uw familie, vrienden of buren 

u daarbij kan ondersteunen. JbOV biedt u de mogelijkheid om samen 

met  familie, vrienden en bekenden onder voorwaarden een familie-

DE VEILIGHEID VAN EEN KIND
STAAT BIJ JEUGDBESCHERMING
OVERIJSSEL ALTIJD VOOROP.”
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