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(Voorlopige) ondertoezichtstelling

Hulp en toezicht bij opvoeding, 
wat betekent dat voor jou?
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Waar vind je ons?
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering heeft voor de afdeling jeugdbescherming verschillende 
vestigingen in Nederland. Kijk voor de meest actuele gegevens op www.legerdesheils.nl/ljr of bel 088 090 1000.

Zo bereik je het AKJ
T 088 555 1000
www.akj.nl
Aan deze ondersteuning zijn voor jou geen kosten verbonden.
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Je bent onder toezicht gesteld, 
wat nu? 
 
De kinderrechter heeft jou onder toezicht gesteld. Dat wil zeggen: jouw ouders krijgen 
tijdelijk hulp en toezicht bij jouw opvoeding. Het Leger des Heils Jeugdbescherming  
& Reclassering voert deze maatregel uit. Hoe dat precies zit, leggen we in deze folder uit.

Nee, je hebt geen straf
De rechter heeft een ondertoezicht-
stelling over jou uitgesproken. Afgekort 
zeggen we: OTS. Dat klinkt best heftig, 
alsof je een straf opgelegd hebt  
gekregen omdat iets jouw schuld is. 
Toch is dat niet zo. De kinderrechter 
maakt zich zorgen om je, hij vindt dat 
het thuis niet goed met je gaat. Er waren 
zoveel spanningen en problemen dat er 
iets moest gebeuren. Daarom heeft hij 
deze maatregel uitgesproken. 
 
We willen dat je veilig 
volwassen wordt
De ondertoezichtstelling is bedoeld om 
je te beschermen en nieuwe problemen 
te voorkomen. Vanuit het Leger des 
Heils Jeugdbescherming & Reclassering 
wijzen we een jeugdbeschermer aan die 
bij jou thuis komt kijken hoe het gaat 
en die helpt oplossingen te vinden voor 
problemen. Samen met jou, je  
ouders en andere mensen die om je 
heen staan zorgen we ervoor dat jij 
veilig volwassen kunt worden.
 
Jouw ouders blijven jouw opvoeders
Er staat ‘ouders’. Het kan natuurlijk ook 
zo zijn dat alleen je moeder of vader  
voor je zorgt. Hoe dan ook: degene 
die voor je zorgt, houdt het gezag over 

jou en blijft verantwoordelijk voor de 
opvoeding. Het verschil met vroeger is 
dat jullie er niet meer alleen voor staan. 
De jeugdbeschermer ondersteunt en 
neemt zolang de OTS duurt belangrijke 
beslissingen over jou. Als wij vinden 
dat er iets moet gebeuren wat je ouders 
niet willen, kunnen we toestemming van 
de kinderrechter vragen.
 
VOTS of OTS, wat is het verschil?
Soms loopt een kind acuut gevaar. 
Misschien was dat in jouw situatie ook 
wel zo. De problemen werden zo groot, 
zo dreigend, dat er geen tijd was om 
een onderzoek af te wachten of om 
lang over oplossingen na te denken. In 
dat geval kan de rechter besluiten een 
voorlopige ondertoezichtstelling uit te 
spreken: hij machtigt Leger des Heils 
Jeugdbescherming & Reclassering om 
meteen hulp in te zetten waar dat nodig 
is. Soms betekent dat, dat we een kind 
uit huis plaatsen en naar een veilige 
omgeving brengen.
 
Drie maanden of een jaar
Een voorlopige OTS duurt drie maanden. 
In die tijd onderzoekt de Raad voor 
de Kinderbescherming de situatie en 
schrijft een rapport voor de rechter. 
Ondertussen blijft de jeugdbeschermer  

helpen waar dat nodig is. Hij let  
voort durend op jouw veiligheid en 
ontwikkeling, dat staat voorop. Als de 
situatie verbetert en er geen acute drei-
ging meer is, stopt de voorlopige OTS. 
Maar als het na drie maanden toch nog 
niet goed gaat en de jeugdbeschermer 
vindt dat in jouw situatie hulp en onder-
steuning nodig blijft, kunnen we de 
rechter vragen de voorlopige OTS om 
te zetten naar een definitieve maatregel. 
Een OTS duurt een jaar. 
 
Blijf je thuis wonen?
Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
veilig opgroeien in een omgeving die 
voor hen vertrouwd is: thuis. Als het 
daar heel moeilijk is, kan het soms  
beter zijn om een tijdje ergens anders  
te wonen. In dat geval vraagt de jeugd-
beschermer aan de kinderrechter  
een machtiging uithuisplaatsing. We 
kijken of er voor jou een plek is in een 
pleeggezin of in een instelling waar je 
(tijdelijk) rustig en veilig kunt wonen. 
Natuurlijk houden we rekening met 
jouw wensen, daarom overlegt de 
jeugdbeschermer dit ook met jou. Maar 
uiteindelijk beslissen wij. Jouw veiligheid 
staat bij ons voorop. De kinderrechter 
moet onze beslissing goedkeuren.

•  Je mag weten wat er over je wordt 
opgeschreven

In principe mag je alles lezen wat er over 
jou op papier staat, tenzij wij vinden dat 
het niet goed voor je is. Je kunt ook om 
een kopie vragen. 
 
• Je wordt betrokken bij beslissingen
Samen met jou en je ouders stelt de 
jeugdbeschermer een gezinsplan op. 
Daarin staat wat er tijdens de  
(voorlopige) OTS moet gebeuren.  
Ook schrijven we regelmatig een  
evaluatie. Die nemen we met je door. 
 
•  Je mag ons vragen opnieuw over 

een beslissing na te denken
Stel, wij nemen een besluit waar je  
niet blij mee bent. Dan kun je vragen of 
we er opnieuw over willen nadenken. 
 
•  Je mag bij de kinderrechter  

protesteren
Als je het niet eens bent met een  
beslissing die wij nemen, kun je bij  
de kinderrechter in beroep gaan.  
Je kunt hem dan om een uitspraak 
vragen. Je kunt ook advies vragen  
bij de Kinderrechtswinkel via  
www.kjrw.nl. 
 
•  Je hebt recht op een  

vertrouwenspersoon
Er is nog iemand die je kan helpen  
als je vragen hebt: de vertrouwens-
persoon. Deze persoon werkt niet bij 
ons, maar is onafhankelijk en is er om 
jou te helpen. Je kunt de vertrouwens-
persoon bereiken via het Advies- en 
Klachtenbureau Jeugdzorg op tele-
foonnummer 088 5551 000 of via de 
chat-button op www.akj.nl.
 

Heb je ook plichten?
Ja. Als de kinderrechter jouw zaak 
behandelt krijg je een uitnodiging om 
te komen, zodat jij jouw verhaal kunt 
vertellen. Logisch: het gaat uiteindelijk 
over jou. De kinderrechter wil je mening 
weten over de (voorlopige) OTS en 
andere beslissingen die daar het gevolg 
van zijn. Als je die uitnodiging krijgt, 
verwachten wij ook dat je komt.

Meepraten
Leger des Heils Jeugdbescherming  
& Reclassering kent een cliëntenraad. 
Daarin praten cliënten (ouders en  
jongeren zoals jij) met elkaar en de 
directeur over hoe onze organisatie  
zijn werk doet. Als je wilt en kunt  
meedenken over hoe wij werken,  
kun je deelnemen aan de cliëntenraad. 
Vraag je jeugdbeschermer om meer  
informatie of kijk op onze website: 
www.legerdesheils.nl/ljr.

Dit zijn jouw rechten

Wij beschermen jouw 
privégegevens
Niet zomaar iedereen mag 
alles over je weten. Daar zijn 
strenge regels voor, waar 
we alleen van afwijken als 
het écht niet anders kan 
en als het in jouw belang 
is. Wij beschermen jouw 
privégegevens volgens het 
privacyreglement van Leger 
des Heils Jeugdbescherming  
& Reclassering. Dit is te vinden 
op onze website en op te 
vragen bij je jeugdbeschermer.
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