
De ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaat-
regel. Deze maatregel wordt ook wel ‘ots’ genoemd.
De ondertoezichtstelling is bedoeld om te zorgen dat uw 
kind veilig kan opgroeien. U krijgt verplicht hulp om de 
bedreigingen in de ontwikkeling van uw kind weg te 
nemen. Ook wordt er toezicht gehouden op uw kind. 
Bij een ondertoezichtstelling krijgt uw kind een medewer-
ker van Samen Veilig toegewezen, de medewerker SAVE. 
Deze medewerker voert de ondertoezichtstelling uit en 
mengt zich in de opvoeding van uw kind. De medewerker 
SAVE zoekt samen met u en uw gezin naar een manier 
om de zorgen aan te pakken. Het kan zijn dat er extra 
hulp in huis komt. De medewerker SAVE bekijkt samen 
met u ook of iemand in uw omgeving kan helpen, iemand 
die uw gezin goed kent en die voor u vertrouwd is. 

U maakt samen met de medewerker SAVE een plan om 
de situatie te verbeteren. U kunt dit plan ook samen 
maken met familie, vrienden en andere bekenden (uw 
netwerk). In het plan staat wat u wilt bereiken en hoe u 
dat gaat doen. De medewerker SAVE stelt voorwaarden 
aan het plan. In het plan staat ook hoe u samen aan die 
voorwaarden gaat voldoen. Met het plan gaan jullie aan 
het werk. U moet zich daarbij houden aan de afspraken 
die u samen heeft gemaakt. 
Als er in de loop van de tijd belangrijke dingen verbeteren 
of veranderen, past u samen het plan aan.

 

Er zijn ernstige zorgen over uw kind. De zorgen zijn zo groot dat de Raad voor 

de Kinderbescherming is ingeschakeld. De Raad voor de kinderbescherming 

heeft bij de kinderrechter een verzoek ingediend om uw kind onder toezicht te 

stellen. De kinderrechter heeft de ondertoezichtstelling uitgesproken. 

Ondertoezichtstelling

www.samen-veilig.nl

Bij een ondertoezichtstelling houdt u zelf het gezag en 
blijft u verantwoordelijk voor uw kind. Maar u heeft 
minder regie als het gaat om de ontwikkeling en veilig-
heid van uw kind. De medewerker SAVE kijkt en denkt 
met u mee. Ook de beslissingen over uw kind neemt u 
samen met de medewerker. Bij belangrijke beslissingen 
overlegt de medewerker ook altijd met zijn of haar 
team, leidinggevende en een gedragsdeskundige.

Hoe lang duurt een 
ondertoezichtstelling?
De kinderrechter spreekt de ondertoezichtstelling voor 
maximaal 1 jaar uit. Na verloop van die termijn kan de 
medewerker SAVE de kinderrechter verzoeken de 
ondertoezichtstelling te verlengen. De kinderrechter zal 
dit dan beoordelen. U kunt dan ook aan de kinderrech-
ter vertellen hoe u daar over denkt. 

Zodra duidelijk is dat u er zelfstandig voor kunt zorgen 
dat uw kind veilig op kan groeien, wordt de ondertoe-
zichtstelling beëindigd. 
De ondertoezichtstelling eindigt in ieder geval als uw 
kind 18 jaar wordt.

Op www.samen-veilig.nl leest u meer over:
• Uithuisplaatsing;
• Voorlopige Ondertoezichtstelling;
• Uw rechten als cliënt van Samen Veilig;
• De werkwijze SAVE;
• Onze adressen.

Aa
n 

de
 in

ho
ud

 v
an

 d
ez

e 
fo

ld
er

 k
un

ne
n 

ge
en

 re
ch

te
n 

w
or

de
n 

on
tle

en
d.

 ©
 S

tic
hti

ng
 S

am
en

 V
ei

lig
 M

id
de

n-
N

ed
er

la
nd

, 2
01

5


