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Als uw kind
onder toezicht

gesteld wordt

Informatieblad

Soms kunnen ouders hun kind (tijdelijk) niet de opvoeding en 

zorg bieden die nodig zijn voor een evenwichtige ontwikkeling 

tot zelfstandigheid. Als er binnen een gezin en ouders of het kind 

hulpverlening niet accepteren, kan de rechter op verzoek van voor 

uw kind noodzakelijk is dat uw gezin verplicht hulp krijgt. Deze 

brochure legt uit wat een ondertoezichtstelling inhoudt en welke rol 

de Raad, de rechter, de gemeente, de Gecertificeerde Instellingen en 

instellingen voor jeugdhulp daarbij spelen. Als de problemen in uw 

gezin de ontwikkeling van uw kind bedreigen, kan de Raad voor de 

Kinderbescherming de rechter vragen om een ondertoezichtstelling 

op te leggen. Als de rechter deze uitspreekt, wordt een gezinsvoogd 

toegewezen. U en uw kind zijn verplicht deze hulp te accepteren.

Ondertoezichtstelling

Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling van 

het kind ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw gezin 

het geval, dan heeft uw kind recht op bescherming. Dan kan de Raad 

de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht te stellen van een 

Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd toe.

Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze brochure.

Doel van de ondertoezichtstelling

Het doel van de ondertoezichtstelling - ook wel OTS genoemd - is om 

een oplossing te vinden voor de problemen die de ontwikkeling van uw 

mishandeling van het kind tot een vastgelopen relatie.

Ondertoezichtstelling

Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling van 

het kind ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw gezin 

het geval, dan heeft uw kind recht op bescherming. Dan kan de Raad 

de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht te stellen van een 

Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd toe.

Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze brochure.

08
/1

6-
00

1

Deze instelling wijst een gezinsvoogd toe.

Als uw kind

onder toezicht

gesteld wordt

Tekstkopje staat hier

Lezing
Een nieuwe richting

samen op weg

Ondertoezichtstelling

Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling 

van het kind ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in 

uw gezin het geval, dan heeft uw kind recht op bescherming. Dan 

kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht te 

stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een 

gezinsvoogd toe.  Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 

van deze brochure.

Ondertoezichtstelling

Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling 

van het kind ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw 

gezin het geval.

Sanne van der Tak
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Vader Kind Raad voor  de 
Kinderbescherming

Politie RechterMoeder Gemandateerde 
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Blauw
vertrouwen
begripvol
herstellen
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visie
zelfverzekerd
eigen kennis

Aqua:
luisteren
openheid
onderzoeken

PAARS:
oordelen
waarheid
ervaring

Waarom een deelidentiteit?

Een huisstijl onderstreept het gedrag en de communicatie van de organisatie en zorgt voor herkenbaarheid. De RvdK maakt gebruik van 
de Rijkshuisstijl, maar heeft op dit moment geen duidelijke organisatiespecifieke richtlijnen die aansluiten bij de kernwaarden en ambities 
van de organisatie. Door een huisstijl te ontwerpen die bij de identiteit van de organisatie past en deze consistent door te voeren, wordt de 
herkenbaarheid van de organisatie versterkt en wordt de identificatie met de organisatie door de eigen medewerkers vergroot. 
 
Waarom nu? 
Met de meerjarenvisie heeft de RvdK ambities uitgesproken voor de komende jaren. Dit willen we ook uitstralen. Daarnaast worden er veel 
verschillende producten opgeleverd, zoals een nieuwe website in de zomer van 2016, een release van intranet en een corporate identity voor de 
nieuwe huisvesting. Met deze producten stralen we uit wie we zijn.
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Kleurenpalet Raad voor de Kinderbescherming

Om eenduidig naar buiten te treden is er een vast kleurenpalet samengesteld, deze kleuren zijn geselecteerd uit het palet dat beschikbaar is 
binnen de huisstijl van de Rijksoverheid. Daarbij is gekeken naar welke emoties er gekoppeld worden aan bepaalde kleuren. De bijbehorende 
emoties zijn gekoppeld aan de kernwaardes van de RvdK. In alle uitingen moet de kleur paars terugkomen, daar mag slecht 1 andere kleur 
gekozen worden. Paars hoeft niet de hoofdkleur te zijn. (Zie voorbeelden op pagina 15 van dit document.)
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Logo Raad voor de Kinderbescherming

Ten alle tijden mag alleen het logo met het donkerblauwe lint gebruikt worden. Indien de achtergrond donker is mag de variant gebruikt worden 
waarbij het woordmerk wit is. (Volgens standaard huisstijlregels)
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Vlakverdeling Raad voor de Kinderbescherming

Voor de meest voorkomende uitingen is er een vaste vlakverdeling vastgesteld. Deze vlakverdeling is volgens de standaard regels van de 
Rijksoverheid huisstijl. Maar door juist de mogelijkheden te beperken onstaat er een vaste lijn in de uitingen van de RvdK.

A5 folder

A4 leaflet

Rollup

Presentatie
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Herkenbare elementen

Om de herkenbaarheid te vergroten is er gekozen om een aantal stijlelementen vast te leggen. Er is gekozen om de stippellijn binnen de uitingen  
prominent terug te laten komen, dit versterkt de deelidentiteit. De stippellijn is verplicht bij titels, hoofdkoppen en kader teksten. 

Kleur en typografie
Binnen een titel/hoofdkop mag er een kleurverschil aangebracht worden, hiermee ontstaat de mogelijkheid om bepaalde delen te accentueren.

Illustraties
Indien een pagina is gevuld met kleur 
of/en beeld is het toegestaan om 
illustratief vanuit een van de hoeken 
een wit figuurtje te plaatsen. Dit 
mag alleen een enkel figuur zijn  en 
maximaal een hoogte van 33% hebben  
van de bladspiegel.

Hier staat 
de titel van
de uiting

Soms kunnen ouders hun kind (tijdelijk) niet de opvoeding en zorg bieden die nodig

zijn voor een evenwichtige ontwikkeling tot zelfstandigheid. Als er binnen een gezin

en ouders of het kind hulpverlening niet accepteren, kan de rechter op verzoek van

voor uw kind noodzakelijk is dat uw gezin verplicht hulp krijgt. Deze brochure legt uit

wat een ondertoezichtstelling inhoudt en welke rol de Raad, de rechter, de gemeente,

de Gecertificeerde Instellingen en instellingen voor jeugdhulp daarbij spelen.

Als de problemen in uw gezin de ontwikkeling van uw kind bedreigen, kan de Raad

voor de Kinderbescherming de rechter vragen om een ondertoezichtstelling op te leggen.

Als de rechter deze uitspreekt, wordt een gezinsvoogd toegewezen. U en uw kind zijn

Er kan hier een kop
van het hoofdstuk 
staan

Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder 

toezicht te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze 

instelling wijst een gezinsvoogd toe. Wat de gezinsvoogd doet, 

leest u op pagina 7 van deze brochure. Dan kan de Raad de 

rechter verzoeken om uw kind onder toezicht te stellen van een 

Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd 

toe. Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze 

brochure. Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind 

onder toezicht te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze 

instelling wijst een gezinsvoogd toe. 

Kaderkopje staat hier



Deelidentiteit Rijkshuisstijl  Raad voor de Kinderbescherming 7

Illustraties Raad voor de Kinderbescherming

Indien bepaalde onderwerpen niet in een beeld te vatten zijn is het toegestaan om dit aan de hand van een illustratie uit te leggen. Er is hiervoor 
een eigen illustratie-lijn ontwikkeld. De illustraties zijn toegankelijk en communicatief.

Beschikbare illustraties:

Gebruik illustraties:
Illustraties worden gebruikt om complexe inhoud te verduidelijken. Als er beeld en tekst gebruikt wordt, dienen de illustraties ondergeschikt te 
zijn ten opzichte van het beeld en de tekst.

S

Vader Kind Raad voor  de 
Kinderbescherming

Politie RechterMoeder Gemandateerde 
instelling

Slachtofferhulp  Leerplichtambtenaar School InformantOM Gemeente
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Folders/brochures
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Als uw kind
onder toezicht
gesteld wordt

 3  >  Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

 4  >  Maatregel van kinderbescherming

 5  >  De rol van de Raad

 6  >  De rechter

 7  >  De gezinsvoogd

 8  >  Wie doet wat

 10  >  Duur van de ondertoezichtstelling

 11  >  Voorlopige ondertoezichtstelling

 11  >  Uithuisplaatsing

 12  >  Meer informatie

Soms kunnen ouders hun kind (tijdelijk) niet de opvoeding en zorg bieden die nodig

zijn voor een evenwichtige ontwikkeling tot zelfstandigheid. Als er binnen een gezin

en ouders of het kind hulpverlening niet accepteren, kan de rechter op verzoek van

voor uw kind noodzakelijk is dat uw gezin verplicht hulp krijgt. Deze brochure legt uit

wat een ondertoezichtstelling inhoudt en welke rol de Raad, de rechter, de gemeente,

de Gecertificeerde Instellingen en instellingen voor jeugdhulp daarbij spelen.

Als de problemen in uw gezin de ontwikkeling van uw kind bedreigen, kan de Raad

voor de Kinderbescherming de rechter vragen om een ondertoezichtstelling op te leggen.

Als de rechter deze uitspreekt, wordt een gezinsvoogd toegewezen. U en uw kind zijn

verplicht deze hulp te accepteren.

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling van het kind

ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw gezin het geval, dan heeft uw kind

recht op bescherming. Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht

te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd toe.

Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze brochure.

Doel van de ondertoezichtstelling
Het doel van de ondertoezichtstelling - ook wel OTS genoemd - is om een oplossing

te vinden voor de problemen die de ontwikkeling van uw kind bedreigen. Voorbeelden

van zulke bedreigingen lopen uiteen van mishandeling van het kind tot een vastgelopen

relatie van de ouders waaronder het kind ernstig te lijden heeft. In deze brochure noemen

we dit soort problemen opvoedingsproblemen. Soms slagen ouders er niet in om zelf

of met hulp van anderen de opvoedingsproblemen aan te pakken en te zorgen voor een

oplossing. De ondertoezichtstelling moet er dan toe leiden dat de situatie waarin het

kind opgroeit verbetert, zodat zijn ontwikkeling geen gevaar meer loopt. Een gezinsvoogd

controleert of dit gebeurt.

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling van het kind

ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw gezin het geval, dan heeft uw kind

recht op bescherming. Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht

te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd toe.

Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze brochure.

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling van het kind

ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw gezin het geval, dan heeft uw kind

recht op bescherming. Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht

te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd toe.

Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze brochure.

Doel van de ondertoezichtstelling
Het doel van de ondertoezichtstelling - ook wel OTS genoemd - is om een oplossing

te vinden voor de problemen die de ontwikkeling van uw kind bedreigen. Voorbeelden

van zulke bedreigingen lopen uiteen van mishandeling van het kind tot een vastgelopen

relatie van de ouders waaronder het kind ernstig te lijden heeft. In deze brochure noemen

we dit soort problemen opvoedingsproblemen. Soms slagen ouders er niet in om zelf

of met hulp van anderen de opvoedingsproblemen aan te pakken en te zorgen voor een

oplossing. De ondertoezichtstelling moet er dan toe leiden dat de situatie waarin het

kind opgroeit verbetert, zodat zijn ontwikkeling geen gevaar meer loopt. Een gezinsvoogd

controleert of dit gebeurt.

Als uw kind onder 
toezicht gesteld 
wordt

Inhoud

Inhoud

Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder 

toezicht te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze 

instelling wijst een gezinsvoogd toe. Wat de gezinsvoogd doet, 

leest u op pagina 7 van deze brochure. Dan kan de Raad de 

rechter verzoeken om uw kind onder toezicht te stellen van een 

Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd 

toe. Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze 

brochure. Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind 

onder toezicht te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze 

instelling wijst een gezinsvoogd toe. 

Kaderkopje staat hier

Hoofdkop van brochure
Subheading van brochure

Subkop van brochure
Subsubkop van brochure

Bodytekst van brochure

Is dat volgens de Raad in uw gezin 

het geval, dan heeft uw kind recht op 

bescherming. Dan kan de Raad de rechter 

verzoeken om uw kind onder toezicht te 

stellen van een Gecertificeerde Instelling. 7 

van deze brochure.

Header van illustratie

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling van het kind

ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw gezin het geval, dan heeft uw kind

recht op bescherming. Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht

te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd toe.

Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze brochure.
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 3  >  Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

 4  >  Maatregel van kinderbescherming

 5  >  De rol van de Raad

 6  >  De rechter

 7  >  De gezinsvoogd

 8  >  Wie doet wat

 10  >  Duur van de ondertoezichtstelling

 11  >  Voorlopige ondertoezichtstelling

 11  >  Uithuisplaatsing

 12  >  Meer informatie

Soms kunnen ouders hun kind (tijdelijk) niet de opvoeding en zorg bieden die nodig

zijn voor een evenwichtige ontwikkeling tot zelfstandigheid. Als er binnen een gezin

en ouders of het kind hulpverlening niet accepteren, kan de rechter op verzoek van

voor uw kind noodzakelijk is dat uw gezin verplicht hulp krijgt. Deze brochure legt uit

wat een ondertoezichtstelling inhoudt en welke rol de Raad, de rechter, de gemeente,

de Gecertificeerde Instellingen en instellingen voor jeugdhulp daarbij spelen.

Als de problemen in uw gezin de ontwikkeling van uw kind bedreigen, kan de Raad

voor de Kinderbescherming de rechter vragen om een ondertoezichtstelling op te leggen.

Als de rechter deze uitspreekt, wordt een gezinsvoogd toegewezen. U en uw kind zijn

verplicht deze hulp te accepteren.

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling van het kind

ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw gezin het geval, dan heeft uw kind

recht op bescherming. Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht

te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd toe.

Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze brochure.

Doel van de ondertoezichtstelling
Het doel van de ondertoezichtstelling - ook wel OTS genoemd - is om een oplossing

te vinden voor de problemen die de ontwikkeling van uw kind bedreigen. Voorbeelden

van zulke bedreigingen lopen uiteen van mishandeling van het kind tot een vastgelopen

relatie van de ouders waaronder het kind ernstig te lijden heeft. In deze brochure noemen

we dit soort problemen opvoedingsproblemen. Soms slagen ouders er niet in om zelf

of met hulp van anderen de opvoedingsproblemen aan te pakken en te zorgen voor een

oplossing. De ondertoezichtstelling moet er dan toe leiden dat de situatie waarin het

kind opgroeit verbetert, zodat zijn ontwikkeling geen gevaar meer loopt. Een gezinsvoogd

controleert of dit gebeurt.

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling van het kind

ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw gezin het geval, dan heeft uw kind

recht op bescherming. Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht

te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd toe.

Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze brochure.

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling van het kind

ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw gezin het geval, dan heeft uw kind

recht op bescherming. Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht

te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd toe.

Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze brochure.

Doel van de ondertoezichtstelling
Het doel van de ondertoezichtstelling - ook wel OTS genoemd - is om een oplossing

te vinden voor de problemen die de ontwikkeling van uw kind bedreigen. Voorbeelden

van zulke bedreigingen lopen uiteen van mishandeling van het kind tot een vastgelopen

relatie van de ouders waaronder het kind ernstig te lijden heeft. In deze brochure noemen

we dit soort problemen opvoedingsproblemen. Soms slagen ouders er niet in om zelf

of met hulp van anderen de opvoedingsproblemen aan te pakken en te zorgen voor een

oplossing. De ondertoezichtstelling moet er dan toe leiden dat de situatie waarin het

kind opgroeit verbetert, zodat zijn ontwikkeling geen gevaar meer loopt. Een gezinsvoogd

controleert of dit gebeurt.

Als uw kind onder 
toezicht gesteld 
wordt

Inhoud

Inhoud

Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder 

toezicht te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze 

instelling wijst een gezinsvoogd toe. Wat de gezinsvoogd doet, 

leest u op pagina 7 van deze brochure. Dan kan de Raad de 

rechter verzoeken om uw kind onder toezicht te stellen van een 

Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd 

toe. Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze 

brochure. Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind 

onder toezicht te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze 

instelling wijst een gezinsvoogd toe. 

Kaderkopje staat hier

Hoofdkop van brochure
Subheading van brochure

Subkop van brochure
Subsubkop van brochure

Bodytekst van brochure

Is dat volgens de Raad in uw gezin 

het geval, dan heeft uw kind recht op 

bescherming. Dan kan de Raad de rechter 

verzoeken om uw kind onder toezicht te 

stellen van een Gecertificeerde Instelling. 7 

van deze brochure.

Header van illustratie

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling van het kind

ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw gezin het geval, dan heeft uw kind

recht op bescherming. Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht

te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd toe.

Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze brochure.
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Soms kunnen ouders hun kind (tijdelijk) niet de opvoeding en zorg bieden die nodig

zijn voor een evenwichtige ontwikkeling tot zelfstandigheid. Als er binnen een gezin

en ouders of het kind hulpverlening niet accepteren, kan de rechter op verzoek van

voor uw kind noodzakelijk is dat uw gezin verplicht hulp krijgt. Deze brochure legt uit

wat een ondertoezichtstelling inhoudt en welke rol de Raad, de rechter, de gemeente,

de Gecertificeerde Instellingen en instellingen voor jeugdhulp daarbij spelen.

Als de problemen in uw gezin de ontwikkeling van uw kind bedreigen, kan de Raad

voor de Kinderbescherming de rechter vragen om een ondertoezichtstelling op te leggen.

Als de rechter deze uitspreekt, wordt een gezinsvoogd toegewezen. U en uw kind zijn

verplicht deze hulp te accepteren.

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling van het kind

ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw gezin het geval, dan heeft uw kind

recht op bescherming. Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht

te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd toe.

Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze brochure.

Doel van de ondertoezichtstelling
Het doel van de ondertoezichtstelling - ook wel OTS genoemd - is om een oplossing

te vinden voor de problemen die de ontwikkeling van uw kind bedreigen. Voorbeelden

van zulke bedreigingen lopen uiteen van mishandeling van het kind tot een vastgelopen

relatie van de ouders waaronder het kind ernstig te lijden heeft. In deze brochure noemen

we dit soort problemen opvoedingsproblemen. Soms slagen ouders er niet in om zelf

of met hulp van anderen de opvoedingsproblemen aan te pakken en te zorgen voor een

oplossing. De ondertoezichtstelling moet er dan toe leiden dat de situatie waarin het

kind opgroeit verbetert, zodat zijn ontwikkeling geen gevaar meer loopt. Een gezinsvoogd

controleert of dit gebeurt.

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling van het kind

ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw gezin het geval, dan heeft uw kind

recht op bescherming. Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht

te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd toe.

Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze brochure.

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling van het kind

ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw gezin het geval, dan heeft uw kind

recht op bescherming. Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht

te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd toe.

Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze brochure.

Doel van de ondertoezichtstelling
Het doel van de ondertoezichtstelling - ook wel OTS genoemd - is om een oplossing

te vinden voor de problemen die de ontwikkeling van uw kind bedreigen. Voorbeelden

van zulke bedreigingen lopen uiteen van mishandeling van het kind tot een vastgelopen

relatie van de ouders waaronder het kind ernstig te lijden heeft. In deze brochure noemen

we dit soort problemen opvoedingsproblemen. Soms slagen ouders er niet in om zelf

of met hulp van anderen de opvoedingsproblemen aan te pakken en te zorgen voor een

oplossing. De ondertoezichtstelling moet er dan toe leiden dat de situatie waarin het

kind opgroeit verbetert, zodat zijn ontwikkeling geen gevaar meer loopt. Een gezinsvoogd

controleert of dit gebeurt.

Als uw kind onder 
toezicht gesteld 
wordt

Inhoud

Inhoud

Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder 

toezicht te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze 

instelling wijst een gezinsvoogd toe. Wat de gezinsvoogd doet, 

leest u op pagina 7 van deze brochure. Dan kan de Raad de 

rechter verzoeken om uw kind onder toezicht te stellen van een 

Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd 

toe. Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze 

brochure. Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind 

onder toezicht te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze 

instelling wijst een gezinsvoogd toe. 

Kaderkopje staat hier

Hoofdkop van brochure
Subheading van brochure

Subkop van brochure
Subsubkop van brochure

Bodytekst van brochure

Is dat volgens de Raad in uw gezin 

het geval, dan heeft uw kind recht op 

bescherming. Dan kan de Raad de rechter 

verzoeken om uw kind onder toezicht te 

stellen van een Gecertificeerde Instelling. 7 

van deze brochure.

Header van illustratie

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling van het kind

ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw gezin het geval, dan heeft uw kind

recht op bescherming. Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht

te stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd toe.

Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze brochure.



Deelidentiteit Rijkshuisstijl  Raad voor de Kinderbescherming 12

Leaflets/factsheets



Deelidentiteit Rijkshuisstijl  Raad voor de Kinderbescherming 13

Als uw kind
onder toezicht
gesteld wordt

Informatieblad

Soms kunnen ouders hun kind (tijdelijk) niet de opvoeding en 
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uw kind noodzakelijk is dat uw gezin verplicht hulp krijgt. Deze 
brochure legt uit wat een ondertoezichtstelling inhoudt en welke rol 
de Raad, de rechter, de gemeente, de Gecertificeerde Instellingen en 
instellingen voor jeugdhulp daarbij spelen. Als de problemen in uw 
gezin de ontwikkeling van uw kind bedreigen, kan de Raad voor de 
Kinderbescherming de rechter vragen om een ondertoezichtstelling 
op te leggen. Als de rechter deze uitspreekt, wordt een gezinsvoogd 
toegewezen. U en uw kind zijn verplicht deze hulp te accepteren.

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling van 

het kind ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw gezin 

het geval, dan heeft uw kind recht op bescherming. Dan kan de Raad 

de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht te stellen van een 

Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een gezinsvoogd toe.

Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van deze brochure.

Doel van de ondertoezichtstelling
Het doel van de ondertoezichtstelling - ook wel OTS genoemd - is om 
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mishandeling van het kind tot een vastgelopen relatie.
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Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 10 augustus 2016 • Pagina 3

Heading van pagina, kan over meerdere 
regels indien nodig

Lopende tekst van de pagina. Soms zijn de problemen in een gezin 

zo groot dat de ontwikkeling van het kind ernstig bedreigd wordt. Is 

dat volgens de Raad in uw gezin het geval, dan heeft uw kind recht 

op bescherming. 

Dan kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht te 

stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een 

gezinsvoogd toe.
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Heading van pagina, 
kan over meerdere  
regels indien nodig

Lopende tekst van de pagina. Soms 

zijn de problemen in een gezin zo 

groot dat de ontwikkeling van het 

kind ernstig bedreigd wordt. Is dat 

volgens de Raad in uw gezin het 

geval, dan heeft uw kind recht op 

bescherming. 
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E-cards
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Verhuisbericht
Raad voor de 
Kinderbescherming
in beweging

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling 

van het kind ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in 

uw gezin het geval, dan heeft uw kind recht op bescherming. Dan 

kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht te 

stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een 

gezinsvoogd toe.  Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van 

deze brochure.

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling 

van het kind ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in 

uw gezin het geval, dan heeft uw kind recht op bescherming. Dan 

kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht te 

stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een 

gezinsvoogd toe.

Nieuwe adresgegevens:
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling 

van het kind ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw 

gezin het geval

Lezing
Een nieuwe richting
samen op weg

Lezing
Een nieuwe richting
samen op weg

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling 

van het kind ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in 

uw gezin het geval, dan heeft uw kind recht op bescherming. Dan 

kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht te 

stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een 

gezinsvoogd toe.  Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van 

deze brochure.

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling 

van het kind ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw 

gezin het geval.

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling 

van het kind ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in 

uw gezin het geval, dan heeft uw kind recht op bescherming. Dan 

kan de Raad de rechter verzoeken om uw kind onder toezicht te 

stellen van een Gecertificeerde Instelling. Deze instelling wijst een 

gezinsvoogd toe.  Wat de gezinsvoogd doet, leest u op pagina 7 van 

deze brochure.

Ondertoezichtstelling
Soms zijn de problemen in een gezin zo groot dat de ontwikkeling 

van het kind ernstig bedreigd wordt. Is dat volgens de Raad in uw 

gezin het geval.

Sanne van der Tak

Sanne van der Tak
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Promotiemateriaal
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Tekstkopje staat hierTekstkopje staat hier Tekstkopje staat hier
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Website
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Fotografie
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Uitgangspunten beeldgebruik
De RvdK biedt perspectief op betere opvoedingssituatie
Perspectief letterlijk in beeld brengen.
Perspectivische lijnen in gefotografeerde situatie.
Kijken naar de huidige en toekomstige situatie van het kind.

Kind staat centraal
Fotograferen vanuit kikkerperspectief.
Letterlijk kijken door de ogen van een kind.

Geen kinderen herkenbaar in beeld i.v.m. privacy
Kind niet frontaal in beeld brengen.
Eventueel van opzij of vanaf de achterkant, of bijvoorbeeld hand ‘spontaan’ voor het gezicht brengen.

Aansluiten bij de situatie van cliënten
Liever neutrale dan al te blije beelden. Op sommige middelen, zoals uitnodigingen, passen wel vrolijkere 
beelden.

Kind in een realistische opvoedingssituatie plaatsen
Kies alleen situaties of locaties die het werkterrein van de RvdK beslaan.

Doelgroepen
• leeftijden varieert (zie hieronder)
• allochtoon en autochtoon
• jongens en meisjes
• kinderen en ouders
• kinderen alleen of in groepje
• alle opleidingsniveaus (vmbo-gymnasium)

Voorbeelden van werkvelden in trefwoorden
• bescherming 

onveilige opvoedingssituatie, mishandeling, verwaarlozing, uitspraak rechter, ondertoezichtstelling, 
uithuisplaatsing, leeftijd 0-18

• gezag en omgang 
ouders, scheiding, omgangsregeling, twee huizen, leeftijd 0-18

• straf 
delict, politie, proces verbaal, cel, luchten, rechtszitting, uitspraak rechter, boete, justitiële  
jeugdinrichting, leeftijd 12-18

• taakstraffen 
kleine delicten, leer- en werkstraf, politie, proces verbaal, rechtszitting, leeftijd 12-18

• adoptie 
beginseltoestemming ouders, huisbezoek, wachten, jonge kinderen, uiteenlopende herkomstlanden

• leerplicht 
ongeoorloofd schoolverzuim, hangjongeren, spijbelenleeftijd tot en met 18 jaar

Fotografie

We delen de fotografie op in 3 categorieen:
1. Kind en omgeving
2. Kind
3. Omgeving 

Kind en omgeving
Binnen deze categorie vallen alle beelden die duidelijk de leefomgeving van het kind in beeld brengen. 
Het kind is vanaf een afstand gefotografeerd.

Kind 
Binnen deze categorie vallen alle beelden waarbij het kind vanaf dichtbij gefotografeerd is. 

Omgeving 
Binnen deze categorie vallen alle beelden waarbij er geen kinderen in beeld zijn. De foto 
moet tot de verbeelding spreken en geeft een duidelijk beeld van de omgeving waarin het 
kind zich bevindt. 


