
Als het mis
dreigt te

gaan met
je opvoeding…



Waarom
een
onderzoek?

De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld op 
het moment dat je ouders of andere mensen uit je omgeving 
vinden dat het mis met je gaat (of mis met je kan gaan) en stelt 
een onderzoek in. De Raad stelt een onderzoek in wanneer 
er zorgen zijn over je ontwikkeling. De Raad gaat onderzoeken 
wat er precies aan de hand is en hoe de problemen in je omgeving 
het best opgelost kunnen worden. Soms is die oplossing dat er 
(verplichte) hulpverlening komt.



Wanneer
komt

de Raad 
in actie?

De Raad komt alleen in actie als er een melding binnenkomt.  
Bijvoorbeeld van ‘Veilig Thuis’ (Advies- en Meldpunt Huiselijk  
geweld en Kindermishandeling (AMHK)), een Gecertificeerde  
Instelling of een door een gemeente aangewezen instelling 
voor jeugdhulp uit jouw woonplaats of wijk. Het kan zijn dat  
hulpverleners of mensen op jouw school (of bij de politie) 
vinden dat het niet goed met je gaat. Zij melden dat dan  
bijvoorbeeld bij bovengenoemde organisaties. Soms ziet de 
Raad zelf dat het mis met je gaat. Dit kan gebeuren als de 
Raad al bezig is met een onderzoek, bijvoorbeeld omdat je 
met de politie in aanraking bent gekomen. Dan kan de Raad 
besluiten om een onderzoek naar je thuissituatie te doen.



Problemen in jullie gezin?

De instellingen voor jeugdhulp kijken eerst of er inderdaad  
ernstige problemen zijn in jullie gezin. Als dat zo is, wordt 
er gekeken of de problemen via vrijwillige hulp kunnen 
worden opgelost. Als dat niet mogelijk is, dan wordt er een 
melding bij de Raad voor de Kinderbescherming gedaan. 
Het kan voorkomen dat er eerst een gesprek plaatsvindt 
met iemand van de gemeente en jou en je ouder(s) voordat 
er een melding wordt gedaan.



Ik spijbel de laatste tijd 
wel erg veel...
en m’n ouders hebben
het niet eens in de gaten



Wat
onderzoekt

de Raad
precies?

Als de Raad ingeschakeld wordt, gaat iemand van de Raad met 
jou en je ouders praten. Dat noem je een raadsonderzoeker.   
Hij of zij bekijkt samen met jou en je ouders wat er moet gebeuren 
om de problemen op te lossen en om te kunnen beoordelen of er  
verplichte hulp moet komen. De raadsonderzoeker praat ook 
met mensen op je school, met eventuele hulpverleners die bij 
jouw gezin betrokken zijn en anderen uit je omgeving.



Van het onderzoek wordt een rapport gemaakt. In dit rapport 
staat wat de Raad vindt van jouw situatie, maar ook wat jouw 
eigen verhaal is en wat er volgens je ouders en andere mensen 
uit jouw omgeving aan de hand is. Ook staat er in of de Raad 
een verzoek doet bij de rechter voor een kinderbeschermings-
maatregel. Het besluit wordt zowel met je ouders als met jou 
besproken. Als het rapport klaar is en er wordt gevraagd om een 
kinderbeschermingsmaatregel, dan stuurt de raadsonderzoeker 
het rapport ook naar de rechter.

Het rapport Hoe gaat het
nu verder?
Het onderzoek maakt duidelijk of het nodig is dat er verplichte 
hulp komt en of de kinderrechter wordt ingeschakeld. Als 
de kinderrechter wordt ingeschakeld, kan hij bepalen dat er 
iemand komt die jou en je ouders (gedwongen) gaat begeleiden 
bij jouw opvoeding. Dat noem je een gezinsvoogd. 



Nooit gedacht dat
mijn ouders ook
nog opgevoed
moesten worden



Een kinderbeschermings-
maatregel

Een kinderbeschermingsmaatregel kan door de rechter opgelegd 
worden als er grote zorgen zijn over jouw thuissituatie en nadat de 
Raad voor de Kinderbescherming daarom gevraagd heeft. Er zijn 
twee kinderbeschermingsmaatregelen: de Ondertoezichtstelling 
(OTS) en de gezagsbeëindigende maatregel. De OTS komt het 
meeste voor en leggen we hierna aan je uit.



ondertoezichtstelling

Wat
betekent een

voor jou

Bij een OTS begeleidt en ondersteunt een gezinsvoogd jou 
en je ouders bij jouw opvoeding. De gezinsvoogd praat met 
jullie over de situatie en gaat samen met jou, je ouders en 
mensen uit jullie omgeving op zoek naar oplossingen. Op die 
manier zorgt hij ervoor dat je ouders jou weer zonder hulp van 
buitenaf kunnen opvoeden. 

Een OTS duurt maximaal één jaar. Als de gezinsvoogd vindt 
dat de problemen na een jaar nog niet zijn opgelost, kan hij de 
kinderrechter vragen om de OTS te verlengen.



Verdere
hulp 

Er kan ook uit het onderzoek komen dat het toch niet nodig is 
de rechter in te schakelen. Je wordt dan (weer) verwezen naar 
jeugdhulpverlening. Je hebt dan niet meer te maken met de 
Raad. Bij deze instelling voor jeugdhulp zullen ze jou verdere 
hulp bieden.



Meer
informatie

De Raad voor de Kinderbescherming heeft locaties verspreid over heel Nederland. 
Wil je meer informatie over de Raad of wil je weten wat het adres is van een locatie 
bij jou in buurt? Kijk dan op www.kinderbescherming.nl. 

Heb je vragen over jouw situatie, dan kun je ook bellen met de Kindertelefoon: 
0800-0432 of je kijkt op www.dekindertelefoon.nl. Als je al hebt gesproken met 
een raadsonderzoeker, dan kun je hem of haar natuurlijk ook bellen.
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De inhoud van deze brochure
Dit is een brochure van de Raad voor de Kinderbescherming. Hierin kun je lezen wat 
er met je kan gebeuren wanneer de Raad zich met jou bezighoudt als er problemen 
zijn bij je opvoeding. En hoe het daarna verder gaat. 
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