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kinderen 'onder; toezicht gesteld'. Deze 

kinderbeschermingsmaatregel word t 

opgelegd door de kinderrechter wanneer 

kinderen in hun ontwikkeling worden 

bedreigd of wanneer zij het gevaar lopen 

te ontsporen. Als vrijwillige hulpverlening 

niet werkt is de ondertoezichtstelling 

een laatste station. 

De gezinsvoogd is degene die de uit

voering van de OTS-maatregel moet 

verzorgen. Hij moet met de ouders en 

de kinderen de problemen oplossen. 

Hoe gaat dat in de praktijk ? Wat vinden 

de ouders en de kinderen van de aange

boden hulp ? Is de aangeboden hulp een 

antwoord op de problemen binnen het 

gezin ? 

Om over die 'dynamische driehoek' meer 

te weten te komen, zijn 19 OTS-zaken 

een jaar lang gevolgd en systematisch 

onderzocht. 

In deze studie wordt dat onderzoeken 

de uitkomsten ervan beschreven. 

Eb uron 


