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Binnen nu en ongeveer een jaar word ik 18! 
 
Je wordt bijna 18 jaar! 
Wanneer je 18 jaar wordt, veranderen er een aantal dingen. 
Het betekent dat je zelf dingen moet regelen, ondertekenen en toestemming moet geven voor van alles 
en nog wat. 
Alle veranderingen kunnen ook van grote invloed zijn op de financiële situatie thuis. 
In deze brief willen wij je uitleggen wat er allemaal nodig is om het op je 18e verjaardag goed geregeld 
te hebben. 
 

Wat moet je regelen voor je 18E? 
(je kunt dit al doen wanneer je ongeveer 17½ jaar bent) 
 

 Digid 
Je moet een Digid aanvragen, omdat er veel geregeld moet worden bij de overheid op jouw 
naam en BSN nummer. www.digid.nl/aanvragen 
De digitale post van de overheid komt in Mijn Overheid, die moet geopend worden met je 
Digid. 
Als je de post thuis in de brievenbus wilt krijgen moet je dit aangeven. 
mijn.overheid.nl 
 

 Kinderbijslag 
Omdat de kinderbijslag stopt voor je ouders of verzorgers kun je bij DUO (Dienst Uitvoering 
Onderwijs) een tegemoetkoming scholieren aanvragen (alleen wanneer je met 18 jaar nog op 
school blijft). 
De gegevens hiervan staan op de volgende website: duo.nl  
Kijk daarna bij ‘tegemoetkoming scholieren aanvragen voor VSO’. 
 

 Zorgverzekering 

Na je 18e loopt de zorgverzekering niet meer via je ouders of verzorgers. 
Je moet dit zelf regelen en de zorgverzekering staat dan ook op jouw naam. 
Je kunt zorgtoeslag aanvragen. 
Je krijgt een deel van de kosten terug, die je voor de zorgverzekering moet betalen. 
www.belastingdienst.nl  Kijk bij zorgtoeslag aanvragen. 
 

 Wettelijke Bevoegdheden 
Wanneer je 18 jaar bent, ben je volwassen en moet je alles zelf ondertekenen. 
Soms is het ook beter om ouders of iemand anders officieel aan te wijzen die je gaat helpen. 
Je kan dit regelen door b.v. bewindvoering aan te vragen. 
Iemand die jij vertrouwt kijkt dan altijd mee met allerlei aanvragen en helpt jou met alles. 
www.rijksoverheid.nl  Kijk bij bewindvoering, mentorschap of curatele aanvragen. 
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 Zelfstandige Externe Stage 
Wanneer je in het VSO zelfstandige externe stage gaat lopen, dat is een stage buiten school bij 
een bedrijf of instelling, of een stage bij de dagbesteding,  is daar een indicatie voor nodig. 
Bij de ene zorgaanbieder is een indicatie vanaf de 1e dag stage nodig, bij de ander vanaf 2 dagen 
stage. 
De indicatie wordt door de gemeenteafdeling Jeugd afgegeven.  
Als je 18 jaar wordt, gaat deze indicatie naar de afdeling Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. 
Een consulent van ‘de Toegang’ of gemeente kan je ouders of verzorgers daarbij helpen.  
Ook kan het zijn dat je een indicatie hebt uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), dan gaat het 
weer op een andere manier. Een indicatie voor WLZ vraag je aan bij www.ciz.nl 

 

 Uitstroombestemming 
Er zijn 2 uitstroombestemmingen: dagbesteding of (beschutte)arbeid. 
Wanneer je uitstroombestemming definitief is kun je bij het UWV een ‘aanvraag beoordeling 
arbeidsvermogen’ doen. 
Welke keuze je gaat aanvragen en wat je daar voor nodig is, wordt vanuit school besproken met 
jou en je ouders of verzorgers: het kan dan bv gaan om een Afspraakbaan, beschut werk of 
een Wajong aanvraag.  
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