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Beste leerling,

Je hebt nu een aantal jaar praktijkschool achter de rug. Een periode waarin je hard hebt gewerkt om jezelf 
te leren kennen én uit te vinden wat het beste bij je past en je interesse heeft. Je hebt een uitstroomrichting 
gekozen die leidt naar werk waar je gelukkig van wordt en dat bij jou past. 

Als je van school gaat, ben je (bijna) 18 jaar. 18 is de leeftijd waarop je officieel volwassen bent. Dat betekent 
dat je met veel ‘volwassen zaken’ te maken krijgt. Daar bereiden we je zo goed mogelijk op voor. De vakdocenten 
én je mentor doen dat samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s).

In dit boekje staat veel informatie over zaken waarmee je in je (werkende) leven te maken krijgt. In de uitstroom
fase neemt de mentor deze informatie met je door. Je krijgt dit boekje ook mee als je de school verlaat. 

We hopen dat het je helpt om goede keuzes te maken en dat je 
gelukkig wordt in je werk en in je leven. Heel veel succes!

Dhr. L. Bremekamp
Directeur

VOORWOORD 
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1 BIJNA VOLWASSEN 
Je bent (bijna) 18 jaar. Op die leeftijd ben je voor de wet volwassen. Je moet dan een aantal 
zaken zelf regelen. Er verandert vooral veel op financieel gebied. 

Je mag nu zelf beslissingen nemen over geldzaken. Je kunt zonder toestemming abonnementen 
afsluiten. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schulden, betalings achterstanden en 
afgesloten contracten. Dat is een grote verantwoordelijkheid. 

Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen je bij financiële beslissingen helpen. Je kunt ook hulp vragen 
van school of MEE.

(Ben je tussen de 18 en 21 jaar, dan zijn je ouder(s)/verzorger(s) nog wél onderhoudsplichtig. 
Dat betekent dat ze er nog steeds verantwoordelijk voor zijn dat je onderdak, kleding, voeding, 
scholing en medische hulp krijgt.)
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2 DIGID

School en MEE kunnen je hierbij helpen.

Wil je uitleg over DigiD? 
Scan de QRcode met je camera app.

Bij de overheid kun je veel zaken via internet regelen. Omdat het belangrijke zaken zijn, 
wil de overheid kunnen zien dat jij het bent. Anders gezegd: je moet jezelf op 
internet kunnen identificeren. 

Hoe weet de overheid dat jij het bent, en niet iemand anders? Daarvoor is DigiD bedacht. 
DigiD betekent ‘Digitale identiteit’. 

Je hebt een DigiD nodig om te kunnen inloggen op websites van de overheid. Bijvoorbeeld 
van de gemeente, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de politie en de Belastingdienst. 
Je kunt je DigiD ook gebruiken in het ziekenhuis, bij de apotheek of voor je zorgverzekering.

Je DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord dat je zelf kiest. Op de website 
digid.uabc.nl (geen www!) wordt uitgelegd wat DigiD is en hoe je het kunt aanvragen. Ook 
kun je daar oefenen met het aanvragen. Het aanvragen van een DigiD is gratis.

https://digid.uabc.nl/nl/
https://digid.uabc.nl/nl/


GELDZAKENZAKEN
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De volgende onderwerpen zijn belangrijk 
als het om geld gaat:

> loon
> sparen
> omgaan met geld
> bankrekening
> overeenkomsten
> einde kinderbijslag en tegemoetkoming scholieren

3 GELDZAKEN
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LOON 
Je gaat straks werken, of misschien werk je nu al. Je hebt dan 
recht op loon, dat je ontvangt op je bankrekening.

Tussen je 15e en 23e jaar heb je sowieso recht op het 
minimumjeugdloon. Dat is wat iedere werkgever in Nederland 
minimaal moet betalen.

Het minimumjeugdloon is vastgesteld als een bruto bedrag. Dat wil 
zeggen dat er nog belasting en premies afgaan. Het loon dat je op je 
rekening krijgt, noemen we nettoloon. Soms verdien je meer dan het 
minimumjeugdloon. In sommige branches is dat afgesproken in een cao. 

De hoogte van je loon hangt ook af van het aantal uren dat je werkt. 
Maximaal is dat 36, 38 of 40 uur per week, afhankelijk van je werkgever.

BELASTINGAANGIFTE 
Je betaalt vaak meer belasting over je loon dan uiteindelijk hoeft. Daardoor 
kun je misschien geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Vul daarom 
1 keer per jaar je belastingaangifte in. www.belastingdienst.nl. 

SPAREN
Sparen is het opzij zetten van 
geld. Als je spaart, zet je op een 
bankrekening geld opzij voor een 
grote uitgave of voor noodgevallen. 
Dat is belangrijk, want als dan 
bijvoorbeeld je mobiele telefoon 
kapot gaat, heb je genoeg geld om 
een nieuwe te betalen. Dan hoef je 
geen geld te lenen. Zo voorkom je 
schulden.

http://www.belastingdienst.nl
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LENEN
Lenen kost altijd geld. Omdat je leent, betaal je rente. 
Je moet dus meer geld terugbetalen dan je hebt geleend. 

Lenen gaat tegenwoordig erg makkelijk. Daarom is het 
belangrijk om de gevaren van lenen te kennen. Wanneer 
je geld leent en niet op tijd terugbetaalt, krijg je schulden.

RECLAME
Bedrijven maken reclame om ervoor te zorgen dat 
jij hun producten koopt. Reclame kom je elke dag 
tegen. Niet alleen op tv; het is overal om je heen:
> op de computer
> in de bushalte
> in etalages
> op je telefoon.

Denk goed na of je een product echt nodig hebt, 
voordat je het koopt. Pas op met aanbiedingen. 
Ze lijken vaak mooier dan ze zijn.

Volwassen worden heeft niet alleen maar 
voordelen. Wanneer je 18 jaar bent, ben je ook 
aansprakelijk voor je eigen schulden. Pas dus op 
met het afsluiten van leningen. Alle financiële 
gevolgen komen voor jouw rekening (en gaan van 
jouw bankrekening af).

Schulden kunnen worden opgeëist door degene 
die het geld moet ontvangen. Er kan dan beslag 
worden gelegd op je spullen. Eventueel worden 
je spullen verkocht.

Als je leent, word je geregistreerd in het Bureau 
Krediet Registratie (BKR). Als je niet precies weet 
waar je schulden hebt en hoeveel, kun je dat 
opvragen bij het BKR: www.bkr.nl.

School en MEE kunnen je hierbij helpen.

ZELF AANSPRAKELIJK VOOR SCHULDEN

OMGAAN MET GELD

http://www.bkr.nl
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HEB JE VRAGEN?
In dit boekje zeggen we vaak: 

                 School en MEE kunnen je hierbij helpen.

MEE is een organisatie die mensen met een hulpvraag helpt om mee te 
doen in de samenleving. Je kunt er bijvoorbeeld terecht met vragen over 
school, werk, zelfstandig wonen, gezondheid, sporten en het omgaan met 
regels en geld.

Jij kunt terecht bij MEE Utrecht, Gooi & Vecht. De bezoekadressen zijn 
Pallas Athenedreef 10 in Utrecht en Oude Torenstraat 45 in Hilversum 
(alleen op afspraak). Je kunt bellen naar 0302642200 of mailen naar 
info@meeugv.nl. Of kijk bij de veelgestelde vragen op www.mee.nl.

mailto:info%40mee-ugv.nl?subject=
http://www.mee.nl
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SCHULDHULPVERLENING
Schulden hebben is erg vervelend. Als je rekeningen 
niet meer kunt betalen of als je onvoldoende geld 
overhoudt om van te leven geeft dit spanning. Durf 
om hulp te vragen! Dit kun je bijvoorbeeld doen bij het 
Leger des Heils (www.legerdesheils.nl) of bij het Sociaal 
Plein van de gemeente waar je woont. School kan je 
hierbij ook helpen.

BANKREKENING
Voor bijna alle geldzaken heb je een bankrekening nodig. 
Met een bankrekening kun je:
> loon ontvangen
> sparen
> rekeningen betalen
> huurtoeslag ontvangen
> zorgtoeslag ontvangen
> tegemoetkoming scholieren ontvangen
> studiefinanciering ontvangen.

Je kunt een bankrekening openen bij verschillende 
banken, zowel online als bij een bankkantoor in je buurt.

School en MEE kunnen je hierbij helpen.

http://www.legerdesheils.nl
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Als je 18 wordt, mag je overeenkomsten afsluiten.
Er zijn verschillende soorten overeenkomsten, zoals:
> abonnementen
> contracten
> koopovereenkomsten
> leningen

Een overeenkomst is een grote verantwoordelijkheid. 
Stel, je neemt een abonnement voor je telefoon. Dan 
moet je 12 of 24 maanden lang een vast bedrag per 
maand betalen. Je zit dus voor een lange tijd aan de 
overeenkomst vast.

OVEREENKOMSTEN  

Voor je een overeenkomst sluit, moet je goed nadenken. 
> Heb ik het wel nodig? 
> Kan ik het bedrag iedere maand betalen?
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 EINDE KINDERBIJSLAG 
De overheid betaalt mee aan de kosten voor opvoeding en verzorging van kinderen van 0 tot 
18 jaar. Dit is de kinderbijslag. Deze eindigt wanneer je 18 jaar wordt. Je ouder(s)/verzorger(s) 
krijgen dat geld dus niet meer.

Soms ontvangen ouder(s)/verzorger(s) naast kinderbijslag een extra maandelijkse bijdrage van de 
overheid. Dit heet het kindgebonden budget. Ook dit stopt als je 18 wordt.

TEGEMOETKOMING SCHOLIEREN
Je ouder(s)/verzorger(s) konden je schoolkosten altijd betalen uit de kinderbijslag en het
kindgebonden budget. Na je 18e krijgen zij dat geld niet meer. 

Maar zit jij op dat moment nog bij ons op school? Dan kom je in aanmerking voor een 
tegemoetkoming scholieren. Dit is geen lening, maar een gift. Je hoeft het geld dus niet 
terug te betalen.

Een tegemoetkoming scholieren moet je zelf aanvragen. Dat doe je bij DUO (Dienst Uitvoering 
Onderwijs): www.duo.nl. Je ontvangt het geld op je bankrekening.

School en MEE kunnen je hierbij helpen.

http://www.duo.nl
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4 BEWINDVOERING,
MENTORSCHAP EN
CURATELE

School en MEE kunnen je hierover meer 
informatie geven.

Voor de wet zijn mensen vanaf 18 jaar meerderjarig en handelings bekwaam. 
Dat betekent dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor alles wat ze doen. Soms is 
iemand niet voldoende handelingsbekwaam. Er zijn 3 soorten maatregelen om 
iemand te beschermen. 

Bewindvoering Lukt het niet geldzaken te regelen? Dan kan een 
bewindvoerder dit voor je doen. 
Mentorschap Lukt het niet te beslissen over persoonlijke (nietfinanciële) zaken zoals 
gezondheid, verzorging of begeleiding? Dan kan een mentor deze beslissingen voor je 
nemen.
Curatele Als beide niet lukt, dan kan een curator dit voor je doen. 
Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam.
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School en MEE kunnen je hierbij helpen.

Het duurt vaak lang voor je in aanmerking komt voor een leuke studentenkamer 
of een appartement. Daarom is het verstandig om je in te schrijven zodra je 18 
jaar wordt. Dat kan op een kamersite of bij woningnet: www.woningnet.nl.

WOONLASTEN
In een huis wonen kost elke maand veel geld. Je moet betalen voor huur, 
water, gas, licht en internet. We noemen deze kosten woonlasten.

HUURTOESLAG
Soms betaalt de overheid een deel van de kosten van een huurhuis. Dit 
noemen we huurtoeslag. Je ontvangt deze toeslag op je bankrekening.

De hoogte van de huurtoeslag hangt af van je inkomen. Hoe meer je 
verdient, hoe minder je krijgt. Huurtoeslag kun je aanvragen bij de 
Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

5 WONEN 

http://www.woningnet.nl
http://www.belastingdienst.nl
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BEGELEIDING IN 
THUISSITUATIE 
Misschien heb je naast begeleiding op je werk ook 
begeleiding in je thuissituatie nodig. Daarvoor zijn er 
twee mogelijkheden.

Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning)
Het doel van deze wet is om je te helpen zodat jij zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Je kunt ook 
worden geholpen om andere mensen te blijven ontmoeten. 
Bijvoorbeeld bij vrijetijdsbesteding. 

Je kunt deze voorziening aanvragen bij het Sociaal Plein van 
de gemeente waar je woont.

Wlz (Wet langdurig zorg)
Als je 24 uur per dag zorg en begeleiding nodig hebt, kun je 
een Wlz aanvraag doen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ) beoordeelt of je hiervoor in aanmerking komt. Met 
deze indicatie kun je ook begeleid wonen.

Het is moeilijk deze indicatie te krijgen. Vraag hulp bij MEE. 
School kan je hier ook bij helpen. 
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School en MEE kunnen je hierbij helpen.

6 VERZEKERINGEN 

ZORGTOESLAG
Een zorgverzekering kost maandelijks heel wat 
geld. Soms betaalt de overheid een deel van de 
kosten. Dit noemen we zorgtoeslag. Je ontvangt 
deze toeslag op je bankrekening.

De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van je 
inkomen. Hoe meer je verdient, hoe minder 
je krijgt. Zorgtoeslag kun je aanvragen bij de 
Belastingdienst. www.belastingdienst.nl.

Als kind ben je meeverzekerd met je ouder(s)/
verzorger(s). Maar dat verandert als je 18 wordt. 
Binnen één maand na je 18e verjaardag moet 
je zelf een zorgverzekering afsluiten. Je moet 
hier maandelijks een bedrag voor betalen. Het 
afsluiten van een zorgverzekering is verplicht.

Je kunt verschillende pakketten kiezen. Alleen 
het basispakket is verplicht. Voor het basispakket 
hebben zorgverzekeraars een acceptatieplicht. 
Ze moeten je dus aannemen. Kijk voor 
informatie bijvoorbeeld op 
scholieren.nibud.nl/artikel/mijnzorgverzekering/.

ZORGVERZEKERING
Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering 
hebben. Deze verzekering betaalt de kosten als je 
ziek bent of medische zorg nodig hebt.

http://www.belastingdienst.nl
http://scholieren.nibud.nl/artikel/mijn-zorgverzekering/
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WA-VERZEKERING 
Een WAverzekering is verplicht als je in het bezit bent van een auto, motor of scooter. Deze verzekering 
vergoedt de schade die je met je auto, motor of scooter bij een ander hebt gemaakt.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Het kan gebeuren dat je per ongeluk iets kapot maakt wat niet van jezelf is. Bijvoorbeeld wanneer je 
de telefoon van een vriend uit je handen laat vallen.

Of je veroorzaakt per ongeluk lichamelijke schade toe. Bijvoorbeeld wanneer iemand tijdens het sporten 
door jou onbedoeld gewond raakt. De aansprakelijkheidsverzekering dekt deze schade. Zolang je thuis 
woont, val je onder de verzekering van je ouder(s)/verzorger(s). Vraag aan je ouder(s)/verzorger(s) of zij een 
aansprakelijkheidsverzekering hebben. Als je niet meer thuis woont, moet je zelf een verzekering afsluiten. 
Deze verzekering kost een paar euro per maand.

Je bent niet verzekerd voor schades die met opzet zijn ontstaan.
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1 juli 2020 is de nieuwe Donorwet ingegaan. 
Iedereen in Nederland vanaf 18 jaar komt dan in 
het donorregister. Je moet dan een keuze over 
orgaandonatie maken. Op de vraag of je donor wilt 
worden, kun je kiezen uit 3 mogelijkheden:
1. Ja
2. Nee
3. Iemand anders beslist

Als je niets invult, staat er bij je naam 
‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. 
Op www.donorregister.nl kun je je keuze invullen, 
bekijken of veranderen.

Op de website www.donorregister.nl wordt in een 
video alles over het donorregister uitgelegd.

7 DONORREGISTER

Wil je uitleg over 
het donorregister?
Scan de QR-code 
met je camera app. 
Scroll naar beneden 
om de video te 
bekijken.

https://www.donorregister.nl/
http://www.donorregister.nl
http://www.donorregister.nl
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Op het praktijkonderwijs vraag je in het laatste schooljaar samen met je mentor 
en ouder(s)/verzorger(s) een beoordeling arbeidsvermogen aan bij het UWV. 
Afhankelijk van je mogelijkheden wordt een uitstroomtraject uitgezet: ga je 
werken of misschien toch verder leren?

Misschien kan je huidige stageplek je toekomstige werkplek worden. 
In overleg met je stageplek kijkt je mentor wat daarvoor nodig is. 
Daarbij krijgt hij of zij hulp van de gemeente.

Wanneer je mentor vindt dat beschut werk een beter uitstroomtraject is, 
dan zal hij of zij dat met jou en je ouder(s)/verzorger(s) bespreken.

8 WERKEN EN/OF LEREN 
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Alle leerlingen die praktijkonderwijs hebben gevolgd, 
kunnen in het doelgroepregister worden opgenomen. 
Sta je in dit register, dan heeft het voor bedrijven of 
organisaties (financiële) voordelen om jou in dienst te 
nemen. Je kans op het vinden van een baan wordt groter 
en de kans op het krijgen van ontslag wordt kleiner.

Voor jou zitten er geen nadelen aan; je krijgt gewoon 
salaris en pensioenopbouw. Dit is hetzelfde als bij andere 
werkgevers. Je kunt je ook weer uitschrijven maar dan 
komen de voordelen te vervallen. 

Je kunt je inschrijven voor het doelgroepregister bij het 
UWV. Wij kunnen dat op school voor je regelen, uiteraard 
na overleg met jou en je ouder(s)/verzorger(s). Inschrijving 
in het doelgroepregister is niet nodig als je een wajong
uitkering hebt of beschut werk gaat doen.

Op school kunnen we jou, je ouder(s)/verzorger(s) en je 
werkgever uitleg geven over het doelgroepregister. 

DOELGROEPREGISTER
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WAJONG/DAGBESTEDING
Je kunt nu en in de toekomst niet werken? 
Dan val je onder Wajong en kun je werken in de 
dagbesteding. Je ontvangt dan geen salaris, maar een 
Wajonguitkering. Leerlingen uit het praktijkonderwijs 
komen hier in principe niet voor in aanmerking.

BESCHUT WERK
Je kunt werken, maar je hebt daar veel 
begeleiding bij nodig? Dan krijg je een advies
voor beschut werk.

DOELGROEPREGISTER
Je komt van de praktijkschool en je hebt je voor 

het doelgroepregister aangemeld. Als je nog geen baan 
hebt, gaat de jobcoach van de gemeente samen met jou op 
zoek naar werk.

REGULIERE ARBEID
Je kunt werken en je bent in staat zelfstandig 
ten minste het minimumloon te verdienen? 
Dan helpt de school je bij het vinden van een passende 
werkplek.

VERVOLGONDERWIJS
Je wilt eerst nog verder leren? In overleg met je mentor 
kan dat. De school helpt je bij het vinden van een passende 
opleiding.

WANNEER KOM IK IN
AANMERKING VOOR... 
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Je mag tot je 18e bij ons op school blijven. Wil je verder leren, dan kun je in 
overleg met je mentor naar het mbo. Er zijn mbo-opleidingen op niveau 1, 2, 3 
en 4. Veel opleidingen zijn er in twee vormen: BOL en BBL. 

LEREN: MBO

School en MEE kunnen je hierbij helpen.

BBL
De beroepsbegeleidende leerweg 
(BBL) is een combinatie van 
werken en leren.
Meestal ga je 1 dag in de week 
naar school en werk je 4 dagen per 
week bij een leerbedrijf. Je ontvangt 
daarvoor salaris van het leerbedrijf. 
Voor een BBLopleiding heb je dan 
ook geen recht op studiefinanciering. 
Je hebt ook geen recht op een 
studentenreisproduct. Eventuele 
schoolkosten moet je zelf betalen.

Een BBLopleiding is goedkoper dan 
een BOLopleiding. De werkgever 
draagt meestal bij in de kosten.

BOL
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je het grootste deel van de week 
naar school. Je loopt wel stage om praktijk ervaring op te doen. Hoe vaak je 
op stage gaat, verschilt per opleiding. Maar het is minstens 20 procent van de 
opleiding, dat is gemiddeld 1 dag in de week.

Voor een BOLopleiding heb je recht op studiefinanciering. Hiermee kun je de 
studiekosten betalen. Je ontvangt het geld op je bank rekening. Als je binnen 10 
jaar afstudeert, hoef je het niet terug te betalen. Je hebt ook recht op een een 
studentenreisproduct (OVkaart). Studiefinanciering en een studentenreisproduct 
vraag je aan bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs): www.duo.nl. De aanvraag van 
studiefinanciering en een studentenreisproduct is gratis.
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ENTREEOPLEIDING 
Je kunt in het mbo ook starten met een entreeopleiding op 
niveau 1. Deze opleiding duurt een jaar. Je werkt in kleine 
groepjes en krijgt les van een vast team van docenten.

Tijdens een entreeopleiding leer je een beroep kennen, 
krijg je theorie op school en loop je stage of werk je bij een 
erkend leerbedrijf. Daarnaast leer je plannen en krijg je vakken 
als Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. Samen met 
je studieloopbaanbegeleider kijk je waar je goed in bent en wat 
je passie is. Zo word je klaargestoomd om door te stromen naar 
een mboopleiding niveau 2 of naar werk. 
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9 NAZORG  
ACTIVITEITEN 
Als je de school verlaten hebt, blijf je nog twee jaar bij 
ons in beeld. Dit noemen we nazorgplicht. Wij bellen of 
schrijven je nog een paar keer. Dan willen we weten of 
je werkt, een opleiding volgt of dat je thuis zit. Als we 
je niet kunnen bereiken, dan bellen we met de gemeente 
waar je woont, je opleiding of je werkgever.

TERUGKOMAVOND
Je blijft welkom op school. Elke maandag is er een 
terugkomavond. Nog twee jaar nadat je de school verlaten 
hebt, kun je hier terecht met allerlei vragen.
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THEORIELESSEN AUTO
Heb je autorijles? Of ga je hier binnenkort mee beginnen? 
Dan kun je tijdens de terugkomavond theorieles volgen. 
We houden de lessen zo praktisch mogelijk. Je krijgt er ook 
huiswerk voor mee. De lestijd is van 19.00 tot 20.00 uur.

HULP BIJ HUISWERK
Je kunt tijdens de terugkomavond bijvoorbeeld aan je 
Engelse taal of rekenen werken. Of uitleg vragen als je op 
het mbo zit en moeite hebt met een bepaald vak. Je kunt 
ook aan een werkstuk werken. Iedereen werkt individueel.

HULP BIJ GELDZAKEN
Heb je vragen over zorgtoeslag of andere geldzaken? Deze 
kun je tijdens de terugkomavond stellen. We helpen je ook 
bij het invullen van lastige formulieren en brieven die je hebt 
gekregen. We doen dat op zo’n manier dat je het later zelf 
ook kunt. We besteden elke week klassikaal een half uur aan 
budgetteren. Door te budgetteren wordt overzichtelijk wat je 
inkomsten en uitgaven per maand zijn.

ANDERE VRAGEN
Tijdens de terugkomavond is er altijd een plek met 
informatie over studiefinanciering, hulp bij het vinden van 
werk, formulieren van gemeenten, enzovoort. Hier kun 
je ook vragen stellen. Kunnen we de vraag niet meteen 
beantwoorden, dan vragen we het na en geven de volgende 
keer het antwoord. Wij hebben regelmatig contact met 
gemeenten en MEE voor raad en advies. Daarnaast kun je 
natuurlijk zelf ook altijd terecht bij MEE en bij het sociaal 
plein van de gemeente bij jou in de buurt.

GOED OM TE WETEN
De terugkomavond duurt officieel tot 22.00 uur, maar eerder 
weggaan mag ook. Van iedereen die er is, verwachten we 
een duidelijke motivatie en inzet. Heb je behoefte aan een 
plek om gewoon te chillen en anderen te ontmoeten, laat 
ons dat dan weten. Dan kijken we wat er mogelijk is. We 
vinden het erg belangrijk dat oudleerlingen een plek hebben 
waar ze altijd naar toe kunnen.
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      NAZORG- 
ACTIVITEITEN

NAZORGBEGELEIDING
We begeleiden oudleerlingen op individueel 
niveau. Heb je bijvoorbeeld problemen op het 
gebied van werken, wonen of vrije tijd. Of 
gaat het met je financiën niet goed. Dan kun 
je je oudmentor benaderen. 

HEEL LEUK
Ieder jaar organiseren we een aantal 
activiteiten met oudleerlingen. We gaan 
bijvoorbeeld bowlen, sporten of samen eten.
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      NAZORG- 
ACTIVITEITEN

10 CHECKLIST 
●● DigiD

●● Zorgverzekering

●● Zorgtoeslag 

●● Aansprakelijkheidsverzekering

●● WAverzekering (als je een auto, motor of scooter hebt)

●● Bankrekening

●● Donorregistratie

●●  Ga je een BOLopleiding doen? Vraag studiefinanciering en een 
studentenreisproduct(OVkaart) aan. 

●●   Inschrijven bij woningnet of een kamersite

●●  Start met sparen. Wil je op vakantie of een nieuwe telefoon? 
Heb je onverwachte uitgaven (bijvoorbeeld je computer gaat kapot, 
je huisdier moet naar de dierenarts)? Zorg voor spaargeld!

●●  Bewaar je diploma, getuigschrift en behaalde certificaten. 

●●  Bewaar belangrijke documenten. Zoals de pin en pukcode van je telefoon, 
contracten van abonnementen, rekeningen en garantiebewijzen. 

●●  Kom naar de nazorgavonden van de Gooise Praktijkschool.



HANDIGE WEBSITES
www.18ennu.nl  Informatie over wat je allemaal moet regelen als je 18 wordt.
www.belastingdienst.nl  Voor het aanvragen van zorgtoeslag en huurtoeslag.
www.digid.nl  Voor het aanvragen van een DigiD.
www.donorregister.nl Informatie over orgaandonatie.
www.duo.nl  Voor het aanvragen van een tegemoetkoming scholieren of studiefinanciering.
www.mee.nl Informatie en plaatselijke adressen van MEE.
www.mijnoverheid.nl Website van de overheid.
www.nibud.nl  Informatie over geldzaken.
www.uwv.nl Informatie over uitkeringen bij werkloosheid, ziekte en/of arbeidsbeperktheid.
www.woningnet.nl Informatie over (huur)woningen.
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www.gooisepraktijkschool.nl
Laapersboog 5, 1213 VC Hilversum, 0356264040, infogps@gsf.nl
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http://www.donorregister.nl
http://www.duo.nl
http://www.mee.nl
http://www.mijnoverheid.nl
http://www.nibud.nl
http://www.uwv.nl
http://www.woningnet.nl
https://gsf.nl/gooisepraktijkschool/
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