Afvinklijst voor als je bijna 18 bent:

Het is verstandig hier 3 maanden voor je verjaardag al mee te beginnen. Het duurt namelijk altijd een
tijdje voordat de aanvragen verwerkt zijn.
Stap 1 is altijd het aanvragen van de DigiD.
Die heb je namelijk bij DUO, belastingdienst en zorgverzekering nodig.

o DigiD aanvragen op www.digid.nl
Zorg ervoor dat je de gekozen gebruikersnaam en het wachtwoord onthoudt! Die heb je
namelijk nodig als je later de activatiecode moet invullen (die krijg je thuisgestuurd per brief
binnen 5 dagen). Je moet bij het aanvragen ook de sms en emailfunctie activeren!

o Tegemoetkoming scholieren DUO aanvragen op www.duo.nl
Je kunt ook de formulieren bij de uitstroom coördinator halen.
Na de aanvraag krijg je een brief thuis en kun je inloggen op DUO met je DigiD.
De tegemoetkoming gaat pas in op de eerste dag van het kwartaal na je 18e verjaardag. De
kwartaaldatums zijn 1 januari/1 april/ 1 juli/ 1 oktober. Dus als je bijvoorbeeld op 16 januari
18 wordt, krijg je tegemoetkoming scholieren vanaf 1 april en dit bedrag wordt eind april
overgemaakt. Je ouders krijgen voor het 1e kwartaal namelijk nog gewoon kinderbijslag. Deze
wordt dan overgemaakt op 1 april.
Let op: Zolang je op Praktijkschool Breda zit, heb je GEEN RECHT op een OV-kaart. Je bent
namelijk een scholier en geen student. Vraag deze dus ook niet aan om hoge boetes te
voorkomen.
Als je niet naar een vervolgopleiding uitstroomt, moet je ZELF je tegemoetkoming scholieren
stopzetten. Dit doe je in Mijn Duo (inloggen met DigiD). Dit doe je per 31 juli. Ga je wel naar
een MBO na Praktijkschool Breda, dan vraag je studiefinanciering aan per 1 augustus.
Je tegemoetkoming scholieren stopt dan vanzelf.

o Zorgverzekering regelen
Vaak heeft de zorgverzekering waar je al bij zit, een jongerenverzekering.
Dan kun je zo overstappen.
Je kunt ook digitaal inloggen bij je zorgverzekering . Hier heb je ook je DigiD voor nodig.

o Zorgtoeslag aanvragen op www.belastingdienst.nl
Kies in het beginscherm voor Toeslagen en dan voor inloggen op mijn toeslagen. Log in met
je DigiD. Je kunt dit ook doen met een app van de belastingdienst.

o

Handig: Mijn overheid
Ga naar www.mijn.overheid.nl.

Als je hier een account aanmaakt, krijg je alle post van de overheid (UWV-gemeente etc.)
digitaal in je account.
Je kunt een account aanmaken en inloggen met je DigiD.
Als je ergens hulp bij nodig hebt, maak dan een afspraak met je mentor of Juf Monique.

