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komen we in aanmerking 
voor een uitkering? Wie 
zou ons daarbij kunnen 
helpen?”

Michelle, 17 jaar

Landelijk bureau

Postbus 1019
5200 BA ’s-Hertogenbosch
Kruisstraat 1
5211 DT ’s-Hertogenbosch 
T: 073 – 6128821
F: 073 – 6122390
E: landelijk.bureau@fiom.nl

District Noord

Districtsbureau:
Fiom-bureau Groningen
Poststraat 2
9712 ER Groningen
T: 050 – 3142020
F: 050 – 3186368
E: groningen@fiom.nl

Fiom-bureau Leeuwarden
Harlingerstraatweg 9
8913 AA Leeuwarden
T: 058 – 2160111
F: 058 – 2160225
E: leeuwarden@fiom.nl

Fiom-bureau Zwolle
Emmastraat 11
8011 AE Zwolle
T: 038 – 4218681
F: 038 – 4235831
E: zwolle@fiom.nl

ISS, afdeling Nederland

Kruisstraat 1
5211 DT ’s-Hertogenbosch 
T: 073 – 6911450
F: 073 – 6911441
E: iss@fiom.nl

District West

Districtsbureau: 
Fiom-bureau Leiden
Haven 32
2312 MJ Leiden
T: 071 – 5226199
F: 071 – 5221538
E: leiden@fiom.nl

Fiom-bureau Alkmaar
Gedempte Nieuwesloot 50
1811 KT Alkmaar
T: 072 – 5118812
F: 072 – 5112261
E: alkmaar@fiom.nl

Fiom-bureau Breda
Nonnenveld 127
4811 DW Breda
T: 076 – 5436767
F: 076 – 5310852
E: breda@fiom.nl

District Zuid

Districtsbureau:
Fiom-bureau Eindhoven
Ploegstraat 1
5615 HA Eindhoven
T: 040 – 2453335
F: 040 – 2449503
E: eindhoven@fiom.nl

Fiom-bureau Nijmegen
Sint Annastraat 8
6524 GA Nijmegen
T: 024 – 3294053
F: 024 – 3296694
E: nijmegen@fiom.nl

Fiom-bureau Maastricht
Stationsstraat 37
6221 BN Maastricht
T: 043 – 3214856
F: 043 – 3214130
E: maastricht@fiom.nl

Naast deze bureaus van de Fiom bevinden zich in de vier grote steden ook Fiom-bureaus die 
verbonden zijn aan een lokale welzijnsorganisatie. Deze behoren niet tot de Stichting Ambu-
lante Fiom en kunnen een ander programma aanbieden. Wend je tot deze bureaus wanneer 
je daarover geïnformeerd wilt worden. 

Fiom Rotterdam
T: 010 – 4401010

Fiom-hulpverlening ’s-Gravenhage
T: 070 – 3660801

Fiom-team Amsterdam
T: 020 – 5694570

Fiom Utrecht 
T: 030 – 2361761

www.fiom.nl.
www.tienermoeders.nl 





jong en 
een kind
Praktische informatie voor jonge ouders 
en aanstaande opa’s en oma’s



2

Bepaalde informatie die in deze Fiom-brochure staat vermeld, 
kan in de loop der tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen worden 
vermeld op de website van de Fiom, www.fiom.nl en op  
www.tienermoeders.nl. 

     
Fiom-hulpverlening is gratis en je kunt er zonder verwijzing 
terecht.
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Jong en een kind 

Deze brochure geeft praktische informatie over:
•	 wat	je	moet	regelen	voor	en	na	de	geboorte	van	je	kind;

-	 hoe	het	zit	met	gezag	en	erkenning;
- welke financiële regelingen er zijn, zoals kinderbijslag en een  

babyuitkering	en	hoe	je	deze	aan	kunt	vragen;
-	 welke	mogelijkheden	er	zijn	voor	huisvesting;

•	 hoe	je	kinderopvang	kunt	regelen;
•	 hoe	het	zit	met	school	of	werk.

Deze brochure is speciaal gericht op de situatie van jonge moeders, maar 
bevat ook een hoofdstuk voor jonge vaders en aanstaande opa’s en oma’s. 
Voor de meeste regelingen gelden landelijke normen, maar er zijn wel plaat-
selijke verschillen. 
Bij de informatie in deze brochure wordt verwezen naar instellingen en in-
stanties waar je terecht kunt voor meer informatie. Het is belangrijk dat je 
goed nagaat wat er wel en niet geldt in jouw woonplaats. Het gemeente-
huis heeft folders en adressen van de verschillende instanties bij jou in de 
buurt. Ook is veel informatie te verkrijgen bij een JIP (Jongeren Informatie 
Punt, ook wel ‘Jong in’ genoemd), het Algemeen Maatschappelijk Werk of 
Bureau Jeugdzorg.

 De Fiom

Deze brochure wordt uitgegeven door de Stichting Ambulante Fiom. 
De Fiom biedt informatie, advies, hulp en ondersteuning aan jonge ouders 
en opa’s en oma’s. 
Naast individuele hulp, organiseert de Fiom groepen waarin meiden tot en 
met 23 jaar, die zwanger zijn of al moeder zijn geworden, elkaar kunnen 
ontmoeten. Behalve gezelligheid en informatie over onderwerpen die be-
langrijk zijn, kun je ook met elkaar praten over van alles wat je bezighoudt, 
zoals opvoeding, relaties, werk en studie. 
Wil je graag ervaringen met elkaar uitwisselen? Op de websites fiom.nl en 
tienermoeders.nl kun je zien in welke plaatsen de groepen zijn. Deelname 
aan de groep is gratis.
Ook organiseert de Fiom bijeenkomsten voor jonge vaders en opa’s en 
oma’s. Informeer bij het Fiom-bureau bij jou in de buurt naar de mogelijkhe-
den of kijk op fiom.nl.
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Inleiding

 
 Leuk om jong een kind te krijgen? 

Jong moeder zijn heeft leuke kanten, maar er zullen ook momenten zijn dat 
je wel wat steun kunt gebruiken. Er zullen momenten zijn dat je de vrijheid 
en onbezorgdheid van toen je nog geen moeder was, zult missen. Want wie 
past er op je kind als je met je vrienden of vriendinnen een avondje uit wilt? 
Of misschien heb je een moeder die jou nog te onvolwassen vindt om voor 
je eigen kind te zorgen en daarom ongevraagd de verantwoordelijkheid op 
zich neemt.
En wat gebeurt er als jij of je vriend de relatie beëindigt? Als je een nieuwe 
relatie krijgt, kan je nieuwe vriend het er moeilijk mee hebben dat je al een 
kind hebt. Maar ook als je wel bij elkaar blijft, kun je te maken krijgen met 
spanningen. Want behalve het zorgen voor je kind en het dag en nacht 
klaarstaan,	heb	je	ook	een	huishouden;	ben	je	afhankelijk	van	een	bepaald	
inkomen en daarnaast ga je misschien naar school of heb je werkverplich-
tingen. Kortom, een hoop verantwoordelijkheden die je een hoop zorgen 
kunnen geven.

Mijn vriend en ik zijn al 21 maanden niet meer 
wezen stappen, dat is wel jammer, maar als ik 
’s avonds naast het bedje van mijn slapende 
dochtertje sta, dan weet ik waar ik het allemaal 
voor doe.

Bij de Fiom kun je in  
contact komen met andere 
jonge moeders om  
ervaringen uit te wisselen,  
elkaar te steunen met de  
moeilijke en ingewikkelde  
dingen waarmee je als jonge 
ouder te maken krijgt. 
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Zwangerschap & geboorte

Wanneer je zeker weet dat je zwanger bent, neem je contact op met een  
verloskundige voor regelmatige controle. Je kunt daar terecht met al je vra-
gen over je zwangerschap en de bevalling. Het is handig om je huisarts op de 
hoogte te stellen van je zwangerschap. In de derde maand van je zwanger-
schap is het aan te raden je aan te melden voor kraamzorg bij je zorgverze-
keraar. Weet je geen verloskundige bij jou in de buurt, dan kun je kijken in de 
Gouden Gids of zoeken op internet. Ook kun je het aan je huisarts vragen. 

 Echo’s

Gedurende de gehele zwangerschap houdt de verloskundige de groei van je 
kind bij. Tijdens elk bezoek wordt naar het hartje geluisterd. Er wordt bloed-
onderzoek gedaan om het ijzer-, eiwit- en suikergehalte van jou vast te stel-
len. Ook word je gecontroleerd op gewichtstoename en op de bloeddruk. 
Na ongeveer drie maanden is er een eerste echo. Het doel van deze echo 
is om vast te stellen of de zwangerschapsduur overeenkomt met de eerste 
schatting van jou en de verloskundige. Een tweede echo wordt meestal uit-
gevoerd rond de 20 weken zwangerschap. Hoofddoel van deze echo is om 
te onderzoeken of er mogelijke afwijkingen zijn bij het kind. De kosten voor 
een echo worden vergoed door je zorgverzekeraar.

 Zwangerschapsbegeleiding

Er zijn verschillende cursussen om je voor te bereiden op de bevalling. Met 
je verloskundige of gynaecoloog kun je de diverse mogelijkheden, zoals 
zwangerschapsgym, yoga of de cursus ‘samen bevallen’, bespreken. 

 Bevalling

Je kunt kiezen uit een thuisbevalling of bevallen in het ziekenhuis. Je verlos-
kundige zal vragen naar je voorkeur.
Bij een thuisbevalling moet je een uitgebreid kraampakket in huis hebben. 
Dit is, wanneer je aanvullend verzekerd bent, gratis te verkrijgen via je zorg-
verzekeraar. De Thuiszorg biedt voorzieningen zoals het lenen en/of huren 
van verpleegartikelen en hulpmiddelen zoals klossen onder het bed die je 
nodig hebt bij een thuisbevalling. 
Naast de kraamzorg worden ook de kosten van medische zorg door huisart-
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sen en verloskundigen vergoed. Informeer bij 
je zorgverzekeraar hoe het zit met de vergoe-
ding van kosten wanneer je, zonder dat het 
medisch noodzakelijk is, kiest voor een beval-
ling in het ziekenhuis.

	 Consultatiebureau

De Thuiszorg meldt je na de kraamperiode 
aan bij de wijkverpleegkundige van het 
consultatiebureau voor verdere zorg voor 
je kindje. Op het consultatiebureau wordt 
de lichamelijke groei en de ontwikkeling 
van je kind gevolgd. De medewerkers van 
het consultatiebureau geven je steun en 
adviezen over voeding en verzorging. 
Daarnaast zorgen zij voor inentingen die nodig zijn.

 Geen roze wolk?

Niet alleen de zorg voor je baby is belangrijk. Ook jij als kersverse moeder 
verdient aandacht. Sommige vrouwen hebben de eerste dagen na een be-
valling last van spontane huilbuien, prikkelbaarheid en slaapproblemen. 
‘Babyblues’ worden die huildagen wel genoemd. Meestal gaat dit vanzelf 
over. Soms beginnen deze klachten pas na enige tijd. Als je je somber blijft 
voelen, bespreek dit met de wijkverpleegkundige of arts op het consultatie-
bureau of ga hiermee naar je huisarts. 

 De opvoeding

Een kind verzorgen en opvoeden vraagt veel van iedere beginnende moe-
der, dus ook van jou. Onzekerheid speelt bij alle moeders. Je kunt vragen 
hebben over voeding, verzorging, speelgoed en soms vraag je je af of alles 
goed gaat met je kind qua ontwikkeling. Met dit soort vragen kun je altijd bij 
het consultatiebureau terecht maar je kunt ook veel leren van de ervaringen 
van andere ouders.
Natuurlijk kun je ook het een en ander vinden in boeken over opvoeding en 
verzorging van kinderen. Ga hiervoor naar de bibliotheek. Dan kun je daar
tegelijkertijd ook nog leuke kinderboeken lenen.
Ook op tienermoeders.nl vind je veel informatie over opvoeden.

l   
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Rechten & plichten

 Aangifte van de geboorte van je kind

Het aangeven van de geboorte van je kind betekent dat je je kind inschrijft 
bij de gemeente waar het kind geboren is. Dat is verplicht. De aangifte moet 
binnen drie werkdagen na de bevallingsdatum geregeld zijn. Zaterdagen, 
zondagen en algemene feestdagen tellen niet mee voor de aangiftetermijn. 
De aangifte dient te gebeuren door iemand die bij de geboorte van je kind 
aanwezig was. Je kunt natuurlijk ook zelf aangifte doen. De aangever moet 
in ieder geval zijn of haar paspoort of een ander geldig legitimatiebewijs 
meebrengen.
 

Wanneer je vriend de aangifte van de geboorte 
doet, betekent dit niet dat hij het kind ook auto-
matisch erkend heeft (zie: Erkenning van je kind).

 Achternaam van je kind

Als je niet getrouwd bent en het kind is niet erkend, krijgt het kind jouw ach-
ternaam. Als je vriend het kind wel erkent, dan kunnen jullie kiezen welke 
achternaam jullie kind krijgt: die van jou of van je vriend. Deze keuze geldt 
dan ook voor de eventuele volgende kinderen die bij jullie geboren wor-
den. Als je kiest voor de achternaam van de vader, dan moet je daarover een 
verklaring afleggen bij de burgerlijke stand van de gemeente. Als je dat niet 
doet, krijgt je kind jouw achternaam. Je maakt de keuze van de achternaam 
bij de erkenning. 

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partner-
schap bent aangegaan, moet je bij de aangifte van 
de geboorte van je kind aangeven of je kind de ach-
ternaam van de vader óf van de moeder krijgt. 

Als het kind de naam van de vader heeft gekregen, 
dan is het lastig dit nog te veranderen, ook als je  
relatie met hem verbroken wordt. Eventueel kan 
het kind na vijf jaar de naam van de moeder krijgen 
door een naamswijziging aan te vragen, hier zijn 
wel extra kosten aan verbonden.
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 Erkenning van je kind

Wanneer je niet getrouwd bent, kan je vriend, ook als hij niet de biologische 
vader is, toch officieel het vaderschap van het kind op zich nemen. Dit wordt 
het erkennen van het kind genoemd. De man die je kind erkent, is dan de ju-
ridische vader. Als een man een kind eenmaal erkend heeft, kan dit alleen in 
een beperkt aantal gevallen weer ongedaan worden gemaakt als de erken-
ner niet de biologische vader (verwekker) van het kind is. Jij moet schriftelijk 
toestemming geven als de vader het kind wil erkennen. 

De gevolgen van erkenning zijn:
•	 je	kind	kan	de	achternaam	van	de	erkenner	krijgen;
•	 je	kind	erft	van	de	erkenner;
•	 je	kind	kan	soms	de	nationaliteit	van	de	erkenner	krijgen;
•	 de	erkenner	is	onderhoudsplichtig	tot	het	kind	21	jaar	is.

Je kind kan zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte erkend wor-
den. Het kan zelfs gedurende het hele leven van je kind. Vanaf dat je kind  
12 jaar is, moet het ook zelf schriftelijk toestemming geven voor de erken-
ning. Tot je kind 16 is, is ook jouw schriftelijke toestemming nodig. Is je kind 
16 jaar of ouder, dan is alleen zijn of haar toestemming nodig.
 
Je	 kunt	 een	man	niet	 dwingen	 tot	 erkenning	 van	 je	 kind;	 het	 kan	 alleen	
vrijwillig gebeuren. De man die je kind verwekt heeft, kan aan de rechter 
vragen of hij jouw kind mag erkennen. Dat kan hij ook doen als jij dat niet 
wilt. De rechter kan toestemming geven als hij of zij vindt dat jij geen goede 
reden hebt het te weigeren. De man die je kind wil erkennen, moet aan de 
volgende voorwaarden voldoen:
•	 hij	moet	16	jaar	of	ouder	zijn;
•	 hij	mag	niet	getrouwd	zijn,	tenzij	de	rechtbank	aanneemt	dat	tussen	jou	

en de man een band bestaat of heeft bestaan die gelijk staat aan een 
huwelijk óf dat je kind en de man een persoonlijke band hebben.

 Vaderschapsactie

De vader (verwekker) van je kind heeft de plicht bij te dragen in de kosten 
van de verzorging en opvoeding van zijn kind tot het kind 18 jaar is. Voor 
kosten van levensonderhoud en studie is hij verantwoordelijk tot het kind 
21 jaar is. Als de vader weigert te betalen en/of ontkent de vader te zijn, kan 
jij als moeder een vaderschapsactie starten. Dat kan alleen als je kind niet 
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door een andere man is erkend, want dan zou de erkenner al onderhouds-
plichtig zijn.
Met een vaderschapsactie vraag je alleen om onderhoud of alimentatie 
voor	je	kind;	het	heeft	geen	gevolgen	voor	de	juridische	band	tussen	vader	
en kind. Voor een vaderschapsactie moet je naar de rechtbank. Dit betekent 
dat je een advocaat nodig hebt.
Als de rechter jou gelijk geeft, moet de vader bijdragen in de kosten van 
levensonderhoud van je kind. De man kan natuurlijk beweren dat hij niet 
de vader van je kind is. Hij kan dat bewijzen door een bloedproef of DNA-
onderzoek te laten doen of door aan te tonen dat hij op het moment van de 
verwekking geen contact had met jou.

 Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Als de vader (verwekker) van je kind ontkent de vader (verwekker) te zijn 
en je vindt het voor jezelf of voor je kind belangrijk om een familieband 
tot stand te brengen tussen hem en je kind, kun je dit via een procedure 
afdwingen bij de rechtbank. Dit kan alleen met behulp van een advocaat, 
binnen vijf jaar na de geboorte van je kind.
In dezelfde procedure kan je de rechter ook vragen een financiële bijdrage 
voor het kind vast te stellen.
De gevolgen van de gerechtelijke vaststelling zijn:
•	 de	man	wordt	de	juridische	vader	vanaf	de	geboorte	van	het	kind;
•	 de	man	wordt	onderhoudsplichtig	en	het	kind	erft	van	hem;
•	 het	kind	kan	door	naamskeuze	de	naam	van	de	man	krijgen;
•	 de	man	kan	om	een	omgangsregeling	vragen.

De gevolgen van deze procedure zijn dus groter dan die van de vader-
schapsactie, waarin je alleen om alimentatie vraagt. Er verandert evenwel 
niets in het gezag over het kind (zie hieronder).

 Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag is het recht (en de plicht) van de ouder zijn of haar kind op 
te voeden en te verzorgen. Degenen die het ouderlijk gezag over een kind 
hebben, zijn de ‘wettelijke vertegenwoordigers’ van het kind. 
De man die je kind erkent, krijgt niet automatisch het ouderlijk gezag over 
het kind. Hij kan wel samen met jou een verzoek hiertoe indienen bij het 
kantongerecht.
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Ouderlijk gezag houdt in dat iemand:
•	 verantwoordelijk	is	voor	verzorging	en	opvoeding	van	het	kind;
•	 onderhoudsplichtig	is	totdat	het	kind	21	jaar	wordt;
•	 wettelijk	vertegenwoordiger	van	het	kind	is;
•	 het	beheer	over	het	vermogen	van	het	kind	heeft.

 Minderjarig en gezag

Als je 18 jaar of ouder bent, dan krijg je automatisch het ouderlijk gezag 
over je kind. Als je nog minderjarig bent, dus jonger dan 18 jaar, krijg je dat 
niet. Er wordt wel een uitzondering gemaakt als je 16 of 17 jaar bent. Je kunt 
dan de kinderrechter vragen jou meerderjarig te verklaren. Dit verzoek kun 
je al tijdens je zwangerschap indienen. Indien de kinderrechter toestemt, 
krijg je daardoor toch het ouderlijk gezag over je kind.

Als je jonger dan 16 jaar bent, wordt er een voogd voor je kind benoemd. Jij 
moet dan wachten tot je 16 jaar bent en dan kun je alsnog de kinderrechter 
vragen jou meerderjarig te verklaren. De rechtbank kan ook de vader van je 
kind het ouderlijk gezag geven. Dat gebeurt alleen als het verzoek van de 
vader om het gezag te krijgen, in het belang is van je kind.

 Voogdij 

Voogdij is het gezag dat niet door de ouders, maar door iemand anders 
wordt uitgeoefend. De voogd kan een familielid, vriend of kennis zijn of een 
persoon die werkt bij een voogdij-instelling. De voogd is verantwoordelijk 
voor de verzorging en opvoeding van je kind. Hij of zij hoeft dit niet zelf te 
doen. Ook hoeft de voogd niet zelf het levensonderhoud van je kind te be-
talen. De voogd is wettelijk vertegenwoordiger van je kind en beheert het 
vermogen van je kind. De voogd wordt benoemd door de rechtbank.
Als je nog geen 16 jaar bent, krijgt je kind altijd een voogd toegewezen. De 
voogdij eindigt als jij meerderjarig wordt of als je op je 16e door de kinder-
rechter meerderjarig wordt verklaard. 
   
 Gezag en getrouwd

Als je getrouwd bent, oefen je samen met je man automatisch het gezag uit 
over je kind.
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  Gezag en geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is een wettelijk geregelde samenlevings-
vorm vergelijkbaar met getrouwd zijn, maar met enkele kleine verschillen.  
Is je kind geboren tijdens een geregistreerd partnerschap, dan oefen je met je 
vriend gezamenlijk het gezag uit.

 Gezag door ongehuwde ouders

Je kunt samen met je vriend, ook als hij niet de vader is, het gezag over 
je kind uitoefenen. Jullie moeten hiervoor een verzoek indienen bij de 
rechtbank van de gemeente waar je kind geboren is. Als je kind niet in  
Nederland is geboren dan moet je naar de rechtbank van Amsterdam.

Voor het verkrijgen van het gezamenlijk gezag gelden de volgende voorwaarden:
•	 het	verzoek	moet	je	samen	indienen;
•	 je	moet	allebei	meerderjarig	zijn;
•	 je	vriend	heeft	het	kind	erkend;
•	 jullie	zijn	niet	getrouwd	en	zijn	ook	nooit	met	elkaar	getrouwd	geweest;
•	 jullie	zijn	allebei	bevoegd	tot	het	uitoefenen	van	gezag;
•	 een	van	jullie	heeft	al	het	gezag	over	het	kind;
•	 je	 hebt	 niet	 eerder	 een	 aantekening	 laten	maken	 in	het	 gezagsregister	

voor	hetzelfde	kind;
•	 geen	van	beiden	mag	ontheven	of	ontzet	zijn	uit	het	ouderlijk	gezag.

Je krijgt het gezag niet als je minderjarig bent, een curator, een mentor of een 
psychische stoornis hebt.

 Gezamenlijk gezag met een niet-ouder    

Het is mogelijk dat je samen met een partner het gezag over je kind krijgt. 
Deze partner is bij aanvraag niet de juridische vader van je kind en hij hoeft 
het kind niet erkend te hebben. Een verzoek hiertoe dienen jullie samen in 
bij de rechtbank. Hiervoor hebben jullie altijd een advocaat nodig. Voor het 
verkrijgen van het gezamenlijk gezag, gelden de volgende voorwaarden:
•	 op	het	moment	dat	jullie	het	verzoek	indienen,	oefen	jij	het	gezag	alleen	uit;
•	 je	partner	heeft	een	hechte	band	met	je	kind;
•	 het	belang	van	je	kind	mag	niet	in	gevaar	komen.
Als je kind een andere vader heeft, gelden nog twee voorwaarden:
•	 jij	en	je	partner	hebben	al	een	jaar	samen	voor	jouw	kind	gezorgd;
•	 je	hebt	drie	jaar	het	gezag	alleen	gehad.
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 Contact met ex en recht op omgang

Als je gescheiden bent en je kind is aan jou toegewezen, dan heeft de vader 
het recht met zijn kind om te gaan. De vader heeft ook het recht om ge-
informeerd te worden over en betrokken 
te zijn bij belangrijke zaken die met je 
kind te maken hebben.
Ook als je niet getrouwd bent geweest, 
kan de ouder die niet het gezag heeft 
over je kind de rechter vragen om een 
omgangsregeling.
Als je uit elkaar gaat, is het vaak moeilijk 
afspraken te maken over de omgangs-
regeling. Je kunt hierbij hulp vragen bij 
de Fiom, bureau Jeugdzorg of bij de 
Raad voor de Kinderbescherming. Als je 
niet wilt dat de vader met je kind omgaat, kun je de rechter vragen om hem 
het recht te ontzeggen. De rechter doet dat alleen als:
•	 de	omgang	slecht	is	voor	de	geestelijke	of	lichamelijke	ontwikkeling	van	

je	kind;
•	 de	vader	ongeschikt	is	of	niet	in	staat	tot	de	omgang	met	je	kind;
•	 je	kind	12	jaar	is	en	zelf	absoluut	niet	wil	omgaan	met	de	vader;
•	 de	omgang	om	andere	redenen	in	strijd	is	met	de	belangen	van	je	kind.	

Voor kinderen is het belangrijk dat ze beide ouders leren kennen, ook als 
de ouders niet meer zo goed met elkaar kunnen opschieten. Probeer, ook 
als jullie geen relatie meer hebben, toch te kijken of er contact met beide 
ouders mogelijk is. Soms kan het handig zijn om daarin de (groot)ouders of 
andere familieleden of vrienden een bemiddelende rol te laten spelen.

 Testament

Een testament is misschien niet iets waar je je nu al mee bezighoudt, maar 
het is wel belangrijk. Want wat gebeurt er met je kind als je er niet meer bent 
om voor hem of haar te zorgen?
In een testament kun je laten vastleggen wie er voor je kind gaat zorgen als 
jij er niet meer bent. Dit kun je doen vanaf je 16e jaar. Je geeft hierin aan wie 
er voogd moet worden van je kind. Dat is natuurlijk iemand aan wie je dat 
gevraagd hebt en dat ook wil zijn. Je hebt de keuze om één of meer voog-
den aan te wijzen in je testament. 
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Als je niets geregeld hebt en jij komt te overlijden als je kind nog minder-
jarig is, dan beslist de rechter wie de voogdij krijgt. De vader van het kind 
neemt dan een voorkeurspositie in.

Als je een testament wilt laten maken dan moet je naar de notaris.
Een eerste gesprek bij de notaris is gratis, dus daarvan kun je altijd gebruik 
maken voor advies. Eventuele volgende gesprekken kosten wel geld. 

 Meer informatie

Wat in deze brochure staat, zijn vooral de algemeen geldende regels. Heb 
je vragen over welke regels voor jou gelden, neem dan contact op met een 
van de Juridische Loketten. Je kunt via hun telefoonnummer 0900-8020 
misschien al meteen een antwoord krijgen op je vraag of anders horen waar 
het dichtstbijzijnde loket is gevestigd. Of kijk op het jl.nl. Veel informatie is 
ook te vinden op notaris.nl. Tot slot is er ook nog de Jurofoon: 0900-1411.

Actuele informatie is ook te vinden op tienermoeders.nl.
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Opleiding &Werk 

 Leerplicht en startkwalificatie

In Nederland ga je verplicht naar school vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar 
waarin	je	16	wordt;	dit	is	de	volledige	leerplicht.	Daarna	start,	voor	jongeren	die	
nog geen startkwalificatie hebben, de kwalificatieplicht: dat houdt in dat je tot je 
18e verjaardag onderwijs moet volgen, gericht op het halen van een startkwalifi-
catie. Een startkwalificatie is een havo-, vwo-, of mbo-niveau 2, 3 of 4 diploma. 
De kwalificatieplicht hoeft niet meteen te betekenen dat je vijf dagen per week 
in de schoolbanken zit. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en 
werken aan de kwalificatieplicht te voldoen, zoals de beroepsbegeleidende leer-
weg in het mbo.

Sommige jongeren kunnen geen startkwalificatie halen omdat ze hier cognitief 
niet toe in staat zijn. Jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende 
kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen zijn daarom vrijgesteld van de 
kwalificatieplicht. Verder kent de Leerplichtwet een vrijstellingsregeling voor in-
dividuele gevallen waarin sprake is van lichamelijke of psychische gronden die 
een jongere ongeschikt maken om tot een school of instelling te worden toege-
laten. Deze bepaling is ook van toepassing op de kwalificatieplicht. 

 Recht op studiefinanciering en tegemoetkoming in studiekosten

In Nederland bestaat de Wet op de studiefinanciering. Dat betekent dat je als 
student elke maand geld ontvangt: de basisbeurs. In grote lijnen ziet de wet er 
als volgt uit:
•	 Als	je	18	jaar	bent	en	op	het	MBO,	HBO	of	WO	zit,	dan	heb	je	recht	op	studie-

financiering. Ook kun je een studielening krijgen.
•	 Je	moet	daarvoor	volledig	dagonderwijs	volgen	aan	het	hoger	onderwijs	of	

aan het middelbaar beroepsonderwijs of een deeltijdopleiding van minimaal 
850 klokuren per studiejaar.

•	 Je	hebt	als	student	recht	op	een	basisbeurs.	De	hoogte	ervan	is	afhankelijk	
van of je thuiswonend of uitwonend bent.

•	 Je	eventuele	aanvullende	beurs	is	afhankelijk	van	wat	je	ouders	verdienen.	
Indien je geen contact hebt met je ouders, kun je gebruik maken van de 
hardheidsclausule. Dan verzoek je de IB-groep om de inkomsten van je ou-
ders buiten beschouwing te laten. 

l   

l   
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De basisbeurs valt onder de zogeheten prestatiebeursregeling. De lening 
wordt omgezet in een beurs die je niet terug hoeft te betalen als je binnen 
de gestelde termijn (vier jaar) afgestudeerd bent. Indien je er langer over 
doet, bijvoorbeeld vijf jaar, moet je één jaar terug betalen. 
Dus: als je tijdig afstudeert, dat wil zeggen de termijn die voor jouw oplei-
ding staat, hoef je niets terug te betalen.  

 Wat houdt de eenoudertoeslag in?

Als je een kind verzorgt en geen partner hebt, kun je aanspraak maken op 
een eenoudertoeslag. De eenoudertoeslag is onderdeel van je basisbeurs. 
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de volgende 
voorwaarden:
•	 Je	hebt	geen	partner;
•	 Je	ontvangt	kinderbijslag	voor	je	kind;
•	 Je	kind	woont	bij	jou	in	huis;
•	 Je	kind	is	jonger	dan	18	jaar.

 Wat houdt de partnertoeslag in?

Heb je een partner en kind(eren), dan heb je waarschijnlijk recht op een aan-
vullende toeslag. Deze toeslag is onderdeel van je basisbeurs. Je moet dan 
aan de volgende voorwaarden voldoen:
•	 Je	partner	heeft	zelf	geen	recht	op	studiefinanciering;
•	 Je	partner	verdient	minder	dan	een	bepaald	bedrag	per	maand;
•	 Je	partner	verzorgt	een	kind	jonger	dan	12	jaar	voor	wie	recht	bestaat		
 op kinderbijslag.

 Tegemoetkoming in de studiekosten

Als je jonger bent dan 18 jaar en volledig dagonderwijs volgt, kun je geen
studiefinanciering krijgen, behalve als je aan een universiteit of hogeschool
studeert. Wel heb je dan recht op een tegemoetkoming in de studiekosten.
Deze tegemoetkoming moeten je ouders voor jou aanvragen en het geld 
wordt op hun rekening gestort.
Ben je 18 jaar of ouder en leerling in het voortgezet onderwijs, dan vraag je
de tegemoetkoming zelf aan. Datzelfde geldt als je 18 jaar of ouder bent en
een deeltijdopleiding volgt.
Of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming is afhankelijk van je
leeftijd, de schoolsoort, je nationaliteit en het inkomen van je ouders.
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Voor uitgebreide informatie over studie en een studiebeurs kun je terecht 
bij het kantoor van de Informatie Beheer Groep in jouw regio of kijk op ib-
groep.nl.

 Studerende moeders

Voor jou als jonge moeder is het misschien 
moeilijk om school, de opvoeding van 
je kind en het zorgen voor inkomen te 
combineren. Het blijkt dat (her)intredende 
studerende moeders tegen knelpunten 
aanlopen die de toegang tot onderwijs 
of de studievoortzetting kunnen be-
lemmeren. Het steunpunt studerende 
moeders biedt daarom door middel van 
de website www.studerendemoeders.nl  
informatie en advies. Het steunpunt is 
een onderdeel van de landelijke stich-
ting steunpunt studerende moeders. 
De stichting behartigt de belangen van 
mensen die studie en zorg combineren. 

 Werk

Als je graag wilt werken, zijn er verschillende manieren om aan werk te ko-
men. Je kunt solliciteren door te reageren op vacatures in de krant of op 
internet. Op tienermoeders.nl vind je meer informatie over het schrijven van 
een sollicitatiebrief. Je kunt je natuurlijk ook inschrijven bij uitzendbureaus 
of het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen).
Bij sollicitaties mag een zwangerschap geen reden zijn om afgewezen te 
worden. Daarom hoef je het ook niet te zeggen als je zwanger bent. Als je 
wel werk hebt, heb je recht op zestien weken betaald verlof: het zwanger-
schaps- en bevallingsverlof. Zes weken voor de datum waarop je bent uitge-
rekend en minstens tien weken na de bevalling. Dit verlof moet je zelf aan-
vragen. Tijdens je zwangerschap en verlof kun je niet worden ontslagen.

In sommige gemeenten is er een jongerenloket, gerelateerd aan het CWI. 
Het jongerenloket begeleidt jongeren in het vinden van werk, scholing en/of 
het aanvragen van een uitkering. 
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Financiën

Wees je bewust wat een kindje kost. Je bent er 
niet met een kinderkamer. Iedere week een pak 
luiers, iedere week een pak poedermelk en dan 
nog iedere 1,5 maand andere kleertjes want ze 
groeien heel snel. Maar het belangrijkste: je bent 
verantwoordelijk voor een levend wezentje dat 
voor 100 procent van jou afhankelijk is.  

 De kinderbijslag

Het onderhouden van je kind kost geld. Als je een kind krijgt, zijn er veel 
spullen die je nodig hebt voor de verzorging van je kind. Op tienermoeders.
nl vind je een checklist van spullen die je nodig hebt. Je kunt in kringloop-
winkels, op internet, in (lokale) kranten en bij de mededelingenborden in 
supermarkten goede en vooral goedkopere (tweedehands) spullen vinden. 
De overheid helpt met de kosten die horen bij het onderhouden van je kind 
door middel van kinderbijslag. 

 Kinderbijslag voor je kind

Wanneer je aangifte bij de gemeente doet van de geboorte van je kind, 
stuurt deze de gegevens door naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De 
SVB stuurt de formulieren voor de kinderbijslag naar je op. Je kunt het for-
mulier invullen en terugsturen. Of je dient de aanvraag in via internet met 
een DigiD. Je DigiD is een persoonlijke combinatie van gebruikersnaam en 
wachtwoord waarmee je terecht kunt bij elektronische diensten van over-
heidsinstellingen. Als je nog geen DigiD hebt, kun je deze aanvragen. 
Als je de aanvraag voor kinderbijslag hebt gedaan, krijg je aan het einde van 
het volledige kwartaal dat je recht hebt op de kinderbijslag, het geld op je 
rekening. Dus als je kind bijvoorbeeld op 2 maart is geboren, dan ontvang 
je aan het eind van het tweede kwartaal kinderbijslag. Maar als je kind op 3 
april is geboren, dan heb je pas vanaf het derde kwartaal (eind september) 
recht op kinderbijslag.
Je hebt nog geen recht op kinderbijslag als je zwanger bent. Kijk voor meer
informatie op: svb.nl.
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 Kinderbijslag voor je ouders  

Tot je 18e levensjaar krijgen je ouders kinderbijslag voor jou. Dat kan ook als 
jij een kind hebt. 
Als je 16 wordt, veranderen de regels van de kinderbijslag. Je ouders ont-
vangen kinderbijslag, maar daarvoor gelden wel andere voorwaarden:
•	 je	volgt	onderwijs	of	een	opleiding;
•	 je	bent	(gedeeltelijk)	werkloos;
•	 je	bent	ziek	of	gehandicapt.

Als je 18 jaar of ouder bent, dan hebben je ouders geen recht op kinder-
bijslag voor jou. Als je 15 jaar of jonger bent, hebben je ouders recht op 
kinderbijslag als jij tenminste tot hun huishouden behoort en als jij minder 
inkomen hebt dan een bepaald bedrag per kwartaal. De hoogte van het 
bedrag is afhankelijk van:
•	 het	aantal	broers	of	zussen;
•	 je	leeftijd.

 Onderhoudsplicht van de ouder(s)

Om recht te hebben op kinderbijslag voor jou, moeten je ouders je onder-
houden. Ditzelfde geldt voor jou als moeder. Als jij recht op kinderbijslag 
wilt hebben voor je kind, dan moet jij je kind onderhouden. Dit onderhoud 
hoeft niet aangetoond te worden, behalve in bepaalde situaties als je kind 
uitwonend is. Je inkomen is dan bepalend: als je inkomsten onder een be-
paalde grens liggen, wordt ervan uitgegaan dat je wordt onderhouden door 
je ouders.

 Bijverdienen

Als je jonger bent dan 16 jaar en thuis woont, mag je bijverdienen zoveel 
als je maar wilt. Ben je ouder of woon je niet meer thuis, dan kunnen je in-
komsten gevolgen hebben voor de hoogte van het bedrag dat je ouders 
aan kinderbijslag ontvangen. Informatie over hoeveel en wanneer je mag 
bijverdienen, staat op de website svb.nl. 

 Wet werk en bijstand (Wwb)   

De Wet werk en bijstand houdt in grote lijnen het volgende in:
Iedereen in Nederland moet proberen met werken in zijn/haar levenson-
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derhoud te voorzien. Lukt dit niet of niet direct, dan is 
er een bijstandsuitkering om tijdelijk de noodzakelijke 
dingen te betalen. Maar de bijstandsuitkering is be-
doeld als tijdelijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat 
je weer een eigen inkomen hebt. Jonge moeders zijn 
geen uitzondering, ook zij moeten gewoon werk zoe-
ken! Alleen als er dringende redenen zijn waardoor je 
tijdelijk zelf volledig voor je kind moet zorgen, kan hier 
een uitzondering voor worden gemaakt.
Je kunt aanspraak maken op een uitkering indien:
•	 je	geen	inkomsten	uit	arbeid	of	te	weinig	geld		hebt		
	 om	van	te	leven;
•		 je	in	Nederland	woont	en	de	Nederlandse	natio-	
	 naliteit	of	een	geldige	verblijfsvergunning	hebt;
•		 je	ouder	dan	18	jaar	bent.

Er wordt eerst gekeken of je ouders je niet kunnen onderhouden. Pas vanaf 
21 jaar heb je zelfstandig recht op een volledige uitkering.
Je komt niet in aanmerking voor een uitkering als je een opleiding volgt 
waarvoor studiefinanciering kan worden verkregen.
Een aanvraag voor uitkering kun je doen via internet met DigiD. Je meldt 
je dan eerst aan op internet en na het verzenden van je aanvraag bel je het 
CWI, het Centrum voor Werk en Inkomen in je regio, voor een afspraak. Het 
telefoonnummer wordt getoond bij “Uw vestiging” aan het eind van het 
digitale inschrijfformulier “Inschrijven CWI”. Breng bij deze afspraak je pas-
poort of ander identiteitsbewijs mee. 

 Babyuitkering

Als je jonger bent dan 18, een kind hebt en nog bij je ouders woont, kun je 
in sommige gemeenten aanspraak maken op een babyuitkering. De hoogte 
van de uitkering varieert. Elke gemeente heeft hiervoor andere regels. Infor-
meer naar de mogelijkheden in jouw gemeente.

 Bijzondere bijstand

Als je door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken, kun je 
daarvoor bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Dat kan ook als je 
geen uitkering ontvangt. Het is moeilijk te bepalen wat bijzondere omstan-
digheden zijn. De regels hiervoor verschillen per gemeente. Vaak heeft het 
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te maken met je gezondheid of je leefomstandigheden. Je kunt het beste 
contact opnemen met de gemeente om je situatie uit te leggen.
Bijzondere bijstand kun je aanvragen bij de gemeente van je woonplaats. 
Dat geldt ook als je een curator, bewindvoerder of mentor hebt. 
Als je geen vaste woonplaats hebt, dan vraag je de bijstand aan in de plaats 
waar je daadwerkelijk verblijft. 

Bijzondere bijstand vraag je aan door een aanvraagformulier in te vullen.
Deze kun je ophalen bij de gemeente en is soms te downloaden van de ge-
meentewebsite. 
 
 Belastingvoordeel

 Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten van je kind(eren)
onder de 18 jaar. Dit hoef je niet zelf aan te vragen. 
Als je net je (eerste) kind hebt gekregen, krijg je van de Sociale Verzekerings-
bank (SVB) een aanvraagformulier voor de kinderbijslag thuisgestuurd. Na 
je aanvraag ontvang je bericht van de SVB over de kinderbijslag. Dan krijg 
je binnen 8 weken daarna bericht van de belastingdienst als je volgens hun 
gegevens recht hebt op kindgebonden budget. Dat bericht heet een ‘voor-
schotbeschikking’. Hierop staat hoeveel kindgebonden budget je voorlopig 
krijgt. Vanaf dan begint de belastingdienst ook met uitbetalen.
Van sommige groepen mensen heeft de belastingdienst te weinig gege-
vens om automatisch te bepalen of ze kindgebonden budget krijgen. Bij-
voorbeeld omdat ze geen huur- of zorgtoeslag krijgen. Heb je geen bericht 
gekregen over het kindgebonden budget, maar denk je er wel recht op te 
hebben? Dan kun je zelf het kindgebonden budget aanvragen of eerst een 
proefberekening maken op een site van de belastingdienst: toeslagen.nl. 
Hier vind je verder ook alle informatie over het kindgebonden budget. 

Als (alleenstaande) moeder kun je via de belasting geld terugkrijgen. Dit 
moet je aanvragen via een formulier ‘heffingskortingen’. Er is veel informatie 
te vinden op allesoverheffingskortingen.nl.

Tevens zijn er mogelijkheden voor belastingaftrek van buitengewone lasten 
in verband met zwangerschap en bevalling. Bij de Belastingtelefoon (0800-
0543) of bij het Belastingkantoor in je woonplaats kun je terecht met al je 
vragen.



Moeders met studiefinanciering als enige bron van inkomsten, hebben 
geen recht op deze heffingskortingen en zijn zelf verantwoordelijk om deze 
stop te zetten indien zij deze kortingen ontvangen.

 Gemeentelijke belastingen

Als je zelfstandig een huishouden voert en moet rondkomen van een mi-
nimuminkomen, dan kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding van 
enkele belastingen. Kwijtschelding wil zeggen dat je het bedrag of een ge-
deelte ervan, niet hoeft te betalen. Kwijtschelding wordt alleen gegeven als 
je er zelf om vraagt én als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Je kunt 
voor de volgende gemeentelijke belastingen kwijtschelding aanvragen:
•	 onroerende	zaakbelasting;
•	 afvalstoffenheffing;
•	 rioolrechten;
•	 hondenbelasting.

Voor het aanvragen van kwijtschelding kun je terecht bij de afdeling finan-
ciën van het gemeentehuis. Kwijtschelding kan je al gauw een behoorlijk 
bedrag per jaar besparen!

Het Waterschap kent twee belastingen:
•	 ingezetenenheffing;
•	 verontreinigingsheffing.
Voor beide belastingen kun je kwijtschelding aanvragen. Bij de belasting-
aanslag krijg je een antwoordkaart. Met die kaart kun je het formulier voor 
kwijtschelding aanvragen, waarin tevens de voorwaarden zijn vermeld.
Stuur het formulier op, zodat de betreffende instantie kan bepalen of jij in 
aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding.
Voor het aanvragen van kwijtschelding van verontreinigingsheffing kun je 
terecht bij het Waterschap.

 Reductieregeling

Veel gemeenten hebben een speciale regeling om activiteiten mogelijk te 
maken voor mensen met weinig geld: de reductieregeling. Je kunt gebruik-
maken van de reductieregeling als je een jaar of langer een minimuminko-
men hebt. Je kunt bij de gemeente navragen of je in aanmerking komt voor 
de regeling.
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De reductieregeling zorgt voor korting bij allerlei verenigingen of instellin-
gen, bijvoorbeeld:
•	 sportvereniging	en	sportschool;
•	 toneel-	en	muziekvereniging;
•	 bioscoop;
•	 gemeentelijk	zwembad	en	ijsbaan;
•	 museumjaarkaart/bibliotheek.

 Verzekeringen

Indien je niet of niet goed verzekerd bent, kan dat problemen geven. Er zijn 
drie belangrijke verzekeringen waar je aan moet denken:
•	 De	aansprakelijkheidsverzekering:	met	deze	verzekering	verzeker	je	jezelf	

en je kind tegen de schade of letsel die je veroorzaakt aan een ander. 
•	 De	inboedelverzekering:	deze	verzekering	verzekert	je	in	eerste	instantie	

tegen brandschade en schade na een inbraak.
•	 De	ziektekostenverzekering:	met	deze	verzekering	ben	je	verzekerd	voor	

geneeskundige zorg. Je kind is tot 18 jaar gratis met jou meeverzekerd 
maar je moet hem/haar wel aanmelden. Bij de belastingdienst kun je 
zorgtoeslag (korting) aanvragen. Voor het bepalen van deze toeslag 
wordt er gekeken naar je inkomen.

 Schulden

Het kan zijn dat je schulden hebt 
opgebouwd. Dit kan allerlei oor-
zaken hebben. Belangrijk is om 
niet te lang met hoge schulden 
te blijven zitten. Als je niets doet, 
worden ze alleen maar hoger. 
Een bureau voor Schuldhulp-
verlening kan je helpen om je 
geld op een goede manier te 
beheren. Het bureau kan bij-
voorbeeld onderhandelen met 
schuldeisers over een afbeta-
ling die past bij je inkomen. 
Het gaat hier om hulp bij het 
aflossen van je schuld, niet om 
kwijtschelding daarvan!
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Huisvesting

 Bij je ouders wonen

Als je met je kind bij je ouders woont, is het verstandig om goede afspraken 
met elkaar te maken over: samen opvoeden, oppassen, huisregels en geld. 
Bespreek ook met elkaar in hoeverre jij zelfstandig wilt zijn.

 Zelfstandig wonen

Als je zelfstandig wilt wonen, zijn er verschillende manieren om woonruimte 
te huren. 

-  Woningbouwvereniging 
Veel huurwoningen worden beheerd door woningbouwverenigingen of 
-stichtingen. Om in aanmerking te komen voor zo’n woonruimte, is het zaak je 
zo snel mogelijk in te schrijven bij de plaatselijke woningbouwverenigingen.
 Of je een woning krijgt toegewezen, is afhankelijk van enkele voorwaarden, 
zoals duur van de inschrijving, inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling. De 
regels	voor	toewijzing	zijn	overal	verschillend;	informeer	hoe	dat	bij	jou	in	

de buurt is geregeld.
De woningbouwverenigingen kijken 
altijd naar de huidige situatie. Daar-
om is het belangrijk een verandering 
meteen door te geven, bijvoorbeeld 
een wijziging van je inkomen of je 
adres. De meeste woningbouwver-
enigingen schrijven je alleen in als 
je 18 jaar of ouder bent. In veel ste-
den zijn lange wachttijden. Schrijf 
je daarom zo snel mogelijk in.

Je kunt ook woonruimte huren van een particulier, maar dit is vaak duurder 
en je hebt dan niet altijd recht op huurtoeslag (korting). Particuliere woon-
ruimte wordt regelmatig aangeboden in advertenties in kranten en op ad-
vertentieborden in de supermarkten.

-   Bemiddelingsbureau
In diverse steden vind je verschillende commerciële bureaus die bemidde-
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len bij het zoeken van een woning. Bij zo’n bureau moet je vaak geld betalen 
bij inschrijving of wanneer je een woning krijgt toegewezen. Informeer ook 
naar de voorwaarden voor toewijzing van een woning. 

-  Op kamers wonen
Het vinden van een kamer gaat meestal sneller dan het vinden van zelfstan-
dige woonruimte. Op kamers wonen betekent dat je een huis deelt met an-
deren: zelf heb je bijvoorbeeld één kamer en je deelt de badkamer en de 
keuken. Je kunt een kamer vinden via advertenties in (regionale) kranten en 
via speciale sites op internet, bijvoorbeeld kamernet.nl. Vraag ook aan fami-
lie, vrienden en kennissen of zij hun oren en ogen open willen houden.

 Recht op urgentie

Als je een woning zoekt, kun je in uitzonderlijke situaties in aanmerking ko-
men voor een urgentieverklaring. Een urgentieverklaring wil zeggen dat je 
voorrang krijgt op andere aanvragers. De verklaring kun je aanvragen bij de 
woningbouwvereniging waar je staat ingeschreven. Infomeer daar naar de 
voorwaarden en naar de eventuele kosten. In veel steden is jong moeder 
zijn echter geen reden voor urgentie. 

 Huurtoeslag

Als je 18 jaar of ouder bent, kun je in bepaalde gevallen in aanmerking ko-
men voor huurtoeslag. Huurtoeslag houdt in dat de overheid een gedeelte 
van jouw huur betaalt als je huur te hoog is in verhouding tot je inkomen. 
De huurtoeslag vraag je aan via de Belastingdienst. 
Als je onder de 18 jaar bent, moet je getrouwd zijn om in aanmerking te 
komen voor huurtoeslag. 

 Bijzondere vormen van huisvesting

Soms kun je wel wat hulp gebruiken bij het zelfstandig opvoeden van je 
kind. In sommige plaatsen zijn er kamertrainingscentra of begeleid wonen-
huizen met speciale aandacht voor jonge moeders. Deze huizen bieden 
vaak extra begeleiding bij het opvoeden van je kind en bij het zelfstandig 
runnen van een huishouden. Als je gebruik wilt maken van deze hulp, infor-
meer dan eens bij de Fiom of bij het Algemeen Maatschappelijk Werk wat 
er mogelijk is.



28

Kinderopvang

Wanneer je naast het opvoeden van je kind werkt, naar school gaat, stu-
deert of gewoon tijd wil hebben voor jezelf, kun je je kind naar een instelling 
voor kinderopvang brengen. Zo’n instelling is bestemd voor kinderen van  
0 tot 12 jaar. De openingstijden zijn per kinderopvang anders.

 De Wet kinderopvang

Onder de wet vallen de kinderdagverblijven, de buitenschoolse opvang en 
de gastouderopvang (zie hieronder). 

Kort gezegd komt de wet erop neer dat de kosten voor kinderopvang ver-
deeld worden tussen ouders, werkgevers en de belastingdienst (de over-
heid). Het lijkt erop dat iedereen dan eenderde deel betaalt. Dit is niet 
helemaal waar. De overheid betaalt een gedeelte aan je kinderopvang af-
hankelijk van wat jij verdient. Belangrijk is dat werkgevers verplicht zijn bij 
te dragen aan de kosten voor kinderopvang. 

 Kinderopvangtoeslag

Wanneer kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming van de kinderop-
vang vanuit de overheid?
•	 jij	en	je	echtgenoot/partner	studeren,	hebben	een	baan	of	behoren	tot	

een	bijzondere	doelgroep;
•	 de	kinderopvang	of	de	gastouders	moeten	geregistreerd	zijn	bij	de	 

gemeente (dus vraag dit altijd na!).

Voor meer informatie over deze regeling kun je kijken op belastingdienst.nl, 
waar je ook de formulieren voor tegemoetkoming kunt aanvragen.
Je kunt ook de belastingtelefoon bellen: 0800-0543. Het invullen van deze 
formulieren kan ingewikkeld zijn. Kijk of je dit samen met anderen kunt 
doen, of laat je door iemand van het Algemeen Maatschappelijk Werk hel-
pen.

Belangrijk voor studerende moeders met enkel studiefinanciering is bij de 
vraag naar het inkomen € 0 in te vullen. 
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 Vormen van kinderopvang

Een instelling voor kinderopvang biedt:
•	 deskundige	opvang	van	kinderen;
•	 een	speelplek	voor	kinderen;
•	 begeleiding	van	de	ouders.

Als je gebruik wilt maken van kinderopvang, moet je je kind op tijd aanmel-
den. Er kan namelijk een lange wachtlijst bestaan. Je kunt je kind het beste 
inschrijven zodra je weet dat je zwanger bent.

 Kinderdagverblijf
Deze vorm van opvang is bestemd voor kinderen van zes weken tot vier jaar, 
voor halve of hele dagen. 

 Peuterspeelzaal
Deze vorm van opvang is bestemd voor kinderen van twee tot vier jaar, voor 
maximaal vier uur per dag. Peuterspeelzalen zijn er om kinderen met elkaar 
te laten spelen. De bijdrage van de ouders is afhankelijk van het inkomen.

 Buitenschoolse opvang
Deze vorm van kinderopvang is bestemd voor kinderen van vier tot twaalf 
jaar. Kinderen kunnen hier voor schooltijd, tussen de middag en na school-
tijd verblijven. Ook op woensdagmiddag en tijdens schoolvakanties kun-
nen kinderen naar de buitenschoolse opvang. Ouders betalen een eigen 
bijdrage naar inkomen.

 Medisch kleuterdagverblijf
Een medisch kleuterdagverblijf is bestemd voor kinderen van een tot zeven 
jaar die problemen hebben in hun ontwikkeling. De kinderen kunnen er vijf 
dagen per week heen. De ouders worden intensief begeleid. De verwijzing 
naar een medisch kleuterdagverblijf verloopt via de huisarts.

 Gastouderschap
Gastouderschap is er voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Gastouders zijn 
mensen die in hun eigen huis, tegen betaling, kinderen opvangen.
Informatie hierover kun je krijgen bij de Stichting Kinderopvang (kijk op in-
ternet voor de stichting bij jou in de buurt). De kosten voor gastouderschap 
staan niet vast.
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 Oppas
Je kunt ook zelf een oppas regelen. Je kunt met familie, vrienden of kennis-
sen afspraken maken over het, al dan niet betaald, oppassen.
Een andere mogelijkheid om een oppas te vinden, is het plaatsen van een 
advertentie in een (wijk)krant of op een advertentiebord in de supermarkt.
Je kunt je ook aanmelden bij een oppascentrale. Zo’n bureau regelt voor jou 
een oppas die door jou betaald wordt.
Probeer een vaste oppas te vinden, zodat je kind niet steeds aan een ander 
persoon hoeft te wennen. De kosten voor een particuliere oppas worden 
niet vergoed door de belastingen. Wel zijn er bureaus voor oppas-subsidie. 
Afhankelijk van je inkomen en het aantal oppasuren kun je subsidie krijgen 
voor het betalen van je oppas. Op deze wijze kun je bijvoorbeeld je ouders 
op een passende en voordelige wijze belonen. Een website van een derge-
lijk bureau is www.koah.nl.

 Ruiloppas
Je kunt met andere moeders of vaders afspreken om op elkaars kinderen te 
passen. Je bewijst elkaar een dienst en het is gratis.
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Jonge vaders

Als er jonge moeders zijn, dan zijn er natuurlijk ook genoeg (jonge) vaders! 
Daar is niet altijd evenveel aandacht voor. Veel informatie die je in deze bro-
chure kunt vinden, is ook bedoeld voor vaders, maar dit hoofdstuk gaat nog 
eens extra in op de positie van de (aanstaande) vader.

 Ongepland zwanger

Je hebt seks gehad en nu is zij ongepland zwanger. Je wereld staat op z’n 
kop. Je toekomstplannen kunnen er opeens heel anders uit gaan zien. Wat 
wil jij? Wil jij het vaderschap op je nemen? Hoe ga je dat concreet invul-
len? Wil je (nog) een relatie met haar? En past er in die relatie een baby 
of vind je het (nog) te vroeg? Dat zijn vragen die bij je kunnen spelen. 
In hoeverre je mee mag beslissen over bijvoorbeeld het wel of niet hou-
den van de baby, is afhankelijk van het meisje. Maar dat houdt niet in 
dat je zelf geen keuzes zou kunnen maken. Bijvoorbeeld als zij kiest om 
het kindje te houden, wil je dan betrokken zijn? En zo ja, hoe? En als je 
niet betrokken wil zijn, hoe ga je om met de situatie dat je een kind hebt 
waar je geen contact mee hebt? Wat zijn je rechten? Wat zijn je plichten? 

Jongens zijn vaak gericht op oplossingen en willen dingen gaan regelen. Ze 
denken na over welke gevolgen een kind met zich meebrengt, welke prak-
tische oplossingen er moeten komen, hoe het verder moet met school of 
werk en wat het beste is dat ze kunnen doen.

 Als je vader wordt

Als je vader wordt, moet je allerlei dingen regelen en je moet over een aan-
tal zaken nadenken. Dat kun je alleen, met je ouders of bijvoorbeeld samen 
met de Fiom doen:
•	 wat	zijn	mijn	rechten	en	plichten	als	vader;
•	 hoe	zit	het	met	het	erkennen	van	het	kind	en	het	ouderlijk	gezag;
•	 wat	moet	er	voor	een	bevalling	geregeld	worden;
•	 hoe	moet	ik	zaken	regelen	met	school	en	werk;
•	 wat	zijn	mijn	taken	als	aanstaande	vader;
•	 wat	zijn	ervaringen	van	andere	jonge	(aanstaande)	vaders?

Hierna vind je informatie speciaal voor vaders, maar wil je meer informa-
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tie over de zwangerschap en bevalling of over praktische zaken als wonen 
en inkomen? Lees dan de gehele brochure of kijk op tienermoeders.nl onder 
de button ‘jonge vaders’. Onder de button ‘Bij jou in de buurt’ kun je kijken 
wat er wordt georganiseerd voor (jonge) vaders.

 Voorbereiden op het vaderschap

Neem samen met je vriendin de beslissing of jullie het kind willen houden 
of niet. Blijf samen praten over de mogelijkheden en denk goed na over of 
je achter jullie beslissing kunt staan (wat deze ook mag zijn). Doe zoveel mo-
gelijk dingen met je vriendin samen. Ga samen naar de verloskundige, sa-
men echo’s laten maken, samen de babykamer uitzoeken en inrichten enz. 
Als je een opleiding volgt, probeer deze dan af te maken. Je hebt met een 
diploma betere kansen op de arbeidsmarkt, waardoor het weer makkelijker 
is een baan te vinden en een inkomen te gaan verdienen voor je gezin.
Bespreek samen de taakverdeling en de ideeën over de opvoeding van het 
kind. Onderstaande boeken kun je hierover eens raadplegen.

Eerstehulpgids voor jonge vaders, John Verhoeven (2002) - Unieboek
Jonge vaders hebben het moeilijk. Ze zijn natuurlijk heel erg trots op hun klein-
tje, maar ze zijn ook behoorlijk onzeker, al willen ze dat niet toegeven. Dit han-
dige boekje geeft antwoord op bijna alle vragen waar jonge vaders mee zitten. 
  
Het grote vaderboek, Arend van Dam (2006) - Uitgeverij Contact
Van zaadje tot omgangsregeling: de Nederlandse auteur Arend van Dam, 
vooral bekend van zijn kinderboeken, maakte al alle kanten mee van het tra-
ject vaderschap. In het handboek ‘Het grote vaderboek’ bundelt hij in 8 lijvige 
hoofdstukken alles wat (aanstaande) vaders moeten weten: hoe gedraag je je 
het beste tijdens de bevalling? Wat moet er in huis zijn en wat is overdreven? 
Gaan we minder werken na de bevalling? Hoeveel belastingsvoordeel levert 
mijn kind(eren) mij op? Hoe zit dan nu met de mannenpil? Een boek boor-
devol praktische aanwijzingen, die van elke man een vader kunnen maken. 

 Erkennen

Het onderwerp erkennen/ouderlijk gezag staat uitgebreid beschreven in 
deze brochure. Hierna vind je aanvullende informatie die voor jou als jonge 
vader van belang kan zijn.
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 Kosten aanvragen vervangende toestemming

Je kunt vervangende toestemming aanvragen als de moeder van je kind 
jou niet het kind wil laten erkennen. De kosten voor het aanvragen van ver-
vangende toestemming zijn € 192,-. Deze kosten moeten betaald worden 
voordat toestemming kan worden verleend.

 Vaderschapsactie

De moeder van het kind kan jou als vader via de rechter verplichten om 
alimentatie te betalen, ook al heb je het kind niet erkend. Als je hiermee 
te maken krijgt, is het noodzakelijk een advocaat in de hand te nemen. De 
kosten hiervan moet je zelf betalen.

 Vaderschapstest

Een DNA-vaderschapstest helpt twijfels over het vaderschap weg te nemen. 
Bij een rechtsgeldige test kan het resultaat van deze analyse als officieel stuk 
worden ingebracht door een advocaat voor bijvoorbeeld:
•	 Alimentatie/Voogdij		
•	 Voogdij		
•	 Erkenning		
•	 Omgangsregeling		
•	 Erfenis/Nalatenschap		
•	 Gezinshereniging/Ouderschap
 
Voorwaarde om de uitslag van de test te gebruiken in een rechtszaak is, dat 
alle betrokkenen hun toestemming hebben verleend voor het doen van de 
test en dat het afnemen van de DNA-monsters is gebeurd in aanwezigheid 
van een professionele, onafhankelijke getuige zoals een arts of een notaris. 
Verschillende bedrijven, waaronder ook bedrijven uit Nederland, bieden via 
internet een zogenaamde verwantschapstest of vaderschapstest aan. De 
betrouwbaarheid is niet altijd even duidelijk. Dus wil je echt zekerheid doe
de test dan via een ziekenhuis of erkend laboratorium (bv. Sanquin). 
De prijzen van een DNA-test variëren tussen de 200 en 800 euro. De kosten 
worden niet vergoed door de zorgverzekering of een andere verzekering, 
ook niet als de huisarts een DNA-test adviseert.
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 Links

Ook voor jonge vaders is er veel informatie te vinden via het internet.
Kijk op bladzijde 36 voor de suggesties.
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Opa’s en oma’s

 
“Gun het ze hun kindje groot te brengen, ze 
komen vanzelf wel om advies vragen als ze er 
behoefte aan hebben. Steun ze. Mijn moeder liet 
mij ook in mijn waarde en ik kon altijd bij haar 
terecht”  

Oma met tienerdochter, zelf  jonge moeder op 17-jarige leeftijd

Als ouder kan het wennen zijn dat uw eigen dochter of zoon nu zelf een 
kind krijgt. Misschien al op jonge leeftijd en ongepland. U vindt het mis-
schien moeilijk om blij te zijn, maar voor jonge ouders is het erg belangrijk 
dat ze ondersteuning krijgen uit hun omgeving. Hun ouders hebben een 
belangrijke invloed hierop. En ook is het voor uzelf belangrijk dat u op een 
goede manier de rol van opa of oma op u kunt nemen. Het is daarom goed 
over een aantal zaken na te denken en te proberen het contact met uw kind 
goed te houden:

•	 Staat	u	achter	de	zwangerschap	van	uw	kind	en	wilt	u	hem	of	haar	hierin	
ondersteuning bieden?

•	 Wilt	u	bij	de	bevalling	zijn	als	uw	kind	dat	goed	vindt?
•	 Wilt	u	ook	aangifte	van	geboorte	doen	en	voogd	zijn	als	uw	eigen	kind	

jonger is dan zestien jaar?
•	 Hoe	stelt	u	zich	op	tegen	de	(jonge)	partner	van	uw	kind?
•	 Als	jonge	ouder	moet	uw	kind	waarschijnlijk	veel	formulieren	invullen.	

Wilt u daarbij helpen?
•	 Hoe	gaat	u	om	met	uw	kleinkind	(als	het	nieuwe	gezin	in	het	ouderlijk	

huis blijft wonen)?
•	 Wilt	u	uw	kind	financieel	ondersteunen	of	wilt	u	babysitten?	
 
In de loop van de tijd kunnen er, bijvoorbeeld door verschillende opvattin-
gen over de opvoeding van de baby, spanningen ontstaan. Als opa of oma 
kunt u bij de Fiom begeleiding hierin krijgen en wordt u geholpen met het 
opbouwen of eventueel herstellen van het contact en het vertrouwen tus-
sen u, uw kind en kleinkind(eren).
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Internet

•	 Op	fiom.nl vind je informatie over de hulp en groepen die de Fiom aan-
biedt voor jonge (aanstaande) moeders en vaders, opa’s en oma’s. 

•	 Ga	naar	google.nl en vul ‘tienermoeders’, ‘jonge moeders’ of ‘tienerva-
ders’/’jonge vader’  in. Je krijgt dan veel handige sites te zien. Een paar 
voorbeelden zijn:

tienermoeders.nl

jipdenhaag.nl/tienermoeders

En voor jonge vaders: 

jongevaders.multiforum.nl: een forum speciaal voor jonge (aanstaande) 
vaders. 
 
jongevaders.com: voor aanstaande vaders in de leeftijd van 14 t/m 24 
jaar. 
 
jipdenhaag.nl: een onderdeel van de website van het JIP Den Haag, Zoe-
termeer en Delft, is speciaal bestemd voor tienervaders. 
 
ikvader.nl: eigenlijk is deze website meer gericht op wat oudere vaders, 
maar wellicht ook interessant voor de jongere vaders. 
 
blixum.nl/rubrieken.php?id=914: site van Blixum met informatie speci-
aal voor jonge vaders. 
 
jarabee.nl/jongevaders.htm: het resultaat van een onderzoek, gedaan 
onder jonge vaders in de gemeente Hengelo. 
 
ikvader.nl/cyberdaddy: startpagina voor links voor vaders, Cyberdaddy 
verzamelt de beste links voor vaders. 
 
alimentatie.startpagina.nl: startpagina met links.





JONG 
en een kind
Praktische informatie voor jonge ouders 
en aanstaande opa’s en oma’s

“Ik vind het spannend om 
zwanger te zijn. Maar wat 
moet je veel regelen! Hoe 
moet het met school, kun-
nen we straks ergens gaan 
wonen met zijn drieën, 
komen we in aanmerking 
voor een uitkering? Wie 
zou ons daarbij kunnen 
helpen?”

Michelle, 17 jaar

Landelijk bureau

Postbus 1019
5200 BA ’s-Hertogenbosch
Kruisstraat 1
5211 DT ’s-Hertogenbosch 
T: 073 – 6128821
F: 073 – 6122390
E: landelijk.bureau@fiom.nl

District Noord

Districtsbureau:
Fiom-bureau Groningen
Poststraat 2
9712 ER Groningen
T: 050 – 3142020
F: 050 – 3186368
E: groningen@fiom.nl

Fiom-bureau Leeuwarden
Harlingerstraatweg 9
8913 AA Leeuwarden
T: 058 – 2160111
F: 058 – 2160225
E: leeuwarden@fiom.nl

Fiom-bureau Zwolle
Emmastraat 11
8011 AE Zwolle
T: 038 – 4218681
F: 038 – 4235831
E: zwolle@fiom.nl

ISS, afdeling Nederland

Kruisstraat 1
5211 DT ’s-Hertogenbosch 
T: 073 – 6911450
F: 073 – 6911441
E: iss@fiom.nl

District West

Districtsbureau: 
Fiom-bureau Leiden
Haven 32
2312 MJ Leiden
T: 071 – 5226199
F: 071 – 5221538
E: leiden@fiom.nl

Fiom-bureau Alkmaar
Gedempte Nieuwesloot 50
1811 KT Alkmaar
T: 072 – 5118812
F: 072 – 5112261
E: alkmaar@fiom.nl

Fiom-bureau Breda
Nonnenveld 127
4811 DW Breda
T: 076 – 5436767
F: 076 – 5310852
E: breda@fiom.nl

District Zuid

Districtsbureau:
Fiom-bureau Eindhoven
Ploegstraat 1
5615 HA Eindhoven
T: 040 – 2453335
F: 040 – 2449503
E: eindhoven@fiom.nl

Fiom-bureau Nijmegen
Sint Annastraat 8
6524 GA Nijmegen
T: 024 – 3294053
F: 024 – 3296694
E: nijmegen@fiom.nl

Fiom-bureau Maastricht
Stationsstraat 37
6221 BN Maastricht
T: 043 – 3214856
F: 043 – 3214130
E: maastricht@fiom.nl

Naast deze bureaus van de Fiom bevinden zich in de vier grote steden ook Fiom-bureaus die 
verbonden zijn aan een lokale welzijnsorganisatie. Deze behoren niet tot de Stichting Ambu-
lante Fiom en kunnen een ander programma aanbieden. Wend je tot deze bureaus wanneer 
je daarover geïnformeerd wilt worden. 

Fiom Rotterdam
T: 010 – 4401010

Fiom-hulpverlening ’s-Gravenhage
T: 070 – 3660801

Fiom-team Amsterdam
T: 020 – 5694570

Fiom Utrecht 
T: 030 – 2361761

www.fiom.nl.
www.tienermoeders.nl 


