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Welkom in uw gemeente - Kinderen
Voor kinderen jonger dan achttien jaar biedt de Nederlandse overheid een 
aantal speciale voorzieningen. Ook gelden er andere regels. In deze folder 
voor kinderen, die hoort bij de folder ‘Welkom in uw gemeente’, vertelt  
VluchtelingenWerk Nederland wat belangrijk is om voor kinderen te weten op het 
gebied van zorg, financiën en onderwijs. De regels en voorzieningen kunnen per 
gemeente verschillen. De begeleider van VluchtelingenWerk in uw woonplaats 
kan u voorlichten over wat voor uw specifieke situatie geldt.  

1. ZORG
Voor kinderen tot achttien jaar gelden op het 
gebied van zorg in Nederland de volgende regels: 

• Geboorte
  Als u een baby heeft gekregen, meldt u het 

kindje binnen drie dagen aan bij de gemeente. 
De gemeente maakt een geboorteakte op en 
schrijft het kind in bij de gemeentelijke 
basisregistratie personen (BRP). Ook geeft de 
gemeente de geboorte door aan de Sociale 
verzekeringsbank (SVB). U krijgt dan 
automatisch een aanvraagformulier voor 
kinderbijslag. Onder punt 2 staat meer over de 
kinderbijslag. Zie voor meer informatie over de 
geboorteaangifte: www.rijksoverheid.nl 
(trefwoord: geboorteaangifte). Uw kind krijgt 
niet automatisch verblijfsrecht in Nederland, 
hiervoor moet zo snel mogelijk na de geboorte 
een vergunning worden aangevraagd. Hierover 
krijgt u een brief van de IND. Heeft u geen brief 
gekregen dan moet u het aanvraagformulier 
downloaden van de IND-website. Ook moeten 
er leges voor de vergunning betaald worden.

• Medische zorg voor kinderen
   Kraamzorg: Na de geboorte van uw kind kunt u 

in de eerste weken hulp krijgen. Deze 
kraamzorg maakt meestal deel uit van uw 
zorgverzekering. Wat u voor hulp krijgt en voor 
hoeveel uur, verschilt per verzekeraar. Check 
bij uw zorgverzekeraar wat op uw situatie van 
toepassing is.    

    Consultatiebureau: Het consultatiebureau 
begeleidt u bij de ontwikkeling, opvoeding, 
verzorging en gezondheid van uw kind totdat 
het 4 jaar is. De meeste ouders gaan met hun 
baby elke maand  naar het consultatiebureau 
en daarna minder vaak. Meer informatie kunt u 
krijgen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) in uw gemeente. Zoek het CJG in uw 
gemeente via www.opvoeden.nl/cjg. 
 Schoolarts en schoolverpleegkundigen:  
Op de basisschool checken de schoolarts en 
schoolverpleegkundigen van de GGD de 
gezondheid van uw kind. Het CJG heeft hier 
meer informatie over. 
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•  Inentingen
  Uw kind krijgt op het consultatiebureau 

prikken tegen ernstige ziektes, zoals difterie, 
kinkhoest, polio en tetanus. Deze inentingen 
zijn gratis voor kinderen tot achttien jaar.  
U krijgt automatisch per post een oproep voor 
de inentingen. Zie voor meer informatie:  
www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

• Kosten medische zorg
  Medische zorg is gratis voor kinderen tot 

achttien jaar. Als zij een arts bezoeken of 
medicijnen nodig hebben, gaat dat niet van het 
eigen risico van uw zorgverzekering af. Wat wel 
en niet vergoed wordt naast medicatie en het 
bezoeken van een arts, hangt af van de zorg-
verzekering die u heeft afgesloten voor uzelf.

2. FINANCIËN
U kunt in Nederland financiële steun krijgen voor 
uw kinderen. De belangrijkste toeslagen zijn:

• Kinderbijslag
  In Nederland krijgt u kinderbijslag als 

ondersteuning in de kosten voor het 
grootbrengen van uw kind. De hoogte van de 
kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van 
het kind en of het kind bij u thuis woont. De 
kinderbijslag vraagt u aan bij de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB), als dit nog niet in het 
AZC is gedaan. De bijslag wordt één keer per 
drie maanden betaald. U heeft recht op 
kinderbijslag voor kinderen in Nederland vanaf 
het eerste kwartaal na statusverlening. Het 
kan soms een half jaar duren voordat u de 
kinderbijslag ontvangt. Zie voor meer 
informatie over kinderbijslag:  www.svb.nl. 

• Kindgebonden budget
  Naast de kinderbijslag kunt u mogelijk ook in 

aanmerking komen voor het kindgebonden 
budget. Dit is een bijdrage in de kosten voor 
kinderen. De Belastingdienst betaalt 
maandelijks het kindgebonden budget totdat 
uw kind achttien jaar is geworden. De hoogte 
van de toelage is afhankelijk van uw inkomen, 
hoeveel kinderen u heeft en welke leeftijd zij 
hebben. Zie voor meer informatie:  
www.toeslagen.nl (trefwoord: kindgebonden 
budget).   

• Kinderopvangtoeslag
  Als u kinderopvang nodig heeft, omdat u 

inburgert, studeert of werkt, kunt u soms een 
bijdrage in de kosten krijgen van de 
Nederlandse overheid. Dit is afhankelijk van 
uw inkomen. U heeft geen recht op 
kinderopvangtoeslag zolang uw partner nog in 
het buitenland verblijft. Bij de gemeente is in 
dat geval mogelijk wel een bijdrage hiervoor te 
krijgen. U kunt samen met de begeleider van 
VluchtelingenWerk kijken naar de mogelijk-
heden die er voor u zijn. De kinderopvang-
toeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. 
Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl 
(trefwoord: kinderopvangtoeslag) of bel met 
de Belastingdienst, tel. 0800 – 0543.

•  Maatschappelijke participatietoeslag
  Veel gemeenten vinden het belangrijk dat alle 

kinderen mee kunnen doen op school met 
feestjes en schoolreisjes. Ook vinden zij het 
belangrijk dat kinderen lid kunnen zijn van een 
vereniging of sportclub. De financiële 
regelingen hiervoor, ook wel maatschappelijke 

  participatietoeslag genoemd, verschillen per 
gemeente. Soms kan uw kind een fiets krijgen 
om naar school te gaan. Vraag bij uw gemeente 
of de begeleider van VluchtelingenWerk wat er 
voor uw kind mogelijk is.

3. SCHOOL
In Nederland gaan kinderen vanaf 4 jaar naar de 
basisschool. Na de basisschool zijn er 
verschillende vormen van voortgezet onderwijs (= 
middelbare school). Onderwijs voor kinderen is 
gratis. Ook lesboeken zijn gratis.
Wel wordt er een  vrijwillige ouderbijdrage 
gevraagd voor de extra dingen, zoals excursies en 
festiviteiten. Het aanbod van scholen en de 
reisafstand naar school is per gemeente 
verschillend. De afstanden kunnen soms groter 
zijn dan u gewend bent. 

Reiskosten naar een middelbare school (vanaf 12 
jaar)  worden niet vergoed. In Nederland fietsen 
veel kinderen naar school, waarbij afstanden van 
15 kilometer of meer acceptabel gevonden 
worden.

• Leerplicht
  Alle kinderen in Nederland, jongens en 

meisjes, gaan vanaf hun vijfde tot hun 
zestiende jaar verplicht naar school. Vanaf hun 
4e jaar mogen zij al naar school. Kinderen die 
na hun zestiende geen schooldiploma hebben, 
moeten naar school gaan óf werk en school 
combineren tot zij achttien zijn. Als uw kind 
niet naar school gaat, bent u strafbaar en kunt 
u een boete krijgen of zelfs gevangenisstraf. 
Zie voor meer informatie:  
www.rijksoverheid.nl (trefwoorden:  
leerplicht en kwalificatieplicht).
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Adressen van scholen en peuterspeelzalen staan 
in de gemeentegids. Als uw kind op een school van 
uw keuze niet terecht kan, moet u ander onderwijs 
accepteren.

• Peuterspeelzaal/voorschool 
  Vanaf hun tweede tot hun vierde jaar kunnen 

kinderen enkele dagdelen per week samen 
spelen op de peuterspeelzaal. Dit is niet 
verplicht. Veel gemeenten vergoeden de 
kosten voor de peuterspeelzaal als u thuis 
geen Nederlands met de kinderen spreekt.  
Zij vinden het belangrijk dat kinderen voor hun 
ontwikkeling en taal in een Nederlandse 
omgeving zijn.

•  Kinderopvang
  Als u inburgert, studeert of werkt, kunnen uw 

kinderen worden opgevangen. Er zijn 
verschillende vormen van kinderopvang, 
bijvoorbeeld het kinderdagverblijf (voor 
kinderen van 0 - 4 jaar) en de naschoolse 
opvang (voor 4 - 12 jaar). 

Kijk in de gemeentegids voor adressen van 
kinderopvang. VluchtelingenWerk kan u helpen 
bij het vinden van een school of kinderopvang van 
uw keuze. 
Kijk in deze folder bij punt 2. Financiën voor meer 
informatie over een eventuele vergoeding voor de 
kosten (de kinderopvangtoeslag).

4. OVERIG
Wat verder nog handig is om te weten voor uw 
kinderen:

• Bibliotheek
  Kinderen tot achttien jaar kunnen gratis lid 

worden van de bibliotheek. Zij kunnen voor een 
aantal weken boeken lenen. De bibliotheek 
biedt boeken voor alle leeftijden aan en op 
allerlei niveaus. Vraag de begeleider van 
VluchtelingenWerk naar de dichtstbijzijnde 
bibliotheek.

•  Kindervakantieweken 
VluchtelingenWerk Nederland

  VluchtelingenWerk organiseert elk jaar 
speciale vakantieweken voor vluchteling-
kinderen en -jongeren. Sommige weken 
bieden ook plaats aan vluchtelinggezinnen. 

Tijdens de vakantie is er voor de kinderen van 
alles te doen op het gebied van sport, spel en 
ontspanning. Vraag de begeleider van 
VluchtelingenWerk welke mogelijkheden er voor 
uw kind of kinderen zijn, of kijk voor meer 
informatie op www.vluchtelingenwerk.nl 
(trefwoord: kindervakantieweken).

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het 
opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. We zetten ons als onafhankelijke organisatie in 
voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden.


