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Naar Nederland komen om te studeren 
              

1. Waarom deze publicatie? 
 
Wilt u studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen hebt u een verblijfsvergunning 
nodig.  

 
Wanneer hebt u geen verblijfsvergunning nodig? 
1.U hebt geen verblijfsvergunning nodig als u de nationaliteit hebt van één van de volgende landen: 
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, 
Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, 
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland. 
2. U bent in het bezit van een verblijfsvergunning voor studie afgegeven door een andere lidstaat van de 
Europese Unie en gedurende maximaal 360 dagen een deel van het onderwijsprogramma gaat volgen 
aan een Nederlandse hogere beroepsopleiding of universiteit (inkomende mobiliteit). Deze publicatie 
gaat hier niet over. Zie www.ind.nl voor meer informatie over mobiliteit binnen de Europese Unie. 
 
In deze publicatie leest u: 
• hoe u aan een verblijfsvergunning komt; 
• wat de voorwaarden zijn voor een verblijfsvergunning; 
• hoe de aanvraagprocedure verloopt; 
• welke rechten de verblijfsvergunning geeft; 
• aan welke regels u zich moet houden; 
• wat u moet doen als er iets in uw situatie verandert; 
• waar u meer informatie kunt krijgen. 
 
Let op! Voor lerend werken (werken in Nederland als onderdeel van een studie of baan buiten Europa) 
geldt een aparte toelatingsprocedure. Zie hiervoor de publicatie ‘Naar Nederland komen om te werken’ 
op www.ind.nl. 
 
 

2. Hoe komt u aan een verblijfsvergunning? 
 
De onderwijsinstelling waaraan u gaat studeren, vraagt een verblijfsvergunning voor u aan. U kunt zelf 
geen verblijfsvergunning aanvragen. De onderwijsinstelling kan alleen een aanvraag voor een 
verblijfsvergunning indienen als de instelling door de IND is erkend als referent. Hiervoor moet de 
instelling zijn aangesloten bij de Gedragscode internationale student in het hoger onderwijs. 
Onderwijsinstellingen die deze gedragscode hebben getekend, hebben beloofd goed en toegankelijk 
onderwijs te verzorgen voor buitenlandse studenten. Een onafhankelijke landelijke commissie bepaalt en 
controleert of een instelling aan de gedragscode voldoet. 
 
Op www.internationalstudy.nl vindt u een overzicht van instellingen die de gedragscode hebben 
ondertekend. Op www.ind.nl staat een overzicht van erkend referenten. 
 
 

http://www.ind.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.internationalstudy.nl/
http://www.ind.nl/
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3. Aan welke voorwaarden moet u voldoen? 
 
Voor een verblijfsvergunning voor studie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: 
• U bent (voorlopig) ingeschreven aan een onderwijsinstelling die is erkend als referent. 
• U bent ingeschreven voor een voltijds dagopleiding. 
• U hebt voldoende geld om uzelf minstens 1 jaar lang te onderhouden. Hiervoor geldt per maand het 

normbedrag voor uitwonende hbo- en wo-studenten uit de Wet op de studiefinanciering, exclusief 
les- of collegegeld. Zie voor meer informatie www.ind.nl of informeer ernaar bij uw 
onderwijsinstelling. 

• U hebt een geldig paspoort. 
• U bent niet veroordeeld voor een misdrijf en hebt geen oorlogsmisdrijf, terroristische handelingen of 

misdrijf tegen de menselijkheid begaan. 
• U bent verzekerd tegen ziektekosten in Nederland. 
• U moet u in Nederland bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) laten onderzoeken op 

tuberculose (tbc). Dat onderzoek moet u laten doen binnen 3 maanden na afgifte van de 
verblijfsvergunning. Zo nodig moet u zich tegen tbc laten behandelen. Hebt u de nationaliteit van 
één van de landen genoemd in de ‘Bijlage Vrijstelling tbc-plicht’? Dan is tbc-onderzoek niet nodig. 
De ‘Bijlage Vrijstelling tbc-plicht’ vindt u op www.ind.nl. 

 
Voldoende studievoortgang 
Om uw verblijfsvergunning te behouden, moet uw studievoortgang voldoende zijn. Als student moet u 
minimaal de helft van het aantal studiepunten van een studiejaar behalen. Uw onderwijsinstelling 
controleert dit aan het eind van elk studiejaar. Is uw studievoortgang onvoldoende? Dan kan de IND uw 
verblijfsvergunning intrekken. 
 
Voortgezet of beroepsonderwijs 
Gaat u niet studeren aan een hogere beroepsopleiding of universiteit, maar aan het voortgezet of 
beroepsonderwijs? Dan gelden aanvullende eisen. Zie voor meer informatie www.ind.nl. 
 
 

4. Welke documenten hebt u nodig? 
 
De onderwijsinstelling vraagt de verblijfsvergunning voor u aan. De onderwijsinstelling moet bij de IND 
aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning en heeft daarvoor documenten 
nodig. Van uw onderwijsinstelling hoort u om welke documenten het gaat. Voorbeelden hiervan zijn: een 
kopie van uw paspoort; of bewijsmiddelen waaruit blijkt dat u voldoende geld hebt om in uw 
levensonderhoud te voorzien. Om u in te kunnen schrijven in de Basisregistratie personen (BRP) in 
Nederland, hebt u altijd een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. 
 
Wilt u familie- of gezinsleden meenemen naar Nederland? Dan zijn ook documenten nodig die de 
gezinsband aantonen. Voorbeelden hiervan zijn paspoorten en geboorte- en huwelijksakten. Zie voor 
meer informatie de publicatie ‘Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen’. 
 
Officiële buitenlandse bewijsmiddelen 
Officiële buitenlandse bewijsmiddelen moeten zijn afgegeven en vervolgens zijn gelegaliseerd door de 
bevoegde autoriteiten van het land dat het bewijsmiddel heeft afgegeven. In sommige landen laat u het 
document daarna ook door de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het betreffende 
land legaliseren. In apostillelanden is een apostille, afgegeven door de bevoegde lokale autoriteiten, 
voldoende. Als er geen Nederlandse ambassade of consulaat aanwezig is in het betreffende land moet 
het document gelegaliseerd worden door de Nederlandse ambassade of consulaat die voor het 
betreffende land verantwoordelijk is. Officiële buitenlandse bewijsmiddelen zijn bijvoorbeeld 
geboorteakten en huwelijksakten. Het legaliseren of apostilleren van deze bewijsmiddelen kan veel tijd 
in beslag nemen. Begint u dan ook enkele maanden voor het indienen van een aanvraag met het laten 
legaliseren of apostilleren in het land van herkomst. Voor meer informatie over legalisatie of 
apostillevereisten voor documenten per land en de uitzonderingen hierop, kunt u bellen met ‘Informatie 
Rijksoverheid’, telefoonnummer 1400. U kunt ook kijken op www.rijksoverheid.nl. 

http://www.ind.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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Legaliseren 
Een document dat in het ene land rechtsgeldig is, is dat niet automatisch in het andere land. Daarom 
moet u officiële buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland laten legaliseren. Dat betekent dat 
de autoriteiten die het document hebben afgegeven, verklaren dat het document officieel is. Dit 
bevestigt de echtheid van de ondertekening van het document en de hoedanigheid van de 
ondertekenaar. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat het 
document. De ambassade of het consulaat controleert dan of de handtekening van de autoriteit echt is. 
Als er geen Nederlandse ambassade of consulaat aanwezig is in het betreffende land moet het document 
gelegaliseerd worden door de Nederlandse ambassade of consulaat die voor het betreffende land 
verantwoordelijk is.  
 
Soms is een zogenoemde apostillestempel op het document voldoende. In het buitenland geven 
doorgaans de Ministers van Justitie of Buitenlandse Zaken zo’n stempel af. De Nederlandse ambassade 
of het Nederlands consulaat hoeft het document dan niet meer te legaliseren. Een apostillestempel is 
alleen mogelijk als het document uit een land komt dat net als Nederland aangesloten is bij het 
Apostilleverdrag. U kunt bij het Consulair Dienstencentrum van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
navragen of een land is aangesloten bij het Apostilleverdrag. Kijk op www.rijksoverheid.nl voor meer 
informatie. 
 
Voor legalisatie of een apostillestempel kunt u zelf contact opnemen met de lokale autoriteiten. 
 
Aan legalisatie zijn kosten verbonden. Deze kosten betaalt u altijd, ook als u het document niet of niet 
tijdig hebt verkregen. Hoeveel legalisatie kost, verschilt per land. Vraag hiernaar bij de autoriteiten in 
het land van herkomst. De Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van herkomst kan extra 
kosten in rekening brengen (bijvoorbeeld faxkosten). 
 
Vertalen 
Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? 
Dan moet u ze laten vertalen door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd. In Nederland 
beëdigde vertalers zijn opgenomen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Zie hiervoor 
www.bureauwbtv.nl. Laat u het document in het buitenland vertalen? Dan moet u de vertaling ook laten 
legaliseren. Daarmee toont u aan dat u een bevoegde vertaler hebt ingeschakeld. 
 
 

5. Hoe ziet de aanvraagprocedure eruit? 
 
Als u alle benodigde papieren hebt verzameld en ingeleverd, kan de onderwijsinstelling een aanvraag 
indienen voor een verblijfsvergunning. 
 
In veel gevallen hebt u een speciaal visum nodig om Nederland in te mogen reizen voor een verblijf van 
meer dan 90 dagen. Dit heet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De procedure is dan iets 
anders dan wanneer u geen mvv nodig hebt. 
 
Verblijfsvergunning zonder mvv 
Hebt u geen mvv nodig? Dan dient de onderwijsinstelling een aanvraag in voor een verblijfsvergunning. 
Dat kan zij het beste doen als u nog in het buitenland bent. Zodra de IND heeft laten weten een 
verblijfsvergunning af te geven, kunt u naar Nederland komen. Dan weet u zeker dat u niet voor niets 
naar Nederland reist. De onderwijsinstelling kan ook een aanvraag indienen terwijl u al in Nederland 
bent. Alleen weet u dan niet zeker of u wel een verblijfsvergunning krijgt. Ook kan het lastig zijn om alle 
benodigde documenten in Nederland te krijgen. 
 

  

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.bureauwbtv.nl/
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Toegang en verblijf 
Hebt u een mvv nodig? Dan dient de onderwijsinstelling een aanvraag in voor een mvv en 
verblijfsvergunning ineen. Dit is de procedure ‘Toegang en Verblijf’. Als u een mvv krijgt, dan geeft de 
onderwijsinstelling dat aan u door. U moet de mvv binnen 3 maanden ophalen bij de Nederlandse 
ambassade of het Nederlands consulaat. Daarna hebt u 90 dagen de tijd om Nederland in te reizen. Na 
aankomst in Nederland kunt u binnen 2 weken u verblijfsvergunning ophalen. Waar en wanneer u uw 
verblijfsvergunning kunt ophalen, hoort u van uw onderwijsinstelling. 
 
In de bijlage vindt u een uitgebreid overzicht van alle stappen in de procedure en de partijen die erbij 
betrokken zijn. 
 
Kosten van de procedure 
Het aanvragen van een mvv en een verblijfsvergunning kost geld. Dit zijn zogenoemde ‘leges’. Als 
student betaalt u de leges aan de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling zorgt ervoor dat de IND het 
geld krijgt. Als de leges niet zijn betaald, behandelt de IND de aanvraag niet. U krijgt geen geld terug als 
de aanvraag wordt afgewezen. Op www.ind.nl staat een overzicht van de legestarieven. 
 
Duur van de procedure 
Als de aanvraag volledig is, beslist de IND vaak al binnen 2 weken. De wettelijke termijn waarbinnen de 
IND moet beslissen, is 90 dagen. Om er zeker van te zijn dat u op tijd aan uw studie kunt beginnen, is 
het verstandig u tijdig aan te melden bij uw onderwijsinstelling. Neem voor meer informatie contact op 
met de instelling waaraan u wilt studeren. 
 
 

6. Welke rechten geeft de verblijfsvergunning? 
 
Hier leest u welke rechten u hebt met een verblijfsvergunning voor studie. 
 
Geldigheid 
Met een verblijfsvergunning voor studie mag u in Nederland verblijven voor de duur van uw studie plus 3 
maanden, met een maximum van 5 jaar. Hebt u een voorbereidend jaar in Nederland nodig? Dan rekent 
de IND dat jaar mee bij de duur van de studie. De verblijfsvergunning is geldig zolang u aan de 
voorwaarden voldoet. Duurt uw studie langer dan 5 jaar? Dan kan de onderwijsinstelling de 
geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning laten verlengen. 
 
Mobiliteit van studenten binnen de Europese Unie 
Met een verblijfsvergunning voor studie in Nederland is het mogelijk een deel van het 
opleidingsprogramma te volgen aan een onderwijsinstelling voor hoger onderwijs in één of meer andere 
EU-lidstaten. Dit wordt intra EU-mobiliteit genoemd. Wilt u met een verblijfsvergunning voor studie 
gebruikmaken van deze mogelijkheid, dan moet er sprake zijn van een EU-programma of multilateraal 
programma met mobiliteitsmaatregelen of een overeenkomst tussen uw onderwijsinstelling en de 
onderwijsinstelling in de andere lidstaat op grond waarvan u een deel van de opleiding aan die andere 
onderwijsinstelling kan en mag volgen. U mag maximaal 360 dagen per lidstaat in één of meer andere 
lidstaten in het kader van intra EU-mobiliteit verblijven. Wel moet bij de IND gemeld worden dat u een 
deel van het onderwijsprogramma in een andere EU-lidstaat gaat volgen. Uw Nederlandse 
verblijfsvergunning blijft dan in beginsel geldig. 
 
Denemarken en Ierland zijn niet gebonden aan richtlijn (EU) 2016/801 met betrekking tot intra EU-
mobiliteit. Voor deze landen geldt het bovenstaande daarom niet. 
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Werk 
Naast uw studie mag u als zelfstandige werken. Ook mag u in loondienst werken, maar niet meer dan 16 
uur per week. Een andere mogelijkheid is om alleen in de maanden juni, juli en augustus fulltime in 
loondienst te werken. Voor arbeid in loondienst moet uw werkgever een tewerkstellingsvergunning voor 
u aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.werk.nl. Voor een stage in het kader van uw studie in 
Nederland hebt u geen tewerkstellingsvergunning nodig. Het bedrijf of de organisatie waar u stage loopt, 
moet wel een stageovereenkomst afsluiten met u en uw onderwijsinstelling. Als u in Nederland stage 
loopt of werkt, bent u verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten.  
Let op! U hoeft geen basisverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar als u nog geen 
werk hebt gevonden, of als uw stagevergoeding lager is dan het wettelijk minimumloon. Uw 
buitenlandse ziektekostenverzekering is dan voldoende. 
 
Familie- of gezinsleden 
Als u in Nederland gaat studeren, kan uw onderwijsinstelling ook een verblijfsvergunning aanvragen voor 
familie- of gezinsleden. Als zij tegelijk met u naar Nederland reizen, is het handig als de 
onderwijsinstelling de aanvragen voor de verblijfsvergunning tegelijk indient. Vraag bij uw 
onderwijsinstelling of zij de aanvragen voor familie- of gezinsleden wil verzorgen. De onderwijsinstelling 
is altijd alleen verantwoordelijk voor u. U bent zelf verantwoordelijk voor een rechtmatig verblijf van uw 
familie- of gezinsleden. Zie voor meer informatie de publicatie ‘Een familie- of gezinslid naar Nederland 
laten komen’ op www.ind.nl. 
 
Let op! Als u een bijstandsuitkering aanvraagt in Nederland, kan uw verblijfsvergunning worden 
ingetrokken. Toeslagen huur, zorg, kinderopvang en kindgebonden budget hebben géén gevolgen voor 
uw verblijfsrecht. 
 
 

7. Aan welke regels moet u zich houden? 
 
De onderwijsinstelling die een verblijfsvergunning voor u aanvraagt, treedt op als referent. De referent is 
ervoor verantwoordelijk dat u rechtmatig in Nederland verblijft. Niet alleen bij de aanvraag voor een 
verblijfsvergunning, maar ook daarna. In ieder geval totdat uw studie is beëindigd. Het is belangrijk dat 
u weet aan welke regels de onderwijsinstelling zich moet houden. Daarnaast moet u zich ook aan 
bepaalde regels houden. 
 
Plichten van de onderwijsinstelling 
Informatieplicht 
De onderwijsinstelling moet relevante gegevens, feiten en omstandigheden doorgeven aan de IND. Het 
gaat dan om alles wat te maken heeft met uw verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld: 
• als u onvoldoende studievoortgang boekt; 
• als u met de opleiding bent gestopt; 
• als u gebruik gaat maken van mobiliteit binnen de Europese Unie; 
• als u niet meer voltijds aan de onderwijsinstelling studeert. 
 
Administratieplicht 
De onderwijsinstelling heeft ook een administratie- en bewaarplicht. Ze is verplicht relevante informatie 
over u te verzamelen en te bewaren. Bijvoorbeeld: 
• informatie over uw studievoortgang; 
• een kopie van uw paspoort; 
• het bewijs van inschrijving; 
• uw meest recente adresgegevens; 
• bewijsstukken waaruit blijkt dat u voldoende geld hebt om in Nederland te verblijven. 
 
Is de onderwijsinstelling niet meer uw referent? Dan moet zij deze informatie nog 5 jaar bewaren. De 
IND kan op elk moment gegevens opvragen om te toetsen of de onderwijsinstelling aan haar 
verplichtingen heeft voldaan. 
 

http://www.werk.nl/
http://www.ind.nl/
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Zorgplicht 
De onderwijsinstelling heeft ook een zorgplicht. Dat houdt in dat zij buitenlandse studenten zorgvuldig 
moet werven en selecteren. De instelling moet vooraf toetsen of u bereid en in staat bent de studie te 
volgen. Ook moet de instelling u goed informeren over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in 
Nederland een verblijfsvergunning te krijgen voor het volgen van een studie. 
 
Uw referent 
De onderwijsinstelling is uw referent tot: 
• u niet meer studeert aan de onderwijsinstelling en de instelling dit bij de IND heeft gemeld; 
• u zelf Nederland hebt verlaten en niet meer terugkomt en de onderwijsinstelling dit bij de IND heeft 

gemeld; 
• de instelling niet meer is erkend als referent; 
• uw verblijfsvergunning is ingetrokken; 
• u een verblijfsvergunning hebt gekregen voor een ander verblijfsdoel of voor onbepaalde tijd; 
• u Nederlander bent geworden. 
 
Uw plichten 
Als student hebt u een informatieplicht. U moet belangrijke wijzigingen dus ook zelf doorgeven aan de 
IND. Dat geldt in ieder geval wanneer u verandert van onderwijsinstelling. Als uw familie- of gezinsleden 
naar Nederland laat komen, bent u zelf de referent. Ook voor u geldt dan een informatie-, administratie- 
en bewaarplicht. Zie hiervoor de publicatie ‘Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen’ op 
www.ind.nl. 
 
 

8. Wat gebeurt er als uw situatie verandert? 
 
De onderwijsinstelling en u zijn verplicht wijzigingen te melden aan de IND die van invloed kunnen zijn 
op uw verblijfsvergunning. Een wijziging hoeft er niet meteen toe te leiden dat uw verblijfsvergunning 
wordt ingetrokken. Het is ook mogelijk dat u een andere verblijfsvergunning nodig hebt. 
 
Een andere studie of een andere onderwijsinstelling binnen Nederland 
Uw verblijfsvergunning blijft in beginsel geldig als u een andere opleiding gaat doen bij de 
onderwijsinstelling en voldoende studievoortgang heeft geboekt (zie hieronder). U, of de 
onderwijsinstelling, kunt de nieuwe studie aan de IND doorgeven, maar dat is niet verplicht. Gaat u aan 
een andere onderwijsinstelling studeren? Dan moet u doorgeven aan de IND dat deze instelling uw 
nieuwe referent wordt. De onderwijsinstelling moet wel zijn erkend als referent door de IND. Ook moet u 
uw oude onderwijsinstelling tijdig inlichten over uw overstap. 
 
Een deel van uw studie volgen in één of meer andere lidstaten binnen de Europese Unie (intra EU-
mobiliteit) 
In beginsel blijft uw verblijfsvergunning voor studie geldig wanneer u in het kader van intra EU-mobiliteit 
een deel van uw onderwijsprogramma gaat volgen in een andere lidstaat. De onderwijsinstelling als 
erkende referent moet dit wel tijdig (uiterlijk 4 weken vóór aanvang) melden bij de IND. 
 
Onvoldoende studievoortgang 
Als u onvoldoende studieresultaten boekt kan dat gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning. Mogelijk 
zult u Nederland moeten verlaten, tenzij u op andere gronden rechtmatig in Nederland verblijft. 
 
Wijziging van de verblijfsvergunning 
In sommige situaties kunt u in aanmerking komen voor een andere verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld 
omdat u werk hebt gevonden na het afronden van uw studie. Zie hiervoor www.ind.nl. 
 
 
 
 
 

http://www.ind.nl/
http://www.ind.nl/


 

7 

 

Hebt u een studie afgerond in Nederland op bachelor- of masterniveau, of bent u gepromoveerd aan een 
erkende Nederlandse onderwijsinstelling? Dan kunt u in aanmerking komen voor een zoekjaar. U mag 
dan na afloop van uw studie 1 jaar in Nederland blijven om een baan te zoeken als kennismigrant. Dat 
geldt ook als u maximaal 3 jaar geleden een opleiding hebt afgerond aan een universiteit die in de top 
200 staat van twee internationaal erkende ranglijsten, zoals gepubliceerd door de ‘Times Higher 
Education Supplement’ (www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings), de ‘QS World 
University Rankings’ (www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings) en de 
‘Jiao Tong Shanghai University ’ (www.shanghairanking.com). 
 
Als extra voorwaarde geldt dat u voldoende geld hebt om uzelf te onderhouden. Meer informatie over 
het zoekjaar vindt u verder in de publicatie ‘Naar Nederland om te werken’ op www.ind.nl. Daar staat 
ook het aanvraagformulier voor een zoekjaar. 
Voldoet u niet meer aan de voorwaarden voor verblijf als student? Dan zult u Nederland moeten 
verlaten, tenzij u op andere gronden rechtmatig in Nederland kunt verblijven. 
 
 

9. Wat gebeurt er als u zich niet aan de regels houdt? 
 
De IND kan op elk moment controleren of de onderwijsinstelling en u zich aan de regels houden. Als dat 
niet zo is, kunt u te maken krijgen met de volgende maatregelen. 

 
Intrekking van de verblijfsvergunning 
Als u of de onderwijsinstelling bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning verkeerde gegevens hebt 
verstrekt, kan uw verblijfsvergunning worden ingetrokken. Ook wanneer u niet meer voldoet aan de 
voorwaarden voor een verblijfsvergunning, kan uw verblijfsvergunning worden ingetrokken. Heeft de 
onderwijsinstelling zich meerdere malen niet aan de regels gehouden? Dan kan de IND besluiten dat de 
instelling niet meer mag optreden als referent. In dat geval kan uw verblijfsvergunning worden 
ingetrokken. Valt u niets te verwijten? Dan krijgt u 3 maanden de tijd om een andere onderwijsinstelling 
te vinden die kan optreden als referent. 
 
Aangifte van een strafbaar feit 
De IND is verplicht aangifte te doen als er een redelijk vermoeden is van een strafbaar feit. Bijvoorbeeld 
als u bewust verkeerde gegevens hebt verstrekt. Het Openbaar Ministerie bepaalt vervolgens of u 
strafrechtelijk wordt vervolgd. Als u wordt vervolgd, kunt u worden veroordeeld tot een gevangenisstraf 
of een geldboete. Ook kan uw verblijfsvergunning worden ingetrokken. 
 
Vertrek uit Nederland 
Als u niet meer voldoet aan de voorwaarden voor verblijf, moet u Nederland verlaten. De IND controleert 
dit. Als u niet uit eigen beweging vertrekt, dan kan de overheid u het land uitzetten. De kosten die de 
overheid hiervoor maakt, kunnen op u of uw referent worden verhaald. 
 
 

  

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings
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http://www.shanghairanking.com/
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10. Wat kunt u doen als de onderwijsinstelling zich   
 niet aan de regels houdt? 
 
Bent u ontevreden over het onderwijs of houdt de onderwijsinstelling waar u studeert zich niet aan de 
Gedragscode? Dien dan eerst een klacht in bij uw onderwijsinstelling. Wordt uw klacht niet goed 
afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Landelijke Commissie Gedragscode.  
Het adres is: 
Landelijke Commissie Gedragscode t.a.v. de secretaris 
Postbus 260 
9700 AG Groningen 
 
Houdt de onderwijsinstelling zich niet aan de regels die de IND heeft gesteld? Licht dan de IND in. De 
IND bekijkt of er maatregelen moeten worden genomen. 
 

11. Veelgestelde vragen 
 
Wanneer kan ik naar Nederland komen om te beginnen met mijn studie? 
Het is verstandig om pas naar Nederland te komen als de onderwijsinstelling heeft laten weten dat u een 
verblijfsvergunning krijgt. Meestal beslist de IND binnen 2 weken op een aanvraag, maar het kan 
voorkomen dat het langer duurt, tot maximaal 3 maanden. Wilt u zeker weten dat u op tijd kunt 
beginnen met uw studie, schrijft u dan in ieder geval tijdig in bij de onderwijsinstelling en zorg dat de 
onderwijsinstelling alle benodigde documenten van u krijgt. 
 
Wat zijn de belangrijkste voorwaarden waaraan ik als student moet voldoen? 
U moet (voorlopig) ingeschreven zijn aan een onderwijsinstelling die is erkend als referent voor een 
voltijds dagopleiding. Ook moet u voldoende geld hebben om uzelf te onderhouden in Nederland. 
 
Hoe vraag ik een verblijfsvergunning aan? 
U kunt zelf geen verblijfsvergunning aanvragen voor studie. Dat doet de onderwijsinstelling waar u bent 
ingeschreven. Alleen onderwijsinstellingen die zijn erkend als referent kunnen een verblijfsvergunning 
aanvragen voor hun studenten. 
 
Hoe weet ik of een onderwijsinstelling is erkend als referent? 
Een lijst van erkend referenten vindt u op www.ind.nl. 
 
Heb ik een inreisvisum (mvv) nodig en hoe kan ik die aanvragen? 
U hebt altijd een mvv nodig, tenzij u komt uit Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, 
Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Korea. De 
onderwijsinstelling vraagt dit visum voor u aan, tegelijk met de verblijfsvergunning. 
 
Mag ik behalve studeren ook werken in Nederland? 
U mag werken onder bepaalde voorwaarden. Naast uw studie mag u maximaal 16 uur per week werken. 
Als u gedurende het studiejaar niet werkt, mag u in de maanden juni, juli en augustus fulltime werken. 
In beide gevallen moet uw werkgever wel een tewerkstellingsvergunning voor u aanvragen. Zie hiervoor 
www.werk.nl. 
 
Kan ik tussentijds overstappen naar een andere onderwijsinstelling? 
Ja, uw verblijfsvergunning blijft dan geldig. Wel moet u de IND inlichten over uw overstap. Ook moet uw 
nieuwe onderwijsinstelling erkend zijn als referent. 
 
Welke wijzigingen moet ik zelf doorgeven aan de IND? 
Wijzigingen die te maken hebben met uw verblijfsvergunning moet u altijd doorgeven aan de IND. U 
moet het in elk geval doorgeven als u gaat studeren aan een andere onderwijsinstelling. 
 

http://www.ind.nl/
http://www.werk.nl/


 

9 

 

Wat is de vereiste studievoortgang? 
Om uw verblijfsvergunning te behouden, moet uw studievoortgang voldoende zijn. Als student moet u 
normaal gesproken minimaal de helft van het aantal studiepunten van een studiejaar behalen. Uw 
onderwijsinstelling controleert dit aan het eind van elk studiejaar. 
 

12. Meer informatie 
 
Hebt u na het lezen van deze publicatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de onderwijsinstelling. Dat is 
uw eerste aanspreekpunt. 
 
Heb u specifieke vragen over uw toelating tot Nederland? Dan kunt u ook rechtstreeks terecht bij de 
IND. Contact opnemen met de IND kan op verschillende manieren. 
 
Internet 
Op www.ind.nl vindt u meer informatie over de procedure en voorwaarden voor verblijfsvergunningen, 
visa, en hoe u Nederlander kunt worden. U kunt hier ook online een afspraak maken voor uw bezoek aan 
een IND-loket. 
 
Telefoon 
De IND is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via 088 043 04 30. Voor 
dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke tarief. Vanuit het buitenland belt u +31 88 043 04 30. 
Houd het v-nummer paraat (indien bekend).  
 
Let op! Is de beslistermijn van uw aanvraag nog niet verlopen? Dan is de aanvraag nog in behandeling 
en kunnen we u geen informatie geven over de status van uw aanvraag. 
 
Social media 
De IND is actief op Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube. Hebt u een algemene vraag, dan kunt u die 
stellen aan het webcareteam van de IND. Zij beantwoorden uw vragen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 
uur.  
Socialmediakanalen zijn openbaar. Vermeld vanwege uw privacy daarom geen V-nummer en andere 
persoonlijke informatie. De IND reageert via social media niet inhoudelijk op vragen over uw dossier. 
Kijk voor meer informatie op www.ind.nl/socialmedia. 
 
Brief of e-mail 
Algemene vragen 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Postbus 17 
9560 AA Ter Apel 
 
Email: op www.ind.nl kunt u uw vraag stellen via het e-mailformulier. 
 
Bezoek 
In Nederland kunt u ook terecht bij een IND-loket. Kijk op www.ind.nl voor de dichtstbijzijnde vestiging. 
Houd er rekening mee dat u eerst een afspraak moet maken. 
 
Klachten 
Wilt u een klacht indienen over de wijze waarop u door de IND bent behandeld? Dan kunt u gebruik 
maken van het klachtenformulier op www.ind.nl. 
 
U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de IND. Het telefoonnummer is 088 043 04 70. 
 
Vragen over legalisatie? 
Voor informatie over legalisatie van documenten (geboorteakte, huwelijksakte) kunt u bellen met 
telefoonnummer 1400 (Informatie Rijksoverheid). Via internet: www.rijksoverheid.nl. 

http://www.ind.nl/
http://www.ind.nl/socialmedia
http://www.ind.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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Verwerking van persoonsgegevens 
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de behandeling van uw 
aanvraag, melding of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens opvraagt bij uzelf en bij andere 
organisaties of personen als dat nodig is. Ook gebruikt en bewaart de IND gegevens en geeft deze door 
aan andere organisaties. De IND houdt zich daarbij aan de regels die in de privacywetgeving staan. 
Zo moet de IND zorgvuldig en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook rechten. Als u dat vraagt, 
mag u bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen over 
waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven. Op www.ind.nl leest u hoe 
de IND met uw gegevens omgaat en welke rechten u hebt. Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van 
uw rechten. 
 
 
 
 
 
Aan de inhoud van de publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst uit deze uitgave mag 
onder bronvermelding worden gebruikt. 
 

  

http://www.ind.nl/
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Bijlage   
Schematisch overzicht van de aanvraagprocedure                     
voor een verblijfsvergunning 
 
In onderstaand schema leest u wat uzelf, de onderwijsinstelling en de IND moeten doen om een 
verblijfsvergunning voor studie te krijgen. 
 
  Wat doet u?  Wat doet uw werkgever?  Wat doet de IND? 
1. U bekijkt aan de hand van de 

publicatie of u aan de voorwaarden 
voor een verblijfsvergunning 
voldoet. Een overzicht van 
onderwijsinstellingen die door de 
IND erkend zijn als referent, vindt 
u op www.ind.nl. 

De onderwijsinstelling toetst of u bereid 
en in staat bent de studie te volgen. Als 
u wordt toegelaten tot de instelling, 
informeert de instelling u over de 
voorwaarden waaraan u moet voldoen 
om in Nederland een 
verblijfsvergunning voor studie te 
krijgen en te houden. 

 

2. U zorgt ervoor dat de 
onderwijsinstelling alle 
bewijsstukken en documenten 
krijgt die nodig zijn om een 
aanvraag in te dienen. 

De onderwijsinstelling dient een 
aanvraag voor een verblijfsvergunning 
in bij de IND. Als u een mvv nodig hebt, 
gaat het om een aanvraag voor een 
mvv en verblijfsvergunning ineen (de 
TEV-procedure). De onderwijsinstelling 
betaalt de leges aan de IND. 

De IND beoordeelt de 
aanvraag en geeft aan de 
onderwijsinstelling door of u 
wordt toegelaten tot 
Nederland. Als de aanvraag 
compleet is, kan dat binnen 2 
weken. 

3.  
 

Van de onderwijsinstelling hoort u wat 
de beslissing van de IND is. Eventueel 
kan de instelling bezwaar maken tegen 
de beslissing. 

Als een mvv nodig is, licht de 
IND de ambassade of het 
consulaat in over de positieve 
beslissing. De IND geeft aan 
de onderwijsinstelling door 
waar en wanneer in Nederland 
u uw verblijfsvergunning kunt 
ophalen. 

4. U haalt de mvv op bij de 
Nederlandse ambassade of het 
Nederlands consulaat. Vervolgens 
reist u binnen 90 dagen naar 
Nederland. Als u geen mvv nodig 
hebt, kunt u meteen naar 
Nederland reizen. 

De onderwijsinstelling geeft aan u door 
waar u uw verblijfsvergunning kunt 
ophalen. 

 

5. Na aankomst in Nederland meldt u 
zich binnen 2 weken bij de IND om 
uw verblijfsvergunning op te halen. 
Als dat is vereist, laat u binnen 3 
maanden tbc-onderzoek doen bij 
de GGD. Als u nog niet verzekerd 
bent tegen ziekte kosten in 
Nederland, sluit u binnen 4 
maanden een zorgverzekering af. 

 De IND controleert uw 
identiteit en geeft daarna de 
verblijfsvergunning af. 

 

  

http://www.ind.nl/
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