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Aanvraag 
Medewerking studie
Alleen volledig ingevulde formulieren  
worden in behandeling genomen.

Regelmatig ontvangt de IND verzoeken om informatie beschikbaar te 
stellen of mee te werken aan interviews ten behoeve van studies.
In bepaalde gevallen zijn wij bereid medewerking te verlenen, mits aan 
een aantal voorwaarden wordt voldaan. Want onze werkdruk is hoog, 
en het correct en zo snel mogelijk beoordelen van aanvragen voor een 
verblijfsvergunning of naturalisatie heeft uiteraard altijd onze prioriteit.
De voorwaarden waaraan minimaal moet worden voldaan, zijn:
•  Het onderzoek moet van voldoende wetenschappelijk verantwoord 

niveau zijn.
•  We honoreren het verzoek alleen als de gevraagde informatie niet in 

(andere) openbare bronnen te vinden is (internet, publicaties enz.).
•  De studie moet uiteraard ons beleidsterrein betreffen (uitvoering 

immigratie- en naturalisatiebeleid).

•  De student of onderzoeker gaat akkoord met onze voorwaarden over 
het omgaan met vertrouwelijke informatie.

•  Deze aanvraag gaat vergezeld van een gedetailleerde onderzoeksopzet 
en vragenlijst (in geval van interview of enquête).

•  De aanvraag wordt minimaal vier weken van tevoren ingediend, zodat 
wij voldoende tijd hebben om uw verzoek te beoordelen en - in geval 
van een positieve beslissing - personele capaciteit te reserveren en 
voorbereidingen te treffen.

Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zullen wij uw  
verzoek niet in behandeling nemen.
Als wel aan de voorwaarden voldaan, zullen we u zo snel mogelijk  
informeren of we uw verzoek kunnen honoreren.

2  Achtergrondinformatie

      1  Gegevens aanvrager

1.1  Naam

1.2  Adres

1.3  Contact

1.4  Datum aanvraag

Voornaam                Achternaam

|                  |
Straat                          Nummer

|                           

Postcode        Plaats

 |
E-mail                 Telefoon

|                  
Dag   maand  jaar

2.1   Wat is de centrale  
onderzoeksvraag?  
(graag zo concreet mogelijk)

2.2   Wat is het doel van  
het onderzoek?  
(studie/opleiding, anders…)

2.3   In geval van een studie/
opleiding:  
welke studie/opleiding 
volgt u? In welke fase?

2.4   Naam en contactgegevens 
studiebegeleider

|

|

|

|
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3  Indienen van de aanvraag

2.5   Welke informatie hoopt  
u bij ons te krijgen?  
(graag zo concreet mogelijk)

2.6   In welke vorm verwacht u  
medewerking van ons?  
(interview, beschikbaar stellen  
rapportage, inzage gegevens, enz.)

2.7   In het geval van een interview: 
kunnen de vragen eventueel 
ook via de mail of telefonisch 
worden beantwoord?

2.8   Doet u dit onderzoek alleen, 
of met anderen samen?

2.9   Welke andere organisaties  
benadert u voor mede-
werking?

2.10   Gewenste datum van contact? 
(graag enkele voorkeursdata 
opgeven, liefst in een zo vroeg 
mogelijk stadium)

2.11   Wat is uw inschatting van  
de benodigde tijdsduur?

2.12   Wordt het onderzoek  
gepubliceerd?  
Zo ja: waar/in welke vorm?

2.13   Als het onderzoek wordt 
gepubliceerd, wil de IND  
vooraf inzage.  
Gaat u hiermee akkoord?

2.14   Wat is de verwachte  
opleverdatum/publicatie-
datum van het onderzoek?

Stuur dit formulier samen met een gedetailleerde onderzoeksopzet (en vragenlijst in geval van interview of enquête) naar:

INDOA@ind.nl

Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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