FAQ ‘Zoekjaar hoogopgeleiden’
Klik op de vraag om het antwoord te zien, of scroll naar beneden om alle antwoorden te zien.
1. Kan ik de aanvraag online indienen?
2. Hoe kan ik een zoekjaar aanvragen als ik in het buitenland ben?
3. Ben ik vrijgesteld van het vereiste om een mvv aan te vragen als ik een geldige verblijfsvergunning
heb die is afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) of door een andere
Schengenlidstaat?
4. Ik heb mijn aanvraag bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland ingediend. Ik heb de
benodigde documenten naar Nederland gestuurd en ik heb de leges voor de aanvraag overgemaakt
naar de bankrekening van de IND. Krijg ik een ontvangstbevestiging?
5. Moet ik aantonen dat ik voldoende middelen van bestaan heb als ik een zoekjaar aanvraag?
6. Welke ranglijsten worden gehanteerd om te bepalen of ik in aanmerking kom voor het zoekjaar met
mijn buitenlandse diploma?
7. Moet mijn buitenlandse diploma door Nuffic worden geëvalueerd?
8. Hoe kan ik zien of ik een mastergraad heb behaald op basis van een Erasmus Mundus Masters Course
of een Erasmus Mundus Joint Master Degree?
9. Kan ik in aanmerking komen voor het zoekjaar met een buitenlandse bachelorgraad?
10. Kan mijn echtgenoot of echtgenote, partner en/of minderjarig kind bij mij verblijven tijdens het
zoekjaar?
11. Hoelang duurt de aanvraagprocedure?
12. Ik heb mijn opleiding aan een Nederlandse onderwijsinstelling afgerond, maar ik heb mijn diploma nog
niet. Kan ik een aanvraag voor het zoekjaar indienen?
13. Is mijn verblijfsvergunning voor studie nog geldig nadat ik mijn opleiding in Nederland heb afgerond?
14. Hoeveel tijd heb ik om een aanvraag voor het zoekjaar in te dienen nadat ik mijn opleiding heb
afgerond of ben gepromoveerd, of nadat ik in Nederland wetenschappelijk onderzoek heb verricht?
15. Ik heb mijn aanvraag voor het zoekjaar binnen 3 jaar na het afronden van mijn opleiding, mijn
promotieonderzoek of de einddatum van mijn Nederlandse verblijfsvergunning voor wetenschappelijk
onderzoek ingediend, maar de beslissing wordt genomen nadat de termijn van 3 jaar is verstreken. Is
dat een probleem?
16. Wanneer start het zoekjaar?
17. Ik heb in Nederland een aanvraag voor het zoekjaar ingediend. Hoe snel kan ik beginnen met werken?
18. Kan ik stage lopen, of kan ik werken als freelancer of mijn eigen bedrijf starten tijdens het zoekjaar?
19. Wat zijn andere voordelen van het zoekjaar?
20. Ik heb al een baan als kennismigrant gevonden, zonder dat ik eerst een zoekjaar nodig had. Kom ik
toch in aanmerking voor het verlaagde salariscriterium?
21. Ik heb al een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst of voor arbeid als kennismigrant gehad,
meteen nadat ik was afgestudeerd of wetenschappelijk onderzoek had verricht. Kan ik toch nog een
zoekjaar aanvragen?
22. Ik heb een baan als kennismigrant gevonden tijdens het zoekjaar. Moet mijn werkgever meteen een
aanvraag voor een nieuwe verblijfsvergunning indienen?
23. Ik werk als kennismigrant en mijn contract eindigt, maar ik heb wel een andere baan/werkgever
gevonden. Blijft het verlaagde salariscriterium op mij van toepassing?
24. Kan ik in andere Schengenlidstaten werken met een Nederlandse verblijfsvergunning voor het
zoekjaar?
25. Kan ik mijn verblijfsvergunning voor het zoekjaar gebruiken om een baan in Nederland te zoeken
terwijl ik in het buitenland woon?
26. Kan ik in aanmerking komen voor een tweede zoekjaar als ik een nieuwe opleiding of nieuw
promotietraject heb afgerond of opnieuw wetenschappelijk onderzoek heb verricht?
27. Moet ik een Nederlandse ziektekostenverzekering afsluiten zodra ik een baan of stageplek heb
gevonden tijdens het zoekjaar?

1. Kan ik de aanvraag online indienen?
U kunt de aanvraag online indienen op www.ind.nl als u DigiD met sms-code of de DigiD-app hebt. U
betaalt meteen de kosten leges van de aanvraag met iDEAL. U kunt niet met creditcard betalen. Dit is
meestal de snelste manier om een zoekjaar aan te vragen.
Het is niet mogelijk om een DigiD aan te vragen en de aanvraag voor een zoekjaar online in te dienen
als u geen burgerservicenummer (BSN) hebt.
Als u een mvv nodig heb (zie vraag 2), kunt u de aanvraag niet online indienen.
2. Hoe kan ik een zoekjaar aanvragen als ik in het buitenland ben?
Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig
hebt als u zich wilt vestigen in Nederland. Een mvv is een inreisvisum dat is vereist als u langer dan 90
dagen in Nederland wilt verblijven en u niet op grond van uw nationaliteit of omstandigheden bent
vrijgesteld van het mvv-vereiste.
U kunt de procedure Toegang en Verblijf (TEV-procedure) starten door een mvv aan te vragen bij een
Nederlandse vertegenwoordiging in uw land van herkomst of bestendig verblijf, of, als dat niet
mogelijk is, in een buurland. U kunt een afspraak maken via de website van de Nederlandse
vertegenwoordiging. U kunt het aanvraagformulier (‘MVV aanvraagformulier’) downloaden van
www.nederlandwereldwijd.nl.
De TEV-procedure combineert de aanvraag voor een mvv en de aanvraag voor een
verblijfsvergunning. Als een mvv aan u wordt verleend, krijgt u automatisch een verblijfsvergunning
als u in Nederland aankomt.
In het aanvraagformulier kunt u meer informatie vinden.
3. Ben ik vrijgesteld van het vereiste om een mvv aan te vragen als ik een geldige
verblijfsvergunning heb die is afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie
(EU) of door een andere Schengenlidstaat?
Dat is afhankelijk van welke verblijfsvergunning u hebt. Als u een EU-verblijfsvergunning voor
langdurig ingezetenen hebt die is afgegeven door een andere lidstaat van de EU, of als u verblijft in
een andere lidstaat van de EU voor een periode van 18 maanden als een houder van een Europese
blauwe kaart, bent u vrijgesteld van het mvv-vereiste en kunt u direct in Nederland een aanvraag voor
een verblijfsvergunning indienen. Deze mvv-vrijstelling is ook op u van toepassing als u een
verblijfsvergunning voor onderzoekers in de zin van richtlijn 2005/71/EG hebt die is afgegeven door
een andere lidstaat van de EU. De vrijstelling van het mvv-vereiste kan in deze gevallen ook van
toepassing zijn op gezinsleden.
De vrijstelling van het mvv-vereiste is niet van toepassing als u een andere verblijfsvergunning hebt
(bijvoorbeeld voor het verblijfsdoel ‘studie’) die is afgegeven door een andere lidstaat van de Europese
Unie (EU) of door een andere Schengenlidstaat.
4. Ik heb mijn aanvraag bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland ingediend.
Ik heb de benodigde documenten naar Nederland gestuurd en ik heb de leges voor de
aanvraag overgemaakt naar de bankrekening van de IND. Krijg ik een
ontvangstbevestiging?
Nee, die krijgt u niet. De IND stuurt geen ontvangstbevestigingen naar het buitenland.
Als u uw documenten per post vanuit het buitenland hebt opgestuurd, kan het 1 of 2 weken duren
voordat uw documenten in ons systeem zijn geregistreerd nadat we ze hebben ontvangen. Het kan
ook 1 of 2 weken duren voordat uw betaling vanuit het buitenland is geregistreerd in ons systeem door
onze financiële afdeling.
Er wordt per e-mail contact met u opgenomen als niet al uw documenten zijn ontvangen en/of als uw
betaling niet is ontvangen. Het is niet nodig om zelf na te vragen of uw documenten en uw betaling
zijn ontvangen.
5. Moet ik aantonen dat ik voldoende middelen van bestaan heb als ik een zoekjaar aanvraag?
Nee, u hoeft geen bewijs van uw financiële situatie te overleggen om in aanmerking te komen voor het
zoekjaar. U moet uzelf onderhouden tijdens het zoekjaar, maar u hoeft niet aan te tonen hoe u dat
kunt of zult doen.

U mag tijdens het zoekjaar geen gebruik maken van algemene middelen, zoals een bijstandsuitkering.
Het ontvangen van bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering), een ziektewetuitkering,
huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangbijslag en/of kinderbijslag is echter wel toegestaan en heeft
geen consequenties voor u.
6. Welke ranglijsten worden gehanteerd om te bepalen of ik in aanmerking kom voor het
zoekjaar met mijn buitenlandse diploma?
Uitgever:

Times Higher Education

Algemene ranglijst:

Times Higher Education World University Rankings

Ranglijsten per vakgebied:

Times Higher Education World University Rankings by subject

Uitgever:

Quacquarelli Symonds

Algemene ranglijst:

QS World University Rankings

Ranglijsten per vakgebied:

QS World University Rankings by subject

Uitgever:

ShanghaiRanking Consultancy

Algemene ranglijst:

Academic Ranking of World Universities

Ranglijsten per vakgebied:

ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects

Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan om met een buitenlands diploma in aanmerking
te kunnen komen voor het zoekjaar:
Uw onderwijsinstelling moet vermeld staan in de top 200 van de hiervoor genoemde algemene
ranglijsten of ranglijsten per vakgebied van ten minste 2 van de 3 hiervoor genoemde uitgevers;
Uw onderwijsinstelling moet op de datum waarop u uw opleiding hebt afgerond of waarop u bent
gepromoveerd in de top 200 van deze ranglijsten staan;
De ranglijst(en) per vakgebied waarin uw onderwijsinstelling in de top 200 staat, moet(en)
betrekking hebben op uw studierichting of onderzoeksgebied.
Voorbeelden
U kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor het zoekjaar als u aan de overige voorwaarden voldoet
en:
Uw onderwijsinstelling staat op de datum waarop u uw opleiding hebt afgerond of waarop u bent
gepromoveerd in de top 200 van de ‘Times Higher Education World University Rankings’ en in de
‘QS World University Rankings‘; of
Uw onderwijsinstelling staat op de datum waarop u uw opleiding hebt afgerond of waarop u bent
gepromoveerd in de top 200 van de ‘Academic Ranking of World Universities’ en in de specifieke
ranglijst van de ‘QS World University Rankings by subject’ die betrekking heeft op uw
studierichting of onderzoeksgebied; of
Uw onderwijsinstelling staat op de datum waarop u uw opleiding hebt afgerond of waarop u bent
gepromoveerd in de specifieke ranglijst van de top 200 van de ‘Times Higher Education World
University Rankings by subject’ die betrekking heeft op uw studierichting of onderzoeksgebied en
in de specifieke ranglijst van de ‘ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects’ die
betrekking heeft op uw studierichting of onderzoeksgebied.
U komt niet in aanmerking voor het zoekjaar als uw onderwijsinstelling niet vermeld staat in de top
200 van de hiervoor genoemde ranglijsten, of alleen vermeld staat in de hiervoor genoemde
ranglijsten van 1 van de hiervoor genoemde uitgevers. Ook niet als uw onderwijsinstelling wel, of
daarnaast, vermeld staat in (de top 200 van) andere ranglijsten, die hiervoor niet worden genoemd,
van Times Higher Education, Quacquarelli Symonds, ShanghaiRanking Consultancy of een andere
uitgever.
7. Moet mijn buitenlandse diploma door Nuffic worden geëvalueerd?
Elk buitenlands diploma moet worden geëvalueerd door Nuffic voordat het kan worden geaccepteerd.
De enige uitzondering op deze regel zijn diploma’s van geaccrediteerde hogeronderwijsprogramma’s in
Vlaanderen, België, die voorkomen in het Hogeronderwijsregister:
www.hogeronderwijsregister.be/home.

De diplomawaardering laat zien wat een buitenlands diploma of studieprogramma waard is in
Nederland. Verder kan Nuffic de authenticiteit van buitenlandse diploma’s vaststellen.
Informatie over hoe u een diplomawaardering kunt aanvragen en welke documenten daarvoor nodig
zijn, kunt u vinden op de volgende website: www.idw.nl/nl/diplomawaardering.html (u moet kiezen
voor een diplomawaardering ‘niet voor inburgering’).
Uw diploma hoeft niet te zijn gelegaliseerd door de autoriteiten.
8. Hoe kan ik zien of ik een mastergraad heb behaald op basis van een Erasmus Mundus
Masters Course of een Erasmus Mundus Joint Master Degree?
Als u een Erasmus Mundus Masters Course hebt afgerond of een Erasmus Mundus Joint Master Degree
(de opvolger van de Erasmus Mundus Masters Course) hebt behaald, moet u een gezamenlijke graad
(‘joint degree’) of meerdere graden (‘multiple degrees’), afgegeven door ten minste 2 deelnemende
hoger onderwijsinstellingen, hebben verkregen.
U kunt alle Erasmus Mundus Masters Courses en Erasmus Mundus Joint Master Degrees hier vinden:
www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/erasmus-mundus-catalogue_en.
9. Kan ik in aanmerking komen voor het zoekjaar met een buitenlandse bachelorgraad?
Nee, dat kan niet. Als u bent afgestudeerd aan een buitenlandse onderwijsinstelling (buiten
Nederland), dan hebt u ten minste een mastergraad nodig om in aanmerking te komen voor het
zoekjaar.
10. Kan mijn echtgenoot of echtgenote, partner en/of minderjarig kind bij mij verblijven tijdens
het zoekjaar?
Ja, dat is mogelijk. U vindt de voorwaarden op ind.nl/nl/verblijfsvergunningen/familie-en-partner.
Als uw gezinsleden al een Nederlandse verblijfsvergunning hebben, dan kunnen ze een aanvraag tot
het wijzigen van het verblijfsdoel of tot het verlengen van de geldigheidsduur van hun
verblijfsvergunning indienen. U hoeft niet aan te tonen dat u voldoende middelen van bestaan hebt om
uw gezinsleden in Nederland te kunnen onderhouden tijdens het zoekjaar, maar u en uw gezinsleden
mogen geen gebruik maken van algemene middelen, zoals een bijstandsuitkering.
Het ontvangen van bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering), een ziektewetuitkering,
huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en/of kinderbijslag is echter wel toegestaan en heeft
geen consequenties voor u en uw gezinsleden.
Als u en uw gezinsleden nog geen Nederlandse verblijfsvergunning hebben, dan kunnen uw
gezinsleden samen met u een aanvraag indienen (zie vraag 2).
Als uw gezinsleden nog geen Nederlandse verblijfsvergunning hebben, maar u wel een geldige
Nederlandse verblijfsvergunning hebt, dan kunt u voor hen een aanvraag indienen. Op
ind.nl/nl/verblijfsvergunningen/familie-en-partner vindt u informatie over hoe u dat kunt doen.
In deze gevallen moet u aantonen dat u voldoende middelen van bestaan hebt om uw gezinsleden te
kunnen onderhouden tijdens het zoekjaar.
U hebt voldoende middelen van bestaan, als:

Uw inkomen zelfstandig, voldoende en duurzaam is. U kunt hier informatie over zelfstandig,
voldoende en duurzaam inkomen vinden; of

Het saldo van uw bankrekening ten minste gelijk is aan 12 keer de maandelijkse bijstandsnorm
voor gezinnen, inclusief vakantietoeslag. U kunt hier informatie over de bijstandsnormen vinden.
Als de aanvragen van uw gezinsleden worden ingewilligd, zullen zij ook vrije toegang tot de
Nederlandse arbeidsmarkt hebben tijdens uw zoekjaar, zonder restricties.
11. Hoelang duurt de aanvraagprocedure?
De aanvraagprocedure kan in alle gevallen (in Nederland en in het buitenland) tot 90 dagen duren.
Alleen als u de aanvraag online indient en uw aanvraag compleet is, streeft de IND ernaar om uw
aanvraag binnen 2 weken te behandelen (3 weken inclusief het maken van uw verblijfsdocument).
12. Ik ben aan een Nederlandse onderwijsinstelling afgestudeerd, maar ik heb mijn diploma
nog niet. Kan ik een aanvraag voor het zoekjaar indienen?
Ja. Als u uw diploma niet meteen ontvangt nadat u afstudeert, dan kunt u de bijlage ‘Verklaring
afronding studie’ van het aanvraagformulier bij uw aanvraag voegen. Die bijlage moet worden
ingevuld en ondertekend door uw onderwijsinstelling.

U kunt de ‘Verklaring afronding studie’ niet gebruiken als u aan een buitenlandse onderwijsinstelling
bent afgestudeerd.
13. Is mijn verblijfsvergunning voor studie nog geldig nadat ik afstudeer in Nederland?
Wanneer u afstudeert, wordt uw inschrijving bij uw onderwijsinstelling beëindigd. Hoelang uw
verblijfsvergunning geldig blijft, hangt af van uw situatie:
- Uw verblijfsvergunning voor studie is geldig tot 3 maanden of minder na de datum waarop uw
inschrijving bij uw onderwijsinstelling eindigt.
In dit geval blijft uw verblijfsvergunning geldig tot de einddatum van uw verblijfsvergunning óf tot
de startdatum van uw zoekjaar. Uw verblijfsvergunning voor studie blijft geldig tot de eerste van
deze 2 datums.
- Uw verblijfsvergunning voor studie is nog langer dan 3 maanden geldig na de datum waarop uw
inschrijving bij uw onderwijsinstelling eindigt.
In dit geval kan uw verblijfsvergunning na die 3 maanden worden ingetrokken als u binnen die 3
maanden geen aanvraag indient voor het zoekjaar of voor een verblijfsvergunning met een ander
doel.
- U beëindigt uw studieprogramma zonder af te studeren.
In dit geval kan uw verblijfsvergunning meteen worden ingetrokken.
14. Hoeveel tijd heb ik om een aanvraag voor het zoekjaar in te dienen nadat ik mijn opleiding
heb afgerond of ben gepromoveerd, of nadat ik in Nederland wetenschappelijk onderzoek
heb verricht?
Als u een opleiding in Nederland of in het buitenland hebt afgerond, of als u bent gepromoveerd aan
een buitenlandse onderwijsinstelling, kunt u een aanvraag voor het zoekjaar indienen tot 3 jaar na de
datum die op uw diploma of getuigschrift is vermeld.
Als u wetenschappelijk onderzoek in Nederland hebt verricht, kunt u een aanvraag voor het zoekjaar
indienen tot 3 jaar na de einddatum van uw verblijfsvergunning voor wetenschappelijk onderzoek.
Als u al in het bezit bent van een Nederlandse verblijfsvergunning en u een verblijfsgat (een
onderbreking in uw verblijfsrecht) wilt voorkomen, moet u een aanvraag indienen voordat uw
verblijfsvergunning voor studie of wetenschappelijk onderzoek verloopt. Als u de aanvraag liever later
indient, nadat uw verblijfsvergunning is verlopen, en u niet bent vrijgesteld van het mvv-vereiste (zie
vraag 3), dan kunt u de aanvraag bij een Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat)
in het buitenland indienen.
15. Ik heb mijn aanvraag voor het zoekjaar binnen 3 jaar na het afronden van mijn opleiding,
mijn promotieonderzoek of de einddatum van mijn Nederlandse verblijfsvergunning voor
wetenschappelijk onderzoek ingediend, maar de beslissing wordt genomen nadat de termijn
van 3 jaar is verstreken. Is dat een probleem?
Nee, dat is geen probleem. De aanvraag moet zijn ontvangen – per post, online, of bij een
Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland – binnen 3 jaar na het afronden van uw opleiding of
uw promotieonderzoek of na de einddatum van uw Nederlandse verblijfsvergunning voor
wetenschappelijk onderzoek.
16. Wanneer start het zoekjaar?
- U verblijft legaal in Nederland, maar u heb geen geldige Nederlandse verblijfsvergunning, of u hebt
een geldige Nederlandse verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel studie als u de aanvraag indient:
Als een verblijfsvergunning voor het zoekjaar aan u wordt verleend, dan zal deze starten op de
aanvraagdatum als u alle gevraagde documenten bij uw aanvraag hebt ingediend en als u op dat
moment voldoet aan de voorwaarden voor het zoekjaar, ook als de beslissing na die datum wordt
genomen.
- U hebt een geldige Nederlandse verblijfsvergunning voor wetenschappelijk onderzoek (of een
verblijfsvergunning voor ‘arbeid als kennismigrant’ met als doel het verrichten van wetenschappelijk
onderzoek) als u de aanvraag indient:
Als een verblijfsvergunning voor het zoekjaar aan u wordt verleend en uw arbeidsovereenkomst of
gastovereenkomst niet voortijdig is beëindigd, dan zal deze aansluitend op uw huidige
verblijfsvergunning starten. Als uw arbeidsovereenkomst of gastovereenkomst wel voortijdig is
beëindigd, dan zal uw verblijfsvergunning voor het zoekjaar starten op de datum dat uw
arbeidsovereenkomst of gastovereenkomst eindigt óf op de aanvraagdatum.

Uw verblijfsvergunning voor het zoekjaar start in dat geval op de laatste van deze 2 datums.
- U dient uw aanvraag in bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland:
Als een mvv (zie vraag 2) aan u wordt verleend, krijgt u automatisch een verblijfsvergunning nadat
u in Nederland aankomt. Uw verblijfsvergunning zal starten op de dag na de datum waarop de mvvsticker in uw paspoort is geplaatst. U kunt er ook voor kiezen om uw verblijfsvergunning te laten
starten op de datum waarop u Nederland inreist.
In dit geval moet u uw inreisdatum aan de IND doorgeven. Houdt u er rekening mee dat het 1 of 2
weken duurt om uw verblijfsdocument te maken.
17. Ik heb in Nederland een aanvraag voor het zoekjaar ingediend terwijl ik legaal in Nederland
verblijf. Hoe snel kan ik beginnen met werken?
Als u snel wilt beginnen met werken, kunt u de aanvraag voor het zoekjaar het beste online indienen.
De IND streeft ernaar om uw online aanvraag binnen 2 weken te behandelen als deze compleet is. U
kunt uw verblijfsvergunning doorgaans ophalen binnen een week nadat uw aanvraag is afgehandeld.
Als u geen 3 weken kunt wachten, omdat u al werk hebt gevonden en uw arbeidsovereenkomst binnen
3 weken ingaat, dan kunt u bij een IND-loket een (gratis) verblijfsticker in uw paspoort krijgen. De
sticker is geldig zolang uw aanvraag in behandeling is en vermeldt dat u rechtmatig in Nederland
verblijft en dat u vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt hebt. Dit betekent dat u meteen kunt
starten met werken nadat u de sticker hebt opgehaald. U hoeft niet te wachten op de
verblijfsvergunning.
Als u de aanvraag online of per post indient en uw aanvraag compleet is, dan kunt u de sticker krijgen
nadat uw aanvraag is geregistreerd. U moet online een afspraak maken om de sticker op te halen:
ind.nl/nl/service-en-contact/afspraak-maken-met-de-ind.
Als u de aanvraag bij een IND-loket indient, dan kunt u de sticker meteen krijgen als u alle gevraagde
stukken bij uw aanvraag overlegt. U moet telefonisch een afspraak maken als u uw aanvraag bij een
IND-loket wilt indienen.
U kunt geen verblijfsticker krijgen als u een mvv-aanvraag in het buitenland hebt ingediend en die
aanvraag nog in behandeling is.
18. Kan ik stage lopen, of kan ik werken als freelancer of mijn eigen bedrijf starten tijdens het
zoekjaar?
Ja, u mag elke (tijdelijke) baan, inclusief stages (betaald of onbetaald), accepteren tijdens het
zoekjaar. U mag ook als freelancer werken of uw eigen bedrijf starten tijdens het zoekjaar.
U hebt tijdens het zoekjaar vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt, zonder restricties.
19. Wat zijn andere voordelen van het zoekjaar?
U hebt tijdens het zoekjaar vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit betekent dat er,
behalve de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml), geen salariscriterium is en dat een
werkgever geen tewerkstellingsvergunning voor u hoeft aan te vragen. Verder is het verlaagde
salariscriterium op u van toepassing als u een baan als kennismigrant vindt. Dit kan een werkgever
stimuleren om u aan te nemen.
U kunt de voorwaarden voor een verblijfsvergunning voor arbeid als kennismigrant vinden op de
website van de IND: ind.nl/nl/verblijfsvergunningen/werken/kennismigrant.
20. Ik heb al een baan als kennismigrant gevonden, zonder dat ik eerst een zoekjaar nodig had.
Kom ik toch in aanmerking voor het verlaagde salariscriterium?
Ja. Als u voldoet aan de voorwaarden voor het zoekjaar, maar u er geen aanvraag voor indient omdat
u al een baan als kennismigrant hebt gevonden, kan uw werkgever toch gebruikmaken van het
verlaagde salariscriterium.
21. Ik heb al een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst of voor arbeid als kennismigrant
gehad, meteen nadat ik was afgestudeerd of wetenschappelijk onderzoek had verricht. Kan
ik toch nog een zoekjaar aanvragen?
Ja, dat kan. U kunt een aanvraag voor het zoekjaar indienen tot 3 jaar na uw het afronden van uw
opleiding of uw promotieonderzoek of na de einddatum van uw verblijfsvergunning voor
wetenschappelijk onderzoek, ongeacht of u in de tussentijd een andere verblijfsvergunning hebt
gehad.

22. Ik heb een baan als kennismigrant gevonden tijdens het zoekjaar. Moet mijn werkgever
meteen een aanvraag voor een nieuwe verblijfsvergunning indienen?
Nee, dat hoeft niet.
U hebt tijdens het zoekjaar vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt, dus uw werkgever kan
wachten tot het einde van uw zoekjaar voordat hij een aanvraag voor een nieuwe verblijfsvergunning
voor u indient.
23. Ik werk als kennismigrant en mijn contract eindigt, maar ik heb wel een andere
baan/werkgever gevonden. Blijft het verlaagde salariscriterium op mij van toepassing?
Ja, als u wisselt van baan of werkgever, kan uw nieuwe werkgever nog steeds het verlaagde
salariscriterium hanteren. Dit verlaagde salariscriterium is op u van toepassing zolang u zonder
onderbreking blijft werken als kennismigrant, zelfs als u 30 wordt of van werkgever wisselt.
Let op dat u een verblijfsgat voorkomt. Dit betekent dat uw nieuwe werkgever om verlenging van de
geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning moet vragen, voordat deze verloopt.
24. Kan ik in andere Schengenlidstaten werken met een Nederlandse verblijfsvergunning voor
het zoekjaar?
Nee. Met een Nederlandse verblijfsvergunning mag u Nederland in- en uitreizen en reizen door het
Schengengebied. Een Nederlandse verblijfsvergunning geeft u echter geen recht om te werken in
andere landen. Als u in een ander (Schengen)land wilt werken, dan moet u in dat andere land een
verblijfsvergunning en/of een werkvergunning aanvragen.
Uw verblijf in andere Schengenlidstaten is beperkt tot een maximum van 90 dagen binnen een periode
van 180 dagen. Als u van plan bent om langer te blijven in een andere Schengenlidstaat, dan moet u
zich houden aan de immigratievoorschriften van dat land.
25. Kan ik mijn verblijfsvergunning voor het zoekjaar gebruiken om een baan in Nederland te
zoeken terwijl ik in het buitenland woon?
Nee. Als u uw hoofdverblijf niet in Nederland hebt en houdt, kan uw verblijfsvergunning worden
ingetrokken. Hoofdverblijf in Nederland hebben is een belangrijke voorwaarde om een Nederlandse
verblijfsvergunning te behouden.
26. Kan ik in aanmerking komen voor een tweede zoekjaar als ik een nieuwe opleiding of nieuw
promotietraject heb afgerond of opnieuw wetenschappelijk onderzoek heb verricht?
Ja, een verblijfsvergunning voor het zoekjaar kan na elke afgeronde opleiding, na elk afgerond
promotietraject en na elk verricht wetenschappelijk onderzoek worden verleend. U kunt daarom een
nieuw zoekjaar aanvragen als u dat doet op basis van een nieuwe afgeronde opleiding, een nieuw
afgerond promotietraject of van een nieuw verricht wetenschappelijk onderzoek.
Deze studie, dit (buitenlands) promotietraject of dit wetenschappelijk onderzoek moet zijn afgerond
(studie of (buitenlands) promotietraject) of verricht (wetenschappelijk onderzoek) na uw vorige
zoekjaar.
27. Moet ik een Nederlandse ziektekostenverzekering afsluiten zodra ik een baan of stageplek
heb gevonden tijdens het zoekjaar?
U bent verplicht een Nederlandse basisverzekering af te sluiten zodra u een baan hebt gevonden of als
uw stagevergoeding ten minste even hoog is als het wettelijk minimumloon. Als is vastgesteld dat u
een Nederlandse basisverzekering moet afsluiten, dan hebt u 3 maanden de tijd om dat te doen.
Let op: de startdatum van deze verzekering is de eerste dag waarop u verplicht werd om een
basisverzekering af te sluiten. Met andere woorden: de startdatum van uw baan of stage. U kunt meer
informatie op de website van de Zorgverzekeringslijn vinden.
Hebt u andere vragen?
Als u nog andere vragen over het zoekjaar hebt, dan kunt u contact opnemen met het
Klantinformatiecentrum van de IND: ind.nl/nl/service-en-contact.
Als u vragen hebt over huisvesting, werk zoeken, de 30%-regeling, belastingen, een WW-uitkering, huur
en andere onderwerpen die geen betrekking hebben op het verkrijgen van of behouden van rechtmatig
verblijf in Nederland, raadpleeg dan alstublieft het internet of neem contact op met de verantwoordelijke
autoriteiten of organisaties.

