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1 Inleidinq 

1.1 Alqemeen 

Het beleid is erop gericht vreemdelingen in de ge- 
legenheid te stellen in Nederland een studie of 
opleiding te volgen. 
Dit houdt in dat de voor studiedoeleinden in Neder- 
land toegelaten vreemdeling ons land dient te ver- 
laten bij voltooiing of tussentijdse beëindiging 
van de studie. 
Het verblijf heeft dus een tijdelijk karakter. 
Het is een voor studie toegelaten vreemdeling niet 
toegestaan in Nederland arbeid in loondienst uit te 
oef enen. 

Voor de toelating van gezinsleden van studenten 
wordt verwezen naar B 19. 

Vreemdelingen kunnen op basis van culturele akkoor- 
den, andere, vergelijkbare bilaterale of multilate- 
rale akkoorden dan wel via uitwisselingsprogramma's 
door of onder auspiciën van de centrale overheid 
worden uitgenodigd hier te lande te studeren. 
In al deze gevallen is reeds getoetst aan de voor- 
waarden als bedoeld in 2 respectievelijk 3, en 4, 
met uitzondering van het gestelde onder 4.4. 
Indien het een programma betreft dat niet door of 
onder auspiciën van de centrale overheid wordt 
uitgevoerd dient e worden getoetst of aan alle 
hieronder voorwaarden (2 resp. 3, en 4) wordt 
voldaan. 

Bevoeqdheid 

Voor de behandeling van aanvragen voor een machti- 
ging tot voorlopig verblijf wordt verwezen naar A 
4, onder 3, 

Voor bevoegdheidsvragen in verband met de vergun- 
ning tot verblijf wordt verwezen naar: 

A 4, onder 5.6 : verlening of weigering; 
(zie voor de gedrags- 
lijn bij ontbreken van 
de vereiste m.v.v. A 
4, onder 5.6.2.3 en 
5.6.3.3) 

A 4, onder 5.7.2 en 5.7.3 : wijziging of opheffing 
van de beperking waar- 
onder de vergunning tot 
verblijf is verleend 

A 4, onder 5.8.2 en 5.8.3 : verlenging van de gel- 
digheidsduur (weigering 
daarvan) 

A 4, onder 5.9.2 : intrekking 
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2 Toelating voor hoger onderwiis 

2.1 Algemeen 

Het betreft hier de toelating van vreemdelingen voor stu- 
die aan een Nederlandse universiteit of hogeschool in de 
zin van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (Stb. 
1986, 414), de Wet op het Hoger Beroepsondemijs (Stb. 
1986, 289) en de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen 
(Stb. 1985, 407). 
Inschrijving als student voor de eerste fase-opleiding 
kan plaatsvinden voor de duur van maximaal zes jaar. 
In geval er sprake is van een tweede fase-opleiding kan 
een nieuwe termijn van inschrijving als student van 
maximaal twee en een half jaar plaatsvinden. 
Indien een student na afronding van zijn Hoger Beroeps 
Onderwijs een vervolgopleiding beoogt in het Wetenschap- 
pelijk Onderwijs bedraagt de nieuwe termijn van inschrij- 
ving als student maximaal drie jaar. 
De voormelde studieregeling geldt evenzeer voor buiten- 
landse studenten. 
In bijlage C 46 is een verklarende woordenlijst van 
onderwijskundige begrippen met betrekking tot het hoger 
onderwijs opgenomen. 
In beginsel komt een vreemdeling voor toelating voor 
hoger onderwijs in aanmerking indien hij aan de in 2.2 
en 2.3 gestelde vereisten voldoet, en indien is gebleken 
dat ook aan de overige algemene voorwaarden (zie 4) 
wordt voldaan. Daarbij gelden de bovengenoemde maximale 
perioden voor inschrijving als student. 
Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om, ter afronding 
van de propedeutische fase, gedurende maximaal één jaar 
als extraneus in Nederland te verblijven. 
Indien het echter een studierichting betreft die zich 
naar haar aard richt op de Nederlandse arbeidsmarkt, 
wordt verblijf geweigerd tenzij de betrokken student 
aantoont dat met zijn toelating een wezenlijk Nederlands 
belang is gediend. 
De vraag of een studierichting zich naar haar aard 
voornamelijk richt op de Nederlandse arbeidsmarkt zal 
worden beantwoord aan de hand van een advies van de 
Minister van Onderwijs en Wetenschappen. 

2.2 Inschri iving 

Ten aanzien van deze categorie moet steeds vaststaan dat 
betrokkene als student is of zal worden ingeschreven aan 
een universiteit of Hogeschool voor voltijdsonderwijs. 

Deze inschrijving moet blijken uit een verklaring 
afgegeven door het College van Bestuur casu quo het 
bevoegd gezag. 
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In het algemeen is een voorbereidingstijd nodig voor het 
afleggen van aanvullende examens (toegangstests), 
waaronder een toets op het Nederlands. 

Aan een buitenlandse student die behoudens inschrijving 
voor de beoogde studie aan de onder 4 genoemde voor- 
waarden voldoet kan met het oog op aanvullende examens 
een vergunning tot verblijf worden verleend. 
De buitenlandse student moet daartoe, middels een 
schriftelijke verklaring van de desbetreffende univer- 
siteit of hogeschool aantonen dat voldoende zekerheid 
bestaat omtrent zijn inschrijving voor de beoogde studie, 
wanneer hij de aanvullende examens met goed gevolg heeft 
af gelegd . 

De voorbereidingstijd biedt aan buitenlandse studenten 
de gelegenheid om zich doelgericht en in een beperkte 
periode te kwalificeren voor de beoogde studie. 
In verband hiermee wordt een vergunning tot verblijf met 
het oog op aanvullende examens verleend voor ten hoogste 
één jaar. 
Bovendien wordt in geval van eerste toelating de 
vergunning verleend voor een periode die zich niet 
uitstrekt tot langer dan één jaar na de datum van inreis 
in Nederland. 
De geldigheidsduur van de vergunning wordt voor dit doel 
niet verlengd. 
Verandering van studierichting of onderwijsinstelling 
geeft geen recht op een nieuwe voorbereidingstijd. 
De vergunning tot verblijf wordt in dit geval verleend 
onder de beperking: "voor aanvullende examen(s) met het 
oog op studie aan . . . .  te (naam onderwijs instelling 
en studierichting)". 
Zie voor aan de vergunning te verbinden voorschriften 
onder 5 . 

Zijn de aanvullende examens met goed gevolg afgelegd, is 
inschrijving voor de beoogde studie verkregen en wordt 
ook overigens aan de onder 4 genoemde voorwaarden 
voldaan, dan vindt verlenging van de geldigheidsduur van 
de vergunning tot verblijf plaats, onder gelijktijdige 
wijziging van de beperking (de woorden 'voor aanvullende 
examens' worden geschrapt). 

3 Toelating voor voortgezet- en beroepsonderwiis 

3.1 Algemeen 

Het betreft hier de toelating van vreemdelingen voor een 
opleiding voor voortgezet- en beroepsonderwijs, in de 
zin van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 
552). 
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Toelating kan worden verleend indien de vreemdeling 
voldoet aan de in 3.2 gestelde vereisten, en indien is 
gebleken dat ook aan de overige, algemene voorwaarden 
(zie 4) wordt voldaan. 

3.2 Vereisten waaraan de studie of opleiding moet voldoen 

a. Het betreft een studie of opleiding waarvoor 
Nederland het meest aangewezen land is en waarmee de 
vreemdeling een positieve bijdrage kan leveren aan 
de ontwikkeling van zijn land. 
In dit verband is van belang of het te behalen 
diploma in het land van herkomst wordt erkend en of 
de op westerse, Nederlandse leest geschoeide 
opleiding bruikbaar is in het land van herkomst. 

b. Het betreft een volledige dagopleiding. 
Voor een schriftelijke studie of een avondopleiding 
wordt geen toelating verleend. 

Tegen het volgen van een praktijk-opleiding die duidelijk 
verbonden is met een studie, als hierbedoeld, bestaat 
geen bezwaar mits hiervoor (indien vereist) een 
tewerkstellingsvergunning is verleend (zie B 11). 

4 Algemene voorwaarden voor toelating als student 

Behalve de in 2 en 3 vermelde speciale vereisten voor 
toelating als student, moet steeds aan de volgende 
algemene voorwaarden worden voldaan. 

4.1 Voldoende middelen van bestaan 

De financiële middelen van de student moeten toereikend 
zijn voor de studie en het levensonderhoud gedurende de 
beoogde verblijfsperiode, overeenkomstig de normbedragen 
voor levensonderhoud, aangevuld met college- en/of 
lesgelden, zoals gesteld in de Wet op de Studiefinan- 
ciering (Stb. 1988, 336). 
In deze wet wordt onderscheid gemaakt tussen uit- en 
thuiswonende studenten. Onder een thuiswonende student 
wordt verstaan de studerende die op het adres van zijn 
ouders of één van hen woont. Betrokkene dient aan te 
tonen voor ten minste een jaar over voldoende middelen 
als bovenbedoeld te beschikken. Daartoe wordt niet 
gerekend de studiefinanciering op grond van de Wet op de 
Studiefinanciering. 
Indien de studie middels periodieke betalingen wordt ge- 
financierd dient aannemelijk te worden gemaakt dat een 
ongestoord verloop van de geldstroom gewaarborgd is. Wan- 
neer de ouders of een familielid van de vreemdeling voor 
financiering zorgdragen, moet aannemelijk zijn dat hun 
financiële positie zodanig is dat zij die studie kunnen 
bekostigen. Dit kan bijvoorbeeld doordat zij aan kunnen 
tonen reeds eerder een studie te hebben gefinancierd of 
door het overleggen van bankafschriften of loonstaten. 
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Wanneer de studie door de werkgever die de vreemdeling 
heeft uitgezonden, wordt bekostigd kan dit bijvoorbeeld 
blijken uit het overleggen van een werkgeversverklaring 
of balansen. 
In geval van twijfel over het ongestoorde verloop van de 
geldstroom kan, uitsluitend ter meerdere zekerheid, een 
garantstelling door een hier te lande wonende solvabele 
derde worden geaccepteerd. 

Financiering door derden kan de vorm hebben van een 
geldelijke bijlage, bijv. een studiebeurs, die wordt 
verleend door een internationale organisatie, door het 
land van herkomst van de vreemdeling, door of vanwege de 
Nederlandse regering of uit particuliere fondsen. Deze 
wijze van financiering betekent op zich niet dat er 
sprake is van een (uitwisselings-)programma (zie 1.2). 
Ook ten aanzien van de hier bedoelde geldelijke bijdrage 
moet vaststaan dat deze toereikend is om te voorzien in 
de kosten van de opleiding en het levensonderhoud 
gedurende de beoogde verblijfsperiode. 

Studieverklaring 

De vreemdeling moet een zgn. studieverklaring (model 
D 60) hebben ondertekend, waarmee hij verklaart ermee 
bekend te zijn dat hem uitsluitend voor studie verblijf 
wordt toegestaan en dat hij ons land dient te verlaten 
na voltooiing of tussentijdse beëindiging van de studie 

4 . 3  Inschrijving voor de beoogde studierichting 

Ten aanzien van toelating voor hoger onderwijs moet 
vaststaan dat de student is of zal worden ingeschreven 
voor de beoogde studierichting. 

4 . 4  Er bestaat geen eevaar voor de o~enbare rust. de 
openbare orde of de nationale veili~heid 

Dit vereiste wordt (voor vreemdelingen in het algemeen) 
behandeld in A 4 ,  onder 5 . 3 .  
Studenten van achttien jaar en ouder moeten een 
antecedentenverklaring (model D 18) ondertekenen (zie A 
4 ,  onder 5 . 3 . 2 ) .  

4 . 5  Waarborgen in verband met terugkeer 

Het reisdocument van de vreemdeling moet waarborgen dat 
hem na afloop van de studie weer toelating wordt verleend 
in het land van herkomst. 

Er moet voldoende zekerheid bestaan omtrent de betaling 
van de kosten van retourpassage naar het land waar zijn 
toelating is gewaarborgd. 
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In geval van toelating voor het afleggen van aan- 
vullende examens geldt echter de onder 2.3 genoemde 
beperking. 

In daarvoor in aanmerking komende gevallen wordt 
aan de vergunning tot verblijf een voorschrift 
verbonden, ervoor te zorgen, dat een hier te lande 
wonende, solvabele derde zich ten behoeve van de 
vreemdeling garant stelt door ondertekening van een 
verklaring (model D 17). 

Aan de vergunning tot verblijf wordt een voor- 
schrift verbonden tot het sluiten van een voldoen- 
de ziektekostenverzekering. 

Ontzeqqinq van voortsezet verblijf 

De vergunning tot verblijf van een buitenlandse 
student kan worden ingetrokken, en verlenging van 
de geldigheidsduur daarvan worden geweigerd, op 
gronden genoemd in art. 12 Vw (zie A 4, onder 5.8.1 
en 5.9.1). 

In verband met de in art. 12, onder d, Vw genoemde 
grond (niet langer voldoen aan de beperking waar- 
onder de vergunning tot verblijf werd verleend) zij 
nog het volgende opgemerkt. 
Het verblijf van een buitenlandse student kan op 
deze grond worden beëindigd bij voltooiing of 
tussentijdse beëindiging van de studie. 
De buitenlandse student moet voor verlenging van de 
geldigheidsduur aantonen dat hij nog als student is 
ingeschreven. 
Is dit niet het geval dan wordt het verzoek om 
verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning 
tot verblijf afgewezen. 

Zijn er naar het oordeel van het hoofd van plaatse- 
lijke politie bijzondere omstandigheden aanwezig om 
aan een als student toegelaten vreemdeling nochtans 
voortgezet verblijf voor een ander doel toe te 
staan, dient de zaak te worden voorgelegd aan de 
Minister van Justitie, met gebruikmaking van 
formulier D 16. 

Veranderinq van studierichtinq of onderwiisinstellinq 

Voor verandering van studierichting of onderwijs- 
instelling moet wijziging worden gevraagd van de 
beperking waaronder de vergunning tot verblijf is 
verleend (zie 5). 
Het verzoek om wijziging van de beperking wordt 
ingewilligd indien betrokkene aan alle voorwaarden 
genoemd in dit hoofdstuk voldoet. 
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