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MINISTERIEVAN JUSTITIE
Postbus 20301

2500 EH 's,Gravenhage
Iel.: (070) 70 79 11: lelex 34554 mvj nl

Aan: de hoofden van plaatselijke politie,

de Staf van de Koninklijke Marechaussee,
i.a.a. de Procureurs-Generaal (fgd directeuren van politie), de

districtsbureau's van de rijkspolitie

,urn

8-12-1989
datum inwerkinglreding

1-1-1990

aard

bekendmaking van beleid

onderwerp (art)

studiebeleid

( TBV
Hoger Onderwijs
31 )

geldiglot 1-1-1994 onskenmer\00/989

onderdeel

DVZ/SBO

relalie mei eerdere circulaire(s)

wijziging van

Vreemdelingencirculaire 1982

Het streven naar verder gaande internationalisering van het

Hoger Onderwijs en de gelijkstelling van wetenschappelijk en
hoger beroepsonderwijs zijn aanleiding tot wijziging van het
toelatingsbeleid ten aanzien van buitenlandse studenten per
1 januari a.s. Hierbij treft u de tekst aan van het

dienovereenkomstig aangepaste hoofdstuk B 14 van de
Vreemdelingencirculaire 1982. Hoofdstuk B 14 is bij deze

gelegenheid tevens geactualiseerd met betrekking tot de twee
fasen-structuur van het hoger onderwijs. Bij gelegenheid van

het vijfde supplement zal het aangepaste hoofdstuk B 14
worden opgenomen in de Vreemdelingencirculaire 1982.

Als toelichting worden hieronder de belangrijkste

beleidswijzigingen vermeld.

Er is een regeling voor (uitwisselings)programma's opgenomen
(zie 1. 2).

De toelatingsvoorwaarden voor wetenschappelijk onderwijs en
hoger beroepsonderwijs zijn gelijkgesteld. Ten opzichte van

het huidige toelatingsbeleid voor wetenschappelijk onderwijs
is er echter een voorwaarde toegevoegd: indien het 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 (zie onder 2.1).
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Het verblijfsrecht is gekoppeld aan de inschrijving als student.
Een uitzondering hierop wordt gevormd door de geboden
mogelijkheid om, ter afronding van de propedeutische fase,
gedurende maximaal één jaar als extraneüs in Nederland te

verblijven (zie onder 2.1).

Voorts is bij deze gelegenheid het vereiste van het hebben van

voldoende middelen van bestaan nader uitgeschreven (zie onder
4.1) .

Tenslotte zij vermeld dat een uitleg van de onderwijskundige
begrippen is opgenomen in de bijlage.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,

de Directeur-Generaal
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