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Inleiding
De thans van kracht zijnde onderwijs-
wetten, waarin de term ‘erkende
onderwijsinstelling’ is komen te ver-
vallen, maken een actualisering van
de tekst van de Vreemdelingen-
circulaire 2000 noodzakelijk.
Bovendien wordt in dit TBV voor
bepaalde onderwijsinstellingen een
overgangsregeling vastgesteld. 
Voorts wordt de passage verduide-
lijkt, waarin sprake is van opleidingen
waarvoor Nederland het meest aange-
wezen land is en waarmee de vreem-
deling een positieve bijdrage kan leve-
ren aan de ontwikkeling van zijn
land. Tot slot worden in dit TBV de
aspecten ‘maximale verblijfsduur’ en
‘wijziging van studie/ opleiding of
onderwijsinstelling’ nader uitgewerkt.

De paragrafen B6/1, B6/3 en B6/5
van de Vreemdelingencirculaire 2000
blijven ongewijzigd. De wijzigingen in
de paragrafen B6/2 en B6/4 worden
hieronder weergegeven.

Wijzigingen Vc B6/2.1.1
De tekst van paragraaf B6/2.1.1 Vc
2000 komt als volgt te luiden:

‘Het betreft hier de verlening van een
verblijfsvergunning voor studie aan
een in Nederland gevestigde kennisin-
stelling op het gebied of op het
niveau van hoger onderwijs, die door

het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen wordt bekostigd
of aangewezen. Het gaat om bekosti-
ging of aanwijzing op grond van een
van de volgende wetten:
– Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW,
Stb. 1992, 593), met uitzondering van
de Open Universiteit;
– TNO-wet (Stb. 1985, 762);
– Wet houdende Machtiging tot
oprichting van de Stichting
Nederlands Interdisciplinair Instituut
(Stb. 1987, 130);
– Wet op de Rijksbegroting;
– Wet op de Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek
(Stb. 1987, 369).

Voor het volgen van een studie/
opleiding aan een andere instelling
kan slechts verblijf worden toege-
staan, indien deze instelling
– de toets nieuwe opleiding aantoon-
baar met goed gevolg heeft onder-
gaan;
– aantoonbaar beschikt over een
kwaliteitskeurmerk op grond van het
systeem van accreditatie; of
– aantoonbaar met goed gevolg een
beoordeling heeft ondergaan als
bedoeld in de in artikel 5a.2, vierde
lid, WHW bedoelde ministeriële rege-
ling.

Het is ter vrije keuze van de
betreffende instelling aan welke van
de hiervóór genoemde toets/ beoorde-
ling zij wenst te voldoen.’

Overgangsregeling
Aangezien de toets nieuwe opleiding,
het systeem van accreditatie op grond
waarvan aan instellingen een keur-
merk kan worden verleend, en de
beoordeling op grond van de ministe-
riële regeling, bedoeld in artikel 5a.2,
vierde lid, WHW, nog niet in werking
zijn getreden, dient voor bepaalde
instellingen een overgangsregeling te
gelden. Het gaat hier om instellingen
die niet door het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Weten-
schappen zijn bekostigd of aangewe-
zen, maar die een studie/ opleiding
aanbieden waarvoor in de praktijk

wel verblijfsvergunningen worden ver-
leend. Voor een studie/ opleiding aan
deze instellingen (vermeld op de bij
dit TBV gevoegde lijst), kunnen ver-
blijfsvergunningen worden blijven
verleend (mits uiteraard aan alle ove-
rige voorwaarden wordt voldaan) tot
zes maanden na de datum van de eer-
ste plaatsing in de Staatscourant van
de toetsingskaders van alle drie hier-
voor bedoelde toetsen/ beoordelingen.
Op die manier worden deze instellin-
gen tijdig in de gelegenheid gesteld
aan een van de genoemde toetsen/
beoordelingen te voldoen. Na omme-
komst van die zes maanden, waarbin-
nen deze toets/ beoordeling moet zijn
afgerond, zijn er twee mogelijkheden:
1. De instelling heeft de toets nieuwe
opleiding met positief resultaat onder-
gaan, beschikt over het keurmerk na
accreditatie of heeft een positieve
beoordeling op grond van de ministe-
riële regeling bedoeld in artikel 5a.2,
vierde lid, WHW. Het is nadrukkelijk
aan de vreemdeling om het voorgaan-
de aan te tonen. In dat geval kan in
beginsel (dat wil zeggen indien aan
alle overige voorwaarden voor verle-
ning van een verblijfsvergunning is
voldaan) een verblijfsvergunning voor
studie aan die instelling worden ver-
leend;
2. Er is geen sprake van een van de
onder 1 bedoelde gevallen. In dat
geval kan geen verblijfsvergunning
voor studie aan die instelling meer
worden verleend.

Voor een studie/ opleiding aan een
instelling die thans niet bekostigd of
aangewezen is en voor een studie/
opleiding waaraan in de praktijk nog
geen verblijfsvergunning is verleend,
kan geen verblijfsvergunning worden
verleend.

Indien op het moment van inwer-
kingtreding van dit TBV reeds een
verblijfsvergunning is verleend voor
een studie aan een instelling die niet
is bekostigd of aangewezen (en die
valt onder deze overgangsregeling)
wordt verlenging van de geldigheids-
duur niet geweigerd op de grond dat
een van de toetsen/ beoordelingen als
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hiervoor bedoeld niet met positief
resultaat is ondergaan.
Indien na inwerkingtreding van dit
TBV een verblijfsvergunning wordt
verleend voor een studie aan een
instelling die niet is bekostigd of aan-
gewezen (dat wil zeggen op grond
van deze overgangsregeling of nadat
een van de toetsen/ beoordelingen
met positief resultaat is ondergaan),
ligt dit nadrukkelijk anders. In dat
geval kan verlenging van de geldig-
heidsduur worden geweigerd, indien
hetzij de toets of beoordeling niet met
positief resultaat is afgerond, hetzij
het op grond van die toets of beoor-
deling verleende keurmerk wordt
ingetrokken.

Achtergrond
Uitgangspunt is dat verblijf in
Nederland voor het volgen van een
studie/ opleiding slechts mogelijk is,
indien het een studie/ opleiding
betreft op voldoende niveau aan een
instelling van voldoende kwaliteit.
Daarom is primair aangesloten bij de
door het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen bekostig-
de of aangewezen instellingen. Voor
een studie/ opleiding aan gesubsi-
dieerde instellingen wordt, gelet op
het onzekere karakter van de subsi-
dies, geen verblijf toegestaan.
Daarnaast wordt de verlening van
verblijfsvergunningen aan bepaalde
andere, gerenommeerde instellingen
wenselijk geacht. Nu deze niet door
het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen worden bekostigd
of aangewezen en het toch wenselijk
is dat de kwaliteit en het niveau van
de opleidingen gewaarborgd is, is
aangesloten bij de hiervoor genoemde
toetsen/ beoordelingen. Een instelling
dient aantoonbaar een van deze toet-
sen/ beoordelingen met positief resul-
taat te hebben ondergaan. Tot het
moment van invoering van die toet-
sen/ beoordelingen geldt een over-
gangsregeling voor instellingen die
thans reeds, op basis van een concrete
afspraak met de IND dan wel anders-
zins aantoonbaar, buitenlandse stu-
denten hebben opgenomen.

B6/2.1.3
Aan de huidige tekst van B6/2.1.3
wordt het volgende toegevoegd:

‘Het feit dat Nederland het meest
aangewezen land moet zijn betekent
daarnaast dat, als er andere landen

zijn, die meer dan Nederland aange-
wezen zijn voor het volgen van de
desbetreffende studie of opleiding,
niet aan dit criterium wordt voldaan.
Meer aangewezen zijn bijvoorbeeld
buurlanden, of landen waar een
gemeenschappelijke taal wordt
gesproken. 

Bij de beoordeling van de vraag of
Nederland als het meest aangewezen
land moet worden aangemerkt, kun-
nen onder meer de volgende factoren
worden betrokken:
• Het betreft een opleiding die aan-
toonbaar alleen in Nederland kan
worden gevolgd;
• Het herkomstland van de vreemde-
ling heeft historische banden met
Nederland;
• De vreemdeling heeft familiebanden
met reeds in Nederland verblijvende
personen;
• De vreemdeling is de Nederlandse
taal machtig.

Indien nodig kan het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen advies worden
gevraagd over de studiemogelijkheden
in de herkomstlanden waarmee
Nederland een historische band heeft,
zoals Suriname en Indonesië.

Of een positieve bijdrage wordt
geleverd aan het eigen land is mede
afhankelijk van de fase waarin het
ontwikkelingsproces van het desbe-
treffende land zich bevindt. Als het
gaat om een hooggeïndustrialiseerd
land, zal niet snel sprake zijn van een
positieve bijdrage. Voorts zal de aard
van de desbetreffende opleiding van
belang zijn. Als de opleiding of studie
niet van wezenlijke betekenis is voor
de arbeidsmarkt van het herkomst-
land, wordt namelijk evenmin een
positieve bijdrage geleverd aan het
eigen land.’

B6/2.2
Aan de huidige tekst van B6/2.2
wordt het volgende toegevoegd:

‘Voor vreemdelingen die hier te lande
verblijf voor studiedoeleinden (dat wil
zeggen: studie inclusief voorbereidend
jaar) beogen, geldt een maximale ver-
blijfsduur. Na ommekomst van deze
maximale verblijfsduur kan aan hen
geen verblijfsvergunning onder een
beperking verband houdend met (de
voorbereiding op) studie meer worden
verleend.
De maximale verblijfsduur is afhan-
kelijk van de studielast van de studie/

opleiding die wordt gevolgd en
bedraagt twee jaar meer dan die stu-
dielast. Indien een verblijfsvergunning
is verleend onder een beperking ver-
band houdend met de voorbereiding
op studie, wordt de maximale ver-
blijfsduur met één jaar verlengd.
Voorbeelden:
– Aan een vreemdeling die genees-
kunde wil studeren kan maximaal
negen jaar verblijf voor studiedoelein-
den worden toegestaan. De studielast
van die studie is immers zes jaar, plus
twee jaar, plus eventueel een voorbe-
reidend jaar.
– Ingeval van een studie rechten is dit
zeven jaar (studielast is vier jaar, plus
twee jaar, plus eventueel een voorbe-
reidend jaar).

Indien tussentijds van studie/ oplei-
ding wordt gewisseld (van een studie/
opleiding met een studielast van meer
dan vier jaar in een andere studie/
opleiding, of andersom), wordt de tijd
die reeds is gestudeerd afgetrokken
van de maximale looptijd van de
nieuwe studie/ opleiding.

Voorbeelden:
– Een vreemdeling die geen voorbe-
reidend jaar heeft gevolgd, gaat
geneeskunde studeren. Na twee jaar
breekt hij deze studie af en gaat hij
rechten studeren. Hem rest dan nog
een maximaal verblijf voor studied-
oeleinden van vier jaar.
– Een vreemdeling volgt na een voor-
bereidend jaar een studie met een stu-
dielast van vier jaar. Na één jaar gaat
hij diergeneeskunde studeren (studiel-
ast zes jaar). In dat geval resteert een
maximale verblijfsduur van zeven
jaar.

De Informatiebeheer Groep te
Groningen kan informatie verstrek-
ken over de studielast van studies/
opleidingen.

Ingeval van verandering van stu-
dierichting of onderwijsinstelling is
voorts het gestelde onder 4 van toe-
passing.

Achtergrond
Bij de wijziging van de Wet op het
Hoger Onderwijs is de maximale duur
van inschrijving ‘als student’
geschrapt. De daaraan gekoppelde
beperking van de verblijfsduur voor
buitenlandse studenten is daardoor
komen te vervallen. Gelet op het tij-
delijke karakter van het verblijf op
grond van studiedoeleinden, is beslo-
ten de duur van dit verblijf aan een
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maximum te verbinden. Dit maxi-
mum is altijd drie jaar meer dan de
studielast van de betreffende studie/
opleiding, mits een verblijfsvergun-
ning onder een beperking verband
houdend met voorbereidend jaar is
verleend. Na ommekomst van de
maximale termijn kan de verblijfsver-
gunning niet worden verlengd en kan
de vreemdeling evenmin in aanmer-
king komen voor een verblijfsvergun-
ning voor het volgen van een andere
studie/ opleiding.’

B6/4
De huidige tekst van B6/4 wordt als
volgt gewijzigd:

‘Voor verandering van studierichting
of onderwijsinstelling moet wijziging
worden gevraagd van de beperking
waaronder de verblijfsvergunning is
verleend. In beide gevallen geldt
onverkort dat de totale termijn op
grond waarvan iemand verblijf in
Nederland voor studiedoeleinden is
toegestaan, de maximale verblijfsduur
niet mag overschrijden. Voorts dient
de betrokkene ten aanzien van de
andere studie/ opleiding (of dezelfde
studie/ opleiding aan een andere
onderwijsinstelling) te voldoen aan
alle voorwaarden die in dit hoofdstuk
zijn genoemd.

Ingeval van wijziging van studier-
ichting dient de vreemdeling een ver-
klaring over te leggen van de onder-
wijsinstelling waaraan hij de studie/
opleiding wenst te volgen, waaruit
blijkt dat voltooiing van de studie/
opleiding binnen het resterende deel
van de maximale verblijfsduur in
beginsel mogelijk is. Indien het gaat
om dezelfde studie/ opleiding aan een
andere onderwijsinstelling, behoeft
een dergelijke verklaring niet te wor-
den overgelegd.

Achtergrond
Aangezien het volgen van een studie/
opleiding primair is gericht op vol-
tooiing ervan, is een verklaring van
de onderwijsinstelling nodig waaruit
blijkt dat voltooiing van de studie/
opleiding binnen het resterende deel
van de maximale termijn in beginsel
mogelijk is. Ingeval slechts een wijzi-
ging van de onderwijsinstelling wordt
beoogd, wordt aangenomen dat de
studie/ opleiding op hetzelfde niveau
wordt voortgezet. De genoemde ver-
klaring hoeft in dat geval dan ook
niet te worden overgelegd.

Studenten aan wie een verblijfsver-
gunning voor het volgen van een
voorbereidend jaar is verleend,
komen bij wisseling van de studie niet
opnieuw in aanmerking voor een ver-
blijfsvergunning onder een beperking
verband houdend met de voorberei-
ding op studie.’

Tot slot
De aanpassingen zullen, indien moge-
lijk, zo spoedig mogelijk worden ver-
werkt in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.

Bijlage: lijst met instellingen waarvoor
de overgangsregeling geldt

– AIESEC (Rotterdam)
– Amsterdam Dance Centre
(Amsterdam)
– Asser College Europe / TMC Asser
Instituut (Den Haag)
– Barneveld College - International
Training Centre on Animal
Husbandry and Milling Technology
(Barneveld)
– CIJS (Centrum voor Internationale
Juridische Samenwerking, Leiden)
– Euro Missionary Training College /
stichting WEC / Cornerstone
(Beugen)
– European University (Den Haag)
– Evangelische Bijbelschool (Doorn)
– HAIL (The Hague Academy of
International Law, Den Haag)
– ILS/TNO Leather and Shoe
Research Institute (Waalwijk)
– International Technology
College/School of Audio Engineering
(Amsterdam)
– Internationale School Eerde
(Ommen)
– MERU/MVU (Vlodrop)
– Nationale Luchtvaartschool (Beek)
– NIMBAS (Utrecht)
– Onderwijscentrum Horeca
(Zoetermeer)
– Philips International Institute of
Technological Studies (Eindhoven)
– Shell Learning Centre
(Noordwijkerhout)
– Teikyo University (Maastricht)
– TSM Business School (Enschede)
– Vliegschool Rob v/d Sigtenhorst
(Twello)

– Wackers Academy (Amsterdam)
– Webster University (Leiden)
– Willibrordhuis (Vogelenzang)
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