
 
 

 

 
Het ‘zoekjaar afgestudeerde’ en de ‘regeling hoogopgeleiden’  
 
Er bestaan twee regelingen die bepaalde groepen vreemdelingen de mogelijkheid bieden om 
gedurende een jaar in Nederland te verblijven om een baan als kennismigrant te vinden. Deze 
toelatingsregelingen heten het ‘zoekjaar afgestudeerde’ en de ‘regeling hoogopgeleiden’. 
Onderstaand vindt u de verschillen tussen beide regelingen overzichtelijk en kort uiteengezet.  
 
 ‘Zoekjaar afgestudeerde’  ‘Regeling hoogopgeleide’ 
Niveau van afstuderen Bachelor of master Master of PhD 
Welke opleidingen of 
instellingen komen in 
aanmerking? 

Diploma behaald aan 
Nederlandse instelling 

In Nederland: Masteropleiding 
opgenomen in CROHO, of 
promotie.  
In het buitenland: Instelling 
opgenomen in de top 150 van 
de in 2007 gepubliceerde lijsten 
van de ‘Times Higher Education 
Supplement’ of de ‘Jiao Tong 
Shanghai University’. 

Wanneer moet de aanvraag 
ingediend worden? 

Na afstuderen, aansluitend aan 
verblijfsvergunning verleend 
voor ‘studie’ 

Binnen 3 jaar na behalen 
master- of PhD-graad. 

Geldigheidsduur vergunning Maximaal 1 jaar. Verlengen niet 
mogelijk. 

Maximaal 1 jaar. Verlengen niet 
mogelijk.  

Voorwaarden voor arbeid 
tijdens het jaar 

Arbeid vrij toegestaan. 
Werkgever hoeft niet te 
beschikken over 
tewerkstellingsvergunning. 

Arbeid alleen toegestaan indien 
werkgever beschikt over 
tewerkstellingsvergunning. Bij 
aanvraag tewerkstellings-
vergunning vindt volledige 
arbeidsmarkttoets plaats. 

Salariscriterium om tijdens het 
jaar in aanmerking te komen 
voor verblijf als kennismigrant 

€ 26.605 bruto per jaar. € 26.605 bruto per jaar. 

Welk formulier wordt gebruikt 
voor de aanvraag? 

Formulier “Aanvraag 
verblijfsvergunning regulier 
zonder MVV of wijziging 
verblijfsdoel”, te downloaden op 
de website van de IND. 

Vanuit het buitenland: 
Aanvragen machtiging tot 
voorlopig verblijf bij 
diplomatieke post.  
Vanuit Nederland: Formulier 
“Aanvraag zoekjaar 
hoogopgeleiden”, te 
downloaden op de website van 
de IND. 

Overige vereisten Niet van toepassing Vreemdeling moet 35 punten 
behalen volgens een 
puntensysteem.  

 
 

http://www.ind.nl/NL/algemeen/brochures/Formulieren/index.asp?subhome=tcm:5-266-4&title=Verblijfwijzer+Subhome&origin=%2FNL%2Fverblijfwijzer%2Findex%2Easp%3F�
http://www.ind.nl/NL/algemeen/brochures/Formulieren/index.asp?subhome=tcm:5-266-4&title=Verblijfwijzer+Subhome&origin=%2FNL%2Fverblijfwijzer%2Findex%2Easp%3F�
http://www.ind.nl/NL/algemeen/brochures/Formulieren/index.asp?subhome=tcm:5-266-4&title=Verblijfwijzer+Subhome&origin=%2FNL%2Fverblijfwijzer%2Findex%2Easp%3F�
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Puntensysteem ‘regeling hoogopgeleiden’ 
Om in aanmerking te komen voor verblijf in het kader van de ‘regeling hoogopgeleiden’, moet de 
vreemdeling minimaal 35 punten weten te behalen volgens het onderstaande puntensysteem. Let op: 
Voor het onderdeel ‘Indicatoren voor welslagen in Nederland’ kan een vreemdeling maximaal 5 
punten behalen. Dat betekent dat iemand die bijvoorbeeld zowel de Nederlandse als de Engelse taal 
beheerst, toch slechts 5 punten toegekend krijgt.  
 
Onderdelen  Punten Bewijsstukken 
1: Opleiding 
(max. 30 punten) 

 Doctorgraad 
 Mastergraad 

30 
25 

Kopie diploma 
(Nederlandse instelling) 
dan wel diploma-
waardering afgegeven 
door Nuffic (buitenlandse 
instelling) 

2: Leeftijd 
(max. 5 punten) 

21-40 jaar 5 Geboorteakte 

3: Indicatoren voor 
welslagen in Nederland  
(max. 5 punten) 

 Voormalige werkgevers in 
Nederland (minimaal half jaar)  

 In Nederland genoten studie 
(minimaal half jaar) 

 Spreekt Nederlands als vreemde 
taal op A2-niveau 

 Spreekt Engels op IELTS 6.0 
niveau 

 Bachelor-, master-, of 
doctorgraad behaald in land 
aangesloten bij 
Bolognaverklaring 

5 
 
5 
 
5 
5 
 
5 

 Arbeidscontract of 
werkgeversverklaring 

 Inschrijvingsbewijs 
 

 Diploma 
 

 Verklaring 
taalinstituut 

 Diploma 

 Max. aantal punten 40  
 
 


