
GEZOCHT:
ONGEDOCUMENTEERDE JONGEREN

 MET STUDIEDROOM

In Nederland leven tienduizenden mensen zonder verblijfsvergunning, waaronder jongeren die hier zijn
opgegroeid en naar school gaan. Na hun achttiende levensjaar kunnen ze echter geen nieuwe
opleiding meer starten en staat hun ontwikkeling stil. 

Organisaties die zich inzetten voor ongedocumenteerden (o.a. Stichting LOS, OKIA, ASKV) zijn al enkele
jaren op zoek naar mogelijkheden om hen toegang tot onderwijs te verschaffen. Het aanvragen van
een studieverbijfsvergunning is daar één van. 

In 2020 heeft de 19-jarige Anna met behulp van ASKV een studieverblijfsvergunning aangevraagd voor
de opleiding Hbo-Verpleegkunde – met succes! Naar aanleiding van deze kleine overwinning besloten
Stichting LOS, OKIA en ASKV samen met Start Foundation een pilot op te starten voor 10
ongedocumenteerde jongeren met een studiedroom. Zodat niet alleen Anna, maar ook andere
ongedocumenteerden weer een toekomst krijgen in Nederland.

Toegelaten zijn tot een (geaccrediteerde) opleiding in het Nederlands hoger onderwijs 
Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) toegekend krijgen in land van herkomst 
Garantie voor financiering leefgeld (rond de 11.000 euro) 

De formele vereisten voor een studieverblijfsvergunning zijn: 

NB: Start Foundation kan elk studiejaar garantstaan naar de IND voor de financiering van het leefgeld
tijdens de studie. De garantiesom wordt na de start van het studiejaar (september) teruggevorderd. De
student dient de garantiesom geheel terug te geven aan Start Foundation. 

Tussen de 18 en 25 jaar (en deels opgegroeid in Nederland) 
Bezig aan of in het bezit van een mbo4-, havo- of vwo-diploma 
In het bezit van een (buitenlands) paspoort
Beschikt over een stabiele leefsituatie 
In staat om MVV af te wachten in land van herkomst 
Interesse in het volgen van een hbo- of wo-opleiding voor krapteberoepen zoals ICT of de zorg
(conform UWV)

De ideale kandidaat voor begeleiding naar een studieverblijfsvergunning voldoet aan de volgende criteria: 

Ken jij of ben jij iemand die wij kunnen begeleiden naar een studieverblijfsvergunning? Of wil jij meer weten
over deze pilot? Stuur dan een mail met een korte motivatiebrief (max. 400 woorden) naar
info@stichtinglos.nl. 

Disclaimer: Dit betreft een pilot voor het aanvragen van studieverblijfsvergunningen. Elke aspirant-student
gaat een individueel traject aan, waarbij succes niet gegarandeerd is. Deelname aan de pilot wordt pas
besloten na een vrijblijvende intake, waarin de aspirant-student informatie krijgt over de mogelijkheden én
eventuele risico’s van de aanvraag. 
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