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Stap 1: 

Schrijf je in via Studielink en upload de benodigde documenten 
via Selfservice.  

Deadline: 1 november 

Stap 2:  
 

Vraag je verblijfsvergunning aan via VisaCare. Wanneer alle 
documenten en de betaling compleet zijn, vraagt Inholland een 

visum aan bij de Immigratie- en Naturalisatie dienst (IND). 
Deadline: 15 december 

Stap 3:  
 

Inholland ontvangt bericht van de IND. Vervolgens sturen wij jou 
de benodigde informatie toe. 

Deadline: Begin januari 

Stap 4: 
 

Je kunt je visum ophalen bij de Nederlandse Ambassade te 
Paramaribo 

Stap 5:  
 

Aankomst bij Inholland. 
Deadline: Voor de oriëntatieweek (midden tot laatste week 

van januari) 
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Visa-informatie 
Visum (MVV – Machtiging tot Voorlopig Verblijf) 
Om Nederland in te reizen heb je een visum nodig, ook wel een MVV genoemd. Vervolgens wordt deze 
MVV aanvraag omgezet in een verblijfsdocument (VVR). 
 
Let op: Het is niet toegestaan om in Nederland te studeren met een toeristenvisum! Tevens is het 
tijdens de aanvraag van je MVV niet toegestaan om in Nederland te verblijven. 
 
MVV aanvraagprocedure 
Het is voor een internationale student alleen nog mogelijk om via de desbetreffende onderwijsinstelling 
een MVV voor studie te verkrijgen. De Centrale Studentenadministratie (CSA) van Hogeschool Inholland 
biedt deze visumservice aan tegen administratiekosten van € 35,-. Deze service houdt in dat wij de MVV 
voor je aanvragen, je hoeft dit dus niet zelf te doen. Voorafgaand dien je ons te voorzien van de vereiste 
documenten via een online systeem genaamd VisaCare. Zodra deze binnen zijn vragen wij de MVV 
voor je aan en kun je die (na goedkeuring van de IND) binnen 2 tot 4 weken ophalen op de ambassade. 
 
Vereisten 
• Om te starten met je MVV procedure moet je als student aan alle Inholland instroomeisen voldoen. 
  Meer informatie over onze inschrijfvoorwaarden vind je per opleiding op onze website; 
www.Inholland.nl. 
• De CSA begint pas met de aanvraag als de benodigde kosten op de Inholland bankrekening staan. 
• Incomplete dossiers worden niet in behandeling genomen. 
 
De benodigde documenten 
Om je MVV aan te kunnen vragen heeft de CSA verschillende documenten van je nodig. Het kan zijn 
dat het verkrijgen van sommige documenten enige tijd nodig heeft. Als je aan je studie wilt kunnen 
beginnen, begin dan ruim voor de aangegeven deadline met het verzamelen van deze documenten. 
 
1. Kopie van je paspoort. Alle bewerkte (stempels en/of stickers) pagina’s. Het paspoort moet op 

zijn minst geldig zijn tot 18 maanden na je aankomst in Nederland, bij voorkeur geldig voor de 
totale duur dat je in Nederland zal verblijven 

2. Originele bankverklaring van een bankrekening op jouw naam om financiële middelen aan te 
tonen bij de IND  

4. Naar waarheid ingevuld ‘criminal record form’ (zie VisaCare) 
5. Wil jij je MVV in een ander land ophalen dan je thuisland Suriname? Kopieer dan je 

verblijfsvergunning van dat land (deze dient tenminste nog 3 maanden geldig te zijn na het 
afhalen van je MVV). 

 
 
  

https://www.inholland.nl/inschrijven/
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Het aantonen van financiële middelen 
Het is nodig dat je als student een bedrag van €11.195,- (maandelijks €932,87) kan aantonen om één 
jaar in Nederland voor studie te verblijven. Dit bedrag is vastgelegd door de Immigratie en Naturalisatie 
Dienst (IND). Bij Hogeschool Inholland kun je dit bedrag via twee methodes aantonen. 
 
Methode 1 (totaal benodigd €1.273) 
Het collegegeld, de MVV administratiekosten en de ziektekostenverzekering stort je op de Inholland 
bankrekening. Dit komt neer op een totaal van €1.273 wat bestaat uit: 
• Collegegeld 1 februari 2023 – 31 augustus 2023 (€644 eerste aanmelding*) 
• MVV leges (€ 207*)  
• Inholland administratiekosten (€35*) 
• Een half studiejaar ziektekostenverzekering 25-01-2023 t/m 31-08-2023 (ongeveer €387*)  
⃰ Let op: alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud 
 
Het overige deel ( €11.195,-) kan je aantonen door middel van een bankverklaring van een bankrekening 
op jouw eigen naam. Dit moet een originele verklaring zijn op briefpapier van de bank, met daarop de 
naam, adres en contactgegevens van de bank. 
 
Methode 2 (totaal benodigd €12.468) 
Je kunt ook in één keer het bedrag van €12.468 op de Inholland bankrekening storten. Dit betreft 
bovenstaande kosten uit methode 1, aangevuld met jouw leefgeld (aantoning van financiële middelen). 
Wij sturen dan een kopie van ons bankafschrift mee met jouw visum aanvraag naar de IND. De kosten, 
zoals boven genoemd, zullen worden afgetrokken en het resterende bedrag (leefgeld) krijg je 
teruggestort op je Nederlandse bankrekening die je zult openen bij aankomst in Nederland. Het 
terugstorten van dat bedrag gebeurt in maart. 
 
MVV leges 
Hogeschool Inholland zal de leges van €207,- namens jou aan de IND betalen.  
 
Ziektekostenverzekering 
Het afsluiten van een ziektekostenverzekering is een VEREISTE voor de MVV-aanvraag. Om deze 
reden sluit Hogeschool Inholland een verplichte ziektekostenverzekering voor je af bij een erkende 
maatschappij voor Internationale studenten (Aon Insurance). Deze verzekering is geldig voor de 
periode van 25 januari 2023 tot 31 augustus 2023. 

Belangrijk: Om je verblijfsvergunning jaarlijks te behouden zal je aan verschillende eisen moeten 
voldoen: 

- Je dient elk jaar 50% van het totaal aantal te behalen studiepunten in één studiejaar te 
behalen, naast de BSA eis. Deze ligt in het eerste studiejaar hoger. Voor meer informatie over 
de BSA regels kan je hier kijken. 

- Je dient elk jaar opnieuw aan te tonen over voldoende financiële middelen te beschikken. 
- Je dient elk jaar een geldige ziektekostenverzekering te hebben.  

 
Retour geld bij niet komen na MVV aanvraag 
Heeft de hogeschool een MVV & VVR aanvraag reeds ingediend bij de IND en kan de student toch om 
een reden niet naar Nederland komen, dan zal de student het overgemaakte geld retour ontvangen met 
aftrek van de € 207,- betaalde leges aan de IND en de € 35,- administratiekosten voor Inholland. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aonstudentinsurance.com/
https://www.inholland.nl/opleidingen/bindend-studieadvies/
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Betaling details 
Naam:    Hogeschool Inholland 
Bank en Locatie:  Rabobank, Croeselaan 18 

3521 CB Utrecht, Nederland 
 

 
IBAN:    NL87RABO0160930510 
BIC code:   RABONL2U 
 
Vergeet niet bij de overboeking je voornaam + achternaam, studentnummer en code 920 te 
vermelden. 
 
Let op dat de overmakingskosten apart aan de bank betaald worden en dat dus in deze gevallen 
extra overgemaakt dient te worden. 
 
 
 
Aanvullende Informatie 
 
Geboorte certificaat 
Hogeschool Inholland adviseert om een origineel, gelegaliseerd certificaat aan te vragen. De 
Nederlandse ambassade kan hier tijdens het ophalen van je MVV om vragen en de gemeente van de 
stad in Nederland waar je zult verblijven heeft dit nodig om je in te schrijven in de Gemeentelijke Basis 
Administratie. Let Op: Het kan enkele weken duren voor je het certificaat hebt. Wees op tijd met 
aanvragen! 
 
Legalisatie 
Een document legaliseren houdt het volgende in: 
Het document heeft een officiële stempel afgegeven door een relevante autoriteit. Meestal wordt dit 
gedaan door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De handtekening en stempel op dit document  
worden gevalideerd met een handtekening en stempel van de Nederlandse ambassade in Suriname. 
Dit noem je een legalisatie. De kosten hiervan bedragen ongeveer € 50,-. 
 
International Office 
Voor meer informatie over de start van jouw programma en accommodatiemogelijkheden kan je 
contact opnemen met het International office van de locatie waar jij je studie gaat volgen: 
Inholland Amsterdam/Diemen:  Intoffice.diemen@Inholland.nl 
Inholland Haarlem/Alkmaar:  Intoffice.haarlem@Inholland.nl 
Inholland The Hague:   Intoffice@inholland.nl 
Inholland Delft:    Intoffice@inholland.nl 
Inholland Rotterdam:  Intoffice@inholland.nl 
 
 
 
 

mailto:Intoffice.diemen@Inholland.nl
mailto:Intoffice.haarlem@Inholland.nl
mailto:Intoffice@inholland.nl
mailto:Intoffice@inholland.nl
mailto:Intoffice@inholland.nl

