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Vragenlijst ontheffing studierichting of onderzoek 

Toelichting 

Personen (zoals MSc-studenten, PhD-kandidaten, promovendi, onderzoekers, ondersteunend 

personeel voor wetenschappelijk onderzoek) die willen deelnemen aan een of meerdere 

proliferatiegevoelige gebieden van onderwijs en onderzoek dienen daartoe een ontheffing aan te 

vragen. Hiervoor is het noodzakelijk dat u onderstaande vragenlijst invult. Graag hierbij rekening 

houden met de volgende zaken:  

a) Om een ontheffing te verkrijgen is het noodzakelijk de vragenlijst volledig in te vullen;

b) De vragenlijst dient in het Nederlands of Engels te worden ingevuld;

c) De vragenlijst dient te worden ondertekend;

d) De ingevulde vragenlijst en de gevraagde extra bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld kopie

legitimatie/paspoort, diploma of publicatielijst) dienen digitaal te worden verstuurd naar

het volgende emailadres: OCW-loket_kennisembargo@minocw.nl;1 of per post aan

het volgende adres: Ministerie van OCW, t.a.v. het ‘OCW-loket Kennisembargo’, postbus

16375, 2500 BJ Den Haag.

e) Graag de bewijsstukken, en in ieder geval het kopie paspoort, toesturen zonder pasfoto

(afdekken tijdens het inscannen). Op het kopie paspoort kunt u ‘Kopie OCW-loket’

vermelden, bijvoorbeeld middels watermerk of tekstblok.

f) Indien u reeds verbonden bent aan een universiteit dan graag de vragenlijst en

bewijsstukken versturen via uw emailaccount van de universiteit. En neem in de

titel/onderwerpregel van uw email uw achternaam en uw geboortedatum op.

g) Het verzoek wordt na ontvangst in behandeling genomen door het Ministerie van OCW.

Wij attenderen u erop dat u de vragenlijst volledig, juist en actueel moet invullen en de gevraagde 

bescheiden toe te voegen. Uw aanvraag wordt alleen dan in behandeling genomen. Daarnaast 

verzoeken wij u een wijziging in uw personalia, zoals bijvoorbeeld een wijziging in uw adres of 

mailadres, aan ons door te geven. Dit geldt alleen in de situatie dat uw aanvraag nog niet is 

afgehandeld.  

1 Aan het verzenden via e-mail zijn mogelijk risico’s verbonden m.b.t. privacy 

mailto:OCW-loket_kennisembargo@minocw.nl
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I Personalia 

1. Personalia van uzelf (met kopie legitimatie/paspoort (gaat specifiek om de pagina waar uw
naam, geboortedatum en nationaliteit op staan, en, indien van toepassing, de pagina waar uw
visumsticker op geplakt staat) en, indien relevant, kopie verblijfsvergunning)

a) Achternaam..........................................................................................................

b) Voornamen...........................................................................................................

c) Geboortedatum (dd-mm-yyyy)……………………………………………………………………………………………. 

d) Straatnaam en huisnummer…………………………………………………………………………………………………

e) Postcode en woonplaats …………………………………………………………………………………………………….. 

f) Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

g) Telefoonnummer …………………………………………………………………………………………………………………. 

h) Geboorteplaats ……………………………………………………………………………………………………………………. 

i) Geboorteland…………………………………………………………………………………………………………………………

j) Huidige nationaliteit(en) ……………………………………………………………………………………………………… 

k) Vroegere nationaliteit(en) …………………………………………………………………………………………………… 

l) Verblijfsstatus en –vergunning …………………………………………………………………………………………… 

m) Vanaf welke datum bent u woonachtig in Nederland? Of vanaf welke datum zult of verwacht u

woonachtig te zijn in Nederland? (dd-mm-yyyy) ……………………………………………………………… 

Personalia ouder 1 

a) Achternaam ouder 1………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Voornamen ouder 1………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) Geboortedatum ouder 1 (dd-mm-yyyy)…………………………………………………………………………………… 

d) Geboorteplaats ouder 1 ……………………………………………………………………………………………………………. 

e) Geboorteland ouder 1………………………………………………………………………………………………………………… 

f) Huidige nationaliteit(en) ouder 1 ……………………………………………………………………………………………… 

g) Vroegere nationaliteit(en) ouder 1 …………………………………………………………………………………………… 

h) Huidige woonplaats & land ouder 1 …………………………………………………………………………………………. 

i) Beroep ouder 1 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

j) Werkgever ouder 1 …………………………………………………………………………………………………………………… 

Personalia ouder 2 

a) Achternaam ouder 2………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Voornamen ouder 2 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) Geboortedatum ouder 2 (dd-mm-yyyy)…………………………………………………………………………………… 

d) Geboorteplaats ouder 2 ……………………………………………………………………………………………………………. 

e) Geboorteland ouder 2………………………………………………………………………………………………………………… 

f) Huidige nationaliteit(en) ouder 2 ……………………………………………………………………………………………… 

g) Vroegere nationaliteit(en) ouder 2 …………………………………………………………………………………………… 

h) Huidige woonplaats & land ouder 2 …………………………………………………………………………………………. 

i) Beroep ouder 2 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

j) Werkgever ouder 2 …………………………………………………………………………………………………………………… 



3 

Partner 

2. Wat is uw burgerlijke staat?

Indien er sprake is van een partner (optie 2, 3, 4, en 7) dient u onderstaande vragen in te vullen 
(indien sprake is van optie 1, 5 of 6 kunt u ‘n.v.t.’ invullen):  

a) Achternaam partner ………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Voornamen partner ………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) Geboortedatum partner (dd-mm-yyyy)…………………………………………………………………………………… 

d) Geboorteplaats partner ……………………………………………………………………………………………………………. 

e) Geboorteland partner………………………………………………………………………………………………………………… 

f) Huidige nationaliteit(en) partner ……………………………………………………………………………………………… 

g) Vroegere nationaliteit(en) partner …………………………………………………………………………………………… 

h) Huidige woonplaats & land partner …………………………………………………………………………………………. 

i) Beroep partner …………………………………………………………………………………………………………………………. 

j) Werkgever partner …………………………………………………………………………………………………………………… 

Eerder verzoek(en) tot ontheffing 

3. Heeft u eerder een verzoek tot ontheffing voor kennisembargo ingediend?

NEE
JA (Graag de volgende toelichting verstrekken: jaar van aanvraag ontheffing, met 
betrekking tot welk vakgebied) 

II Voorgenomen studie/onderzoek /ondersteunende werkzaamheden 

4. 
a. Ik vraag een ontheffing aan voor (meerdere opties mogelijk):

o Optie 1: Afstudeerfase MSc (afstudeeronderzoek/afstudeerscriptie)
o Optie 2: Wetenschappelijk Onderzoek (incl. wetenschappelijke staf)
o Optie 3: Ondersteuning van wetenschappelijke onderzoek
o Optie 4: Gastonderzoekers
o Optie 5: Extra-curriculaire activiteit (bijvoorbeeld student project)

b. Voor welk vakgebied vraagt u een ontheffing aan?:
Optie 1: Nucleair 
Optie 2: overig 

Opmerking: het is uitermate belangrijk dat u de voor u relevante bijbehorende bewijsstukken 
meestuurt. U kunt in de voetnoten lezen welke bewijsstukken u dient mee te sturen. Zonder de 
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benodigde bewijsstukken wordt uw aanvraag ontheffing niet in behandeling genomen en wordt de 
behandelingstermijn on hold gezet.   

5. Indien u ontheffing aanvraagt voor optie 1 (afstudeerfase MSc), dient u de volgende

vragen in te vullen (indien geen sprake is van optie 1 kunt u ‘n.v.t.’ invullen):

a) Wat is het onderwerp van het afstudeeronderzoek/de afstudeerscriptie waar u een

ontheffing voor

aanvraagt?………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Aan welke universiteit?……………………………………………………………………………………………………………… 

c) Aan welke studie?…………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Aan welke vakgroep/specialisatie/track? …………………………………………………………………………. 

e) Onder begeleiding van welke onderzoeker?……………………………………………………………………………. 

f) Wordt voor het afstudeeronderzoek gebruik gemaakt van experimentele faciliteiten, zo ja
welke? …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

g) Hoe wordt uw afstudeerscriptie/onderzoek gefinancierd? (Ontvangt u een aanvullende

financiële vergoeding voor uw afstudeerscriptie/onderzoek (bedrag en financier benoemen; tevens

bewijsstuk meezenden)) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

h) Wat is de (beoogde) startdatum van het afstudeeronderzoek/de afstudeerscriptie? (dd-

mm-yyyy)…………………….. 

i) Wilt u in circa 5 zinnen uw voorgenomen afstudeeronderzoek/afstudeerscriptie beschrijven?
geef daarnaast voor zover al bekend aan: is het onderzoek fundamenteel of experimenteel,
welke methoden/technieken/materialen worden gebruikt, is het onderdeel van een grotere
studie

6. Indien u ontheffing aanvraagt voor optie 2 (wetenschappelijk onderzoek), dient u de

volgende vragen in te vullen (indien geen sprake is van optie 2 kunt u ‘n.v.t.’ invullen):

a) Welke functie gaat u bekleden? ………………………………………………………………………………………………… 

b) Wat is het onderwerp van het (voorgenomen) onderzoek waar u een ontheffing voor

aanvraagt?…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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c) Graag een toelichting van het voorgenomen onderzoek of de voorgenomen 
onderzoeksrichting (circa 500 woorden)  

(geef in de toelichting ook aan: betreft het één onderzoeksproject of meerdere projecten, is uw 
onderzoek fundamenteel of experimenteel, welke methoden/technieken/materialen worden 
gebruikt, wat is de beoogde looptijd van de studie, is het onderdeel van een grotere studie) 
 
Indien u in de afgelopen 12 maanden op een specifieke vacature heeft gesolliciteerd, verzoeken 
wij u de vacaturetekst toe te voegen (PDF).  
 

 

d) Aan welke universiteit of onderzoeksinstituut bent u voornemens uw onderzoek te doen?2 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) Aan welke vakgroep/specialisatie/track? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

f) Wat is de (beoogde) startdatum van het (voorgenomen) onderzoek? (dd-mm-yyyy) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

g) Gaat u bij dit onderzoek gebruik maken van experimentele faciliteiten, zo ja welke? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

h) Hoe wordt uw onderzoek, aanstelling, verblijf gefinancierd en/of ondersteund in welke zin 
dan ook, door partijen anders dan de onderwijsinstelling of het onderzoeksinstituut zelf?3  

 

 

7. Indien u ontheffing aanvraagt voor optie 3 (ondersteuning van wetenschappelijk 

onderzoek), dient u de volgende vragen in te vullen (indien geen sprake is van optie 3 

kunt u ‘n.v.t.’ invullen):  

 
2 Graag uw aanstellingsbrief of intentieverklaring van de onderwijsinstelling of het onderzoeksinstituut 
bijvoegen. Wanneer u onderzoek komt doen op uitnodiging van de Nederlandse onderwijsinstelling, graag hier 
bewijs van aanleveren.  
3 Hier dient u bewijs voor aan te leveren. Indien bewijs niet mogelijk is, wordt gekeken naar de argumentatie 
rond de financiering en het ontbreken van het bewijsstuk. 
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a) Aan welke universiteit of onderzoeksinstituut bent dan wel wordt u verbonden en aan 

welke vakgroep/specialisatie/track?4 

o Universiteit/kennisinstituut ………………………. 

o Vakgroep/specialisatie/track………………………………………………. 

 

b) Graag ontvangen wij een nadere omschrijving van uw functie en werkzaamheden 
waarvoor de aanvraag wordt ingediend. (geef aan: de specifieke inhoud van de functie, 
functieniveau, taken en verantwoordelijkheden)  

 

 

c) Maakt u bij uw werkzaamheden gebruik van of heeft u toegang tot experimentele 
faciliteiten, zo ja welke?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

d) Indien de ondersteuning van onderzoek betrekking heeft op materialen verzoeken wij u de 
specifieke materialen te benoemen die onderwerp zijn van uw werkzaamheden  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e) Bij welke (voorgenomen) onderzoeksprojecten en/of onderwijs en practica biedt u 
momenteel ondersteuning en/of gaat u ondersteuning bieden? (graag toelichten wat 
deze ondersteuning inhoudt) 

 
 
 
 
 

 

8. Indien u ontheffing aanvraagt voor optie 4 (gastonderzoekers), dient u de volgende 

vragen in te vullen (indien geen sprake is van optie 1 kunt u ‘n.v.t.’ invullen):  

 

 
4 Graag uw aanstellingsbrief of intentieverklaring van de onderwijsinstelling of het onderzoeksinstituut 
bijvoegen. Wanneer u onderzoek komt doen op uitnodiging van de Nederlandse universiteit, graag hier bewijs 
van aanleveren. Zonder dit bewijs wordt uw aanvraag ontheffing niet in behandeling genomen. 
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a) Graag een toelichting op uw activiteiten als gastonderzoeker. Geef aan of u specifieke 
afspraken over uw verblijf als gast heeft gemaakt, zo ja welke?.  
 
 

 

b) Graag een toelichting op het voorgenomen onderzoek of de voorgenomen onderzoeksrichting 
(circa 500 woorden).   
 
Geef in de toelichting ook aan: betreft het één onderzoeksproject of meerdere projecten, is uw 
onderzoek fundamenteel of experimenteel, welke methoden/technieken/materialen worden 
gebruikt, wat is de beoogde looptijd van de studie, is het onderdeel van een grotere studie).  
 

 

c) Aan welke universiteit of onderzoeksinstituut bent u voornemens om als gastonderzoeker 

tijdelijk verbonden te zijn?5 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Aan welke vakgroep? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) Voor welke periode bent u als gastonderzoeker verbonden aan deze vakgroep?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f) Gaat u bij dit onderzoek gebruik maken van experimentele faciliteiten, zo ja welke? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

g) Hoe wordt uw verblijf als gast gefinancierd?6  

 
5 Graag de gastvrijheidsverklaring en/of intentieverklaring van de onderwijsinstelling of het 
onderzoeksinstituut bijvoegen. Wanneer u onderzoek komt doen op uitnodiging van de Nederlandse 
onderwijsinstelling, graag hier bewijs van aanleveren. 
6 Hier dient u bewijs voor aan te leveren. Indien bewijs niet mogelijk is, wordt gekeken naar de onderbouwing 
met betrekking tot de financiering en het ontbreken van het bewijsstuk. 
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9. Indien u ontheffing aanvraagt voor optie 5 (extra-curriculaire activiteit), dient u de 

volgende vragen in te vullen (indien geen sprake is van optie 5 kunt u ‘n.v.t.’ invullen):  

 

a) Wat is de extra-curriculaire activiteit (bijvoorbeeld student project) waar u een ontheffing 

voor aanvraagt?………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) Wat gaat u specifiek doen binnen deze extra-curriculaire activiteit? (geef naast uw functie, 

in ieder geval de inhoud van uw activiteiten, taken en verantwoordelijkheden aan) (circa 
500 woorden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) Aan welke universiteit of onderzoeksinstituut bent u voornemens de extra- curriculaire 

activiteit te doen?........................................................................................................ 

d) Aan welke vakgroep/specialisatie/track? .……………………………………………………………………………….. 

e) Wat is de (beoogde) startdatum van de extra-curriculaire activiteit? (dd-mm-yyyy)…………… 

f) Maakt uw bij u werkzaamheden gebruik van of heeft u toegang tot experimentele faciliteiten, 

zo ja welke?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Achtergrond 

10. Heeft u naast de voorgenomen aanstelling voor studie/onderzoek/ondersteunende
werkzaamheden nu een betrokkenheid (bijv. aanstelling, eigenaarschap, bijdrage aan
onderzoek) bij een andere onderwijsinstelling, bedrijf of organisatie? Of heeft u andere
relevante activiteiten die in het kader van de beoordeling van deze ontheffingsaanvraag
van belang zijn? Bent u voornemens dit voort te zetten? Specificeer welke
betrokkenheid en welke organisatie.

11. Welke bachelorstudie (één of meerdere) heeft u gedaan of een daarmee vergelijkende
opleiding?7

- Welke bachelor- of vergelijkende studie(s)
- Welke universiteit(en) en in welke plaats
- Wanneer
- Onderwerp afstudeeronderzoek/scriptie
- Begeleider van afstudeeronderzoek/scriptie
- Beschrijf in circa 5 zinnen wat uw afstudeeronderzoek 

inhield.
*Indien u geen afgeronde bachelor- of masterstudie heeft, vermeld hier dan uw hoogst genoten
(afgeronde) opleiding.
*indien u momenteel een bachelorstudie volgt, vermeldt hier deze studie + cijferlijst voortgang.

12. Volgt u momenteel een masterstudie, heeft u eerder een masterstudie gedaan of een
daarmee vergelijkende opleiding?8

- Welke master- op vergelijkende studie (één of meerdere) heeft u gedaan? 9
- Welke universiteit(en) en in welke plaats
- Wanneer
- Onderwerp afstudeeronderzoek/scriptie
- Begeleider van afstudeeronderzoek/scriptie
- (indien minder 10jaar geleden) Voeg de samenvatting van uw scriptie toe
- (indien meer dan 10jaar geleden) Beschrijf in circa 5 zinnen wat uw 
afstudeeronderzoek inhield.

7 Hier dient u bewijs voor aan te leveren: kopie diploma en (voorlopige) cijferlijst. Zonder dit bewijs wordt uw 
aanvraag ontheffing niet in behandeling genomen.  
8 Zie tekst bij voetnoot 7.  
9 Zie tekst bij voetnoot 7.  
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13. Heeft u eerder een promotieonderzoek / PhD studie afgerond?10

- Welke universiteit(en) en in welke plaats
- Wanneer
- Onderwerp PhD studie
- Begeleiders PhD studie
- (indien minder 10 jaar geleden) Voeg de samenvatting van uw proefschrift / PhD thesis 
toe 
- (indien meer dan 10jaar geleden) Beschrijf in circa 5 zinnen wat uw promotieonderzoek 
inhield.

14. Heeft u naast de bij vraag 31, 32 en 33 vermeldde onderzoeken, andere onderzoeken
gedaan of delen van een onderzoek uitgevoerd aan een universiteit of binnen een
bedrijf? Zo ja, aan welke universiteit of binnen welk bedrijf, in welke plaats, in welk
land? In welke functie? Van wanneer tot wanneer is dit geweest?  (het betreft onderzoek
tot en met 10 jaar geleden)

15. Onderhoudt u contact met personen van onderzoeksgroepen en universiteiten waar u
studeerde of onderzoek deed? Zo ja: met wie en waarom? Zo nee, waarom niet? (het
betreft contacten van de afgelopen 10 jaar)

10 Zie tekst bij voetnoot 7. 
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16. Onderhoudt u daarnaast momenteel contacten met personen van andere 
onderzoeksgroepen of andere universiteiten?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

17. Overzicht van overige werkervaring van de afgelopen tien jaar (positie, werkgever, land, 
plaats, welke periode) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18. Overzicht van uw nevenactiviteiten van de afgelopen tien jaar11  

 
11 Nevenactiviteiten zijn activiteiten die u naast uw studie, onderzoek of werk verricht bijvoorbeeld 
vrijwilligerswerk, geven van bijles, penningmeester van sportvereniging.  
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Publicaties en Congresbijdragen 

19. Graag een overzicht van publicaties die u de afgelopen 10 jaar geschreven heeft of waar 
u aan meegewerkt heeft.  

Hierbij vermelden:  
- met welke onderzoekers de publicatie geschreven is en onder wiens 

verantwoordelijkheid?  
- Waar waren deze onderzoekers ten tijde van publicatie werkzaam?  
- Indien het minder dan 5 publicaties in de afgelopen 10 jaar betreft, dient u het overzicht 

aan te vullen zodat minimaal uw laatste 5 publicaties, onafhankelijk van 
publicatiedatum, zijn opgenomen.   

 (Neem in ieder geval mee: journal publicaties, congresbijdragen, patenten, …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III Overige vragen 

20. Waarom heeft u gekozen voor dit afstudeeronderzoek, deze afstudeerscriptie, (de 
ondersteuning van) dit wetenschappelijk onderzoek of deze extra-curriculaire activiteit? 

 
 

 
 
 

 

21. Waarom heeft u voor deze universiteit gekozen? 
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22. Waarom heeft u voor dit vakgebied gekozen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23. Wat zijn uw plannen na afronding van uw studie, (ondersteuning van) onderzoek of 
extra-curriculaire activiteit? (Deze vraag is niet van toepassing voor 
onderzoekers/wetenschappelijk personeel in vaste dienst. Dat kan in het antwoord 
worden aangegeven) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24. Heeft u in de afgelopen 10 jaar langer dan een maand verbleven in een ander land dan 
het land waar u woonachtig bent? Zo ja, graag toelichten: welk(e) land(en), welke 
periode, met welk doel?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25. Heeft u in de afgelopen 10 jaar studie-of werkgerelateerde bezoeken gebracht aan een 
ander land dan het land waar u woonachtig bent?   

Zo ja, graag toelichten: welk(e) land(en), welke periode, met welk doel?  
(in ieder geval congres bezoeken, stages, willen we voorbeelden noemen?) 
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26. Heeft u familieleden in de eerste of tweede graad die woonachtig zijn in een ander land 
dan het land waar u woonachtig bent? Zo ja, graag toelichten: naam familielid, 
woonplaats, en land familielid, relatie met het familielid? Met welke frequentie bezoekt u 
deze familie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27. Is een overheidspartij op enigerlei wijze betrokken bij uw huidige of toekomstige studie, 
onderzoek, werk of extra-curriculaire activiteit in Nederland?  Zo ja, kunt u dat nader 
toelichten?   

 

 

 

28. Zijn er met betrekking tot uw studie- of (ondersteuning aan) onderzoeksvoornemen 
overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van 
het risico dat een overheid de beschikking zal kunnen krijgen over de kennis waarop uw 
werkzaamheden betrekking kunnen hebben? Zo ja, graag toelichten.  
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29. Bent u ooit door een (on)bekende benaderd met meer dan gewone belangstelling in, en 
vragen over uw werk, uw (ondersteuning aan) onderzoek, uw studie of uw 
studievoornemens?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30. Voor personen die voorafgaand aan hun studie/(ondersteuning aan) onderzoek niet in 
Nederland woonachtig waren: hoe bent u op de hoogte geraakt van de mogelijkheid om 
in Nederland te studeren of onderzoek te doen?  

 
 
 
 
 
 
 

 

31. Zijn er bijzondere omstandigheden die nodig zijn om te weten om uw verzoek tot 
ontheffing op de juiste wijze te beoordelen? Als dat zo is, dan kunt u deze hier noemen 
en toelichten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

Ondertekening  

 

Ik verklaar dit formulier naar waarheid en volledig ingevuld te hebben en kopieën van de relevante 
(authentieke) bewijsstukken toegevoegd te hebben.  

Het gaat om de volgende bewijsstukken (graag de bewijsstukken, en specifiek kopie 
paspoort/legitimatie, zonder pasfoto’s toesturen (afdekken tijdens het inscannen)): 

• Kopie legitimatie/paspoort (pagina waar uw  naam, geboortedatum en nationaliteit op 
staat, en, indien van toepassing, de pagina waar uw visumsticker op geplakt is; 

• Bewijs financiering studie, (ondersteuning van) onderzoek of extra-curriculaire activiteit; 
• Kopie diploma’s BSc, MSc en PhD-titel; 
• Kopie cijferlijsten BSc en MSc (dit geldt ook voor een voorlopige cijferlijst als studie nog 

niet is afgerond); 
• Kopie verblijfsvergunning (indien relevant); 
• Sollicitatiebrief en/of aanstellingsbrief (indien relevant); 
• Uitnodiging Nederlandse universiteit (indien relevant); 
• Samenvatting MSc-scriptie en proefschrift in pdf (indien relevant) 

 

 

Plaats ………………………………………………………………………………………………………… 

Datum ………………………………………………………………………………………………………. 
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