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Stap 1 – Aanmeld systeem 
Studielink

Indien een student een volledige opleiding wil doen, moet 
hij zich op Studielink aanmelden

Deze vragen naar
• Persoonsgegevens
• Diploma’s
• Legitimatie
• De gekozen studie
• Verzoek tot inschrijving

Studenten die geen volledige 
(geen bekostigde) studie volgen 

melden zich alleen aan in het 
aanmeld systeem van de VU



Stap 2 – toelatingsprocedure

Het verzoek tot inschrijving gaat 
via een bericht naar de instelling, 
die vervolgens de toelatings- 
procedure afhandelt (zoals bv. 
diplomawaardering / check / 
validatie, identificatie en 
aanvraag verblijf studie / Study 
Permit)

Onderdeel is ook het 
machtigen van 
betaling collegeld.

Als de student is toegelaten 
wordt deze ingeschreven in het
studentadministratiesyteem 
(SIS) en gaat er een bericht via 
het koppelvlak naar Studielink, 
waardoor de status wordt 
aangepast en er een bericht naar 
de student en DUO gaat.

€



Het aanvragen van een study permit 
verloopt sinds vorig jaar bij steeds meer 
instellingen via Studielink. Hiervoor is in 
16/17 nieuwe functionaliteit 
geïmplementeerd (DVS, digitaal verblijf 
studie). Dit jaar zijn 5000 aanvragen (de 
hel� van alle visumaanvragen) al via die 
route gelopen, we verwachten dat dat 
aantal snel groeit en dat alle instellingen 
komend jaar aangesloten zijn.



Stap 3 – aanmeld systeem VU

Student meldt zich aan op aanmeldsysteem VU

• Persoonsgegevens
• Aantonen voldoen aan studievereisten (kopie diploma’s)
• Adres In Case of Emergency
• Legitimatie
• Studiekeuze
• Willen ze dat VU huisvesting voor ze regelt? (64% procent laat   
 huisvesting regelen door de VU)

Indien een student geen volledige 
(bekostigde) opleiding gaat doen 

vindt na aanmelding in het 
systeem nog een 

toetsingsprocedure plaats



Stap 4 – Verblijfsvergunning aanvragen

1/3 van de studenten komen van buiten de EU. Zij hebben een
verblijfsvergunning nodig. De procedure is afhankelijk van het land van herkomst:

IND behandelt en beslist op de 
aanvraag voor een 
verblijfsvergunning, de VU dient 
de aanvraag namens de student 
in bij de IND

Bij de ambassade (igv. inreisvisum) 
of de IND worden biometrische
gegevens afgenomen

De IND stelt in bij de behandeling van 
de aanvraag de identiteit vast van
de student



Stap 4 – Verblijfsvergunning aanvragen

Vaak in samenwerking met 
ambassade in land van herkomst 
(afgi�e inreisvisum (mvv), autorisatie 
geboorteakte)

Bijv. Australiërs krijgen pas 2 weken 
na aankomst een verblijfsvergunning, 
omdat zij geen inreisvisum nodig 
hebben en dus niet hiervoor langs de 
ambassade moeten

Verblijfsvergunning 
nodig voor inschrijving 
gemeente

Precieze voorwaarden 
en benodigdheden 
verschillen per land



Stap 6 - Aankomstdagen

Student komt aan in Nederland Langs Kmar (studenten 
met inreisvisum)

Student wordt per bus opgehaald 
vanaf Schiphol



Vaste inschrijfdagen op Uilenstede (2 á 3 per jaar)
• Ondertekenen huurcontract/ontvangen sleutels
• Hiervoor persoonsgegevens nodig
• Inschrijving gemeente
• Uitreiking verblijfsdocument door IND (voor   
 studenten met inreisvisum) ?
• afname biometrische gegevens door IND (voor   
 studenten zonder inreisvisum) ?

Aanvragen bankrekening Evt. Zorgverzekering

Stap 6 - Aankomstdagen



Studenten die geen volledige 
(geen bekostigde) studie volgen 

melden zich alleen aan in het 
aanmeld systeem van de VU

Stap 7 – Inschrijving gemeente

Medewerkers 
Burgerzaken controleren
• legitimatie (en  
 doen identificatie)
• huurcontract

Studenten 
vullen formulier 
handmatig in

Op het gemeentehuis 
worden deze formulieren 
digitaal ingevoerd (met 
scan legitimatie)

Zodra de inschrijving binnen 
de gemeente voltooid is 
krijgt de student zijn BSN 
per post toegestuurd (die hij 
nodig hee� voor toeslagen 
en beurzen)
Doorlooptijd: 2-4 weken

BSN wordt 
gedeeld met IND

0264836373



Cijfers

Op dit moment wonen er 1100 
internationale studenten in
Uilenstede.

50% hiervan komt van 
buiten de EU.

Amstelveen verricht 300 adres- 
onderzoeken naar internationale 
studenten, woonachtig te 
Uilenstede, per jaar.



Nieuw concept

Indien een student geen volledige 
(bekostigde) opleiding gaat doen 

vindt na aanmelding in het 
systeem nog een 

toetsingsprocedure plaats



Personal data vault

De IND stelt in bij de behandeling van 
de aanvraag de identiteit vast van
de student



Student wordt per bus opgehaald 
vanaf Schiphol

Voorbereiding

• Upload: noodzakelijke formulieren  
 / documenten
• Conform checklist
• Versleutelde en beveiligde opslag

• Geautomatiseerde controle op  
 aanwezigheid van documenten
• Gebruik van standaardrubrieken

STUDENT REPOSITORY



Evt. Zorgverzekering

Aanmelding

REPOSITORY
• Partijen maken gebruik van  
 de opgeslagen gegevens
• Vullen de gegevens aan

TRACKING & TRACING
Raadpleging en mutatie 
handelingen worden vastgelegd

Parallele voorbereiding?
Vrijgave na inschrijving 
door gemeente?



Op het gemeentehuis 
worden deze formulieren 
digitaal ingevoerd (met 
scan legitimatie)

Zodra de inschrijving binnen 
de gemeente voltooid is 
krijgt de student zijn BSN 
per post toegestuurd (die hij 
nodig hee� voor toeslagen 
en beurzen)
Doorlooptijd: 2-4 weken

BSN wordt 
gedeeld met IND

Vastlegging

BLOCKCHAIN

•  Registratie van de acties
 •  Studenten
 •  Partijen
•  “Pointers” (verwijzing naar documenten)
•  Smart contracts
 •  Behandeltermijnen
 •  Verwijderen van documenten

DATABASE

Versleutelde opslag van    
documenten

SMART CONTRACT



Governance vs samenwerking

BLOCKCHAIN

•  beveiligde omgeving   
 voor document   
 uitwisseling
•  registratie van   
 handelingen en   
 uitkomsten

•  Elke partij werkt in eigen  
 systeem
•  Raadpleegt de 
 blockchain
•  Legt uitkomst vast in   
 eigen systeem en in   
 blockchain



Amstelveen verricht 300 adres- 
onderzoeken naar internationale 
studenten, woonachtig te 
Uilenstede, per jaar.

Kenmerken

TRANSPARANT
Alle registraties worden gedeeld in het 
netwerk (“gedistribueerde database”), de 
deelnemers hebben hetzelfde inzicht en 
overzicht

FRAUDEBESTENDIG

De transacties worden op een onveranderlijke 
wijze opgeslagen. Eventuele afwijkingen 
worden direct binnen het gedistribueerde 
netwerk gesignaleerd



Kenmerken

VEILIG
Gebruikers en transacties worden 
beschermd middels meervoudige 
cryptografie

GEEN “DOUBLE SPENDING”
Verificatie- en consensusprocedures voorkomen 
het uitvoeren van dubbele vastleggingen en / of 
transacties. Samen met bovenstaande 
kenmerken wordt het onderlinge vertrouwen 
tussen de deelnemers gewaarborgd, waardoor 
er geen  noodzaak bestaat voor de inzet van 
“trusted third parties”

€

ROBUUST
Het gedistribueerde karakter 
van het systeem voorkomt de 
afhankelijkheid van een enkele 
server



Waarom blockchain

Onweerlegbare vastlegging

AUDIT TRAIL DIRECTE 
AFHANDELING

GEEN DUBBELE 
CONTROLE 

(geen tussenpersonen)

€ €

€



• Upload: noodzakelijke formulieren  
 / documenten
• Conform checklist
• Versleutelde en beveiligde opslag

• Geautomatiseerde controle op  
 aanwezigheid van documenten
• Gebruik van standaardrubrieken

Bouwstenen

UPLOADEN VAN 
DOCUMENTEN

CIB - visa

DELEN VAN 
DOCUMENTEN

GT

GEBRUIK DOOR
 MEERDERE PARTIJEN 

(op basis van rechten)
ILT



TRACKING & TRACING
Raadpleging en mutatie 
handelingen worden vastgelegd


