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✓ Aanmelden voor de pilot bij DUO  
Vul het aanvraagformulier in, voeg de bijlagen toe en stuur het per e-mail naar DUO. 
 
Toelichting: U ontvangt van DUO een reactie. Wanneer de onderwijsinstelling is opgenomen in het  register van 

de pilot Gedragscode mbo4, is dat op de website te zien. DUO informeert de IND over de opname in het register 

van de pilot Gedragscode mbo4. 

 
✓ Erkennen als referent bij IND  

Vul het formulier voor de erkenning van de onderwijsinstelling als referent in, voeg de 

gevraagde bewijsstukken toe en stuur het naar: IND, Directie Regulier Verblijf en 
Nederlanderschap, Postbus 5, 9560 AA Ter Apel. Heeft u een vraag over de erkenning, 

dan kunt u dat stellen via het contactformulier van IND.  
 
Toelichting: U ontvangt van de IND een reactie. Wanneer de onderwijsinstelling door de IND is erkend als referent 

kunt u bij DUO deelnemers aanmelden voor de pilot Gedragscode mbo4. Kijk voor meer informatie hier en hier 

op de website van IND. 

   
✓ Aanmelden deelnemers bij DUO   

Vul het deelnameformulier in, voeg de bijlagen bij en stuur het per e-mail naar DUO. 
 

Toelichting: U ontvangt van DUO een reactie. Wanneer de aangemelde deelnemers aan de criteria voldoen van 

de pilot Gedragscode mbo4, is dat op de website te zien. DUO informeert de IND over de aangemelde deelnemers. 

 
✓ Aanvragen verblijfsvergunningen bij IND 

Vul het formulier voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor de aangemelde 
deelnemers in, voeg de bewijsstukken toe en stuur het formulier naar: IND, Directie 
Regulier Verblijf en Nederlanderschap, Postbus 5, 9560 AA Ter Apel.  

 
Toelichting: U ontvangt van de IND een reactie. Wanneer de verblijfsvergunningen zijn toegekend door de IND, 
kunt u de deelnemers aan de pilot Gedragscode mbo4 naar Nederland laten komen. Ook hierover ontvangt u 

bericht van de IND. 

 

✓ Afmelden student bij IND 
Wijzigingen, zoals uitval van de student of afmelding van de student door het afronden 
van de opleiding, meldt u binnen 4 weken aan de IND met dit formulier.  
 
Toelichting: U ontvangt van de IND een reactie. 

 

✓ Schriftelijke evaluatie bij DUO  
U moet het aan de student aangeboden onderwijs na afloop schriftelijk evalueren.  
 
Toelichting: Hiertoe ontvangt u van de Landelijke Commissie een formulier. U stuurt binnen 4 weken het 

ingevulde formulier via e-mail terug.  

  

 
 

 
 
 

 
 
 

Vragen? Neem contact op met DUO: info@internationalstudy.nl 
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