Hieronder vind je in een schema wat je als student moet regelen om toegelaten te worden
om stage te kunnen gaan lopen op de Nederlandse Antillen.
Nederlanders
Een student in het bezit van de Nederlandse
nationaliteit verkrijgt een van rechtswege
toelating. Deze verklaring van rechtswege
wordt niet voor onbepaalde tijd afgegeven,
maar voor de periode die is aangegeven in
de stage overeenkomst.

Daarnaast dient de stagiaire:
- een stage overeenkomst te
overleggen (dit dient tevens als
bewijs voor voldoende geldelijke
middelen)
- een verklaring van de
onderwijsinstelling dat de stage in
het kader van een opleiding
noodzakelijk is

Procedure:
- Indiening bij de respectieve
Gezaghebbers (dit moet schriftelijk
en met redenen omkleed zijn
worden ingediend bij de
Gezaghebber van het eilandgebied
waar belanghebbende stage wil
gaan lopen)
- Vereiste documenten voor de
aanvraag
Bij het ophalen van de vergunning dienen
de volgende documenten overlegd te
worden:
- ziektekostenverzekering
- 2 pasfoto’s
- datum aankomst op het eiland
- adres op het eiland

Niet Nederlanders
Een niet Nederlandse student dient een
tewerkstellingsvergunning aan te vragen
voor de duur van de stage overeenkomst.
Voor de afgifte van de
tewerkstellingsvergunning is onder meer
vereist dat de stage maximaal een jaar
duurt en noodzakelijk is ter voltooiing van
de opleiding.
Voor de aanvraag van de
tewerkstellingsvergunning dient de
stagiaire:
- een stage overeenkomst te
overleggen (dit dient tevens als
bewijs voor voldoende geldelijke
middelen)
- een verklaring van de
onderwijsinstelling dat de stage in
het kader van een opleiding
noodzakelijk is
Procedure:
- Indiening bij de respectieve
Gezaghebbers (dit moet schriftelijk
en met redenen omkleed zijn
worden ingediend bij de
Gezaghebber van het eilandgebied
waar belanghebbende stage wil
gaan lopen)
- Vereiste documenten voor de
aanvraag
Bij het ophalen van de vergunning dienen
de volgende documenten overlegd te
worden:
- retour passage biljet
- ziektekostenverzekering
- 2 pasfoto’s
- datum aankomst op het eiland
- adres op het eiland

