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Geachte minister Dijkgraaf, geachte leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, 
 
Op de hbo werkvloer merken we dat hogescholen graag hun steentje willen 
bijdragen als het gaat mogelijkheden voor Oekraïense studenten. In de praktijk lopen 
we helaas tegen hobbels aan. Deze willen we met u delen, en we hebben ook een 
aantal vragen. Duidelijkheid is voor ons, werkenden in het hbo, van belang, omdat 
we aspirant-studenten duidelijkheid willen verschaffen en willen weten wat er kan en 
niet kan. 
 
We willen u hierbij de volgende zaken meegeven:  
 

 Een hogeschool heeft wel mogelijkheid om onderwijs  aan te bieden, maar 
wat mag en welke regelgeving daarbij geldt is onduidelijk met name  
betreffende het bekostigde aanbod. 

 Sinds kort duidelijk is dat Oekraïners de nieuwe code 46 toegewezen hebben 
gekregen (richtlijn tijdelijke bescherming van toepassing), maar dat levert 
vooralsnog geen duidelijkheid op over wat dat betekent voor het volgen van 
een studie in het hoger onderwijs. Is er recht op wettelijk collegegeld? 
Studiefinanciering? En geeft deze verblijfsstatus wel recht op inschrijving?  

 Een bericht van Universiteiten van Nederland waarin staat dat universiteiten 
hebben besloten lager collegegeld te vragen voor Oekraïense studenten. Het 
is wat ons betreft onwenselijk dat instellingen hier zelf keuzes in gaan maken. 
Normaal is het type verblijfsvergunning leidend voor het collegegeldregime 
dat van toepassing is. Hoewel we uiteraard heel goed begrijpen waarom 
instellingen lager collegegeld willen vragen, vinden we dat zij niet moeten 
beoordelen of iemand vluchteling genoeg is om recht te hebben op lager 
collegegeld.  
 

Aan: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
de heer prof. dr. R.H. Dijkgraaf 
secretariaatmocw@minocw.nl 
 
Afschrift aan: Vaste commissie Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
T.a.v. voorzitter mevrouw I.J.M. Michon-Derkzen  
cie.ocw@tweedekamer.nl  
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Als voorbeeld: hoe ga je dan om met andere schrijnende gevallen die geen 
verblijfsvergunning hebben of een verblijfsvergunning die geen recht geeft 
op wettelijk collegegeld? Hoe ga je om met vluchtelingen uit andere landen 
(bijv. (wit)russen)? 

 Wat betreft het niet bekostigd aanbod: er is een (aanzienlijke) groep die niet 
direct een hele opleiding kan volgen (niet toelaatbaar) of wil volgen (bijv. 
vanwege hoop op terugkeer Oekraïne). Voor hen zouden hogescholen wel 
wat kunnen betekenen door bijv. aanbieden van delen van een opleiding en 
maatwerk. Normaal gesproken moet voor niet bekostigd onderwijs de 
kostprijs in rekening worden gebracht. Kan OCW dit laten organiseren? Bij 
het door ons gewenste maatwerk voor Oekraïense studenten moet er onzes 
inziens meer ruimte zijn om bepaalde activiteiten te verantwoorden binnen 
bekostiging.  

 

Kortom: de wil is er om te ondersteunen en te helpen, alleen is meer duidelijkheid en 
helderheid gewenst. We willen u vragen om op korte termijn met antwoorden te 
komen, zodat we voor de septemberlichting zaken in orde kunnen maken.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 

i.o. 
 
 
Sectorgroep hoger onderwijs CNV,  
Hannan Garziad, Luc van Dijk-Wijmenga  
 


