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Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap over Oekraïense studenten die in Nederland studeren 
en de wetenschappelijke samenwerking met Rusland (ingezonden 3 maart 
2022). 

Vraag 1
Bent u in gesprek met onderwijsinstellingen over de situatie van Oekraïense 
studenten in Nederland? Zo nee, bent u voornemens dit te doen? 

Vraag 2
Is bekend hoeveel Oekraïense studenten op dit moment studeren aan een 
Nederlandse onderwijsinstelling? 

Vraag 3
Heeft u in beeld wat de oorlog in Oekraïne betekent voor de (financiële) 
situatie van Oekraïense studenten hier? 

Vraag 4
Kunt u in kaart brengen op welke manieren deze studenten kunnen worden 
ondersteund en kunt u aangeven of dit volgens u voldoende is? Zo nee, op 
welke aanvullende manieren kunnen deze studenten ondersteund worden? 

Vraag 5
Hoe worden studenten ondersteund die te maken hebben met weggevallen 
financiële ondersteuning vanuit Oekraïne, bijvoorbeeld door familieleden? 

Vraag 6
Welke gevolgen heeft deze oorlog op bestaande samenwerkingsverbanden 
met Oekraïense onderwijsinstellingen? 

Vraag 7
Wat betekent de Oekraïense dienstplicht voor Oekraïense mannelijke 
studenten hier? 
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Vraag 8
Bent u bekend met het bericht «Banden met Rusland verbreken? De 
Nederlandse wetenschap blijft stil».1 

Vraag 9
Wat is uw appreciatie van het feit dat het Duitse hoger onderwijs en de 
wetenschap heeft besloten de samenwerking met Russische universiteiten, 
wetenschapsorganisaties en hogescholen te staken? 

Vraag 10
Wat is het kabinetstandpunt op dit punt en de kabinetsinzet in de Europese 
Unie als het gaat om wetenschappelijke samenwerking met Rusland? 

Vraag 11
Bent u in gesprek met de UNL en de VH over hun beleid ten aanzien van het 
continueren van de wetenschappelijke samenwerking met Rusland?2

1 Science Guide, 28 februari 2022. https://www.scienceguide.nl/2022/02/rusland-nederlandse-
wetenschap-blijft-stil/

2 UNL: Universiteiten van Nederland; VH: Vereniging Hogescholen.
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