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Hierbij stuur ik u de reactie op het verzoek van de commissie naar aanleiding van 

de vergadering van 7 oktober 2021 inzake een klacht over coronacompensatie 

voor studenten. De brief van de betreffende persoon en mijn reactie zijn om 

privacyredenen ontdaan van persoonskenmerken.  

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

 

 

 

Ingrid van Engelshoven 
  

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
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Onze referentie 

30240309 
Beste heer of mevrouw, 

 

Ik zal me eerst even voorstellen. <Naam en leeftijd verwijderd> Afgelopen jaar 

heb ik twee universitaire bachelors aan de <naam onderwijsinstelling verwijderd> 

afgesloten. Komend jaar ga ik mijn master doen in het buitenland <land 

verwijderd>. Ik heb het gevoel dat er in het huidige compensatiebeleid voor 

corona een inconsistentie zit waardoor mensen onterecht geen recht hebben op 

compensatie. Ik heb hierover al contact gehad met DUO en zij gaven aan dat ik 

contact moest opnemen met de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. Mijn klacht gaat over het volgende. 

 

Bij het DUO bestaat er tegenwoordig een gift genaamd "Tegemoetkoming voor 

extra kosten studievertraging". Dit gift is voor studenten die dit studiejaar een 

mbo-diploma, hbo bachelordiploma of universitaire master hebben behaald. Nu 

heb ik dit jaar mijn beide universitaire bachelors afgesloten. Als ik nu in 

Nederland door zou gaan met mijn master dan zou ik alsnog een tegemoetkoming 

ontvangen in de vorm van gehalveerd collegegeld. Alleen het probleem is dat ik 

nu zelf mijn master ga doen in het buitenland <land verwijderd>. Hierdoor vis ik 

net achter het net bij beide tegemoetkomingen. Het voelt alleen wel krom dat ik 

het gift nu niet ontvang. Als ik nu dit jaar mijn master al had gedaan en naar het 

buitenland <land verwijderd> ging voor mijn tweede master dan had ik het wel 

gekregen. Ik heb net zoveel last gehad van corona als andere studenten, en 

misschien zelfs wel meer aangezien ik twee bachelors deed. Daarom vroeg ik mij 

af of er niet een regeling bestaat voor studenten als mij. Jullie kunnen mij 

natuurlijk geen halvering van collegegeld bieden omdat ik naar het buitenland 

<land verwijderd> ga, maar ik heb wel twee studies in Nederland afgesloten. Net 

zoals iemand van het HBO die misschien nu ook nog door zou studeren in het 

buitenland.  

 

Hopelijk begrijpen jullie mijn punt. Ik hoor graag hoe jullie hierover denken. 

 

Met vriendelijke groet, 

<Naam verwijderd> 
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Onze referentie 

30240309 
Geachte,  

 

De vaste commissie voor OCW stuurde mij uw klacht over de tegemoetkoming 

voor studenten door. In deze brief ga ik hier graag op in.  

Om te beginnen van harte gefeliciteerd met de afronding van uw opleidingen. 

Twee opleidingen afronden tijdens de pandemie is een mooie prestatie.   

 

In juni 2020, een aantal maanden na het uitbreken van de pandemie, heeft het 

kabinet besloten een tegemoetkomingsregeling voor extra kosten in verband met 

studievertraging in het leven te roepen. Studenten die in de laatste fase van hun 

studie zaten, konden hun studievertraging niet inlopen. Daarom kregen alle 

afstudeerders tussen 1 september 2020 en 31 januari 2021 die vertraging hadden 

opgelopen in het mbo, hbo en in de wo-master, automatisch een tegemoetkoming 

van DUO. In januari is besloten de periode uit te breiden tot en met 31 augustus 

2021. Zo gaven we de studenten die in 2019/2020 in de afrondende fase van hun 

studie waren extra ruimte om af te studeren. Ik ben er trots op dat DUO in vrij 

korte tijd deze regeling kon uitvoeren. Inmiddels hebben al 130.000 oud-

studenten in mbo en ho deze tegemoetkoming ontvangen.  
 

De studenten die een bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs 

afgerond hebben, komen niet voor de tegemoetkoming in aanmerking. Deze 

groep is om de regeling uitvoerbaar te houden uitgesloten. Circa tachtig procent 

van de wo-bachelorstudenten stroomt door naar een masteropleiding in 

Nederland. Deze studenten studeren door en konden tijdens hun masteropleiding 

eventuele vertraging uit de bachelor inlopen of komen in 2021/2022 in 

aanmerking voor de halvering van het collegegeld. Uitvoeringstechnisch is geen 

onderscheid te maken tussen studenten die direct doorstromen, studenten die na 

verloop van tijd doorstromen en studenten die na een wo-bachelor niet 

doorstromen. Om deze twee redenen zijn de wo-bachelorstudenten uitgesloten 

van de tegemoetkoming voor extra kosten vanwege studievertraging.  

Had u in Nederland uw studieloopbaan voortgezet, dan zou u dit tegen een lager 

collegegeld hebben kunnen doen. Het compenseren van collegegeld van een 

buitenlandse universiteit is helaas niet uitvoerbaar, omdat de hoogte en 

voorwaarden van collegegeld verschilt tussen landen en bovendien in veel landen 

ook tussen instellingen.  

 

Ik wens u veel succes met uw studie in het buitenland.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

 

 

 

Ingrid van Engelshoven 

 
 


