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Aanleiding 
Op 30 november jl. is er een commissiedebat geweest inzake onderwijs aan 
vluchtelingen po/vo/mbo/ho. Tijdens het debat is er een toezegging gedaan om 
schriftelijk te reageren op het voorstel van de leden Westerveld (GroenLinks) en 
Van Meenen (D66) inzake structurele financiering vluchtelingen in ho 
(TZ202211319).   
 

Geadviseerd besluit 
Graag uw akkoord met de beantwoording.   

Kernpunten 
• In het commissiedebat is er een voorstel gedaan voor een generieke 

maatregel, c.q. structureel financieren van vluchteling-studenten in ho 
(studenten die nog in afwachting zijn van een besluit op een 
asielaanvraag); 

• Op dit moment wordt er maatwerk geboden. Omdat het om een beperkt 
aantal studenten gaat, is de druk op het stelsel, zowel financieel als 
kwantitatief, beperkt; 

• Een generieke maatregel zal grote impact op het stelsel hebben: 
financiering en de beschikbare onderwijscapaciteit. De voorgestelde 
maatregel zal eveneens grote gevolgen hebben voor andere 
beleidsterreinen.  

 

Toelichting 
Politieke context:  

• Dit vraagstuk vraagt om een integrale aanpak. Het kabinet heeft een 
fundamentele heroriëntatie op het asielbeleid en het asielstelsel 
toegezegd; 

• In het debat heeft de MPVO al benadrukt dat een generieke maatregel 
grote consequentie zal moet hebben en dat het een afweging van het 
kabinet dient te zijn; 

• Tijdens het debat is gevraagd om een tweeminutendebat in te plannen na 
de komst van de brief van MOCW.   

 
Krachtenveld:  

• De kans is aanwezig dat structurele financiering een aanzuigende werking 
zal hebben, mede door een groot aanbod Engelstalig onderwijs in 
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Nederland. Dit terwijl de Kamer u dringend oproept tot beheersing van 
internationale studentenstromen. Het invoeren van generieke maatregel 
zal niet bijdragen aan de beheersing van de studentenstroom;  

• Deze brief is afgestemd met JenV en IND. 
 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
n.v.t.. 
 
 


