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Aanleiding 
Op 25 mei jl. heeft de sectorgroep hoger onderwijs CNV (zie bijlage) een brief 
gestuurd aan u en de vaste commissie OCW met daarin een aantal 
aandachtspunten en vragen over Oekraïense studenten in het hoger onderwijs. 
De commissie heeft daarbij verzocht om een afschrift van uw reactie op deze brief 
(zie bijlage). Dit leggen wij hierbij graag ter goedkeuring aan u voor, waarna wij 
voorstellen de betreffende brief te versturen aan CNV en afschrift hiervan aan de 
vaste commissie OCW. 

Geadviseerde besluiten 
• Akkoord met de inhoud van de brief aan CNV (zie bijlage); 
• Ondertekenen en verzenden van de brief aan CNV; 
• Ondertekenen aanbiedingsbrief en verzenden afschrift aan de vaste 

commissie OCW 

Kernpunten 
• De brief van CNV ging over de positie van deze doelgroep Oekraïense 

ontheemden en welke rechten aan hen kunnen worden toegekend; 
• Deze brief informeert CNV over de gevraagde aspecten. 

Toelichting 
• Naar aanleiding van de brief van CNV is door de beleidsdirectie telefonisch 

contact geweest met CNV (de briefschrijver). Dat was prettig en 
constructief, hij gaf aan dat de brief vooral bedoeld was als aanbod om 
mee te denken en eventueel te schakelen met de instellingen waarmee zij 
contact hebben;  

• Er is aangegeven dat wij al veel contact hebben, rechtstreeks en via de 
koepels. Ook is toegelicht wat de stand van zaken was m.b.t. noodsteun, 
status, besluit koepels collegegeld e.d.; 

• Omdat de terugkoppeling al telefonisch had plaatsgevonden, is er in 
eerste instantie geen brief meer opgesteld. Eind september heeft u het 
voorstel ontvangen om dit terug te koppelen via de periodieke 
verzamelbrief Oekraïne van J&V.  

• Gezien het verzoek van de commissie om een afschrift van de reactie 
ontvangen, gaf u aan om een aparte brief te sturen aan de Kamer 
hierover. Vandaar dit nieuwe voorstel om CNV alsnog schriftelijk te 
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informeren over hetgeen besproken en de commissie hier een afschrift 
van te sturen; 

• Verzoek om de brief met het oog op het commissiedebat op 30 november 
a.s. zo spoedig mogelijk te verzenden.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
• Persoonsgegevens ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zie 

notadossier voor de geredigeerde versie. 
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Geachte mevrouw  en heer , 
 
 
 
Allereerst dank voor uw brief, waarin u een aantal punten deelt waarover u graag 
duidelijkheid wilt krijgen over (aspirant)-studenten uit Oekraïne. Naar aanleiding 
hiervan heeft in juni 2022 telefonisch contact plaatsgevonden, waarbij vanuit mijn 
departement is toegelicht wat de stand van zaken is met betrekking tot de 
verblijfstatus en de daaraan verbonden rechten en plichten van deze doelgroep. 
In dit gesprek heeft u eveneens aangegeven mee te denken waar nodig. Uw 
aanbod wordt zeer gewaardeerd. 
 
Ik deze brief licht ik nogmaals toe wat de positie van deze doelgroep is bij het 
volgen van hoger onderwijs in Nederland.  
    
Ontheemden uit Oekraïne mogen studeren in Nederland omdat zij onder de 
Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen en daarmee rechtmatig verblijven in 
Nederland. Deze doelgroep valt onder de categorie ‘niet-EER-studenten’ en is het 
instellingscollegegeld verschuldigd; dit geldt eveneens voor de reguliere 
asielzoekers. De hoogte van het instellingscollegegeld wordt bepaald door de 
instelling. De huidige wet bepaalt het minimum van het instellingscollegegeld-
tarief; dit dient ten minste het volledig wettelijk collegegeld te bedragen. 
Daarnaast mag de instelling groepen (studenten) aanwijzen die in aanmerking 
komt voor dit lagere tarief. 
 
Terecht is erop gewezen dat reeds op 17 mei jl. alle wo-instellingen bekend 
hebben gemaakt1 het instellingscollegegeld voor gevluchte Oekraïense studenten 
te verlagen. Later hebben ook de hbo-instellingen deze doelgroep aangewezen 
voor een lager instellingscollegegeld-tarief. 

 
1 https://www.universiteitenvannederland.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/847-p-
universiteiten-vragen-lager-em-collegegeld-em-voor-studenten-gevlucht-uit-oekra-iuml-ne-
p.html 
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Uit de eerste verkenning is nu gebleken dat in het studiejaar 2022-2023 circa 120 
studenten met een hbo-opleiding zijn begonnen en circa 50 studenten met een 
wo-opleiding.  
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
 
 
 
Robbert Dijkgraaf 
 
 
 


