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Geachte  en , 
 
 
 
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 
 
 
 


