
Minister R.H. Dijkgraaf 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Staatssecretaris E. van der Burg 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Utrecht, 19 april 2022 
Betreft: Toegang tot onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne 

Geachte minister Dijkgraaf, geachte staatssecretaris Van der Burg, 

Vele vluchtelingen zoeken een veilig heenkomen na de doorstane verschrikkingen door de 
oorlog in Oekraïne. Onder hen bevinden zich studenten die hun studie willen hervatten, 
om zo weer vooruit te kunnen kijken. Op 4 maart jl. hebben ondergetekenden de minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief opgeroepen om de toegang tot hoger 
onderwijs voor gevluchte studenten ten gevolge van de humanitaire crisis in Oekraïne te 
waarborgen. Te hoge kosten mogen nooit een barrière zijn voor gevluchte studenten om 
hun studie voort te zetten. Als de groep onder de Tijdelijke beschermingsrichtlijn 
uitgesloten wordt van studiefinanciering en wettelijk collegegeld, dan zal het voor het 
merendeel van de gevluchte studenten niet mogelijk zijn om een studie in Nederland te 
starten of te vervolgen.  

Recht op studiefinanciering en wettelijk collegegeld 
Wij willen u beiden het dringend advies geven om het financieel mogelijk te maken voor 
(aankomende) studenten uit Oekraïne om hun studie in Nederland voort te zetten. Enkel 
en alleen de hoogte van het leefgeld is onvoldoende om een studie te bekostigen. Door 
een tijdelijke verblijfsvergunning op humanitaire gronden te verlenen, zoals aanhangig 
gemaakt in de motie van Kamerlid Piri c.s., worden zowel de studiefinanciering als het 
wettelijke collegegeldtarief opengesteld voor vluchtelingen uit Oekraïne. Buiten kijf staat 
dat er aandacht voor deze voorzieningen moet zijn in de nadere besluitvorming over de 
status. 

Instroom vanaf september 2022 
Wij ontvangen nu al vele berichten van (aankomende) studenten uit Oekraïne die een 
studie aan een Nederlandse instelling willen voortzetten. Door het ontbreken van een 
besluit over de invulling van de status is het op dit niet mogelijk om de studenten 
duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden waarmee ze in het Nederlandse hoger 
onderwijs kunnen instromen. Het is daarom van belang dat op zeer korte termijn een 
besluit wordt genomen over de voorzieningen die voortvloeien uit hun status. Een deel 
van deze studenten heeft namelijk de wens om al in september 2022 in te stromen. Als 
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betrokken organisaties staan we klaar om deze groep in het onderwijs op te vangen, en 
hopen op een positief besluit om dit mogelijk te maken. Wij kijken uit naar een reactie. 

Hoogachtend,

Fatimazhra Belhirch - Directeur Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF 

Babs van den Bergh - Directeur Universiteiten van Nederland 

Ron Minnée - Directeur Vereniging Hogescholen 




