Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019–2020

2

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2165
Vragen van de leden Paternotte en Sjoerdsma (beiden D66) aan de Ministers
van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over hulp
voor Nederlandse uitwisselingsstudenten, stagiairs en instellingen voor hoger
onderwijs met de situatie rond het coronavirus (ingezonden 18 maart 2020).
Antwoord van Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap) (ontvangen 19 maart 2020)
Vraag 1
Bent u bekend met de inspanningen van universiteiten en hogescholen om
hun uitwisselingsstudenten te helpen met gewenste terugkeer naar Nederland? Kunt u aangeven in hoeverre de instellingen er – gezien de snel
toenemende reisbeperkingen – in slagen om studenten die dat wensen terug
naar Nederland te laten keren?
Antwoord 1
Ja, ik weet dat alle instellingen momenteel druk bezig zijn om studenten die
willen terugkeren naar het land van herkomst, hierin te ondersteunen en met
hen mee te denken. Ik ben hier ook op dit moment over in gesprek met de
VSNU, de Vereniging Hogescholen en de NRTO. Voor het overige verwijs ik u
naar mijn brief over de COVID-19 aanpak hoger onderwijs die ik heden aan
uw Kamer heb gezonden.
Vraag 2
Heeft u zicht op het aantal uitwisselingsstudenten of bij een instelling voor
hoger onderwijs ingeschreven stagiairs dat zich momenteel bevindt buiten de
EU?
Antwoord 2
Vanwege de steeds veranderende ontwikkelingen die ook nog eens per land
verschillen is het lastig om op dit moment precies in kaart te brengen om
welke aantallen studenten in het buitenland het gaat.
Bij de VSNU en de Vereniging Hogescholen is een uitvraag gedaan en op
basis daarvan beschik ik over de volgende informatie. Volgens de eerste
opgave van de VSNU bevinden zich momenteel nog 1.158 Nederlandse
studenten in het buitenland, maar nog niet alle cijfers zijn bij de VSNU
binnen en heeft men al goed kunnen interpreteren. Bovendien is niet bekend
hoeveel van deze studenten willen terugkeren naar Nederland en daarbij
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problemen ondervinden. Het gaat hier om alle studenten in het buitenland,
zowel binnen als buiten de EU.
Concrete cijfers van de VSNU over studenten die buiten de EU tegen
problemen aanlopen, staan hieronder aangegeven. Dit betreft een eerste
inventarisatie over een per uur wisselend beeld.
Bhutan
Ecuador
Fillipijnen
Guatemala
Marokko
Mozambique
Peru
Zuid Korea

1
4
2
12
4
1
3
58

De Vereniging Hogescholen beschikt op dit moment nog niet over concrete cijfers.

Vraag 3
Bent u in overleg met de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van
Universiteiten (VSNU) over een gezamenlijke aanpak ten aanzien van hulp
voor studenten in deze situaties? Zo ja, kunt u aangeven welke afspraken er
met de VSNU en VH gemaakt zijn?
Antwoord 3
Ik ben steeds in gesprek met de VSNU, de Vereniging Hogescholen, en NRTO
over de gevolgen van het Coronavirus, en dus ook over studenten in deze
situaties. Zie verder mijn brief hierover die ik u heden heb gestuurd.
Vraag 4
Welke hulp kunnen hogescholen en universiteiten krijgen wanneer zij niet in
staat zijn zelf effectieve hulp te bieden aan studenten die zelf niet in
repatriëring kunnen voorzien?
Antwoord 4
Op mijn ministerie is een contactpersoon aangesteld die voor zowel
studenten als personeel als liaison tussen de koepels en BZ functioneert. Zie
verder hiervoor mijn brief die ik u heden heb gestuurd.
Vraag 5
Zijn er landen die Nederlandse uitwisselingsstudenten of stagiairs vragen het
land te verlaten of actief verblijfsrechten intrekken?
Antwoord 5
Van ambassades zijn geen berichten ontvangen dat er actief verblijfsrechten
worden ingetrokken. Zoals aangegeven ben ik in gesprek met de koepels over
de situaties die zich voordoen met betrekking tot studenten in het buitenland.
Ook wordt contact gehouden met BZ over de rol die zij waar nodig kan
spelen. In de komende tijd zullen in dit verband waar nodig nadere afspraken
worden gemaakt.
Vraag 6
Komen studenten die door het afbreken van hun uitwisseling studievertraging
kunnen oplopen, in aanmerking voor ondersteuning uit het profileringsfonds?
Ziet u andere mogelijkheden voor hulp voor deze studenten?
Antwoord 6
Studenten zullen door het afbreken van hun uitwisseling tegen allerlei vragen
aanlopen, zowel financiële als andere vragen bijvoorbeeld over hun studievertraging. Studenten die vragen hebben over hulp bij opgelopen studievertraging kunnen op een aantal plekken terecht voor antwoorden. Allereerst is
op veel vragen antwoord te vinden in beschikbaar gestelde Q&A’s voor het
hoger onderwijs op de website van de rijksoverheid: https://
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragenover-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-hoger-onderwijs.
DUO wijst daarnaast op de mogelijkheid om tijdelijk per maand meer te
lenen. Dat kan ook met terugwerkende kracht, tot aan het begin van het
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studiejaar. Ook kunnen studenten nog collegegeldkrediet aanvragen. Zij
kunnen dit zelf regelen in mijnDUO. Mocht dit onvoldoende zijn, kunnen zij
contact opnemen met DUO over de mogelijkheden. DUO betracht maximale
coulance richting studenten die met financiële tegenslagen kampen door de
coronamaatregelen.
Op het moment wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen van Q&A’s in het
Engels; deze zullen op korte termijn beschikbaar zijn.
Vraag 7
Bent u bekend met de huidige inzet van – bijvoorbeeld – de nationale
luchtvaartmaatschappij van Hong Kong om kortdurende specifieke extra
vluchten in te zetten om burgers terug te halen uit de Verenigde Staten en
het Verenigd Koninkrijk?1 Heeft u overleg met KLM over vergelijkbare
strategische inzet van incidentele vluchten om repatriëring van veel Nederlanders c.q. EU-burgers te faciliteren?
Antwoord 7
Ja, ik ben hiermee bekend. Reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen zijn
bezig met het organiseren van vluchten om Nederlanders, waaronder
studenten, terug te halen. Dit gebeurt op commerciële basis. BZ staat met de
luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties in nauw contact. Met OCW staat
zij in contact inzake de terugkeer van personen die in het buitenland
vastzitten, waaronder studenten.

1

Business Traveller, 16 maart 202, »Cathay Pacific to add flights from US, London before Easter
break»(https://www.businesstraveller.com/business-travel/2020/03/16/cathay-pacific-to-addflights-from-us-london-before-easter-break/).
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