
 

 

Minister R.H. Dijkgraaf 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
 
Utrecht, 4 maart 2022 
Betreft: Toegang tot onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne  
 
 
Geachte minister Dijkgraaf, 
 
Met afgrijzen en een gevoel van machteloosheid volgen wij de ontwikkelingen in Oekraïne. 
Wij krijgen veel vragen over wat we kunnen betekenen voor de grote groep vluchtelingen 
die vanuit Oekraïne een veilig heenkomen zoekt. Voor deze groep staat veiligheid en 
opvang door de samenleving voorop. We zijn van mening dat toegang tot onderwijs in 
Nederland voor deze gevluchte studenten, ongeacht hun land van herkomst, op de lange 
termijn gewaarborgd moet zijn. De Europese richtlijn tijdelijke bescherming (richtlijn 
2001/55) voorziet in deelname aan volwassenenonderwijs en beroepsonderwijs, maar niet 
in deelname aan hoger onderwijs. Wij juichen toe dat er op 4 maart bekend is gemaakt dat 
er gelden ter beschikking zijn gesteld voor activiteiten van onderwijsinstellingen en vragen 
u om hierbij de belangen van gevluchte studenten niet uit het oog te verliezen. 
 
Fonds om toegang tot onderwijs te waarborgen 
Wij geven u in overweging om in samenspraak met onderwijsinstellingen een fonds op te 
richten. Een fonds dat het mogelijk maakt voor gevluchte studenten uit Oekraïne om hun 
studie weer op te pakken, ongeacht hun status in Nederland en de daarmee gepaard gaande 
kosten om te studeren. Een aantal onderwijsinstellingen heeft al een eigen fonds opgericht 
waarmee dergelijke hulp aan vluchtelingen mogelijk wordt gemaakt. Het verzoek is om 
deze lokale initiatieven mee te nemen in de vormgeving van het fonds. Daarnaast vragen 
wij u om tijdig de juiste voorzieningen te treffen en informatie te verstrekken aan gevluchte 
studenten. Als betrokken organisaties zijn wij bereid om hier over te adviseren en indien 
mogelijk ondersteuning te verlenen.  
 
 
Hoogachtend,
 
Mardjan Seighali - Directeur Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF 
Babs van den Bergh - Directeur Universiteiten van Nederland 
Ron Minnée - Directeur Vereniging Hogescholen 
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