Gevolgen COVID-19 – Mobstacles updates 31 maart 2020
Beste allen,
We hopen dat jullie in goede gezondheid verkeren en dat het lukt om in deze turbulente tijd
de draai te vinden in het privé- en werkende leven. Zoals eerder benoemd, de impact van
de mondiale coronacrisis is groot. Zo ook op de internationale studenten- en
onderzoekersmobiliteit. Deze onzekere tijden leiden ook tot directe zorgen bij internationale
onderzoekers en studenten, bijvoorbeeld over vertraging in onderwijs en onderzoek en
financiële problemen die ontstaan. Hieronder vinden jullie nieuwe updates die we graag met
jullie delen.
Overleg koepels en Landelijke Commissie Gedragscode
Nuffic is in overleg met de koepels VSNU, VH, NRTO en de Landelijke Commissie
Gedragscode over de gevolgen van de coronacrisis op internationale mobiliteit van
studenten en onderzoekers, zodat we alle werkzaamheden zo goed mogelijk met elkaar
verbinden. Gezamenlijk kijken we hoe we jullie zo goed mogelijk kunnen informeren en welke
knelpunten er leven, zowel op de korte als (middel-)lange termijn. Deze brengen we onder
de aandacht bij ministeries zoals OCW, BZ, VWS en uitvoeringsorganisaties zoals IND, SVB, en
DUO. Inhoudelijk wordt bijvoorbeeld gekeken naar de verblijfsrechtelijke gevolgen
(studievoortgangsmonitoring bij studenten), Engelse taaltesten die niet fysiek kunnen worden
afgenomen, uitstel van nationale middelbare schoolexamens en de gevolgen hiervan op de
internationale instroom komend studiejaar, en natuurlijk ook nog steeds de repatriëring van
Nederlandse studenten en onderzoekers. Er zijn ook ketenissues als verlies bijbaan – gevolgen
recht op stufi – verlies recht op Nederlandse basiszorgverzekering – problemen
collegegeldbetaling – huisvesting.
Tot slot hebben we contact met de studentenorganisaties ISO en LSVb. Zij zijn twee
meldpunten gestart: https://www.iso.nl/2020/03/studentenmeldpunt-covid-19/ en
https://dutchstudentunion.nl/2020/03/24/include-students-explicitly-in-emergency-measuresfor-coronavirus/
Uitstel of annulering nationale examendata in andere landen
We krijgen van jullie veel vragen over de gevolgen voor de toelating van kandidaatinternationale studenten aankomend studiejaar. Een veel gestelde vraag is of wij een
overzicht beschikbaar hebben van welke landen hun nationale examens hebben
geannuleerd of uitgesteld. We kunnen ons goed voorstellen dat er behoefte is aan deze
informatie. Nuffic inventariseert momenteel in welke landen, Neso-landen maar ook Europese
landen, mede via het ENIC-NARIC netwerk, hier al besluitvorming over bekend is. Daarbij
moet gezegd worden dat veel landen momenteel nog volop in het proces van
crisismanagement en bestrijding coronavirus zitten en nog geen officiële besluiten hebben
genomen over uitstel of annuleren nationale examens (data).
Deze informatie is nu al wel bekend:
De Vietnamese overheid heeft officieel aangekondigd dat de nationale schoolexamens
begin augustus (8 tot en met 11) plaatsvinden > link (alleen in het Vietnamees beschikbaar):
De Chinese overheid heeft aangekondigd de nationale examens ook uit te stellen, deze
vinden nu op 7 en 8 juli plaats, zie deze link.
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Indonesië heeft, net als Nederland, besloten de nationale examens te annuleren, zie hier
voor meer informatie.
Tot slot een mooi voorbeeld van beschikbare informatie over sluiting scholen wereldwijd en
uitstel examens, mogelijk gemaakt door UK-NARIC: https://uknaric.org/2020/03/17/chartingthe-impact-of-covid-19-on-uk-admissions-and-recruitment/2/
Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen we dit delen.
Servicedocument ministerie van OCW
In de vorige Mobstacles updates deelden we de Kamerbrief en het bijbehorende
servicedocument dat het ministerie van OCW heeft ontwikkeld om jullie handreikingen te
bieden waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de aankondigde
maatregelen voor het hoger onderwijs om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Het servicedocument is inmiddels geüpdatet, zie
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05376&did=202
0D11138
IND – webpagina corona
De IND heeft een speciale webpagina geopend waar alle corona-informatie bijgehouden
wordt.
De Nederlandstalige pagina vind je hier:
https://ind.nl/Paginas/Coronavirus.aspx
De Engelstalige pagina vind je hier:
https://ind.nl/en/Pages/Coronavirus.aspx
DUO - webpagina corona
DUO heeft een speciale wegpagina ingericht met de meest gestelde vragen, zie
https://duo.nl/particulier/corona-vragen-en-antwoorden.jsp
Flyer Zorgverzekeringslijn
De Zorgverzekeringslijn heeft een speciale flyer ontwikkeld voor internationale studenten die
vragen hebben over het coronavirus en verzekerdheid, zie
https://www.zorgverzekeringslijn.nl/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-coronavirusdigitale-flyer-internationale-studenten.pdf / https://www.zorgverzekeringslijn.nl/english/
Contact met ambassade/consulaat herkomstland
Jullie kunnen internationale studenten en onderzoekers die hier verblijven aanraden de
website van de ambassade of het consulaat van hun herkomstland goed in de gaten te
houden voor actuele informatie. Het is voor landen, in tijden zoals nu, goed te weten waar
hun burgers wereldwijd verblijven mocht er bijvoorbeeld (consulaire) hulp aangeboden
moeten worden.
Nuffic – informatie
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Tot slot wijzen we jullie graag op de Nuffic webpagina met corona-informatie. Deze wordt
steeds geactualiseerd en hier is bijvoorbeeld ook informatie te vinden van Erasmus+ en het
Orange Knowledge Programme. Ook kunnen de Neso-kantoren individuele studenten en
onderzoekers ondersteunen, die in Brazilië, China, India, Indonesië, Mexico, Rusland, ZuidAfrika, Zuid-Korea, Turkije en Vietnam verblijven.
Hou jullie haaks!
Groet,
Bram, Bregje en Floor
mobstacles@nuffic.nl
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