Gevolgen COVID-19 – Mobstacles updates 30 april 2020
Beste allen,
We hopen dat jullie nog steeds in goede gezondheid verkeren. Hieronder sturen wij jullie weer
een aantal updates rondom de gevolgen COVID-19 op de mobiliteit van internationale
studenten en onderzoekers.
Servicedocument geüpdatet
Het ministerie van OCW heeft een servicedocument ontwikkeld om jullie handreikingen te
bieden. Hiermee kan invulling worden gegeven aan de aankondigde maatregelen voor het
hoger onderwijs om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het servicedocument
wordt voortdurend geüpdatet, de meest recente versie vind je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/04/24/servicedocument-hoaanpak-coronavirus-covid-19
Survey aspirant-studenten Neso-landen
Op dit moment hebben wij een survey uitstaan onder kandidaat-studenten in de Nesolanden. De tien Neso-kantoren informeren hen over het volgen van een studie in het
Nederlands hoger onderwijs. Deze survey is bedoeld als temperatuurmeting over hun
plannen om in Nederland te komen studeren. Naar verwachting is de analyse over 2 weken
afgerond.
Tijdelijke afmelding studenten met verblijfsvergunning
Studenten met een geldige studieverblijfsvergunning kunnen tijdelijk zijn teruggekeerd naar
hun thuisland en zich mogelijk ook tijdelijk hebben uitgeschreven bij de BRP. In de nieuwsbrief
van de IND en in deze update is de volgende toelichting gedeeld. Er zijn meerdere
mogelijkheden:
- als de student zich uitschrijft en, al of niet tijdelijk, terugkeert naar het land van herkomst,
dan moet de student worden afgemeld. Dat is niet anders dan anders. De student verliest
het recht op de verblijfsvergunning. Mocht de student besluiten terug te keren op een later
moment, dan kan dat natuurlijk (mits wordt voldaan aan de voorwaarden en een nieuwe
aanvraag wordt ingediend).
- als de student tijdelijk naar huis terugkeert en daar deelneemt aan het online onderwijs en
ingeschreven blijft in de BRP hoeft er niets te worden gemeld, de student mag immers in het
kader van studie 12 maanden naar het buitenland
- als de student tijdelijk naar huis terugkeert en daar deelneemt aan het online onderwijs,
maar zich heeft uitgeschreven uit de BRP, dan moet er wel worden gemeld dat de student
tijdelijk is teruggekeerd (bv met de opmerking ‘corona’). Een uitschrijving uit de BRP
genereert voor de IND automatisch een intrekkingsprocedure die wordt afgesloten zonder
dat er een voornemen tot intrekking wordt verzonden. Zo voorkomen we onterechte
intrekking.
IND-handboek voor Mobstacles arbeid
Vorige week is het langverwachte handboek van de IND voor migratieprocedures van
wetenschappelijk personeel uitgebracht. Mascha Schamper van de IND heeft per instelling
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de reader aan 1 persoon doorgestuurd, die verantwoordlelijk is voor de verspreiding binnen
zijn of haar instelling. Mocht je de reader nog niet ontvangen hebben, of mocht je andere
vragen hebben kun je contact opnemen met Mascha zelf of met Bregje:
bwijsenbeek@nuffic.nl
Samenwerking informatievoorziening wetenschappelijk personeel
Nuffic en Academic Transfer zijn een samenwerkingsverband gestart om ervoor te zorgen dat
de informatievoorziening die Nuffic en de Nederlandse universiteiten uitsturen up-to–date
blijft en met elkaar overeenkomt. De factcards website wordt door een aantal Nederlandse
universiteiten gebruikt aan de achterkant van hun website. Door kennis te delen en
regelmatig te overleggen willen we internationale onderzoekers en academici beter
bedienen met informatie over Nederland. Ingrid Bakker, Erik van Beers, Femke van den Bosch
nemen deel in deze zogenaamde redactieraad vanuit hun expertise en praktijkervaring.
DigiRec – erkenning buitenlandse diploma’s
“The future is paperless”, dit geldt zeker voor studentendata zoals diploma’s, transcripts en
het diploma supplement. Wat deze ontwikkeling betekent voor de erkenning van
buitenlandse diploma’s is nu te lezen in het DigiRec white paper, zie
https://www.nuffic.nl/en/subjects/digirec/
Het paper is het resultaat van het door Nuffic gecoördineerde Erasmus+ KA3 NARIC
“DigiRec” project. Het is geschreven voor de 57 centra van het ENIC-NARIC netwerk (de
nationale centra voor academische erkenning), maar ook relevant voor iedereen die
(in)direct te maken heeft admissions in het hoger onderwijs.
Deelname online netwerkmeetings
We hebben elkaar helaas niet kunnen zien op de netwerkvergadering die gepland stond
voor 30 maart. Om elkaar toch op de hoogte houden van ontwikkelingen en om ervaringen
uit te wisselen, faciliteren wij graag virtuele bijeenkomsten (bijvoorbeeld via Microsoft Teams).
Er kan tijdens deze virtuele bijeenkomsten worden gesproken over allerlei knelpunten en
ontwikkelingen gerelateerd aan de internationale mobiliteit. Mochten jullie hier belangstelling
voor hebben en heb je specifieke bespreekpunten, laat het ons weten via
mobstacles@nuffic.nl
Netwerkvergadering najaar 2020
Er is nog veel onzeker over hoe lang de lockdown-maatregelen in Nederland nog zullen
duren. Wij hopen dat wij jullie op enig moment weer kunnen treffen, maar willen ook graag
laten weten dat we nadenken over alternatieven. Bijvoorbeeld een online variant op de
Mobstacles netwerkvergadering. Suggesties zijn altijd welkom.
Hou je haaks!
Groet,
Bram, Bregje en Floor
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