Q&A (versie 30 maart)
Hoewel de informatie in deze Q&A zorgvuldig is samengesteld, kan het voorkomen dat deze op enig
moment onjuist of onvolledig is vanwege actuele ontwikkelingen. Aan deze Q&A kunnen dan ook
geen individuele rechten worden ontleend. De Q&A kan te allen tijde en zonder voorafgaande
mededeling worden bijgewerkt.

Geen onderwijs op locaties hogescholen
De gemaakte afspraken over het geven van onderwijs op locaties staat beschreven in het services document
van OCW. Deze is hier te vinden
Kunnen er onderwijsactiviteiten plaatsvinden van het po, vo en mbo in de gebouwen van het hoger
onderwijs?
Onderwijsactiviteiten georganiseerd door po vo mbo in onze gebouwen vallen onder verantwoordelijkheid van
de betreffende bestuurders van po, vo, mbo. De doorgang van deze activiteiten valt onder de
verantwoordelijkheid van deze besturen, in zoverre en zolang de veiligheid is gewaarborgd.

Studievertraging
Studenten dreigen in grotere getalen hun BSA niet te halen.
In principe stellen hogescholen hun negatief bindend studieadvies uit naar het tweede studiejaar (collegejaar
2020/2021). Dit geldt zowel voor de voltijdsopleidingen als de deeltijdsopleidingen. Op instellingsniveau zal hier
verder vorm aan worden gegeven rekening houdend met de verschillende doelgroepen. Het ligt in de rede om
bij deze uitwerking zoveel mogelijk generieke maatregelen te nemen, aangezien het lastig is om op individueel
niveau de mate te bepalen waarin een studenten door covid-19 studievertraging heeft opgelopen. Hierbij kan
gebruik gemaakt worden van de huidige wettelijke mogelijkheden. Dat kan juridisch op grond van artikel 2.1 lid
2 onder i van het Uitvoeringsbesluit WHW. Deze bevat een hardheidsclausule waar de corona crisis onder valt.
Binnen de instellingen is ruimte voor maatwerk.

Werken/stages in de zorg en onderwijs
Op sommige medewerkers van hogescholen of universiteiten kan vanuit de zorg een beroep gedaan
worden. Daardoor kunnen opleidingen of onderdelen van opleidingen hun onderwijstaken niet meer
invullen. Hoe moeten hogescholen hiermee om gaan?
Voor medewerkers van hogescholen of universiteiten die bijvoorbeeld lesgeven in medische- of zorgopleidingen
en daarnaast werkzaam zijn voor een zorginstelling of zich beschikbaar willen stellen voor zorginstellingen, kan
het voorkomen dat er vanuit die zorginstelling een (groter) beroep wordt gedaan. Voor deze medewerkers
geldt dat het belang van de volksgezondheid vooropstaat. De zorgtaken gaan onder de huidige
omstandigheden dus voor op de onderwijstaken. Per instelling moet naar passende oplossingen gezocht
worden.
Welke afspraken gelden voor stages in de zorg?
•

Medische en zorgopleidingen en onderwijsvormen waarbij studenten in de vorm van stage of
onderwijs werkzaam zijn in een zorginstelling, zoals een UMC, een algemeen ziekenhuis of
extramurale zorginstelling, vormen een bijzondere categorie. Hier geldt dat het in sommige gevallen
nodig is dat stagiaires en coassistenten naar huis gaan, omdat de zorginstelling zich primair op het
zorgproces moet kunnen richten. En soms is het juist noodzakelijk dat stagiaires of coassistenten
blijven, omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de patiëntenzorg.

•

•

De betreffende zorginstelling maakt als eerste de keuze of de student een bijdrage kan leveren aan de
patiëntenzorg. Hierbij staat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers in de zorginstelling
voorop. Er bestaat ruimte voor de student om aan te geven bij de zorg- en onderwijsinstelling of hij/zij
om persoonlijke redenen de stage of het coschap wil continueren of niet.
Indien relevant, wordt afgesproken of en hoe de eventueel afwijkende werkzaamheden binnen de
doelstellingen van de stage of het coschap passen. Bij die afspraken is de onderwijsinstelling leidend.

Welke afspraken zijn er gemaakt voor studentenvrijwilligers in de zorg?
Studenten kunnen, ook wanneer hun stage, co-schap of andere onderwijsvorm is geannuleerd, als studentvrijwilliger in een zorginstelling werkzaam zijn. Voor deze (arbeids-)relatie dienen aparte afspraken te worden
gemaakt tussen de zorginstelling en de student, zoals m.b.t. verzekering. Ook in deze gevallen wordt de
zorginstelling geadviseerd de afweging te maken of de student de werkzaamheden kan continueren. De
zorginstelling zorgt dat het duidelijk is voor de student dat aan deze vrijwillige werkzaamheden geen
beoordeling is gekoppeld en dat het geen voortzetting betreft van eerder gevolgde onderwijsactiviteiten. De
afstemming over extra inzet van studenten maar ook docenten in de zorg vindt vooral plaats binnen de
regionale netwerken van zorg- en kennisinstellingen. Overigens blijft hier bij gelden dat studenten achteraf
altijd in aanmerking kunnen komen voor vrijstellingen. Dit is ter beoordeling aan de examencommissie.

Aanmelden en inschrijven
Wanneer moeten studenten zich aanmelden voor een hbo-opleiding?
De aanmelddatum voor het collegejaar 2020/2021 is verlengd van 1 mei 2020 tot 1 juni 2020.
Het lukt mij niet om tijdig de decentrale selectie af te ronden. Hoe hiermee om te gaan?
Voor de AD- en bacheloropleidingen zouden de instellingen vóór 15 april de selectieprocedure moeten hebben
afgerond. Omdat in de huidige situatie met het coronavirus te kunnen doen, moeten instellingen eventueel
afwijken van de voorziene selectieprocedures die vragen om een fysieke aanwezigheid. Instellingen hebben in
deze uitzonderlijke situatie de ruimte om deze datum op te schuiven, naar uiterlijk 15 juni.
Moeten hogescholen nog een studiekeuzecheck afnemen?
Voor studenten die zich na 1 mei inschrijven vervalt het ‘recht’ op een studiekeuzecheck. Wel geldt er nog een
inspanningsverplichting voor hogescholen om de studenten die zich na 1 mei inschrijven alsnog een
studiekeuzecheck aan te bieden. Dit kan in aangepaste vorm.
Is het verstandig als studenten zich tussentijds uitschrijven?
De hogescholen spannen zich in om studenten in de gelegenheid te stellen hun studie te vervolgen via
afstandsonderwijs op instructie van het kabinet van 12 maart 2020. Daarbij wordt al het mogelijke gedaan om
studievertraging te voorkomen of in ieder geval zo beperkt mogelijk te houden, ondanks de ingrijpende
gevolgen van de omstandigheden door COVID-19. Het is onverstandig om de studie te onderbreken door zich
uit te schrijven, omdat hiermee ook alle samenhangende rechten van de inschrijving als student verloren gaan

Internationalisering
Mijn medewerker/student is gestrand in het buitenland. Wat kan ik doen?
Laat de medewerkers/student zich registeren op het nieuwe gezamenlijke platform
www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. Dit is een unieke gezamenlijke aanpak van de reisbranche, verzekeraars,
luchtvaartmaatschappijen en de Rijksoverheid om gestrande Nederlandse reizigers te helpen.
Kunnen non-EU studenten, die zijn ingeschreven bij Nederlandse instellingen en in het buitenland studeren,
ook gebruik maken van https://bijzonderebijstandbuitenland.nl/
In principe wel, op voorwaarde dat zij staan ingeschreven bij een Nederlandse gemeente en/of een geldige
Nederlandse verblijfsvergunning hebben. Ook moet worden voldaan aan de eigen bijdrage

NVAO
De laatste informatie over beoordelingen van de NVAO kunnen gevonden worden op de website van de NVAO.

Arbeidsvoorwaarden:
Vallen medewerkers van hogescholen onder de cruciale en vitale beroepen?
Het personeel dat nodig is voor de voortgang van het (ho-)onderwijs valt onder de definitie van vitale en
cruciale sectoren.
Om voor kinderopvang/school in aanmerking te komen geldt het volgende: het uitgangspunt is dat ouders die
werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep
uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kunnen ouders een
beroep doen op de kinderopvangschool. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep
werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.
Meer informatie kan hier worden gevonden.

