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De ondergetekenden:  

I.  

De gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door het college van B&W, 

hierna te noemen ‘Gemeente’ 

ingeschreven in het handelsregister bij de KvK onder nummer 34366966, in deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door dhr. Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en 
Democratisering   

II.  

Vrije Universiteit Amsterdam, gevestigd aan de Boelelaan 1105, (1081 HV) Amsterdam, in deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw W. van Wezenbeek, directeur Student & Education 
Affairs, hierna te noemen ‘VU’  

De stichting Hogeschool van Amsterdam, gevestigd aan de Wibautstraat 3b (1091 GH) Amsterdam, in 
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw  Drs. J.E.A.M. Nooren, voorzitter van het College van 
Bestuur, hierna te noemen ‘HvA’ 

De publiekrechtelijke rechtspersoon Universiteit van Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, Spui 21, in 
deze rechtsgeldig vertegenwoordig door mevrouw prof. dr. G.T.M. ten Dam, voorzitter College van 
Bestuur, hierna te noemen ‘UvA’ 

De Stichting Hoger Onderwijs Nederland, opererend onder de handelsnaam 'Hogeschool Inholland', 
statutair gevestigd te 2593 AN 's-Gravenhage, aan de Theresiastraat 8, in deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door dhr. B. van Spréw, domeindirecteur Creative Business, hierna te noemen 
‘Inholland’ 

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, gevestigd aan de Jodenbreestraat 3, (1011 NG) te 
Amsterdam, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L. Verveld, voorzitter van het College 
van Bestuur, hierna te noemen ’AHK’  

Hierna gezamenlijk te noemen: “Onderwijsinstellingen”, 

Verder te noemen ‘de Partijen’, 

 

Overwegen het volgende: 

a. Partijen constateren dat ongedocumenteerde (Amsterdamse) jongeren die hun diploma hebben 

behaald aan een Nederlandse onderwijsinstelling in het voortgezet onderwijs of MBO geen 

volwaardige toegang hebben tot het hoger onderwijs en dat zij daarmee in hun 

ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt; 

b. Partijen onderzoeken gezamenlijk op welke wijze binnen de wettelijke kaders aan deze groep 

ongedocumenteerde jongeren een betere en een meer met hun klasgenoten vergelijkbare 

toegang kan worden geboden tot het hoger onderwijs;   

c. Onderwijsinstellingen en de gemeente wensen hun afspraken hieromtrent nader vast te leggen 

in dit convenant.   
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Komen het volgende overeen: 

1. Definities  

In dit Convenant hanteren Partijen de navolgende definities: 

a. Ongedocumenteerde (Amsterdamse) jongere: jongere zonder geldige verblijfsvergunning die 

aantoonbaar een diploma heeft behaald aan een Nederlandse onderwijsinstelling voor 

voortgezet onderwijs of MBO of in het eindexamenjaar van voornoemde opleidingen zit en 

die uiterlijk op zijn 29ste kan starten met een studie aan een hoger onderwijsinstelling in 

Amsterdam.   
b. Convenant pilot toegang hoger onderwijs voor ongedocumenteerde (Amsterdamse) jongeren: 

dit document, houdende afspraken tussen onderwijsinstellingen en de gemeente Amsterdam 

om in de pilotperiode te onderzoeken of het mogelijk is om aan deze groep hoger onderwijs te 

bieden en indien mogelijk hieraan ook uitvoering te geven; 

c. Contactpersoon: eerste aanspreekpunt van de onderwijsinstellingen en de gemeente ten 

behoeve van de afspraken in dit convenant; 

d. Contractonderwijs: niet bekostigd onderwijs waarbij de cursist na het succesvol afronden van het 

onderwijsprogramma geen certificaat of getuigschrift ontvangt in de zin van de Wet op het 

hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW); 

e. Toegang tot hoger en universitair onderwijs: voorwaarden genoemd in de WHW en de Regeling 

aanmelding en toelating hoger onderwijs; 

f. Opleiding: erkende hogere beroeps, of universitaire opleiding, die afgerond wordt met een 

examen; 

g. Collegegeld: bedrag dat studenten jaarlijks verschuldigd zijn om een opleiding in de zin van de 

WHW aan een universiteit of hogeschool te volgen; er is een wettelijk collegegeldtarief per jaar, 

en daarnaast een instellingscollegegeldtarief. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het 

wettelijk collegegeld. Deze hoogte is aan alle onderwijsinstellingen gelijk. De hoogte van het 

instellingscollegegeld wordt, jaarlijks, per onderwijsinstelling en per (groep van) opleiding(en) of 

groep studenten vastgesteld; 

h. Studieverblijfsvergunning: een vergunning ex artikel 3.41 van het Vreemdelingenbesluit 

waarmee een buitenlandse student van buiten de EU rechtmatig in Nederland kan verblijven 

voor het volgen van een opleiding; 

i. Krapteberoepen: een beroep in een sector waarin een krapte op de arbeidsmarkt is (in 2021 was 

er krapte in de sectoren onderwijs, zorg, techniek). 

 

2. Doel en uitgangspunten van de samenwerking in de pilot  

 

2.1 De onderwijsinstellingen verlenen zoveel mogelijk maatwerk aan de ongedocumenteerde 

(Amsterdamse) jongeren met het doel de toegang tot het hoger onderwijs voor hen te 

verbeteren. Dit zullen zij doen door: 

 

a. Ondersteuning te bieden bij het aanvragen en verkrijgen van een studieverblijfsvergunning; 

b. In te zetten op zo mogelijk een lager (instellingscollegegeld)tarief voor deze groep dan het voor 

de opleiding vastgestelde instellingscollegegeldtarief, bijvoorbeeld een tarief ter hoogte van het 

wettelijk bepaalde reguliere collegegeldtarief; 

c. Indien een studieverblijfsvergunning niet tot de mogelijkheden van de jongere behoort, via 

maatwerk te kijken of een andere vorm mogelijk is, zoals toegang tot contractonderwijs te 

faciliteren; 

d. Aantoonbare inzet te plegen op het vergroten van het studiesucces van ongedocumenteerde 

(Amsterdamse) jongeren die als student worden ingeschreven middels aansluiting op reguliere 
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interne studiesuccesprogramma’s zoals peer-to-peer programma’s/mentoring. 

 

2.2 Onderwijsinstellingen en gemeente dragen er verder zorg voor dat in bredere zin aandacht 

wordt besteed aan de ontwikkelingsmogelijkheden van ongedocumenteerde (Amsterdamse) 

jongeren door: 

 

a. Het voortgezet onderwijs te informeren over de mogelijkheden van toegang tot het hoger 

onderwijs c.q. de voorbereiding daarvan voor de doelgroep als bedoeld in dit convenant; 

b. In de communicatie over de toegang tot hoger onderwijs aandacht te besteden aan 

krapteberoepen, zodat een werkverblijfsvergunning na afloop van de studie een grotere kans 

heeft; 

c. Met betrokken instanties als de gemeentelijke ombudsman en de IND in overleg te treden om de 

aanvraagprocedure voor een studentenverblijfsvergunning voor ongedocumenteerde 

(Amsterdamse) jongeren te vereenvoudigen, bijvoorbeeld omdat zij een opleiding willen volgen 

in een krapteberoep. Dit kan eventueel leiden tot een lobby richting het parlement en de 

regering. 

 

2.3 De gemeente draagt er verder zorg voor dat: 

 

a. De mogelijkheden in kaart worden gebracht om te komen tot een alternatieve vorm van 

(studie)financiering voor de ongedocumenteerde Amsterdamse jongere, waarmee deze jongere 

kan voldoen aan de noodzakelijke vereisten voor een studieverblijfsvergunning; 

b. De Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs en de MBO’s na afsluiting van dit convenant 

geïnformeerd worden over de mogelijkheden en daaraan verbonden eisen voor een 

ongedocumenteerde leerling voor een mogelijke overstap richting het hoger en 

wetenschappelijk onderwijs.   

 

3. Implementatie en evaluatie 

 

3.1 De onderwijsinstellingen richten elk intern een werkgroep in die zich bezighoudt met de 

praktische uitwerking en implementatie van dit convenant en wijzen elk een dossierhouder aan 

die het vaste aanspreekpunt is voor de andere Partijen inzake dit convenant. 

3.2 Partijen evalueren de werking van het convenant ten minste jaarlijks in november en zetten zich 

in om de verbeterpunten die uit deze evaluatie voortvloeien te implementeren. De gemeente 

initieert en is verantwoordelijk voor deze evaluatie. 

3.3 Nadere afspraken die worden gemaakt naar aanleiding van de in het vorige lid bedoelde 

evaluatie worden geacht deel uit te maken van het convenant.  

3.4 Voor een goede samenwerking is het noodzakelijk dat er sprake is van wederzijds vertrouwen en 

respect tussen onderwijsinstellingen onderling en de gemeente en begrip en kennis van elkaars 

rollen/taken. De wettelijke rollen van Partijen staan niet ter discussie.  
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4. Inwerkingtreding en duur 

 

4.1 Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle Partijen.  

4.2 De pilot kent een looptijd van drie jaar, tenzij partijen voor het einde van het verstrijken hiervan 

een nog nader te bepalen verlenging overeenkomen. De pilot duurt tot maart 2024 en kent twee 

instroommomenten voor nieuwe studenten.    

4.3 Het convenant wordt telkens met één jaar stilzwijgend verlengd tenzij Partijen of één der 

Partijen uiterlijk één maand voor die verlenging schriftelijk bericht(en) niet te willen verlengen. In 

dat geval wordt het convenant met die partij(en) niet verlengd.  

4.4 Het convenant staat open voor toetreding door een andere partij die de gezamenlijke 

doelstellingen van Partijen onderschrijft. Alle Partijen dienen in te stemmen met het toetreden 

van die partij.  

4.5 Dit convenant kan eenzijdig worden opgezegd met inachtneming van een termijn van twee 

maanden, of op elk moment zonder opzegtermijn wanneer dit gebeurt met instemming van alle 

Partijen.  

4.6 In geval van een opzegging door een Partij blijft het convenant onveranderd in stand tussen de 

overige partijen. 

 

5. Wijziging 

 

5.1 Elke partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen. De wijziging 

behoeft de schriftelijke instemming van alle Partijen. 

5.2 Partijen treden in overleg binnen vier weken nadat een Partij de wens daartoe aan de andere 

Partijen schriftelijk heeft meegedeeld. 

5.3 De wijziging en de verklaring(en) tot instemming worden als bijlage(n) aan het convenant 

gehecht; maken daarvan onderdeel uit en vormen daarmee één geheel. 

 

6. Financiering 

       Tussen Partijen vinden geen onderlinge verrekeningen plaats voor de financiering van de 

samenwerking op basis van het convenant. 

7. Geschilbeslechting 

       In het geval sprake is van een geschil tussen twee of meer Partijen, heeft iedere Partij het recht de 

andere Partijen schriftelijk mede te delen dat er naar zijn oordeel sprake is van een conflict of 

meningsverschil (de "Kennisgeving"). Getracht moet worden alle conflicten en 

meningsverschillen zo snel mogelijk op te lossen door middel van een dialoog, te beginnen bij 

Partijen zelf. Indien een conflict of meningsverschil niet door Partijen zelf kan worden opgelost, 

al dan niet met behulp van mediation, binnen twee maanden nadat de Kennisgeving is 

verzonden, kan het geschil beslecht worden door middel van de burgerlijke rechter.  
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Ondertekening 

 

Aldus overeengekomen en in zesvoud ondertekend, 

10 maart 2022, te Amsterdam  

 

 Gemeente Amsterdam, namens deze 

 

 ………………………. 

 

De heer R. Groot Wassink  

 

 

Vrije Universiteit, namens deze 

 

 ………………………. 

 

 Mevrouw W. van Wezenbeek 

 

 

 Hogeschool van Amsterdam, namens deze 

 

 ………………………. 

 

Mevrouw J.E.A.M Nooren  

 

Universiteit van Amsterdam, namens deze 

 

………………………. 

 

Mevrouw G.T.M. ten Dam  

 

Hogeschool Inholland, namens deze 

 

 ………………………. 

 

De heer B. van Spréw  

 

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, namens deze 

 

 ………………………. 

De heer L.Verveld 


