Vragen en antwoorden over de gevolgen van Brexit voor studenten
1. Wat betekent de Brexit voor Nederlandse studenten in het VK?
Als Nederlandse student in het Verenigd Koninkrijk (VK) hoeft u op dit moment
geen ingrijpende veranderingen van de Brexit te verwachten.
Het VK blijft de komende tijd nog lid van de Europese Unie (EU). Pas twee jaar
na de start van de officiële procedure om uit de EU te treden, kan het land
vertrekken uit de EU. Deze procedure is gestart op 29 maart 2017. Het vertrek
uit de EU kan ook eerder, wanneer de EU en het VK het daarover eens zijn. Of
later, wanneer de EU en het VK het eens zijn over uitstel van het vertrek.
Wat de Brexit op langere termijn betekent voor Nederlandse studenten in de VK,
valt nu niet te zeggen. Dit hangt af van de onderhandelingen tussen de EU en
het VK over het vertrek uit de EU.
2. Heb ik nu een visum nodig om in het VK te studeren?
U heeft als Nederlandse student in het VK voorlopig geen Britse
verblijfsvergunning of visum nodig. Het is nu nog niet duidelijk of daar
verandering in zal komen. Voor meer informatie kunt u de vragen en antwoorden
over de Brexit (pdf) van de Europese Commissie raadplegen.
3. Wat betekent de Brexit voor de hoogte van het collegegeld voor
Nederlandse studenten in het VK?
De hoogte van het collegegeld voor Nederlandse en EU-studenten in het VK blijft
voorlopig gelijk. De regering van het VK zal bekijken of dit in de toekomst ook zo
blijft, dat is nu nog niet duidelijk.

5. Wat betekent de Brexit voor studenten die via het Erasmus+
programma in het VK studeren?
Er verandert voorlopig niets voor Nederlandse studenten die nu in het VK
studeren via het Erasmus+ programma.
Wat er op de langere termijn gebeurt met het Erasmus+ programma, valt nu
niet te zeggen. Dit hangt af van de onderhandelingen tussen het VK en de EU
over de uittreding en hun nieuwe relatie.
6. Wat betekent de Brexit voor de hoogte van het collegegeld voor Britse
studenten in Nederland?
De hoogte van het collegegeld voor Britse studenten die in Nederland studeren,
blijft voorlopig gelijk.
7. Wat betekent de Brexit voor Nederlandse onderzoekers die onder
Horizon 2020 werken in het VK?
Voorlopig verandert er niets voor Nederlandse onderzoekers die onder Horizon
2020 in het Verenigd Koninkrijk (VK) werken.
Wat de Brexit op de langere termijn voor Nederlandse onderzoekers in het VK
betekent, is nu nog niet bekend. Dit hangt af van de onderhandelingen die het
VK en de EU voeren over de uittreding en daarna over hun nieuwe relatie.
8. Hebben Nederlandse wetenschappers die werken bij een
kennisinstelling in het VK nu een visum nodig?
U heeft als Nederlander voorlopig geen Britse verblijfsvergunning of visum nodig.
Ook niet als u als wetenschapper werkt (of binnenkort gaat werken) voor een
Britse kennisinstelling. Dit geldt zolang het VK nog lid is van de Europese Unie.
Onder kennisinstellingen wordt verstaan: universiteiten, hogescholen,
onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen.
Of Nederlandse wetenschappers ook in de toekomst in het VK kunnen werken,
valt nu niet te zeggen. Dit hangt af van de afspraken die het VK en de EU over
de uittreding en hun nieuwe relatie zullen maken. Voor meer informatie kunt u
de vragen en antwoorden over de Brexit (pdf) van de Europese Commissie
raadplegen.

