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Zwolle, 01-02-2021 
 
Informatie over  ISD instroom september 2021 
 
 
Beste student, 
 
De wereld is nog in de greep van Covid-19 en op dit moment kunnen we niet 
voorspellen hoe de wereld over een paar maanden eruit ziet. 
Deze brief is bedoeld om wat helderheid te scheppen hoe ISD in het komende 
cursusjaar en dan vooral in semester 1 (september 2021)  vorm krijgt.  Lees de 
informatie van deze brief zorgvuldig! 
 
Allereerst zijn wij gebonden aan richtlijnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
(Buza) en het beleid van Windesheim rond internationalisering. Het ministerie van 
Buza hanteert 4 kleurcodes: groen (geen bijzondere veiligheidsrisico’s), geel (Let op: 
veiligheidsrisico’s), oranje (alleen noodzakelijke reizen) en rood (niet reizen).   
Op dit moment is de wereld grotendeels ‘oranje en rood’ gekleurd.  Alleen 
noodzakelijk reizen zijn toegestaan.   
 
Windesheim heeft besloten dat er niet gereisd wordt bij de kleuren oranje en rood.  
Op dit moment zijn dit dus alle ISD landen.  Bij geel neemt het International Office een 
besluit na consultatie van de minorverantwoordelijken (landencoordinator en 
ondergetekende).  Deze risico taxatie vindt altijd plaats maar je begrijpt wel dat  bij 
Covid-19 extra gelet wordt op gezondheidsrisico’s. 
Dus op het moment dat jullie vertrekken naar de projecten moet het veilig (groen) of 
relatief veilig (geel) zijn.  Om te voorkomen dat we in september geconfronteerd 
worden met een inreisverbod van bepaalde ISD landen, willen wij wat spelregels 
afspreken om te voorkomen dat je voor een voldongen feit wordt geplaatst: 
 
Rond 1 april willen wij op basis van informatie van het Buza en informatie van lokale 
projecteigenaren besluiten bij welke projectlanden voor september 2021 instroom 
definitief afvallen.  Dit doen we in goed overleg met lokale betrokkenen, International 
Officie en het ministerie van Buitenlandse Zaken.  Er blijven dan enkele landen over 
die wij kansrijk achten om studenten in september 2021 te ontvangen.  Studenten 
van andere projectlanden krijgen de gelegenheid om herplaatst te worden in andere 
projecten. 
 
Rond 1 mei willen wij een ‘voorlopig’ definitief besluit nemen naar welke 
overgebleven landen wij studenten in september laten afreizen. Let op dit is geen 
garantie dat het project door kan gaan.  We maken dan alleen een inschatting welke 
projectlanden kansrijk zijn om studenten op te nemen.  Landen moeten dan wel 
minimaal op geel staan, omdat je anders geen vliegtickets kan boeken.   
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Op beide momenten (in april en in mei)  ontvang je schriftelijk informatie via je 
landencoordinator.   
 
Mocht het zo zijn dat je niet kunt afreizen naar de projecten, dan zou je kunnen 
overwegen om je studieprogramma om te gooien en in februari 2022 te starten met 
de minor ISD.  Ook dan kunnen we nog geen garantie geven, maar in ieder geval 
verwachten we op basis van de huidige berichtgevingen en onze contacten in de 
projecten dat er dan meer mogelijkheden zullen zijn.     
 
Een andere nieuwe spelregel is dat Windesheim bij een gedwongen repatriëring niet 
de herboekingskosten zal betalen.  Vaak zijn deze kosten laag te houden door een 
iets duurdere refundable ticket aan te schaffen.  Aangezien jullie boekingsproces via 
Uniglobe loopt is met hen afgesproken om alleen deze tickets uit te geven voor de 
studenten van de september 2021 groep.  Daarnaast adviseer ik je om een 
uitgebreide reisverzekering af te sluiten.  Let daarbij goed op de voorwaarden van 
dekking en vergoeding. 
Het is geenszins mijn bedoeling om jullie te ontmoedigen, maar in de onzekerheid 
van de wereld van nu zijn heldere informatie en procedures noodzakelijk.  Wij willen 
niet dat jullie gezondheidsrisico’s lopen. En wij natuurlijk ook niet dat onze 
begeleiders in de projectlanden risico lopen.    
 
Mocht je op basis van deze informatie een andere keuze maken, overleg vooraf altijd 
met je landencoordinator.  Deze persoon staat in nauw contact met de projecten en 
kent de plaatselijke situatie als geen ander.   
Mocht deze brief nog vragen oproepen, dan kun je contact met mij opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groeten / Best regards, 
 

 
 
Peter Smid  
Coordinator minor International Sustainable Development. 
        
 
 
 
 
 
 
 


