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De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF ondersteunt en begeleidt vluchteling-studenten om 

in Nederland een studie te kunnen volgen en te voltooien. Vluchtelingen die in eigen land 

gestudeerd hebben, lopen er vaak tegenaan dat hun diploma in Nederland lager gewaardeerd 

wordt, waardoor zij hier opnieuw een studie moeten volgen om te kunnen werken in hun eigen 

vakgebied en/of op hun eigen niveau. Daarnaast zijn er vluchtelingen die in hun eigen land door 

oorlog of vlucht niet hebben kunnen studeren, maar daar wel de talenten voor hebben. Voor 

beide groepen geldt dat zij in Nederland soms niet in aanmerking komen voor studiefinanciering. 

Bovendien worden zij geconfronteerd met wet- en regelgeving die het lastiger maakt om te gaan 

studeren, zoals de sollicitatieplicht en de regels rondom een uitkering. De gemeente kan ruimte 

bieden voor de hoger op geleide vluchteling voor een duurzame toeleiding naar de arbeidsmarkt.  

 

We zien dat veel gemeenten zoekend zijn naar de juiste balans tussen het leren van de Nederlandse 

taal, werken en het volgen van een opleiding. Veel vluchtelingen hebben een duidelijk doel voor 

ogen en zijn goed in staat om aan te geven wat zij nodig hebben om zelfredzaam te worden. 

Anderen hebben intensievere begeleiding nodig. De vluchtelingenorganisaties roepen gemeenten 

op om samen met iedere individuele vluchteling een goede inschatting te maken van zijn of haar 

capaciteiten en begeleidingsbehoefte. 

 

Zeven adviezen 
Zeven concrete adviezen bij wijze van handreiking aan gemeenten om de juiste balans tussen de 

verschillende elementen van het integratieproces te vinden en vluchtelingen de kans te geven om 

zelf een zo goed mogelijke start te maken.  

 

1: Benader elke vluchteling als individu 

Benader hen niet als groep. Breng samen met hem of haar in kaart wat hij of zij nodig heeft om zelf 

een goede nieuwe start te maken. 

 

2: De snelste weg naar werk is niet altijd de meest duurzame weg. 

Geef vluchtelingen zoveel mogelijk de kans om eerder opgedane werkervaring ook in Nederland te 

gebruiken. Dat vraagt op korte termijn een investering, maar betekent op langere termijn een lagere 

afhankelijkheid van uitkering en een hogere 'return on investment'. 

 

3: Geef vluchtelingen de kans om de taal op een zo hoog mogelijk niveau te leren. 

De taal is een van de belangrijkste voorwaarden voor goede integratie en succes op de 

arbeidsmarkt.  
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4: Geef jongeren en/of hoogopgeleide vluchtelingen de kans om een beroepsopleiding of studie te 

volgen. 

In samenwerking met ROC's en werkgevers zijn (financiële) hobbels weg te nemen. 

 

5: Houd rekening met de thuissituatie 

Traumatische ervaringen, wachten op gezinshereniging of het drukke gezinsleven kunnen invloed 

hebben op de belastbaarheid en de tijdinvestering van een vluchteling. 

 

6: Zorg voor goede randvoorwaarden 

Reiskosten of de kosten voor kinderopvang zijn soms een onneembare drempel voor het volgen van 

een bepaalde opleiding of stage. 

 

7: Geef vluchtelingen ook binnen de gemeentelijke organisatie kansen om werkervaring op te doen 

En doe een beroep op lokale werkgevers om hetzelfde te doen. 

 

Participatiewet 
In artikel 9 van de Participatiewet staat dat het college in individuele gevallen tijdelijk ontheffing kan 

verlenen van de verplichting om naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden en 

te behouden, indien daar dringende redenen voor aanwezig zijn. De voorbereiding op een studie (al 

dan niet middels een schakeljaar/prebachelor) om een Nederlands diploma te behalen om meer 

kans op een duurzame baan te krijgen kan een ‘door het college aangeboden voorziening’ 

(maatwerk) zijn. 

 
Participatiewet Artikel 9. Verplichtingen 
1 De belanghebbende van 18 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd is, vanaf de dag 
van melding als bedoeld in artikel 44, tweede lid, verplicht: 
a. naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening 
als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, te verkrijgen, deze te aanvaarden en te behouden, waaronder 
begrepen registratie als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, indien hem 
daartoe het recht toekomt op grond van artikel 30b, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie 
werk en inkomen; 
b. gebruik te maken van een door het college aangeboden voorziening, waaronder begrepen sociale activering, 
gericht op arbeidsinschakeling, alsmede mee te werken aan een onderzoek naar zijn mogelijkheden tot 
arbeidsinschakeling en, indien van toepassing, mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van 
een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a; 
c. naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te 
verrichten die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de 
arbeidsmarkt. 
2 Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan het college in individuele gevallen tijdelijk ontheffing 
verlenen van een verplichting als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en c. Zorgtaken kunnen als dringende 
redenen worden aangemerkt, voorzover hiermee geen rekening kan worden gehouden door middel van een 
voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a. 
 

Waarom onderscheid maken tussen bijstandsgerechtigden? 

Waarom zou de gemeente een statushouder met een uitkering de mogelijkheid moeten geven om 

te studeren met behoud van uitkering? Waarom niet werken en leren tegelijkertijd? Dit geldt ook 

voor Nederlandse bijstandsgerechtigden. 
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Andere bijstandsgerechtigden hebben geen taalachterstand en hebben de mogelijkheid gehad om 

een diploma te halen van een Nederlandse onderwijsinstelling, die past bij hun capaciteiten. 

Vluchtelingen hebben geen startkwalificatie voor de NL’se arbeidsmarkt of deze wordt niet erkend. 

Daarnaast ontbreekt het vluchtelingen aan een netwerk en hebben zij veel tijd en energie nodig om 

hun leven weer opnieuw in te richten en de taal te leren. Studeren in een andere taal kost ook meer 

tijd. Daarom verdient deze groep in de beleving van UAF meer tijd om een startkwalificatie te 

behalen voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt.  

 

Waarom vind het leeuwendeel van vluchtelingen geen werk?  
Het  rapport ‘Geen tijd te verliezen’ (2016) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

noemt een aantal factoren die te maken hebben met de nieuwkomers zelf: lage opleiding, geringe 

werkervaring, het ontbreken van relevante sociale netwerken. Andere oorzaken zijn het gevolg van 

Nederlands overheidsbeleid: de lange asielprocedure en het inburgeringsbeleid.  

En, voegen de opstellers van het rapport daaraan toe: Nederland maakt het nieuwkomers niet 

makkelijker. Diploma’s uit bepaalde herkomstlanden worden niet erkend. ‘Een voltooide opleiding in 

het land van herkomst biedt minder arbeidskansen dan een opleiding in Nederland.’ De 

samenstellers wijzen ook op de factor discriminatie. ‘Men mag aannemen dat vluchtelingengroepen, 

net als andere migranten, vanwege hun herkomst minder kansen hebben op werk.’ 

De belangrijkste les die de raad trekt uit de ervaringen met vluchtelingen die in de jaren negentig 

naar Nederland kwamen, is dat het veel te lang duurt voordat ze voet aan de grond krijgen op de 

Nederlandse arbeidsmarkt. Dat moet sneller en beter. 

 

Expertise UAF 
 UAF zorgt voor de begeleiding van hoger opgeleide vluchteling-studenten 

 UAF heeft kennis en expertise van zowel de vluchtelingen-doelgroep als het onderwijsveld in 

Nederland 

 UAF weet wat een vluchteling-student tegenkomt op weg naar en tijdens een studie; is 

vraagbaak en stimuleert                                                                                                                    

 UAF heeft inzicht in passende en kwalitatief goede taalaanbieders voor bepaalde type 

vluchteling-studenten (maatwerk voor passend taaladvies) door een gedegen opgebouwd 

netwerk van taalaanbieders in heel Nederland. UAF geeft taaladvies voor cliënten van 

klantmanagers: https://www.uaf.nl/aanmelden/taaladvies 

 UAF heeft een goede screening voordat vluchteling-studenten mogen gaan studeren via UAF 

 UAF kent de regionale mogelijkheden voor schakeljaren  

 UAF heeft mogelijkheden voor financiering van studiekosten, ook in de voorbereidingsfase 

voor een studie (op termijn mogelijk ook MBO 3 en 4 opleidingen) 

 UAF helpt vluchteling-studenten met de aanvraag van een studiebeurs of het 

LevenLangLeren-Krediet (30-plussers): 

https://www.uaf.nl/mijnuaf/mijnuaf_financien/studiefinanciering 

 UAF is een sterke partner in leggen van verbindingen tussen ketenpartners, landelijk en 

regionaal 

 UAF heeft contacten met werkgevers en helpt de vluchteling-student met sollicitatie en de 

stap naar werk  

https://www.uaf.nl/aanmelden/taaladvies
https://www.uaf.nl/mijnuaf/mijnuaf_financien/studiefinanciering
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Achtergrondinfo en argumenten 
 

 In de voorbereidingsfase op een studie is de vluchteling-student bezig met het verwerven 

van de Nederlandse taal op niveau B2, het wegwerken van deficiënties (wiskunde, Engels, 

studievaardigheden, soft skills, etc.) om te kunnen instromen in het hoger onderwijs. Dit kan 

(bij voorkeur) via een schakeljaar of een specifiek op maat opgezet plan. UAF adviseert altijd 

om ook vrijwilligerswerk of taalstages te doen om de taal sneller en intensiever te leren.  

 Ook het verkennen van de Nederlandse arbeidsmarkt in relatie tot vooropleiding en 

werkervaring van de cliënt en het studieplan hoort in de voorbereidingsfase thuis. We 

helpen bij het zoeken van een mentor en het maken van CV’s bijvoorbeeld. Ook moeten we 

vaak bijsturen om het studieplan realistisch te maken, het perspectief op arbeid uit te 

leggen en uitleggen wat het verschil is tussen HBO en WO.  

 Soms past deeltijdwerk bij dit traject, soms ook helemaal niet. De vraag aan de gemeente is 

om ruimte te bieden aan een goede voorbereiding op instroom in een hoger 

onderwijsinstelling. Taal niveau B2 is minimaal nodig voor een studie en voor werk en 

deelname aan de maatschappij op hoger niveau. Eerder stoppen met taalcursussen is geen 

goed advies voor hoger opgeleide vluchtelingen. We horen regelmatig dat klantmanagers 

aandringen op zo snel mogelijk examen doen om het inburgeringstraject af te ronden.  

 De financiering van schakeljaren bij hoger-onderwijsinstellingen kan vrijwel niet zonder de 

financiering vanuit UAF rondkomen. Deelnemers aan schakeljaren moeten daarom in de 

meeste gevallen cliënt zijn van UAF. De financiering volgt altijd de cliënt. 

 Cliënten van 30-plus: Hoe dan ook, ook een vluchteling-student van 34 moet nog zeker 33 

jaar werken. Dus een investering in duurzame arbeidsplaats met een startkwalificatie van 

een Nederlands onderwijsinstituut is op de lange termijn een slimme keuze. Een baan op 

eigen niveau is voor de lange termijn een duurzamere optie en voorkomt draaideur-cliënten. 

Echter, UAF kijkt bij de 30+ vluchteling-studenten veel specifieker naar een realistische 

studiekeuze. Gezien de leeftijd van de student wordt meestal gekeken naar deeltijdstudies 

of korte trajecten (AD). Kort is niet altijd de beste optie. Of deze is niet altijd beschikbaar in 

een HO-instelling. Het LevenLangLeren-krediet kan worden aangevraagd bij DUO, maar dat 

is niet voldoende voor alle studiegerelateerde kosten. Cliënten van UAF krijgen deze van 

UAF. De kosten voor levensonderhoud betalen wij niet. 

 Een toelatingseis bij deeltijdstudies is soms dat de cliënt al werk moet hebben in de richting 

van de studie. De afdeling Jobsupport probeert daarin te bemiddelen, ontwikkelt samen met 

werkgevers en kennispartners trajecten voor deeltijdstudenten en een baangarantie. De 

gemeente moet dan in de eerste maanden of mogelijk aanvullend nog wel een 

bijstandsuitkering verstrekken. UAF werkt steeds meer met werkgevers, kennispartners en 

gemeenten samen aan leerwerktrajecten. Deze samenwerking is heel belangrijk, want ieder 

heeft zijn rol en faciliteert vanuit de eigen verantwoordelijkheid de student.  
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Samenwerking gemeenten met UAF 
Met een aantal gemeenten heeft UAF samenwerkingsafspraken. Daar zitten een aantal voordelen 

aan voor gemeenten en voor UAF. De overeengekomen samenwerkingsafspraken tussen gemeenten 

en UAF worden op hoofdlijnen vastgelegd in een convenant, in samenwerkingsafspraken of in 

werkafspraken. Nadere afspraken over worden verder uitgewerkt in de uitvoeringsafspraken. 

 

Voordelen convenant 

 Informatie delen en goede uitvoeringsafspraken maken met convenant-gemeenten 

 Eén contactpersoon bij UAF 

 Rapportages en overleg over cliënten in de verschillende fasen van begeleiding 

 Snellere aanmeldingsprocedure van cliënten uit convenantgemeenten 

 Opzet van lokale samenwerking met ketenpartners en werkgevers voor stages, 

werkervaringsplekken en werk.  

 Actieve invulling van mentoring-programma met lokale mentoren 

 Voorrang bij uitrol MBO-programma; BBL-trajecten met werkgevers/ROC 

 

Een convenant kent globaal de volgende onderdelen: 

1. Het gemeentebestuur geeft ruimte voor het faciliteren van statushouders om te studeren, 

zo nodig met behoud van uitkering en het (deels) opschorten van de sollicitatieplicht. Dit 

geldt in de voorbereidingsfase op een studie voor alle vluchteling-studenten en voor 

vluchteling-studenten van 30+ ook tijdens de studiefase.  

2. UAF vraagt convenant-partners per studiebegeleidingstraject een vast bedrag van €  1700,- 

in eens of € 1815,- in gedeelten. Deze kosten zijn voor de organisatie van de afspraken in het 

convenant (snellere aanmeldingsprocedure, informatie en rapportage en overleg) en 

betreffen een heel studietraject van een cliënt, inclusief de voorbereidingstijd en de 

begeleiding van Job Support. 

3. Studenten uit convenant-gemeenten krijgen voorrang met de intakeprocedure van UAF voor 

cliënten uit die gemeente 

4. UAF verstrekt rapportages over de intake, studieplannen, voortgang en afronding 

5. Gemeente en UAF overleggen en evalueren jaarlijks of desgewenst vaker 

6. Gemeente en UAF sluiten aan bij lokale en regionale netwerken van bedrijven en 

samenwerkingspartners voor betaalde (deeltijd)banen, stages, werkervaringsplekken en 

(bedrijfs)mentoring met als doel om duurzame toeleiding naar arbeidsmarkt succesvol te 

realiseren voor de vluchteling-studenten uit deze gemeente (samenwerking met afdeling EZ 

en vrijwilligerscentrale?). Bedrijven kunnen zo hun MVO doelstellingen invullen. 

7. Gemeente en UAF bieden gerichte mogelijkheden voor SROI aan de bedrijven die diensten 

en producten inkopen bij de gemeente. Staat meestal in de voorwaarden van een 

aanbesteding.  

8. Nieuwe MBO-dienstverlening van UAF (opzetten BBL-trajecten met werkgevers en ROC’s) 

start bij voorkeur bij convenant-partners 

 

Samenwerkingsafspraken en werkafspraken zijn lichtere vormen van samenwerking, met minder 
schriftelijke rapportages en daardoor ook minder kosten. Deze zijn met name geschikt voor kleine 
gemeenten. 
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Ondersteuning en begeleiding vluchtelingstudenten bij UAF 
 

Voorbereiding op studie 

Bij de voorbereiding op en tijdens de studie komen bij vluchtelingstudenten vaak specifieke 

ondersteunings- en begeleidingsbehoeften naar voren die te maken hebben met een beperkte 

beheersing van de Nederlandse taal en gebrek aan ervaring in het Nederlandse onderwijs en cultuur. 

Om studiesucces bij deze groep te verhogen verwijst UAF door naar taal-schakeljaren en andere 

voorbereidende cursussen om de instroom in een HBO/WO-opleiding zo succesvol mogelijk te 

maken. 

 

Een taal- en schakeljaar heeft tot doel om UAF-studenten voor te bereiden op hun HBO of WO 

studie door deficiënties weg te werken, de Nederlandse taal op een hoger niveau te brengen en 

kennis te maken met het Nederlandse onderwijssysteem. In Nederland zijn er verschillende taal- en 

schakeltrajecten, maar deze worden niet in iedere regio aangeboden en zijn kwalitatief gezien erg 

verschillend. Het is zeer wenselijk wanneer meer onderwijsinstellingen een taal- en schakeltraject 

aanbieden of gaan samenwerken om een taal- en schakeltraject goed te laten aansluiten op de 

hoger onderwijsinstellingen in hun regio en hen, bij het behalen van hun diploma, direct toegang 

verschaft tot de HOI in de regio.  

 

Voor 30-plussers adviseert UAF een kort traject of een deeltijdstudie. Ook zijn verkorte trajecten, 

zoals Associate Degrees, een mogelijkheid om in korte tijd een startkwalificatie te halen. Een mooi 

voorbeeld van Rotterdam Academy ism Dura Vermeer en UAF: Dura Vermeer biedt na vier maanden 

een baan met starterssalaris, UAF selecteert geschikte kandidaten, Rotterdam Academy leidt BIM-

ers op (startkwalificatie) en gemeente geeft uitkering tot dat betaalt werk begint.  

 

Tijdens de studie 

UAF begeleid de vluchteling-studenten tijdens de studie. Vooral bij de start van een studie is het 

soms heel belangrijk. Studeren in Nederland is anders dan in de meeste landen waar vluchtelingen 

vandaan komen. We helpen bij het managen van verwachtingen, extra bijles, adviezen en morele 

ondersteuning. 

 

Na de studie 

De afdeling Job Support van het UAF ondersteunt (afgestudeerde) vluchtelingen bij het vinden 

passend werk. Het UAF heeft een bestand met ruim 400 kandidaten die op zoek zijn naar werk, een 

stage of een duale baan op MBO, HBO en WO niveau in o.a. de richtingen gezondheidszorg, 

(financieel) economisch, techniek, informatica en rechten. Dit levert een bron van gekwalificeerde 

en zeer gemotiveerde medewerkers op. UAF bouwt contacten met werkgevers op voor duurzame 

plekken op de arbeidsmarkt. Ook gemeenten kunnen daar een bijdrage aan leveren als werkgever, 

maar ook een brugfunctie hebben naar werkgeversnetwerken, werkgeverservicepunt, leer-

werkloket. Daar kan middels het convenant de samenwerking meer specifiek worden gemaakt.  

 

Het UAF kan voor de gemeente fungeren als wervingskanaal voor haar reguliere vacatures. 

Daarnaast kan de gemeente een rol spelen bij het bieden van werkervaringsplaatsen.  

Ook willen we samen met gemeenten gebruik maken van bestaande netwerken van bedrijven 
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(bedrijfskringen) om hen kennis te laten maken met gedreven en enthousiaste medewerkers met 

verschillende culturele achtergronden. Hiermee kunnen bedrijven direct invulling geven aan hun 

MVO doelstellingen of SROI. 

 

Het UAF zorgt tevens voor loopbaanbegeleiding bij plaatsing van kandidaten. Door middel van 

regelmatig contact met de geplaatste kandidaat en met eventueel de leidinggevende brengen wij 

ontwikkelingsbehoeften in kaart en spelen wij hierop in. Met een werkervaringsplaats voor minimaal 

6 maanden (vaak boven formatief) kunnen vluchtelingstudenten, onder begeleiding van een mentor, 

gerichte werkervaring opdoen. Zo versterken zij hun concurrentiepositie en vergroten zij de kans op 

een reguliere baan. 

 

Mentorschappen 

UAF kent twee mentoringsprogramma’s. Bij het opzetten van mentorschappen gaat het om het 

realiseren van matches tussen vluchtelingstudenten en medewerkers van de gemeente, inwoners of 

bedrijven. De duur van een mentorschap kan verschillen van 6 maanden tot 1 jaar. Tussendoor en 

aan het einde vinden vanuit UAF monitorings- en evaluatiemomenten plaats. Mentoring biedt 

vluchtelingstudenten de kans zich te oriënteren op de arbeidsmarkt, hun netwerk te vergroten en 

vakgerichte kennis op te doen. Hierdoor wordt de afstand tot de arbeidsmarkt na afstuderen kleiner. 

De kennis, expertise en het netwerk van de professionals van de gemeente, inwoners of 

medewerkers bedrijven is hierbij van cruciaal belang. Gemeente kan een rol spelen bij de oproep 

naar mentoren in hun netwerken. 

 

Ervaringsdeskundigen voor de training ‘Succesvol Solliciteren’ 

Een HRM medewerker van de gemeente kan als ervaringsdeskundige een bijdrage leveren aan 

sollicitatietrainingen. Hiermee kunnen medewerkers van de gemeente de sollicitatievaardigheden 

van vluchtelingen verbeteren en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt verhogen. 

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid, draagvlak, bewustwording en communicatie 

Sinds de oprichting in 1948 door een aantal Nederlandse universiteiten ondersteunt het UAF hoger 

opgeleide vluchtelingen bij hun studie en op weg naar werk. Als goede doelenorganisatie is het UAF 

afhankelijk van voornamelijk hoogopgeleide particuliere donateurs. Daarom beoogt UAF samen met 

de gemeente de naamsbekendheid te vergroten en meer (financiële) betrokkenheid van bestuur, 

studenten, docenten en medewerkers bij vluchteling-studenten en de doelstelling van het UAF te 

realiseren om in de toekomst nog meer vluchtelingen te kunnen steunen. Ook ter invulling hiervan 

kunnen we in het convenant iets opnemen.  

Het opzetten en wederzijds uitdragen van fondsenwervende acties ten bate van vluchteling-

studenten gekoppeld aan andere lokale evenementen vergroten de zichtbaarheid van de 

samenwerking én de inkomsten van het UAF.  

 

Studiefinanciering 

Statushouders jonger dan 30 jaar met een verblijfsvergunning én toelatingsbewijs tot een 

voltijdstudie kunnen studiefinanciering van DUO aanvragen. Dit kan ook via het UAF lopen. 
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DUO betaalt de studiefinanciering dan aan het UAF. Het UAF betaalt de studiekosten met het geld 

van DUO. Het UAF schiet het collegegeld (of lesgeld) en boekengeld voor. Dat voorschot verrekenen 

we daarna maandelijks met het geld dat we van DUO krijgen. Wat er overblijft, betalen we elke 

maand.  

Studiefinanciering laten regelen door het UAF kan een aantal voordelen hebben: 

 Het UAF heeft samen met DUO een procedure ontwikkeld voor het snel regelen van de 

aanvullende beurs als de ouder(s) nog in het land van herkomst zijn. 

 Het UAF regelt alle administratie rond de studiefinanciering. Voor vragen kunnen cliënten 

ons bellen of mailen.  De afdeling studiefinanciering van het UAF is een laagdrempelig 

servicekantoor voor UAF-studenten. 

 Het UAF betaalt de studiekosten (college-/lesgeld en boekengeld) als voorschot. Het college-

/lesgeld betalen we aan de onderwijsinstelling en het boekengeld aan de cliënt. Als UAF-

student heb je zo geen omkijken naar de betalingen. Is er geld over? Dan wordt dat op de 

rekening gestort als ‘maandgeld’. 

LevenLangLeren-Krediet 

Vanaf het studiejaar 2017/2018 is er een nieuwe voorziening van de Dienst Uitvoering Onderwijs 

(DUO). Dit heet het Leven Lang Leren Krediet (LLLK). Het LLLK is een lening waarmee mensen van 30-

plus college- of lesgeld kunnen bekostigen. Dit geldt alleen voor mensen die geen recht hebben op 

reguliere studiefinanciering. Ook deeltijders van onder de 30 jaar komen in aanmerking voor de 

regeling, met uitzondering van mbo-BBL-opleidingen. BBL-opleidingen geven geen recht. 

Cliënten die voor het LLLK in aanmerking komen, kunnen van het UAF daarnaast nog wel boeken- en 

reisgeld krijgen. 

 

Voor UAF is de duurste tijd de voorbereidingstijd van cliënten op een studie. Daar is geen 

voorliggende voorziening voor, als gemeenten niet bijdragen in de kosten.  

 

  



 

 
9 

Onderzoek ‘Vluchtelingen in het Hoger Onderwijs’ – UAF 2016, in opdracht 

van Inspectie voor het Onderwijs – samenvatting knelpunten en conclusies 

Knelpunten en initiatieven  

In het najaar van 2015 is een taskforce in het leven geroepen die zich bezig houdt met vluchtelingen 

in het hoger onderwijs (TVHO). Deze taskforce bestaat uit Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, 

EP-Nuffic, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Echo en 

vertegenwoordigers van hogescholen / de Vereniging Hogescholen en vertegenwoordigers van 

universiteiten / de VSNU. Doelstelling is de knelpunten voor vluchtelingstudenten te signaleren en 

aan te pakken. De TVHO heeft de afstand tot het Nederlandse onderwijs geïdentificeerd als 

belangrijk knelpunt voor vluchtelingstudenten. Zij hebben deze afstand tot het Nederlandse 

onderwijs omdat zij in hun eigen land studievaardigheden hebben geleerd die hier niet worden 

gevraagd of die hier niet effectief zijn. Zij spreken de Nederlandse taal (nog) niet en zelfs na het 

behalen van een voldoende niveau om te mogen studeren, ervaren zij moeite met studeren in het 

Nederlands. Zij hebben afstand tot hun collega studenten vanwege hun culturele achtergrond en 

omdat zij vaak al in een andere levensfase zijn; ze zijn wat ouder, hebben soms in eigen land een 

carrière opgebouwd en achtergelaten, hebben soms een gezin. De TVHO heeft ook knelpunten op 

een meer macro niveau geïnventariseerd. Hieronder een overzicht met daarbij waar bekend de 

huidige stand van zaken.  

 

Knelpunten in de regelgeving:  

 Reiskosten voor een taalcursus kunnen niet betaald worden uit het inburgeringsbudget. 

Hiervoor is een wetswijziging nodig. Het Ministerie van SZW heeft aangegeven dit niet voor 

juli 2017 te kunnen realiseren. Het is niet bekend of het voorbereiden van deze 

wetswijziging door gaat.  

 Er is flexibiliteit nodig voor het declareren van de kwartaalbedragen in het 

inburgeringsbudget. Snelle leerlingen kunnen hun kwartaalkosten onder de huidige 

regelgeving niet declareren. Het Ministerie van SZW heeft besloten de huidige regelgeving 

te handhaven.  

 Taalcursus binnen inburgering op hoger niveau dan A2. Het verplichte niveau van het 

inburgeringsexamen is lager dan het taalniveau dat nodig is voor studeren. Eenmaal het 

inburgeringsexamen gedaan, kan een vluchteling geen gebruik meer maken van het 

inburgeringsbudget. DUO adviseert hoger opgeleiden direct het traject voor het 

staatsexamen te doen. Wegens dit advies ziet het Ministerie van SZW geen reden 

mogelijkheden te creëren voor spijtoptanten.  

 Studeren met behoud van uitkering. Asielzoekers ouder dan 30 jaar komen niet in 

aanmerking voor studiefinanciering. Zij zijn aangewezen op werk of uitkering. Vaak is 

aanvullend onderwijs nodig om van een uitkering naar werk te gaan. In dit geval is het een 

knelpunt dat uitkeringsgerechtigden een sollicitatieplicht hebben en dus niet met een 

uitkering kunnen studeren. Het Ministerie van OCW dringt er bij de VNG op aan deze 

mogelijkheden te creëren. Het UAF sluit met bereidwillige gemeenten convenanten om deze 

mogelijkheden voor vluchtelingstudenten vast te leggen. Enkele grote gemeenten die een 

convenant hebben getekend zijn onder andere Amsterdam, Utrecht en Groningen.  
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 Geen juridische basis voor koppeling IBIS en BRON. Om de vluchtelingengroep beter in beeld 

te brengen wordt een koppeling voorbereid tussen de systemen van COA (IBIS) en OCW 

(BRON). Gaat in eerste instantie om leerplichtgroep (18-), maar kan ook voor HO uitkomst 

bieden. Probleem is dat er geen juridische basis is om deze koppeling van gegevens te 

mogen doen. Juristen van OCW, DUO en COA werken aan een oplossing. Huidige stand van 

zaken is onbekend.  

 Onduidelijkheid over ruimte bij inzet van bekostiging. Instellingen zijn enthousiast van start 

met allerlei initiatieven voor vluchtelingen. Vraag is in hoeverre voor deze activiteiten 

bekostiging mag worden ingezet. Daarbij speelt vraagstuk van rechtmatigheid en 

marktverstoring. Onderscheid tussen vluchtelingen en statushouders is relevant, maar ook 

het soort activiteiten. De Minister van OCW heeft per brief van 21 april 2016 geprobeerd 

hier meer helderheid over te verschaffen.  

 Studentenhuisvesting voor vluchtelingen. Er zijn te weinig woningen voor het uitplaatsen 

van vluchtelingen vanuit AZC’s, terwijl er hier en daar studentenkamers leegstaan. Die zijn 

vaak enkel bestemd voor studenten (campuscontract). Vraag is hoe we deze woonruimtes 

toch voor vluchtelingen kunnen benutten. Dit is aan het Ministerie van BKZ voorgelegd. 

Onduidelijk is wat de huidige stand van zaken is. Wel bekend is dat er in Amsterdam 

vergevorderde plannen zijn vluchtelingen die gaan studeren via studentenhuisvesting te 

plaatsen.  

 Vrijstelling ONA. Veel HO-opleidingen doen aan een vorm van arbeidsmarktoriëntatie, vrees 

is dat dit dubbelt met het ONA-gedeelte van de inburgering. Dubbeling valt mee bij nader 

inzien. Bovendien verschillende timing, dus beide relevant. Niet nodig om generiek 

vrijstelling op ONA te regelen.  

De onderwijsvraag van vluchtelingen is niet inzichtelijk:  

Om een inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid en de behoeftes van de vluchtelingen die 

het hoger onderwijs zouden willen instromen zijn gegevens nodig. Deze gegevens ontbreken nog. 

Daarom werken de ministeries van OCW en SZW met verschillende partners aan een verbetering van 

de intake. Vanaf zomer 2016 wordt in de aanmeldcentra gestart met het voeren van 

intakegesprekken met meerderjarige vluchtelingstudenten. Uit dit intakegesprek komt een eerste 

beeld over studieverleden en de ambitie van een vluchteling naar voren. De verwachting is dat 

onderwijsinstellingen op basis van de gegevens uit deze gesprekken vanaf het najaar meer zicht 

zullen krijgen op de te verwachten instroom van vluchtelingstudenten.  

 

Informatievoorziening aan vluchtelingstudenten is onvoldoende aanwezig en versnipperd:  

Vanuit de Taskforce is het verzoek gedaan om een digitale routekaart voor vluchtelingstudenten te 

ontwikkelen. Hiermee moet er online, op één centrale plek, een overzicht komen van de 

mogelijkheden en verplichtingen voor de vluchteling die zich in willen schrijven voor het 

Nederlandse vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo). De bestaande Pathfinder webtool van EP-Nuffic 

helpt internationale studenten hun weg te vinden in Nederland. Met de nodige aanpassingen kan 

deze webtool ook vluchtelingstudenten van informatie op maat voorzien. De Pathfinder versie voor 

vluchtelingstudenten is in september 2016 gelanceerd. Coördinatie is in handen van UAF en EP-

Nuffic.  
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Het aanbod van taal- en schakelonderwijs kent geen landelijke dekking:  

Om te kunnen starten met een opleiding en deze succesvol te kunnen doorlopen is voldoende 

taalvaardigheid (Engels en/of Nederlands) vereist. Daarnaast zijn voor veel vluchtelingen 

schakeltrajecten noodzakelijk om deficiënties in hun vakkenpakket weg te werken en 

studievaardigheden te ontwikkelen die in het Nederlandse onderwijs essentieel zijn. Een zo snel 

mogelijke kennismaking van de aspirant student met het Nederlandse hoger onderwijs, bevordert 

het studiesucces van vluchtelingstudent. De taskforce heeft daarom de ambitie om tot een landelijk 

dekkend netwerk van taal- en schakelonderwijs te komen. Door een landelijk dekkend netwerk 

wordt namelijk de drempel (reistijd en -kosten) voor deelname aan een taal- en/of 

schakelprogramma tot een minimum beperkt. De laatste tijd is gebleken dat er al veel nieuwe 

initiatieven zijn ondernomen. Meer Blik op Werk-keurmerken zijn aangevraagd en nieuwe taal- en 

schakeltrajecten zijn of worden gestart.  

 

Onduidelijkheid over toelating  

In het kader van het inburgeringsprogramma mag een statushouder via de structuur voor 

Internationale Diplomawaardering (IDW) een diplomawaardering aanvragen. Voor alle 

onderwijsniveau behalve (v)mbo is EP-Nuffic het expertisecentrum dat deze diplomawaardering 

uitvoert. Vluchtelingen die niet (meer) over onderwijsdocumenten beschikken, kunnen een 

‘Indicatie Onderwijsniveau’ aanvragen. Hierin wordt in Nederlandse termen vermeld welk niveau de 

gevolgde opleiding vertegenwoordigt. Instellingen kunnen deze studenten vervolgens toelaten op 

basis van een toelatingsonderzoek. Op basis van artikel 7.29 lid 3 WHW en de memorie van 

toelichting kan het 21+ toelatingsonderzoek ook gebruikt worden voor vluchtelingen jonger dan 21 

jaar. Om te voorkomen dat er grote verschillen ontstaan tussen instellingen gaat een werkgroep van 

medewerkers van hogescholen en universiteiten onder begeleiding van EP-Nuffic een handreiking 

uitwerken over hoe om te gaan met de ‘Indicatie Onderwijsniveau’ en het toelatingsonderzoek. De 

handreiking wordt na de zomer verwacht. DUO vergoedt zowel een diplomawaardering als een 

‘Indicatie Onderwijsniveau’ die in het kader van het examen ‘Oriëntatie op de Nederlandse 

Arbeidsmarkt’ uit het inburgeringsprogramma wordt aangevraagd.  

 

Onvoldoende begeleiding 

De taskforce heeft geconstateerd dat goede begeleiding voorafgaand aan en tijdens de studie van 

groot belang is voor het studiesucces. Er lopen verschillende pilots op het gebied van begeleiding 

voor en tijdens de studie. 

 

Conclusies 

Het aantal vluchtelingen dat instroomt in het hoger onderwijs neemt toe en zal de komende jaren 

verder stijgen. Vluchtelingstudenten hebben een voorkeur voor studies in de sectoren Economie, 

Gezondheidszorg en Techniek. 

Afstand tot het Nederlandse onderwijssysteem is een belangrijke belemmering voor 

vluchtelingstudenten. Door het volgen van een schakeljaar kunnen vluchtelingenstudenten deze 

afstand overbruggen en zich voorbereiden op hun studie. Een belangrijk element in de afstand tot 

het Nederlands onderwijs is de taal. Ook na het behalen van de toelatingseis Nederlands, blijft dit 

een aandachtspunt. Vluchtelingenstudenten benoemen zelf dat zij graag ondersteuning krijgen 

vanuit de onderwijsinstelling bij het verder ontwikkelen van hun Nederlands . 
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Vluchtelingstudenten kiezen in toenemende mate voor een Engelstalige studie. Daarmee lijken zij 

het leren van Nederlands voor zich uit te schuiven. Vluchtelingen met een diploma van een 

Nederlandstalige studie vinden drie keer vaker een baan dan vluchtelingen met een diploma van een 

Engelstalige studie . 

Uitval in het eerste jaar is onder vluchtelingstudenten hoger dan bij andere groepen studenten. In 

het eerste jaar valt een derde van deze uitval te koppelen aan vlucht gerelateerde redenen zoals een 

inkomen moeten genereren om in aanmerking te komen voor gezinshereniging , psychische 

problemen gelieerd aan de vlucht (PTSS) of zorgen om en/of een schuldgevoel ten opzichte van 

familie achtergebleven in land van herkomst. Na het eerste jaar stopt nog maar 4% van de 

vluchtelingstudenten wegens dit soort redenen. 

Het diplomarendement van vluchtelingstudenten is lager dan dat van andere groepen studenten. In 

het wo is het verschil groter dan in het hbo. Vluchtelingstudenten die een diploma halen, studeren 

iets langer dan de nominale studieduur. Dit verschil is niet groot en is door de jaren heen kleiner 

geworden tot bijna geen verschil in 2015. 

Als gevolg van wet- en regelgeving stromen veel jonge vluchtelingen na het volgen van een ISK 

traject uit naar een mbo-1 opleiding terwijl zij capaciteiten hebben om op een hoger niveau 

onderwijs te volgen. 


