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Kernboodschap  Het UAF is een stichting die zich inzet voor hoogopgeleide vluchtelingen. De 

gemeente Haarlem heeft een convenant gesloten met deze stichting. Op grond 

hiervan wordt aan hoogopgeleide statushouders ruimte geboden om een studie te 

volgen. Het doel is het voor hen verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en 

hen te begeleiden naar studie of werk. 

 

Het vierjarig convenant ‘samen investeren in kennisvluchtelingen’ is per 1 januari  

2020 verlopen. Uit de evaluatie blijkt dat de ambities uit het convenant zijn 

gerealiseerd. 49 statushouders uit de gemeenten Haarlem en Zandvoort zijn 

vanuit het convenant gestart met studeren. Daarnaast zijn 19 statushouders zich 

aan het voorbereiden op een studie. Veel studenten volgen studies in richtingen 

met krapte op de arbeidsmarkt, zoals techniek, de gezondheidszorg en het 

onderwijs.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

N.v.t. 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Convenant 'Samen investeren in kennisvluchtelingen' (2015/476112) zoals 

gepubliceerd op de besluitenlijst BenW d.d. 8 december 2015 

Besluit College  

d.d. 4 januari 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

Om het convenant ‘samen investeren in kennisvluchtelingen’, aan te gaan voor de 
periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2022. 
 
de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2015476112-2-Collegebesluit-Convenant-Samen-investeren-in-kennisvluchtelingen-2.pdf
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1. Inleiding  

 

De stichting voor Vluchteling-Studenten UAF zet zich in voor hoogopgeleide vluchtelingen. In 2016 

heeft de gemeente Haarlem het vierjarig convenant ‘samen investeren in kennisvluchtelingen’ 

gesloten met het UAF. Dit convenant liep tot 31 december 2019.  

 

Vanuit dit convenant worden hoogopgeleide statushouders met een uitkering op grond van de 

participatiewet begeleid richting studie en werk. Daarnaast zijn er mogelijkheden om te studeren 

met behoud van uitkering, wanneer er geen recht is op studiefinanciering en aan de voorwaarden uit 

het convenant wordt voldaan. 

 

In het collegebesluit van 8 december 2015 is besloten dat eventuele voortzetting van het convenant 

kan plaatsvinden op basis van een evaluatie. Deze evaluatie is afgerond, de resultaten worden 

besproken in voorliggend collegebesluit en zijn opgenomen in bijlage 1.  

 

Het UAF werkt modulair, de dienstverlening is verdeeld in modules waardoor er maatwerk geboden 

kan worden. De volgende modules kunnen worden ingezet:  
 
Modules Inhoud 

Mentoring Ondersteuning bij taal, studie en werk  

Taal Taalwerving Nederlands, Engels of vaktaal 

Studie  Studiekeuzebegeleiding, studiebegeleiding 

Werk Begeleiding naar werk, loopbaanbegeleiding 

Medisch Medisch assessment 

 

Het doel van het convenant is het begeleiden van statushouders richting studie, waardoor de kans op 

betaald en passend werk toeneemt. Uit de evaluatie blijkt dat deze ambitie is gerealiseerd.  

 

Het UAF heeft na afstemming met de gemeente Haarlem een opvolgend convenant opgesteld, deze 

komt op inhoud overeen met het voorgaande convenant. Tijdens het opvolgend convenant, zullen 

dezelfde prijzen worden aangehouden als voorheen, zie onderstaand: 

 
Prijzen opvolgend convenant  

Trajectadvies (eenmalig) €200 

Voortgangsrapportage (max. twee per jaar) €100 

Eindrapportage €0 

Managementrapportage (optioneel) €400 

 
Door ondertekening van het opvolgend convenant, kan de samenwerking gecontinueerd worden 
voor de duur van twee jaar. 



 

 

 

 Kenmerk: 2020/77772 3/4 

 

 
2. Besluitpunten college 

 
Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Om het convenant ‘samen investeren in kennisvluchtelingen’, aan te gaan voor de periode 
van 1 januari 2020 tot 1 januari 2022. 
 

3. Beoogd resultaat 

Het verlengen van het huidige convenant met het UAF, waardoor hoogopgeleide statushouders met 

een achterstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden begeleid naar studie en werk en waardoor 

hoogopgeleid arbeidspotentieel beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. 

4. Argumenten 

1. Het convenant draagt bij aan deelname aan de samenleving en aan het verminderen van de 
achterstand op de arbeidsmarkt voor statushouders 
 

De aanleiding voor dit convenant is dat diploma’s behaald in het land van herkomst van 

statushouders, in Nederland vaak lager gewaardeerd worden. Veelal moeten zij alsnog een studie 

volgen of examens doen, om te kunnen werken in eigen vakgebied. Daarnaast zijn er statushouders 

die vanwege oorlog of vlucht niet konden studeren in het land van herkomst of hun studie niet af 

konden maken, maar daar wel de vaardigheden voor hebben.  

Voor beide groepen geldt dat zij vaak ouder zijn dan Nederlandse studenten, waardoor zij mogelijk 

niet meer in aanmerking komen voor studiefinanciering. Hierdoor lopen zij aan tegen wet- en 

regelgeving die het lastig maakt om te kunnen studeren, zoals het verlies van uitkering of de 

sollicitatieplicht. Het convenant neemt deze belemmeringen weg en levert een bijdrage aan de 

uiteindelijk duurzame uitstroom van hoger opgeleide statushouders met een uitkering. 

2. Resultaten geven voldoende aanleiding om de samenwerking met het UAF voort te zetten 

 

Uit de evaluatie blijkt dat 49 statushouders uit de gemeenten Haarlem en Zandvoort in de periode 

van 2016 tot en met 2019 via het UAF zijn gestart met studeren. 69 procent van deze groep is man 

en 31 procent is vrouw. Bij het advies voor de studierichting wordt rekening gehouden met de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In de evaluatie is terug te zien dat veel studenten studies volgen 

in richtingen met krapte op de arbeidsmarkt, zoals techniek, de gezondheidszorg en het onderwijs. 
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Op dit moment zijn er 19 studenten die zich voorbereiden op een studie. Daarnaast zijn er over de 

gehele periode van het convenant 19 mensen uitgevallen. Dit heeft verschillende redenen, 

bijvoorbeeld het vinden van werk, een verhuizing of het niet studiefit zijn. 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Financiële consequenties  
 
De kosten worden betaald uit het Participatiebudget (integratie uitkering sociaal domein).  

De kosten van het aankomend convenant zijn afhankelijk van de instroom van studenten. Om een 

schatting te maken, tijdens voorgaand convenant waren de kosten gemiddeld €16.765 per jaar. 

Hierbij wordt uitgegaan van een verdeling van 90% voor de gemeente Haarlem en 10% voor de 

gemeente Zandvoort. 

6. Uitvoering 

Zie bijlage 2 voor het concept convenant. Na ondertekening van het convenant worden er 

uitvoeringsafspraken gemaakt, om stroomlijning van de trajecten en de communicatie hierover te 

borgen. De voortgang zal minstens eens per zes maanden met de gemeente worden besproken. 

Het UAF houdt er een strenge selectie van kandidaten op na en monitort de voortgang van de studie 

nauwlettend. Onvoldoende voortgang houdt in dat de begeleiding en de betaling van de studie 

wordt stopgezet. 

7. Bijlagen 

1) Evaluatie convenant ‘samen investeren in kennisvluchtelingen 2016-2019’ 

2) Concept convenant ‘Samen investeren in kennisvluchtelingen 2020-2021’ 

 


