
 

Convenant  

‘Samen investeren in 

kennisvluchtelingen’ 
De ambitie van de gemeente Haarlem en Zandvoort  (verder: de Gemeente) is een inclusieve 
samenleving waarin statushouders duurzaam en economisch zelfredzaam zijn en meedoen in de 
maatschappij. Voor een duurzame integratie en participatie is voor statushouders het volgen van 
een studie een belangrijke bijdrage aan een betere kans op werk op eigen niveau. De gemeente 
biedt talentvolle statushouders ruimte voor scholing op basis van maatwerkafspraken. De 
Gemeente wil niet enkel inzetten op de kortste weg naar werk, maar investeert in de toekomst door 
vluchtelingen meer ruimte te bieden voor een studie. Een Nederlands diploma biedt de beste 
kansen voor succes op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
 
Door de situatie in het land van herkomst hebben vluchtelingen niet altijd de mogelijkheid gehad 
om te studeren of hun studie af te ronden. En diploma’s uit het thuisland worden in de meeste 
gevallen lager gewaardeerd of niet erkend in Nederland. Een studie starten in Nederland is vaak 
extra lastig, omdat statushouders de taal (nog) niet goed spreken en niet goed bekend zijn met het 
onderwijssysteem en de perspectieven of de arbeidsmarkt in Nederland. In vergelijking met 
studenten die hier geboren en opgegroeid zijn, missen statushouders vaak een netwerk en de 
financiële middelen om zonder steun te kunnen studeren. Extra begeleiding en financiële hulp kan 
het verschil maken. Dat biedt Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF (verder: UAF). 
UAF streeft ernaar om statushouders een studie in het HBO of WO te laten volgen, maar ook wordt 
een studie op mbo- 3 of 4 niveau ondersteund. UAF biedt financiële steun en begeleiding voor, 
tijdens of na de studie.  
 
Dit convenant continueert de samenwerking die bestaat vanaf 2016 tussen het UAF en de 
Gemeente als het gaat om statushouders met een uitkering in het kader van de Participatiewet en 
draagt hiermee bij aan kansen voor statushouders uit de gemeente Haarlem en Zandvoort voor een 
baan op eigen niveau. 
 

De Gemeente biedt samen met UAF hoger opgeleide statushouders de ruimte voor studie op basis 
van maatwerkafspraken. Dit wordt gezien als een mogelijkheid om de kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten en de weg naar werk te verkorten en om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te 
kunnen verwerven. Om dit mogelijk te maken is het uitgangspunt dat er gekeken wordt naar een 
goede balans tussen draagkracht en draaglast als het gaat om een combinatie van (deeltijd)studie 
en werk.  
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Afspraken: 

 Statushouders met een uitkering van de gemeente in het kader van de Participatiewet 
kunnen zich voorbereiden op een studie of studeren op hun eigen niveau, met behoud van 
uitkering.  
 

 Statushouders met een leeftijd van 30 jaar of ouder kunnen na individuele beoordeling 
vanuit het UAF en de gemeente in de gelegenheid worden gesteld een korte opleiding of 
een deeltijdstudie te gaan doen als dat de kansen op werk op eigen niveau aanzienlijk 
vergroot. 

 
 De Gemeente verwijst statushouders die in aanmerking komen voor begeleiding door UAF 

door naar het UAF, wanneer zij voldoen aan de primaire selectiecriteria van het UAF en een 
hoger onderwijs studiewens hebben.  
 

 UAF houdt de Gemeente op de hoogte van de individuele trajectplannen en 
trajectvoortgang van de statushouders door middel van rapportages.  
 

 De Gemeente betaalt een vergoeding aan UAF voor het leveren van de individuele 
rapportages.  
 

 UAF betaalt de begeleidings- en studie(gerelateerde) kosten (waaronder bijv. een 
schakeljaar), daar waar er geen voorliggende voorzieningen zijn.  
 

 De Gemeente en het UAF spannen zich in voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt voor 
de statushouder. 
 

 De Gemeente en UAF leggen de nadere afspraken vast in werkafspraken.   

 
Duur en einde van het convenant: 

Het convenant gaat in op 1 januari 2020 en wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar. Middels de 
periodieke evaluaties tussen partijen zal besloten worden over een eventuele voortzetting van de 
samenwerking.  Bij verlenging van dit convenant zal dit op schriftelijke wijze gebeuren. 

Wijzigen van omstandigheden: 

Indien de omstandigheden waaronder het convenant is gesloten zich zodanig wijzigen, dat in 
redelijkheid niet meer van één of beide partijen kan worden gevergd dat het convenant ongewijzigd 
in stand blijft, treden partijen met elkaar in overleg om nadere afspraken te maken. 
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