
              
 
 
 
 

 
 

 
 

                                           Convenant 
Samen investeren in kennisvluchtelingen 

 
Partijen: 
 
De gemeente Haarlem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J. Langenacker, in de 
hoedanigheid van wethouder, hierna te noemen: ‘Haarlem’, handelend ter uitvoering van een besluit 
van burgemeester en wethouders d.d. <datum>; 
 
De gemeente Zandvoort, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G. Kuiper, in de 
hoedanigheid van wethouder, hierna te noemen: ‘Zandvoort’, handelend ter uitvoering van een besluit 
van burgemeester en wethouders d.d. <datum> ; 
 
Stichting Vluchteling-Studenten UAF, gevestigd te Utrecht <adres>, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door …………., in de hoedanigheid van directeur, hierna te noemen ‘UAF”; 
 
hierna gezamenlijk ook te noemen: ‘partijen’; 
 
 
nemen in aanmerking: 
 
Vluchtelingen die in het land van herkomst gestudeerd hebben, lopen er vaak tegenaan dat hun studie 
in Nederland lager gewaardeerd wordt, waardoor zij hier opnieuw een studie moeten volgen alvorens 
te mogen werken in hun eigen vakgebied. Daarnaast zijn er vluchtelingen die vanwege oorlog of 
vlucht niet konden studeren in het land van herkomst maar daar wel talenten voor hebben. 
Voor beide groepen geldt dat zij in Nederland soms niet (meer) in aanmerking komen voor 
studiefinanciering. Bovendien lopen zij tegen wet- en regelgeving aan die het lastig(er) maken om te 
gaan studeren zoals de sollicitatieplicht en verlies van uitkering. 
 
De gemeenten Haarlem en Zandvoort willen zich samen met de Stichting Vluchteling-Studenten UAF 
daarom inspannen om potentiele vluchtelingenstudenten die in Haarlem of Zandvoort woonachtig zijn 
meer ruimte te geven om een studie te volgen, zodat de talenten van deze mensen een echte kans 
krijgen om tot volle bloei te komen. De deelnemende gemeenten zien dit ook als een investering in de 
toekomst en hopen hiermee te stimuleren dat afgestudeerde vluchtelingen hun talenten blijvend 
inzetten in onze regio. 
 
 
komen overeen als volgt: 
 
Artikel 1 Verantwoordelijkheden gemeenten 
1. De gemeenten bevorderen dat vluchtelingen met een uitkering op grond van de Participatiewet 

kunnen studeren op hun eigen niveau, bij voorkeur in hun eigen vakgebied, zo nodig met behoud 
van uitkering.  

2. Vluchtelingen die bij de gemeenten een uitkering op grond van de Participatiewet aanvragen of 
hebben aangevraagd worden door de gemeenten beoordeeld of zij in aanmerking komen voor 
doorverwijzing naar UAF voor begeleiding van een studie. Bij deze beoordeling hanteren de 
gemeenten de door UAF opgestelde selectiecriteria.  

3. De gemeenten zullen ten aanzien van studerende vluchtelingen beoordelen of zij gedurende de 
studie vrijgesteld worden van sollicitatieverplichtingen.  

4. Indien een vluchteling wordt doorverwezen naar het UAF zijn de gemeenten verantwoordelijk voor 
het betalen van de begeleidingskosten die het UAF ten behoeve van de vluchteling maakt. 

 
 



 
Artikel 2 Verantwoordelijkheden UAF 
1. Het UAF is na doorverwijzing van een vluchteling door de gemeenten verantwoordelijk voor het 

betalen van de studiekosten en de kosten van studieboeken, alsmede voor het begeleiden van de 
vluchteling bij de studie. 

2. De afdeling Job Support van het UAF wordt ingezet om de vluchteling bemiddelingsrijp te maken 
voor een soepele intrede op de arbeidsmarkt. 

3. Het UAF houdt de gemeenten op de hoogte van het inburgeringsproces, de studieresultaten en de 
trajectvoortgang.  

 
Artikel 3 Gezamenlijke verantwoordelijkheden partijen 
Partijen spannen zich gedurende de samenwerking in om te bevorderen dat vluchtelingen ondermeer 
in het kader van lokale initiatieven vrijwilligerswerk verrichten, bij wijze van invulling van de studie en 
het inburgeringsproces. 
 
Artikel 4 Nadere uitwerking van de afspraken 
Partijen werken de samenwerking nader uit in een overeenkomst en werkafspraken.  
 
Artikel 5 Overleg 
Partijen overleggen periodiek over de samenwerking. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan 
voorlichting over de ervaringen en mogelijkheden van vluchtelingen in de regio. 
 
Artikel 6 Duur en einde van het convenant 
Het convenant wordt aangegaan voor de duur van vier jaar, van 1 januari 2016 tot en met 31 
december 2019. Na een evaluatie, te houden in het najaar van 2018, wordt besloten over een 
eventuele voortzetting van de samenwerking. 
 
Artikel 7 Wijziging van omstandigheden 
Indien de omstandigheden waaronder het convenant is gesloten zich zodanig wijzigen, dat in 
redelijkheid niet meer van één of meer partijen kan worden gevergd dat het convenant ongewijzigd in 
stand blijft, treden partijen met elkaar in overleg om nadere afspraken te maken.  
 
 
Haarlem/Zandvoort/Utrecht, 
<datum> 
 
 
Gemeente Haarlem,   Gemeente Zandvoort,  Stichting Vluchteling-Studenten UAF, 
 
 
 
……………………………… ……………………………. ………………………………… 
Mevrouw J. Langenacker de heer G. Kuiper  <naam> 
wethouder   wethouder   directeur 

  

 


