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Resultaten Resultaten Resultaten Resultaten

Afgenomen modules: 
2.855

Afgeronde modules*: 
2.895, waarvan 
85% succesvol**

Afgenomen modules: 
149

Afgeronde modules: 
72, waarvan 

76% succesvol

Afgenomen modules: 
638

Afgeronde modules: 
661, waarvan 

82% succesvol

Afgenomen modules: 
39

Afgeronde modules: 
46, waarvan 

76% succesvol

Studie Leren en werken Op weg naar werk Medisch assessment

Afgenomen modules: 
624

Afgeronde modules: 
780, waarvan 
84% succesvol

Afgenomen modules: 
297

Afgeronde modules: 
327, waarvan 

88% succesvol

Resultaten Resultaten

Studievoorbereiding Schakeljaar/studiestart 

Afgenomen modules: 
271

Afgeronde modules: 
364, waarvan 
83% succesvol

Resultaten
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Afgenomen modules: 
1.337

Afgeronde modules: 
1.546, waarvan 
90% succesvol

Resultaten

(Vak)taal

Optimaal voorbereid 
voor het Staats -

examen NT2 niveau II  
(ingangseis voor  

het hoger onderwijs), 
een studie of een baan.
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*Sommige modules lopen over het kalenderjaar heen. Dit verklaart het verschil tussen afgenomen en afgeronde modules.
** Met ‘succesvol’ bedoelen we dat de student of professional een stap van belang heeft gezet in zijn of haar ontwik ke ling, 
op weg naar een passende opleiding of baan.

*Sommige modules lopen over het kalenderjaar heen. Dit verklaart het verschil tussen afgenomen en afgeronde modules.
** Met ‘succesvol’ bedoelen we dat de student of professional een stap van belang heeft gezet in zijn of haar ontwik ke ling, 
op weg naar een passende opleiding of baan.

Netwerk vergroten, 
begeleiding bij studie -

 oriëntatie, maatje 
tijdens het eerste 

studiejaar, solli   ci  tatie-
vaardig heden 

verbeteren, onder-
steuning bij de 

voor bereiding op het 
medische assessment.

Vrijwilligers werven  
met relevante kennis  

en ervaring 
Voorlichtings-
bijeenkomsten,  

trainingen en intervisie 
organiseren voor 
mentorkoppels.

Doel

UAF aanbod

Optimaal voorbereid 
voor het Staats -

examen NT2 niveau II  
(ingangseis voor  

het hoger onderwijs), 
een studie of een baan.

Advies over 
taaltrajecten en  
financiële steun.

Doel

UAF aanbod

Optimaal voorbereid 
voor een studie in 

het middelbaar 
beroepsonderwijs of 
het hoger onderwijs.

Taal- en studie keuze-
advies, wegwerken 
deficiënties in het  

vakkenpakket,  
begeleiding en  

financiële steun.

Doel

UAF aanbod

Voldoen aan de 
toelatingseisen voor 

een studie in het mid-
delbaar beroepsonder-

wijs of het hoger 
onderwijs.

Informatie, advies en 
financiële steun. 

Met de ingang van de 
nieuwe inburgerings-
wet zal het UAF de 
module studiestart 
aanbieden en komt  

de module schakeljaar 
te vervallen. Tijdens

studiestart bieden we
begeleiding bij alle
zaken die te maken
hebben met de start

van de studie. 

Doel

UAF aanbod

Doel

UAF aanbod

Optimaal voorbereid 
voor het doorlopen 
van het landelijke 
assessment voor 

buitenlandse zorg-
professionals (artsen, 
tandartsen, farmaceu-

ten en verpleeg -
kundigen). 

Informatie en advies, 
financiële steun. 
Stappenplan ter  
voorbereiding op  
het assessment,  

netwerkmogelijkheden 
en mentoring.

Doel

UAF aanbod

Inzicht in de arbeids-
markt, toegerust  

om zelfstandig een 
opleidingstraject, stage 
of baan te vinden die 
past bij de eigen ach-
tergrond, ervaring en 

ambitie.

Arbeidsmarktadvies, 
begeleiding (meer 

of minder intensief) 
en aanleren van solli-
citatievaardigheden. 
Netwerkactiviteiten 

met werkgevers, loop-
baanbegeleiding in de 

beginfase van een 
nieuwe baan.

Doel

UAF aanbod

Succesvol studeren 
in het middelbaar 
beroepsonderwijs 

(niveau 3 of 4) of het 
hoger onderwijs. 

Toegerust om op eigen 
kracht verder 

te gaan. 

Advies en begeleiding, 
financiële steun om  
te kunnen studeren.

Doel

UAF aanbod

Succesvol afronden 
van een duaal of  

deeltijd opleidings-
traject op mbo- of 
hbo-niveau, wat  
resulteert in een 

diploma, relevante 
werkervaring en een 

betaalde baan.

Informatie en advies, 
begeleiding  

voorafgaand aan  
en gedurende het 
opleidingstraject. 


