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Samenwerking tussen 
het UAF en de gemeente 
onder de nieuwe Wet 
inburgering in beeld

Op 1 januari 2022 treedt het nieuwe inburgeringsstelsel 
in werking. Het UAF beschikt over de kennis en ervaring  
om hoogopgeleide vluchtelingstudenten en -professionals 
zo goed mogelijk te begeleiden bij een duurzame start op  
de Nederlandse  arbeidsmarkt, via studie en leerwerktraject. 
Maatwerk en regionale samenwerking zijn daarbij sleutels  
tot succes. In onze Handreiking voor een succesvolle  

uitvoering van de nieuwe inburgeringswet en deze  
Infographic Samenwerking UAF en gemeenten onder de 

nieuwe inburgeringswet delen we ons aanbod.  

De mogelijkheden voor jouw gemeente bespreken?  
Neem contact op met onze beleidsmedewerker Eline Dragt 

via eline.dragt@uaf.nl of 0618414077.

http://uaf.nl/gemeente/
mailto:eline.dragt%40uaf.nl?subject=Infographic%20Samenwerking%20UAF%20en%20gemeenten%20onder%20de%20nieuwe%20inburgeringswet


Door UAF extra 
ingestelde tussenfase

De B1-route

*In sommige gemeenten kan de route afwijkend zijn.

AZC Gemeente Voorbereiding 
op brede intake

Brede intake PIP: 
B1-route

Door UAF extra 
ingestelde tussenfase

Voorlichting 
 

Voor vluchtelingen:
hoe voer je een gesprek

(met gemeenten,
onderwijsinstellingen,

werkgevers) over
je toekomst?

Hoe scan je  
op talent?

 
•  Training: Wij delen 

onze kennis over  
succesvol intaken 
van hoogopgeleide  
statushouders naar 
studie of werk.

•  Uitvoeren van  
intakegesprekken 
met hoogopgeleide 
statushouders voor 
gemeenten die hier 
niet de capaciteit 
voor hebben.

•  Advies bij twijfel over 
de juiste leerroute.
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Voorlichting aan vluchtelingen 
over het inburgerings traject

Het UAF biedt:

Advies & voorlichting, 
ondersteuning intake  

en modules

Helpdesk voor  
gemeente en
vluchtelingen

Het is mogelijk om de brede intake/PIP op te starten in dit stadium.

Kwalificaties
om te werken

Aan het werk

Advies Modules Modules

Begeleiding

• Mentoring
• (Vak)taal
• Leren en werken

Begeleiding

• Mentoring
• (Vak)taal
• Studievoorbereiding
• Studie
•  Leren en werken 

tegelijk
• Op weg naar werk
• Medisch assessment

Voorlichting Aanbod intake

Helpdesk voor gemeente 
en vluchtelingen



De Onderwijsroute

AZC Gemeente Voorbereiding 
op brede intake

Brede intake PIP:
Onderwijsroute

Taalschakel-
traject in 

onderwijsroute 

Toelaatbaarheid 
studie

Onderwijs

Door UAF extra 
ingestelde tussenfase

Door UAF extra 
ingestelde tussenfase

*In sommige gemeenten kan de route afwijkend zijn.

Begeleiding

• Mentoring
• (Vak)taal
• Studievoorbereiding
• Studiestart

Begeleiding

• Mentoring
• (Vak)taal
• Begeleiding bij studie
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Voorlichting aan vluchtelingen 
over het inburgerings traject

Het UAF biedt:

Advies & voorlichting, 
ondersteuning intake  

en modules

Het is mogelijk om de brede intake/PIP op te starten in dit stadium.

Voorlichting Advies

Helpdesk voor gemeente 
en vluchtelingen

Aanbod intake Modules Modules

Voorlichting 
 

Voor vluchtelingen:
hoe voer je een gesprek

(met gemeenten,
onderwijsinstellingen,

werkgevers) over
je toekomst?

Hoe scan je  
op talent?

 
•  Training: Wij delen 

onze kennis over  
succesvol intaken 
van hoogopgeleide  
statushouders naar 
studie of werk.

•  Uitvoeren van  
intakegesprekken 
met hoogopgeleide 
statushouders voor 
gemeenten die hier 
niet de capaciteit 
voor hebben.

•  Advies bij twijfel over 
de juiste leerroute.


