
Vluchteling

Wij geven je 
tips en advies.

Advies & begeleiding 
op maat  

Eerste
kennismaking 1

Aanmelding 
en advies

2

Intake 3

Hoe komt een vluchteling 
bij het UAF terecht? 
Dat kan op verschillende 
manieren:

Informatie voor gemeenten en (vluchtelingen-)organisaties. 
Het UAF helpt vluchtelingen op weg, zodat zij hun kennis en 
talenten kunnen ontwikkelen. In dit schema ziet u hoe dit in 
zijn werk gaat en welke begeleiding het UAF biedt.

Hier begint het contact 
met het UAF. We 
bespreken de hulpvraag 
met de vluchteling, 
geven advies en starten 
mogelijk met de 
aanmelding.

Het UAF biedt een 
aanmeldprocedure op 
maat. In overleg met de 
vluchteling stellen we 
een realistisch plan op.

Traject-
begeleider 4
De trajectbegeleider
van het UAF adviseert 
een traject dat aansluit 
bij de hulpvraag van 
de vluchteling. 
De trajectbegeleider is 
het eerste aanspreekpunt.

Uitvoering
traject

uaf.nl

5
De vluchteling is de 
regisseur van zijn of haar 
eigen toekomst. De traject-
begeleider monitort de 
voortgang van het traject. 

Kan het 
UAF mij 
steunen?

Nee

Advies: traject 
zonder het UAF.

Veel succes met je 
opleiding of loopbaan.

Neem contact op met 
je trajectbegeleider. Heb je na afloop van je traject

nog vragen aan het UAF?

Misschien

Nee

Advies: traject (deels) 
zonder het UAF.

Nee

Ja

NeeJa

Wat
heb ik
nodig?

Heb ik het 
UAF nog
nodig?

Advies & begeleiding 
op maat  

Via onderwijs-
instellingen

Via de gemeente, 
COA of vluchtelingen- 

organisaties

Via social media 
of website uaf.nl

Kennis AmbitiesCompetenties

CV



Uit welke 
modules
 kan een 

UAF-traject
bestaan?

Voorbeeld 
routes

1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar

Intake/
advies

Assessment

Studievoorbereiding

Intake/
advies

Assessment

Studie universiteit

Intake/
advies

Assessment

Mbo leerwerktraject

Intake/
advies

Mentor

Sollicitatiebegeleiding

Mentoring (ondersteuning bij)
 taal
 studie
 werk
 medisch assessment

(Vak)taal
 taalverwerving Nederlands
 taalverwerving Engels
 taalverwerving overig

Studievoorbereiding
 schakeljaar
 deficiënties wegwerken
 studiekeuzebegeleiding

Studie
 toolkit starters
 studie mbo
 studie hbo
 studie wo
 korte trajecten
 aanvullende begeleiding

Leren en werken tegelijk
 leerwerktraject op mbo-niveau
 leerwerktraject op hbo-niveau
 leerwerktraject op wo-niveau

Starten met solliciteren
 arbeidsmarktadvies
 voorbereiding op de arbeidsmarkt
 individuele begeleiding naar werk
 loopbaanbegeleiding
 startende ondernemers

Medisch assessment
 traject met diverse onderdelen
    (o.a. taal, studie, mentoring)
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Legenda modulerichtingen

Mentoring

Taal

Medisch

Overig

Werk

Studie

Advies & begeleiding 
op maat  




