Ben je een
gevluchte student
of professional?
Wil je in Nederland studeren of werken? Wij helpen
je graag op weg met onze jarenlange ervaring en
ons netwerk. Het UAF is een stichting speciaal
voor gevluchte studenten en professionals. We
werken samen met onderwijsinstellingen, bedrijven,
gemeenten en vrijwilligers.
Het UAF biedt:
Advies, begeleiding, mentoring en financiële steun op weg naar studie of werk. Voor, tijdens en na de
inburgering.

Denis
Oeganda
hbo Management in de Zorg
‘Het UAF heeft mij erg
geholpen na mijn komst
in Nederland. Zo kreeg ik
de kans om te studeren
en hielp mijn begeleider
bij het stellen van
prioriteiten.’

Hoe kan het UAF mij helpen?
Jouw vraag staat centraal. Zo krijg je de ondersteuning
die jij nodig hebt. Van het leren van de Nederlandse
taal of studievoorbereiding, tot begeleiding bij je studie
of het vinden van een baan die aansluit bij jouw niveau.
Aanmelden en advies
Je bent welkom op uaf.nl. Daar vind je veel informatie
en praktische tips. Ook zie je wat de voorwaarden zijn
voor ondersteuning van het UAF.  
Wil je advies? Of wil je je aanmelden? Neem dan
contact op via uaf.nl/ondersteuning. Bellen kan ook:
030 – 252 08 35.

Wij kunnen je ondersteunen met:
CV

uaf.nl

Are you a
refugee student
or professional?
Do you want to work or study in the Netherlands?
With years of experience and an extensive network,
we can help. The UAF foundation was set up
specifically for refugee students and professionals.
We collaborate with educational institutes,
companies, municipalities and volunteers.
What does the UAF offer?
Advice, assistance, mentoring and financial support
for work and study purposes, before, during, and after
integration.
How can the UAF help me?
We put your needs first to provide you with the
support you need. From learning Dutch to returning
to school to finding a job that suits your skill set.

Diana
Syria
Master of Education in Arts

Registration and advice
Visit uaf.nl for information, practical tips and our
terms and conditions. You will also see what the
conditions are for support from the UAF.  

‘The support of the UAF
not only inspired me to
invest in myself, but also
in others.’

For advice and to register, contact us at uaf.nl/support.
You can also call us on 030 – 252 08 35.

We can help you with:
CV

Mentoring

Language/
jargon

Preparing for school
or a transition
programme

Studying

Combining
learning and
working

Career
support

Medical
assessment

uaf.nl

