
Gegevensuitwisseling Brede intake of Advies bij Twijfel
- Hieronder kunt u de gegevens invullen die het UAF nodig heeft om de brede intake in kader van Plan 

Inburgering & Participatie (PIP) uit te voeren.
- Het UAF zal de ingevulde gegevens tijdens het gesprek doornemen met de statushouder.
- Het resultaat van de brede intake of advies bij twijfel wordt gedeeld via een versleutelde rapportage.

Brede Intake studie/werkAanvraag voor:    Advies bij Twijfel (vul ook pagina 2 in) 

- Open het PDF bestand in Adobe of een andere PDF viewer
- Klik tabblad 'bestand' (linksboven) en vervolgens 'beveiligen met wachtwoord'
- Typ het wachtwoord tweemaal en klik 'toepassen'
- Verstuur het versleutelde document naar bredeintake@uaf.nl + CV, diplomawaardering etc. (niet versleuteld)
- Verstuur het wachtwoord in een aparte mail

Informatie aanvrager gemeente:

Naam aanvrager (klantmanager/regievoerder):

Gemeente:

Emailadres:

Telefoonnummer:

Informatie statushouder:

Naam statushouder:

Woonplaats (gemeente):

Emailadres:

Telefoonnummer:

Leeftijd:

Deadline oplevering PIP
Op welke manier/in welke taal communiceert de gemeente met de statushouder?
Wat is niveau van Nederlands/Engels? Kan er in één van deze talen gecommuniceerd worden? Zo nee, dan is het van belang dat een 
tolk of vrijwillige vertaler de statushouder bijstaat tijdens het gesprek. 

Diplomawaardering beschikbaar:

CV beschikbaar:

Optioneel: toelichting over belemmeringen voor studie/werk? zie pag. 2 voor AVG regels voor deze gegevens

Beveiligd opslaan en versturen:



 Beperkte mobiliteit in lopen/fietsen. Beperkte beschikbaarheid voor studie/werk
 Moet gebruik maken van OV.
 Moeite met bukken/langdurig staan/tillen. Moeite met zwaar fysiek werk.
 Moeite om zich te verplaatsen of zich zelfstandig ergens naar toe te begeven. Sociaal geïsoleerd.

 Moet langdurig gebruik maken van gemotoriseerd verkeer, ook voor korte afstanden.

X Operatie, medische ingreep, opname in ziekenhuis of instelling

 Tijdelijk of langduriger beperkt om te studeren
 Persoonlijke omstandigheden met een tijdelijk beperking in bepaalde functies die van invloed zijn op studie en 
werk.

X Oog- of gehooraandoeningen (medisch oorzaak)

 Visuele beperking of gehoorbeperking.
 Moeite met communicatie/leren/waarnemen en eventueel afhankelijk van hulpmiddelen en faciliteiten.

 Persoon kan alleen met bepaalde hulpmiddelen volledig/gedeeltelijk studeren/werken.

X Psychische klachten, PTSS / stress / depressie met negatieve gevolgen voor het traject

 (Gedeeltelijk/tijdelijk) beperkt om te leren of te werken.
 Is afhankelijk van hulpmiddelen/ ondersteuning/ faciliteiten om te kunnen leren of werken

 Kan de komende X maanden niet meer dan X uur geconcentreerd studeren.

X Zwangerschap/zwangerschapsklachten/bevalling

 (Gedeeltelijk/tijdelijk) beperkt om te leren of te werken. Zie ook lichamelijke en psychische klachten.
 Door geboorte van een kind  minder belastbaar, niet in staat om te studeren of te werken.
 Bevallingsverlof/ouderschapsverlof.

 Onderbreekt de inburgering en is in periode X maar beperkt in staat om te studeren/werken.

X Seksuele geaardheid / pesten i.v.m. gender

 In bepaalde omgeving niet kunt functioneren/bijzondere woonsituatie.

 Persoon wordt door omgeving onder druk geze /bedreigt/ervaart overlast/pestgedrag.

X Heeft een zieke partner / kind / familielid en is mantelzorger/ heeft zorgtaken

 Kan niet volledig aan het sociale leven deelnemen en studeren/of werken
 Door zorgtaken vaak een beperking in de tijd die aan studie of werk kan worden besteed. Daarnaast kunnen er 
andere beperkingen zijn.
 Kan de komende X maanden door omstandigheden minder tijd, namelijk X uren per week, besteden aan zijn 
traject.

Aanvullende informatie Advies bij Twijfel
In welke taal (bij voorkeur moedertaal) kan de statushouder het assessment maken?
Op dit moment zijn alle talen (behalve Turks) beschikbaar

Op welk niveau kan de statushouder het assessment maken?
inschatting op basis van diplomawaardering, vooropleiding of landenlijst Nuffic

AVG regels omtrent toelichting over belemmeringen
Om een goed advies te kunnen geven over de juiste inburgeringsroute en de invulling daarvan is het voor het 
UAF belangrijk om op voorhand te weten of er eventuele belemmeringen voor studie/werk zijn. Dit zijn 
bijzondere persoonsgegevens die het UAF verwerkt. Voor het delen van deze gegevens is uitdrukkelijke 
toestemming van de betrokkene vereist. Deze gegevens mogen alleen in algemene bewoordingen 
beschreven worden en niet expliciet gemaakt. Hieronder staan richtlijnen op welke wijze deze informatie 
gedeeld kan worden.
X Lichamelijke klachten: medische aandoeningen, letsels, ziekten e.d.

MBO         HBO/WO

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/diploma/onderwijssystemen
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