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Studeren tijdens het asielprocedure 
Veel mensen denken dat het niet mogelijk is om te studeren, terwijl men een asiel heeft aangevraagd 
en het procedure nog loopt. Echter zijn er degelijk wel mogelijkheden waarmee het studeren wel 
werkelijkheid kan worden. In Nederland opereert een organisatie, genaamd UAF. Deze organisatie 
behartigt de belangen van vluchtelingen als het gaat om studeren. 

UAF is ontzettend belangrijk voor hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Deze 
organisatie financiert de studies van deze mensen en ondersteunt ze bij het vinden van werk na het 
afronden van de opleiding.  

Om ondersteund te worden door het UAF dient men zich aan te melden. De aanmeldprocedure duurt 
gemiddeld twee tot drie maanden. Tijdens de aanmeldprocedure wordt er gecontroleerd of je asiel 
hebt aangevraagd in Nederland. Je hoeft niet perse herkend te zijn als vluchteling, je hoeft geen 
verblijfsvergunning te hebben. UAF kijkt altijd wel of iemand een vluchteling is. Dat is één. Ten tweede 
wordt er gekeken of iemand voldoende vooropleiding heeft genoten om te kunnen gaan studeren. De 
regel is dat je minstens officieel een middelbare school diploma moet hebben behaald. Als je verder 
doorgestudeerd hebt, dan is het hartstikke fijn omdat je daarmee meer bagage hebt om in Nederland 
verder te studeren. De vluchteling moet ook voldoende Frans, Engels of Nederlands spreken. Hoe 
dan ook, onze studenten beginnen bijna allemaal eerst met taalonderwijs, intensieve taalcursus om zo 
snel mogelijk de gewenste niveau te bereiken om te gaan studeren. Voor een opleiding MBO is dat 
taal niveau B1. Maar de voorkeur gaat uit dat iedereen op taal niveau B2 zit. Dat is noodzakelijk voor 
een HBO en WO studie.  

Studeren in het Engels 
Voor het volgen van een Engelstalige studie/opleiding stelt UAF een aanvullende voorwaarde. Als 
voorwaarde geldt dat alvorens een opleiding te volgen, dient men niveau B1 te hebben behaald. De 
reden voor deze voorwaarde wordt door UAF als volgt aangegeven: “We zien de afgelopen jaren een 
beweging dat veel vluchtelingen kiezen voor een Engelstalige Studie omdat ze redelijk goed in Engels 
zijn. Alleen we hebben ervaren dat het onze studenten tijdens de opleiding niet lukt om Nederlands te 
leren. Wat gebeurt dan, ze zijn afgestudeerd, hebben fantastische diploma maar ze staan aan het 
eind van de rit met lege handen. Ze komen niet aan de bak met het diploma dat ze net hebben omdat 
ze geen Nederlands spreken. We hebben dus een aanvullende voorwaarde gesteld voor mensen die 
een Engelstalige opleiding willen gaan volgen. Ze moeten eerst voldoende Nederlands kunnen. En dat 
is dan op niveau B1, als dat behaald is dan mag iemand met een Engelstalige opleiding beginnen.”  

Zodra iemand zich meldt bij UAF, wordt allereerst zijn/haar asieldossier opgevraagd. Dit dossier wordt 
bestudeerd en vervolgens wordt de kandidaat uitgenodigd voor een gesprek over o.a. het 
vluchtverhaal. Op basis van het dossier en van het gesprek, wordt een beslissing genomen of iemand 
toegelaten wel of niet wordt toegelaten. Het komt weleens voor dat er mensen afgewezen worden 
door UAF. Als je afgewezen bent dan heb je de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen.  

Naast het financiële hulp wordt ook begeleiding verzorgd door UAF. Studeren in Nederland kan heel 
anders zijn dan in het land van herkomst. Dat maakt het niet eenvoudig. In Nederland is meer een 
studiecultuur van werken in een kleine groepen, eigen verantwoordelijkheid, zelf op onderzoek uitgaan 
en veel vragen stellen. Het gaat om een andere studiehouding dan elders in de wereld. Dat moet je 
leren en je moet er tegen kunnen.  

Studieschuld 
De kandidaten die nieuw zijn, moeten een verklaring ondertekenen. Er zijn twee zaken die van belang 
zijn. Een, het UAF financiert de opleiding maar één deel van de financiering betaalt het kandidaat later 
na de opleiding weer terug. Als de overeenkomst tussen het UAF en de vluchteling ondertekend wordt 
dan verklaart hij daarmee dat hij na afloop van de opleiding zijn studieschuld gaat terugbetalen. Het 
tweede wat heel belangrijk is, het kandidaat moet voldoende studievoortgang boeken. Er wordt goed 
gekeken naar de studievoortgang om ervoor te zorgen dat mensen op koers blijven om hun diploma te 
halen. Het kan zijn dat de omstandigheden bijdragen aan een positieve studieresultaat.  



 
 
Asielprocedure en studie 
De aantallen zijn niet heel erg hoog. Het aantal mensen dat door UAF toegelaten wordt en uiteindelijk 
door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) niet toegelaten wordt, is niet heel erg hoog. Maar het 
komt weleens voor dat mensen het land moeten verlaten en dat ze hun studie moeten stoppen. Het is 
in ieder geval niet zo dat het UAF de opleiding stopt op het moment dat iemand te horen heeft 
gekregen dat hij uitgeprocedeerd is. Dat is niet aan UAF. Dat is ook niet aan de opleiding. Iemand kan 
in principe zijn studie afmaken tenzij hij zelf het land verlaat of de IND, Dienst Terugkeer en Vertrek 
iemand oppakt en hem uitzet. 

vinden van een baan 
Het UAF staat natuurlijk in het teken van studeren maar draagt tevens zorg voor het helpen van de 
kandidaten om een baan te vinden. UAF heeft één afdeling, afdeling Job support die ondersteunt deze 
mensen bij het vinden van werk. Dat kan betekenen dat er extra trainingen worden aangeboden zoals 
sollicitatietrainingen, netwerkbijeenkomsten, stageplekken etc.  

 


