


Do I have to learn Nederlands if I want to study in English?

Hoe zorgen we ervoor dat vluchteling-studenten zowel 
qua Engels als Nederlands goed toegerust aan een 

studie beginnen?



Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Sinds 1948 steunt Stichting voor Vluchteling-Studenten hoogopgeleide vluchtelingen 
bij hun studie en het vinden van een baan. 



In 2016 studeerden 221 vluchtelingen af met steun van het UAF



Nieuwe ontwikkelingen

• NOA assessment

• Focus op ‘studie’

• Competenties, motivatie, omstandigheden

• Taalniveau Engels en Nederlands

• Regionaal werken

• Samenwerking  met lokale partners

• Spreekuur op locatie

• Meer MBO studenten

• Meer maatwerk



UAF-studenten en  taal

• Idealiter beheersen UAF-studenten het Nederlands èn het Engels op 
B2/C1 niveau voor aanvang van de studie

• Aan taalvaardigheid wordt in alle begeleidingsfasen gewerkt, het 
zwaartepunt ligt in de 2 jaar voorbereidingstijd

• Ontwikkelingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt vereisen een 
goede taalvaardigheid in beide talen

• Groeiend aantal Engelstalige studies

• Ook bij Nederlandstalige studies is Engels nodig

• Nederlands blijft belangrijk op de arbeidsmarkt



Groeiend aantal UAF- studenten volgt Engelstalige studie

• Vluchtelingen die zich bij het UAF melden willen geen tijd verliezen 
en snel starten met een Engelstalige studie

• Het aanbod Engelstalige studies neemt toe

• In 2016 startten 100 UAF-studenten met een Engelstalige studie

• Dat is 44% van de startende UAF hbo/wo-studenten

• Integratie, en participatie op de arbeidsmarkt vereisen ook hier 
beheersing van het Nederlands op hoog niveau



Aandacht voor taal tijdens de voorbereiding op de studie

• Aanmeldfase

• Adviseren en informeren, taal@uaf.nl

• Start aanvraag voor ondersteuning vanaf module A2-B1

• Taalcheck Engels en Nederlands in het assessment

• Voorbereidingsfase

• Niveau Engels en Nederlands speelt een rol in studiekeuze

• Staatsexamen II halen voor start Nederlandstalige studie

• Minimaal B1 Nederlands voor start Engelstalige studie

• Cursus Engels

• Monitoren voortgang 

• Taalmaatjes, E-learning, vrijwilligerswerk

mailto:taal@uaf.nl


Aandacht voor taal tijdens studie en het vinden van een baan

• Studenten met een Engelstalige studie worden gestimuleerd het 
Staatsexamen NT2-II te halen

• Extra ondersteuning via cursussen, E-learning, taalmaatjes

• Voor bemiddeling naar werk is Nederlands niveau B2 vereist

• Aanvullende taalcursus na afstuderen is  mogelijk



Uitdagingen

• Hoe kunnen we de 2 jaar voorbereidingstijd zo efficiënt mogelijk 
inzetten?

• Wat kunnen we vragen en verwachten ten aanzien van het 
taalniveau van UAF-studenten?

• Welke mogelijkheden zijn er om ook tijdens de studie te werken aan 
taalontwikkeling?

• Hoe zorgen we ervoor dat UAF-studenten na het afstuderen ook qua 
taal goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaan?



Welke aanpak is effectief bij het leren van zowel Engels als 
Nederlands voorafgaand aan de studie? Welke knelpunten 
signaleer je in dit proces?



Zou de nadruk van het taalaanbod Nederlands en Engels moeten 
liggen voor de studiestart of zie je ook tijdens de studie 
mogelijkheden voor (extra) taalontwikkeling?



Zie je bij de onderwijsinstelling waarin je talencentrum is 
verbonden ontwikkelingen in de aanscherping van de taaleisen 
Nederlands en Engels? Hoe komen die tot uiting?
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