
Statushouder, leren en werken 
op hbo niveau én ambities in de 
energiesector?

• Wil jij graag leren én werken in de energiesector?
• Heb jij een passie voor techniek?
• Ben jij bereid de Nederlandse taal te verbeteren?
• Heb jij diplomawaardering mbo-4 of havo met wiskunde en natuurkunde?

Het UAF, HAN en SEECE bieden statushouders een leer-en-werktraject aan 
met uitzicht op een erkend Nederlands diploma en een baan in de 
energiesector. Je kunt gaan leren en werken in functies zoals engineer, 
voorbereider, technisch specialist of ontwerper.

Start: 25 januari 2021
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Het programma
Het eerste half jaar, 4 dagen per week, 
voorbereiden op leren en werken in de 
energiesector door:
• niveau Nederlands verbeteren van niveau B1 

naar minimaal B2, inclusief examen;
• niveau Engels verbeteren van niveau A2 naar 

minimaal B1;

• opfrissen wiskunde & natuurkunde;
• vaardigheidsontwikkeling zoals 

samenwerken, projectmatig werken en 
presentatietechnieken;

• keuze AD-opleiding in de techniek;
• sollicitatietrainingen en actief aan de slag 

met het vinden van werk.

Daarna een Associate degree-programma in
de techniek, bij de HAN University of Applied
Sciences, bijv. elektrotechniek of 
werktuigbouwkunde. Deze hbo-opleiding 
duurt twee jaar, waarin je één dag per week les 
krijgt en drie of vier dagen aan het werk bent.

Voor wie
Je bent een statushouder met:
• diplomawaardering mbo-4 of havo met 

wiskunde en natuurkunde (minimale eis);
• minimaal Nederlands op B1-niveau;
• minimaal Engels op A2-niveau;
• passie en/of werkervaring in de techniek.

Interesse en aanmelding
Ben je geïnteresseerd? Meld je dan snel aan 
voor de online informatiebijeenkomst op 19 
november! Stuur een mail naar 
talencentrum@han.nl met jouw naam en e-
mailadres. Je ontvangt een link om de 
bijeenkomst te volgen.

Belangrijke data:
• 19 november is de online 

informatiebijeenkomst.
• 3 december is de deadline voor de 

aanmelding voor het leerwerktraject. 
• De intaketoetsen en toelatingsgesprekken 

vinden plaats tussen 10 en 17 december 
2020.

• Het leerwerktraject start op 25 januari 
2021. De lessen zijn deels fysiek en deels 
online.

Vragen?
Neem dan contact op met: Hanni
Wongsosumarto (UAF)
hanni.wongsosumarto@uaf.nl.

Het leerwerktraject in de energiesector
is een initiatief van Stichting voor
Vluchteling-Studenten UAF, HAN-
Talencentrum en SEECE; een 
samenwerkingsverband van de HAN met
energiebedrijven waaronder Alliander,
TenneT, DNV GL en IPKW.

Online Informatiebijeenkomst
Donderdagmiddag 19 november 
2020 om 14:00 uur is er een  
online informatiebijeenkomst 
over dit programma.
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