
395 BIJSTAND EN SCHOLING NA WIN-TRAJECT  
  
1. Algemeen   
  
De Wet inburgering nieuwkomers (WIN) heeft als hoofddoel de sociale zelfredzaamheid van de nieuwkomer 
te vergroten. De nieuwkomer kan ingeburgerd worden waardoor hij kan uitstromen naar scholing of arbeid. 
(artikel 4 lid 3 en artikel 5 lid 1 WIN). Dit uitgangspunt sluit niet naadloos aan op het uitgangspunt van de 
WWB zelf waarbij de nadruk wordt gelegd op arbeid en slechts indien dit niet direct mogelijk is worden de 
mogelijkheden van scholing beoordeeld, om de inschakeling in de arbeid te bewerkstelligen.  
  
In deze richtlijn wordt aangegeven, welke mogelijke toepassing van de WWB geldt na afronding van een 
WIN-traject.  
  

2. WIN traject  
  
Het laatste onderdeel van het inburgeringsprogramma is de doorgeleiding naar de 
arbeidsmarkt. De doorgeleiding moet er voor zorgen dat de overgang naar de 
vervolgactiviteiten goed verloopt. Daarvoor is het van belang dat de aansluiting tussen het 
inburgeringsprogramma en de te verwachten vervolgactiviteiten al bij het uitzetten en plannen 
van het inburgeringsprogramma wordt meegenomen. De doorgeleiding leidt hoofdzakelijk naar 
werk of scholing.  
  

3. HBO-opleiding door WIN’er  
  
WIN’ers kunnen tijdens het WIN traject ontheven worden van de arbeidsverplichtingen. Aansluitend dient er 
door de GSD een trajectplan opgesteld te worden. Om te voorkomen dat het WIN-traject in strijd is met een 
eventueel WWB trajectplan dienen de trajecten zo mogelijk vooraf op elkaar te worden afgestemd. 
  
Vanuit de WIN worden de mogelijkheden op scholing beoordeeld. In alle gevallen wordt een cursus ten 
behoeve van een verbetering van de Nederlandse taal voorgeschreven. Voor de vergroting van de sociale 
redzaamheid zullen de meeste nieuwkomers direct doorgeleid worden naar werk. Een deel van de 
nieuwkomers kan via de SUS/UAF (Stichting UAF Steunpunt/Universitair Asiel Fonds)) een studiebeurs 
(inclusief bijdrage levensonderhoud) krijgen voor het volgen van hoger onderwijs. Het volgen van een HBO 
opleiding of universitair onderwijs met een studiebeurs leidt automatisch tot beëindiging van de WWB 
uitkering. In een groot aantal gevallen is een directe doorstroom naar het HBO of  de universiteit na een 
inburgeringstraject een te grote stap waardoor het HBO of de universiteit een schakeljaar eist. 
  
4. Schakeljaar HBO-opleiding 
  
Het schakeljaar biedt nieuwkomers de gelegenheid om in een periode van één jaar de Nederlandse taal te 
beheersen op een niveau waarop scholing op HBO/WO niveau mogelijk is. Tevens komen de nieuwkomers in 
het Schakeljaar in aanraking met de Nederlandse leerstijl en vaardigheden. 
  
Indien het de SUS/UAF bereid zijn een eventuele studie middels een beurs te vergoeden en indien het CWI 
blijkens een schriftelijke verklaring van mening is dat een Schakeljaar voor een nieuwkomer beschouwd kan 
worden als noodzakelijk voor zijn/haar duurzame inschakeling in de arbeid, kan de GSD toestemming 
verlenen voor het volgen van een Schakeljaar met behoud van uitkering. Voor de goede orde wordt 
opgemerkt dat de ontvangen beurs gedurende het schakeljaar slechts de studiekosten dekt. Een bijdrage in 
de kosten van levensonderhoud is niet inbegrepen. 
  
Overigens kan een dergelijk schakeljaar voor een HBO-opleiding in vergelijkbare omstandigheden ook voor 
andere doelgroepen worden toegepast, indien de individuele omstandigheden daartoe aanleiding geven. 
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