Helderse stichting bepleit recht op
onderwijs asielzoekers (Helderse Courant 24-5)

DEN HELDER - De titel van het symposium dat op vrijdag 8 juni in Den Helder de start inluidt
van het Robin Hood College klinkt als een open deur. Volgens artikel 26 van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens heeft immers iedereen recht op onderwijs of mag het
recht op onderwijs niemand ontzegd worden … Een wettelijke belemmering is er dan ook
niet. Toch is het voor asielzoekers van 18 jaar en ouder, die in afwachting zijn van een
verblijfsvergunning in Nederland, vrijwel onmogelijk om onderwijs te volgen.

Het Robin Hood College, een initiatief van de Helderse Ton Schuitemaker en zijn mede
bestuursleden, trekt zich het lot van deze nieuwkomers aan en is voortvarend op zoek naar
medestanders om te helpen de drempels te slechten, om hen via het onderwijs kansen te
bieden om te bouwen aan een hoopvolle toekomst.
In een lijvige notitie schetst hij het probleem en onderbouwt hij de oplossingsrichtingen.
Sommige heel praktisch: fondsen om schoolgeld te betalen of onderwijsplekken bij
bijvoorbeeld een ROC in te kunnen kopen; andere van meer strategische aard: lobby bij de 2e
kamer om leerrecht leeftijdsloos te maken of asielzoekers tenminste de kans te geven om
door te werken zelf het geld voor een opleiding bij elkaar te schrapen. Het Robin Hood
College is vooral doelgericht. Niet de ambitie om zelf een school te starten, wel de inzet om
concreet mensen toe te leiden naar onderwijs en een startkwalificatie voor een beter toekomst,
in Nederland of het land van herkomst.
Het draagvlak voor het Robin Hood College lijkt groot, de raad van aanbeveling kent
klinkende namen, zoals: prof. Dr. Fons Coomans (Universiteit van Maastricht), Kathleen
Ferrier (2e Kamerlid CDA), mr. Mark Leijen (asieladvocaat), mr. Dunja Monker (docent
Recht Hogeschool van Amsterdam), prof. Dr. Barbara Oomen (Universiteit van Utrecht),
Drs. Arie Slob (2e Kamerlid CU) en Drs. Frans Timmermans (2e Kamerlid PvdA).

Parallel aan fondsenwerving en lobby, wil het Robin Hood College met een inhoudelijk
symposium de problematiek waar zij zich voor inzet voor een breder publiek toelichten om
daarmee het maatschappelijk draagvlak te vergroten. Sprekers op het symposium zijn o.m.:
advocaat mr. Jelle Klaas (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten), Belkes
Petterson- Khoja (Cultuur Coach en ervaringsdeskundige) en Daphne van Honschoten ( COAmedewerker). Enkele jongeren waarmee Robin Hood in contact is, treden naar voren om hun
wens om toegang te krijgen tot het Nederlandse onderwijs toe te lichten. Het geheel wordt
geleid door dagvoorzitter Jack W. Beneker, de Helderse stadsdichter met wortels in het
onderwijs.
Het symposium in het auditorium van het ROC Kop van Noord Holland aan de Kievitstraat in
Den Helder is op 8 juni van 14.00-16.30 uur en is voor elke geïnteresseerde gratis
toegankelijk. Aanmelden kan tot 2 juni via: secretariaatrobinhoodcollege@hotmail.com

