‘Iedereen moet zich kunnen ontplooien’
Robin Hood College wil onderwijs voor asielzoekers

DEN HELDER – De regelgeving van de Nederlandse overheid draagt er mede aan bij dat
asielzoekers die wachten op een verblijfsvergunning nauwelijks onderwijs kunnen volgen.
Ton Schuitemaker en zijn medestanders van het Robin Hood College willen hier iets aan
doen. Niet omdat zij vinden dat asielzoekers zielig zijn, maar juist omdat iedereen recht op
onderwijs heeft.

Ton Schuitemaker hielp Nasari Kena met haar studie voor Laborante. (Foto: aangeleverd)

Wie in een asielzoekerscentrum zit, weet zich gebonden aan allerlei regels. Een gevolg
daarvan is dat ze ook geen onderwijs kunnen volgen. Dat laatste is een doorn in het oog van
bestuursvoorzitter Ton. “Uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen mogen hier blijven tot
het nageslacht volwassen is. In de tussentijd kunnen ze hun tijd niet nuttig gebruiken. Ik
begrijp dat we niet iedereen op kunnen vangen, maar het is toch van de zotte dat mensen zich
niet mogen ontplooien? Als dat wel zou kunnen, dan hebben ze in ieder geval iets gehad aan
hun verblijf in Nederland. Een vak leren kan hen in het land van herkomst ook verder helpen."
Politieke agenda
Om iets aan de regelgeving te veranderen probeert het Robin Hood College het vraagstuk van
onderwijs voor asielzoekers en nieuwkomers op de politieke agenda te krijgen. Dat zoiets een
kwestie van een lange adem is, beseft Ton terdege. “Samen met mijn team probeer ik door
middel van vragen de landelijke partijen op het juiste spoor te brengen. En als er dan toevallig
een kopstuk naar Den Helder komt, dan zorg ik dat ik die de hand schud en terloops Robin
Hood ter sprake breng."
Juridische procedure
De Nederlandse wetgeving voldoet volgens Ton niet aan Europese wet- en regelgeving,
vooral op het onderdeel mensenrechten. "Niemand mag het recht op onderwijs ontzegd
worden. Samen met een advocaat onderzoeken we de mogelijkheden om de Nederlandse wet
te laten toetsen door een Nederlandse rechter of het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens. Daarbij worden we ondersteund door een professor internationaal en Europees recht."
Uren inkopen
Naast de politieke agenda en wetgeving, helpt de stichting nieuwkomers met het volgen van
onderwijs. Het Robin Hood College is anders dan de naam doet vermoeden geen
onderwijsinstelling, maar zij koopt uren in bij scholen. Zo is er inmiddels een
intentieovereenkomst getekend met het ROC Kop van Noord-Holland, vertelt Ton. “Daar
liggen heel goede contacten. Het ROC ziet onze plannen zitten en het is de bedoeling dat daar
onderwijs gegeven gaat worden.”

Studiemateriaal
Omdat asielzoekers zonder verblijfsvergunning geen studiefinanciering krijgen, helpt de
stichting ook bij de aanschaf van studiemateriaal. “Ik heb laatst een studente uit Irak geholpen
met een laptop. Zij heeft inmiddels een verblijfsvergunning, waardoor ze gelukkig wel
studiefinanciering krijgt, maar kan desondanks toch onze steun gebruiken. Echt heel knap hoe
Nasari haar studie voor Laborante volgt.”
Dezelfde wijze
Tijdens zijn werkzaamheden voor de stichting loopt Ton nog wel eens tegen wijd verspreide
misverstanden aan. “Mensen denken dat het Robin Hood College bestaat om asielzoekers
méér rechten te geven dan Nederlanders hebben. Dat is natuurlijk niet zo, maar wat is er tegen
om ze dezelfde rechten te geven en ze op dezelfde manier te behandelen? Mensen gaan niet
voor de lol in een asielzoekerscentrum zitten, want zo gezellig is het daar niet.” Volgens Ton
houdt het volgen van een studie de mensen ook bezig. “Onderwijs en andere activiteiten
helpen hen om zichzelf te ontplooien én om iets bij te dragen aan de Nederlandse
maatschappij. Daar kan niemand tegen zijn.”
Het Robin Hood College is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat
95 procent van de inkomsten besteed worden aan degenen die het nodig hebben. Donateur
worden? Kijk op www.robinhoodcollege.nl voor meer informatie. Naast particulieren is het
ook voor bedrijven mogelijk om de stichting te ondersteunen.
Bron: Den Helder op Zondag, 23-9-2012.
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