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Voorwoord
Dit jaarverslag 2012 heeft ten doel om verantwoording af te leggen en toelichting te geven
op de activiteiten van het bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Robin Hood
College.
In het eerste hoofdstuk staat vermeld waar het bestuur zich in 2012 mee bezig heeft
gehouden, alsmede een korte visie hoe verder te gaan in 2013. Kort gezegd heeft het
bestuur zich bezig gehouden met het opbouwen van de organisatie, ondersteunen van
diverse (ook voormalige) asielzoekers op het gebied van onderwijs, contacten leggen met
andere organisaties en de landelijke politiek. Ook is contact gezocht met een
gespecialiseerde advocaat om een en ander aan de rechter voor te kunnen leggen. Helaas is
het ons nog niet gelukt om financiële middelen aan te trekken, mede doordat onze
voormalige 1e secretaris halverwege 2012 ziek werd. In 2013 zullen we verder bouwen aan
de in 2012 ingezette weg.
In het tweede hoofdstuk van dit verslag leggen we onze missie voor 2013 vast.
In het derde hoofdstuk van dit verslag geeft de Raad van Toezicht een toelichting op haar
activiteiten.
In het vierde hoofdstuk hebben we ons financieel verslag 2012 toegevoegd.
In het vijfde hoofdstuk hebben we het controleverslag van de “auditcommissie” toegevoegd,
tevens decharge van de penningmeester over het verslagjaar 2012.
In het zesde hoofdstuk hebben we een opsomming gemaakt van de bij onze organisatie
betrokken personen (per juli 2013).
Wij hopen dat dit verslag aanleiding geeft om onze organisatie financieel te ondersteunen.
Ton Schuitemaker, LLB
Bestuursvoorzitter

Eljo Vos-Brandjes
Voorzitter Raad van Toezicht

Den Helder, 30 augustus 2013.
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1. Verantwoording bestuur

Het jaar 2012 heeft vooral in het teken gestaan van het opbouwen van onze organisatie. Na
de inschrijving in de KvK Alkmaar konden we een bankrekening en postbus aanvragen en
hebben we een formele beleidsnota geschreven welke nodig was om de Anbi-status bij de
belastingdienst aan te kunnen vragen. Dat is gelukt. Daarna zijn we verder op zoek gegaan
naar leden voor onze Raad van Aanbeveling. Ook dat is gelukt. Ook hebben we begin dit jaar
gesproken met diverse Tweede Kamerleden, zoals Sharon Dijksma (PvdA), Gerard Schouw
(D66), Joel Voordewind (CU) en Cora van Nieuwenhuizen (VVD). Uiteindelijk heeft Gerard
Schouw schriftelijke Kamervragen ingediend bij de ministers van Onderwijs en Asiel. De
antwoorden waren teleurstellend, vooral gebaseerd op de EU Richtlijn minimum normen
voor opvang. Op 8 juni 2012 hebben we een symposium over het recht op onderwijs
georganiseerd in het gebouw van het ROC Kop van NH. Hierbij kregen we erg veel
medewerking van het ROC (en studenten van het ROC). Het ROC Kop van NH heeft ook
vrijwel alle kosten op zich genomen. Er waren een aantal goede sprekers aanwezig en ook de
belangstelling viel niet tegen. Een van de sprekers was mr. Jelle Klaas, advocaat bij Fischer
Advocaten te Haarlem (gespecialiseerd in sociaal economische mensenrechten). Daarnaast
hebben we in 2012 ook gesproken met de “onderwijsman” van het COA Rijswijk, Lex
Boogerd, over de problemen die we geconstateerd hadden betreffende onderwijs voor
asielzoekers. Lex Boogerd heeft n.a.v. de schriftelijke vragen van Gerard Schouw het
ministerie van OC&W geadviseerd. Kennelijk was het ministerie van OC&W niet erg onder de
indruk van de adviezen, gezien een latere reactie die wij mochten ontvangen. Dat zullen we
iets verderop nader toelichten. In juni 2012 werd onze website gelanceerd, gemaakt door
een vrijwilliger, (student) Stephan Kuipers.
Eind augustus 2012 hebben wij onder meer een Armeense uitgeprocedeerde asielzoeker
(19) die erg graag naar school wilde, bij het ROC Kop van NH aangemeld voor een mbo-1
opleiding. Maar helaas wilde het ROC Kop van NH David Z. niet inschrijven op grond van de
huidige Nederlandse wetgeving. Na een dag werd hij uit de klas gehaald en naar huis (Azc
Den Helder) gezonden. Omdat wij van mening zijn dat het niet kunnen of mogen inschrijven
van David in strijd is met Europees en Internationaal recht, hebben wij contact gezocht met
advocaat mr. Jelle Klaas. Deze advocaat heeft eerst een bezwaarprocedure bij het ROC Kop
van NH gevoerd. Na een uitspraak van het College van Bestuur van het ROC Kop van NH
(afwijzing bezwaar op grond van artikel 8.1.1 lid 1 sub c van de WEB juncto art. 8 Vw 2000),
zijn we gezamenlijk in overleg met het ROC Kop van NH gegaan. In dit gesprek gaf de
voorzitter van het College van Bestuur, Aad de Wit, aan ook niet blij te zijn met deze
afwijzing omdat ze David eigenlijk graag les willen geven. Afgesproken is dat “onze”
advocaat een procedure tegen de Staat der Nederlanden gaat voeren (op basis van
toevoeging voor David) waarbij het ROC Kop van NH als een soort “sympathisant” zal
optreden. Advocaat Jelle Klaas heeft inmiddels diverse wetenschappers gevraagd in een
zogenaamde “denktank” mee te denken over de te voeren procedure tegen de Staat.
Advocaat Jelle Klaas heeft eerder, in een procedure tegen de Staat over het probleem van
het stagelopen van ongedocumenteerden, een klinkende overwinning behaald. Later (eind
2012) heeft minister Lodewijk Asscher gezegd deze uitspraak van de Rechtbank Den Haag te
zullen respecteren en uitvoeren.
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Gedurende 2012 zijn we onder meer ook ondersteund door Prof. Dr. Fons Coomans (UvM).
Hij heeft ons onder meer geholpen bij de schriftelijke Kamervragen. Ook heeft Prof.
Coomans een reactie gegeven op de antwoorden van de ministers, zie onze Facebookpagina.
In november 2012 hebben we ook een brief aan het ministerie van OC&W gezonden waarin
wij onze zorgen over bepaalde ontwikkelingen en feiten hebben geschetst. Op 30 januari
2013 kregen we antwoord van het ministerie. Een teleurstellende reactie waaruit
opgemaakt kan worden dat het ministerie van onderwijs geen rekening houdt met dwingend
Europees recht, zoals artikel 2 Eerste Protocol EVRM: “Niemand mag het recht op onderwijs
worden ontzegd”, noch oplossingsgericht wil meedenken. Het ministerie wist ons het
volgende te melden: “De wetgever acht het voor mensen die niet rechtmatig in Nederland
verblijven gerechtvaardigd om een beperking te leggen op het recht op onderwijs, omdat
hiermee een belangrijk maatschappelijk doel wordt gediend: namelijk het ontmoedigen van
verblijf van illegale vreemdelingen in Nederland”. Dat is een vreemde redenering, zeker voor
een ministerie dat ook zegt “te staan voor het recht op onderwijs dat een onvervreemdbaar
recht is en geldt voor alle kinderen in Nederland, zonder onderscheid”, omdat het volgen
van onderwijs het vreemdelingenbeleid helemaal niet doorkruist. In het geval van David (als
voorbeeldgeval) zal het volgen van onderwijs het eventueel uitzetten van hem niet
tegenhouden. Daarnaast tolereert de Staat David door hem te voorzien in opvang (in het Azc
Den Helder) en leefgeld. Dus: waar gaat dit eigenlijk over en in hoeverre is David dan
eigenlijk nog illegaal in Nederland als op grond van een wettelijke regeling David wel opvang
en leefgeld krijgt? Ook hebben we eind 2012 de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs
gevraagd aandacht te willen besteden aan onderwijs voor asielzoekers en
ongedocumenteerden. Helaas blijft het tot op heden erg stil. Daarnaast hebben we bij het
nieuwe College voor de Rechten van de Mens een onderbouwde klacht ingediend. Na een
eerste telefonische reactie blijft het ook bij dit college erg stil. Ook hebben we diverse
Kamerleden emailtjes gezonden en persberichten aan de media gezonden. Vrijwel geen
enkele reactie! Het lijkt er erg op dat iedereen in Nederland het probleem wegkijkt. Dat is
natuurlijk gemakkelijk: dan bestaat het probleem, dat kennelijk gevoelig ligt, niet meer.
Maar dat zal ons er niet van weerhouden om door te gaan op de ingeslagen weg. Het
uitsluiten van onderwijs voor bepaalde groepen in de Nederlandse samenleving is gewoon
onaanvaardbaar en onrechtmatig (levert mogelijk zelfs een onrechtmatige daad op jegens
belanghebbenden) omdat het in strijd is met Europees en Internationaal recht. Dat zullen we
blijvend aan de orde stellen!
We willen ook nog melden dat we contacten onderhouden met andere organisaties, zoals
Defence For Children, UAF en Vluchtelingenwerk Den Helder. Maar natuurlijk ook met onze
eigen Raad van Toezicht, waar de bestuursvoorzitter regelmatig overleg mee heeft. Ook
hebben we als bestuur in 2012 een erg prettig gesprek gehad met de wethouder Onderwijs
en de burgemeester van Den Helder.
Hoe nu verder in 2013?
We bouwen verder op de in 2012 ingeslagen weg. Dat betekent dat we ons vooral bezig
zullen houden met het op de kaart zetten van het recht op onderwijs voor iedereen, dus ook
voor asielzoekers. We zullen hoe dan ook de rechter vragen een oordeel te vellen. Daarnaast
zullen we trachten financiële middelen te vinden om onze organisatie en juridische
procedures te financieren. Dit laatste is de grootste uitdaging omdat het lastig is om
financiële middelen te vinden in een tijd van economische neergang.
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2.

Missie 2013

Onze missie is dat wij mensen in Nederland willen ondersteunen die problemen ondervinden
bij het uitoefenen van hun recht op onderwijs. Daarbij maakt het ons niet uit om wie het
gaat of in welke positie iemand verkeert, omdat het recht op onderwijs een universeel en
fundamenteel mensenrecht is zoals ook vastgelegd in het EVRM en in de UVRM.
De zwakste groep in de Nederlandse samenleving blijken asielzoekers van 18 jaar en ouder
te zijn. Asielzoekers hebben, in afwachting op een besluit van de IND of een beroep bij de
rechter, veel vrije tijd (ze mogen namelijk ook niet werken) die ze nuttig kunnen gebruiken
voor onderwijs zodat ze met de opgedane kennis een leefbaar inkomen kunnen verwerven,
in Nederland of in het land van herkomst. In bepaalde gevallen mogen asielzoekers van 18
jaar en ouder niet naar school omdat de Nederlandse wet dat niet toestaat, of omdat ze de
Nederlandse taal onvoldoende beheersen (ze mogen meestal ook geen taalles volgen) of
omdat ze het schoolgeld of bijkomende kosten en/of reiskosten niet kunnen betalen.
De Stichting Robin Hood College wil asielzoekers van 18+ helpen om zich te ontwikkelen
door passend beroepsgericht onderwijs aan te laten bieden via reguliere ROC’s. Uit
uitgebreid onderzoek (zie het rapport “Verloren tijd” van de Adviescommissie voor
Vreemdelingenzaken van 22-3-2013 en onze nota “Asiel- en nieuwkomersonderwijs 18+”
van 20 januari 2012) is gebleken dat deze behoefte erg groot is. Jonge en iets minder jonge
volwassenen willen graag doorleren. Het biedt hen een zinvolle dagbesteding, contact met
leeftijdgenoten en het leidt af van de emotionele, sociale en praktische problemen waar ze
dagelijks mee worstelen. Maar wat onderwijs vooral doet: het biedt hoop en geloof in een
betere en zinvolle toekomst, hier in Nederland of in het land van herkomst.
We hebben de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan en overlegd met diverse scholen en
instanties. Soms vragen we het ministerie van OC&W om scholen op hun
verantwoordelijkheid te wijzen en soms vragen we Defence for Children om hulp,
bijvoorbeeld als minderjarige asielzoekers door scholen geweigerd worden. We hebben ook
overlegd met de top van het ministerie van OC&W en met verschillende 2e Kamerleden.
Desondanks mogen of kunnen veel asielzoekers van 18 jaar en ouder nog steeds niet naar
school. Daarom hebben we advocatenkantoor Fischer te Haarlem ingeschakeld om een
bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat te beginnen om het recht op onderwijs (ook
voor asielzoekers) aan de Nederlandse rechter voor te leggen. De Nederlandse wet is
namelijk niet in overeenstemming met Europees recht (EVRM) en door Nederland
ondertekende Internationale verdragen (zoals het IVESCR), en dat is naar onze menig (en
diverse Nederlandse professoren in mensenrechten en onderwijs) onrechtmatig.
We zoeken sponsoren om een fonds te maken van –voorlopig- ongeveer € 25.000,00 om
jongeren met kleine bijdragen te ondersteunen en de juridische procedures te financieren.
Wij houden ons niet met asielprocedures bezig en zijn ook geen politieke organisatie. Wij
zijn een idealistische organisatie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat niemand binnen onze
organisatie enige vergoeding krijgt, ook geen onkostenvergoeding. Onze organisatie is door
de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Voor meer informatie over onze organisatie zie onze website: www.robinhoodcollege.nl of
onze facebookpagina: RobinHoodcollege Den Helder.
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3. Verantwoording Raad van Toezicht

Kort verslag Raad van Toezicht Robin Hood College, 2012.
De Raad van Toezicht van het Robin Hood College werd in 2012 gevormd door:
E.J. Vos-Brandjes (voorzitter); J. Tolhuijs (secretaris) en L. Kuipers (lid/auditcommissie). In
deze samenstelling is dit jaar geen verandering gekomen.
De Raad heeft dit jaar vier keer in voltallige setting met de bestuursvoorzitter Ton
Schuitemaker vergaderd over het beleid en de kaders van de inzet van het Robin Hood
College.
In de eerste maanden van 2012 was de Raad nauw betrokken bij het inhoudelijk
voorbereiden van het symposium Recht op onderwijs waarmee de start van het Robin Hood
College gemarkeerd werd.
De voorzitter van de Raad en de bestuursvoorzitter hebben tenminste maandelijks contact
gehad om de voortgang van lopende dossiers te bespreken.
De heer Kuipers
(auditcommissie) heeft de controle, namens de Raad van Toezicht, van de financiële
administratie verricht (naast een bestuurslid en een buiten bestuurlijk medewerker).
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4. Staat van baten en lasten over 2012
INKOMSTEN

UITGAVEN

Donateurs

€ 215,00

Bankkosten

€ 75,39

Eenmalige bijdragen

- 125,79

Kosten postbus

- 211,82

Lening bestuurslid

- 500,00

Briefpapier & naw stickers

- 113,88

Webhosting & domeinnamen

- 176,06

€ 840,79
=======

Saldo bankrekening

€ 577,15
- 263,64
€ 840,79
========

BALANS PER 31-12-2012
ACTIVA
Saldo bankrekening

PASSIVA
€ 263,64

Lening bestuurslid

€ 500,00

Risico juridische procedure

- 1.100,00

Negatief eigen vermogen

- -1.336,36

€ 263,64
========

€ 263,64
=========

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012
Vijf donateurs hebben een bijdrage gestort. De eenmalige bijdragen bestaan uit een tweetal
bijdragen tijdens of na ons symposium in juni 2012 in Den Helder en nog een andere kleine
bijdrage. Een bestuurslid heeft een lening verstrekt van € 500,00.
De uitgaven spreken voor zich. Toch zijn niet alle uitgaven opgesomd. Dit is gelegen in het
feit dat een aantal bestuursleden kosten voor hun rekening hebben genomen. Gedacht moet
worden aan de oprichtingskosten zoals notariskosten, inschrijvingskosten Kamer van
Koophandel, portokosten, kosten enveloppen, kosten voor het symposium recht op
onderwijs in Den Helder, promotiemateriaal en kosten voor een marktkraampje. Ook
telefoonkosten, vergaderkosten en reiskosten zijn niet opgenomen. Bestuursleden, leden
van de Raad van Toezicht en andere betrokkenen krijgen geen onkostenvergoeding, dit is
gelegen in de afspraken die daarover gemaakt zijn. De balans behoeft slechts één nadere
toelichting. We hebben ons garant gesteld voor de kosten van een juridische procedure. Het
is onzeker of deze kosten ook daadwerkelijk (geheel) voor onze rekening komen.
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5. Decharge penningmeester Robin Hood College te Den Helder
Ondergetekenden, Lolke Kuipers vicevoorzitter Raad van Toezicht, Albert van Varik
vicevoorzitter bestuur en Kobi van Varik buiten bestuurlijk medewerker, van de Stichting
Robin Hood College te Den Helder, verklaren hierbij het financieel verslag van de
penningmeester a.i. als leden van de auditcommissie van genoemde stichting gecontroleerd
te hebben. Zij verklaren de afschriften van de ING Bank en bijbehorende stukken gezien en
gecontroleerd te hebben. Zij verklaren nota genomen hebben van de mededeling van de
penningmeester a.i. dat er geen contante kas aanwezig is of geweest is, en verklaren geen
aanleiding te zien aan deze mededeling te twijfelen. Zij verklaren tevens nota genomen te
hebben van de mededeling van de penningmeester a.i. dat er door de bestuursvoorzitter
een mondelinge toezegging is gedaan aan Fischer Advocaten te Haarlem, inhoudende een
financiële garantstelling inzake een juridische procedure. Zij verklaren nota genomen te
hebben dat deze garantstelling, volgens mededeling van de penningmeester a.i.,
ingeschat moet worden op maximaal € 1.100,00, inhoudende griffierechten en kosten bij
verlies van de procedure, volgens mondelinge opgave en inschatting van Fischer Advocaten
te Haarlem.
Ondergetekenden verklaren dat genoemd verslag van de penningmeester a.i. een getrouw
beeld van de werkelijke situatie m.b.t. de financiële positie, inkomsten en uitgaven en
financiële risico’s van genoemde stichting weergeeft.
Zij verlenen de penningmeester a.i. decharge voor zijn financieel beheer en verantwoording
van genoemde stichting, over het financiële verslagjaar 2012.
Aldus getekend te Den Helder op 30 augustus 2013.

Lolke Kuipers, vicevoorzitter Raad van Toezicht

Albert van Varik, vicevoorzitter bestuur

Kobi van Varik, buiten bestuurlijk medewerker

Ton Schuitemaker, penningmeester a.i.

8

6. Opgave bij de Stichting Robin Hood College betrokken personen (per juli 2013)
Bestuur
Ton Schuitemaker, LLB, voorzitter/penningmeester a.i.
Julianadorp
Gré de Vries, secretaris
Den Helder
Koos van Dongen, vice‐voorzitter
Den Helder
Albert van Varik, 2e vice‐voorzitter
Den Helder
Raad van Toezicht
Eljo Vos‐Brandjes, voorzitter
Julianadorp
Jasper Tolhuijs, secretaris
Den Helder
Lolke Kuipers, vice‐voorzitter
Den Helder
Raad van Aanbeveling
Prof. dr. Fons Coomans
Hoofd afdeling Internationaal en Europees Recht Universiteit van Maastricht, UNESCO Chair in Human Rights and Peace.
Drs. Kathleen Ferrier
e
Voormalig lid 2 Kamer, lid VN commissie iERG.
Mr. Mark Leijen
Asieladvocaat te Alkmaar (Leijen & Nandoe), bestuurslid Vereniging Asieladvocaten en –Juristen Nederland.
Mr. Dunja Monker
Docent Recht Hogeschool van Amsterdam, Domein Maatschappij en Recht (coördinator minoren).
Prof. dr. Barbara Oomen
Dean Roosevelt Academy (UvU).
Drs. Arie Slob
Lid Tweede Kamer (fractievoorzitter), o.m. voormalig docent maatschappijleer middelbaar onderwijs.
Drs. Frans Timmermans
e
Voormalig lid 2 Kamer, Minister van Buitenlandse Zaken.
Intermediair
Jan de Moel
Vluchtelingenwerk Den Helder.
Buiten bestuurlijke medewerkers/adviseurs
Kobi van Varik en Daphne van Honschoten (algemeen) en Steven Buddingh (webmaster) .
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