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Voorwoord
Dit jaarverslag 2016 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. Door
onvoorziene omstandigheden is dit jaarverslag iets later dan gebruikelijk gereed gekomen.
In dit verslag hebben we getracht een zo transparant mogelijk beeld te beschrijven van onze
activiteiten en financiële inkomsten en uitgaven, voor zover voor rekening van onze stichting
gebracht. Niet alles waar we mee bezig zijn geweest is tot in detail beschreven, slechts de meest
relevante hoofdzaken zijn benoemd.
Na dit voorwoord vindt u in hoofdstuk 1 het activiteitenverslag, de verantwoording van de (hoofd-)
activiteiten van het bestuur. In hoofdstuk 2 kunt u onze missie lezen. In hoofdstuk 3 kunt u de
activiteiten en verantwoording van de Raad van Toezicht lezen. In hoofdstuk 4 vindt u onze
financiële verantwoording (2016), daaraan is toegevoegd de financiële verantwoording van het jaar
2015. In hoofdstuk 5 vindt u de verklaring van decharge (2016) van de penningmeester door de
“auditcommissie”, na hun onderzoek op 26 augustus 2017. In hoofdstuk 6 vindt u een opgave van de
bij onze stichting betrokken personen per 31-12-2016.
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, 1 september 2017.
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1. Verantwoording activiteiten bestuur
In 2016 hebben we ons vooral bezig gehouden met het versterken van de contacten met andere
organisaties, onze expertise uitgedragen bij expertbijeenkomsten, ondersteunen van individuele
asielzoekers en het onderhouden van bestaande contacten.
Expertbijeenkomsten
We zijn dit jaar als expert op het gebied waar we actief in zijn uitgenodigd voor drie
expertbijeenkomsten. Een bijeenkomst bij het International Insitute of Social Studies in Den Haag van
de groep die het manifest “Aan de slag” opgesteld hebben, een van Unicef Nederland in Almere en
een bijeenkomst van wat kleinere fondsen in Amsterdam. Op al deze bijeenkomsten hebben we onze
uitgangspunten en zorgen op het gebied van onderwijs voor asielzoekers en ongedocumenteerden
uitgebreid kunnen aangeven. Bij sommige bijeenkomsten hebben we gezien dat er iets met onze
opmerkingen en zorgen gedaan werd, bij andere wat minder. We hebben wel gezien dat er veel
mensen en organisaties onze zorgen delen.
Ondersteuning hbo/wo studenten
Regelmatig worden we door vooral hbo-studenten, maar een enkele keer ook door een wo student,
gevraagd om informatie over de doelgroep waar wij ons op richten. Vaak ondersteunen we deze
studenten bij het schrijven van een onderzoeksrapport of eindscriptie en soms geven we een
beoordeling van het betreffende product. Dit jaar hebben we een hbo-rechten student ondersteund
die onderzoek deed naar de scholingsmogelijkheden van ongedocumenteerde asielzoekers. We
waren ook bij de presentatie van het onderzoeksrapport op het azc Gilze aanwezig. Dat gaf ons ook
de mogelijkheid om op dat azc rond te kijken en contacten te leggen.
Individuele ondersteuning
Dit jaar hebben we een erg gemotiveerd uitgeprocedeerd Afghaans meisje van 19 ondersteund bij
haar wens om na haar mbo1-opleiding door te kunnen studeren. Dit heeft veel overleg met het ROC
Kop van NH gekost, maar uiteindelijk is er een gaatje gevonden om dit meisje aan een nieuwe studie
te helpen. We hebben de kosten van deze studie, voor het eerste jaar, kunnen financieren. Helaas
adviseerde haar advocaat kort na aanvang van haar studie om een herhaald asielverzoek in te
dienen, dat direct door de IND afgewezen werd. Hierdoor werd ze direct uitzetbaar en is ze naar een
ander Europees land vertrokken. Dat was natuurlijk erg teleurstellend. Maar dit jaar waren we ook
aanwezig bij de diploma-uitreiking van een voormalig asielzoekster van het azc Den Helder. We
leerde haar kennen in 2011. Ze was super gemotiveerd om laborante te worden en met alleen ISK en
in 2012 NT2 staatsexamen Nederlands, werd ze uiteindelijk toegelaten op het ROC in Utrecht. Haar
droom is uitgekomen in juni 2016 kreeg ze haar mbo4-diploma (klinisch laborante). Het was mooi om
hierbij aanwezig te zijn, vooral omdat haar zussen ook mbo-diploma’s behaald hadden. Naast deze
contacten zijn er meer contacten geweest, vooral vanuit diverse azc’s. Meestal konden we geen
ondersteuning geven omdat de wetgeving dit verbiedt en de andere omstandigheden ook ongunstig
waren.
Contacten met de gemeente Den Helder
We hebben ook dit jaar diverse keren contact met de ambtenaar Vreemdelingenzaken gehad. Deze
contacten kenmerkten zich vooral door wederzijds respect voor elkaars inzichten en rol. Helaas is de
betreffende ambtenaar dit jaar met pensioen gegaan waardoor er nieuwe contacten opgebouwd
moeten worden. Het kost met dit soort contacten vaak jaren om een vertrouwensband op te
bouwen. Dit jaar werd er wederom een ketenconferentie in Den Helder georganiseerd. Dit zijn
belangrijke bijeenkomsten omdat er veel contacten met andere organisaties gelegd kunnen worden.
Het is mooi om te mogen ervaren dat zoveel organisaties en individuele personen zich inzetten voor
het welzijn van asielzoekers. Wij hadden in dit geval als enige organisatie een ervaringsdeskundige,
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een asielzoeker, meegenomen. Deze asielzoeker kon heel goed aangeven waar ze tegenaan liep en
hoe het leven als asielzoeker in Den Helder is.
Contacten met het coa, azc’s in Den Helder
De contacten met medewerkers van de gezinslocatie verliepen in 2016 wat stroef. Nog stroever
waren de contacten met het andere azc in Den Helder, de Doggershoek. Na een overleg met een
aantal managers van het azc Doggershoek en de gezinslocatie werd ons gevraagd om iets te kunnen
betekenen voor een specifieke groep asielzoekers uit Eritrea. Toevallig waren we door een aantal
fondsen gevraagd om voor nieuw fonds een project in te dienen. Dit fonds zou E 200.000,00 verdelen
en een project van tussen de E 50.000,00 en E 75.000,00 zou realistisch kunnen zijn. Samen met een
aantal medewerkers van het azc Doggershoek hebben we een projectvoorstel gemaakt waarbij we
het ROC Kop van NH wilde inhuren voor extra Nederlandse les. Hoewel het projectvoorstel vrijwel
helemaal af was, hebben we het project ingetrokken. De reden was dat we niet overtuigd waren van
de volledige medewerking vanuit het azc Doggershoek. Een van de medewerkers gaf namelijk erg
duidelijk aan dat er geen behoefte was aan inzet van organisaties van buiten het azc, ondanks dat
een van de managers wel om ondersteuning had gevraagd. Omdat ook de betreffende manager niet
tijdig kon aangeven of er voldoende commitment gegarandeerd kon worden en wij wel een garantie
moesten hebben voor een project van minimaal twee jaar richting de subsidiegevers, hebben we op
het laatste moment besloten dat er onvoldoende wederzijds vertrouwen was om dit project te doen.
Teleurstellend natuurlijk, vooral omdat we nadien niets meer van het azc vernomen hebben. We
constateren (al vele jaren) dat het coa zich kenmerkt door een geslotenheid en interne gerichtheid.
Afspraken zijn erg moeilijk te maken. Wij vinden het erg jammer dat het coa erg weinig doet aan het
creëren van draagvlak. Draagvlak is erg belangrijk omdat er anders volkomen verkeerde beelden en
verhalen naar buiten komen die geen recht doen aan de individuele asielzoeker.
Instroom asielzoekers
Het aantal asielzoekers in Nederland neemt af. Dit vooral door de zogenaamde “Turkije-deal” die er
vooral op gericht is om de toestroom van asielzoekers naar Europa te beperken. In Den Helder is in
2016 het derde en tijdelijke azc “Maaskamp” gesloten. Ook loopt het aantal asielzoekers in de
gezinslocatie “Nieuweweg” terug.
Juridische procedures
We hebben dit jaar een aantal keren contact gehad en een bezoek gebracht aan onze advocaat. We
hebben overlegd over een eventuele bodemprocedure tegen de Staat. Ondanks meerdere
aanmeldingen, kon er geen geschikte zaak gevonden worden. We houden deze optie open voor het
geval er een goede voorbeeldzaak gevonden kan worden.
Bestuur en website
Dit jaar hebben twee bestuursleden zich om persoonlijke redenen teruggetrokken uit het bestuur.
Gelukkig konden we dit jaar ook weer een nieuw bestuurslid benoemen. De website is iets aangepast
waardoor deze iets gebruiksvriendelijker geworden is.
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2. Missie 2016
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. Deze procedure is echter erg stroperig
gebleken en doordat er steeds sprake was van wisselingen in de status van asielzoekers moesten er
steeds nieuwe kandidaten gezocht worden. Daarom zijn we voorlopig even gestopt met procederen.
We zoeken sponsoren om een fonds te maken 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. We gaan in 2017 ook op zoek naar meer samenwerking/versterking met andere
organisaties vanuit de gedachte dat je samen sterker staat.
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3. Verantwoording Raad van Toezicht

Kort verslag Raad van Toezicht Robin Hood College, 2016.
De Raad van Toezicht van het Robin Hood College werd in 2016 gevormd door:
E.J. Vos-Brandjes (voorzitter); J. Tolhuijs (secretaris, lid auditcommissie) en L. Kuipers (vicevoorzitter).
In deze samenstelling is dit jaar geen verandering gekomen.
De voornaamste rol van de Raad van Toezicht in 2016 was die van positief kritisch klankbord van het
bestuur. “Positief kritisch” omdat de Raad zich realiseert hoe groot de opdracht is en hoe beperkend
de spankracht van de kleine ideële vrijwilligersorganisatie dan soms door het bestuur ervaren wordt.
De bijeenkomsten van Raad en bestuur hadden net als voorgaande jaren ook in 2016 een inhoudelijk
karakter. Een extra vergadering is gewijd aan de afweging van het bestuur om het projectvoorstel
opvang asielzoekers uit Eritrea al dan niet door te zetten. De Raad van Toezicht meent dat het van
wijsheid en reëel inzicht getuigt dat het bestuur besloten heeft het projectvoorstel terug te trekken.
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4. Financieel verslag 2016

Staat van baten en lasten

Donateurs
Eénmalige
bijdragen

€

Baten
2016
330,00 €

€

-

€

100,00

Subsidies

€

-

€

3.500,00

Overige

€

8,92 €

Totaal

€

338,92 €

2015
425,00

Bedrijfsvoering
Schoolmiddelen
minderjarigen
Schoolkosten
meerderjarigen
Juridische kosten
Overige
Totaal

4.025,00

€

Lasten
2016
554,78 €

€

-

2015
582,85

€

-

€

255,45 €

-

€
€
€

€
€
810,23 €

582,85

Resultaat
2016

2015

Baten

€

338,92 €

4.025,00

Lasten

€

810,23 €

582,85

Voorzieningen

€

Resultaat

€

-

€

-471,31 €

3.442,15

Balans
Activa
31-12-2016
Debiteuren

€

-

Spaarrekening
Bankrekening
Totaal

€
€
€

700,00 €
442,44 €
1.142,44 €

31-12-2015

1.400,00
213,75
1.613,75

Eigen vermogen
Reserveringen
Voorzieningen
Lening > 1 jaar
Lening ≤ 1 jaar
Totaal

€
€
€
€
€
€

Passiva
31-12-2016
31-12-2015
1.142,44 €
1.613,75
€
€
€
€
1.142,44 €
1.613,75

Toelichting staat van baten en lasten 2016 en toelichting op de balans per 31-12-2016

In 2016 hebben vijf donateurs een bijdrage gestort. We hebben E 8,92 aan rente van de bank
ontvangen (over onze spaarrekening). De kosten onder de noemer bedrijfsvoering bestaan uit: huur
postbus, kosten webhosting en bankkosten. We hebben één persoon financieel ondersteund door de
kosten van schoolboeken voor onze rekening te nemen. Individuele bestuursleden en leden van de
Raad van Toezicht hebben de andere kosten voor hun rekening genomen, zoals: vergaderkosten,
telefoonkosten, kopieerkosten, reiskosten en portokosten.
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Op de balans staat ons vermogen dat bestaat uit geld op onze bankrekening en spaarrekening. Het
vermogen is in 2016 door een negatief resultaat met E 471,31 gedaald.
In 2016 hebben we voor het eerst gebruik kunnen maken van een Excel sheet om onze administratie
in vast te leggen. Dit naar aanleiding van een opmerking (vorig jaar) over de vastlegging van onze
financiële administratie door de auditcommissie. Deze Excel sheet is specifiek voor onze organisatie
gemaakt door Petra van Doorn-Lansdorp. In 2017 zullen de kosten voor bedrijfsvoering met ongeveer
E 224,00 dalen doordat we de postbus opgezegd hebben.
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6. Opgave bij de Stichting Robin Hood College betrokken personen (31-12-2016)
Bestuur:
Ton Schuitemaker, LLB, voorzitter/penningmeester a.i.
Julianadorp
Gré de Vries, secretaris
Den Helder
Koos van Dongen, bestuurslid
Den Helder
Brian Möhlmann, bestuurslid
Den Helder
Raad van Toezicht:
Eljo Vos‐Brandjes, voorzitter
Julianadorp
Jasper Tolhuijs, secretaris
Den Helder
Lolke Kuipers, vicevoorzitter
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
Voormalig lid 2e 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.
Prof. dr. Barbara Oomen
Dean Roosevelt Academy (UvU).
Drs. Arie Slob
Voormalig lid 2e Kamer (fractievoorzitter), thans directeur Historisch Centrum Overijssel en Stichting
IJsselacademie.
Drs. Frans Timmermans
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Vicevoorzitter EU, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en lid 2e Kamer.

Buiten bestuurlijk adviseur/medewerker:
Daphne van Honschoten (algemeen) en Steven Buddingh (webmaster) .
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