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Robin Hood wil niet stelen van de rijken
DEN HELDER - Asielzoekers kunnen vaak niet doorleren door hun gebrekkige
Nederlands. Het Robin Hood College wil dat veranderen.
'We gaan geen geld stelen van de rijken. Maar met de vuist op tafel slaan moet soms kunnen.'
'Als je me vijf jaar geleden had gezegd dat ik me druk zou maken om asielzoekers, had ik je
uitgelachen.' Toch is dat precies wat Ton Schuitemaker uit Den Helder nu doet, en wel om het
onderwijs aan asielzoekers en andere nieuwkomers. 'Het kan toch niet zo zijn dat in
Nederland het recht op onderwijs geldt, maar dat het voor sommige groepen praktisch
onmogelijk is een opleiding te volgen.'
Daarmee doelt hij met name op asielzoekers en andere nieuwkomers van achttien jaar en
ouder. Tot hun achttiende hebben zij gratis - en verplicht - onderwijs gehad. Maar daarna
moeten ze zelf voor een vervolgstudie zorgen, en dat lukt velen niet. Hoe veel dat er precies
zijn, is niet bekend. De grootste knelpunten wel: kennis van de Nederlandse taal en wiskunde.
'Ook na de lessen Nederlands kunnen ze vaak niet meer dan vragen hoeveel iets kost of netjes
goedemorgen zeggen. Maar dat is lang niet genoeg om bijvoorbeeld naar het mbo te kunnen.
Ze moeten de mogelijkheid krijgen deze kennis bij te spijkeren, want die is er nu niet.'
Circa zestig middelbare scholen hebben speciale afdelingen voor onderwijs aan nieuwkomers,
zegt Henriëtte Boerboom van Lowan. Die organisatie ondersteunt scholen die lesgeven aan
kinderen van asielzoekers. 'Zij krijgen daar goede Nederlandse les. Maar het komt inderdaad
voor dat mensen op hun achttiende nog niet klaar zijn met het opleidingstraject, en nog
onvoldoende Nederlands spreken. Waar een Nederlands kind tien jaar over kan doen, moeten
zij in twee tot drie jaar presteren. Dat gaat soms niet; een analfabeet zal onze taal heus niet na
zo'n korte tijd beheersen. En scholen die lessen verzorgen voor zestien- tot achttienjarigen
hebben vaak niet de noodzakelijke structuur voor het onderwijs van oudere mensen.'
Meer opleiding is de wens van veel asielzoekers, weet Schuitemaker uit onderzoek in het
asielzoekerscentrum van Den Helder. Vooral technische en administratieve opleidingen
bleken in trek onder de 150 respondenten. De behoefte aan opleidingen is het grootst onder
mensen van 18 tot 39 jaar, waarbij velen van hen tegelijkertijd aangeven in het land van
oorsprong nog nooit naar school te zijn geweest.
Dat 78 procent van de asielzoekers Nederland uiteindelijk moet verlaten, mag geen reden zijn
om geen scholing aan te bieden, zegt Schuitemaker. 'Kennis hebben betekent overleven,
zowel in Nederland als in het land van herkomst. Met een opleiding is de kans veel groter dat
mensen een leefbaar inkomen kunnen vergaren. Als je hier mbo hebt gehaald, ben je in
Afghanistan een hele meneer.'
De initiatiefnemers van het Robin Hood College zullen niet zelf gaan lesgeven. De lessen
worden verzorgd door roc's, waarbij wij het college de kosten draagt. Concrete afspraken met
scholen zijn er nog niet, eerst hoopt Schuitemaker voldoende geld in te zamelen voor een
proefproject in de omgeving van Den Helder.

Zo bezien is het Robin Hood College een 'brave' instelling, erkent hij. 'Wij gaan inderdaad
geen geld stelen van de rijken, maar we willen wel iets veranderen binnen aan de heersende
praktijk. Zoals toen een school een asielzoeker geen onderwijs kon bieden, en dat opeens wel
mogelijk bleek nadat ik met de vuist op tafel had geslagen.'
'Deze initiatieven zouden eigenlijk niet nodig moeten zijn', reageert Henriëtte Boerboom. 'Je
zou toch denken dat Nederland, met al zijn welvaart, niet zou toestaan dat mensen zo'n
achterstand oplopen in hun opleiding.'
Volgens haar moet er nog veel gebeuren, wil dit probleem opgelost zijn. 'Asielzoekers en
andere nieuwkomers kunnen reiskosten en andere schoolkosten vaak niet betalen. En roc's
bieden hen geen nieuwe opleidingen aan, omdat de scholen nu zelf al nauwelijks kunnen
rondkomen. Van de gemeenten kun je, in deze tijden van bezuinigingen, niet veel
verwachten.'
Daarnaast gooit de regel dat asielzoekers niet mogen werken, volgens haar roet in het eten.
'Een stage is een essentieel onderdeel van een mbo-opleiding. Het komt dus voor dat een
nieuwkomer eindelijk aan een opleiding kan beginnen, maar dat hij die niet kan afmaken,
omdat hij geen stage mag lopen.'Het is niet de bedoeling asielzoekers een speciale positie te
geven', stelt initiatiefnemer Ton Schuitemaker. 'Maar hen dezelfde kansen geven als een
Nederlandse jongere zou wel zo netjes zijn.' <
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