Robin Hood College wint kort geding
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Den Helder – Het vanuit Den Helder opererende Robin Hood College heeft donderdag een mooie
overwinning geboekt bij de rechtbank in Lelystad. Daar diende een kort geding tegen het ROC
Flevoland en de Almeerse Scholen Groep (ASG). Inzet was de vraag of de ongedocumenteerde Saada
wel of niet examen mocht doen.
Het geding was namens Saada, een ongedocumenteerde jonge vrouw uit Kenia, aangespannen door
mr. Jelle Klaas en mr. Caroline Forder van Fischer Advocaten te Haarlem. Fischer Advocaten is een
advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in rechtshulp aan gemarginaliseerde groepen die te maken
hebben met uitsluiting.
Inzet van het geding was de vraag of Saada examen mag doen bij het ROC Flevoland. Saada volgde
sinds 2011 Nederlandse les bij het Echnaton (onderdeel van de Almeerse Scholen Groep ASG).. Als
vervolg hierop startte Saada in september 2013 met de opleiding arbeidsmarktgekwalificeerd
assistent (mbo1) bij de Praktijkschool Pro Almere (onderdeel van ASG). De examinering is uitbesteed
aan het ROC Flevoland. Het betreffende ROC weigerde Saada in te schrijven voor de examens omdat
Saada op dit moment geen verblijfsdocumenten kan overleggen.
Minderjarig
Bij aanvang van haar studie in 2011 was Saada nog minderjarig waardoor zij leerplichtig was. Toen
Saada aan haar opleiding arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA) begon was zij meerderjarig,
echter omdat de studie Nederlands benodigd was om de AKA te kunnen volgen (op Nederlandse
scholen wordt immers in het Nederlands les gegeven) dient dit als één opleiding gezien te worden.
Ook dit onderdeel werd door het ROC Flevoland niet onderkend.
De kort geding rechter maakte kortte metten met de weigerachtige houding en onjuiste toepassing
van de wet door het ROC Flevoland en veroordeelde het ROC tot directe toelating van Saada tot de
examens. De inhoudelijke uitspraak volgt op 17 april 2014.
Robin Hood
De Stichting Robin Hood College ondersteunde Saada (ook financieel) bij dit geding, zoals vele andere
asielzoekers en ongedocumenteerden in Den Helder en elders die graag naar school willen maar die
daarin of door scholen of de Nederlandse Staat in belemmerd worden. Strijdig met Europese en
Internationale mensenrechten. Op 28 april 2014 zal een mondelinge zitting plaatsvinden bij de
meervoudige kamer van de Rechtbank Den Haag. Daar is de Staat door mr. Jelle Klaas en Caroline
Forder van Fischer Advocaten, namens een aantal ongedocumenteerde vreemdelingen uit Den
Helder, gedaagd te verschijnen.

