Verslag van het gesprek tussen een delegatie van het Robin Hood College en het COA op 11 juni
2014 in Rijswijk.

Aanleiding
Een aantal voor asielzoekers hinderlijke situaties waar het Robin Hood College in de praktijk van de
asielzoekers opvang tegen aan loopt.
Onderwerpen
Het Robin Hood College heeft voorafgaande aan het gesprek in een brief d.d. 20 april 2014 8 punten
kort beschreven waar het gesprek wat het Robin Hood College betreft over zou moeten gaan.
Deelnemers
Het Robin Hood College was vertegenwoordigd door Ton Schuitemaker, Kobi van Varik in haar
hoedanigheid van vrijwilliger huiswerkbegeleiding op het AZC in Den Helder en Pim Veltkamp voor de
verslaglegging. Het COA werd vertegenwoordigd door Janet Helder, lid van het COA bestuur en Lex
Boogerd de specialist en beleidsadviseur COA Onderwijs en educatie.
Uit het inleidend praatje blijkt dat de COA bestuurder het streven van het Robin Hood College zeer
sympathiek vindt en dat het streven overeen komt met het COA. Er is nog een hoop te doen op het
gebied van Onderwijs en asielzoekers opvang.
Problemen met legitimatie
In Den Helder zijn er problemen wat legitimatie betreft bij uitgeprocedeerde asielzoekers die
bijvoorbeeld in aanraking komen met de politie. Ze kunnen zich niet legitimeren en worden mede
daardoor zes uur in hechtenis gehouden(voorbeeld van besproken). Scholen zijn van mening dat een
leerling zich moet kunnen legitimeren om een les te kunnen volgen.
Er zijn volgens Lex twee zaken die spelen, het bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland, dit kan met
behulp van de woonverklaring en de vaststelling van de identiteit, dat is een moeilijker zaak. Janet
geeft aan dat dit is aangekaart bij het ministerie en dat het zoeken is naar een praktische oplossing.
Het verstrekken van een woonverklaring aan inwoners van een gezinslocatie kan in bepaalde
gevallen worden ingezet maar niet als volledige vervanging van een identiteitsbewijs, daar gaat nu
aan gewerkt worden. Ton Schuitemaker geeft aan dat dit eigenlijk een tijdelijke oplossing zou
moeten zijn, totdat er een definitieve oplossing komt.
Veel verhuizingen slecht voor kinderen.
Er is inmiddels een verhuisprotocol opgesteld. Met ouders die zelf willen verhuizen wordt een
gesprek aangegaan om hun duidelijk te maken dat de verhuizingen slecht zijn voor de kinderen. Het
COA heeft te maken met krimp en groei van het aantal asielzoekers en moet dan opvang capaciteit
sluiten of uitbreiden met verhuizingen tot gevolg. Uitgangspunt is zo veel mogelijk de verhuizingen
beperken. Nu is er weer een noodsituatie door de sterke toename van het aantal asielzoekers.
Gedacht wordt aan het realiseren van gemengde opvang waar men dan langere tijd kan verblijven.
De verhuizingen in de eerste fase zijn niet te voorkomen dat zijn de noodzakelijke specialistische

voorzieningen waar iedere asielzoeker door heen moet. Het aantal verplaatsingen is inmiddels
afgenomen.
Bekendheid regelgeving bij scholen en stagebedrijven
Opvallend is dat scholen zo slecht op de hoogte zijn van de regelgeving van studie mogelijkheden van
asielzoekers, wat al tot een kortgeding heeft geleid met een ROC en dat het Robin Hood College
heeft gewonnen. Het COA geeft aan dat via de COA medewerkers in hun contacten met scholen
uitgedragen wordt wat wel en niet mag. Toegezegd wordt dat het COA dit aan de orde zal stellen in
het contact met het ministerie van OC en W en in de contacten met het beroepsonderwijs.
Bekostiging opleidingstrajecten
Robin Hood College wil nagaan of ESF wat kan betekenen voor de bekostiging van onderwijstrajecten
voor meerderjarige asielzoekers die niet op een andere wijze bekostigd kunnen worden. Janet vindt
dit een goede zaak en is bereid hierover mee te denken. Wel vereist het ESF veel administratieve
verantwoording waar niet alle scholen trek in zullen hebben. Namens Robin Hood College zal Pim
een eerste onderzoek naar ESF mogelijkheden doen en het COA via Ton op de hoogte houden van de
bevindingen.
Wat betreft de middelen die vanuit COA voor scholing van leerplichtige leerlingen beschikbaar zijn
kan door scholen binnen de onderscheiden posten geschoven worden als ze maar niet het totaal
budget overschrijden.
Activering
Op dit moment zijn er drie pilotes van een jaar in drie gezinslocaties. Het belang van activering wordt
nu echt onderkend, dat is een duidelijke verandering in het beleid. Op alle locaties wordt aan
activering gedaan, er zal geen verschil tussen de locaties zijn in niveau van activering. Vooral
ledigheid voor jongeren verdient alle aandacht. Ook voor ouders is het belangrijk hun rol te kunnen
spelen in een gezinsleven.
Ruimte voor Robin Hood College in nieuwe AZC in Den Helder
Gaat Janet niet over. Dit moet met Menno Schot(AZC Den Helder) besproken worden.
Makkelijker toegang tot AZC’s
Er zijn veel organisaties en personen die in een AZC actief willen zijn. De beheerders zijn
verantwoordelijk voor de veiligheid van de asielzoekers en kunnen niet zo maar iedereen toelaten.
Sommige asielzoekers worden tot in het AZC vervolgd. Het is niet duidelijk genoeg wat het Robin
Hood College te bieden heeft. Belangrijk om een geaccepteerde organisatie te worden is dat Robin
Hood College in een korte brochure de filosofie en het diensten aanbod duidelijk maakt.
Het gesprek is in een prettige sfeer verlopen en doelstellingen van COA en Robin Hood College lijken
dicht bij elkaar te liggen.
Pim Veltkamp, 19-6-2014, verbeterd door Ton Schuitemaker en Lex Boogerd.

