
Laat kinderen van asielzoekers die
het land uit moeten of worden over-
geplaatst naar een ander azc ten
minste het schooljaar afmaken. 
Dat is de kern van een oproep aan
minister Rita Verdonk van Integratie
en Vreemdelingenzaken en de 
Tweede Kamer. De oproep in een
speciaal manifest heeft de steun 
van de onderwijsorganisaties voor
bestuur en management, waaronder
VOS/ABB. Een van de scholen die
afgelopen schooljaar afscheid moest
nemen van asielzoekerskinderen, is
het Stellingwerf College in het Friese
Oosterwolde.

Het Stellingwerf College had zeven
leerlingen die met hun ouders in het
asielzoekerscentrum (azc) in het 
naburige Appelscha woonden. De 
betrokken families kwamen uit Afgha-
nistan, Tsjetsjenië, Congo, Bosnië en
Syrië. Het azc in Appelscha bestaat
sinds september niet meer. Er woon-
den ongeveer vijfhonderd mensen.
Vanwege de daling van het aantal
asielzoekers moest het centrum in 
Appelscha net als andere azc’s in
het land de deuren sluiten. De
leerlingen zijn met hun ouders
verplaatst naar andere locaties. 
‘Of je het nu wel of niet eens bent
met het asielbeleid, iedereen voelt
zich aangedaan dat jonge mensen
op deze wijze hun schoolloop-
baan moeten 
afbreken en voor grote onzekerheden
worden geplaatst’, zo schreef rector
Hennie Broers in april van dit jaar in
een brief aan haar personeel. Ze ver-

telt dat de school toen overwoog actie
te gaan voeren, maar dat de leerlingen
dat op één na niet wilden. Hun fami-
lies waren bang dat actievoeren hun
asielprocedures zou kunnen schaden. 
Het idee te proberen het vertrek van
de leerlingen te voorkomen, sproot
voort uit de succesvolle actie die de
school, de leerlingen en de gehele
Oosterwoldse gemeenschap in 2004

voerden voor een Filippijnse vrouw en
haar drie dochters. Zij woonden al 
jarenlang in het Friese dorp en waren
volledig geïntegreerd. De kinderen
zaten op de openbare basisschool

Kampingerhof, het Stellingwerf College
en het AVVO voor speciaal onderwijs
in Drachten. De moeder had zich het
Nederlands goed eigen gemaakt en
werkte als uitzendkracht bij een plaat-
selijk bedrijf. 

Handtekeningen
De Filippijnse en haar drie dochters
namen dus actief deel aan de samen-

leving, toen zij plotseling de mede-
deling kregen dat ze het land uit
moesten. De reden daarvoor was dat
de moeder niet meer met een Neder-
lander was getrouwd. De scholen en
de leerlingen konden de harde opstel-
ling van minister Verdonk niet begrij-
pen en haalden voor het gezin 3700
handtekeningen op. Broers stuurde
een brief over de kwestie aan het par-
lement. Tweede-Kamerlid Klaas de
Vries van de PvdA stelde er vragen
over. Omdat de vrouw van haar Neder-
landse man was weggegaan vanwege
fysieke mishandeling besloot de 
minister dat de Filippijnse met haar
dochters in Nederland mocht blijven.
Het Centraal Orgaan opvang Asiel-
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Ook asielzoekers hebben recht 
op goed onderwijs

De 15-jarige Iman Mousavi uit 3-Havo is afkomstig uit Iran. Nadat hij en 
zijn ouders ruim vijf jaar geleden in Nederland waren aangekomen, kreeg
zijn moeder borstkanker. Dat was reden voor een verblijfsvergunning. 
Maar nadat zijn moeder was overleden, kwam uit Den Haag de mededeling
dat er geen reden meer was voor een langer verblijf. Ze moesten het land uit.
De vader van Iman vocht dit besluit aan en ging daarvoor persoonlijk naar
minister Verdonk. Ze hebben nu een definitieve verblijfsvergunning. Iman
kan zijn opleiding aan het Stellingwerf College in Oosterwolde dus afmaken.
De zeven leerlingen die afgelopen schooljaar afscheid moesten nemen, kent
hij allemaal persoonlijk. Hij belt en msn’t nog vaak met ze.

Een van de andere gemeenten die te maken hebben met een asielzoekers-
centrum dat dicht moet vanwege het dalende aantal vluchtelingen dat 
naar Nederland komt, is Hellevoetsluis. De sluiting van het plaatselijke 
azc staat daar gepland voor eind februari. De scholen voor basis- en voort-
gezet onderwijs in de Zuid-Hollandse gemeente maken zich grote zorgen
over leerlingen die als gevolg van de aanstaande sluiting naar andere 
scholen moeten. 
Op 17 oktober protesteerde een grote groep asielzoekersleerlingen en leer-
krachten. Burgemeester Corstiaan Kleijwegt van de gemeente Hellevoetsluis
liet toen aan de demonstranten weten dat hij hun probleem erkent, maar 
dat hij weinig tegen de sluiting van het azc kan doen. Hij zegde wel toe om
met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers te gaan praten. Rector Piet
Mout van het Penta College in Hellevoetsluis was een van de initiatief-
nemers van het manifest voor asielzoekersleerlingen.

‘Iedereen voelt zich aangedaan

dat jongeren op deze wijze 

hun opleiding moeten afbreken’



zoekers (COA) verspreidde de kinderen
die afgelopen schooljaar weg moesten
samen met hun familieleden over ver-
schillende asielzoekerscentra, onder
meer in Luttelgeest, Schalkhaar en
Dokkum. Dat weerhoudt leerlingen
van het Stellingwerf College echter
niet om nog contact met hen te
onderhouden. Dat doen ze vooral
door met ze te e-mailen, msn’en en
chatten. 
Zo nu en dan komen ze oud-klasgeno-
ten tegen als die uitgaan, bijvoorbeeld
in Leeuwarden. De jongeren noemen,
naast de pijnlijke, persoonlijke verha-
len, vooral de grote onzekerheid van
de asielzoekersleerlingen. Een oud-
klasgenoot uit het azc in Appelscha

volgde eerst een technische beroeps-
opleiding, maar moest daarmee 
stoppen toen hij naar een ander azc
moest. Hij begon vervolgens een koks-
opleiding, maar doordat hij later weer
moest verhuizen, kon hij die opleiding
ook niet afmaken. 

Kleinzoon
Rector Broers vertelt dat haar school
de asielzoekerskwestie heeft betrokken
bij de herdenking van 60 jaar vrijheid.
De leerlingen leverden een bijdrage
aan de nationale tentoonstelling 
‘Oorlogskind’, die op 25 maart in het
Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden
officieel werd geopend door de com-
missaris van de koningin in Friesland,

Ed Nijpels. In de brief van april waarin
rector Broers het gedwongen vertrek
van de zeven asielzoekersleerlingen
aankondigde, verwees zij naar een 
gedicht van Hans Olivier. Dit gedicht
maakt duidelijk hoe belangrijke 
emotionele zekerheid in het leven is.
Olivier was in de Tweede Wereldoorlog
als 13-jarige jongen verliefd op een
joods meisje. Zijn kleinzoon is nu 
verliefd op Sira, een dochter van asiel-
zoekers. Het joodse meisje verdween
van de ene op de andere dag. 
‘Nog altijd doet de herinnering aan
Hannah mij pijn, moet dat ook het
hele leven van mijn kleinzoon zo zijn?’
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Martin van den Bogaerdt

De leerlingen zijn weg, maar via e-mail, msn en chatten blijft er contact met de leerlingen van het Stellingwerf College.
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