
 

Speciale uitgave ter gelegenheid 

van Burendag 2020 

COA Maastricht 

COA Maastricht 
 
U bent gewend om een nieuwsbrief van 
het COA Maastricht te ontvangen. Dit 
keer geen nieuwsbrief, maar een 
uitgebreide azc-krant!  

 
Een azc-krant met nieuws over de 
opvanglocaties in Maastricht. Momenteel 
zijn er namelijk twee opvanglocaties in 
Maastricht. De Aanvullende Opvanglocatie 
(AVO) en alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen (AMV) afdeling aan de 
Parkweg en het nieuwe azc Maastricht aan 
de François de Veijestraat.  
 
Op de Parkweg zijn 172 plekken voor 
reguliere bewoners en 30 plekken voor 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
die worden begeleid door een apart team 
van AMV-mentoren die 24 uur per dag 
aanwezig zijn. De locatie op de Parkweg 
zal conform afspraak met de gemeente 
eind november 2021 sluiten. 
 
In mei 2020 is het nieuwe azc aan de 
Francois de Veijestraat in gebruik 
genomen, waar 650 opvangplekken 
beschikbaar zijn. 
 
In deze azc-krant leest u het laatste nieuws 
over deze locaties.  
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Deze vlogs 
kunt u vanaf 26 
september 
bekijken op de 
locatiepagina’s 
van Maastricht 
op www.coa.nl. 

Locatievlogs Maastricht 
 

Helaas kunt u dit jaar vanwege de 

maatregelen rondom COVID-19 onze 

locaties niet fysiek bezoeken tijdens 

Nationale Burendag.  

Om u toch een beeld van onze 
opvanglocaties in Maastricht te geven, 
hebben wij in samenwerking met onze 
bewoners twee locatievlogs 
opgenomen voor de AVO en AMV 
Maastricht en voor azc Maastricht.  

http://www.coa.nl/
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Een medische reis in het 

Asielzoekerscentrum  
 
Het GZA staat voor Gezondheidszorg Asielzoekers. Het is een huisartsenpost gevestigd 
binnen het AZC. Hier werken naast de huisarts, de doktersassistenten, verpleegkundigen 
en GGZ- consulent diverse ketenpartners; zoals de GGD, maatschappelijk werk en 
verloskundige.  
Voor de corona tijd hadden we een inloopspreekuur in de ochtend. Nu kunnen de 
mensen ons telefonisch bereiken om hun gezondheidsklachten te bespreken en zn. 
wordt er een afspraak bij de huisarts of verpleegkundige ingepland.  
We zien uiteenlopende klachten. Klachten zoals maagpijn, hoofdpijn, griep en 
huidaandoeningen, die ook in een gewone praktijk vaak voorkomen.  Daarnaast zien we 
veel bewoners met slaapproblemen en psychische klachten. Sommige bewoners hebben 
PTSS als gevolg van trauma’s opgelopen in land van herkomst of tijdens hun vlucht.  
Een enkele keer brengt de asielzoeker een tropische ziekte met zich mee, zoals malaria.  
Soms zien we achterstallige medische problemen, zoals oude fracturen of 
granaatscherven in ledematen.  
 
Taalbarrière 

Om de taalbarrière te overwinnen 
wordt gebr  uik gemaakt van een 
tolkentelefoon, een 
pictogrammenkaart en Google 
Translate.  
Naast de taalbarrière hebben 
asielzoekers een beperkt/ander 
ziekte inzicht als gevolg van 
analfabetisme en een ander cultuur. 
Dit betekent dat we vaak opnieuw 
hetzelfde moeten uitleggen.  
 
Als medewerker bij het GZA moet je een brede kijk op het leven hebben, kunnen 
relativeren en flexibel zijn. Achter een medisch probleem schuilt vaak een ander 
probleem en je bent als medewerker bij het GZA echt de spil in de zorg.  
 

Nieuw bij 
het COA 
Hallo, mijn naam is Joannes, 48 lentes jong, 
vader van twee dochters en mijn leven lang al 
woonachtig in Maastricht. 
Sinds juli van dit jaar ben ik werkzaam als 
woonbegeleider voor het COA op de AVO 
locatie in Maastricht. Daarvoor ben ik 
voornamelijk werkzaam geweest in de 
zorgsector als woonbegeleider voor mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Dat ik bij het COA terecht ben gekomen was 
min of meer toeval; ik was niet specifiek op 
zoek naar werk in deze sector, maar mijn 
nieuwsgierigheid werd gewekt toen ik de 
vacature voorbij zag komen. Werken met en 
voor mensen, maar met een heel andere 
achtergrond dan de doelgroep waarmee ik 
voorheen gewerkt had. Je leest regelmatig 
over vluchtelingen, asielzoekers, 
asielzoekerscentra, maar hoe het er aan toe 
gaat in zo’n centrum, daar had ik eigenlijk 
geen flauw benul van. Ik kon me er weinig 
méér bij voorstellen dan dat er mensen van 
verschillende landen en culturen samen 
wonen en leven in afwachting van wat komen 
gaat. Dat de begeleiding er vooral op gericht 
zou zijn deze mensen te ondersteunen in de 
dagelijkse gang van zaken en toezicht op 
leefbaarheid en veiligheid in het centrum. 
Deze vooronderstelling bleek nogal schamel 
ten opzichte van de werkelijkheid. 
De opvang en begeleiding van asielzoekers 
vergt een enorme organisatie, weet ik 
inmiddels. Er zijn heel veel verschillende 
aspecten waar we ons mee bezighouden. 
Onder één dak wonen zoveel verschillende 
mensen met ieder hun eigen verhaal, hun 
eigen situatie en toekomstperspectief. Voor 
ieder van hen probeer je naast een leefbare 
omgeving, ook maatwerk te leveren. Dat is 
een hele uitdaging, maar dankzij een 
gemotiveerd en nauw samenwerkend team 
met meerdere disciplines, ook heel leuk. 
Het contact met de mensen vind ik een heel 
fijn aspect van mijn werk. En hoewel de 
taalbarrière soms lastig is, biedt dat juist de 
ruimte aan basale- of non-verbale 
communicatie. De knik, het gebaar, de lach, 
de traan, de stilte……. 
Tijdens het werk, vooral de afgelopen 
maanden toen er schoolvakanties waren en 
ook het Coronavirus haar invloed op het leven 
van alle dag liet gelden, merkte ik hoe 
belangrijk het welbevinden van de kinderen in 
het algemeen, maar in het bijzonder op het 
centrum is. Wij hebben uiteraard veel 
aandacht voor de kinderen en wij proberen 
een leefwereld voor hen te creëren. Zo 
worden er onder andere kinderactiviteiten 
georganiseerd. Hiervoor zijn wij dan ook nog 
op zoek naar vrijwilligers. Kijk voor meer 
informatie over het doen van vrijwilligerswerk 
op www.coa.nl.  

 

http://www.coa.nl/


 

Een greep uit een willekeurige 
dag op AMV POA Maastricht 
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Woensdag 16 september 2020. De opkomende zon breekt na 
een recordzwoele nazomernacht door de wolken heen. Wie 
inzoomt op het pand van AMV POA Maastricht – in het hart 
van de Limburgse hoofdstad –  kan ontelbaar veel bewegingen 
waarnemen. Bewegingen in allerlei soorten en maten. Zoals 
die van een Syrische jongere die zijn tanden aan het poetsen 
is en bewegingen van een Soedanese jongere die zich nog 
even omdraait in zijn bed voordat hij naar school gaat. Of de 
bewegingen van een mentor die koffie aan het zetten is voor 
haar collega’s van de ochtendienst die over tien minuten zullen 
arriveren en wel een lekker sterk kopje koffie kunnen 
gebruiken om de dag goed te starten.  
 
Even later gaat de deurklink van het overdrachtslokaal naar 
beneden. Vijf mentoren, twee van de nachtdienst en drie van 
de ochtenddienst, lopen in een korte sliert naar de langwerpige 
tafel waar altijd de dienstoverdracht plaatsvindt. De collega’s 
kijken naar een groot beeldscherm waarop alle relevante 
actuele informatie vermeld staat over de dienst. Er wordt 
gesproken over een jongeman waar we ons zorgen over 
maken omdat hij steeds neerslachtiger lijkt te worden en over 
een sportactiviteit die morgenavond plaatsvindt. Maar ook over 
corona; een thema dat de gemoederen al meer dan een half 
jaar elke dag bezighoudt.  
 
Aan het eind van de overdracht gaan de mentoren van de 
ochtenddienst over tot het verdelen van de taken van deze 
dag. Iedere mentor neemt een aantal taken op zich zodat alles 
eerlijk verdeeld is.  Mentor Ryan neemt de wekronde voor zijn 
rekening en mentor Jip begeleidt een jongere naar de interne 
geneeskundige dienst. Mentor Janneke gaat naar het 
ochtendoverleg. 
 
We spoelen de tijd een uur vooruit. Op de gang op de afdeling 
is er een flinke bedrijvigheid; jongens spoeden zich naar de 
douche of de keuken. Een ander loopt naar het mentorkantoor 
om te vragen hoe laat hij een afspraak heeft. Een half uur later 
zijn alle jongeren, op een enkeling na, naar school. De 
mentoren hebben dan even rust en kunnen onder het genot 
van een kopje koffie even samen zitten om te overleggen.  
Het is 15.00 uur geweest; de jongens komen terug van school. 
Een voor een druppelen ze binnen. Met zijn hand tegen zijn 
voorhoofd klaagt Abdullah* dat hij wat hoofdpijnklachten heeft. 
De laatste tijd heeft hij veel stress over het verloop van zijn 
procedure. Mentor Richard gaat even met hem samen zitten 
om een kopje thee met hem te drinken. Tijdens het gesprek 
wordt de hoofdpijn heftiger en Richard besluit de interne 
geneeskundige dienst te bellen voor nader overleg. Hij krijgt 
het advies om Abdullah twee tabletten paracetamol te geven 
en hem wat in de gaten te blijven houden. Mentor Petra gaat 
samen met haar mentorjongere Mohamed* beginnen aan de 
voorbereidingen voor de kooktraining die op het programma 
staat. Mohamed zegt dat hij niet zo goed weet hoe hij de kip in 
stukken moet snijden. Mentor Ernst doet het hem een keer 
voor en Mohamed moet er hartelijk om lachen. Hij verheugt 
zich op een smakelijke maaltijd met zijn mentor en 
kamergenoot.  
 
Ondertussen is het bijna 20.00 uur. Zo dadelijk begint in de 
grote benedenruimte de zogenaamde COA-got-talent-show. 
Jongeren die muziekles volgen hebben naar deze show 
toegewerkt en verheugen zich om vanavond te mogen 
optreden.  
 
 

Tijdens deze activiteit, die samen met de jongeren wordt 
georganiseerd, treden een aantal jongeren op voor een jury 
die op ‘echte’ The-Voice-draaistoelen zitten. Het is weer een 
feestelijke avond met confetti, glitters, muziek en een 
bescheiden lichtshow. De avond wordt afgesloten met een 
piano-solo door Ahmed*. Deze Afghaanse jongen is een 
getalenteerde pianospeler. In zijn thuisland heeft hij een aantal 
jaren pianoles genoten. De avond loopt ten einde als de 
jongeren samen met de mentoren de ruimte weer leegruimen.  
 
Na nog enkele administratieve werkzaamheden afgerond te 
hebben blikken de mentoren alvast vooruit op de dag van 
morgen. Morgen heeft mentor Julie weer dienst.  In de 
namiddag en avonduren geeft zij muziekles. Julie speelt gitaar 
en piano en wil met haar passie voor muziek de jongeren op 
weg helpen. Hoewel elke muziekles een ander karakter heeft 
is er een grote  gemeenschappelijke deler, na afloop van een 
muziekles lopen de jongeren met sprankelende ogen de 
muziekruimte uit. 

 
De muziekles die Julie geeft bestaat doorgaans uit individuele 
afspraken met de jongeren. Sinds juli van dit jaar zijn we op 
onze locatie gestart met de pilot “Muziek COAching”. Julie 
voert intakegesprekken met de jongeren en wanneer een 
jongere interesse heeft voor het maken van muziek wordt er 
een methodisch plan opgesteld waarin de leerdoelen in 
samenspraak met de mentor vertaald worden naar muzikale 
doelen. Tijdens de muzieklessen leren jongeren het bespelen 
van een instrument, maar deze bieden tevens ontspanning en 
afleiding in de schrijnende en onzekere situatie waar ze in 
zitten. De muziek zorgt ervoor dat ze op dat moment even niet 
bezig hoeven zijn met het eindeloze wachten op de procedure, 
het vluchten uit hun thuisland en het verlaten van familie en de 
ervaringen die ze tijdens hun reis naar Nederland hebben 
meegemaakt. Onze jongeren voelen tijdens muzieklessen de 
ruimte om te praten over hun eigen cultuur, hun zorgen, 
ervaringen. Tijdens de muzieklessen worden ook culturen bij 
elkaar gebracht. Zo stelde een Jemenitische jongere zich heel 
lang niet open voor de Nederlandse taal en cultuur. Door 
middel van het samen zingen van een liedje dat deels 
Arabisch is en deels Nederlands werd hier een verbinding 
gemaakt. Op zulke momenten is de verbinding die er wordt 
gemaakt letterlijk zichtbaar. Dit is mooi en ontroerend, voor 
iedereen! 
 
Het is inmiddels 22.20 uur: Pieter en Margreet komen het 
kantoor binnen. Zij zullen de nachtdienst waarnemen. Zelfs in 
het holst van de nacht kunen jongeren een beroep op ons 
doen. Hopelijk blijft het rustig..  
 
* Gefingeerde namen  
 
 
 



 

De start van de taallessen op het nieuwe azc 
 
De Taallessen Nederlands als 2e taal (NT2) zijn gestart in het nieuwe 
AsielZoekersCentrum (azc) aan de François de Veyestraat in Maastricht. Op de 
begane grond aan de Maaszijde zijn een aantal lokalen ingericht voor het 
verzorgen van de Taallessen. Deze taallessen, de zogenaamde NT2-lessen, 
maken onderdeel uit van het programma Voorbereiding voor 
vergunninghouders. Het betreft hier vergunninghouders van 18 jaar t/m de 
pensioengerechtigde leeftijd. Gecertificeerde NT2-docenten verzorgen de NT2-
lessen uitsluitend voor inburgeringsplichtige vergunninghouders van de 
azc's. Voor alle andere bewoners kunnen vrijwilligers lessen ‘Basaal’ 
Nederlands aanbieden. 
Vanwege de veiligheidsregels omtrent het Corona (Covid 19) virus is ervoor 
gekozen om te starten met kleine groepen. Op dit moment is er op de locatie 
van de Francois de Veyestraat gestart met zes groepen Taalles NT2. Het accent 
ligt hierbij op het spreken van de Nederlandse Taal.  
De thema’s die aan bod komen zijn wonen, onderwijs, gezondheid en eten en 
verder alle thema’s die betrekking hebben op de dagelijkse dingen om ons heen.  
Het meeste leren deze mensen door praktisch te oefenen met de nadruk op de 
Nederlandse Taal. Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk Nederlands met deze 
beginnende Nederlands spekende mensen wordt gesproken zodat ze onze taal 
snel leren.  
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Wonen in Nederland 
 
Veel van onze bewoners  beschikken over een forse 
hoeveelheid veerkracht en het is heel belangrijk om deze te 
behouden. Het meedoen en meetellen in de samenleving en 
het hebben van een dagbesteding  zorgt ervoor dat de 
veerkracht op  peil blijft. Dit geldt bij voorbeeld voor onze 
bewoners Mahtab en Hooman en hun 2 kinderen. Dit gezin is  
nu ruim eén jaar in Nederland, waarvan 8 maanden in 
Maastricht. 
 
“Het was vooral wennen aan de andere cultuur in Nederland”, 
vertelt moeder. “Voor alles is een regel in Nederland.  Er zijn 
er zoveel, dat kost veel papier en tijd. Je moet bij voorbeeld 
echt op tijd bij een afspraak zijn,  anders word je niet 
geholpen.”. Dat is Hooman en Mahtab nu heel duidelijk. En 
duidelijkheid is belangrijk voor dit gezin. 
 
Verder vinden ze het fijn om hun eigen mening te mogen 
geven. Dat waren ze  in het land van herkomst niet gewend. 
Hooman vertelt: “Het is voor mij dan ook even wennen als 
iemand naar mijn mening vraagt. Maar dan voel ik me ook 
belangrijk. Dan tel ik ook mee.” 
Het gezin ervaart dat binnen hun netwerk Nederlanders open 
staan voor contact. “Het valt me op dat Nederlanders graag 
met je willen  meedenken en je willen helpen wanneer je zelf 
ook  laat zien dat je geïnteresseerd bent in de Nederlandse 
cultuur en de Nederlandse taal.” 
 
Participatie 

Het is helaas niet alleen rozengeur en maneschijn vertellen 
Hooman en Mahtab. Wachten op een antwoord van de IND 
zorgt voor onzekerheid. Ze hopen op een toekomst in 
Nederland en willen absoluut niet bij de pakken neer zitten. Zij 
willen graag meedoen! 
 
Mahtab en Hooman zijn erg actief binnen de AVO Parkweg. 
Hij doet schoonmaakwerkzaamheden in de ochtend nadat hij 
zijn kinderen naar school heeft gebracht. Samen voeren ze 
nog meer huishoudelijke taken uit en hebben daarnaast dan 
even de tijd om samen een boodschapje te doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het woord participatie is 
lastig te vertalen in de 
moedertaal. Maar het 
idee is duidelijk. Het 
betekent voor Hooman 
alle kansen te benutten 
die hij krijgt.  
 
Om te kunnen 
participeren binnen de 
maatschappij heeft 
Hooman zich 
opgegeven voor een 
cursus lassen bij de 
stichting wereldWijd in 
combinatie met basaal 
Nederlands. Helaas 
heeft dit een tijdje stil gestaan door het corona-virus. Sinds 1 
september zijn deze cursussen weer herstart, maar op een 
aangepaste manier. WereldWijd is een stichting die gericht is 
op onze bewoners maar ook op mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt. De stichting verzorgt korte 
opleidingen waaronder Nederlands, kennis van de 
Nederlandse samenleving en beroepsgerichte opleidingen. 
Daarnaast biedt WereldWijd materiële ondersteuning bij 
terugkeer naar het land van herkomst.  
 
Mahtab geeft aan dat actief zijn ervoor zorgt dat ze zich sterk 
voelt. Iets mogen betekenen voor anderen geeft voldoening 
en zorgt voor zelfvertrouwen. Sinds kort organiseert zij 
kinderactiviteiten in de kinderruimte.  Dit zijn verschillende  
activiteiten (knutselen, dansen, voetballen, puzzelen). “Ik 
merk dat kinderen het leuk vinden dat er weer activiteiten 
georganiseerd worden. Het is niet alleen fijn voor de kinderen 
zelf maar zeker ook voor de ouders: zij hebben dan ook even 
tijd voor zichzelf.  
Hooman en Mahtab hopen in Nederland te mogen blijven, ze 
willen graag een bijdrage leveren aan de Nederlandse 
maatschapij.



Het werk 
van IND 
Vreemdelingen die niet  

veilig zijn in eigen land.  

Hooggekwalific

e

erde kennis-

werkersdiedeNederlandse

economiekomenversterken. 

Ofgezinsledendieelkaarweer

indearmenkunnensluiten.

Wat ze met elkaar gemeen  

hebben? Zij zijn allemaal klant 

vandeIND.DeINDbeslistop

alleverblijfsaanvragenvan

mensendienaarNederland

willenkomen.Maarookop

naturalisatieverzoekenvan

mensendiegraagNederlander

willen worden. 

De IND is verantwoordelijk voor 

zorgvuldige toelating, maar ook 

voor een effectieve en permanente 

handhaving. In onze afwegingen 

hebben we oog voor rechtmatig-

heid, rechtvaardigheid én voor de 

menselijke maat. Onze mede-

werkers  werken vanuit een besef 

dat onze beslissingen een grote 

impact hebben op het persoonlijke 

leven van mensen. 

Met ons werk leveren wij een bij-

drage aan een veilige samenleving 

en aan een economisch welvarend 

Nederland.  

VluchtelingenWerkNederland

We ondersteunen vluchtelingen bij 

het opbouwen van een nieuw bestaan  

in Nederland. Met een fijnmazig  

netwerk van locaties, medewerkers en 

12.500 vrijwilligers in het hele land is  

VluchtelingenWerk de enige organisatie  

in Nederland die vluchtelingen in  

alle stadia van hun verblijf  bijstaat.  

VluchtelingenWerk is actief  in alle  

asielzoekerscentra en in 77% van de  

gemeenten. We geven voorlichting over  

de asielprocedure en begeleiden  

vluchtelingen in de gemeenten zodat  

zij zich zelfstandig kunnen redden in  

de Nederlandse maatschappij. Ook  

voeren we projecten uit die zic h richten 

op werk, financiële zelfredzaamheid, 

vluchtelingkinderen, draagvlak en ter ug-

keer en geven we inburgerings cursussen. 

 

Voor meer informatie over ons werk  

ga naar www.vluchtelingenwerk.nl.

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt 

voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. We zetten ons in voor 

een rechtvaardige behandeling van deze mensen, die in een kwetsbare positie 

verkeren. Zij zijn huis en haard ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld, hun 

seksuele geaardheid, afkomst of religie.

Wat doet de 
Dienst Terug-
keer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek 

(DT&V) regisseert het daadwerke-

lijk vertrek van vreemdelingen die 

geen recht hebben op verblijf  in 

Nederland. 

Als professionele uitvoerder van het 

terugkeerbeleid van de regering 

neemt de DT&V het initiatief  om het 

vertrek zorgvuldig, waardig en zo 

snel als mogelijk te laten verlopen, 

in goede samenwerking met alle 

betrokken overheidsdiensten en 

maatschappelijke organisaties.

De DT&V staat daarbij voor een 

transparante en humane wer kwijze, 

met respect voor de vreemdeling . 

Zo levert de DT&V een bijdrage aan 

de veiligheid, het maatschappelijk 

evenwicht en aan het draagvlak voor 

het Nederlandse toelatingsbeleid.

Voor meer informatie over ons werk 

ga naar www.dtenv.nl.

Wil je meer lezen en 

zien over het werk 

van de IND? Scan 

dan de QR-code 

met je telefoon!

‘We geven 
voorlichting 
over de  
asielprocedure 
en begeleiden  
vluchtelingen’

 

 

  
September 2020 

 



 

Onderwijs voor jongeren uit het azc 
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Wij bedanken alle medewerkers in deze uitgave voor hun bijdrage. 
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Het Novo College en Covid-19 
 
De meeste jongeren tussen 11,5 en 18 jaar  van het azc op 
de Parkweg en de Francois de Veijeweg zitten op het Novo 
College in Maastricht, gelegen op het onderwijsterrein aan de 
Bemelerweg en Bemelergrubbe. 
 
Het Novo College is een middelbare school voor leerlingen 
die niet of onvoldoende Nederlands spreken om regulier 
voortgezet onderwijs te kunnen volgen. Op het Novo College 
worden de leerlingen voorbereid op de overstap naar regulier 
onderwijs, inburgering of arbeid. 
 
Leerlingen kunnen maximaal twee schooljaren op het Novo 
College zitten. Dit is afhankelijk van wanneer een jongere 
naar Nederland is gekomen. Het Novo College streeft ernaar 
leerlingen voldoende bagage (waaronder Nederlands en 
maatschappelijke vaardigheden) mee te geven om zich 
staande te kunnen houden en zich verder te kunnen 
ontwikkelen in onze maatschappij.  
 
Corona past echter niet in dit tweejarig plan. Alle onderwijstijd 
is hard nodig. Vandaar dat, toen de scholen in maart 2020 
tijdelijk moesten sluiten, leerlingen notebooks van school 
konden lenen om zo online lessen te kunnen volgen. Voor de 
leerlingen die nog amper Nederlands spraken en niet goed 
met een notebook konden werken werden wekelijks 
werkpakketten gemaakt, die door de leerlingen zelf werden 
opgehaald en ingeleverd. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rond het moment van de 
opening van het azc op  
de Francois de Veijeweg,  
mocht het Novo College  
de schooldeuren weer 
openen, rekening 
houdend met de 1,5 
meter regel. De 
heropening van het 
onderwijs was voor 
het Novo College erg 
fijn, en tegelijkertijd 
ook erg moeilijk. 
Lesroosters werden 
aangepast, het 
gebouwmoest voorbereid worden   
op een ander manier van gebruik et cetera. 
 
Door de goede samenwerking tussen school en COA kon 
snel geschakeld worden. Iedere zondag werden de nieuwe 
leerlingen ingeschreven op het azc, kregen de leerlingen hun 
lesplan en waren de taxi’s voor het schoolvervoer reeds 
geregeld. Zo konden bijvoorbeeld leerlingen die zaterdag 
aangekomen waren op maandag gelijk starten met school.  
Gelukkig is het Novo College schooljaar 2020-2021 van start 
kunnen gaan met volle klassen en hopen wij dat dit zo blijft. 
 
 
 
 

Activiteiten en vrijwilligers COA Maastricht 
Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 hebben veel activiteiten de afgelopen maanden stil gelegen. Vanuit het COA en 
verschillende samenwerkingsorganisaties wordt momenteel gekeken naar mogelijkheden met in acht neming van de 
maatregelen rondom het virus. Heeft u een idee m.b.t. een activiteite of interesse in het doen van vrijwilligerswerk bij een van de 
opvanglocaties in Maastricht? Mail dan naar activiteitenmaastricht@coa.nl  
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