
Hooggeachte mevrouw Van Engelshoven en mevrouw Van Veldhoven, 
 
Morgen, 18 juni 2020, gaat u om tafel met de onderwijskoepels over de spreiding van de 
verkeersstromen in het onderwijs. Het betreurt ons om te moeten vernemen dat de 
studentenpartijen en vakbonden niet zijn uitgenodigd voor dit overleg. Deze partijen 
vertegenwoordigen immers de partijen die het onderwerp van gesprek zullen zijn en de 
gevolgen van dit overleg zullen moeten ondervinden. 
 
De terugkeer naar een volwaardige dienstregeling en het ontlasten van het OV zijn van groot 
belang, daar staan wij als studentenpartijen volledig achter. De keuze voor een terugkeer 
middels de reguliere dienstregeling ondersteunen wij echter niet. Juist in tijden van crisis 
waarin thuiswerken nog steeds het devies is, pleiten wij voor het vraaggericht opstarten van 
het openbaar vervoer. 
 
Binnen de huidige maatregelen zal immers op de lijnen, die hoofdzakelijk gebruikt worden 
voor woon-werkverkeer, sprake zijn van een verminderde vraag. Dit in tegenstelling tot het 
noodzakelijke vervoer en het onderwijsvervoer, waar de online variant geen volwaardige 
vervanging kan bieden voor het fysieke onderwijs. Gelet op het feit dat per instelling 
ongeveer 10% van haar studenten woonachtig is buiten de studiestad, is een goede 
OV-verbinding met voldoende capaciteit van essentieel belang voor studenten. Mocht er 
binnen de bestaande concessies onvoldoende capaciteit zijn om dit te kunnen realiseren, 
dan zijn er nog tientallen touringcarorganisaties die op het moment van schrijven zonder 
werk zitten en de OV-capaciteit ongetwijfeld met liefde verhogen. Met een focus op een 
flexibele dienstregeling en Open Data is hier veel vervoerscapaciteit te winnen. 
 
Het opschuiven van colleges en inhaalmomenten naar de avonduren en het weekend biedt 
hierin echter geen soelaas. Veel studenten zijn in het begin van onze intelligente lockdown 
werkloos geraakt en hebben deze avonduren en weekenden nu des te harder nodig om hun 
inkomen bij elkaar te krijgen. Daarnaast heeft het onderwijs niet altijd volledige doorgang 
kunnen vinden, waardoor studenten deze tijd ook benodigd zijn voor het inhalen van hun 
achterstanden. Kortom, deze tijd hebben studenten niet. Het weekend is geen latente ruimte 
in het onderwijs. 
 
Verder vergroot deze maatregel de mentale druk op studenten en medewerkers van onze 
instellingen nog verder, waar deze door de huidige maatregelen en het thuisonderwijs al tot 
ongezonde hoogte gestegen was. Onze partijen verwachten in het komende collegejaar al 
een groeiend aantal studenten en medewerkers dat een beroep zal doen op 
(student)psychologen, een drukverhogende maatregel komt deze mensen niet ten goede en 
zet de zorgmedewerkers van de instellingen verder onder druk. 
 
Wij vragen u daarom ook om af te zien van het verschuiven van onderwijs naar de 
weekenden of het vermijden van studenten in het OV. Met slimme oplossingen is veel 
mogelijk, zonder dat dit een negatieve impact hoeft te hebben op de betrokken partijen. Wij 
gaan daarom graag met u in gesprek over alternatieven voor het voorgestelde beleid. 
 
Hoogachtend, 



 
Namens De Vrije Student Groningen: David Jan Meijer 
Namens De Vrije Student Nederland: Sebastian Wijnands 
Namens De Vrije Student Utrecht: Job van den Broek 
Namens De Vrije Student Amsterdam: Rogier Simons 
Namens Democratische Academie Groningen: Ivi Kussmaul 
Namens OpRecht: Assamaual Saidi 
Namens Progressief Rechten: Niek Blaauw 
 
 
 


