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Inleiding 

Instellingen in het mbo, hbo en wo bieden het onderwijs aan studenten nu zoveel mogelijk online aan. Dat blijft 

het uitgangspunt. Wel kunnen met ingang van 15 juni toetsing (examens, tentamens), praktijkonderwijs en 

begeleiding van kwetsbare studenten, voor zover dit online niet afdoende kan, weer op de instelling 

plaatsvinden. Het aantal bewegingen van en naar de instelling (en daarmee ook het aantal bewegingen per OV) 

dat zo op gang komt betreft maximaal zo’n 20% van de reguliere omvang.  

Doel van het creëren van beperkte ruimte voor onderwijsactiviteiten op de locatie van de instelling is het 

voorkomen van onnodige studievertraging bij studenten in het mbo, hbo en wo en daarmee het beperken van 

extra kosten en werkdruk voor studenten, werknemers  en instellingen. De activiteiten zullen plaatsvinden met 

inachtneming van 1,5 m afstand en binnen overige geldende RIVM- en GGD-richtlijnen.  

De instellingen werken op basis van protocollen, die door de sectoren mbo, hbo en wo zijn opgesteld, in 

afstemming met OCW en wat betreft de vervoersparagrafen ook met  IenW en vervoerdersorganisaties.  

In aanvulling op bovenstaande afspraken heeft overleg plaatsgevonden. De afspraken uit dit overleg zijn 

weergegeven in dit document. Het geeft de in ambtelijke en bestuurlijke afstemming tussen vervoerders, 

sectorraden en IenW en OCW gemaakte afspraken over OV weer, in aanvulling op het kabinetsbesluit over de 

versoepeling per 15 juni. De afspraken zijn er op gericht om de druk van reisbewegingen van studenten in het 

OV te beperken en om de vervoersstromen in het OV te spreiden, om aldus een beheersbare situatie in het OV 

te bewaken. 

Kern van de afspraken 

Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor een goed verloop van de 

vervoersstromen van en naar de instellingen. Kern van de afspraken is dat er per 15 juni gewerkt wordt met 

een tijdsvenster en met ingang van 1 augustus met een spreidingsmodel (ook ‘dynamisch dakpanmodel’ 

genoemd). Het tijdsvenster is gericht op vermijding van de spits. Het spreidingsmodel verruimt die 

venstertijden. Reden om met dat model te gaan werken is dat studentenstromen hiermee beter gespreid 

kunnen reizen en dat instellingen zo meer mogelijkheden hebben voor het uitwerken van hun roosters. Dit 

model, waarvan een eerste versie door de vervoerders is aangedragen, biedt mogelijkheden voor verdere 

opschaling van activiteiten in het nieuwe collegejaar (afhankelijk van besluitvorming kabinet) en geeft ruimte in 

het OV voor vervoersstromen vanuit andere sectoren. Het model wordt door de sectorraden en vervoerders 

gezamenlijk verder uitgewerkt. De principes daarvan (spreiden van studentenstromen, door het onderwijs zo te 

organiseren dat studenten gespreid over de dag in- en uitstromen en dat verspitsing uitblijft, ook als het 

onderwijs later opgeschaald zou worden) staan niet ter discussie. In de tweede helft van juni wordt in het 

bestuurlijk overleg OV mbo, hbo, wo definitief besloten over het model.   

Op p. 2 zijn de afspraken per 15 juni en per 1 augustus verwoord.  Op p.3 is weergegeven wat de werkwijze is 

bij maatwerk, waarvoor alleen ruimte is als dat strikt noodzakelijk is. 

Vervolgafspraken 

 Eerste week juni: verder uitwerking  spreidingsmodel door koepels en vervoerders, volgens principes 

die niet ter discussie staan 

 Komende maand wekelijks: ambtelijk overleg met vervoerders, sectorraden en IenW en OCW over 

nadere uitwerking/interpretatie spreidingsmodel en vooruitblik nieuwe collegejaar  

 Derde week juni (en zo nodig al eerder): bestuurlijk overleg met vervoerders, sectorraden en IenW en 

OCW, over spreidingsmodel, eerste ervaringen na 15 juni en vooruitblik nieuwe collegejaar 



Afspraken over OV geldend m.i.v. 15 juni 2020: 

Tijdsvenster als uitgangspunt: 

 Het aantal bewegingen met openbaar vervoer van en naar de instelling dat op gang komt betreft 

vooralsnog maximaal 20% van de reguliere omvang (tenzij het kabinet tot verdere versoepeling 

besluit). 

 Het onderwijs wordt georganiseerd tussen 11.00 – 15.00 en na 20.00 uur, zodat studenten na of voor 

de spits kunnen reizen en gespreid zullen aankomen bij en vertrekken van de onderwijsinstelling. 

(Voor de duidelijkheid: onderwijsactiviteiten kunnen wel tussen 15.00 – 20.00 plaatsvinden, als ze niet 

eindigen of beginnen tussen 15.00 en 20.00.) 

 Deze tijdsvensters gelden niet in het weekend. Verzoek van de vervoerders is wel om rekening te 

houden met verminderd vervoersaanbod in het weekend en onderwijs dan tussen 10.00 tot 18.00 uur 

te organiseren. 

 Om de belasting op het OV te beperken stimuleren instellingen studenten en medewerkers om 

alternatieven voor het OV te kiezen.  

 Er wordt gezorgd voor spreiding van activiteiten over de dag, de week en beschikbare locaties. 

 Alleen als het noodzakelijk is voor onderwijsinstellingen en vervoerders is maatwerk t.a.v. het 

tijdsvenster mogelijk. (Zie p.3 voor ‘werkwijze bij maatwerk’). 

 Monitoring van de OV-belasting en signalering van knelpunten gebeurt regionaal; er zijn 

contactgegevens gedeeld tussen vervoerders en instellingen, zodat men elkaar bij knelpunten snel kan 

vinden.  

Afspraken over OV geldend m.i.v. 1 augustus 2020 ;  

 Spreidingsmodel als uitgangspunt: 

 Het aantal bewegingen per openbaar vervoer van en naar de instelling dat op gang komt blijft 

maximaal 20% van de reguliere omvang tenzij anders/hoger overeengekomen. 

 Er wordt gewerkt op basis van het in gezamenlijkheid nader af te stemmen spreidingsmodel (ook wel 

‘dynamisch dakpanmodel’ genoemd).  

 Om de belasting op het OV te beperken stimuleren instellingen studenten en medewerkers om 

alternatieven voor het OV te kiezen.  

 Er wordt gezorgd voor spreiding van activiteiten over de dag, de week en beschikbare locaties. 

 Het spreidingsmodel is een model dat, in vergelijking met het ‘tijdsvenster-model’, meer ruimte biedt 

aan instellingen. De noodzaak om lokaal af te wijken van het model, is daarom minder aanwezig. . 
Alleen als het strikt noodzakelijk is voor onderwijsinstellingen en vervoerders om hier toch van af te 

wijken is maatwerk mogelijk. (Zie p.3  voor ‘werkwijze bij maatwerk’). 

 Monitoring van de OV-belasting en signalering van knelpunten gebeurt regionaal; er zijn 

contactgegevens gedeeld tussen vervoerders en instellingen, zodat men elkaar bij knelpunten snel kan 

vinden. 

 

  



Werkwijze bij maatwerk; 

Onder maatwerk wordt hier verstaan: het afwijken van de gezamenlijk overeengekomen reistijden voor de 

beide periodes (venstertijden van 15 juni tot 1 augustus  en het spreidingsmodel vanaf 1 augustus). Voor 

dergelijk maatwerk geldt de regel: nee, tenzij. Als er toch maatwerk nodig is worden daarbij de volgende 

stappen gevolgd :  

 Vervoerders en instelling(en) moeten samen de noodzaak van afwijken van het tijdsvenster (of later 

het spreidingsmodel) erkennen; 

 De instelling maakt afspraken met alle relevante vervoerders; 

 De veiligheidsregio wordt geïnformeerd en gevraagd of men bezwaar ziet en/of advies heeft; advies is 

om ook lokale en/of regionale overheid te informeren over de gemaakte afspraken; 

 In steden met meerdere instellingen komen de instellingen gezamenlijk tot afspraken met 

vervoerders. Minimaal informeren zij elkaar over de afspraken die zij maken met vervoerders; 

 Bij significante afwijkingen van het tijdsvenster (meer dan 30 min aan voor- en achterkant) of het 

spreidingsmodel worden de gemaakte afspraken vooraf gemeld  aan IenW en OCW. Dit gebeurt als 

volgt: 

o De instelling meldt de afspraken in het kader van maatwerk via  de volgende link: 

https://forms.gle/Nr1HtcR29nrdHXgV8 

o Hierbij maakt de instelling inzichtelijk: 

 Welke afspraken er zijn gemaakt t.a.v. het tijdsvenster of spreidingsmodel; 

 Wat de noodzaak is voor dit maatwerk; 

 Dat de vervoerdersorganisaties akkoord zijn en de veiligheidsregio geen bezwaar 

ziet; 

 Dat er afstemming heeft plaatsgevonden met andere instellingen (mbo, hbo, 

wo) in de stad of regio; 

 Of de lokale/regionale overheid in de afstemming betrokken is geweest en 

waarom wel/niet; 

 Welke monitoringsafspraken men regionaal heeft gemaakt. 

 Zeer kleine instellingen, waarbij het aantal personen dat dagelijks op de instellingslocatie (of cluster 

van nabij gelegen instellingslocaties) gespreid over de dag aanwezig is niet boven de 100 personen 

uitkomt, zijn ook gehouden aan de venstertijden en aan de afspraak dat maatwerk alleen kan als dat 

noodzakelijk is. Zij zijn echter uitgezonderd van de afstemmingsverplichtingen zoals bepaald in de 

werkwijze bij maatwerk.  Dit geldt vooralsnog alleen voor de periode van 15 juni tot 1 augustus 2020. 

https://forms.gle/Nr1HtcR29nrdHXgV8

