Gezamenlijk optrekken veilige herstart en doorstart
Met aandacht voor het individu en het primaire onderwijsinstellingsproces

7 oktober 2020 – voor en door Utrechtse onderwijsinstellingen en overheden

Marianne Nobels - Goedopweg
Frans Jan Douglas - gemeente Utrecht
Ramon Peters - Goedopweg
David Eerdmans - provincie Utrecht
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Keuzes die we gisteren maakte
zijn andere dan die we
vandaag maken en morgen
gaan maken!

Hoe gaat het nu?

Waar ligt het onderwijs wakker van?

VOORONDERZOEK door Goedopweg

Waar liggen de respondenten wakker van:
1.

Digitale vaardigheden van de docent

2.

Gebrek aan stage/BPV plaatsen

3.

Examinering van de praktijk vakken

Waar liggen studenten en scholieren wakker van?
Kleine greep uit het nieuws
Parool (7-6-20) Studenten hebben het zwaar in het coronatijdperk: stages gaan niet door of worden
afgebroken, kansen op een baan zijn gedaald en sollicitaties voor één vacature gaan soms met honderden
tegelijk. Studenten kampen met studievertraging, onzekerheden en stress
AD (19-5-20) Scholieren maken zich zorgen over toekomst: 'Impact coronacrisis blijkt groot’
De landelijke Studentenvakbond (6-10-20) Wij zijn van mening dat fysiek onderwijs hoort bij kwalitatief
goed onderwijs, en trekken hierom regelmatig aan de bel
Trouw (29-9-20) Scholen zitten niet te wachten op meer veiligheidsmaatregelen. Wel op meer testen en
duidelijker richtlijnen bij uitbraken
Trouw (6-10-20) Studenten worden vergeten in de coronacrisis; verlaag op zijn minst het collegegeld
NU (18-8-20) Scholieren verantwoordelijk voor 1 op 3 besmettingen, minister ziet geen risico
De Volkskrant (18-9-20) Wat doet het met de onderlinge verhoudingen als je studentenhuis een brandhaard
blijkt te zijn? ‘Naast ziek worden hangt nog een dreiging in de lucht: fikse ruzie’
Parool (21-9-20) Tien procent van de middelbare scholieren zit door coronamaatregelen thuis
AD (12-9-20) Studenten waarschuwen: ‘Nog meer beperkingen hebben averechts effect op coronauitbraken’

Bewegingen naar en van de onderwijsinstelling
Gegevens door alle instellingen aangereikt en verwerkt
• Bijna één derde van de leerlingen en medewerkers is schoolgaand of werkzaam binnen PO of VO
• Deze groep is verantwoordelijk voor meer dan 70% van de school en studie gebonden verplaatsingen (september 2020)
• MBO’s, HBO’s en de universiteit sturen op een beperkte bezetting (en dus verplaatsingen) om te voldoen aan de 1,5
meter richtlijn
• PO en VO instellingen roosteren op de reguliere wijze (en dus het reguliere aantal verplaatsingen)

Aantal locaties

Leerlingen/
studenten

Medewerkers

Aandeel (aantal)

Aandeel
(verplaatsingen
sept - 2020)

Aandeel
(verplaatsingen
pre-COVID-19)

Primair onderwijs

96

32.000

6.400

21%

43%

25%

Voortgezet onderwijs

28

16.000

3.300

10%

30%

17%

Middelbaar Beroeps Onderwijs

35

35.000

6.400

22%

8%

16%

Hoger Beroeps Onderwijs

24

38.000

8.100

25%

9%

20%

Wetenschappelijk Onderwijs

81

33.000

7.200

22%

10%

22%

154.000

31.400

Totaal

Hoe gaat het nu?
Verplaatsingen totaal
•
•
•

•

Circa 150.000 verplaatsingen per schooldag (najaar 2020)
Meer dan de helft van de verplaatsingen te voet of met de fiets
Voor een kwart van de verplaatsingen wordt gebruik gemaakt van de auto
• Vooral bij het PO sterk vertegenwoordigd (aanname 50% auto)
Sterke ochtend en avondspits

18%

Ter referentie: Utrecht heeft circa 308.000 inwoners die gemiddeld 770.000 verplaatsingen per dag maken.
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Hoe gaat het nu
Verplaatsingen naar type onderwijs
•

Per type onderwijs verschilt de spitspreiding
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Hoe gaat het nu
De onderwijsradar
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Vandaag
Impact Coronapandemie

Toelichting dienstregeling
Aanleiding: impact van corona op het vervoer
•

Grote daling aantal reizigers(inkomsten)

•

Verwachting: aantal reizigers niet voor einde concessie terug
op niveau (oa door thuiswerken/thuisonderwijs, andere
modaliteitskeuzes, economische gevolgen)

•

Enorme financiële impact voor vervoerders

•

Continuïteit in het gedrang

•

Daarom GS-besluit:
o

Verkennen verlenging concessies: besparingen zonder
hinder reizigers

o

Intelligente afschaling 8% Vervoerplan 2021; ruimte om
weer te groeien

Toelichting dienstregeling
Proces Vervoerplan 2021
•

Versneld proces: normaal ruim half jaar, nu +/- 2
maanden

•

Concrete voorstellen / concept-Vervoerplan ontwikkeld
door de beide Utrechtse vervoerders

•

Conceptplan ligt nu ter consultatie bij
consumentenplatform ROCOV

•

Start dienstregeling 3 januari 2021 (in plaats van
december)

•

Herijkingsmoment in de zomer van 2021

Toelichting dienstregeling
Uitgangspunten
•

Netwerkkwaliteit voor reiziger zo goed mogelijk op peil
houden

•

In stand houden ‘backbone’ van tram en U-link

•

Reismogelijkheden zoveel mogelijk in stand houden

•

Bediening kernen en wijken zoveel mogelijk in stand
houden

•

Focus op afschalen op frequente(re) lijnen

•

Capaciteit moet voldoende blijven

Toelichting dienstregeling
Meest relevante wijzigingen voor onderwijs Utrecht stad (excl. Science Park)
•

Tram blijft ongewijzigd

•

Lagere frequenties op meerdere lijnen
o

•

In de stad blijft de frequentie doorgaans relatief hoog (op meeste lijnen >4x per uur)

Enkele lijnen vervallen
o

Geen rechtstreekse spitsverbinding Wijk bij Duurstede – Kanaleneiland lijn 241
(alternatief: lijn 41 via Centraal)

o

“Servicelijn” door Lombok, lijn 16 (alternatief: lijnen op de Vleutenseweg)

Toelichting dienstregeling
Meest relevante wijzigingen voor onderwijs Utrecht Science Park
• Tram blijft ongewijzigd, lijn 28 ook
• Herstructurering corridor USP – Amersfoort
o

Nu: vier lijnen vanuit woonwijken Amersfoort naar USP, alleen in de spitsrichting

o

2021: twee dagdekkende lijnen Amersfoort (- via centrum-) – USP, in beide richtingen

o

Doorkoppeling één lijn naar Vianen

• Drie spitsverbindingen vervallen:
o

Waren vooral nodig voor extra capaciteit, altijd alternatieven voorhanden (soms met overstap)

o

De Meern – USP (lijn 18)

o

Maarssen – USP (lijn 32)

o

Houten – USP (lijn 281)

• Andere (dagdekkende) rechtstreekse USP-bussen blijven rijden (o.a. Zuilen, Vleuten, Bilthoven, IJsselstein,
Vianen)

Morgen
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Keuzes maken voor de toekomst

Hoe gaan we verder?

Goedopweg (gemeente en provincie Utrecht, RWS, Ministerie I&W, vervoerders)
• Kennisdeling - notitie met de getoonde PP informatie word gedeeld
• Informatie beschikbaar stellen waardoor overzicht en inzicht ontstaat
• Met en van elkaar leren
• Onderzoek verrichten en de resultaten delen

• Duurzame oplossingen zoeken voor gemeenschappelijke problemen
• Gezamenlijke afspraken maken
• Bereikbaarheid Utrecht verbeteren
• Drukte in de regio spreiden over de dag (inzet Mobility scan)
• Handige en duurzame (deel)mobiliteitsoplossingen

Hoe gaan we verder?

Onderwijs
• Plaats en tijd onafhankelijk onderwijs
• Het onderwijs moet doorgaan
• Dakpansgewijs roosteren
• Gebiedsafspraken maken
• Aanpassingen binnenruimte, buitenruimte en OV
• Samendenkkracht
• Professionalisering

• Best practices

Arbeidsmarkt, professionaliteit en sociaal welbevinden
Hybride onderwijs blijft leidend na de corona-crisis

Uitnodiging ‘Onderwijs in beweging’
Gezamenlijk op weg om duurzame oplossingen te zoeken voor de Utrechtse uitdagingen
van morgen!

Denk en praat mee, we hebben jouw professionele stem nodig!
Webinar Vrijdag 27 november van 14:00 tot 17:00 uur (uitnodiging volgt)
Captains (thema) breakfast onderwijs, overheden en vervoerders (uitnodiging volgt)
Bezoek de website www.Goedopweg.nl/onderwijs
Mail: marianne@goedopweg.nl
Bel: 0031 642 232 616

‘Onderwijs in beweging’
Gezamenlijk op weg om duurzame oplossingen te zoeken voor de uitdagingen van
morgen!

Bedankt voor je tijd, meedenkkracht en heel graag tot ziens
Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
Verder komen is onze inzet; Marianne, Frans Jan, David, Ramon

