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’Als we het een week later doen krijgen we weer
klachten van vakantiegangers’

OV-staking in
tentamenweek: ’Dat
wordt een herkansing’
Door TIM VAN BOXTEL

1 uur geleden in BINNENLAND
BREDA - De door het FNV Streekvervoer aangekondigde staking van komende week is een
doorn in het oog van verschillende hogescholen, universiteiten en studenten door heel het
land. Zij zitten juist nu in een belangrijke tentamenperiode en vinden dat het FNV daar wel
rekening mee mag houden.

Ⓒ ANP

„Dit is een uiterst ongelegen moment. Komende weken hebben we alleen al
honderden tentamens op de rol staan. Het was sympathiek geweest als het FNV
daar rekening mee had gehouden”, oordeelt David Uitdenbogaard, voorlichter van
de Hogeschool Utrecht. In die stad zullen tijdens de staking geen bussen en trams
rijden. „We praten hier over 36.000 studenten, van wie een deel nog thuis woont en
dus afhankelijk is van het openbaar vervoer.”
Ook de Fontys Hogescholen, verspreid over Noord-Brabant, Limburg, Gelderland
en Utrecht, zijn niet te spreken over de staking. „Ze hadden hier wel wat beter over
na kunnen denken, onze studenten komen nu in de problemen”, laat woordvoerster
Monique van Laar weten. Wat de hogescholen in het verkeerde keelgat schiet, is
dat het FNV rekening heeft gehouden met de herexamens van de middelbare
scholieren, maar niet met de tentamens van de hogescholen en universiteiten. „Dat
was wel zo sympathiek geweest”, vindt Uitdenbogaard.
"Ik ben al gestrest en dan moet ik me ook nog eens zorgen maken of ik
überhaupt op school kom"
Fontys, de Hogeschool Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen hebben hun studenten allemaal gewaarschuwd: zorg voor
alternatief vervoer. De tentamenperiode verzetten is aan het einde van het jaar geen
optie.
’Toets herkansen die ik niet eens gemaakt heb’
De 18-jarige Danita laat aan De Telegraaf weten dat zij een van de studenten is die
in de problemen komt door de staking. „Zoals heel veel anderen, heb ik vanaf deze
week ook mijn eindtentamenperiodes. Hier heb ik maandenlang lessen voor
gevolgd en hard voor geleerd. Ik ben al gestrest voor die tentamens en dan moet ik
me ook nog eens zorgen maken of ik überhaupt op school kan komen.”
De studente heeft geen rijbewijs en kan dus niet met de auto. Iemand vinden die
haar tijdens de staking elke dag van woonplaats IJmuiden naar de TMO Fashion
Business hogeschool in Doorn kan brengen, is niet makkelijk. „Ik kan me nu
eigenlijk al inschrijven voor de herkansingen van een toets die ik nog niet heb
gemaakt, omdat ik niet eens op school kan komen.”
’We staken niet voor onze lol’
Voorlichter Ron Sinnige van FNV Streekvervoer begrijpt de frustraties. „Maar wij
staken niet voor onze lol, we willen de druk er in deze fase van de
onderhandelingen echt op houden. We hebben het met publieksvriendelijke acties
geprobeerd, maar dat heeft niet geholpen.” Ook het FNV krijgt geluiden van
studenten die niet blij zijn met de staking. „Maar als we het nog een week

uitstellen, krijgen we weer klachten van mensen die het vliegveld voor hun
vakantie niet kunnen bereiken. Je treft altijd mensen die je niet wilt treffen. Het is
zeker niet zo dat wij de studentjes willen pesten.”
Sinnige hoopt dat de stakingen uiteindelijk toch afgeblazen worden. „Er lijkt nu
wat ruimte te ontstaan bij de werkgevers, daarom hebben we de staking al van
vandaag naar woensdag verzet. Hopelijk ligt er morgenmiddag een mooi resultaat.”

