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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z15233
Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap over het meldpunt voor reiskosten zomerstages en
zomerles (ingezonden 31 augustus 2020).
Vraag 1
Bent u bekend met het meldpunt voor reiskosten zomerstages en zomerles
van de studentenorganisaties Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en
Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)?1
Vraag 2
Bent u bereid om met de studentenorganisaties in gesprek te gaan over de
bevindingen van het meldpunt en te zoeken naar oplossingen?
Vraag 3
Is bekend hoeveel studenten door de coronacrisis hun stages of colleges in
de zomermaanden moesten inhalen?
Vraag 4
Hoeveel studenten konden tussen 16 juli en 16 augustus 2020 geen gebruik
maken van gratis reizen met het studentenreisproduct? Kunt u een overzicht
geven van de omvang van deze groep en de gemiddelde reiskosten van deze
groep?
Vraag 5
Bent u bereid om een compensatieregeling te treffen voor studenten die door
de coronacrisis hun stages of colleges in de zomermaanden in moesten
halen? Zo nee, waarom niet?
Vraag 6
Bent u bereid om de drie maanden extra reisrecht flexibeler vorm te geven,
bijvoorbeeld door de mogelijkheid om de drie maanden zelf in te plannen of
het reisrecht uit te laten betalen? Zo nee, waarom niet?
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Vraag 7
Bent u bekend met de petitie van scholierenorganisatie Landelijk Aktie
Komitee Scholieren (LAKS), waarin zij pleiten voor de reiskostenvergoeding
van leerlingen van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)?2
Vraag 8
Kunt u toelichten wat de stand van zaken is van het onderzoek met de
gemeenten en de vavo-scholen over de reiskostenvergoeding?3 Wanneer
worden de resultaten van dit onderzoek met de Kamer gedeeld?
Vraag 9
Is bekend hoeveel vavo-leerlingen door de uitbraak van COVID-19 geen
inkomen meer hebben, waardoor de reiskosten een veel grote belemmering
vormen dan voorheen?

2

3

LAKS nieuws, 19 mei 2020, «Duizenden steunbetuigingen gratis reizen vavo’ers»,
https://www.laks.nl/duizenden-steunbetuigingen-gratis-reizen-vavoers/
Kamerstukken II, 2019–2020, 26 695, nr. 125. Blz. 21

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Vragen

2

