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Onderwerp

Heropening scholen voortgezet onderwijs

Geachte schoolbesturen en schoolleiders,
Op 19 mei 2020 heeft het kabinet bekendgemaakt dat middelbare scholen op 2 juni weer open
gaan. De scholen zetten samen met de gemeente alles op alles om deze heropening in goede
banen te leiden. In deze brief informeer ik u over maatregelen die de gemeente heeft genomen
om scholen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen.
Vervoer voor leerlingen
Het kabinet vraagt leerlingen lopend of met de fiets naar school te komen, of zich te laten
brengen. Op deze manier raakt het openbaar vervoer niet overbelast en blijft het toegankelijk voor
mensen in cruciale beroepen die voor hun werk afhankelijk zijn van het ov. Leerlingen voor wie
lopen, fietsen of gebracht worden echt geen optie is en hierdoor afhankelijk zijn van het ov,
kunnen gebruik kunnen maken van reguliere bussen, trams en metro’s. De vervoerders
verwachten in de periode tot aan de zomervakantie voldoende capaciteit te hebben om deze
leerlingen te vervoeren. Het gebruik van het ov wordt continu gemonitord.
Mocht u toch signalen ontvangen van knelpunten, dan kunt u deze melden via het online
meldpunt. Hier kunnen scholen signalen, zorgen en problemen kwijt die te maken hebben
verkeersstromen, zoals knelpunten in leerlingenstromen van en naar school,
handhavingsproblemen rond de school, problemen rondom leenfietsen, signalen van drukte etc.
De meldingen worden direct doorgegeven aan de relevante betrokkenen binnen de gemeente of
de vervoersbedrijven. Dit meldpunt blijft in ieder geval beschikbaar voor scholen tot de start van
de zomervakantie.
Leenfietsen voor leerlingen zonder fiets
Niet alle leerlingen beschikken over een fiets. Voor deze leerlingen stelt de gemeente samen met
Swapfiets tot de zomervakantie leenfietsen beschikbaar. Op basis van de eerder
geïnventariseerde aantallen ontvangen scholen digitale vouchers die zij zelf verspreiden aan de
leerlingen die een fiets nodig hebben. Met een vouchercode kan een leerling kosteloos een
abonnement van twee maanden afsluiten op de website van Swapfiets. Na afloop levert de
leerling de fiets weer in. De leerling/de ouder gaat zelf een gebruiksovereenkomst aan met
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Swapfiets. Bij diefstal wordt een eigen risico in rekening gebracht. (Het eigen risico is € 40,
wanneer de leerling de diefstal op tijd meldt en de sleutel inlevert.) De gemeente en Swapfiets
doen er alles aan om het proces voor aanvraag en uitgifte van fietsen voor de opening van de
scholen op 2 juni in te richten. U ontvangt hierover zo spoedig mogelijk bericht.
Vervoer- en parkeermogelijkheden voor personeel
Onderwijspersoneel dat buiten de stad woont, kan voor woon-werkverkeer gebruikmaken van het
openbaar vervoer. Daarnaast heeft de gemeente extra voorzieningen geregeld, zodat docenten
die buiten de stad wonen en graag met de auto naar hun werk willen, dat kunnen doen zonder
hoge kosten te maken voor een parkeerplaats.
Onderwijspersoneel kan op verschillende plekken in de stad tegen een gereduceerd tarief
parkeren. Bij parkeergarage RAI kan voor het laatste stuk naar school ook gebruikgemaakt worden
van de deelfietsen van Hello-Bike en deelscooters van felyx. Hieronder een overzicht van de
parkeervoorzieningen. Meer informatie over locaties en vooraf aanmelden, vindt u in de bijlage.
Stadsdeel
Noord
Oost (vanaf 15 juni)
Oost

Voorziening
P+R Noord
Oostpoortgarage (QPark)
Hotel Jakarta (Javakade)

Oost

Parkingyou Crucius,
Zeeburgerkade 830
Parkeergarage RAI
De Hallen
Westergasfabriek (Qpark)
Parkingyou, Bos en
Lommerplantsoen

Zuid
West
West (vanaf 15 juni)
West

West
Nieuw-West
Nieuw-West

Art Hotel
(Spaarndammerdijk)
World Fashion Center
Fashion Hotel (Hendrikje
Stoffelstraat)

Tarief
€ 3,75 per dag
€ 5,- per dag
€ 7,50 per dag, inclusief
gebruik van de fiets
€ 6,- per dag
€ 3,75 per dag
€ 3,75 per dag
€ 5,- per dag
€ 6 per dag of
maandabonnement € 98,32
(maandelijks opzegbaar)
€ 7,50 per dag, inclusief
gebruik van de fiets
€ 3,75 per dag
€ 7,50 per dag, inclusief
gebruik van de fiets

Contact met de gemeente over aanpassingen openbare ruimte
In sommige gevallen zijn er, vanwege de 1,5 meter maatregelen, aanpassingen in de openbare
ruimte nodig om de situatie rond de school veilig en overzichtelijk te houden. Hierbij valt te
denken aan het (tijdelijk) opheffen van enkele parkeervakken, het bij- of verplaatsen van
fietsenrekken of het aanpassen van laad- en lostijden. Denkt u dat dit nodig is rondom uw school?
Neem dan contact op met de gebiedsmakelaar. Hier kunt u de contactgegevens van uw
gebiedsmakelaar vinden.
VO-raad: posters en helpdesk
Op 20 mei is het definitieve opstartprotocol van de VO-raad en de vakbonden verschenen.
Daarnaast stelt de VO-raad (digitaal) posters beschikbaar om in de school op te hangen. Tot slot is
de helpdesk van de VO-raad bereikbaar voor vragen over de inhoud van het protocol. Zie www.voraad.nl voor meer informatie.
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We horen de komende weken graag van u hoe deze oplossingen in de praktijk werken en of er
ergens grote knelpunten zijn, zodat we waar nodig naar aanvullende mogelijkheden kunnen
zoeken. Ik wens u veel succes met de heropening!

Met vriendelijke groet,
André Herbrink
Afdeling Onderwijs
Gemeente Amsterdam
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Praktische info gebruik parkeervoorzieningen
Er zijn verschillende locaties waar onderwijspersoneel tegen gereduceerd tarief kan parkeren. Let
op: de voorwaarden en aanmeldingsprocedure verschillen per locatie. De belangrijkste informatie
vindt u hieronder.
P+R Noord, Nieuwe Leeuwarderweg Afslag S116, 1022 BP Amsterdam
 Tarief: € 3,75 per dag
 Aanmeldprocedure: de instelling stuurt alle kentekens van medewerkers die nu of later van de
garage gebruik zullen maken vooraf aan pgverkoop@amsterdam.nl
 Betaling: ter plaatste bij het ophalen van de auto bij de betaalautomaat.
 Is de plek na aanmelding gereserveerd? Er wordt een beperkt aantal plekken gereserveerd,
maar niet op een specifiek kenteken.
 Wijze van toegangsverlening: kentekenherkenning. Bij aankomst wordt het kenteken herkend
en ontvangt men een parkeerkaart die later bij afrekenen het juiste tarief genereert.
 Informatie: pgverkoop@amsterdam.nl
Q-Park Oostpoort, Polderweg 92, 1093 KP Amsterdam
 Tarief: € 5,- per dag (beschikbaar vanaf 15 juni, te reserveren vanaf 12 juni)
 Aanmeldprocedure
o De code voor Oostpoort is: amsoost20
o De instelling (of medewerker) maakt een reservering op www.q-park.nl en betaalt
online
 Betaling: Vooraf online
 Is de plek na aanmelding gereserveerd: Ja
 Wijze van toegangsverlening: Kentekenherkenning
 Hoeveel plekken zijn beschikbaar: Voldoende, hoe eerder men reserveert hoe meer plek
 Informatie: www.q-park.nl
Parkingyou Cruqius, Zeeburgerkade 830, 1019 HT, Amsterdam
 Tarief: dagtarief € 6, Aanmeldprocedure: https://parkingyou.nl/nl/locaties/amsterdam/parking-cruquius/id=27
 Betaling: IDeal of creditcard
 Is de plek na aanmelding gereserveerd: Ja
 Wijze van toegangsverlening: kentekenherkenning
 Hoeveel plekken zijn beschikbaar: de locatie telt 177 parkeerplekken
 Informatie: https://parkingyou.nl/nl/locaties/amsterdam/parking-cruquius/id=27
Parkeergarage De Hallen, Bellamyplein 41, 1053 AT Amsterdam
 Tarief: € 3,75 per dag
 Aanmeldprocedure: de instelling stuurt alle kentekens van medewerkers die nu of later van de
garage gebruik zullen maken vooraf aan pgverkoop@amsterdam.nl
 Betaling: ter plaatste bij het ophalen van de auto bij de betaalautomaat
 Is de plek na aanmelding gereserveerd? Er wordt een beperkt aantal plekken gereserveerd,
maar niet op een specifiek kenteken
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Wijze van toegangsverlening: kentekenherkenning. Bij aankomst wordt het kenteken herkend
en ontvangt men een parkeerkaart die later bij afrekenen het juiste tarief genereert
Informatie: pgverkoop@amsterdam.nl

Parkingyou, Bos en Lommerplantsoen 1, 1055 AA, Amsterdam
 Tarief: Dagtarief € 6, Aanmeldprocedure: https://parkingyou.nl/nl/locaties/amsterdam/parking-bos-enlommerplantsoen/id=21
 Betaling: IDeal of creditcard
 Is de plek na aanmelding gereserveerd: Ja
 Wijze van toegangsverlening: kentekenherkenning
 Hoeveel plekken zijn beschikbaar: De locatie telt 168 parkeerplekken
 Informatie: https://parkingyou.nl/nl/locaties/amsterdam/parking-bos-enlommerplantsoen/id=21
Parkingyou, Bos en Lommerplantsoen 1, 1055 AA, Amsterdam (let op: abonnement)
 Tarief: maandabonnement voor € 98,32 (per maand opzegbaar)
 Aanmeldprocedure: https://www.rentaparking.nl/aanvraagformulier.
Daarnaast moet de aanvrager een mail sturen om voor het speciale tarief in aanmerking te
komen aan info@parkingyou.nl De aanvrager dient een bewijs van werknemerschap bij
onderwijsinstelling mee te sturen.
 Betaling: automatische incasso
 Is de plek na aanmelding gereserveerd: Ja
 Wijze van toegangsverlening: kentekenherkenning
 Hoeveel plekken zijn beschikbaar: Maximaal 30
 Informatie: https://www.rentaparking.nl/aanvraagformulier
Q-Park Westergasfabriek, Van Bleiswijkstraat 8 1051 DG Amsterdam
 Tarief: € 5,- per dag (beschikbaar vanaf 15 juni, te reserveren vanaf 12 juni)
 Aanmeldprocedure
o De code voor Westergasfabriek is: amswest20
o De instelling (of medewerker) maakt een reservering op www.q-park.nl en betaalt
online
 Betaling: Vooraf online
 Is de plek na aanmelding gereserveerd: Ja
 Wijze van toegangsverlening: kentekenherkenning
 Hoeveel plekken zijn beschikbaar: voldoende, hoe eerder men reserveert hoe meer plek
 Informatie: www.q-park.nl
World Fashion Centre, Kon. Wilhelminaplein 13, 1062 HH Amsterdam
 Tarief: € 3,75 per dag
 Aanmeldprocedure:
o De instelling meldt alle namen van medewerkers die nu of later van de garage gebruik
zullen maken vooraf aan via bart@worldfashioncentre.nl
o Medewerker rijdt garage in en trekt een parkeerkaartje
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Voorafgaand aan het ophalen van de auto betaalt men bij de security in de centrale
hal van het World Fashion Centre (Hoofdingang)
o Men krijgt een ander kaartje waarmee wordt uitgereden
Betaling: na het parkeren, vóór het uitrijden bij de security
Is de plek na aanmelding gereserveerd: nee, dit is niet nodig. Er is voldoende capaciteit
Wijze van toegangsverlening: Men trekt een parkeerkaartje
Hoeveel plekken zijn beschikbaar: De parkeergarage telt ca 900 parkeerplekken
Informatie bart@worldfashioncentre.nl

Park en Ride hotel WestCord Amsterdam
Er is een beperkt aantal parkeerplekken en fietsen beschikbaar bij WestCord hotels in Amsterdam.
De kosten voor het gebruik van de parkeerplaats bedragen € 7,50 per dag, inclusief gebruik van de
fiets. Hoe werkt het?
 Kijk welke garage voor uw personeel het dichtstbij is;
 Aanmelden gaat middels reserveringen.art@westcordhotels.nl, onder vermelding van
parkeren;
 WestCord Hotels factureert aan u direct.
Hotel

Beschikbaarheid

Fashion Hotel
Hendrikje Stoffelsstraat (Nieuw
West)
Hotel Jakarta
Javakade (Oost)
Art Hotel
Spaarndammerdijk (West)

30 plekken, 30 fietsen

Ook goed bereikbaar vanuit
de volgende stadsdelen
Zuid en West

20 plekken, 20 fietsen

Centrum

40 plekken, 40 fietsen

Noord en Centrum

RAI, Europaboulevard 2, 1078 RV Amsterdam
 Tarief: € 3,75 per dag
 Aanmeldprocedure:
Aanmelding en betaling gebeurt vooraf en door de werkgever via onderstaande weblink. Om
misbruik te voorkomen mag deze link alleen worden gebruikt door werkgevers
(schoolbesturen/kinderopvangorganisaties). Zonder online reservering vooraf is het tarief € 26
per dag.
o De werkgever meldt via de weblink de kentekens aan van de personeelsleden die
gebruik willen maken van de P+R. Er kan ook voor meerdere dagen gereserveerd
worden en voor meerdere kentekens tegelijk (maximaal 10 per keer).
Weblink: https://parkeren.rai.nl/nl/booking.html?affiliate=32wl7d56
Let op: Heeft u eerder gebruikgemaakt van deze website, open dan de link in een
incognito venster in uw browser.
o Bij stap 4 in het proces maakt de werkgever een account aan.
o De werkgever betaalt via de website van RAI vooraf voor het gebruik van de P+R.
o Het personeelslid rijdt in en uit op kentekenherkenning. Er is geen extra handeling
nodig.
 Betaling: IDeal of creditcard
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Is de plek na aanmelding gereserveerd: Ja
Wijze van toegangsverlening: kentekenherkenning
Hoeveel plekken zijn beschikbaar: ruim voldoende
Informatie: parking@rai.nl of 020-5493080.

Gebruik Hello-Bike fietsen bij RAI
Hello-Bike heeft deelfietsen in de buurt van de RAI staan. Leraren en kinderopvangmedewerkers
kunnen voor €3,- per dag een fiets gebruiken. Hiervoor moet de werkgever wel eerst een
gebruikersovereenkomst aangaan met Hello-Bike. Vervolgens kan iedere medewerker met een emailadres met de e-mailextensie van de organisatie (bv. xx@bbo.nl) een fiets reserveren met de
app. De kosten worden gefactureerd bij de contracthouder (de werkgever).
1. Werkgevers gaan een overeenkomst aan met Hello-Bike. Hiervoor kun je contact
opnemen met Thomas de Graaf 020-2619000 of 06-5098 7450 of thomas@x.bike
2. De werknemer downloadt de app van Hello-Bike via https://hello-bike.net/ of via
appstores.
3. De werknemer meldt zich aan met het persoonlijke e-mailadres van school (bv.
jan@bbo.nl).
4. Via de app reserveert de medewerker een fiets. In de app kan de medewerker zien
waar de fiets staat. Dit kost€ 3,- per dag en wordt automatisch gefactureerd bij de
contracthouder.
Gebruik felyx-scooters
Leraren en kinderopvangmedewerkers kunnen met korting gebruik maken van felyx-scooters.
Deze zijn te vinden in de buurt van parkeergarage RAI. Let op: als je op de plaats van bestemming
bent en de huurperiode hebt stopgezet, kan de scooter gebruikt worden door iemand anders.
Om gebruik te maken van felyx download je de app (voor iPhone en Android) en doorloop je de
stappen om een account te maken. Let op: gebruik de promotiecode ‘felyxcares’ tijdens je
registratie! Daardoor betaal je geen registratiekosten en ontvang je 30 rijminuten gratis. Nadat je
alle stappen hebt doorlopen en het rijbewijs is geverifieerd, kun je gebruik maken van felyx. Kies
daarvoor in de app een scooter bij jou in de buurt, reserveer deze gratis voor 15 minuten en kies
vervolgens ‘Ontgrendel’ zodra je bij de scooter bent om deze te openen en te kunnen gebruiken. In
Amsterdam moet je met de scooter op de rijbaan rijden, inclusief helm. In de zwarte topcase
achterop zitten twee helmen en haarnetjes, die samen met de contactoppervlakken zoals de
handgrepen extra worden gereinigd om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Meer
informatie over het gebruik van felyx kan je vinden op www.felyx.com.

