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Betreft vragen ex. Art. 41 RvO inzake; Open Universiteit Breda  

Geacht College, 
 
Breda was in het jaar 2012-2013 de eerste Onderwijsstad van Nederland. Daar is onderwijspartij D66 uiteraard trots 
op, maar D66 Breda zal er naar blijven streven om van Breda een permanente onderwijsstad te maken. Een stad 
waarin iedereen zijn of haar talenten kan blijven ontwikkelen en waar alle (onderwijs)partijen structureel 
samenwerken om dat mogelijk te maken. 
Onlangs ontving onze fractie signalen van bezorgde studenten dat de Open Universiteit Breda mogelijk op termijn 
haar deuren gaat sluiten. D66 Breda neemt deze zorgen serieus en ook wij zouden het erg jammer vinden als de 
Open Universiteit ervoor kiest haar onderwijsaanbod in Breda stop te zetten. D66 Breda vindt het namelijk belangrijk 
dat alle niveaus van onderwijs aanwezig zijn in onze gemeente.  Daarmee wordt invulling gegeven aan een van de 
uitgangspunten ‘een leven lang leren’ zoals vastgelegd in de Onderwijsagenda van Breda. 
We beseffen dat de formele rol van de gemeente op het gebied van onderwijs zich veelal beperkt tot de huisvesting, 
hetgeen niet onbelangrijk is omdat het randvoorwaarden schept voor goed onderwijs. Toch menen wij dat, naast 
deze formele rol, de gemeente ook op andere manieren een waardevolle bijdrage kan leveren aan bestendiging dan 
wel uitbreiding van het huidige onderwijsaanbod in Breda.  
 
Bovenstaand brengt ons tot de volgende vragen; 
 

1- Klopt onze informatie dat de Open Universiteit haar onderwijsaanbod in Breda stop gaat zetten? Zo ja, hoe 
kijkt uw college hier tegenaan?  

2- Kunt u kort schetsen hoe het onderwijsaanbod van de Open Universiteit eruit ziet?  
3- Deelt u de mening van D66 Breda dat, gezien onze ambitie om een permanente onderwijsstad te zijn, alle 

niveaus van onderwijs in onze gemeente aanwezig zou moeten zijn?  
4- Bent u bereid om in gesprek te gaan met de Open Universiteit Breda en te zoeken naar mogelijkheden om 

het universitair onderwijsaanbod in onze stad te continueren?  
5- Ziet uw college mogelijkheden de continuering van het onderwijsaanbod van de Open Universiteit eventueel 

met partners als Avans en NHTV te onderzoeken? Zo ja, bent u bereid om op korte termijn de verschillende 
hoger onderwijsinstellingen in Breda bij elkaar te brengen?  

 
 
In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
 
Tim van het Hof, 
Fractievoorzitter/Raadslid D66 Breda 
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