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Bijlagen 

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.40 RvO inzake bovenvermeld onderwerp 
delen wij u het volgende mede. 

Vraag 1. 
Wat is uw reactie op het bericht dat de Open Universiteit uit Breda gaat verdwijnen? 

Antwoord 1. 
De Open Universiteit voert met dit besluit de plannen uit die zij vorig jaar reeds bekend heeft 
gemaakt. Dit besluit is het directe gevolg van het vestigingsbeleid van de organisatie, waaraan nu 
uitvoering wordt gegeven. De Open Universiteit reageert daarmee op veranderingen in de wereld 
van onderwijs en onderzoek. Het college van bestuur van de Open Universiteit is voornemens het 
aantal vestig ingen in Nederland terug te brengen . Nu steeds meer onderwijsactiviteiten online 
plaatsvinden ontstaat een overschot aan studiecentra. 

Vraag 2. 
Bent u of het onderwijsveld betrokken geweest bij het proces van besluitvorming? Kunt u uw 
antwoord nader toelichten? 

Antwoord 2. 
Nee, dit is een eigenstandig besluit van de Open Universiteit dat eerder al is genomen. Naar 
aanleiding van de onderzoeks- en analysefase die ruim een jaar geleden is gestart, is er dit 
voorjaar een nieuw voorstel opgesteld voor de huisvesting van de studiecentra in Nederland. De 
studenten zijn hierover in april en mei geïnformeerd: https://www.ou.nl/web/nieuwsplaza/
/huisvestinq-studiecentra. 
Het onderwijs aanbod verandert per saldo niet en de Open Universiteit geeft aan ruimtes naar 
behoefte te huren voor bijeenkomsten en tentamens in het land, mogelijk ook in Breda. 



~Q~ Gemeente Breda ~À~ 

Vraag 3. 

Ons kenmerk 

BRD/2017 7698 

Paginanummer 

2 van 3 

Is het besluit van de Open Universiteit definitief of ziet u nog mogelijkheden om deze vorm van 
onderwijs voor Breda te behouden? 

Antwoord 3. 
Sinds het voorgenomen besluit bekend is gemaakt vorig jaar is het besluitvormingsproces verder 
gegaan. Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft zijn voorgenomen besluit over het 
vestigingsplan voor advies eind april jl. voorgelegd aan de Ondernemingsraad en de 
Studentenraad. Beiden raden hebben begin juni een negatief advies afgegeven. Na alle 
argumenten gewogen te hebben, is het College van bestuur tot de conclusie gekomen dat het 
huisvestingsplan niet bijgesteld hoeft te worden. Het CvB heeft de medezeggenschap hierover 
vrijdag 23 juni jl. geïnformeerd. Het CvB wil het plan binnenkort definitief vaststellen en tot 
uitvoering overgaan . Dit zou betekenen dat er vier studiecentra per 1 september 2018 gaan sluiten, 
waaronder het studiecentrum in Breda. Alvorens het CvB een definitief besluit neemt, zal het CvB 
nog overleg voeren met de medezeggenschap. 

Vraag 4. 
Heeft u zoals in eerdere vragen voorgesteld, samen met Avans en NHTV het huisvestings
vraagstuk van de Open Universiteit besproken? (2) 

Antwoord 4. 
De ontwikkelingen bij de Open Universiteit zijn vorig jaar in het bestuurlijk overleg met het hoger 
onderwijs overleg besproken. Daarbij is aangegeven dat collegezalen wellicht gezamenlijk gebruikt 
zouden kunnen worden. Het hoger onderwijs in Breda heeft de Open Universiteit laten weten dat ze 
altijd in overleg kunnen over het gebruik van onderwijsruimten in Breda. Verder reikt de rol van het 
college in dit geval niet. 
In Breda is sprake van een studiecentrum van de Open Universiteit en geen onderwijsaanbod. In 
het studiecentrum , de ontmoetingsplaats voor studenten, kunnen zij terecht voor begeleiding, 
studieadvies en deelname aan activiteiten op het gebied van academische vorming. Er kunnen 
tentamens afgelegd worden en afspraken met mentoren plaatsvinden. 

Vraag 5. 
Hoeveel studenten staan er ingeschreven bij het studiecentrum in Breda? 
Welke gevolgen heeft sluiting voor hen? 

Antwoord 5. 
Het aantal studenten dat in het studiecentrum Breda staat ingeschreven is 960 . Dat wil niet zeggen 
dat zij allen gebruik maken van deze locatie. Het onderwijs vindt zoals bekend online plaats. Er is 
sprake van een terugloop in het aantal studenten . Bij de keuze van de locaties is gezocht naar een 
goede spreiding in Nederland waarbij de reistijd voor studenten een belangrijke factor i_~. _Q_e_.reclen 

om 'Breda' te sluiten is dat in een straal van zestig kilometer andere studiecentra zijn waar mensen 
terecht kunnen. De studenten die nu van Bredase vestiging gebruik maken moeten straks naar 
Eindhoven of Rotterdam. 

Vraag 6. 
Hoeveel werknemers heeft het studiecentrum in Breda? Wat zijn de gevolgen van sluiting voor 
hen? Zijn gedwongen ontslagen uitgesloten? 
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In Breda werken twee vaste mensen als ondersteunend, beheer personeel (OBP). Daarnaast zijn 
er zes wetenschappers die regelmatig gebruik maken van de vestiging. Hun banen blijven 
behouden, maar ze moeten op een andere locatie gaan werken als de plannen van het college 
doorgang vinden. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Breda, 

. gemeentesecretaris. 


