
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:XXXXXXXXXXXX]  
Verzonden: maandag 18 januari 2016 0:29 
Onderwerp: Sluiting van studiecentra Open Universiteit Nederland  
 
Hallo meneer, mevrouw,  
 
Ik wil graag onder aandacht van uw gemeente of provincie brengen dat de Open Universiteit 
(OU) aan het overwegen is om een flink aantal studiecentra te gaan sluiten.  
 
De OU biedt afstandsonderwijs in deeltijd aan. Internet geeft veel mogelijkheden, maar 
studiecentra zijn nog altijd onmisbaar. De OU heeft studiecentra in Nederland en 
Vlaanderen. De Vlaamse centra vallen onder het beheer van de Vlaamse universiteiten. In 
de plannen gaat het daarom alleen om de 16 Nederlandse studiecentra. Gedachte is om van 
die zestien studiecentra in Nederland er tien niet meer volwaardig open te houden. De 
studiecentra in Heerlen (de centrale vestiging), Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven 
en Zwolle zullen dan open blijven. Daarnaast zou er een drietal tentamenlocaties 
openblijven. De studiecentra in Breda, Leeuwarden en Almere zouden volledig verdwijnen 
volgens de huidige plannen.  
 
Omdat het de belangen van deze regio's en burgers uit deze regio's raakt vind ik dat u 
hiervan op de hoogte moet zijn. Ten einde datgene te garanderen dus deze mail. Meer 
informatie over de OU en de spreiding van de huidige studiecentra staat op de site: 
www.ou.nl. In lokale media van onder meer Groningen en Enschede is er hier en daar over 
de plannen wat terug te vinden. De gemeente Enschede verzet zich tegen sluiting van het 
studiecentrum dat daar gevestigd is en dat lijkt succes te hebben. Het helpt blijkbaar om 
mee te kijken naar oplossingen. Een goede locatie is bijvoorbeeld belangrijk én natuurlijk 
bekendheid. In veel plaatsen lijken overheden zich niet bewust te zijn van de aanwezigheid 
van de OU. Bewegwijzering op verkeersborden in de steden en informatie over de OU op 
websites van gemeentes en provincies ontbreken helaas vaak. Op websites worden dan alle 
onderwijsinstellingen genoemd, behalve de OU. Er zijn dus nog mogelijkheden tot 
verbetering.  
 
Deze mail schrijf ik overigens als Studentenraadslid van de OU, maar niet namens de 
voltallige Studentenraad. Verder zit ik in het uiterste einde van mijn zittingstermijn. 
Morgen nemen nieuw gekozen studenten het in de Raad over, ook op het punt van het 
vestigingsbeleid. Overmorgen zou de Klankbordgroep van de OU met een advies komen en 
ergens daarna zal het College van bestuur een besluit nemen. Wanneer dat besluit precies 
genomen wordt weet ik niet, maar dat zou op korte termijn kunnen zijn.  
 
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd, maar mocht u nog vragen hebben dan hoor ik 
het graag.  
 
Fijne dag,  
 
XXXXXXXXXXX  
Studentenraadslid Open Universiteit Nederland 

 

http://www.ou.nl/

