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Vertrek Pabo opleiding uit Veghel

Beste heer Hobert,
Uw vragen van 7 april 2022 kunnen wij als volgt beantwoorden:
Op 18 maart konden we in het Brabants Dagblad regio Uden Veghel het bericht lezen dat de pabo
Veghel gaat verlaten. En dat daarmee hbo-onderwijs in onze gemeente ophoudt te bestaan. D66
is hier natuurlijk erg van geschrokken
Zie ook het artikel in de link hieronder
https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/pabo-in-veghel-sluit-te-weinig-nieuwe-studenten~a5f9b8e1/
Naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan wethouder van der Pas:
1. Bent u het met D66 eens dat met het verdwijnen van de pabo een belangrijke pijler van het
onderwijs in onze gemeente en regio verdwijnt?
Reactie:
Ja. Natuurlijk hebben wij hen laten weten dat het ontzettend jammer is dat de PABO, al decennia
lang verbonden aan Veghel, haar huidige locatie in Meierijstad verlaat.
Tegelijk wordt de band met Fontys niet verbroken, maar juist geïntensiveerd. Zie voor een nadere
toelichting onze reactie op de vragen hieronder.
2. Wanneer ontving u de eerste signalen dat Fontys mogelijk deze pabo-vestiging wil sluiten?
Reactie:
Het college is onder embargo kort voorafgaand aan de bekendmaking van het nieuws door Fontys
mondeling geïnformeerd.
De keuze van Fontys is een strategische keuze, daar hebben we als gemeente geen invloed
op. Dit is een bevoegdheid van Fontys zelf. Wij zijn niet in de gelegenheid gesteld om te reageren
op een voornemen. Wij zijn geconfronteerd met een definitief besluit.

Natuurlijk hebben wij hen laten weten dat het ontzettend jammer is dat de PABO, al decennia
lang verbonden aan Veghel, haar huidige locatie in Meierijstad verlaat.
3. Welke acties heeft u ondernomen naar aanleiding van de signalen om te voorkomen dat de
pabo gaat sluiten?
Reactie:
Er waren geen voorafgaande concrete signalen dat de vestiging zou sluiten.
Afgelopen jaren was er periodiek bestuurlijk contact met de PABO-afdeling van Fontys in
Meierijstad. Met ingang van eind 2020 is het ambtelijk en bestuurlijk contact met Fontys in brede
zin geïntensiveerd vanuit de 3O samenwerking (Onderwijs-Ondernemers-Overheid). Aanleiding
was de verkenning “Positionering HBO en WO in Meierijstad” en met name de aanbeveling ‘Ga in
gesprek met Fontys’. In onze RIB van 19 januari 2021 hebben wij de Raad daarover
geïnformeerd.
In onze gesprekken met Fontys hebben wij ambtelijk en bestuurlijk regelmatig aangegeven grote
waarde te hechten om deze vorm van HBO-onderwijs minimaal te handhaven en te continueren
en zo mogelijk te versterken/verbreden.
Daarnaast was er op diverse thema’s afstemming op het gebied van onderwijs inhoud, zoals
bewegend leren, de VoorleesExpress en Integrale Kind Centra.
4. Heeft u samen met Fontys gekeken naar oplossingen om de pabo hier in Meierijstad in
energerlei vorm te behouden bijvoorbeeld door het aanbieden van goedkopere huisvesting,
door het initiatief voor een praktijk- en onderzoekshub etc?
Reactie:
Zie onze reactie op vragen 1 t/m 3 en 5.
5. In het artikel staat dat u in gesprek gaat met Fontys hierover. Heeft dat gesprek reeds
plaatsgevonden? Wat was of wordt de insteek van dit gesprek?
Reactie:
Dat gesprek met 2 vertegenwoordigers van het Fontys heeft plaats gevonden op 31 maart 2021.
Tijdens dat gesprek is gevraagd om een brief van Fontys, met daarin de motivatie voor hun besluit
om de fysieke locatie Pabo Veghel te sluiten. Die brief en de brief die Fontys Hogeschool Kind en
Educatie heeft gestuurd aan relaties van de leslocatie in Veghel zijn op 12 april ontvangen en zijn
bijgevoegd.
Insteek van het gesprek was tweeledig:
➢ Achterhalen of er nog iets te doen was aan het besluit om de vestiging te sluiten.
➢ Achterhalen op welke wijze we de PABO in de toekomst verder kunnen verbinden aan
Meierijstad.
6. Heeft u sindsdien meer informatie verkregen over de sluiting van de pabo? Zo ja, wat is de
inhoud daarvan?
Reactie:
Tijdens het gesprek van 31 maart jl. is de achtergrond van het besluit geschetst: afnemende
leerlingenaantallen, herijking onderwijsvisie, afloop huurcontract, financiële afwegingen, het op
korte termijn duidelijkheid willen geven aan toekomstige leerlingen vanwege een aanstaande
open dag.
Ook is gesproken over de onomkeerbaarheid van het besluit.
Fontys heeft ons laten weten dat de bestaande samenwerking op activiteiten niveau (zie
voorbeelden van samenwerking PABO en PO/VO in reactie 3) in stand blijft en verder versterkt en
verbreed wordt. Fontys participeert al sinds enige tijd in de stuurgroep aansluiting onderwijs-
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arbeidsmarkt. Op dit moment zijn we met elkaar in gesprek over enkele zgn hub’s/fieldlabs (dit zijn
leer- en praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk onderzoeken
uitvoeren/samen werken aan oplossingen en waarin mensen deze oplossingen leren toe te
passen) in Meierijstad.
Ook is er gesproken over de mogelijkheden om economie, opleiding en techniek/logistiek vanuit
Fontys te verbinden met de Noordkade/hybride leer-werkfabriek The Chocolate Factory .
Tot slot is gesproken over een – op termijn- te ontwikkelen “sociaal cluster” (Leefgoed) waarbij
de opleidingen van het cluster “mens en maatschappij” van Fontys een rol zouden kunnen spelen.
Meierijstad is immers een belangrijke partner voor Fontys.
7. In het krantenartikel heeft u het over concrete projecten voor een sterk onderwijsaanbod.
Welke concrete projecten bedoelt u?
Reactie:
Meierijstad is met de Stichting tegen Voedselverspilling partner in het Sprong-project van
Fontys/Avans. Het gaat hierbij om de vorming van een living lab circulariteit (dit is een innovatieve
leeromgeving van bedrijven en kennisinstellingen ten aanzien van een kringloop waarin
eindgebruikers een product of dienst ontwikkelen, testen en in gebruik nemen).
Met Fontys onderzoeken we de optimale samenwerking in Meierijstad tussen onderwijs en
ondernemers in een zgn. O2-lab. Dit is een samenwerkingsvorm met een doorlopend karakter
tussen ondernemers en onderwijs gericht op ondernemendheid. Meierijstad zit in de oriëntatiefase
voor 1 van de 4 plekken in Brabant naast Heusden, Helmond en Eindhoven (Zuidoost Nederland
– hub). Fontys heeft hierbij ondersteuning vanuit het Ministerie van EZK.
Tot slot heeft Meierijstad het lokale initiatief van hybride leer-en werkfabriek The Chocolate
Factory gekoppeld aan Fontys. Wij zien door mooie onderzoeksopdrachten kansen om Fontysstudenten op het terrein van economie, opleiding en techniek/logistiek te laten landen in het
initiatief.
8. Wat Is de rol van de gemeente, Fontys en bedrijfsleven in deze concrete projecten?
Reactie:
De gemeente heeft bij alle genoemde projecten een faciliterende en verbindende rol.
De rol van Fontys is hiervoor aangegeven.
De rol van het lokale bedrijfsleven en de overige onderwijsinstellingen varieert per project.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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