
 

Aan: College van Burgemeester en wethouders Den Bosch 

Datum: 5 oktober 2022 

Betreft: vragen ex art. 71 Lerarentekort Den Bosch 

Geachte college, 

Vandaag is het de Dag van de Leraar. Dé dag om waardering uit te spreken voor de professionals die 
zich iedere dag inzetten voor de ontwikkeling van jonge mensen. Die waardering is hard nodig. De 
onderwijssector staat namelijk voor gigantische uitdagingen. Zeker als het gaat om het vinden van 
leraren. De uitdaging is zelfs zo groot dat onlangs de ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (PVO) in 
het NRC aan hebben gegeven bereid te zijn “alles te doen wat nodig is om het lerarentekort te 
bestrijden”. Ook in Brabant zijn er problemen, het BD kopte vorig jaar zelfs: “De wanhoop is groot”. 
In grote steden gaat men nu zelfs richting 4-daagse schoolweken waardoor kinderen 
ontwikkelachterstanden zullen oplopen. Niet alleen voor leerlingen heeft dit consequenties, ook voor 
ouders die vaak met praktische problemen komen te zitten. Uiteraard is Den Bosch geen 
uitzondering want ook in onze stad zijn de problemen volop aanwezig. Naast de signalen die onze 
fractie uit de praktijk ontvangt kwam de Algemene Onderwijsbond (Aob) kwam in februari van dit 
jaar al met cijfers ‘’Geen regio meer zonder lerarentekort’’ waarin onze regio met een tekort zou 
zitten van gemiddeld 8 tot 10 procent. 
 
In andere Nederlandse steden zoals Amsterdam, Utrecht en Den Haag zijn lokaal actieplannen om 
het lerarentekort terug te dringen. Hierin staan concrete acties zoals het aanbieden van dagstages in 
het voortgezet onderwijs, de instroom van statushouders in het lerarenberoep, het geven van 
onderwijssubsidies, etc. D66 ziet kansen om  ook in ‘s-Hertogenbosch te komen met maatregelen om 
verdere escalatie van dit probleem te voorkomen. 
 
Daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 

1. Bent u het met D66 eens dat de maatschappelijke impact van het lerarentekort (op 
zowel de korte als langere termijn) zeer onwenselijk is? 

2. Heeft het college zicht op de lerarentekorten in Den Bosch? Zo ja, kunt u deze cijfers 
met ons delen? Zo niet, zou u dit willen inventariseren en z.s.m. willen delen met de 
raad? 

3. In het interview met de ministers van onderwijs is ook aangegeven dat soms kleinere 
lokale aangelegenheden (zoals parkeerkosten bij scholen e.d.) een rol spelen in de 
problematiek. Is het college bereid om bij schoolbesturen te inventariseren welke 
praktische zaken het gemeentebestuur kan oppakken om leraren beter te faciliteren? Zo 
ja, op welke termijn kunnen we verwachten dat dit gebeurt? Zo niet, waarom niet? 

4. In Den Bosch zijn onder meer de opleidingen voor de onderwijsassistent en de pabo 
aanwezig, is het college het met D66 eens dat dit voor onze gemeente mogelijkheden 
biedt als het gaat om het behouden van dit talent? Zo ja, hoe is het college voornemens 
dit concreet  te doen? 

5. Ziet het college mogelijkheden in een actieplan om het lerarentekort in zowel het 
primair en voortgezet onderwijs in Den Bosch terug te dringen? 



 
Namens de fractie D66 ’s-Hertogenbosch, 

 

Steven Elders, commissielid 

Mariève Craste, raadslid 

 

Links: 

− https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/onderwijs-leerplicht/aanpak-lerarentekort/ 

− https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/560270?parent

_event=650678 

− https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/actieplan-lerarentekort-utrecht-leert-

2020-2022/ 

− https://www.bd.nl/home/strijd-tegen-lerarentekort-gaat-op-laatste-schooldag-onverminderd-

door-de-wanhoop-is-groot~a6812073/ 

− https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/01/onderwijsministers-dijkgraaf-en-wiersma-we-zijn-

bereid-alles-te-doen-wat-nodig-is-om-het-lerarentekort-te-bestrijden-a4135304 

− https://dtvnieuws.nl/televisie/gemist/dtv-nieuws-den-bosch/b1ce8d33-7dea-4a6c-8487-

5bd234c97f2c/scholen-hikken-opnieuw-aan-tegen-lerarentekort 

− https://www.aob.nl/nieuws/geen-regio-meer-zonder-lerarentekort/ 
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