
 

 

 

 

 

Aan: College van Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch 

 
Datum: 10 maart 2022 

 
Betreft: vragen ex art. 71 Toenemende wachtlijsten op basisscholen in ’s-Hertogenbosch 

 
Geachte college, 

Goed onderwijs is wat D66 betreft de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot 

zijn recht kan komen. Het staat aan de basis van gelijke kansen en het is daarom van cruciaal belang 

dat kinderen de mogelijkheid krijgen om goed onderwijs te volgen en ouders kunnen kiezen welk 

onderwijsconcept passend is voor hun kinderen. Daarom vinden wij het zeer onwenselijk dat er in ’s-

Hertogenbosch momenteel ontzettend veel basisscholen zijn die een wachtlijst moeten hanteren. 

Waardoor kinderen en ouders afgewezen worden voor een plek op school. Wij krijgen zelfs signalen 

dat er scholen zijn die niet eens meer plek hebben voor kinderen uit de eigen wijk of buurt. 

Wachtlijsten hebben meerdere factoren. Zo stelde we afgelopen najaar schriftelijke vragen over het 

tegengaan van het lerarentekort in onze gemeente. Dit tekort is een belangrijke aspect van het 

ontstaan van de huidige wachtlijsten. Ook zorgen toenemende zorgvragen van kinderen en een 

toename van het aantal nieuwkomers voor druk op de capaciteit van scholen. Daarnaast speelt met 

name ook ruimtegebrek als probleem bij groeiende scholen. De D66-fractie krijgt signalen uit het 

onderwijsveld dat sommige scholen niet de ruimte krijgen van de gemeente om meer vierkante 

meters toe te voegen aan schoolbouwen, terwijl ze nu al ruimtetekort hebben. Dat baart ons zorgen, 

te meer omdat dit ook locaties betreffen waar in de toekomst nog veel meer nieuwbouwwoningen 

worden gerealiseerd zoals in en rondom de brede binnenstad en Maliskamp. Vanuit een 

vooruitziende blik zien wij nog veel meer toekomstige problemen als het gaat om 

onderwijshuisvesting. Dat vraagt om een daadkrachtige aanpak vanuit de gemeente. 

 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
 

1. Bent u het met D66 eens dat wachtlijsten voor basisscholen onwenselijk zijn? 
 
2. Heeft het college zicht op de wachtlijsten in ‘s-Hertogenbosch? 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. Erkent het college dat de oplopende wachtlijsten in relatie staan tot het lerarentekort in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch? Zo ja, ziet het college ruimte om meer te doen om het 
lerarentekort in onze gemeente tegen te gaan? 

 
 

https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/document/11909672/1/Vragen+ex+artikel+71+-+D66+-+Lerarentekort


Meer vierkante meters waar nodig 
Wij hebben signalen ontvangen van meerdere scholen dat er een wens tot uitbereiding van hun 
schoolgebouwen is. Het college stuurt veelal op meer leerlingen binnen het aantal bestaande 
vierkante meters. Dit terwijl deze kostbare vierkante meters veelal ook dienen voor bijvoorbeeld 
onderwijsondersteunende activiteiten of de invulling van specifieke onderwijsconcepten (bv. 
unitonderwijs). Dit zijn scholen in gebieden in de brede binnenstad, waar in de Spoorzone alleen al 
t/m 2030 5.000 nieuwe woningen bij komen en in Maliskamp 400 woningen op Coudewater. Deze 
inbreiding zorgt voor extra druk op de voorzieningen in wijken en daarmee op de bestaande scholen. 
Met een vooruitziende blik kunnen wij constateren dat het probleem van tekort aan vierkante 
meters op deze scholen de komende jaren enkel maar forser gaat worden. 
 

4. Is het college van mening dat de gemeente in haar beleid scholen, ook rekening houdende 
met onderwijsconcepten, voldoende ruimte geeft om uitbereiding van het gebouw te 
realiseren indien dit nodig is om de leerlingencapaciteit te vergroten? Daaropvolgend: welke 
randvoorwaarden hanteert het college om wel of niet tot uitbereiding over te gaan?  
 

5. Is het college al bezig met strategische planvorming met betrekking tot onderwijshuisvesting 
voor de mogelijk vele honderden kinderen die geplaatst moeten worden op reeds 
bestaande of wellicht nieuwe scholen? 

 

6. Neemt het college bij het opstellen van het Onderwijshuisvestingsbeleid, dat in het tweede 
kwartaal van dit jaar in de gemeenteraad wordt behandeld, de scholen en schoolbesturen 
actief mee bij het opstellen van dit beleid en de keuzes die daarin worden gemaakt? En is er 
daarnaast voor de scholen ook de mogelijkheid om een onafhankelijke zienswijze in te 
kunnen dienen op dit beleid? Zo niet, zou het college dit dan alsnog willen doen? 

 
 

Namens de fractie D66 ’s-Hertogenbosch, 

 

Steven Elders, commissielid 

Mariève Craste, raadslid 

 

 


