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Oosterhout is een middelgrote gemeente in West-Brabant, op de grens met Midden-
Brabant. Er wonen zo'n 56.560 inwoners in bijna 25.540 woningen. De gemeente 
bestaat uit de stad Oosterhout (50.620 inwoners) en drie kerkdorpen: Den Hout 
(1.270 inwoners), Oosteind (1.235 inwoners) en Dorst (3.435 inwoners).  

Onderwijs 

Verspreid door Oosterhout en de kerkdorpen zijn 22 basisscholen (primair onderwijs) 
gevestigd met verschillende achtergronden zoals openbaar, katholiek en protestant-
christelijk. Daarnaast heeft Oosterhout een school voor: 

• Vrijeschoolonderwijs 
• Daltononderwijs 
• Montessorionderwijs  
• Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).  

De Wissel is een Speciale School voor Basis Onderwijs (SBO-school) en is 
bestemd voor de opvang en begeleiding van leerlingen die om uiteenlopende 
redenen onvoldoende kansen hebben in het gewone basisonderwijs. 

Oosterhout kent 5 scholen voor voortgezet onderwijs. Daarmee is een breed 
onderwijsaanbod gegarandeerd. De 5 scholen verzorgen onderwijs op verschillende 
niveaus. Er is een praktijkschool, een vmbo-, een mavo-, een havo/vwo-school en 
een gymnasium. 

Vrije tijd 

In Oosterhout is voor jong en oud van alles te beleven. Het gezellige historische 
centrum kent vele mooie panden, drink- en eetgelegenheden, leuke winkels en een 
mooi stadspark. Ook biedt Oosterhout veel sport- en culturele activiteiten en 
evenementen, zowel in de binnenstad als daarbuiten. Er zijn vele soorten campings, 
bed and breakfasts en hotels. Kortom; Oosterhout heeft een breed aanbod aan 
vrijetijdsvoorzieningen.  

Geschiedenis 

Archeologische resten, cultuurhistorische elementen en monumentale gebouwen 
vormen een belangrijke bron van kennis over het verleden. Veel van dit erfgoed is 
nog duidelijk aanwezig in Oosterhout en vormt een belangrijk bestanddeel van de 
cultuurhistorische identiteit van de gemeente. Bewoners voelen zich meer thuis in 
een stad met ‘eigen’ historische gebouwen, pleinen en straten waar de eeuwenoude 
geschiedenis zichtbaar en beleefbaar is, dan in een stad waar anonieme 
woonbuurten en winkelstraten het beeld bepalen. Ook bezoekers van buiten de 
gemeente hechten waarde aan een zichtbare historie. 



Een deel van onze geschiedenis is zichtbaar. Belangrijke monumenten nauw 
verweven met de geschiedenis van Oosterhout zijn de Slotjes langs de Ridderstraat: 
Brakestein, Limburg, Beveren en Borssele. Verder de Heuvel met veel voorname 
patriciërs huizen rondom het fraaie Brinkplein, de Sint-Jansbasiliek aan de Markt, de 
kloosters en de ruïne van het kasteel van Strijen, beter bekend als de Slotbosse 
toren.  

 

Er valt zo veel meer te vertellen, graag verwijzen wij u naar de website van de 
gemeente Oosterhout: www.oosterhout.nl 

Daar vindt u zo veel meer up-to-date informatie en kunt u de informatie zoeken die 
voor u belangrijk is. 
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