




HSraBMIfl 



r 

* 



H E T O N D E R W I J S I N 
N E D E R L A N D 

V E R S L A G O V E R H E T J A A R 1961 

U B L 1 K A T I E V A N H E T M I N I S T E R I E V A N O N D E R W I J S , K U N S T E N E N W E T E N S C H A P P E N 

U I T G E G E V E N D O O R H E T S T A A T S D R U K K E R I J - E N U I T G E V E R I J B E D R I J F 

' S - G R A V E N H A G E 1964 





V E R S L A G V A N D E S T A A T V A N H E T ONDERWIJS IN 
N E D E R L A N D O V E R H E T J A A R 1961 

Ter inleiding 

De indeling van het verslag van de staat van het onderwijs in Nederland over het jaar 1961 
wijkt niet af van de opzet zoals die bij de verslagen over de laatste jaren werd toegepast. 
In deel I, 'Algemeen gedeelte', wordt een overzicht gegeven van de overheidsmaatregelen 
en de gebeurtenissen in 1961 voorzover deze voor bespreking in aanmerking komen. De 
onderwerpen zijn daarbij gerangschikt in hoofdstukken naar de takken van het onderwijs 
waarop zij betrekking hebben. 
Deze hoofdstukken zijn ter bevordering van de overzichtelijkheid op dezelfde wijze ingedeeld, 
en wel in de rubrieken 'Algemeen', 'Financiën', 'Scholen', 'Leerlingen', 'Onderwijzers' c.q. 
'Leraren' of'Docenten' en 'Andere onderwerpen'. In de rubriek 'Algemeen' worden in het 
kort de wetten, Koninklijke besluiten, circulaires, rapporten van commissies e.d. genoemd 
welke een algemeen karakter dragen in die zin, dat ze niet onder een van de andere rubrieken 
behoren te worden ondergebracht. Onder de rubriek 'Financiën' worden de overheids-
maatregelen van financiële aard vermeld. De rubrieken 'Scholen', 'Leerlingen' en 'Onder-
wijzers' c.q. 'Leraren' of'Docenten' geven een aantal kerncijfers, waar mogelijk voorzien van 
enige toelichting of commentaar, terwijl in deze rubrieken ook de maatregelen van de rijks-
overheid e.d. worden vermeld die op de in deze rubrieken behandelde onderwerpen betrek-
king hebben. In de rubriek 'Andere onderwerpen' tenslotte wordt enige plaats ingeruimd 
voor gedachten en denkbeelden welke bij andere op enigerlei wijze bij het onderwijs be-
trokkenen leven, door het - uiteraard beknopt - weergeven van enkele publikaties welke in de 
loop van het verslagjaar het licht hebben gezien. 

De hoofdstukken waarin de afzonderlijke takken van het onderwijs zijn behandeld, worden 
voorafgegaan door een algemeen hoofdstuk, waarin het overheidsbeleid en de overheids-
maatregelen op het gebied van het onderwijs in het algemeen, in grote trekken worden 
geschetst. 
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ia deel n, 'Bijzonder gedeelte', zijn de verslagen vervat welke de inspecties der onderscheidene 
takken van het onderwijs en de hoofdconsulenten voor de lichamelijke opvoeding bij het 
buitengewoon lager onderwijs hebben uitgebracht, alsmede uittreksels uit de verslagen van 
de instellingen voor wetenschappelijk onderwijs over het studiejaar 1960/1961. 
Voor de publikaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek welke bij het samenstellen 
van dit verslag hebben gediend, wordt verwezen naar de laatste pagina. 

4 



DEEL I A L G E M E E N GEDEELTE 

Verslag van de staat van het onderwijs in Nederland over het jaar 1961 





A. A L G E M E E N 

Algemeen 

Als gevolg van de ontwikkeling der techniek en van de stijgende behoefte aan onderwijs bij de 
bevolking stelt de hedendaagse samenleving in toenemende mate nieuwe en hogere eisen 
aan het onderwijs. Voor de jongeren moeten gelijke kansen worden geschapen in die zin dat 
van overheidswege dient te worden bevorderd dat de mogelijkheden, het voor hen passende 
onderwijs te ontvangen, zo groot mogelijk worden gemaakt. Dit geldt zowel de difFcrentiatie 
van onderwijsprogramma's en de spreiding van onderwijsinstellingen als de opleiding van 
personeel en een doelmatige interne organisatie van de onderwijsinstellingen. 
Ook dit jaar is het beleid er derhalve op gericht geweest in de wetgeving de mogelijkheden te 
scheppen dat aan die eisen, voorzover dit gerechtvaardigd is, kan worden tegemoetgekomen. 
Met name is ook de voorziening met leerkrachten op de verschillende gebieden van het 
onderwijs en de bouw van een voldoende aantal scholen en lokalen een van de voornaamste 
zorgen geweest. 
Op het gebied van het wetenschappelijk onderwijs moest in verband met de inwerking-
treding van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs veel werk worden verricht in verband 
met de overgang naar de nieuwe voorschriften die deze wet heeft gegeven. 
Aan de activiteiten van dc pedagogische centra met betrekking tot de daadwerkelijke ver-
nieuwing van het onderwijs werd in ruime mate steun verleend. Voor het onderwijzend 
personeel werden conferenties en besprekingen georganiseerd, teneinde in dc verschillende 
sectoren van het onderwijs vernieuwingsdenkbeelden ingang te doen vinden, terwijl de 
toepassing van de vernieuwingsdenkbeelden in de scholen zelf, o.m. door experimenten, 
werd begeleid. Er is een verheugende samenwerking tussen de centra van verschillende 
levensbeschouwing, zowel in de opzet als in de uitvoering van experimenten. 

Wetgeving 
In de verschillende hoofdstukken van dit verslag wordt meer uitvoerig aandacht besteed aan 
hetgeen in het verslagjaar op het gebied van dc wetgevende arbeid werd verricht, zodat bin-
nen het kader van dit algemene hoofdstuk met een globaal overzicht van het belangrijkste 
kan worden volstaan. 
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Algemeen 

Hieraan voorafgaande dient echter te worden gememoreerd datgene wat op het gebied van 
het onderwijs in het algemeen aan wetgevende arbeid tot stand werd gebracht. 
Z o werd op 8 februari 1961 de memorie van antwoord op het wetsontwerp tot regeling 
van het voortgezet onderwijs bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend, vergezeld 
van een nota van wijzigingen. Verder vond op 21 juni 1961 de indiening plaats van de 
memorie van antwoord op het ontwerp van wet tot het verlenen van grotere vrijheid van 
inrichting van het onderwijs, welk wetsontwerp op 19 oktober 1957 bij de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal aanhangig was gemaakt. 
D e wijziging van de Garantiewet leningen voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, 
kweekscholen en opleidingsscholen voor kleuterleidsters, waartoe in december van het 
vorige jaar een wetsontwerp was ingediend, kreeg i n januari 1961 eveneens haar beslag. De 
wijziging houdt i n dat in het vervolg geen maximumbedrag meer zal gelden bij het van rijks-
wege garanderen van geldleningen ten behoeve van de stichting en inrichting van gebouwen 
van bijzondere gesubsidieerde scholen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, 
en van bijzondere kweekscholen en scholen voor de opleiding van leidsters bij het kleuter-
onderwijs waarvan de kosten uit 's Ri jks kas worden vergoed. 
Van de twee nota's met een meer algemeen karakter wordt vooreerst genoemd de op 4 
december 1961 ingediende zesde nota inzake bouwvolumen voor het onderwijs. O p deze 
nota wordt onder de rubriek 'Scholenbouw' van dit hoofdstuk meer uitvoerig ingegaan. 
Verder vond op 8 december van het verslagjaar de indiening plaats van de vierde nota be-
treffende beschikbare schoolruimte voor het voortgezet onderwijs. 
Gebleken is, aldus de nota, dat het aantal leerlingen dat wegens ruimtegebrek niet tot het 
voortgezet onderwijs kon worden toegelaten, i n het algemeen genomen een duidehjke daling 
vertoont. D i t betreft zowel de toelating tot het eerste leerjaar als die tot de hogere leerjaren. 
V o o r het eerste leerjaar houdt deze daling verband met de omstandigheid dat de generatie die 
dit jaar toelating tot het voortgezet onderwijs heeft gevraagd, kleiner is dan die welke de top 
van de geboortegolf vertoonde. D e bezetting van de hogere leerjaren, die i n het algemeen 
genomen thans door de generaties uit deze top worden bezet, is nog zeer groot. 
D e voor de hogere leerjaren nog beschikbare ruimte is hierdoor, met name bij het lager 
technisch onderwijs voor jongens en bij het lager huishoud- en landbouwhuishoudonderwijs 
voor meisjes, verminderd, zonder dat dit overigens tot een toeneming van het aantal afwij-
zingen voor deze leerjaren heeft geleid. Bij het lager technisch onderwijs voor jongens houdt 
de daling van de voor de hogere leerjaren nog beschikbare ruimte tevens verband met de bij 
deze scholen plaats vindende omzetting van de twee- i n de drie- a vierjarige cursus. Deze 
heeft in verband met deze ruimtemoeilijkheden de laatste jaren tijdelijk enige vertraging 
ondergaan. 

Het aantal scholen waarbij noodmaatregelen zijn genomen o m aan het ruimtegebrek zoveel 
mogelijk het hoofd te kunnen bieden, blijkt nog zeer groot te zijn. 
O o k wat dit betreft mag een belangrijke verbetering worden verwacht, zodra de generaties 
uit dc top van de geboortegolf het voortgezet onderwijs gaan verlaten. D e geboortegolf is 
echter niet de enige oorzaak van het ruimtegebrek. In een aantal gevallen moet ook van een 
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Algemeen 

minder doelmatige spreiding van de scholen worden gesproken. In dit verband wordt in de 
nota gewezen op de mogelijke ontwikkeling van de belangstelling voor de diverse takken van 
voortgezet onderwijs i n de verschillende delen des lands. 
Het is van belang, aldus de nota, dat in de toekomst speciaal aan deze spreiding aandacht zal 
worden besteed. D i t is des te meer nodig nu de, meestal tijdelijke voorzieningen vereisende, 
invloed van de geboortegolf langzamerhand tot het verleden gaat behoren en dientengevolge 
ook op langere termijn weer naar een zo adequaat mogelijke voorziening kan en moet 
worden gestreefd. 

V o o r wat het kleuteronderwijs betreft dient op deze plaats het op 12 oktober 1961 tot stand 
gekomen Besluit stichtingskosten kleuterscholen te worden genoemd. 

O p het gebied van het lager onderwijs verdient vermelding het Koninkl i jk besluit van 20 
februari 1961, waarbij het Besluit buitengewoon lager onderwijs 1949 werd gewijzigd met 
betrekking tot de regeling betreffende het onderwijs aan kinderen wier ouders een trekkend 
bestaan leiden. 

O p de onderwijzersopleiding heeft betrekking het Koninkl i jk besluit van 16 juni 1961, waarbij 
de regeling ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer gewijzigd 
werd. O p de regeling van het herexamen voor de zgn. bijakten had betrekking het Konink-
lijk besluit van 13 oktober 1961. 

Bij het nijverheidsonderwijs werden bij circulaire van 25 jul i 1961 de mogelijkheden ten aan-
zien van het onderwijs aan meerbegaafde leerlingen verruimd. Verder werd bij beschikking 
van 9 juni 1961 het eindexamenreglement voor de hogere technische dagscholen vastgesteld. 

O p het gebied van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs k w a m op 2 maart 1961 tot 
stand een wijziging van de Middelbaar-onderwijswet en de Hoger-onderwijswet, waartoe 
op 22 oktober 1960 een ontwerp van wet bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal was 
ingediend. D o o r deze wetswijziging is o.m. de mechanica als afzonderlijk leervak uit het 
leerplan van de h.b.s.-B verwijderd. 
Het tijdstip waarop de bedoelde wijziging in werking zou treden is bij Koninkl i jk besluit 
van 6 september 1961 vastgesteld. In verband hiermede zijn bij Koninkli jke besluiten van 
13 oktober 1961 respectievelijk het algemeen leerplan voor de openbare hogereburgerscholen 
A en B en de subsidievoorschriften voor het bijzonder middelbaar onderwijs gewijzigd. 
Een wijziging van de regeling van de eindexamens der gymnasiums en de daarmede gelijk-
gestelde staatsexamens, van de reglementen en dc programma's voor de eindexamens der 
hogereburgerscholen A en B en van het reglement en de programma's voor de examens, 
vermeld in artikel 55, tweede l id , der Middelbaar-onderwijswet, k w a m tot stand bij K o n i n k -
lijk besluit van 27 oktober 1961. 
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Algemeen 

O p het gebied van het sociaal-pedagogisch onderwijs is met ingang van i januari 1961 in werking 
getreden de Rijksregeling subsidiëring sociaal-pedagogisch onderwijs 1961, welke bij be-
schikking van 6 december 1960 tot stand was gekomen. 

V o o r wat het wetenschappelijk onderwijs betreft verdient vermelding de inwerkingtreding 
voor het overgrote deel van dc W e t op het wetenschappelijk onderwijs per 1 januari 1961, 
dit ingevolge het Koninkl i jk besluit van 28 december 1960, nader gewijzigd bij Koninkl i jk 
besluit van 22 april 1961. 
Verder k w a m bij wet van 22 november 1961 tot stand een wijziging van dc W e t op het 
wetenschappelijk onderwijs, die dc oprichting van een derde technische hogeschool tc 
Enschede mogelijk maakt. 
O p 25 januari 1961 vond dc indiening plaats van de nota betreffende de uitbreiding van het 

wetenschappelijk onderwijs. 

Commissies 

O p het gebied van het onderwijs in het algemeen werd bij beschikking van de staatssecretaris 
van onderwijs, kunsten en wetenschappen van 15 september 1961 een commissie ingesteld, 
die tot taak kreeg te rapporteren over de vraag of en zo ja welke maatregelen op onderwijs-
gebied in verband met de voortschrijdende invoering van de vijfdaagse werkweek moeten 
worden genomen. 

V o o r wat het kleuteronderwijs betreft dient tc worden vermeld dat op 20 september 1961 de 
installatie plaats vond van dc bij beschikking van 21 september 1960 ingestelde commissie, 
die tot taak kreeg na te gaan welke maatregelen dienen te worden getroffen teneinde tot een 
bevredigende oplossing tc geraken met betrekking tot het vraagstuk van de zorg voor 
gestoorde kleuters. 

Bij het nijverheidsonderwijs werden twee commissies ingesteld, t.w. een commissie ter bestu-
dering van het vraagstuk van streekscholen voor niet-volledig dagnijverheidsonderwijs voor 
jongens, en een commissie die tot taak kreeg voorstellen te doen met betrekking tot de her-
ziening van de programma's van de nijverheidsonderwijsakten N XIII , N X V , N X V I en 
N X V I a , alsmede van dc aan die akten verbonden bevoegdheden. 

O p het gebied van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs vond bij beschikking van 5 
juli 1961 plaats de instelling van de Commissie schoolgrootte v.h.m.o., die tot taak kreeg de 
verschillende problemen, voortvloeiende uit de groei van de scholen, te bestuderen en 
daarover een rapport samen te stellen. 
Daar een nadere bezinning op de wijze waarop het vak wiskunde op de scholen voor voor-
bereidend hoger en middelbaar onderwijs gegeven wordt wenselijk bleek, is bij beschikking 
van 12 juni 1961 een Commissie modernisering leerplan wiskunde ingesteld. 
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Algemeen 

V o o r wat het wetenschappelijk onderwijs betreft dient vooreerst te worden vermeld dat bij 
beschikking van 29 maart 1961 een commissie is ingesteld die van advies zal dienen bij de 
voorbereiding van de stichting van een derde technische hogeschool in het noorden des lands. 
Verder vond plaats de instelling van de Commissie geesteswetenschappen bij beschikking 
van de minister van onderwijs, kunsten cn wetenschappen van 18 mei 1961. 
Bij beschikkingen van 13 december 1961 is een tweetal commissies ingesteld, t.w. dc Selectie-
commissie wetenschappelijke medewerkers medische faculteiten cn dc Honoreringscom-
missie wetenschappelijke medewerkers medische faculteiten, zulks op grond van het door de 
Commissie wetenschappelijk personeel medische faculteiten in 1958 uitgebrachte rapport. 
O p 7 januari 1961 tenslotte vond de instelling plaats van een commissie die tot taak kreeg 
voorstellen tc doen met betrekking tot de subsidiëring van theologische faculteiten aan 
bijzondere universiteiten. 

O p 27 mei d.a.v. heeft de commissie haar rapport bij dc minister ingediend. 

Scholenbouw 

Omtrent de stand van zaken met betrekking tot de scholenbouw in 1961 kan het volgende 
worden medegedeeld. 
Aan bouwvergunningen voor de nieuwbouw en de uitbreiding van scholen werd voor 
f273,4 miljoen (vorig jaar f255 miljoen) afgegeven. Het grootste deel, t.w. f80,7 miljoen, 
k w a m aan het lager onderwijs ten goede. Daarop volgen het nijverheidsonderwijs met 
f79,5 miljoen, het wetenschappelijk onderwijs met f49,7 miljoen, het voorbereidend hoger 
cn middelbaar onderwijs met f 32,3 miljoen, het kleuteronderwijs met f 12,3 miljoen, het 
land- en tuinbouwonderwijs met f 7,7 miljoen en het kweekschoolonderwijs met f 7,6 
miljoen. 
De produktic heeft in 1961 f 208 miljoen bedragen tegen f 223 miljoen in 1960. In procenten 
van het bouwprogramma voor 1961 (f270 miljoen) bedroeg de productie 77%. O p 1 januari 
1962 was voor 585 plannen, elk met een bouwsom van f 100 000 o f meer, de rijksgoedkcuring 
nog niet verleend. D c totale bouwsom van deze plannen bedroeg f253 miljoen. 

O p 4 december 1961 heeft de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen zijn zesde 
nota inzake bouwvolumen voor het onderwijs bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ingediend. 
Deze nota bevat 0.111. een overzicht van het aan dc onderscheidene takken van onderwijs voor 
1962 voorlopig toebedeelde bouwvolumen. Aan het slot van de nota wordt opgemerkt dat 
de ontwikkeling van de systeembouw bevredigend is. Het blijkt dat bij toepassing van een 
deugdelijke arbeidsbesparende bouwwijze en bij een goede organisatie van het werk op deze 
wijze belangrijk meer cn in kortere tijd kan worden geproduceerd. D e ervaring tot nu toe 
heeft geleerd, aldus de nota, dat deze voordelen aanzienlijk kunnen zijn bij de bouw in een 
serie van enige omvang, volgens eenzelfde plan en door dezelfde aannemer. Toewijzing 
van extra bouwvolumen kan alleen plaats vinden indien in series wordt gebouwd. 

11 



Algemeen 

Rijksstudietoelagen 

V o o r het studiejaar 1960/1961 werden bij de minister van onderwijs, kunsten en wetenschap-
pen 45 886 aanvragen o m een rijksstudietoelage ingediend, hetgeen ru im 16% meer is dan 
in het voorgaande jaar. O p bijna 4% van deze aanvragen kon gunstig worden beschikt. 
Het door de minister aan beurzen en renteloze voorschotten voor genoemd studiejaar toe-
gekende bedrag was f27 201 020 groot, hetgeen ten opzichte van het voorgaande jaar een 
stijging betekent van 16%. 
Deze toeneming van het aantal kandidaten cn het aantal toekenningen wordt mede veroor-
zaakt door de voortdurende voorlichting over de voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan o m voor een rijksstudietoelage i n aanmerking te komen, en het veelvuldig contact 
hierover met de instellingen van onderwijs. 
V a n eerdergenoemd bedrag kwam 70% ten goede aan studerenden aan een instelling voor 
wetenschappelijk onderwijs, 14% aan leerlingen van het voorbereidend hoger en middel-
baar onderwijs, hogere technische scholen en andere opleidingen van middelbaar niveau, 
13% aan studerenden voor de onderwijzersakte, 1% aan studerenden aan de opleidings-
scholen voor kleuterleidsters en 1,3% aan leerlingen, studerende aan instellingen voor kunst-
onderwijs. D e resterende 0,7% k w a m aan studenten uit Suriname en de Nederlandse Anti l len 
en aan promovendi ten goede. 

Culturele Adviesraad voor het Koninkrijk 

Bij algemene maatregel van rijksbestuur (Koninklijk besluit van 17 januari 1961, Sth. 12) is 
met ingang van 15 januari 1961 ingesteld een adviesraad voor culturele samenwerking 
tussen de landen van het Koninkri jk. De taak van deze raad is de regeringen van Nederland, 
Suriname en de Nederlandse Anti l len gezamenlijk van advies tc dienen omtrent de culturele 
samenwerking tussen deze landen. 
Hare Majesteit de Koningin heeft op 2 februari 1961 de raad geïnstalleerd. 
D e Culturele Adviesraad is vervolgens t /m 4 februari voor de eerste maal in vergadering 
bijeen geweest onder voorzitterschap van dc minister van onderwijs, kunsten en weten-
schappen van Nederland. De tweede vergadering vond van 16 t /m 27 oktober plaats op de 
Nederlandse Anti l len. 

Buitenlandse betrekkingen 

Ten aanzien van de culturele betrekkingen met het buitenland, uiteraard voorzover deze 
met het onderwijs in verband staan, kan het volgende worden medegedeeld. 

O p 13 en 14 april 1961 werd te Hamburg een conferentie gehouden van ministers van onder-
wijs van de landen die de Europese culturele conventie hebben getekend. 
D i t zijn de 15 leden-landen van de Raad van Europa en Spanje. 
Tot het houden van deze conferentie i n het kader van de Raad van Europa werd besloten 
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Algemeen 

tijdens een op initiatief van de Nederlandse minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen 
in november 1959 te 's-Gravenhage gehouden bijeenkomst van de ministers van onderwijs 
van de zeven landen van de Westeuropese Unie . 
D e ministers hebben o.m. een aantal terreinen aangegeven waaraan bij de intergouvernemen-
tele samenwerking speciale aandacht zal worden besteed. Z o is besloten tot een intensievere 
samenwerking op het gebied van het lager, het middelbaar en het nijverheidsonderwijs. 
Speciale aandacht zal worden gewijd aan de aanpassing van de leerplannen aan de behoeften 
van deze tijd, aan het vergroten van de mogelijkheden voor de kinderen tot het leren van een 
vreemde taal, aan de bespoediging van de erkenning van universitaire diploma's door de 
landen onderling en aan het gebruik van televisie voor educatieve doeleinden. 

Binnen het kader van de culturele samenwerking met België werden voor de elfde achtereen-
volgende maal vakantiecursussen voor Belgische docenten georganiseerd en wel van 5 
t /m 20 juli voor leraren bij het middelbaar onderwijs en van 21 jul i t /m 5 augustus voor 
onderwijzers. De cursussen hebben ten doel een indruk te geven van het Nederlandse cultu-
rele leven, ook i n zijn historische achtergrond, waartoe vooraanstaande deskundigen onder-
werpen op verschillend gebied behandelen, en enkele speciale leergangen de cursisten in de 
gelegenheid stellen hun kennis omtrent het praktisch gebruik van de Nederlandse taal en 
de Nederlandse letterkunde te verrijken. 
In tegenstelling met de voorafgaande jaren werd de lerarencursus ditmaal gesplitst in drie 
secties, t.w. 'geschiedenis', 'taal en letteren' en 'onderwijs'. Als algemeen thema voor de 
onderwijzerscursus was gekozen: 'Nederland in de laatste honderd jaar'. D e lerarencursus 
telde 121, de onderwijzerscursus 120 deelnemers. 
Nederlandse rectoren/directeuren en leraren vertoefden voor de negende maal i n België bij 
gelegenheid van de voor hen georganiseerde vakantiecursus. Deze cursus, die twee weken 
duurde en op 16 augustus werd geopend, had als thema: 'Beoefening van de wetenschappe-
lijke studie van taal, letteren en geschiedenis van België ' . Deze cursus telde 59 deelnemers. 
Een cursus voor Nederlandse schoolhoofden werd van 19 jul i tot 3 augustus gehouden. Het 
aantal deelnemers aan deze cursus bedroeg 91. 
Voorts brachten 250 Belgische scholieren van middelbare scholen van 22 t /m 24 april 1961 
een bezoek aan Nederland. 
De jaarlijkse cursus 'Week voor pedagogische voorlichting cn vervolmaking' ten behoeve 
van het onderwijzend personeel van lagere scholen werd van 27 tot 31 maart 1961 te Brussel-
Laeken gehouden. Van Nederlandse zijde werd hieraan door vier hoofden van lagere scholen 
deelgenomen. 
O p 11, 12 en 13 januari 1961 werd te Kampen een congres georganiseerd door de stichting 
'Verenigde studenten in de theologische faculteiten in Nederland'. Door medewerking van 
het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen konden hieraan 25 Belgische 
studenten deelnemen. 
D e Nederlandse interacademiale organisatie voor psychologiestudenten heeft van 11 tot 14 
januari 1961 haar 75e studieconferentie gehouden. Aan deze cursus konden door medewer-
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king van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen 15 a 20 Belgische studenten 
deelnemen. 
Aan het van 26 tot 28 januari 1961 te Brussel gehouden interuniversitair rechtscongres, 
georganiseerd door 'Het Vlaamse Rcchtsgcnootschap', werd van Nederlandse zijde met 41 
studenten deelgenomen. Het congres was gewijd aan de unificatie van het recht in de Benelux-
landen. 
O p 24 en 25 juni 1961 vond in Antwerpen de ie conferentie plaats van Belgische en Neder-
landse sociologen, georganiseerd op initiatief van de redactie van 'De sociologische gids'. 
Aan deze conferentie werd door 31 Belgische en 23 Nederlandse sociologen en belangstellen-
den deelgenomen. 
V a n 19 tot 21 april 1961 organiseerde de Nederlandse federatie van universitaire studie-
verenigingen in de sociale wetenschappen, de zgn. Sociale Interacademiale, te Bakkeveen het 
ioc studiecongres. Aan dit congres werd door 15 studenten van de universiteiten van Leuven 
en Gent deelgenomen. 
Voorts werd van 20 tot 24 maart 1961 onder auspiciën van de Vrije Universiteit van Brussel 
een Nederlandse universitaire weck gehouden met als thema: 'De wetenschap en de maat-
schappelijke ordening'. Aan de rijksuniversiteit tc Utrecht werd van 13 tot 17 november 1961 
een Belgische universitaire week georganiseerd met als thema: 'Belgen over België ' . 
O p 20 en 21 april 1961 vond te Brussel de 37e plenaire vergadering plaats van de gemengde 
technische commissie voor de uitvoering van het Nederlands-Belgisch cultureel verdrag. 
De uitwisseling van hoogleraren en studenten werd voortgezet. 

Met de Duitse Bondsrepubliek werd een cultureel verdrag gesloten, dat op 27 april 1961 tc 
's-Gravenhage werd ondertekend. Het verdrag noemt een aantal gebieden waarop de culturele 
samenwerking zal worden verwezenlijkt. O p het gebied van het onderwijs zal o.m. de uit-
wisseling van hoogleraren, geleerden, studenten, leraren en onderwijzers worden bevorderd, 
terwijl over en weer studiebeurzen zullen worden verleend. 
Voorts hebben van 27 februari t /m 6 maart drie Duitse filologen, ieder vergezeld van een 
viertal filologische studenten, een studiereis door Nederland gemaakt. 
Van 23 tot 30 juni bezochten 30 leerlingen van het Schiller-gymnasium te Frankfurt ons land. 
De uitwisseling van beurzen werd voortgezet. 

O o k met Frankrijk werden studiebeurzen en hoogleraren uitgewisseld. Verder brachten 
leerlingen van de rijkskweekschool tc Mcppc l en de rooms-katholicke kweekschool te Steen-
wijkcrwold van 7 tot 10 april 1961 een bezoek aan Frankrijk. 
Van 8 tot 14 april 1961 bezocht een groep van 20 leerlingen van Franse middelbare scholen 
Nederland. Een groep van 30 Franse kwekelingen, onderwijzers en onderwijzeressen heeft 
van 5 tot 12 september 1961 een bezoek gebracht aan hun Nederlandse collegae van de rijks-
kweekschool te Hilversum. 
Te Grenoble is in het kader van het Frans-Nederlandse culturele verdrag van 2 tot 7 mei 1961 
een Nederlandse universitaire week gehouden. Een Franse universitaire week is van 30 okto-
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ber tot 4 november 1961 georganiseerd aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam. 
D e 18e vergadering van de gemengde technische commissie ter uitvoering van het Frans-
Nederlandse culturele verdrag vond op 13 en 14 december 1961 te Parijs plaats. Het onderwijs 
van de Franse taal in Nederland en van het Nederlands in Frankrijk vormde een belangrijk 
punt van bespreking. O p wetenschappelijk gebied zullen in beide landen universitaire weken 
worden georganiseerd; daarnaast zal de uitwisseling van hoogleraren cn studiebeurzen wor -
den voortgezet. 

U i t Groot-Brittanniè' kwam een groep van 33 studenten van de 'University o f London In-
stitute of Education', de 'University o f Oxford Department o f Education' en dc 'University 
of Reading Department o f Education' naar Nederland voor het maken van een vergelijkende 
studie van het Engelse en het Nederlandse onderwijssysteem. 
D e 12e vergadering van de gemengde technische commissie werd van 6 tot 8 november 1961 
te Maastricht gehouden. Besproken werden de activiteiten die sinds de vorige vergaderingen 
hadden plaats gehad. 
Voorts werd o.m. aandacht geschonken aan de ontwikkeling van het onderwijs in het Neder-
lands aan de Engelse universiteiten. O o k werd gesproken over het bevorderen van de deel-
name van Nederlandse leraren in de Engelse taal aan zomercursussen, georganiseerd door het 
Britse ministerie van onderwijs en door de British Counci l . Plannen voor de uitwisseling 
van kweekschoolleerlingen alsmede voor dc organisatie van ontmoetingsdagen van Neder-
landse en Engelse leraren zullen nader worden uitgewerkt. De uitwisseling van hoogleraren 
cn studenten vond voortgang. 

O o k met Italië werden hoogleraren en studenten uitgewisseld. De 10e vergadering van de 
gemengde technische commissie vond van 26 tot 28 oktober 1961 tc Amsterdam plaats. De 
vergadering stond in het teken van het io-jarig bestaan van het Nederlands-Italiaans cul-
tureel verdrag. 

Met het groothertogdom Luxemburg werden beurzen uitgewisseld. D c jaarlijkse vergadering 
van de gemengde technische commissie ter uitvoering van het Nederlands-Luxemburgse 
culturele verdrag vond op 27 juli 1961 te Luxemburg plaats. 

Een inspecteur voor het middelbaar onderwijs uit Noorwegen bracht van 7 tot 21 mei 1961 een 
bezoek aan ons land. Een Nederlandse inspecteur voor het v.h.m.o. bezocht van 23 april tot 
7 mei Noorwegen. O o k met dit land werden hoogleraren en studenten uitgewisseld. 
Voorts vond in oktober 1961 een uitwisseling plaats van leerlingen van een kweekschool in 
Oslo en van de christelijke kweekschool te Leiden. Van 16 tot 23 oktober bezocht een groep 
van 25 Noorse kweekschoolleerlingcn dc kweekschool te Leiden. In aansluiting hierop bracht 
een groep van 26 Nederlandse kweekschoollccrlingen onder leiding van 2 leraren een tegen-
bezoek van een week aan de kweekschool i n Oslo. 
Van 12 tot 14 september had te Trondheim de 6c vergadering plaats van de gemengde 
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technische commissie ter uitvoering van het Nederlands-Noors cultureel verdrag. Een voor-
stel tot uitwisseling van kweekschoolleerlingen werd nader uitgewerkt. Voorts werden o.m. 
afspraken gemaakt met betrekking tot een uitwisseling van inspecteurs op onderwijsgebied, 
de herziening van aardrijkskunde- en geschiedenisboeken en de uitwisseling van hoog-
leraren en studenten. 

M e t Denemarken werden beurzen uitgewisseld. Verder bezocht van 25 tot 29 september 1961 
een Deense onderwijscommissie Nederland. Het doel van het bezoek was de bestudering van 
het voortgezet lager onderwijs teneinde na te gaan welke verbeteringen op dit gebied in het 
Deense onderwijsstelsel eventueel zouden kunnen worden aangebracht. 

Met Portugal vond eveneens uitwisseling van hoogleraren plaats. V a n 27 t /m 31 maart 1961 
maakte een groep studenten (civiele ingenieurs) van de universiteit van Porto onder auspiciën 
van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen een studiereis door Nederland. 

Drie studentenleiders uit Polen brachten van 7 tot 15 februari 1961 een bezoek aan Nederland. 
M e t dit land werden hoogleraren en beurzen uitgewisseld. 

Verder vond uitwisseling van hoogleraren c.q. beurzen plaats met Oostenrijk, Zweden. 
Spanje en Zuid-Slavië, en werden beurzen toegekend ten behoeve van studenten uit Turkije. 

U i t de Verenigde Staten van Noord-Amerika k w a m een groep van 64 Amerikaanse hoogleraren, 
leraren en studenten in het kader van de Fulbright-uitwisseling naar Nederland. 
V a n 5 tot 10 september 1961 bracht een groep van 40 Amerikaanse onderwijsdeskundigen 
een studiebezoek aan Nederland. D i t bezoek vormde een onderdeel van een studiereis door 
Noordwest-Europa, waarbij ook Denemarken, Duitsland en België werden bezocht. 
De uitwisseling van hoogleraren, docenten en studenten werd voortgezet. 

Met de Unie van Zuid-Afrika werden eveneens beurzen uitgewisseld. Een studiegroep uit dat 
land bezocht van 19 tot 22 juni 1961 Nederland, teneinde zich te oriënteren op het gebied van 
de hedendaagse architectuur en de scholenbouw in het bijzonder. 

Acht vrouwelijke docenten uit Argentinië hebben onder auspiciën van het ministerie van 
onderwijs, kunsten en wetenschappen van 12 t /m 16 februari 1961 Nederland bezocht ten-
einde zich een beeld te vormen van het onderwijs in Nederland en van de cultuur van het 
Nederlandse volk. 

U i t Brazilië kwam in de maanden april-mei 1961 voor een studiebezoek naar Nederland een 
groep studenten van de Escola Nacional de Engenharia dc Universidade de Brasil en van de 
Escola Politccnica de Espirito Santo. 

Een groep docenten uit Ceylon bracht op 10 en 11 april 1961 een bezoek aan ons land. 
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U i t Vietnam k w a m een groep van ca. 40 studenten en een studentendecaan voor een studie-
reis naar Nederland. 

Verder werden beurzen uitgewisseld met Canada en Israël, terwijl van Nederlandse zijde 
beurzen werden verstrekt ten behoeve van studenten uit Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, 
Iran, Jordanië, Indonesië, de Maleise Federatie, India, Bolivia en Ghana. 

O o k vond in 1961 in Nederland een internationale conferentie op het gebied van het onder-
wijs plaats en wel een bijeenkomst van leraren in de geografie. Aan de conferentie, die onder 
auspiciën van de Raad van Europa van 18 t /m 23 april 1961 in Wolfheze gehouden werd, 
namen ca. 30 personen deel, afkomstig uit België, West-Duitsland, Frankrijk, Italië, Engeland, 
Denemarken en Oostenrijk. 

D e zomercursus voor Nederlandse taal en cultuur voor personen, afkomstig uit Frans-talige lan-
den, werd ook dit jaar van 10 t/m 30 augustus te Utrecht gehouden. 
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13. K L E U T E R O N D E R W I J S 

Algemeen 

Commissie zorg voor gestoorde kleuters 
De bij beschikking van de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen van 21 
september 1960 ingestelde commissie, die tot taak kreeg na te gaan welke maatregelen 
dienen te worden getroffen teneinde tot een bevredigende oplossing te geraken met betrek-
king tot het vraagstuk van de zorg voor gestoorde kleuters, is op 20 september 1961 namens 
de staatssecretaris door de directeur-generaal van het onderwijs geïnstalleerd. 
In zijn bij die gelegenheid gehouden rede wees de directeur-generaal er o.m. op dat dc 
huidige zorg voor de gestoorde kleuters ten enenmale onvoldoende moet worden geacht, en 
dat het dus uitermate gewenst, zo niet urgent is dat een systeem van voorzieningen wordt 
ontworpen waarbij de in hun ontwikkeling belemmerde kleuters op een passende wijze 
kunnen worden opgevangen. 

N a een aantal vragen te hebben opgesomd die bij de behandeling van het onderhavige pro-
bleem aan de orde zouden komen, gaf spreker de commissie i n overweging te zoeken naar een 
ontwikkeling die aanknoopt bij de bestaande situatie en die er rekening mede houdt dat hier 
wellicht te werk moet worden gegaan langs lijnen van geleidelijkheid. 
Verder zal het goed zijn te bedenken dat niet alle problemen ineens behoeven te worden 
opgelost, en dat het er vooral o m gaat een begin te maken. Met de wens dat de arbeid van de 
commissie voor vele kleuters vruchten zou mogen dragen verklaarde de directeur-generaal 
de commissie voor geïnstalleerd. 

Financiën 

Stichtingskosten kleuterscholen 

In Staatsblad nr. 326 is gepubliceerd het Koninkl i jk besluit van 12 oktober 1961 (Besluit 
stichtingskosten kleuterscholen 1961), waarbij de vergoedingsbedragen voor de stichtings-
kosten der kleuterscholen, gebouwd in de jaren 1957 en 1958, zijn vastgesteld. D i t besluit 
houdt een principiële wijziging i n ten opzichte van het Besluit stichtingskosten kleuterscholen, 
vastgesteld bij Koninkl i jk besluit van 1 augustus 1959 (Stb. 306). De vergoeding is namelijk 
gesplitst in twee delen: één voor de zuivere stichtingskosten, die gebaseerd is op het bouwjaar 
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en nimmer wijziging ondergaat, en één voor de kosten van niet-normaal onderhoud en van 
vervanging van meubels en eventuele kachels. Deze laatste vergoeding wordt ieder jaar 
herzien aan de hand van het dan geldende prijspeil en geldt tclkenjare voor alle scholen. Voor 
de scholen, gebouwd vóór 1957, is een overgangsregeling geschapen, waardoor de nieuwe 
regeling voor deze scholen geldt van 1 januari 1962 af. 

Scholen 

Bedroeg het aantal scholen op 1 januari 1960 4230, begin 1961 was dit aantal met 4,2% 
gestegen tot 4400, waaronder 23 ongesubsidieerde scholen. Het aantal openbare scholen nam 
toe van 812 tot 870, het aantal protestants-christelijke van 1265 tot 1328 en het aantal rooms-
katholieke van 1583 tot 1635. Het aantal andere bijzondere scholen daalde van 570 tot 567. 

Leerlingen 

Het aantal leerlingen steeg van 384 246 tot 397 843 of met 3,5%. Van hen volgden 84 061 of 
21,4% openbaar, 102 038 of 25,3% protestants-christelijk, 181 897 of 45,7% rooms-katholiek 
en 29 847 of 7,5% ander bijzonder onderwijs. Het aantal leerlingen van de niet gesubsidieerde 
scholen, dat in bovengenoemde cijfers is begrepen, bedroeg 665. 

Leidsters 

Het aantal leidsters steeg van 11 163 tot 11 535 op 1 januari van het verslagjaar of met 3,3%. 
Van hen waren 2421 of 20,9% (vorig jaar 21%) in functie bij het openbaar, 3031 of 26,1% 
(26%) bij het protestants-christelijk, 5121 of 44,4% (44,5%) bij het rooms-katholiek en 962 of 
8,3% (8,5%) bij het ander bijzonder onderwijs. Het percentage onbevoegde leidsters daalde 
verder en wel van 5 op 1 januari 1959 tot 4 op 1 januari 1960. 
Gelet op de verschillende richtingen bedraagt het percentage onbevoegden bij het openbaar 
onderwijs r, bij het protestants-christelijk onderwijs 3, bij het rooms-katholiek onderwijs 5, 
en bij het ander bijzonder onderwijs 5. 

Salarissen 

Bij Koninklijk besluit van 26 augustus 1961 is tabel G Va, behorende bij hoofdstuk Va der 
bijlage G van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948, gewijzigd. In dit 
Koninklijk besluit is opgenomen de verhoging der salarissen voor de kleuterleidsters, tot 
stand gekomen als gevolg van een vergelijking met de salarissen bij het lager onderwijs. 
Voorts zijn in de nieuwe tabel verwerkt alle door de Regering sedert 1 april 1960 voor het 
burgerlijk overheidspersoneel getroffen salarisverhogende maatregelen. 
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C. L A G E R ONDERWIJS 

I. ALGEMEEN 

Financiën 

Materiële exploitatiekosten der lagere scholen 

V o o r het jaar 1961 hebben de meeste gemeentebesturen een hoger bedrag per leerling be-

schikbaar gesteld voor de bestrijding van de materiële exploitatiekosten van de lagere scholen 

dan in het vorige jaar. 
In alle gemeenten met meer dan 50 000 inwoners lag het beschikbaar gestelde bedrag voor 
het gewoon lager onderwijs boven f 45; van de 936 gemeenten met minder dan 50 000 
inwoners welke een bedrag vaststelden, waren er 225 die daarbeneden bleven. 
V o o r het voortgezet gewoon lager onderwijs stelden 25 van de 32 grote gemeenten (boven 
50 000 inwoners) f 75 of meer beschikbaar; van de 257 overige gemeenten waar deze school-
soort aanwezig is, stelden 114 een geringer bedrag beschikbaar. 
V a n de gemeenten met meer dan 50 000 inwoners gaven 29 f60 of meer per leerlmg bij het 
ulo; van de overige 342 gemeenten waar uloscholen gevestigd zijn, waren er 84 welke een 
geringer bedrag per leerling voor dit onderwijs beschikbaar stelden. 

Scholen 
Het aantal scholen voor gewoon, voortgezet gewoon, buitengewoon en uitgebreid lager 
onderwijs steeg van 9640 in 1960 tot 9779-
Er waren 3019 openbare scholen of 30,9% en 6760 bijzondere scholen of 69,1% van het 
totale aantal scholen. 
Het gewoon en voortgezet gewoon lager onderwijs telde 8039 scholen o f 82,2%, het buiten-
gewoon lager onderwijs 558 scholen of 5,7% en het uitgebreid lager onderwijs 1182 scholen 
o f 12,1% van het totale aantal scholen voor lager onderwijs. 
Meer gedetailleerde gegevens betreffende de scholen bij de verschillende takken van het lager 
onderwijs afzonderlijk zijn hierna onder de desbetreffende rubrieken opgenomen. 

Leerlingen 
Het aantal leerlingen bij de eerder genoemde takken van het lager onderwijs bedroeg I 780 309 
tegen 1 792 021 in 1960. V a n het totale aantal leerlingen volgden 493 339 of 27,7% openbaar 
en 1 286 970 o f 72,3% bijzonder onderwijs. 
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Gewoon en voortgezet gewoon lager onderwijs werd gevolgd door i 460 819 leerlingen of 
82%, buitengewoon lager onderwijs door 54 561 leerlingen of 3% en uitgebreid lager onder-
wijs door 264929 leerlingen of 15%. 
Meer gedetailleerde gegevens betreffende de leerlingen bij dc verschillende takken van het 
lager onderwijs afzonderlijk zijn hierna onder de desbetreffende rubrieken opgenomen. 

Onderwijzers 

Het aantal onderwijzers bij het gewoon, het voortgezet gewoon, het buitengewoon en het 
uitgebreid lager onderwijs bedroeg 56 556 tegen 56 053 in 1960. 
Bij het openbaar onderwijs waren 16 077 of 28,4% en bij het bijzonder onderwijs 40 479 of 
71,6% van het totale aantal onderwijzers werkzaam. 
Het gewoon en voortgezet gewoon lager onderwijs telde 43 391 onderwijzers of 76,7%, het 
buitengewoon lager onderwijs 3 873 of 6,9% en het uitgebreid lager onderwijs 9292 onder-
wijzers of 16,4% van het totale aantal. Meer gedetailleerde gegevens betreffende de onder-
wijzers bij de verschillende takken van het lager onderwijs afzonderlijk zijn hierna onder de 
desbetreffende rubrieken opgenomen. 

II. GEWOON EN VOORTGEZET GEWOON LAGER ONDERWIJS 

Scholen 

Het aantal scholen steeg van 7972 op 16 januari 1960 tot 8039 op 16 januari van het verslag-
jaar. 
In het laatstgenoemde aantal zijn 339 zelfstandige v.g.l.o.-scholen en 146 scholen voor gewoon 
lager onderwijs met een v.g.l.o.-afdeling begrepen. Het aantal openbare scholen daalde 
van 2553 tot 2539, het aantal protestants-christelijke steeg van 2278 tot 2304, en het aantal 
rooms-katholieke van 2993 tot 3045, terwijl het aantal andere bijzondere scholen toenam van 
148 tot 151. 

Leerlingen 

De scholen voor gewoon lager onderwijs en de scholen en afdelingen voor voortgezet 
gewoon lager onderwijs telden op 16 januari 1961 1 460 819 leerlingen tegen 1 491 496 op 
16 januari van het jaar daarvoor, zodat dus, evenals het vorig jaar, van een geringe teruggang 
(30 680 leerlingen) kan worden gesproken. 
Openbaar onderwijs werd gevolgd door 391 093 leerlingen of 26,8% (vorig jaar 27,2%), 
protestants-christelijk onderwijs door 391 964 leerlingen of 26,8% (26,8%), rooms-katholiek 
onderwijs door 651 399 leerlingen of 44,6% (44,2%) en ander bijzonder onderwijs door 
26 363 leerlingen of 1,8% (1,8%). Het aantal in 1960 tot de scholen voor gewoon lager onder-
wijs toegelaten leerlingen bedroeg 228 417 tegen 229 484 in het jaar daarvoor. Het aantal 
dergenen die in 1960 tot het eerste leerjaar van een school voor gewoon lager onderwijs 
werden toegelaten, bedroeg 219 198 tegen 220 367 in 1959. 
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Van het totale aantal tocgelatenen gingen 60 779 of 27% (26,3%) naar een school voor open-
baar, 63 249 of 27% (27,7%) naar een school voor protestants-christelijk, 100 313 of 44% 
(43.9%) naar een school voor rooms-katholiek en 4076 of 2% (2,1%) naar een school voor 
ander bijzonder onderwijs. 
Tot de scholen en afdelingen voor voortgezet gewoon lager onderwijs werden i n 1960 
31 303 leerlingen toegelaten, van wie 9459 o f 30,2% tot dc openbare, 5534 of 17,7% tot de 
protestants-christelijke, 16033 o f 51,1% tot dc rooms-katholieke en 277 of bijna 1% tot de 
andere bijzondere scholen. 

Het aantal leerlingen dat het gewoon lager onderwijs in 1961 voorgoed verliet, bedroeg 

249 715 tegen 260 805 in 1960. 
U i t de leerjaren 1 t/m 5 verlieten 10 074 leerlingen dc school cn uit de leerjaren 6 en hoger 
228 090 leerlingen. Een aantal van 11 551 leerlingen is met in leerjaren tc verdelen. Het voort-
gezet gewoon lager onderwijs verlieten 31 140 leerlingen tegen 29 592 in 1960 en wel 16 872 
uit het eerste en 14 268 uit het tweede leerjaar. 
Van de leerlingen, die dc school uit dc klassen 6 en hoger of uit de v.g.l.o.-klassen verlieten, 
ging 39% (38%) naar het nijverheidsonderwijs, 33% (34%) naar het ulo, 15% (15%) naar het 
voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs en 2 % (2%) naar het land- en tuinbouw-
onderwijs, terwijl 11% (11%) partieel onderwijs ging volgen dan wel (nog) geen verder 
onderwijs ontving. 

Onderwijzers 
Blijkens dc cijfers, die betrekking hebben op dc toestand per 16 januari 1961, waren bij het 
gewoon en het voortgezet gewoon lager onderwijs 43 391 onderwijzers werkzaam tegen 
43 676 op 16 januari van het jaar daarvoor, hetgeen een daling betekent van 285 onder-
wijzers. V a n eerstgenoemd aantal waren 12 039 of 27,4% (vorig jaar 28,1%) werkzaam bij 
het openbaar, 11 716 of 27% (26,9%) bij het protestants-christelijk, 18 697 o f 43,6% (42,8%) 
bij het rooms-katholiek en 939 of 2% (2,2%) bij het ander bijzonder onderwijs. 

Andere onderwerpen 
Als Mededelingen nr. 67 van het Nutsscminariuni voor Pedagogiek aan dc universiteit van 
Amsterdam verscheen in het verslagjaar het tweede deel van het interimrapport betreffende 
het onderzoek naar aard cn functie, pedagogiek, stofomvang en didactiek van het lager onderwijs. 
Het eerste deel, Bodemonderzoek, van het rapport was eind 1959 verschenen. D i t onderzoek 
had ten doel: 
a. een onderzoek naar de gezinsomstandigheden, het opsporen van de vormende respectieve-
lijk frusrerende invloeden i n het gezin op de onderzochte kinderen; 
b. het vaststellen van de graad van verstandelijke ontwikkeling, rijpheid, gevormdheid en 
taalbeheersing dezer kinderen bij hun intrede in de school; 
c. het onderzoek der scholen zelf; dc factoren die de vorming beïnvloeden, de instelling van 
de onderwijzers van de school ten opzichte van de leerlingen, de leerstof, de didactiek, 
resulterende in schoolprestaties. 
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In het in 1961 verschenen tweede deel, Veldbewerking, wordt het bodemonderzoek gecom-
pleteerd door er een samenvatting van enige resultaten van langere observatie in de scholen 
aan toe te voegen, alsmede een conclusie ten aanzien van dc grote begaafdheidsgroepen 
onder dc leerlingen. 

Bovengenoemd rapport was aanleiding tot een tweetal publikaties over de resultaten van het 
lager onderwijs van de hand van C . A . N . J. Schors in het Weekblad van de A . V . M . O . van 
29 september en 6 oktober 1961. Schrijver wijst erop dat uit het rapport blijkt dat de kennis 
welke de kinderen aan het eind van hun schooltijd hebben verworven, aanzienlijk minder 
is dan voorheen. Hi j somt een aantal oorzaken op, waaronder de vele activiteiten die het 
onderwijs hinderlijk onderbreken cn veel tijd kunnen vragen. 
Een andere oorzaak is naar zijn mening de verlenging van de vakanties, terwijl er nog steeds 
een tendentie is de vakanties tc verlengen en niet zonder grond. M e n zal zich echter moeten 
beraden op wat men de kinderen w i l leren en op de wijze waarop men dat w i l doen. In 
getallen uitgedrukt, aldus schrijver, geeft men nu ongeveer 75% van het aantal lesuren van 
vroeger, doch het rendement van thans mag niet hoger dan 50 a 60% van dat van 1910 
worden geschat. 
V a n rationeler o f efficiënter werken verwacht schrijver voor het onderwijs weinig o f niets. 
Eerder kan de vraag worden gesteld of niet alles o f althans een groot deel van de niet schoolse 
bezigheden dient tc worden afgeschaft o f naar elders tc worden verplaatst. Als die andere 
dingen zo hoognodig moeten gebeuren, laat men daarvoor dan afzonderlijke instanties 
in het leven roepen, die buiten de schooluren o m daarvoor moeten zorgen. D a n komt de 
lagere school weer vrij voor haar eigenlijke taak. 
In het tweede deel van zijn publikatie stelt schrijver dat er bij kinderen van de lagere school 
ook allerlei verschillen zijn in aanleg en begaafdheid. Ligt het dan niet voor de hand ook het 
lager onderwijs aan te passen aan wat er i n de kinderen zit, cn na een determineerperiode van 
b.v. twee jaar het onderwijs te gaan geven op verschillend niveau 1 Schrijver noemt in dit 
verband een lagere school voor kinderen van wie vast komt tc staan dat het lager onderwijs 
voor hen eindonderwijs zal zijn, voor kinderen die geschikt en/of voorbestemd zijn een v o r m 
van niet te moeilijk voortgezet onderwijs te gaan volgen, en voor leerlingen die geschikt 
en/of voorbestemd zijn voor een van de vormen van v.h.m.o. Kinderen van de eerste groep 
zullen dan niet allerlei moeilijke dingen behoeven te leren die voor de andere groepen wel 
nodig zijn als fundament voor hun verdere studie. 

Een andere kwestie, aldus schrijver, is, dat de kwaliteit van het onderwijs samenhangt met 
de persoonlijkheid van de onderwijzer, zijn vorming en zijn georiënteerd zijn in de proble-
men van opvoeding en onderwijs. 
A a n het slot van zijn verhandeling zegt schrijver te geloven dat het lager onderwijs wel weer 
sufficiënt zal worden, indien men de overbodige zaken afschaft o f naar elders verplaatst, 
onderwijs gaat geven overeenkomstig het vermogen van de kinderen, en voldoende zorg 
besteedt aan de kwaliteit en de kwantiteit van de vakkennis bij de opleiding van de onder-
wijzers. 
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Over de psychologie van het schoolkind verscheen in het verslagjaar een publikatie van drs. 
W. de Heij en drs. J. Pulles, in opdracht van het Katholiek Pedagogisch Bureau voor het 
L.O.c.a. vervaardigd in het Hoogvcldinstituut. De auteurs behandelen in dit geschrift 
achtereenvolgens de jaren vóór dc lagere-schoolleeftijd, de eerste jaren op de lagere school, 
de leeftijd van 8-10 jaar, de periode van het 'grote kind' (10-12 jaar), het begin van de 
overgangsperiode (12-13 jaar), de moeilijke leerling, verschillen onder de schooljeugd, en de 
taal en het denken. 

m. BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS 

Algemeen 

Wijziging Besluit buitengewoon lager onderwijs iQ4g 

Bij Koninklijk besluit van 20 februari 1961 (Stb. 49) zijn enige wijzigingen aangebracht in de 
regeling betreffende het onderwijs aan kinderen wier ouders een trekkend bestaan leiden, 
welke regeling is opgenomen in hoofdstuk X V van het Besluit buitengewoon lager onderwijs 
1949. 
Bij deze wijzigingen zijn o.m. de subsidiemogelijkheden verruimd ten aanzien van de klassen 
voor zeer jeugdige woonwagenkampkinderen. Daarnaast is het aantal jaren waarover de 
leerstof van de scholen voor continu-onderwijs aan schipperskinderen wordt verdeeld, 
vastgesteld op 4. Bovendien is de mogelijkheid geopend het aantal leerjaren voor deze scholen 
bij wijze van experiment uit te breiden tot ten hoogste 6. Tenslotte zijn enige wijzigingen van 
technische aard in dit hoofdstuk aangebracht. 

Scholen 

Het aantal scholen voor buitengewoon lager onderwijs bedroeg op 16 januari 1961 558 
tegen 532 op 1 januari van het jaar daarvoor. Bovendien waren er nog 15 scholen voor ge-
woon lager onderwijs waaraan speciale continu- en/of ligplaatsklassen verbonden waren, en 
18 scholen voor gewoon lager onderwijs waaraan een of meer klassen voor woonwagen-
kampkinderen waren verbonden. 
Het aantal openbare scholen nam toe van 147 tot 154, het aantal protestants-christelijke van 
119 tot 120, het aantal rooms-katholieke van 212 tot 227 en het aantal andere bijzondere van 
54 tot 57. 
Het onderwijs aan zwakzinnigen telde op 16 januari 1961 323 scholen tegen 311 op 16 januari 
van het voorgaande jaar, waaronder 101 openbare, 78 protestants-christelijke, 138 rooms-
katholieke en 6 andere bijzondere scholen. 

Leerlingen 

Het aantal leerlingen is van 52 535 op 16 januari 1960 tot 54 561 op 16 januari van het verslag-
jaar ofwel met ruim 3% gestegen. De leerlingen van scholen voor schippers- en woonwagen-
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kampkinderen zijn in dit aantal niet opgenomen. Onder hen treedt van dag tot dag een 
dermate sterk verloop in aantal op, dat telling op een bepaalde datum weinig zin heeft. 
V a n het totale aantal leerlingen volgden 15 939 o f 29,2% (vorig jaar 29,4%) openbaar, 
12062 o f 22,1% (22,1%) protestants-christelijk, 22 608 of 41,5% (41,3%) rooms-katholiek 
en 3952 of 7,2% (7,2%) ander bijzonder onderwijs. 
D e scholen voor zwakzinnigen telden 38 876 leerlingen o f 71% van het totale aantal leer-
lingen bij het buitengewoon lager onderwijs tegen 37 845 of 72% in 1960. Van hen volgden 
11 993 of 30,9% (31,6%) openbaar, 9098 o f 23,4% (23%) protestants-christelijk, 17 315 of 
44,5% (44,1%) rooms-katholiek en 470 of 1,2% (1,3%) ander bijzonder onderwijs. 
In 1960 werden 12 723 leerlingen voor het eerst tot een school voor buitengewoon lager 
onderwijs toegelaten. Van hen hadden 10 041 o f bijna 71% tevoren een school voor gewoon 
lager onderwijs bezocht. 

Naar een school voor zwakzinnigen gingen 6754 leerlingen o f 53% van het totale voor het 
eerst tot een school voor buitengewoon lager onderwijs toegelaten aantal kinderen. V a n hen 
waren 5448 of ruim 80% tevoren op een school voor gewoon lager onderwijs geweest. 
Het aantal kinderen dat in 1961 een school voor buitengewoon lager onderwijs verliet be-
droeg 12 009. V a n hen gingen 2196 o f 18,3% naar het (v.)g.l.o., 278 o f 2,3% naar het ulo, 
89 o f 0,7% naar het v.h.m.o., en 1439 of bijna 12% naar het dagnij verheidsonder wijs. 

Onderwijzers 

Bij het buitengewoon lager onderwijs waren, met inbegrip van de leerkrachten der aan 
scholen voor gewoon lager onderwijs verbonden continu- en ligplaatsklassen en klassen voor 
woonwagenkampkinderen, op 16 januari 1961 3873 onderwijzers werkzaam tegen 3692 op 
1 januari 1960. Van hen waren 1072 of 27,7% (vorig jaar 28,2%) werkzaam bij het openbaar, 
886 of 22,9% (23%) bij het protestants-christelijk, 1571 o f 40,6% (40,2%) bij het rooms-
katholiek en 344 of 8,8% (8,6%) bij het ander bijzonder onderwijs. 

Andere onderwerpen 

Betreffende kleuterklassen aan b.l.o.-scholen werd in november 1961 een rapport uitgebracht 
door een commissie van de Nederlandse Onderwijzersvereniging. D e opdracht welke uit-
eindelijk aan deze commissie ter bestudering werd voorgelegd, luidde: 'Welke zijn dc 
organisatorische, sociaal-pedagogische en andere consequenties, wanneer bij wet zou worden 
besloten de toclatingsleeftijd voor bepaalde groepen gehandicapte kinderen aan bepaalde 
b.l.o.-scholen dermate te verlagen, dat gesproken kan worden van kleuterafdelingen bij die' 
b.l.o.-scholen ï' 

Het onderzoek heeft zich o m in het rapport genoemde redenen voornamelijk uitgestrekt over 
het imbeciele, het lichamelijk gebrekkige en het ziekelijke kind. 
Het rapport geeft eerst de meest belangrijke gezichtspunten die bij een door de commissie ge-
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houden enquête naar voren gekomen zijn. Zij hebben o.m. betrekking op de verlaging van 
de toelatingslccftijd, de ruimte aan bestaande scholen, de wenselijkheid o f mogelijkheid van 
centraal samenbrengen als opvang aan dc bestaande scholen uitgesloten is en blijft, het op-
sporen van verdoken kinderen en de bevoegdheden en salariëring van dc leidsters. 
Aan het slot van haar rapport geeft de commissie een opsomming van een aantal organisa-
torische, sociaal-pedagogische en didactische consequenties van het verlagen van de toe-
latingsleeftijd. 

Over de toekomst van het h.l.o. publiceerde N . Y . Vlietstra een artikel in Paedagogischc 
Studiën nr. n . Schrijver zegt dat dc ontwikkeling van de zorg voor andere dan niet zwak-
zinnige kinderen lange tijd bepaald is door de inzichten die men had op het terrein van dc 
zwakzinnigenzorg. Als oorzaak daarvan moet genoemd worden het feit dat de meeste buiten-
gewone scholen scholen voor zwakzinnigen waren. Daarbij rijst de twijfel o f waarheden die 
gelden voor de organisatie van het onderwijs aan zwakzinnigen zonder meer ook gelden voor 
de organisatie van andere soorten. Z o kan de aparthcidsgcdachtc een der karakteristieken 
worden genoemd van het onderwijs aan zwakzinnigen. Een ander kenmerk van dat onderwijs 
is, dat het niet verder gaat dan basisonderwijs, hetgeen zijn neerslag heeft gehad op het onder-
wijs aan doofstommen, slechthorenden, ziekelijke kinderen en kinderen met leer- en op-
voedingsmoeilijkheden. De scholen voor lichamelijk gebrekkigen en blinden waren dc eerste 
die zich op dit punt consequent losmaakten van de scholen voor zwakzinnigen. Zij incorpo-
reerden in hun leerplan het voortgezet onderwijs. V o o r wat de apartheid, het gescheiden 
houden van de gehandicapte jeugd betreft, wijst schrijver erop dat wie in de toekomst van 
het b.l.o. ziet, de grote verandering ontwaart die op ti l is. Er is een toenemende stroming 
die van de gescheidenheid a fwi l . De doofstomme leerlingen moeten naar de gewone nijver-
heidsschool, met de blinde leerlingen dient men ernaar te streven en men vraagt voor hen 
zelfs, evenals voor de slechthorenden, de slechtzienden en de lichamelijk gehandicapten, een 
plaats op elke school voor voortgezet onderwijs. Hu lp en bijstand zullen gecreëerd moeten 
worden, mogelijk in de v o r m van een reizende leerkracht. Daarnaast zal iedere soort van 
buitengewoon onderwijs dc mogelijkheid open moeten houden het k ind meer te geven dan 
basisonderwijs. 

D e ervaringen die er zijn met het voortgezet onderwijs aan gehandicapte kinderen zijn moed-
gevend, aldus schrijver. W i j zouden nog meer van succes verzekerd kunnen zijn wanneer wij 
i n de toekomst de overgang van b.l.o.-school naar normaal voortgezet onderwijs minder 
abrupt konden maken. 
V o o r wat de verdere toekomst van het b.l.o. betreft wijst schrijver o.m. op de groei van de 
scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. In grootte vormen zij reeds de 
tweede soort en als de mening van deskundigen juist is, zullen de 50 l.o.m.-scholcn er ruim 
600 worden met 70 000 leerlingen. 
Schrijver is echter van oordeel dat men niet alle leerlingen met leerstrubbelingcn uit het g.l.o. 
moet halen, en dat men zich dient te realiseren dat dc activiteit naar het terrein van de pre-
ventie moet worden verlegd. D e 50 scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijk-
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heden mogen er over 10 jaar 150 zijn met 14000 leerlingen, maar dit moet dan ook als 
limiet worden aanvaard. M e n zou reeds nu op deze toekomst kunnen afstemmen door het 
invoeren van een numerus clausus. V a n de andere kant zullen op de g.l.o.-school voorzienin-
gen moeten worden getroffen. Deze kunnen van psychisch hygiënische en van didactisch 
herstellende aard zijn. Schrijver wijst op de ervaring die te Haarlem werd opgedaan, waar 
enkele leerkrachten die als remedial teacher bij het g.l.o. werken, administratief aan l .o .m.-
scholen zijn verbonden. D e toekomst van het b.l.o. blijkt een bedenkelijke trek te vertonen 
als men niet tot het treffen van preventieve maatregelen in het g.l.o. kan komen. 
Aan het slot van zijn beschouwing wijdt schrijver aandacht aan de differentiatie en de soort-
vorming. Differentiatie lijkt een organisatorisch onderwijskundige zaak, waarbij men nog 
terdege moet weten wat men doet. In de toekomst zal het buitengewoon onderwijs nog tot 
grotere differentiatie komen, en wanneer dit weloverwogen gebeurt is dit acceptabel. V o o r 
wat de vorming van soorten betreft wijst schrijver erop dat enkele nieuwe soorten zich duide-
lijk hebben gepresenteerd: dc scholen voor kinderen met een ernstig spraakgebrek en de 
scholen voor slechtziende kinderen. Daarbij wordt het hoe langer hoe duidelijker dat wij i n 
de scholen voor imbecielen een aparte soort kunnen zien. Wanneer dan ook nog dc scholen 
voor kinderen met een meervoudig gebrek uit hoofde van hun specifieke voorzieningen en 
maatschappelijke doelstelling apart worden gesteld, kan voorlopig de soortvorming als 
afgesloten worden beschouwd. D e geschiedenis leert dat men vanuit de differentiatie k w a m 
tot het vormen van nieuwe soorten. De toekomst zal duidelijk maken dat voor dit proces wel 
degelijk grenzen gelden. 

D e subcommissie voor het eindonderwijs aan debiele jongens, welke in 1958 door de contact-
commissie b.l.o. van het Christelijk Paedagogisch Studiecentrum was ingesteld, k w a m in het 
verslagjaar met haar rapport gereed. Zij had als opdracht, mede in verband met de op handen 
zijnde leerplichtverlenging, na tc gaan of en zo ja in hoeverre aan debiele jongens van 12 a 14 
jaar en ouder andersoortig onderwijs dan het algemeen gangbare b.l.o. gegeven moet worden, 
cn op welke wijze dit onderwijs zou moeten worden ingericht. 
D e commissie is o.m. van oordeel dat dc debiele jongens, evenals hun normale leeftijd-
genoten, op 12- a 14-jarige leeftijd in een nieuwe levensfase komen, welke fase een eigen 
paedagogisch-didactische aanpak vraagt. Zij wijst een uitgesproken vak- of functie-opleiding 
voor deze jongens af; het intellectuele onderwijs dient, voorzover het aan de school voor 
voortgezet buitengewoon onderwijs (v.b.o.) gegeven wordt, in het algemeen arbeidsonder-
wijs te worden geïntegreerd. De school voor v.b.o. zou een zelfstandige en in het algemeen 
een driejarige school moeten zijn. Tijdens het laatste leerjaar kan een wat meer vakgericht 
handvaardigheidsonderwijs worden gegeven, zonder dat dit onderwijs de pretentie w i l heb-
ben vakonderwijs te zijn. D e leraar voor het v.b.o. zou in het algemeen uit het b.l.o. moeten 
voortkomen; voor het derde leerjaar ware het aantrekken van een leraar afkomstig uit het 
n.o. tc overwegen. 

De school voor v.b.o. dient wettelijke mogelijkheden te hebben naar eigen karakter en struc-
tuur uit te groeien. De commissie vraagt zich af, o f een eventuele plaatsing onder de n.o.-wet 
wellicht te prefereren is boven het ressorteren onder een toekomstige b.l.o.-wet. 
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IV. UITGEBREID LAGER ONDERWIJS 

Scholen 

Het uitgebreid lager onderwijs telde op 16 januari 1961 1182 scholen tegen 1136 op 16 
januari van het jaar daarvoor. Het aantal openbare scholen steeg van 315 tot 326, het aantal 
protestants-christelijke van 357 tot 375, het aantal rooms-katholieke van 427 tot 444, ter-
wijl het aantal andere bijzondere 37 bleef. 

Leerlingen 

Het uitgebreid lager onderwijs telde op 16 januari 1961 264 929 leerlingen tegen 247 990 op 
16 januari van het voorgaande jaar, hetgeen een stijging betekent van 16 939 leerlingen of 
6,8%. Van het volgden 86 307 of 32,6% (vorig jaar 33,1%) openbaar, 81 267 of 30,7% 
(30,5%) protestants-christelijk, 92253 of 34,8% (34.5%) rooms-katholiek cn 5102 of 1,9% 
(1,8%) ander bijzonder onderwijs. 
In 1960 werden 86 134 leerlingen voor het eerst tot het ulo toegelaten tegen 86 893 in 1959, 
hetgeen een daling van 759 leerlingen of 0,9% betekent. Van hen gingen 27 146 of 31,5% 
(32,9%) openbaar, 26082 of 30,3% (30.5%) protestants-chistelijk, 31 199 of 36,2% (34,8%) 
rooms-katholiek en 1707 of bijna 2% (1,8%) ander bijzonder onderwijs volgen. 
Het aantal leerlingen dat het uitgebreid lager onderwijs voorgoed verliet, bedroeg in het 
verslagjaar 73 273, van wie 2694 uit het derde en 27 643 uit het vierde leerjaar het officiële 
diploma hadden verworven, in totaal derhalve 30 337 of ruim 41% van het totale aantal ver-
trokkenen. Voor het overige vertrokken uit de leerjaren 1 t/m 4 42 936 leerlingen. 
Van het totale aantal in 1961 geëxamineerden, t.w. 55 720, onder wie de door particulieren 
opgeleiden niet zijn begrepen, behaalden 39 054 het diploma A en 6563 het diploma B, in 
totaal derhalve 45 617 of ruim 81% van het aantal kandidaten. Van de 1931 kandidaten die 
het aanvullend examen voor het diploma B aflegden, slaagden 1543. 
Het aantal door particulieren opgeleide kandidaten die zich aan het ulo-examen onderwier-
pen, bedroeg 3950, van wie 1696 het diploma A en 90 het diploma B behaalden, in totaal 
derhalve 1786 of 45% van het aantal kandidaten. Van de 1172 kandidaten die het aanvullend 
examen voor het diploma B aflegden, slaagden 574. 

Onderwijzers 
Bij het uitgebreid lager onderwijs waren op 16 januari 1961 9292 onderwijzers werkzaam 
tegen 8685 op 16 januari van het voorgaande jaar, hetgeen een stijging betekent van 607 
onderwijzers of bijna 7%. 
Van eerstgenoemd aantal waren 2966 of bijna 32% (vorig jaar 32,4%) werkzaam bij het 
openbaar, 2820 of 30,3% (30,1%) bij het protestants-christelijk, 3305 of 35,6% (35,4%) bij 
het rooms-katholiek en 201 of 2% (2,1%) bij het ander bijzonder onderwijs. 
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D. OPLEIDING K L E U T E R L E I D S T E R S 

Scholen 

H e t aan ta l o p l e i d i n g e n daalde v a n 59 o p 1 j a n u a r i 1960 to t 56 o p 1 j a n u a r i 1961. H e t aanta l 

o p e n b a r e o p l e i d i n g e n b e d r o e g 12 ( v o r i g jaar 12), he t aan ta l p ro tes tan t s -chr i s te l i jke 18 (19), 

he t aanta l r o o m s - k a t h o l i e k e 19 (21) e n he t aanta l andere b i j z o n d e r e 7 (7). 

Leerlingen 

H e t aanta l l e e r l i n g e n dat v o o r k l eu t e r l e id s t e r w e r d o p g e l e i d b e d r o e g o p 1 j a n u a r i 1961 5199 

t egen 5434 o p 1 j a n u a r i 1960, h e t g e e n een d a l i n g be teken t v a n 4 , 3 % . V a n h e n s tudee rden 

2791 o f r u i m 5 3 % v o o r he t d i p l o m a A e n 2408 o f b i j n a 4 7 % v o o r he t d i p l o m a B . D e o p e n -

ba re o p l e i d i n g e n t e l d e n 1259 l e e r l i n g e n o f 2 4 , 2 % ( v o r i g jaar 2 3 , 7 % ) , de p ro tes tan t s -chr i s te -

l i j k e 1575 l e e r l i n g e n o f 3 0 , 3 % ( 3 0 , 8 % ) , de r o o m s - k a t h o l i e k e 1744 l e e r l i n g e n o f 3 3 , 5 % 

(34 ,7%) e n d c andere b i j z o n d e r e o p l e i d i n g e n 621 l e e r l i n g e n o f 1 2 % ( 1 0 , 8 % ) . I n 1960 w e r d e n 

1435 l e e r l i n g e n v o o r de eerste m a a l to t de o p l e i d i n g e n toege la ten , t . w . 374 o f 2 6 % to t de 

o p e n b a r e , 427 o f 2 9 , 8 % to t de p ro tes tan t s -chr i s te l i jke , 457 o f 3 1 , 9 % to t de r o o m s - k a t h o l i e k e 

e n 177 o f 12,3 % to t de andere b i j z o n d e r e o p l e i d i n g e n . A a n de e x a m e n s v o o r de akte l e ids te r 

tenslot te w e r d i n 1961 v o o r w a t de s c h o o l e x a m e n s betref t d o o r 1120 k a n d i d a t e n d e e l g e n o -

m e n , v a n w i e 1032 o f 9 2 % s laagden . H e t s c h o o l e x a m e n v o o r de akte h o o f d l e i d s t e r w e r d d o o r 

1272 k a n d i d a t e n a fge legd , v a n w i e 1141 o f 9 0 % s laagden. H e t pe rcen tage ges laagden bi j de 

s taatsexamens v o o r de akte le ids ter e n de akte h o o f d l e i d s t e r b e d r o e g r e spec t i eve l i jk 51 e n 53. 

Personeel 

Jubileunigratificatiebesluit opleidingsscholen voor kleuterleidsters 

I n Staatsblad 276 is g e p u b l i c e e r d he t K o n i n k l i j k bes lu i t v a n 9 augustus 1961 to t r e g e l i n g v a n 

de t o e k e n n i n g v a n een g ra t i f i ca t i e bi j a m b t s j u b i l e u m aan d i r e c t e u r e n , l e r a r e n e n b e a m b t e n 

v a n o p l e i d i n g s s c h o l e n v o o r k leu te r l e ids te r s . K r a c h t e n s d i t bes lu i t k a n aan he t pe r sonee l v a n 

o p l e i d i n g s s c h o l e n v o o r k leu te r le ids te rs een g ra t i f i ca t i e w o r d e n t o e g e k e n d bij een 2 5 - j a r i g , 

een 4 0 - j a r i g e n een 50- ja r ig a m b t s j u b i l e u m . 
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E. ONDERWIJZERSOPLEIDING 

Algemeen 

Regeling herexamen hoofdonderwijzer 

Bij Koninkl i jk besluit van 16 juni 1961 (Sth. 179) is het besluit van 15 augustus 1951 (Stb. 375) 
tot regeling van het examen ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als hoofdonder-
wijzer gewijzigd. De mogelijkheid is geopend aan de kandidaat die dat examen o f een der 
beide gedeelten ervan niet met gunstig gevolg heeft afgelegd, op grond van de door hem 
behaalde resultaten bij hernieuwde deelneming aan het examen volgens in het besluit aan-
gegeven normen vrijstelling te verlenen voor een of meer onderdelen. 

Regeling herexamen zgn. bijakten 
In Staatsblad 322 is gepubliceerd het Koninkl i jk besluit van 13 oktober 1961, waarbij de 
mogelijkheid wordt geopend aan een kandidaat die het examen voor een der zgn. bijakten 
niet met gunstig gevolg heeft afgelegd, op grond van de door hem behaalde resultaten bij 
hernieuwde deelneming aan het examen volgens nader te stellen normen vrijstelling voor 
een o f meer onderdelen tc verlenen. 

Scholen 
Het aantal zelfstandige kweekscholen steeg van 93 tot 94, waaronder 24 openbare, 26 pro-
testants-christelijke, 42 rooms-katholieke cn 2 andere bijzondere. 

Leerlingen 

De totale bezetting van de kweekscholen bedroeg aan het begin van het schooljaar 1960/1961 
22 813 tegen 21 163 aan het begin van het voorgaande schooljaar, hetgeen een stijging 
betekent van ru im 7%. 
V a n hen volgden 6182 o f 27% (vorig jaar 27,3%) openbaar, 6977 o f 30,6% (30,2%) protes-
tants-christelijk, 9315 o f 40,8% (41%) rooms-katholiek cn 339 o f 1,4% (1,5%) ander bijzon-
der onderwijs. 
Het aantal in 1960 voor het eerst tot de kweekscholen toegelaten leerlingen bedroeg 6408 
tegen 6468 in 1959, hetgeen een daling betekent van 60 leerlingen. V a n de toegelatenen was 
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bijna 50% i n het bezit van het mulodiploma en bijna 12% i n het bezit van een diploma van 
een school voor v.h.m.o. 
Het aantal leerlingen dat i n 1961 de kweekschool voorgoed verliet, bedroeg 5260. U i t de 
eerste leerkring vertrokken 817 leerlingen, uit de tweede lcerkring 1940, van wie 1640 met de 
onderwijzersakte, en uit de derde leerkring 2503, van wie 1767 met de volledige bevoegdheid. 
A a n de examens voor de akte van bekwaamheid als onderwijzer namen 4573 kandidaten 
deel, van wie 4164 of 91,6% slaagden. V a n hen verkregen 3768 de bevoegdheid vóór lichame-
lijke oefening en 1821 dc bevoegdheid voor nuttige handwerken. 
V o o r de examens ter verkrijging van de volledige bevoegdheid slaagden 1767 o f ru im 71% 
van de 2485 kandidaten direct, terwijl 515 tot een herexamen werden toegelaten. 
Aan de staatsexamens voor de onderwijzersakte werd door 67 kandidaten deelgenomen, van 
wie 36 slaagden. 

V o o r de staatsexamens ter verkrijging van de (oude) hoofdakte slaagden 779 kandidaten. 

Leraren 
Beloning leiding gepen aan hospitanten 

V o o r de leraren der kweekscholen is bij beschikking van 30 januari 1961, nr. 130517, afd. 
L . O . , dc beloning geregeld voor het geven van leiding aan hospitanten die hun verplichte 
stage volbrengen. 
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F. VORMINGSINSTITUTEN 
V O O R D E LEERPLICHTVRIJE J E U G D 

Instituten 
Aan het begin van het cursusjaar 1960/1961 waren er in totaal 341 instituten tegen 329 aan het 
begin van het cursusjaar 1959/1960. 
Bij het Nationaal Centrum Vorming Bedrijfsjeugd waren 114 (vorig jaar 110) instituten aan-
gesloten, bij de Nationale Stichting voor Mater Amabilisscholen 166 (162) en bij het Natio-
naal curatorium katholieke levensscholen voor jongens en jongemannen 61 (57). 

Deelnemers 

De in de voorgaande rubriek genoemde 341 instituten telden aan het begin van het cursusjaar 
1960/1961 in totaal 41 966 deelnemers tegen 38 659 aan het begin van het voorgaande cursus-
jaar, hetgeen een stijging betekent van 8,5%. 
Het aantal deelnemende meisjes bedroeg 32 443 of 77,3% (vorig jaar 80,3%) en het aantal 
deelnemende jongens 9523 of 22,7% (i9,7%) v a n n e t totaal. 
De bij het Nationaal Centrum Vorming Bedrijfsjeugd aangesloten instituten telden 10 040 
deelnemers of 24% (24%), de bij de Nationale Stichting voor Mater Amabilisscholen aange-
sloten instituten 25 161 deelnemers of 60% (63%) en de bij het Nationaal curatorium katho-
lieke levensscholen voor jongens en jongemannen aangesloten instituten 6766 deelnemers of 
16% (14%) van het totale aantal deelnemers. 

• 
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G. NIJVERHEIDSONDERWIJS 

I. ALGEMEEN 

Algemeen 

Vakantiebeschikking N.O. 

Ter uitvoering van artikel 22, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit N.O. 1960 is op 10 
februari 1961 verschenen de beschikking van de minister van onderwijs, kunsten en weten-
schappen ter regeling van de school- en cursusvakanties bij het nijverheidsonderwijs. 
Het maximumaantal vakantiedagen voor de scholen is gehandhaafd op 62 per jaar; voor de 
scholen en cursussen met een cursusduur van minder dan 12 maanden is een maximum-
aantal dagen per vakantie vastgesteld. 

Scholen 

Het aantal scholen en zelfstandige cursussen nam van 1367 tot 1405 toe. Het openbaar 
onderwijs telde 117 scholen en cursussen of 8,4%, het protestants-christelijk 208 of 14,8%, 
het rooms-katholiek 406 of 28,9% en het ander bijzonder onderwijs 674 of 47,9% van het 
totale aantal scholen en cursussen. 
Gegevens betreffende de aantallen scholen e.d. bij de verschillende takken van het nijverheids-
onderwijs afzonderlijk zijn hierna onder de desbetreffende rubrieken opgenomen. 

Leerlingen 

Het aantal leerlingen van de verschillende scholen cn cursussen voor nijverheidsonderwijs 
tezamen nam van 442 226 tot 469 936 of met 6,3% toe. Van hen volgden 308 676 volledig 
dagonderwijs en 161 260 partieel onderwijs. Een schooltype of opleiding wordt tot het vol-
ledig dagonderwijs gerekend wanneer het aantal wekelijkse lessen van 50 minuten ten minste 
19 bedraagt. 
Bij het openbaar onderwijs groeide het aantal leerlingen met 5%, bij het protestants-christelijk 
onderwijs met 14%, bij het rooms-katholiek met 4% en bij het ander bijzonder onderwijs 
met 6%. 
Het aantal leerlingen dat in 1960 voor de eerste maal tot het nijverheidsonderwijs werd toe-
gelaten steeg van 123 759 tot 126 621 ofwel met 2,3%. 
Meer gedetailleerde gegevens betreffende de aantallen leerlingen e.d. bij de verschillende 
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takken van het nijverheidsonderwijs afzonderlijk zijn hierna onder de desbetreffende rubrie-
ken opgenomen. 

Leraren 

In Staatsblad 263 is gepubliceerd het Koninkl i jk besluit van 9 augustus 1961, houdende rege-
ling tot toekenning van een uitkering bij ontslag aan het personeel bij het nijverheidsonder-
wijs. Hoewel het nieuwe besluit materieel weinig van het oude verschilt was wijziging nood-
zakelijk geworden ter aanpassing aan de wijzigingen in de overeenkomstige rijksregeling 
en aan het Rechtspositiebesluit N . O . 1960 en het Wachtgeldbesluit N . O . 
Terwille van de overzichtelijkheid is de vorm van een geheel nieuw besluit gekozen, waarbij 
tevens de systematiek is herzien en de redactie zo nauw mogelijk is aangepast aan het genoem-
de Wachtgeldbesluit. 

Andere onderwerpen 

Aan de vernieuwing van enkele takken van het nijverheidsonderwijs was nr. 2 van Pacdagogische 
Studiën gewijd. 
Het bevat vooreerst een bijdrage van Ph. J. Idenburg over het technisch onderwijs in een 
veranderende maatschappij. Schrijver bespreekt daarin de veranderende behoeften van de 
maatschappij aan technisch gevormden en hij wijst op het belang van algemene vorming in 
het technisch onderwijs en op de vernieuwingspogingen in het nijverheidsonderwijs. 
Opleiding cn vorming van arbeidskrachten ten behoeve van de industrie worden vervolgens 
behandeld door H . F. Mulder.Een bijdrage van L . L . A . Maurenbrecher heeft de studie-
commissies voor het lager technisch onderwijs tot onderwerp. D o o r W . C . de Rhoter en 
C . Boele van Hensbroek worden respectievelijk de vernieuwing van het nijverheidsonderwijs 
voor jongens en de vernieuwing van het nijverheidsonderwijs voor meisjes behandeld. 

H. LAGER NIJVERHEIDSONDERWIJS VOOR JONGENS 
Algemeen 

Commissie streekscholen niet volledig dagnijverheidsonderwijs 

D e staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft bij beschikkingen van 10 
mei 1961, nr. 255 072 en 25 augustus 1961, nr. 271 197, afd. N . O . / A , een commissie inge-
steld ter bestudering van het vraagstuk van streekscholen voor niet volledig dagnijverheids-
onderwijs voor jongens. 
Aan de commissie werd opgedragen: 

a. te adviseren omtrent dc behoefte aan streekscholen voor niet volledig dagnijverheids-
onderwijs voor jongens; 
b. voorstellen te doen omtrent de wijze waarop deze behoefte kan worden bepaald; 
c. aan te geven langs welke weg een verantwoorde spreiding geografisch zowel als naar 
richting zou kunnen worden verkregen; 
d. aan te geven welke de globale inhoud van het onderwijs zal zijn; 
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e. haar oordeel te geven omtrent didactiek en methodiek voor het onderwijs aan deze scholen; 

f. voorstellen te doen omtrent de maatregelen welke het tot stand komen van bedoelde 
scholen zouden kunnen bevorderen; 

g. alle overige voorstellen tc doen welke de commissie i n verband met de juiste uitvoering 
van de haar opgedragen taak noodzakelijk acht. 

Onderwijs aan meerbegaafde leerlingen bij het lager technisch onderwijs 

De staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft op 25 jul i 1961, nr. 263 290 
I, afd. N . O . / L , aan de daarvoor i n aanmerking komende instanties een circulaire gericht 
betreffende het onderwijs aan meerbegaafde leerlingen bij het lager technisch onderwijs. 
O p voorstel van de bonden van schoolbesturen was reeds eerder goedkeuring verleend voor 
het ondernemen van enkele experimenten met betrekking tot het onderwijs aan meerbe-
gaafde leerlingen. Teneinde ook andere scholen die niet bij het experiment betrokken waren 
in de gelegenheid te stellen iets meer te doen voor de meerbegaafde leerlingen dan bij de 
bestaande voorschriften mogelijk is, heeft dc staatssecretaris in verband met een gezamenlijk 
voorstel terzake van de drie bonden van schoolbesturen bij eerdergenoemde circulaire daartoe 
richtlijnen gegeven. Een en ander zou met name van belang zijn voor die leerlingen die de 
intentie hebben na afloop van de school toelating te vragen bij een uitgebreid technische 
school, c.q. een andere hogere v o r m van voortgezet technisch onderwijs. 

Scholen 

Het aantal lagere technische dagscholen steeg van 273 aan het begin van het schooljaar 1959/1960 
tot 279 aan het begin van het schooljaar 1960/1961. 
Bij de 6 nieuwe scholen zijn er 4 voor individueel technisch onderwijs. Aan 8 lagere techni-
sche scholen bestaan afdelingen voor deze soort van onderwijs. V a n het totale aantal lagere 
technische dagscholen waren 23 openbaar, 46 protestants-christelijk, 83 rooms-katholiek en 
127 ander bijzonder. 

Het aantal avoudnijverheidsscholen voor jongens steeg van 269 tot 270. Daarvan waren 33 open-
baar, 32 protestants-christelijk, 67 rooms-katholiek en 138 ander bijzonder. 

Het aantal bedrijfsscholen bleef 9. 

Leerlingen 

Het aantal leerlingen dat de lagere technische dagscholen voor jongens bezocht bedroeg aan het 
begin van het schooljaar 1960/1961 111 703 tegen 101 901 aan het begin van het voorgaande 
schooljaar, hetgeen een stijging betekent van 9,6%. V a n hen volgden 7426 o f 6,6% (vorig 
jaar 6,6%) openbaar, 16 179 o f 14,5% (13,3%) protestants-christelijk, 32478 ot 29,1% 
(28,7%) rooms-katholiek en 55 620 o f 49,8% (51,4%) ander bijzonder onderwijs. 
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Het aantal leerlingen dat in 1960 voor het eerst tot de lagere technische dagscholen werd toe-
gelaten en niet eerder nijverheidsonderwijs had genoten bedroeg 48 083 tegen 46 586 i n 1959. 
Het aantal toegelatenen dat we l eerder nijverheidsonderwijs genoten had bedroeg 128. 
In eerstgenoemd aantal zijn begrepen 685 leerlingen die voor het eerst tot de scholen en 
afdelingen voor individueel technisch onderwijs werden toegelaten. 
Het aantal in 1961 voorgoed van de lagere technische dagscholen vertrokken leerlingen 
bedroeg 45 200. 
Aan 25 421 van hen kon een eerste en aan 1107 een tweede getuigschrift worden uitgereikt. 
V a n de 620 leerlingen die de scholen en afdelingen voor individueel technisch onderwijs ver-
lieten waren 332 i n het bezit van het getuigschrift. 
D e bovengenoemde cijfers betreffende de leerlingen van de lagere technische scholen voor 
jongens hebben uitsluitend betrekking op het volledig dagonderwijs. 
Partieel onderwijs werd aan deze scholen gevolgd door 25 236 leerlingen, van wie 22 671 met 
leercontract. 
To t dit onderwijs werden i n 1960 15 173 leerlingen toegelaten, terwijl 7053 van de 13 533 
vertrokken leerlingen een eindgetuigschrift hadden behaald. 

Het aantal leerlingen van de avondnijverheidsscholen voor jongens daalde van 50 791 tot 47 926, 
onder wie 20418 met leercontract. 
V a n het totale aantal leerlingen volgden 5573 of 11,6% (11,9%) openbaar, 3663 o f 7,6% 
(6,9%) protestants-christelijk, 11 462 o f 23,9% (24,5%) rooms-katholiek en 27228 o f 
56,9% (56,7%) ander bijzonder onderwijs. 
Het aantal leerlingen dat in 1960 voor het eerst tot de avondnijverheidsscholen voor jongens 
werd toegelaten bedroeg 24 518, van wie het merendeel van de lagere technische dagscholen 
afkomstig was. 
Het aantal leerlingen dat in 1961 de avondnijverheidsscholen voor jongens verliet bedroeg i n 
totaal 31 100, onder wie 14 439 die voor het eindexamen waren geslaagd. 

D e bedrijfsscholen telden aan het begin van het schooljaar 1960/1961 2920 leerlingen tegen 3035 
aan het begin van het voorgaande schooljaar. Tot deze scholen werden in 1960 1188 leerlingen 
toegelaten. 
Het aantal leerlingen dat in 1961 de bedrijfsscholen verliet bedroeg 1271, van wie 928 in het 
bezit waren van het eindgetuigschrift. 

Andere onderwerpen 

Betreffende het individueel technisch onderwijs verscheen in jul i van het verslagjaar een studie-
rapport vanwege de Kerngroep voor Onderwijsvernieuwing, ingesteld door de B o n d van 
verenigingen tot het geven van nijverheidsonderwijs. 
In dit rapport geeft de kerngroep een samenvatting van de resultaten van een studie die zij 
heeft gewijd aan het probleem van de vorming van de als 'minder-begaafd' gekwalificeerde 
jeugd, waarbij i n het bijzonder aandacht is besteed aan de algemeen gevoelde behoefte, aan 
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jongens met een subnormale begaafdheid een hun passende vorming tc geven voor het 
latere beroepsleven. 
Nadat eerst geconstateerd is dat dc term 'minder-begaafd' in vele gevallen een onjuiste 
kwalificatie is, komt de kerngroep in haar beschouwing tot de conclusie dat het aanbeveling 
verdient aan bestaande lagere technische scholen met 3- o f 4-jarige cursus een aparte afdeling 
te verbinden, waarin het mogelijk zal zijn aan minder vlugge leerlingen individueel technisch 
onderwijs te geven, nadat in een tweede oriëntatiejaar bijzondere zorg zal zijn besteed aan hun 
rijpingsproces. V o o r een andere categorie leerlingen van subnormale begaafdheid zullen 
speciale streekscholen voor individucel beroepsonderwijs een passende voorziening kunnen 
zijn. 

Vanwege de Protestants-Christelijke Studiecommissie voor het Technisch Onderwijs ver-
schenen in 1961 drie rapporten, t.w. het rapport van de vakcommissie Hout betreffende de 
lecrstofinvcntarisatie voor dc lagere technische school, het rapport van de commissie inzake 
de leerstof van de zgn. algemeen vormende vakken op de lagere technische school cn het 
rapport van dc commissie voor dc exacte vakken. 

in. UITGEBREID LAGER NIJVERHEIDSONDERWIJS 

Scholen 

Ten gevolge van de splitsing in uitgebreid technische dagscholen cn overige u.l.n.o.-scholen 
is vergelijking van de op deze tak van het nijverheidsonderwijs betrekking hebbende cijfers 
met die van het vorige jaar niet mogelijk. 

Het aantal uitgebreid technische dagscholen bedroeg 26, waaronder 2 openbare, 4 protestants-
christelijke, 5 rooms-katholieke en 15 andere bijzondere. 

Het overige dag-u.l.n.o. telde 18 scholen, waaronder 2 openbare, 1 protestants-christelijke, 2 
rooms-katholieke en 13 andere bijzondere. 

Avond-u.l.n.o.-scholen waren er 26, waaronder 5 openbare, 1 protestants-christelijke, 3 rooms-
katholieke cn 17 andere bijzondere. 

Leerlingen 

Het aantal leerlingen van de uitgebreid technische dagscholen bedroeg 7685. Van hen volgden 610 
o f 7,9% openbaar, 586 o f 7,6% protestants-christelijk, 1620 of 21,1% rooms-katholiek en 
4869 o f 63,4% ander bijzonder onderwijs. 
In 1960 werden 3100 leerlingen voor het eerst tot dc uitgebreid technische dagscholen toe-
gelaten. Van hen waren 1731 in het bezit van het eindgetuigschrift van de lagere technische 
school. 
Het aantal leerlingen dat in het verslagjaar de uitgebreid technische dagscholen verliet bedroeg 
2299, van wie 1116 of bijna dc helft i n het bezit waren van het eindgetuigschrift. 
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Het aantal leerlingen van de overige dagscholen voor u.l.n.o. bedroeg 2260, van wie 419 open-
baar, 70 protestants-christelijk, 114 rooms-katholiek en 1657 ander bijzonder onderwijs 
volgden. Tot deze scholen werden in 1960 988 leerlingen toegelaten, terwijl in het verslagjaar 
828 leerlingen de school verlieten van wie 524 i n het bezit waren van het eindgetuigschrift. 
D e avond-u.l.n.o.-scholen telden 3488 leerlingen, van wie 419 openbaar, 163 protestants-
christelijk, 127 rooms-katholiek cn 2779 ander bijzonder onderwijs volgden. To t deze scho-
len werden i n 1960 1688 leerlingen toegelaten. V a n dc 1620 in 1961 vertrokkenen waren 614 
i n het bezit van het eindgetuigschrift. 

IV. M I D D E L B A A R N I J V E R H E I D S O N D E R W I J S 

A . H O G E R E T E C H N I S C H E S C H O L E N 

Algemeen 

Eindexamenreglement hogere technische dagscholen 

D e staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft bij beschikking van 9 
juni 1961, nr. 258614, afd. N . O . / J . , {Stat. 129) het eindexamenreglement voor de hogere 
technische dagscholen vastgesteld. 

Scholen 

Het aantal hogere technische dagscholen bleef 23, t.w. 3 openbare, 4 rooms-katholieke en 16 
andere bijzondere scholen. 

O o k het aantal hogere technische avondscholen bleef met 3 gelijk aan dat i n het voorgaande jaar. 

Leerlingen 

Het aantal leerlingen van de hogere technische dagscholen steeg met 2,7% en k w a m van 9735 op 
10 002 aan het begin van het schooljaar 1960/1961. Van hen volgden 1366 o f 13,6% (vorig 
jaar 13,7%) openbaar, 877 o f 8,8% (8,5%) rooms-katholiek en 7759 o f 77,6% (77,8%) 
ander bijzonder onderwijs. 
Het aantal leerlingen dat i n 1960 tot de hogere technische dagscholen werd toegelaten bedroeg 
3019. D e grootste groep, t.w. 1268, was afkomstig van het u lo: 1122 kandidaten bezaten het 
diploma B en 146 het diploma A . Van het v.h.m.o. gingen 1149 leerlingen naar de hogere 
technische school, van wie 617 in het bezit waren van het diploma h.b.s.-B. 
Het aantal leerlingen dat in het verslagjaar de hogere technische dagscholen verliet bedroeg 
3131. A a n 1960 van hen o f 62,6% kon het eindgetuigschrift worden uitgereikt. 

Het aantal leerlingen van de hogere technische avondscholen bedroeg 951 tegen 878 aan het 
begin van het cursusjaar 1960/1961. 
Tot deze scholen werden i n 1960 392 leerlingen toegelaten. Het aantal leerlingen dat i n 1961 
de hogere technische avondscholen verliet bedroeg 346, van wie 77 i n het bezit waren van 
het getuigschrift. 
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B . O P L E I D I N G E N T O T L E R A A R BIJ H E T L A G E R N I J V E R H E I D S -

O N D E R W I J S V O O R J O N G E N S 

Scholen 

Het aantal scholen bleef gelijk aan dat in het voorgaande jaar, t.w. 16. 

Leerlingen 
Het aantal leerlingen steeg met 5,4% en k w a m van 6820 op 7191. V a n hen volgden 1047 de 
opleiding voor het bewijs algemene ontwikkeling, terwijl de basisopleiding 2806 leerlingen 
telde, de voortgezette opleiding 1781 en de afsluitende opleiding 1205. 
V o o r het pedagogisch getuigschrift n.o. studeerden 281 gegadigden, terwijl het aantal stu-
derenden voor een der akten scheepswerktuigkunde, zeemanschap en wis- en zeevaartkunde 
71 bedroeg. 
V o o r het tweede gedeelte o f voor het gehele examen slaagden in 1961 495 kandidaten. 

Andere onderwerpen 

Een door het hoofdbestuur van dc Nederlandse Onderwijzersvereniging ingestelde com-
missie opleiding n.o.-leerkrachten heeft begin 1961 een concept-rapport betreffende de opleiding 
van praktijkleraren n.o. het licht doen zien. 
Het rapport w i l niet meer bieden dan enkele globale richtlijnen voor een opleiding, die op 
grond van i n het rapport aangegeven motieven geheel als dagopleiding wordt gezien. 
D i t grondpatroon zou tot basis kunnen dienen voor een verdere praktische en organisatori-
sche uitwerking. 
D e toekomstige opbouw van het lager technisch onderwijs wordt eerst besproken, waarbij 
betoogd wordt dat het meer zal gaan o m het opleiden van meer algemeen gevormde vak-
lieden dan o m het vroegtijdig specialiseren in een beroep o f onderdeel van een beroep. 
Als gevolg hiervan zou de instelling van de leraar meer gericht moeten zijn op het geven van 
een algemene vorming door middel van het aanleren van de technische basisvaardigheden. 
D e huidige lerarenopleiding houdt volgens het rapport het gevaar i n dat de overtuiging 
ontstaat dat de vakopleiding het meest belangrijke aspect zou zijn van de opleiding tot leraar. 
Deze te sterke accentuering is een belemmering voor de culturele vorming van de aanstaande 
leraar en mede daardoor kan de pedagogisch-didactische vorming niet tot haar recht komen. 
D e commissie is van mening dat alleen in een dagopleiding de drie aspecten van een volledige 
cn volwaardige lerarenopleiding: de technische vorming, de algemene vorming en de peda-
gogisch-didactische vorming aan hun trekken kunnen komen. 

V o o r wat dc vooropleiding betreft wordt in het rapport gesteld dat een min imum van alge-
mene ontwikkeling op het niveau van de u.t.s. vereist is. Verder omvat de technische vorming 
in de voorgestelde opleiding een praktijkervaring van 2 a 3 jaar, benevens een aanvullende 
vakopleiding van 3 jaar. In een van een toelichting vergezeld schema worden vervolgens dc 
aspecten die tijdens de 3-jarige dagopleiding aan de orde kunnen komen, aangeduid. 
D e commissie besluit haar rapport met op te merken, dat zij slechts een voorlopige structuur 
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heeft wil len geven. Pas wanneer het door haar ontworpen plan in de praktijk opgenomen 
zal worden, zal het mogelijk zijn alle details aan de hand van ervaringen volledig uit tc wer-
ken. Zi j geeft uiting aan haar overtuiging dat de toekomstige l.t.s. een nieuwe opleiding van 
haar leraren zal vereisen: in het belang van de leerlingen o m hun voldoende ontwikkelings-
kansen te kunnen geven, in het belang van de leraren opdat zij in staat zullen zijn aan deze 
leerlingen de noodzakelijke vorming te geven. 

C. OVERIGE INSTELLINGEN VOOR HOGER E N MIDDELBAAR 
NIJVERHEIDSONDERWIJS 

Scholen 

Het aantal overige hogere cn middelbare nijverheidsscholen o f cursussen steeg van 19 tot 20, 
waaronder 10 dag- en 2 avondscholen met zeer uiteenlopende opleidingen en 8 avond-
cursussen, welke vervolgcursussen zijn op de h.t.s. 

Leerlingen 

Het aantal leerlingen van de eerdergenoemde scholen o f cursussen bedroeg 1590. In 1960 
werden 733 leerlingen tot deze opleidingen toegelaten. Het aantal leerlingen dat de bedoelde 
hogere en middelbare nijverheidsscholen of-cursussen i n 1961 verliet bedroeg 655, van wie 
392 in het bezit waren van een eindgetuigschrift. 

V. NAUTISCH ONDERWIJS 

Algemeen 

Commissie herziening middelbare nautische N-akten 

Bij beschikking van dc staatssecretaris van onderwijs, kunsten cn wetenschappen van 31 
oktober 1961, afd. N . O . / A , nr. 265 884, is een commissie ingesteld die tot taak kreeg voor-
stellen te doen met betrekking tot de herziening van de programma's van de nijverheids-
onderwijsakten N XIII , N X V , N X V I en N X V I a , alsmede van de aan die akten verbonden 
bevoegdheden. 

Scholen 

Het aantal zeevaartscholen bleef met 11 gelijk aan dat in het voorgaande jaar. Er waren 6 open-
bare en 5 andere bijzondere scholen. 

O o k het aantal scholen voor scheeps- en vliegtuigwerkbouwkundigen bleef gelijk, t.w. 32, waar-
onder 11 openbare, 1 rooms-katholieke cn 20 andere bijzondere. 

Het aantal zeevisserij scholen bleef met 9 eveneens gelijk aan dat in het voorgaande jaar. Er 
waren 5 openbare, 1 protestants-christelijke en 3 andere bijzondere scholen. 
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Het onderwijs voor de binnenvaart telde 15 scholen tegen 14 aan het begin van het voorgaande 
cursusjaar. D i t waren alle andere bijzondere scholen. 

Leerlingen 

D e zeevaartscholen telden aan het begin van de cursus 1960/1961 2250 leerlingen tegen 2265 
aan het begin van het voorgaande schooljaar. D e openbare scholen werden bezocht door 
1287 en de andere bijzondere scholen door 963 leerlingen. Tot deze scholen werden in 1960 
1341 leerlingen toegelaten. Het aantal leerlingen dat in 1961 aan deze scholen voor de ver-
schillende examens slaagde bedroeg 2441 terwijl 655 leerlingen in 1960 dc school zonder 
eindgetuigschrift verlieten. 

Het aantal leerlingen van de scholen voor scheeps- en vliegtuigwerkbouwkundigen bedroeg 3450 
tegen 3606 aan het begin van het voorgaande schooljaar. Van hen bezochten 858 de openbare 
scholen, 38 de rooms-katholieke school en 2554 de andere bijzondere scholen. To t deze 
scholen werden in 1960 1494 leerlingen toegelaten. 

Het aantal leerlingen van dc binnenvaartscholen bedroeg aan het begin van het cursusjaar 
1960/1961 877 tegen 831 aan het begin van het voorgaande cursusjaar. 
Tot deze scholen werden in 1960 310 leerlingen toegelaten. Het aantal leerlingen dat in 1961 
aan deze scholen voor de examens slaagde bedroeg 638. 

De zeevisserij scholen telden aan het begin van het schooljaar 1960/1961 759 leerlingen tegen 
749 aan het begin van het voorgaande schooljaar. Van hen bezochten 404 de openbare scho-
len, 40 de protestants-christelijke school en 315 dc andere bijzondere scholen. Tot deze 
scholen werden in 1960 561 leerlingen toegelaten. Het aantal leerlingen dat in 1961 voor de 
examens slaagde bedroeg 581, terwijl 420 leerlingen de school zonder eindgetuigschrift 
verlieten. 

VI. LEERLINGSTELSEL 

Algemeen 

Vaststelling programma's 

Bij onderscheidene beschikkingen van de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en weten-
schappen zijn vastgesteld de programma's voor de praktijkopleiding volgens het leerling-
stelsel tot textielmachinemonteur, het leerlingstelsel in de praktijk van het vak van confcctic-
werker, het voortgezet leerlingstelsel i n de praktijk van het banketbakken, het leerlingstelsel 
i n de praktijk van de chocoladcverwerkende industrie cn de suikerwerkindustrie, het voort-
gezet leerlingstelsel in de praktijk van het timmeren en het metselen en het leerlingstelsel in de 
praktijk van het parketvlocrleggen en het rietmeubelmaken. 
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Leerlingen 

Het aantal leerlingen steeg met bijna 9% en k w a m van 49 189 op 53 590. D e grote meerder-
heid, t.w. 30 599, was reeds in het bezit van een getuigschrift van een lagere technische dag-
school. 
Het aantal i n 1961 geslaagden bedroeg 14 983 tegen 13 335 i n 1960. V a n hen waren 9360 i n 
het bezit van een getuigschrift van de lagere technische school, terwijl 5623 een dergelijk 
getuigschrift niet bezaten. 

VII. NIJVERHEIDSONDERWIJS VOOR MEISJES 
Scholen 

Het aantal huishoud-, industrie- en vakscholen steeg van 268 tot 278 aan het begin van het 
schooljaar 1960/1961. Het aantal openbare scholen bedroeg 10, het aantal protestants-
christelijke 51, het aantal rooms-katholieke 118 en het aantal andere bijzondere 99. 

Landhouwhuishoudscholen waren er 246 tegen 239 aan het begin van het schooljaar 1960/1961, 
waaronder 4 openbare, 66 protestants-christelijke, 90 rooms-katholieke en 86 andere bij-
zondere. 

Leerlingen 

Het aantal leerlingen van de huishoud-, industrie- en vakscholen steeg met 6,3% en k w a m van 
80 078 aan het begin van het schooljaar 1959/1960 op 85 119 aan het begin van het schooljaar 
1960/1961. V a n hen volgden 3899 o f 4,6% openbaar, 16 525 o f 19,4% protestants-christelijk, 
32 116 o f 37,7% rooms-katholiek en 32 579 o f 38,3% ander bijzonder onderwijs. 
De lagere opleidingen werden gevolgd door 75 134 leerlingen of 88,3%, de uitgebreid lagere 
opleidingen door 7200 leerlingen o f 8,4% en de middelbare opleidingen door 2785 leerlingen 
° f 3>3% van het totaal. 
In 1960 werden 37615 leerlingen tot deze scholen toegelaten. Het aantal leerlingen dat in 1961 
dc bedoelde scholen verliet bedroeg 54 756, van wie 35 363 o f 64,5% in het bezit waren van 
het eindgetuigschrift. 

Het aantal leerlingen dat aan de cursussen verbonden aan huishoud-, industrie- en vakscholen 
deelnam steeg van 75 987 tot 78 243. 

Het aantal leerlingen van de landbouwhuishoudscholen nam van 34 022 tot 36 604 o f met 4,6% 
toe. V a n hen volgden 529 o f 1,5% openbaar, 10 044 o f 27,4% protestants-christelijk, 13 244 
o f 36,2% rooms-katholiek en 12 787 o f 34,9% ander bijzonder onderwijs. 
D e lagere opleidingen werden gevolgd door 33 975 leerlingen o f 92,8%, de uitgebreid lagere 
opleidingen door 1701 leerlingen o f 4,7% en dc middelbare opleidingen door 928 leerlingen 
o f 2,5%. 
In 1960 werden 16 140 leerlingen tot deze scholen toegelaten. Het aantal leerlingen dat in 1961 
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de bedoelde scholen verliet bedroeg 22 711, van wie 16 792 of bijna 74% i n het bezit waren 
van het eindgetuigschrift. 
Bovendien slaagden 761 leerlingen van de middelbare opleidingen, verbonden aan de 
huishoud- en landbouwhuishoudscholen, onder wie 667 voor nijverheidsakten. 

Het aantal leerlingen dat aan de cursussen verbonden aan landbouwhuishoudscholen deelnam 
k w a m van 23 643 op 24 415. 

VIII. KUNST- EN/OF KUNSTNIJVERHEIDSONDERWIJS 

Scholen 
Het aantal scholen bleef 33, waaronder 5 openbare, 6 rooms-katholieke en 22 andere bijzon-

dere. 

Leerlingen 
Het aantal leerlingen van deze scholen steeg met 2 % en bedroeg aan het begin van het cursus-
jaar 1960/1961 5217. V a n hen volgden 654 o f 12,5% openbaar, 593 of 11,4% rooms-katholiek 
en 3970 o f 76,1% ander bijzonder onderwijs. 
In 1960 werden 1881 leerlingen voor het eerst tot de bedoelde scholen toegelaten. In het 
verslagjaar kon aan 555 leerlingen een diploma worden uitgereikt, terwijl 1455 leerlingen de 
school zonder eindgetuigschrift verlieten. 

IX. SCHOLEN VOOR WINKELPERSONEEL OF DETAILHANDEL 

Scholen 
Het aantal scholen bleef 14, waaronder 1 openbare, 2 protestants-christelijke, 5 rooms-
katholieke en 6 andere bijzondere scholen. 

Leerlingen 

Het aantal leerlingen bedroeg aan het begin van het schooljaar 1960/1961 2901 tegen 2440 aan 
het begin van het voorgaande schooljaar, hetgeen een stijging betekent van bijna 19%. V a n 
hen ontvingen 189 of 6,5% openbaar, 236 o f 8,2% protestants-christelijk, 810 of 27,9% 
rooms-katholiek en 1666 o f 57,4% ander bijzonder onderwijs. 
In 1960 werden 1211 leerlingen voor het eerst tot de bedoelde scholen toegelaten. Aan 239 
leerlingen k on i n 1961 het eindgetuigschrift worden uitgereikt, terwijl in dat jaar 592 leerlin-
gen de school zonder dit getuigschrift verlieten. 
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Scholen 

Het totale aantal land- en tuinbouwscholen bedroeg per i januari 1961 429. Het landbouw-
onderwijs telde 9 hogere landbouwscholen, 48 middelbare landbouwscholen, 1 landbouw-
vakschool en 202 lagere landbouwscholen. Bij het tuinbouwonderwijs waren 3 hogere tuin-
bouwscholen, 7 middelbare tuinbouwscholen, 74 tuinbouwvakscholen en 61 lagere tuin-
bouwscholen. Verder waren er 24 gecombineerde scholen voor lager land- en tuinbouw-
onderwijs. 

Leerlingen 

Aan de land- en tuinbouwscholen tezamen waren op 1 januari 1961 27 324 leerlingen inge-
schreven tegen 27 463 in 1960. Van 84% der leerlingen was dc vader o f verzorger in de land-
o f in de tuinbouw werkzaam. 

D e hogere landbouwscholen telden op eerdergenoemde datum 926 leerlingen. Tot deze scholen 
werden in 1960 362 leerlingen toegelaten. Aan 264 leerlingen kon in 1961 het einddiploma 
worden uitgereikt, terwijl in dat jaar 48 leerlingen de school zonder einddiploma verlieten. 

Het aantal leerlingen van de middelbare landbouwscholen bedroeg op 1 januari 1961 3257. Tot 
deze scholen werden in 1960 1691 leerlingen toegelaten. A a n 1388 leerlingen kon in 1961 
het einddiploma worden uitgereikt, terwijl in dat jaar 213 leerlingen de school zonder 
diploma verlieten. 

De landbouwvakscholen telden op 1 januari 1961 112 leerlingen. In 1960 werden 103 leerlingen 
tot deze scholen toegelaten. Het aantal leerlingen dat in 1961 het einddiploma verwierf 
bedroeg 40, terwijl 48 leerlingen dc school zonder dat diploma verlieten. 

Het aantal leerlingen van de lagere landbouwscholen bedroeg op 1 januari 1961 13 087. Tot deze 
scholen werden in 1960 4540 leerlingen toegelaten. In 1961 verlieten 4198 leerlingen de 
school, van wie 2816 in het bezit waren van het diploma. 
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D e hogere tuinbouwscholen werden op i januari 1961 bezocht door 229 leerlingen. To t deze 
scholen werden in 1960 85 leerlingen toegelaten. In het verslagjaar kon aan 13 leerlingen het 
einddiploma worden uitgereikt, terwijl 6 leerlingen in dat jaar de school zonder diploma 
verlieten. 

Het aantal leerlingen dat de middelbare tuinbouwscholen bezocht bedroeg op 1 januari 1961 644. 
To t deze scholen werden i n 1960 262 leerlingen toegelaten. In het verslagjaar verwierven 206 
leerlingen van de middelbare tuinbouwscholen het diploma, terwijl 59 leerlingen de school 
zonder diploma verlieten. 

De tuinbouwvakscholen telden op 1 januari 1961 1563 leerlingen. Tot deze scholen werden in 
1960 1072 leerlingen toegelaten. In het verslagjaar verlieten 845 leerlingen met cn 217 
leerlingen zonder diploma de school. 

D e bezetting van de lagere tuinbouwscholen bedroeg op 1 januari 1961 5507 leerlingen. In 1960 
werden 2161 leerlingen tot deze scholen toegelaten. In het verslagjaar kon aan 1149 leerlingen 
het einddiploma worden uitgereikt, terwijl 501 leerlingen de school zonder diploma ver-
lieten. 

De scholen waar zowel lager land- als lager tuinbouwonderwijs gegeven werd telden 1999 leerlingen. 
Het aantal in 1960 toegelatenen bedroeg 830. In het verslagjaar verlieten 852 leerlingen de 
school, van wie 121 zonder het diploma. 

V o o r wat dc cursussen betreft kan tenslotte nog worden medegedeeld dat gedurende het 
schooljaar 1960/1961 803 landbouwcursussen werden gegeven met in totaal 13 450 leerlingen 
en 544 tuinbouwcursussen met in totaal 10 132 leerlingen. 
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I. V O O R B E R E I D E N D H O G E R E N M I D D E L B A A R 
ONDERWIJS 

I. DAGONDERWIJS 

Algemeen 

Wijziging Middelbaar-onderwijswet en Hoger-onderwijswet 

Bij wet van 2 maart 1961 (Stb. 68), waarbij overigens nog een aantal wijzigingen van minder 
principiële aard in dc Middelbaar-onderwijswet en de Hoger-onderwijswet zijn aangebracht, 
is de mechanica als afzonderlijk leervak uit het leerplan van de h.b.s.-B verwijderd. D e tot 
dusver bij dit vak gedoceerde leerstof zal in het vervolg i n hoofdzaak worden behandeld bij 
het leervak natuurkunde. Het desbetreffende ontwerp van wet werd op 22 oktober 1960 bij 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend. 

Commissie schoolgrootte v.h.m.o. 

D e staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft bij beschikking van 5 juli 
1961, nr. 165 172, afd. V . H . M . O . , (Stcrt. 129) een commissie ingesteld die tot taak kreeg: 

a. na te gaan, welke voor- en nadelen aan een bepaalde grootte van de onderscheidene 
scholen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs zijn verbonden; 

b. na te gaan, o f voor de onder a bedoelde scholen een optimale grootte kan worden vast-
gesteld ; 

c. te onderzoeken, op welke wijze bij grotere scholen dc nadelen kunnen worden vermeden 
o f bij kleinere scholen de aan de grotere scholen verbonden voordelen kunnen worden ver-
wezenlijkt; 

d. indien de behandeling van het onder a, b en c gestelde daartoe aanleiding geeft, een be-
schrijving tc geven van de mogelijke inrichting van een grotere school met een beschouwing 
van onderscheidene functies daarin en van de kwaliteiten, die de bekleders van deze functies 
dienen te bezitten; 

e. een beschouwing te geven omtrent de meest gewenste wijze van toepassing van de uit-
komsten van het onderzoek in verband met de autonomie der gemeenten, dc vrijheid van de 
schoolbesturen, een bevredigende spreiding van het voorbereidend hoger en middelbaar 
onderwijs over het gehele land en de voortschrijdende ontwikkeling. 

D e commissie is op 7 jul i 1961 door de staatssecretaris geïnstalleerd. 
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Commissie modernisering leerplan wiskunde 

Bij beschikking van de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen van 12 juni 
1961, nr. 157 009 III, afd.. V . H . M . O . , (Stcrt. 121) is een commissie ingesteld die tot taak 
kreeg dc modernisering van het wiskundeonderwijs bij het voorbereidend hoger en middel-
baar onderwijs in studie te nemen en terzake de nodige adviezen uit te brengen. 
D e installatie van de commissie vond op 19 jul i 1961 plaats. 

Mechanica op de hogereburgerscholen 

Bij Koninkl i jk besluit van 6 september 1961 (Stb. 285) is het tijdstip van inwerkingtreding 
van enige bepalingen tot wijziging van de Middelbaar-onderwijswet betreffende het ver-
vallen van de mechanica als verplicht vak van onderwijs voor de hogereburgerscholen B 
vastgesteld op 1 september 1962. 
In verband hiermede zijn bij Koninkli jke besluiten van 13 oktober 1961 (Stb. 320 en 321) 
respectievelijk het algemeen leerplan voor de openbare hogereburgerscholen A en B en de 
subsidievoorschriften voor het bijzonder middelbaar onderwijs gewijzigd. 

Wijziging eindexamenregelingen 

In Staatsblad 340 is gepubliceerd het Koninkl i jk besluit van 27 oktober 1961 tot wijziging 
van de regeling van de eindexamens der gymnasiums cn de daarmede gelijkgestelde staats-
examens, van de reglementen en de programma's voor de eindexamens der hogereburger-
scholen A en B en van het reglement en de programma's voor de examens, vermeld in artikel 
55, tweede l id , der Middelbaar-onderwijswet. 
V a n 1963 af vervalt de mechanica als afzonderlijk cindexamenvak voor de hogereburger-
school B en kunnen de leerlingen van de gymnasiumafdeling van een lyceum niet meer voor 
bepaalde vakken deelnemen aan het eindexamen van de afdeling hogereburgerschool B van 
het lyceum. 
V a n 1962 af is voor het eindexamen van de hogereburgerschool A bij het stellen van een 
verslag o f een br ie f in een vreemde taal het gebruik van woordenboeken toegestaan. 

Scholen 

Het aantal zelfstandige dagscholen nam met 4 toe en bedroeg op 15 september 1960 447. 
N i e u w zijn 3 rooms-katholieke gymnasiums (klcin-seminaries, die werden aangewezen), 
1 protestants-christelijk lyceum en 1 gemeentelijk lyceum. 
Voorts werden een gymnasium en een h.b.s. (beide gemeentelijk) samengevoegd tot een 
lyceum, 1 rooms-katholieke h.b.s. werd door toevoeging van een afdeling gymnasium 
omgezet i n een lyceum; 1 andere bijzondere h.b.s. met afdeling handelsdagschool 4-jarige 
cursus werd door opheffing van de h.b.s. omgezet in een handelsdagschool 4-jarige cursus. 
Tenslotte werden aan enige scholen een afdeling h.b.s.-A en/of middelbare school voor meis-
jes toegevoegd. 
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Het aantal gymnasiums steeg van 80 tot 82, waaronder 32 openbare, 7 protestants-christelijke 
en 43 rooms-katholieke. 

Het aantal h.b.s.'en bedroeg medio september 1960 150 tegen 153 aan het begin van het 
voorgaande schooljaar, t.w. 73 openbare, 26 protestants-christelijke, 46 rooms-katholieke 
en 5 andere bijzondere. 

Het aantal lyceums was aan het begin van meergenoemd schooljaar van 158 tot 162 gestegen. 
Daarvan waren er 55 openbaar, 45 protestants-christelijk, 41 rooms-katholiek en 21 ander 
bijzonder. 

Het aantal zelfstandige middelbare scholen voor meisjes bleef 39, waaronder 4 openbare, 5 pro-
testants-christelijke, 24 rooms-katholieke cn 6 andere bijzondere. 
Middelbare scholen voor meisjes, verbonden aan een gymnasium, een h.b.s. o f een lyceum, 
waren er 120 tegen 115 aan het begin van het voorgaande schooljaar. V a n deze scholen 
waren er 47 openbaar, 29 protestants-christelijk, 34 rooms-katholiek en 10 ander bijzonder. 

Het aantal zelfstandige handelsdagscholen steeg van 13 tot 14, waaronder 5 openbare, 1 
protestants-christelijke, 6 rooms-katholieke en 2 andere bijzondere. 

Aanwijzing scholen 

In het verslagjaar werden bij onderscheidene Koninkli jke besluiten de hierna genoemde i n -
stellingen aangewezen als bevoegd o m met inachtneming van de desbetreffende wettelijke 
voorschriften aan de leerlingen die het onderwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
getuigschrift van bekwaamheid tot universitaire studiën af te geven dat met het getuig-
schrift, vermeld in artikel 11 van de Hoger-onderwijswet, wordt gelijkgesteld. 

1. D e afdeling gymnasium van het protestants lyceum te Eindhoven, uitgaande van dc 
Interkerkelijke Protestantse Stichting voor Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs 
alsmede Kweekschoolonderwijs, te Eindhoven, met ingang van 1 april 1961; 

2. dc afdeling gymnasium van het St.-Maartenslyceum te Voorburg, uitgaande van de St.-
Maartensstichting aldaar, met ingang van 1 april 1961; 

3. de afdeling gymnasium van het r.-k. lyceum De Grundel te Hengelo, uitgaande van de 
stichting Carmelcollege aldaar, met ingang van 1 april 1961; 

4. de afdeling gymnasium van het christelijk lyceum Buitenveldert te Amsterdam, uitgaande 
van de stichting Christelijk Lyceum Buitenveldert aldaar, met ingang van 1 april 1961; 

5. de afdeling gymnasium van het Lodewijk Makeblijde College te Rijswijk, uitgaande van 
de Lodewijk Makeblijde Stichting te Delft, met ingang van 1 september 1961; 
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6. het r.-k. gymnasium St.-Norbertus te Heeswijk, uitgaande van dc stichting Gerlacus van 
den Eisen aldaar, met ingang van i september 1961; 

7. D e afdeling gymnasium van het christelijk lyceum te Voorburg , uitgaande van de Vereni-
ging voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs voor Voorburg en 
Omstreken, te Voorburg , met ingang van 1 september 1961. 

Leerlingen 

Het totale aantal leerlingen bij het dag-v.h.m.o. is van 158 627 tot 170 253 aan het begin van 
het schooljaar 1960/1961 ofwel met 7% gestegen. 

D e gymnasiums telden aan het begin van genoemd schooljaar 19 856 leerlingen tegen 18 835 
aan het begin van het voorgaande schooljaar, hetgeen een stijging betekent van ru im 5%. 
V a n hen volgden 6985 of 35,2% (vorig jaar 36,1%) openbaar, 1820 of 9,2% (94%) protes-
tans-christelijk en 11 051 o f 55,6% (54,5%) rooms-katholiek onderwijs. 

Het aantal leerlingen van de h.b.s!en steeg met bijna 5% en k w a m van 46 379 op 48 630. 
Openbaar onderwijs werd gevolgd door 22918 leerlingen o f 47,1% (48,3%), protestants-
christelijk onderwijs door 8693 leerlingen o f 17,9% (17,1%), rooms-katholiek onderwijs door 
15 923 leerlingen o f 32,7% (32,3%) en ander bijzonder onderwijs door 1096 leerlingen o f 
2,3% (2,3%). 

Bij de lyceums nam het leerlingenaantal toe van 71 300 tot 77 272 o f met 8,4%. 
V a n de aan het begin van het schooljaar 1960/1961 aanwezige leerlingen volgden 24 337 o f 
3 i , 5 % (30,9%) openbaar, 23 215 of 30% (30,3%) protestants-christelijk, 21 214 of 27,5% 
(27,2%) rooms-katholiek en 8506 o f 11% (11,6%) ander bijzonder onderwijs. 

De middelbare scholen voor meisjes telden op 15 september 1960 22 340 leerlingen tegen 20 044 
aan het begin van het voorgaande schooljaar, hetgeen een stijging betekent van 11,4%. 
V a n hen volgden 4866 o f 21,8% (21,2%) openbaar, 4104 of 18,4% (17,8%) protestants-
christelijk, 11 342 o f 50,8% (51,7%) rooms-katholiek en 2028 of 9% (9,3%) ander bijzonder 
onderwijs. 

De handelsdagscholen tenslotte werden door 2155 leerlingen bezocht tegen 2069 aan het begin 
van het voorgaande schooljaar. D e openbare scholen telden 1265 leerlingen o f 58,7% (57,1%), 
de protestants-christelijke 132 o f 6,1% (6,6%), de rooms-katholieke 621 o f 28,8% (29,9%) 
en de andere bijzondere scholen 137 o f 6,4% (6,4%). 

Het aantal in 1960 voor het eerst tot de dagscholen voor voorbereidend hoger en middelbaar 
onderwijs toegelaten leerlingen bedroeg in totaal 40 522 tegen 41 219 in 1959, hetgeen een 
daling betekent van 697 leerlingen o f 1,7%. Van hen gingen 13 809 leerlingen o f 34,1% 
openbaar, 9056 leerlingen o f 22,3% protestants-christelijk, 15 202 leerlingen of 37,5% 
rooms-katholiek en 2455 leerlingen o f 6,1% ander bijzonder onderwijs volgen. 
Bijna 87% van de voor de eerste maal toegelatenen had uitsluitend gewoon dan wel gewoon 
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lager en voortgezet gewoon lager onderwijs gevolgd, 5,3% was in het bezit van het mulo-
diploma en bijna 5% had zonder dit diploma de uloschool verlaten. De overigen ( ± 2,7%) 
hadden tevoren ander onderwijs dan het hiervoor genoemde genoten. 
V a n de toegelatenen ging 13,5% naar het gymnasium, 31,3% naar de h.b.s., 47,4% naar het 
lyceum, 6,6% naar de middelbare school voor meisjes en 1,2% naar de handelsdagschool. 
Het aantal in het schooljaar 1960/1961 vertrokken leerlingen bedroeg 31 588. Van hen waren 
15 741 o f bijna 50% in het bezit van een getuigschrift; in het voorgaande schooljaar was dit 
percentage 47. V a n de 18 110 kandidaten die voor het eindexamen van een dagschool voor 
v.h.m.o. opgingen slaagden 15 794 o f 87%. Het vorige jaar was dit percentage 83,5. 
Met betrekking tot de onderscheidene schoolsoorten kan worden medegedeeld, dat het 
percentage geslaagden bij de gymnasiums 84,6 (vorig jaar 87) bedroeg, bij de h.b.s.'en 88,3 
(81,5), bij de middelbare scholen voor meisjes 87 (bijna 86) en bij de handelsdagscholen 84 
(83,7)-

Van de kandidaten die aan de onderscheidene staatsexamens deelnamen slaagde 51%. 

Leraren 
Het aantal leraren bij het gehele dag-v.h.m.o. steeg van 11 658 aan het begin van het school-
jaar 1959/1960 tot 12 533 aan het begin van het schooljaar 1960/1961. V a n hen gaven 11 725 
les in de wettelijk verplichte en 808 in de wettelijk niet-verplichte vakken. 
Het aantal bevoegde leraren in de wettelijk verplichte vakken bedroeg 8032, zodat ru im 
31% (vorig jaar 30%) van de leraren in die vakken niet bevoegd was. 
D e hoogste percentages onbevoegde leraren kwamen voor bij Frans (51%), biologie (51%), 
Duits (47%), muziek (41%) en Engels (40%). 
V a n de met ingang van het schooljaar 1960/1961 voor de wettelijk verplichte vakken aan-
gestelde docenten, t.w. 1661, was 70% onbevoegd. Het percentage onbevoegd gegeven 
lessen nam wederom toe, en wel van 24,7 tot 25,4. 
D e situatie werd bij vrijwel alle vakken ongunstiger dan in het voorafgaande jaar. 
Gelet op de schoolsoort bedraagt het percentage onbevoegd gegeven lessen bij het gymnasium 
17 (vorig jaar 16), de h.b.s. 28 (28), het lyceum 26 (24), de middelbare school voor meisjes 32 
(32) en de handelsdagschool 33 (32). 
Naar gemeenteklasse beschouwd blijkt het percentage onbevoegd gegeven lessen in klasse I 
24 (23), in klasse II 26 (27) en in klasse III 31 (33). V o o r wat de onderscheidene richtingen 
betreft kan worden medegedeeld, dat het percentage onbevoegd gegeven lessen bij het open-
baar onderwijs steeg van 20 tot 21, bij het protestants-christelijk gelijk bleef op 30, bij het 
rooms-katholiek onderwijs toenam van 27 tot 28 cn bij het ander bijzonder onderwijs even-
eens toenam, namelijk van 20 tot 21. 

Wegens gebrek aan leraren konden medio september 1960 2138 lessen niet worden gegeven. 

Andere onderwerpen 
Over het vraagstuk van de grote of de kleine school werden ook i n het verslagjaar verscheidene 
artikelen gepubliceerd. Een drietal verhandelingen van de hand van }. Scheltens verscheen in 
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de nrs. 41, 42 en 43 van het Weekblad van het genootschap van leraren aan Nederlandse 
gymnasia en lycea en de R .L .V. De publikaties zijn een reactie op het in oktober 1960 in 
Paedagogische Studiën gepubliceerd artikel van J. C. Deering: 'Didactische, pedagogische en 
organisatorische problemen voor de scholen voor v.h.m.o.', aan welk artikel in het onder-
wijsverslag 1960 reeds aandacht werd besteed. 
Schrijver meent achter het pleidooi van de heer Deering voor de grote school verschillende 
vraagtekens te kunnen zetten. In verband hiermede schenkt hij aandacht aan andere opvattin-
gen, zoals die o.m. zijn neergelegd in een brochure van het R. -K. Centraal Bureau voor 
Onderwijs en Opvoeding en de Bond van besturen der r.-k. scholen voor v.h.m.o., getiteld: 
'De schoolgrootte bij het middelbaar onderwijs in enkele landen van West-Europa.' Ook een 
tweetal rapporten van protestantse zijde over dit onderwerp worden besproken. 
Schrijver is van oordcel dat, zoals de zaken nu staan, het ontstaan van grote scholen niet ge-
stimuleerd moet worden. Voor de kleine school spreken vooral de pedagogische voordelen. 

Dezelfde geest ademt het artikel over grote of kleine scholen van I. van der Velde, opgeno-
men in nr. 5 van Paedagogische Studiën. Ook hier wordt met nadruk op de pedagogische 
bezwaren die de grote school aankleven gewezen, al wordt aan bepaalde voordelen niet voor-
bijgegaan. Het betoog van schrijver draait om de overheersende betekenis van de individuali-
teit en menselijkheid, die in een grote school niet tot hun recht kunnen komen. Hij vreest 
vervlakking van dc intellectuele vorming en het verloren gaan van de schoolgemeenschap. 

In nr. 7-8 van hetzelfde tijdschrift maakt A. J. S. van Dam opmerkingen over het vraagstuk 
van de grote school. 
Schrijver heeft kritiek op het eerdergenoemde pleidooi van de heer Deering vóór de grote 
school. De van rooms-katholieke en protestantse zijde in de hierboven genoemde publikaties 
geopperde bezwaren wil hij evenmin zonder meer bij het bepalen van de richting laten gelden. 
Na op het doel van de school en de organisatie van het onderwijs in de school uitvoerig te zijn 
ingegaan, komt schrijver tot een opsomming van de voor- en nadelen van grote scholen. Hij 
komt dan tot de conclusie dat grote scholen voordelen kunnen bieden welke het de moeite 
waard maken de problematiek ervan nader te doordenken. Men moet dus vragen naar de 
inrichting van de grote school en zoeken naar wegen om deze te realiseren. Pas als men een 
helder denkbeeld heeft over de vereisten voor écn doeltreffende organisatie ervan, kan men 
definitief zeggen of het wenselijk is in Nederland naar kleinere of grotere scholen te streven. 

In hetzelfde nummer van Paedagogische Studiën wordt het probleem van de grote school 
aangesneden door J. H . Ringrose, waarbij schrijver zich afvraagt of er niet een derde moge-
lijkheid is. Hij baseert zich hierbij op zijn ervaringen, opgedaan tijdens een verblijf in de 
Verenigde Staten, waar hij vele grote middelbare scholen bezocht. De oplossing voor onze 
problemen kon naar zijn mening gevonden worden door te profiteren van het voorbeeld 
van de wijze waarop men daar op bepaalde scholen dit vraagstuk heeft aangepakt: de zeer 
grote school die in aparte en volwaardige schooleenheden van ongeveer 400 leerlingen wordt 
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onderverdeeld. Zo blijft elke eenheid klein, terwijl niettemin de voordelen van een groot 
instituut voor allen beschikbaar zijn, voordelen die een autochthone kleine of halfgrote 
school niet kan bieden. De grootte van de klas varieert naargelang van de aard van het onder-
wijs van zeer grote tot zeer kleine groepen, terwijl ook individuele studie in ruime mate 
plaats vindt. Het lesrooster is niet meer geconcentreerd om 50 minuten-eenheden maar voegt 
zich soepeler naar dc aard van de lessen, terwijl nieuwe audio-visuelc leermiddelen functioneel 
in het onderwijsproces zijn opgenomen. Er wordt aandacht besteed aan elke leerling apart 
en aan de klassesamenstelling, waardoor o.a. de begaafde groep veel meer aan haar trekken 
kan komen. Verder zijn de teamgeest en het teamwork tussen de leraren zeer ontwikkeld; er 
wordt ook meer gebruik gemaakt van hun verschil in capaciteiten. De schoolinrichting is 
ingesteld zowel op lokale als op interscolaire behoeften (bibliotheek, administratie, practica, 
gymnastieklokalen, sportvelden, aula, overblijflokaal). De leraren en leerlingen leren leven in 
klein en groot verband tegelijkertijd, terwijl er een nauwe samenwerking, ook op didactisch 
gebied, is met de pedagogische faculteit van de naburige universiteit. 
Schrijver is van oordeel dat wij in tweeërlei opzicht van de Verenigde Staten kunnen leren. 
Lang heeft men daar gedacht en gewerkt in de richting van de progressivc comprehensive 
school, die evenwel verslappend cn vervlakkend bleek tc werken. Kan het Amerikaanse 
voorbeeld ons niet leren dat wij wellicht deze vervlakkingsfase kunnen overslaan door bij de 
stichting van de komende grote scholen aan te sluiten bij de nieuwere ontwikkelingen aldaar > 
Ontwikkelingen die via de zeer grote school de kleine school redden. 

II. AVONDONDERWIJS 

A. HANDELSAVONDSCHOLEN 

Scholen 

Het aantal handelsavondscholen bleef met 151 gelijk aan dat in het voorgaande jaar. Het 
aantal openbare scholen bedroeg 55, het aantal protestants-christelijke 12, het aantal rooms-
katholieke 34 en het aantal andere bijzondere 50. 

Leerlingen 

Het aantal leerlingen steeg van 20 040 tot 20 554. Voorts namen 1494 leerlingen deel aan de 
aan een aantal handelsavondscholen verbonden opleidingen voor de praktijkdiploma's van 
de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. De openbare scholen telden 7143 leerlingen 
°f 34,7% (vorig jaar 35,3%), de protestants-christelijke 1224 leerlingen of 6% (5,7%), de 
rooms-katholieke 4678 leerlingen of 22,8% (23,3%) en de andere bijzondere scholen 7509 
leerlingen of 36,5% (35,8%) van het totaal. 
In 1960 werden 9587 leerlingen voor het eerst tot de handelsavondscholen toegelaten tegen 
9349 in 1959-
Het aantal kandidaten dat in 1961 aan het examen van de 3-jarige cursus deelnam bedroeg 
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3286, van wie 2770 of 84% slaagden. Aan het examen van de 5-jarige cursus werd door 1383 
kandidaten deelgenomen, van wie 1199 of 87% het diploma verwierven. 

B. AVONDLYCEUMS 

Het aantal door het R i j k gesubsidieerde avond-h.b.s.'en en -lyceums bedroeg 13, waaronder 
3 uitgaande van een gemeentelijke stichting, 4 rooms-katholieke en 6 andere bijzondere. 
N i e u w opgenomen werd één rooms-katholiek avondlyceum. 
Deze scholen telden op 15 september 1960 in totaal 3157 leerlingen. D e h.b.s.-afdelingen 
telden 2403, de gymnasiumafdelingen 542 en de voorbereidende klassen 212 leerlingen. 

C. LERARENOPLEIDING 

Het aantal leerlingen bij de door het R i j k gesubsidieerde opleidingen voor de middelbare 
aktenexamens steeg van 8101 tot 8387 ofwel met 3,5%. Van hen studeerden 1891 aan de 
Rooms-katholieke leergangen te Ti lburg, 1133 aan de School voor taal- en letterkunde te 
's-Gravenhage, 981 bij dc Stichting centrale opleidingscursussen voor middelbare akten te 
Utrecht, 490 bij de stichting De Noordelijke Leergangen te Leeuwarden, 700 bij de stichting 
D e Vrije Leergangen te Amsterdam, 874 aan dc Nutsacademie voor pedagogische en maat-
schappelijke vorming te Rotterdam, 749 aan het Nutsscminarium voor pedagogiek te A m -
sterdam, 60 aan het Gemeentelijk instituut voor middelbare akten in de exacte vakken tc 
's-Gravenhage, 349 bij de stichting Gelderse leergangen te Arnhem, terwijl 1160 leerlingen de 
opleidingen voor m.o. lichamelijke opvoeding (akte P) bezochten. Afgezien van deze laatste 
opleidingen werden de grootste groepen gevormd door studerenden voor de akten Engelse 
taal A met 1039, Franse taal A met 959, Nederlandse taal en letterkunde A met 795, pedago-
giek A met 648, Duitse taal A met 595 en geschiedenis met 573 leerlingen. 
Het aantal studerenden voor de B-akten voor de talen bedroeg in de volgorde Engels, Frans, 
Nederlands en Duits 329, 238, 343 en 189. 

Andere onderwerpen 

Betreffende de avondlycea verscheen in het verslagjaar een nota van de samenwerkende 
pedagogische centra, welke nota werd opgesteld op verzoek van de werkgroep voor metho-
diek cn didactiek van de Vereniging van Avondlycea in Nederland. In deze nota, welke in het 
decembernummer van Het Avondlyceum werd gepubliceerd, wordt voorgesteld een cen-
trale werkgroep avondlycea in te stellen, welke niet te groot zou moeten zijn en waarin 
vertegenwoordigers van de avondlycea zitting zouden kunnen hebben. 
D e taak van de werkgroep zou als volgt kunnen worden omschreven: 

a. het vaststellen van het te bestuderen terrein; 

b. het aanwijzen van de onderwerpen die voor onmiddellijke bestudering en onderzoek in 
aanmerking komen; 

c. het samenstellen van de daartoe benodigde werkgroepen; 
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d. het verzamelen van de resultaten van deze werkgroepen, het bestuderen en beoordelen 
daarvan en het ervoor zorgen dat deze resultaten, voorzover ze daarvoor in aanmerking 
komen, ook het gemeengoed worden van de leraren aan de avondlycea; 
e. het coachen van experimenten aan de avondlycea, welke eventueel als gevolg van de onder 
d genoemde resultaten ondernomen zouden worden. 

In het tweede deel van de nota worden een aantal onderwerpen genoemd waaruit een keuze 
kan worden gemaakt en waarvoor afzonderlijke studiegroepen zouden kunnen worden 
ingesteld. 
Hetzelfde nummer van Het Avondlyceum bevat een inleiding van dr. E . Pelosi, uitgesproken 
op de in november 1961 gehouden jaarvergadering van de Vereniging van Avondlycea in 
Nederland, over de didactische aanpak van het onderwijs aan de avondlycea en de toetsing 
van dc onderwijsresultaten. 
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J. SOCIAAL-PEDAGOGISCH ONDERWIJS 

Algemeen 

Afdeling Sociaal-Pedagogisch Onderwijs hij de Onderwijsraad 

O p 26 januari 1961 heeft de installatie plaats gevonden van de bij Koninkl i jk besluit van 25 
november 1960 ingestelde afdeling voor het sociaal-pedagogisch onderwijs bij de Onderwijs-
raad. 

Scholen 

Het aantal scholen voor maatschappelijk werk bedroeg aan het begin van het studiejaar 19Ó0/1961 

16, waaronder 5 protestants-christelijke, 8 rooms-katholieke en 3 andere bijzondere scholen. 

Het aantal instituten voor de opleiding van jeugdleiders en -leidsters bedroeg 3, t.w. 1 protestants-
christelijke, 1 rooms-katholieke cn 1 andere bijzondere. 

Het aantal instituten voor de opleiding van gezinsverzorgsters bleef 24, waaronder 10 protestants-
christelijke, 10 rooms-katholieke cn 4 andere bijzondere. 

Leerlingen 

Het aantal leerlingen van de scholen voor maatschappelijk werk bedroeg aan het begin van het 
schooljaar 1960/1961 3008 tegen 3068 aan het begin van het voorafgaande schooljaar. V a n het 
totale aantal leerlingen volgden 971 o f 32,3% protestants-christelijk, 1287 o f 42,8% rooms-
katholiek en 750 o f 24,9% ander bijzonder onderwijs. Fulltime onderwijs ontvingen 1736 
leerlingen, van wie 1535 de dagopleiding voor maatschappelijk wcrkcr(ster) en 186 de 
cursus wijkverpleging volgden. Bij het parttime onderwijs, dat door 1272 leerlingen werd 
gevolgd, nemen voor wat het aantal leerlingen betreft dc urgentie-opleiding voor maatschap-
pelijk werk met 697 en de opleiding kinderbescherming met 320 een belangrijke plaats in . 
In 1960 werden 1175 leerlingen voor het eerst tot de scholen voor maatschappelijk werk toe-
gelaten, onder wie 392 tot dc dagopleiding voor maatschappelijk werker(ster). Aan 867 
personen kon i n 1961 een diploma worden uitgereikt, onder wie 375 van de dagopleiding 
maatschappelijk wcrkcr(ster). 
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D e instituten voor de opleiding van jeugdleiders(sters) telden aan het begin van het cursusjaar 
1960/1961 378 leerlingen. V a n hen volgden 154 fulltime en 224 parttime onderwijs. Aan 63 
leerlingen kon in 1961 een getuigschrift worden uitgereikt en wel aan 45 het diploma jeugd-
leider(ster) en aan 10,2 en 1 het getuigschrift voor de voortgezette opleiding voor respectieve-
lijk handenarbeid, muziek en dramatische vorming. 

Aan de scholen voor de opleiding van gezinsverzorgsters werden 987 nieuwe leerlingen ingeschre-
ven. 
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K. WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 

Algemeen 

Wet op het wetenschappelijk onderwijs 

Ingevolge het Koninkl i jk besluit van 28 december 1960, nader gewijzigd bij Koninkl i jk 
besluit van 22 april 1961 (Stb. 132), is de W e t op het wetenschappelijk onderwijs voor het 
overgrote deel met ingang van 1 januari 1961 in werking getreden. 
D i t houdt tevens in dat met ingang van diezelfde datum de van 1876 daterende Hoger-
onderwijswet niet meer van van kracht is, met uitzondering van de bepalingen betreffende de 
gymnasiums en die betreffende dc toelating tot de academische examens. 
Tot 1 september 1961 werd echter de regeling betreffende de collegegelden nog beheerst door 
de bepalingen van de oude wet, terwijl tenslotte in het Koninkl i jk besluit is bepaald dat de 
voornaamste subsidiebepalingen van de nieuwe wet betreffende de bijzondere universiteiten 
cn hogescholen terugwerkende kracht zouden hebben tot 1 januari 1960. 
D e W e t op het wetenschappelijk onderwijs vormt het sluitstuk van de nieuwe onderwijswet-
geving, zoals die in de Tweede Onderwijsnota van 18 februari 1955 door de minister van 
onderwijs, kunsten en wetenschappen in grote lijnen werd aangeduid. 

Academische Raad 

De bij artikel 5 van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs ingestelde Academische Raad 
is op 7 november 1961 door de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen a.i. ge-
ïnstalleerd. 

Uitbreiding van het wetenschappelijk onderwijs 
O p 25 januari 1961 heeft dc minister van onderwijs, kunsten cn wetenschappen bij de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal ingediend zijn nota inzake de uitbreiding van het wetenschappe-
lijk onderwijs. Deze nota was i n het vooruitzicht gesteld nadat het in november 1959 uitge-
brachte rapport over de spreiding van het hoger onderwijs was gepubliceerd. 
Het eerste hoofdstuk van deze nota, welke 65 bladzijden beslaat, handelt over de taak en de 
plaats van het wetenschappelijk onderwijs i n deze tijd, terwijl in hoofdstuk II de algemene 
aspecten van de uitbreiding van het wetenschappelijk onderwijs besproken worden. 
Het derde hoofdstuk handelt over uitbreiding van de bestaande instellingen van weten-
schappelijk onderwijs. 
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Wetenschappelijk onderwijs 

V o o r wat de maatschappijwetenschappen betreft verklaart de minister zich bereid zijn mede-
werking te verlenen aan de uitvoering van de plannen tot het instellen van juridische facul-
teiten aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam en dc Katholieke 
Economische Hogeschool te Ti lburg en de invoering van de sociologische studie aan eerst-
genoemde hogeschool. 
Verder is de minister bereid eventuele voorstellen voor een proefneming met het plan voor 
een zgn. algemeen baccalaureaat aan de rijksuniversiteit te Leiden in ernstige overweging te 
nemen. 
Met betrekking tot de medische wetenschappen deelt de minister mede steun te wil len ver-
lenen bij de vestiging van een tandheelkundige opleiding aan de rooms-katholieke universi-
teit te Nijmegen en de vestiging van een dergelijke opleiding te Amsterdam. Te gelegener 
tijd zou steun kunnen worden verleend aan een eventueel in Zuid-Limburg tc vestigen me-
disch-klinische opleiding, die organisatorisch zou zijn verbonden aan de medische faculteit 
van de rooms-katholieke universiteit tc Nijmegen. 
V o o r wat de natuurwetenschappen cn de technische wetenschappen betreft zegt de minister 
in beginsel i n te stemmen met een proefneming met de invoering van zuiver wetenschappe-
lijke studierichtingen in de wiskunde, de natuurkunde en de scheikunde aan de technische 
hogeschool te Eindhoven. Proefneming met de instelling van een gemeenschappelijke 
prekandidaten-opleiding voor de eerdergenoemde zuiver wetenschappelijke en de toegepast 
wetenschappelijke studierichtingen aan de technische hogeschool te Eindhoven heeft in 
beginsel eveneens de instemming van de minister. Verder w i l hij gaarne in ernstige over-
weging nemen de proefneming met de instelling van een baccalaureaatsstudie aan meerge-
noemde technische hogeschool. 

In hoofdstuk IV van de nota wordt gesproken over nieuwe instellingen van technisch weten-
schappelijk onderwijs, t.w. de vestiging van een technische hogeschool in het oosten des lands 
(Enschede) en de vestiging van een technische hogeschool in de omgeving van Amsterdam. 
In het vijfde hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de op dit terrein bestaande regionale 
wensen, t.w. de Rotterdamse, de Limburgse en de Friese voorstellen, terwijl hoofdstuk V I 
een samenvatting van de nota geeft. 

Wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs 
O p 9 april 1961 heeft de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen bij de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal ingediend een ontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 
15, 19 en 23 van de W e t op het wetenschappelijk onderwijs. Blijkens de memorie van toe-
lichting had de voorgestelde wijziging in de eerste plaats ten doel de oprichting van een derde 
technische hogeschool te Enschede cn in de tweede plaats het openen van de mogelijkheid, 
de bestaande bijzondere economische hogescholen uit te breiden met een faculteit der rechts-
geleerdheid. 
Tijdens de openbare behandeling in de Tweede Kamer, welke op 11 juli 1961 plaats vond, 
diende de minister op aandringen van de Kamer een nota van wijziging in , waardoor het 
wetsontwerp werd beperkt tot het meest urgente punt, n.1. de wijziging van artikel 15: de 
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instelling van een derde technische hogeschool te Enschede. Het voorstel tot wijziging van de 
artikelen 19 en 23, waardoor dc mogelijkheid zou worden geopend de economische hoge-
scholen uit te breiden met een juridische faculteit, kwam hiermede te vervallen. D i t onder-
deel zou bij de behandeling van de nota betreffende de uitbreiding van het wetenschappelijk 
onderwijs opnieuw aan de orde komen. 
Het aldus gewijzigde wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
Nadat de Eerste Kamer op 21 november het wetsontwerp had aanvaard is de wet in Staatsblad 
387 afgekondigd. 

Derde technische hogeschool 

O p grond van de overweging dat het noodzakelijk is op zo kort mogelijke termijn over te 
gaan tot de bestudering en de oplossing van de problemen die verbonden zijn aan de even-
tuele oprichting van een technische hogeschool i n het oosten van het land, heeft de minister 
van onderwijs, kunsten en wetenschappen bij beschikking van 29 maart 1961, nr. 76558, 
D . G . W . , ingesteld de Commissie voorbereiding derde technische hogeschool. Deze commis-
sie kreeg tot taak het opstellen van concrete voorstellen ten aanzien van de voorbereiding 
van de oprichting van een technische hogeschool in het oosten des lands. De installatie van de 
commissie vond op 6 april 1961 plaats. 

Voorzitter en leden van het college van curatoren van de technische hogeschool te Enschede 
zijn bij Koninkl i jk besluit van 28 november 1961 benoemd. O p 9 december d.a.v. heeft de 
minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen a.i. de leden van het college van curatoren 
de ambtseed afgenomen. 

Commissie geesteswetenschappen 

De minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft bij beschikking van 18 mei 1961, 
nr. 77219 I, D . G . W . , een commissie ingesteld die tot taak kreeg een onderzoek in te stellen 
naar de stand van dc beoefening der geesteswetenschappen hier te lande, en een samen-
hangend geheel van maatregelen aan te bevelen welke nodig zullen zijn o m in het bijzonder 
de universiteiten in de gelegenheid te stellen te voldoen aan de eisen die een evenwichtige 
verzorging der geesteswetenschappen, zowel wat de opleiding als het onderzoek betreft, in 
de huidige tijd stelt. 
De installatie van de commissie vond op 6 juli 1961 plaats. 

Honorering wetenschappelijk personeel medische faculteiten 

De Commissie wetenschappelijk personeel medische faculteiten had in haar op 8 oktober 
1958 uitgebrachte rapport voorstellen gedaan welke beogen de invoering van een gewijzigd 
stelsel van honorering, waarbij voor een beperkt aantal wetenschappelijke werkers de vergoe-
ding voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en die voor geneeskundige zorg worden 
gescheiden. Met het oog op de bevordering van eenheid in de uitvoering van deze regeling 
heeft de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen a.i. bij beschikkingen van 13 
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december 1961, nr. 84152, D.G.W., een tweetal commissies ingesteld, t.w. de Selectie-
commissie wetenschappelijke medewerkers medische faculteiten cn dc Honoreringscommissie 
wetenschappelijke medewerkers medische faculteiten. 
Aan eerstgenoemde commissie is opgedragen eisen vast te stellen waaraan de wetenschappe-
lijke medewerkers bij de medische faculteit van een universiteit moeten voldoen om voor een 
aanstelling bij het academische ziekenhuis van die universiteit in aanmerking te komen, en 
voorts curatoren van advies tc dienen met betrekking tot de vraag of de door hen in overleg 
met het bestuur c.q. de directie van het academisch ziekenhuis voor zulk een aanstelling voor-
gedragen medewerkers aan deze eisen voldoen. 
De Honoreringscommissie wetenschappelijke medewerkers medische faculteiten kreeg tot 
taak curatoren van een universiteit, mede ten behoeve van het bestuur c.q. de directie van het 
academisch ziekenhuis, van advies te dienen omtrent de bedragen waarop de bezoldigingen 
van de tevens bij het academisch ziekenhuis aan te stellen wetenschappelijke medewerkers van 
die universiteit, bij de universiteit en bij het academisch ziekenhuis dienen te worden bepaald. 
De installatie van de beide commissies heeft op 16 december 1961 plaats gevonden. 

Commissie subsidiëring theologische faculteiten bijzondere universiteiten 

De minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft bij beschikking van 7 januari 
1961 een commissie ingesteld, die tot taak kreeg voorstellen tc doen in de vorm van ontwer-
pen met toelichting betreffende subsidiëring van theologische faculteiten aan bijzondere 
universiteiten. Op 27 mei 1961 heeft de commissie haar rapport bij de minister ingediend. 

Het aantal studenten aan alle Nederlandse universiteiten cn hogescholen tezamen 
nam van 37 725 aan het begin van het studiejaar 1959/1960 tot 40 727 aan het begin van het 
studiejaar 1960/1961 toe, hetgeen een stijging betekent van bijna 8%. Aan de universiteit van 
Amsterdam en die te Utrecht, Leiden en Groningen studeerden respectievelijk 17,3%, 
16,6%, 13,2% cn 8,4% van het totale aantal studenten, aan de Vrije Universiteit te Amster-
dam 7,6% en aan de rooms-katholieke universiteit te Nijmegen 7,7%, aan de technische 
hogescholen te Delft en te Eindhoven respectievelijk 16,9% en 2,5%, aan de landbouw-
hogeschool te Wageningen 2,8% en aan de Ncderlandsche Economische Hoogeschool tc 
Rotterdam en de rooms-katholieke economische hogeschool te Tilburg respectievelijk 4,8% 
en 2,2%. 
Van het totale aantal studenten studeerden 1001 of 2,5% godgeleerdheid, 4481 of 11% 
letteren en wijsbegeerte, 7341 of 18% medische wetenschappen, 5887 of 14,5% wiskunde en 
natuurwetenschappen, 7916 of 19,4% technische wetenschappen, 1113 of 2,7% landbouw-
kunde, 12988 of 31,9% maatschappijwetenschappen. 
Het aantal eerstejaars studenten, t.w. degenen die zich voor de eerste maal aan een Neder-
landse instelling voor hoger onderwijs lieten inschrijven, bedroeg aan het begin van het studie-
jaar 1960/1961 7201 tegen 6740 aan het begin van het voorgaande studiejaar, hetgeen een 
stijging betekent van 6,8%. 
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D o o r 144 studenten o f 2% werd godgeleerdheid gekozen, door 813 o f 11,3% letteren en 
wijsbegeerte, door 1089 o f 15,1% medische wetenschappen, door 1087 of 15,1% wiskunde en 
natuurwetenschappen, door 1546 o f 21,5% technische wetenschappen, door 234 o f 3,2% 
landbouwkunde en door 2288 o f 31,8% maatschappijwetenschappen. 
Het aantal aan de universiteiten en hogescholen met goed gevolg afgelegde kandidaats-
examens bedroeg 3848, waarvan 2,2% godgeleerdheid, 9,4% letteren en wijsbegeerte, 19% 
medische wetenschappen, 14,4% wis- en natuurkunde, 17,5% technische wetenschappen, 
2,8% landbouwkunde en 34,7% maatschappijwetenschappen. 
Het aantal aan de universiteiten en hogescholen afgelegde doctorale c.q. ingenieursexamens 
bedroeg 2737, waarvan 2,1% godgeleerdheid, 7,9% letteren en wijsbegeerte, 23,7% medi-
sche wetenschappen, 12,8% wis- en natuurkunde, 23,7% technische wetenschappen, 29,8% 
maatschappijwetenschappen. Het aantal aan alle universiteiten en hogescholen gepromoveer-
den bedroeg 390. Het vorige jaar bedroeg dit aantal 408. 
Aan het begin van het studiejaar 1960/1961 waren 1264 buitenlandse studenten aan de Neder-
landse universiteiten en hogescholen ingeschreven tegen 1217 aan het begin van het voor-
gaande studiejaar. 
D e Indonesische studenten vormden met 350 de grootste groep, gevolgd door de studenten 
uit de Verenigde Staten van Noord-Amer ika met 135 en de studenten uit Hongarije met 86. 

Andere onderwerpen 

In de maanden februari en maart werden onder het motto: 'Studeren en student zijn' drie 
radioregeringsuitzendingen gewijd aan de voorlichting van hen die de bedoeling hadden over 
enkele maanden aan een van de inrichtingen voor wetenschappelijk onderwijs te gaan stu-
deren. D e eerste causerie: ' V a n schoollokaal naar collegezaal' werd verzorgd door de voor-
zitter van het college van rectores magnifici. Enkele praktische raadgevingen werden i n de 
tweede causerie gegeven door de studentendecaan van de universiteit van Amsterdam. 'De 
aankomende student en het studentenleven' was de titel van de derde toespraak, die gehouden 
werd door de president van de Nederlandse Studentenraad. 

Andere feiten op het gebied van het wetenschappelijk onderwijs die op deze plaats dienen te 
worden vermeld zijn de officiële ingebruikneming van het universeel laboratorium van de facul-
teit van de wiskunde en de natuurwetenschappen der katholieke universiteit te Nijmegen, 
waarbij de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen aanwezig was, en de opening 
van het bio-chemisch laboratorium van de Groningse universiteit in aanwezigheid van de 
directeur-generaal voor de wetenschappen. 

Over de universitasgedachte als actueel probleem schreef mr. H . J. Woltjer een artikel in 
'Universiteit en Hogeschool' van maart 1961. 
Schrijver wijst erop dat de ontwikkelingsgang van de onafwendbaar voortschrijdende specia-
lisatie de eenheid van de wetenschap dreigt op te lossen in delen zonder zichtbare samenhang, 
met als gevolg dat het onderwijs aan vormende kracht inboet. M e n kan deze situatie als onver-
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mijdelijk aanvaarden o f wijzen op het studium generale als compensatie voor eventuele 
tekorten van dc vakstudies. D e nieuwe wet op het wetenschappelijk onderwijs zegt echter 
dat het wetenschappelijk onderwijs het inzicht in de samenhang van de wetenschappen heeft 
te bevorderen, en dat het mede aandacht heeft te schenken aan de bevordering van maat-
schappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Het gevaar is echter groot, aldus schrijver, dat deze 
woorden schone leuzen blijven. 
Het studium generale biedt geen oplossing, want algemene en culturele vorming dienen 
harmonisch in het onderwijs te zijn opgenomen en daarvan een integrerend bestanddeel 
uit te maken. Schrijver vraagt zich af o f een synthese mogelijk is tussen de opvattingen, neer-
gelegd in het rapport-Casimir, dat het laboratorium in het centrum van de universiteit 
plaatst, en die van Ortega Y Gasset die het laboratorium aan de buitenkant plaatst. Hij wijst 
dan op het werkje 'Technology and the academies' van Sir Eric Ashby. Deze ziet voor de 
technische wetenschap de taak weggelegd het cement te zijn tussen de geestes- en de natuur-
wetenschappen. D o o r de technische wetenschap kan de traditionele functie van de universi-
teit zich aan de nieuwe tijd assimileren, want de technologie is niet te scheiden van mens en 
samenleving. O m de kern van iedere speciale studie zou een aantal algemene studies gegroe-
peerd moeten worden die met de speciale studie in levend verband staan. Het pad naar dc 
cultuur moet dóór iemands specialisme heengaan en niet er langs heen. 
A a n het slot van zijn beschouwing wijst schrijver op de aan buitenlandse universiteiten ge-
bruikte conferenticmethode, welke wordt aangewend met dc bedoeling inzicht te krijgen cn 
te verschaffen in de wijze waarop de onderscheidene facetten van een onderwijsproject in de 
werkelijkheid op elkaar inwerken. 

Z o u een en ander te realiseren zijn, dan zou volgens schrijver op die manier iets van de oude 
universitasgedachte tot nieuw leven worden gebracht, zowel de universitas scientiarum, de 
eenheid der wetenschappen die elkaar in dit soort onderwijs rechtstreeks ontmoeten, als de 
universitas magistrorum et scholarium, de academische gemeenschap, die i n de nauwe 
samenwerking van docenten, staf en studenten concrete inhoud krijgt. 

De didactiek van het wetenschappelijk onderwijs was het onderwerp van het op 6 en 7 april 1961 
te Delft gehouden interacademiaal congres, waarvan in 'Universiteit en Hogeschool' van 
juli 1961 het verslag is opgenomen. 
D o o r drs. E . Velema werd gesproken over enkele didactische problemen van het weten-
schappelijk onderwijs i n Nederland. 'Een historicus over didactiek' was het onderwerp van 
de verhandeling van prof. dr. F. W . N . Hugenholtz, terwijl de inleiding van prof. ir. H . J. 
de Wijs als titel droeg: 'Een Delftse docent over didactiek.' 
Van de na deze inleidingen gehouden forumdiscussie is eveneens een verslag opgenomen. 
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D E E L II B I J Z O N D E R GEDEELTE 

Bijlagen bij het verslag 

van de staat van het onderwijs in Nederland over het jaar 1961 





A. A L G E M E E N 

V E R S L A G V A N D E W E R K Z A A M H E D E N V A N D E O N D E R W I J S -

R A A D O V E R D E J A R E N 1959 E N 1960 

Op 28 februari van het verslagjaar heeft dc Onderwijsraad het verslag betreffende zijn werk-
zaamheden over de jaren 1959 en 1960 aan dc minister van onderwijs, kunsten en wetenschap-
pen aangeboden. 
In de inleiding wordt erop gewezen dat in dit overzicht gebroken is met de tot dusver 
gebezigde methode, waarbij vrijwel uitsluitend cijferreeksen cn reeksen van onderwerpen 
werden vermeld welke tijdens dc verslagperiode in behandeling waren genomen. Bij elke 
afdeling zijn nu een tweetal onderwerpen vermeld waarop de aandacht van die afdeling bij 
het uitvoeren van haar adviserende taak meer centraal gericht is geweest. Het verslag geeft 
aldus een weerspiegeling van hetgeen de raad in de afgelopen periode in het bijzonder heeft 
beziggehouden. Zo stonden bij de besprekingen in de afdeling voor het hoger onderwijs 
centraal de voorbereiding van een nieuwe wet tot regeling van het wetenschappelijk onder-
wijs en het rapport betreffende de spreiding van het hoger onderwijs tot 1970. 
De afdeling voor het algemeen vormend voorbereidend hoger en algemeen vormend mid-
delbaar onderwijs behandelde o.m. het rapport van het Centrum voor Staatkundige Vorming 
betreffende de lcraarsopleiding, het rapport van de werkgroep uit het rijksschooltoezicht over 
de inrichting van het voortgezet onderwijs, en de didactische, pedagogische en organisatori-
sche problemen voor de grote scholen voor v.h.m.o. 
In de afdeling voor het algemeen vormend lager onderwijs, het kweekschoolonderwijs en het 
kleuteronderwijs werd bijzondere aandacht gewijd aan de werkzaamheden, voortvloeiende 
uit de vele bemoeienissen der afdeling tot het geven van adviezen ingevolge de wettelijke 
bepalingen, en de vernieuwing van het onderwijs. 
Als belangrijkste onderwerpen waarmee de afdeling voor het vakonderwijs zich in de ver-
slagperiode heeft beziggehouden mogen worden vermeld de opleiding tot chemicien en de 
nota betreffende de spreiding van hogere technische scholen. 

Bij Koninklijk besluit van 25 november 1960 is bij de Onderwijsraad een afdeling voor het 
sociaal-pedagogisch onderwijs ingesteld, zulks met ingang van 1 januari 1961. 
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B. K L E U T E R O N D E R W I J S 

V E R S L A G V A N D E H O O F D I N S P E C T R I C E V A N H E T 

K L E U T E R O N D E R W I J S 

§ i . ALGEMEEN 

Het aantal kleuterscholen bleef stijgen, doch helaas steeg de schoolruimte die door nieuwbouw 
beschikbaar kwam niet naar evenredigheid. 
De marge tussen het aantal leidsters dat beschikbaar en het aantal dat nodig is loopt in de 
verschillende inspecties uiteen, maar lijkt daar waar nog wat speelruimte was, toch kleiner te 
worden. 
Toelating van kleuters beneden de leeftijd van vier jaar blijkt verleidelijk te zijn. 
Op het terrein van de gebouwen baart naast het tekort aan schoolruimte de toestand in nood-
voorzieningen en dependances zorg, terwijl medegebruik en schoonmaakproblcmen de 
moeilijkheden niet lichter maken. 
Wat de werkwijze aangaat kan worden geconstateerd dat er nog wel een en ander te wensen 
overblijft. Indien men echter bedenkt dat de Kleuteronderwijswet pas in 1956 in werking 
getreden is, moet erkend worden, dat in enkele jaren toch al veel bereikt werd. 
De zeer noodzakelijke uitbreiding van het aantal inspectrices bracht verbetering in het toe-
zicht, maar de ongelijke groei van de inspecties trekt de verhoudingen scheef. 

§ 2. WERKWIJZE DER SCHOLEN EN RESULTATEN 

Reeds in vorige jaarverslagen werd gewezen op de moeilijkheid die zich voordoet wanneer 
moet worden beoordeeld of een ongesubsidieerde kleuterschool een kleuterschool is, ja dan 
neen. Dit is geen probleem dat enkel theoretisch ligt. 
Noemt men een instituut een ongesubsidieerde kleuterschool, dan impliceert dit dat men toe-
gang moet verlenen aan het rijksschooltoezicht, dat het gebouw waarin de kleuters zijn onder-
gebracht geen gevaar mag opleveren voor de gezondheid of de veiligheid van de kinderen, 
cn dat dc leidsters voorzien moeten zijn van een t.b.c.-verklaring. 
Maar juist als er iets niet in orde is en toezicht gewenst zou zijn, komt men op het idee te 
beweren: 'Dit is helemaal geen kleuterschool!' Dan duiken allerlei namen op: crèche, 
kinderbewaarplaats, kleuterdagverblijf etc. 
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Deze instituten dienen ten dele o m kinderen beneden de leeftijd van vier jaar op te vangen, 
maar het schijnt dat men langzamerhand ook de oudere kleuter die eigenlijk op de kleuter-
school zou moeten zijn maar voor wie daar geen plaats beschikbaar is, gaat aantrekken. 
D e naam kleuterdagverblijf schept allerlei misverstanden. In het verleden werd hiermede 
bedoeld een dagverblijf voor kleuters, die daar toegang konden krijgen op medische of 
sociale indicatie. Thans dragen ook inrichtingen die zeer gelijken op ongesubsidieerde kleu-
terscholen deze naam. En verder zijn het verblijven die eenvoudig kleuters opnemen voor 
de gehele dag als de ouders dat wensen. 
Ik meen dat de vrees niet ongewettigd is, dat de kleuter in sommige van deze inrichtingen 
zeer te kort komt. Natuurlijk, de ouders blijven verantwoordelijk voor de plaatsing van hun 
kind aldaar, maar toch, hoe ligt de figuur als van gemeentewege in dezen gesubsidieerd 
wordt? Te wensen ware, dat er dan ook een gemeentelijke verordening en gemeentelijk 
toezicht was. 
M e n zou aan dit alles voorbij kunnen gaan en overwegen: deze inrichtingen vallen buiten het 
toezicht van de inspectie en daarmee uit. Z o eenvoudig ligt de zaak echter niet. 
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dergelijke bewaarplaatsen voor kinderen van 
2 tot 7 jaar wel eens hun bestaansreden ontlenen aan het feit, dat de kleuter in de kleuter-
schoolleeftijd dan opgevangen kan worden in ruimten die niet behoeven te voldoen aan de 
eisen die door inspectie en Kleuteronderwijswet gesteld worden. 
Het is moeilijk te weten te komen hoeveel van deze instituten er ontstaan, want de oprichting 
ervan kan willekeurig door iedereen geschieden. Het is zelfs moeilijk te weten hoeveel 
ongesubsidieerde kleuterscholen er zijn, en uit maandrapporten en jaarverslagen van de 
inspectie blijkt dat er nogal eens 'ontdekt' worden. Daardoor lijkt het soms alsof het aantal 
ongesubsidieerde kleuterscholen eerder toe- dan afneemt. Concurrentie tussen verschillende 
scholen leidt er toe klasjes voor driejarigen in te richten o m zodoende alvast de toevoer van 
leerlingen naar de gesubsidieerde kleuterschool zeker te stellen. Soms is het ook enkel het 
verlangen moeders die buitenshuis werkzaam zijn, gelegenheid tc bieden hun kleuters 
beneden de vierjarige leeftijd onder te brengen. 
Enkele aanhalingen uit de jaarverslagen van de inspecties kunnen een en ander nader toe-
lichten. D e inspectrice in inspectie 4 schrijft: 

'Dc ongesubsidieerde kleuterklasjes voor driejarige kleuters kunnen, gezien de sociale omstandigheden 
in enkele wijken van grote steden, een weldaad betekende voor de kleintjes, maar ik meen dat ze in 
vele gevallen zijn opgericht om klcuteis die vier jaar geworden zijn, voor een bepaalde kleuterschool 
vast te houden. 
Over het algemeen laat de huisvesting te wensen over, de beschikbare ruimte is in de regel te klein, 
buiten-speelterrein ontbreekt, aangepast speelmateriaal is er weinig.' 

Inspectie 13 : 

'Na onderzoek konden reeds 34 ongesubsidieerde kleuterscholen worden geregistreerd die alleen 
driejarige kleuters ontvangen. Op 31 december van het veislagjaar stonden er in totaal 1268 kleuters 
ingeschreven bij de ongesubsidieerde scholen. 
Deze kleuterscholen laten doorgaans veel te wensen over ten aanzien van huisvesting, materiaalvoor-
ziening en opleiding van degenen die er leiding geven, vooral wanneer het houden van een dergelijke 
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kleuterschool met winstoogmerken geschiedt. Dit is namelijk lang niet altijd het geval, want in 
sommige stadswijken worden klassen voor driejarigen gehouden met het oogmerk in een sociale be-
hoefte te voorzien. In de meeste gevallen echter is het doel der school voor driejarigen een 'voedings-
bodem' te zijn voor een gesubsidieerde kleuterschool. 
Van de 34 hoofden van ongesubsidieerde kleuterscholen zijn 4 in het bezit van de akte van bekwaam-
heid als hoofdleidster, 7 hebben de leidstersakte, 4 behaalden een getuigschrift voor kinderverzorging, 
terwijl 19 geen getuigschrift bezitten. 
Van de 14 toegevoegde leidsters is één in het bezit van de hoofdakte, 4 van de leidstersakte, 1 van het 
diploma K . en O. en 1 van het getuigschrift kinderverzorging. 
Wij zien dus dat bij het ongesubsidieerde kleuter onderwijs in vele gevallen dc liefde en de animo van 
de leidster niet worden gesteund door theoretische kennis. 
Vaak wordt dit werk verricht door zeer jonge meisjes. Eén meisje van 14 jaar, één van 15 en 3 van 16 
jaar werken in ongesubsidieerde scholen. Eén van de 16-jarigen draagt zelfs de verantwoording voor 
een klas. 
De leeftijdsopbouw van de leidsters is hier als volgt: 
11 leidsters van 14-20 jaar 
7 leidsters van 20-30 jaar 
7 leidsters van 30-40 jaar 
7 leidsters van 40-50 jaar 

11 leidsters van 50-60 jaar 
4 leidsters van 60-65 jaar 
1 leidster van 66 jaar. 

Behalve de schaarse toewijzing van urgentieverklaringen in de sector scholenbouw, geeft ook 
de eigenaardige structuur van sommige gemeenten aanleiding tot moeilijkheden bij de stich-
ting van kleuterscholen. 
Door de samenvoeging van b.v. verschillende kerkdorpen ontstaat een vrij grote gemeente. 
Het aantal leerlingen is in deze buurtschappen natuurlijk aan de lage kant en haalt dikwijls de 
60 niet die vereist zijn voor de stichting van een school in een gemeente boven de 50 000 
inwoners. Nu wordt dit in de regel wel opgevangen door het verlenen van de noodzakelijke 
ontheffingen, maar het feit blijft dat de besturen van de bestaande scholen jaarlijks hun be-
scheiden moeten inzenden om het voortbestaan van de school veilig te stellen. 
Voor de gemeente Apeldoorn b.v. vermeldt de inspectrice in inspectie 18 het volgende: 

Er zijn wederom stichtingsaanvragen behandeld waarbij ontheffing van de Kroon nodig was, omdat 
het vereiste aantal kleuters niet gehaald kon worden. Speciaal ten aanzien van de gemeente Apeldoorn 
geeft dit aanleiding tot het maken van de volgende opmerking. 
Dc ligging van deze gemeente is zeer gespreid. De vele dorpen cn buurtschappen liggen dermate ver 
van de stad Apeldoorn verwijderd, dat zij van die zijde geen bevolking van de kleuterscholen kunnen 
verwachten. Doch ook de buitenwijken van de stad zelf hebben met deze moeilijkheden te kampen. 
Geïsoleerde ligging door begrenzing van drukke verkeerswegen (in- en uitvalswegen van Apeldoorn) 
of kanalen maken de situatie dusdanig, dat alleen de kleuters uit de directe omgeving de betrokken 
school kunnen bezoeken. N u Apeldoorn meer dan 100 000 inwoners heeft is voor de stichtingsproce-
dure een aantal van 90 kleuters vereist. Dit heeft tot gevolg dat voor elke stichtingsprocedure volgens 
artrkel 10, lid 2, en artikel 51, l id 2, van de Kleuteronderwijswet, ontheffing moet worden gevraagd, 
omdat in nagenoeg geen enkel geval een drieklassige school geëxploiteerd kan worden. Voor bestaan-
de bijzondere scholen moet elk jaar door het bestuur toepassing van artikel 69, lid 2, gevraagd worden 
in verband met de vergoedingen. 
Het zou toe te juichen zijn als bij dc beoordeling van dc door gemeente- of schoolbestuur gevraagde 
ontheffingen rekening gehouden kon worden met de bijzondere structuur van deze gemeente en de 
gevolgen daarvan. Wellicht kan worden overwogen de toepassing van artrkel 69, 2e lid, voor de 
bestaande bijzondere scholen tot wederopzegging te verlenen, zodat de benodigde bescheiden niet elk 
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jaar opnieuw behoeven te circuleren. Daar er voldoende controle is op de leerlingenaantallen door 
middel van de formulieren B K 6 kan een onwettig aantal tijdig worden gesignaleerd.' 

Ten aanzien van de schema's van werkzaamheden en de speel- en werkplannen wordt door de 
inspectie over het algemeen geconstateerd, dat er verbetering is waar te nemen. Toch is het 
nog niet zo dat deze stukken reeds alle beantwoorden aan de verwachtingen. Verkeerde 
berekeningen, te weinig uren, onjuiste afwisseling in de vakken etc. komen nog al te veel voor. 
D e inspectrice in inspectie 20 zegt: 

'Zeer vele schema's moesten teruggezonden worden .Verkeerde berekeningen, te korte speeltijd te 
lang godsdienstonderwijs (1 uur per dag 'dagwijding' of'liturgie'), tc veel ofte weinig uren onderwijs 
per dag, kortom, een scala van onvolkomenheden. 
Administratief betekent dit voor de inspectie een grote last en het corrigeren brengt zeer veel werk 
met zich mee.' 

Inspectie 5: 

In het afgelopen jaar werden keurig uitgewerkte en goed verzorgde speel-werkplannen ingediend 
Zij getuigden van jurst inzicht in de mogelijkheden cn bezigheden die iedere kleuter in de kleuterschool 
vinden moet. 
Er waren er ook bij die teleurstelden door de onverzorgde wijze van samenstellen. Het schema van 
werkzaamheden vroeg menigmaal een toelichting, speciaal wat het evenwicht betrof tussen de bezig-
heden van meer en minder activiteit. 
Bij bespreking bleek dan echter vaak dat het ontbreken van een speelplaats of de mogelijkheid tot 
gezamenlijk gebrurk daarvan met een lagere school een verantwoorde indeling onmogelijk maakte. 
In vele gevallen waren ook de tc kleine lokalen oorzaak dat van een gezonde lichaamsbeweeine eeen 
sprake kon zijn.' 5 b 5 

Naast deze onvolkomenheden is de vrije zaterdag in verband met het totale aantal uren een 
punt dat enkele inspectrices met zorg vervult. Overigens ligt dit probleem niet voor alle 
delen van het land gelijk. D i t is verklaarbaar: bij kantoren, handel, industrie enz. is de vrije 
zaterdag een grote ro l gaan spelen, terwijl de invoering daarvan in de meer agrarisch ge-
oriënteerde delen van het land af en toe op veel meer moeilijkheden stuit. M e n vergelijke 
onderstaande gedeelten uit de verslagen van inspectie 25 en inspectie 7. 

Er zijn in de 25e inspectie 8 scholen die op zaterdagmorgen en ook op woensdagmiddag gesloten zijn. 
Over het algemeen is er tot nu toe geen tendens de vrije zaterdag in te voeren, hoewel een commissie 
deze kwestie wel in onderzoek heeft.' 

'Op dc plattclandsklcuterscholen kent men al van ouds de vrije zaterdagmorgen. Maar hier wordt 
woensdagmiddag school gehouden. In een aantal steden is in het zomerhalfjaar bij wijze van proefde 
vrije zaterdag ingevoerd met behoud van de vrije woensdagmiddag. Het is nog steeds niet duidelijk, 
of dc vrije zaterdagmorgen voor de kleuters door de ouders wordt gewenst. 
Aan de resultaten van een aantal enquêtes moet weinig waarde worden gehecht, daar deze te vroeg 
werden ingesteld. W e l is gebleken dat in de zomer van 1961 het bezoek aan de kleuterscholen die op 
zaterdagmorgen open zijn gebleven, is verminderd. Het is echter de vraag of dit blijvend het geval zal 
zijn. 
W e l is te verwachten dat het maatschappelijk verschijnsel van de vrije zaterdag tot gevolg zal hebben 
dat op zrjn minst de kleuterscholen de helft van het jaar op zaterdag gesloten zullen zijn. Het beden-
kelijke is, dat bij handhaving van de naar mijn mening wenselijke vrije woensdagmiddag, het aantal 
uren zeer sterk tot dicht bij het wettelijk minimum daalt. Men wi l dan ook alles: niet te lange school-
tijden, twee halve dagen per week vrij en lange vakanties. Dit blijkt nog mogelijk met het minimum 
van 880 uur. Het is dc vraag of deze 880 uur voldoende ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor de 
kleuters om de grote kosten die het kleuteronderwijs met zich meebrengt, te kunnen verantwoorden. 
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Het beste zou zijn dat het wettelijk vastgestelde minimum aantal uren zou worden verhoogd. Een ver-
antwoord aantal van 980 kan nog worden bereikt met het zomerhalfjaar zaterdags vrij en 12 weken 
vakantie, vrije dagen inbegrepen, indien een gemiddelde van 24J uur per week wordt aangehouden.' 

Met betrekking tot het in de wet gestelde min imum van 880 uren zijn verschillende inspec-
triccs van mening, dat dit aantal te laag is. D e inspectrice in inspectie 18 schrijft daaromtrent: 

'Het door de wet gestelde minimum van 880 uren voldoet in de praktijk niet. Velen verkeren in de 
mening dat bij het invullen van het schema van werkzaamheden met dit aantal volstaan kan worden. 
Door het overgrote deel wordt echter 25 uur per week gewerkt (ook met een vrije zaterdag), hetgeen 
een jaartotaal oplevert van ongeveer 960 uren, na aftrek van de vakanties. Hopelijk kan in overweging 
genomen worden het getal 880 te verhogen, waardoor vanzelf een meer aanvaardbaar jaargemiddelde 
zal worden bereikt.' 

In inspectie 17 blijkt men naar het min imum van 880 uren te neigen: 

'Betreffende het aantal schooluren valt het volgende op te merken. 
Er is een tendens het minimum aantal schooluren van 880 als normaal te zien. De vakantieperioden 
zijn voor kleuters te lang. Dit geldt speciaal voor de zomervakantie.' 

In de verschillende jaarverslagen wordt veel aandacht geschonken aan de werkwijze in de 
kleuterscholen. Naast algemene vooruitgang worden tekortkomingen gesignaleerd. Niet 
steeds zijn deze te wijten aan de leidsters; met name daar niet waar men de beschikking heeft 
over adequate binnen- en buitenspeelgclegenheid. D i t blijkt o.a. uit het verslag betreffende 
inspectie 24, waarin opgemerkt wordt : 

'In de nieuwe scholen waar geen vrij speellokaal is, en dit zijn wel de meeste, komt van spel en gym-
nastiek niet veel terecht. Op den duur wordt het tweemaal per dag aan de kant zetten en later weer op 
orde plaatsen van het meubilair zo'n belasting, dat men het niet meer doet. Er wordt dan alleen nog 
buiten gespeeld, en als dit niet kan, blijft het spelen achterwege. In het beste geval wordt zo gespeeld, 
dat alle kleuters in een hoekje op hun stoel zitten en steeds twee kleuters een beurt krijgen bij een dans-
of wedstrijdspel. Het behoeft wel geen betoog dat de bewegingsdrang van de kleuter hier zeer tekort 
wordt gedaan. Het is dan ook wenselijk dat het weer mogelijk wordt meer scholen met een vrij 
speellokaal te bouwen. Dit zal een juiste coördinatie van de verschillende activiteiten in de kleuter-
school zeer ten goede komen.' 

In inspectie 18 blijkt dat er ook aan het inzicht van de leiding met betrekking tot het vrije 
spel van dc kleuters nog wel iets te verbeteren valt: 

'Ook ten aanzien van het spelen op de speelplaats wordt naar mijn mening teveel het standpunt inge-
nomen dat de kleuter zelf moet bepalen wat en hoe er gespeeld wordt. Inderdaad is er ook een groep 
motorisch-actieve kleuters die dit aankan en naar hartelust zal spelen. Maar er zijn ook kinderen, 
die zelf niet op gang kunnen komen en in zekere mate leiding nodig hebben. Voor de lichaamshuis-
houding en voor de geestelijke ontwikkeling van de kleuter is het noodzakelijk, dat hij zich minstens 
éénmaal per dag zeer intensief beweegt. Beperkte speelruimte in de moderne woning, het drukke ver-
keer dat spelen op straat bijna onmogelijk maakt, en de toenemende mate waarin de kleuter rijdend 
naar school wordt gebracht (fiets of auto) leggen de schoolop voeding meer en meer de verplichting op 
aandacht aan dit onderdeel te schenken. Het vrije spelen is niet meer voldoende voor alle kinderen. 
Voor een deel van de speeltijd moet er ook een verantwoorde en deskundige leiding van de leidster zijn. 
Eveneens kan meer aandacht besteed worden aan de tijd waarop het spelen tussen de werkzaamheden 
van de dag moet worden ingelast. Het komt mij wenselijk voor inplaats van dagelijks de schooltijd te 
besluiten met spelen ook eens dc dag gezamenlijk in het lokaal te beëindigen.' 
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Niet alleen ten opzichte van het spelen ziet men een verkeerde interpretatie van het begrip 
vrijheid, deze duikt evenzeer op bij het werken met ontwikkelingsmateriaal. 
De inspectrice in inspectie 16 geeft als volgt weer hetgeen ze waarnam: 

'Een mooie nieuwe kleuterschool kan zeker het onderwijs stimuleren, maar met de instelling en dc 
geaardheid van de leidsters valt of staat de kleuterschool als instituut. 
Het werken in de kleuterschool is de laatste jaren drastisch veranderd en al treft men hier en daar nog 
overblijfselen van het oude klassikale systeem aan, met het systeem als zodanig is viijwel overal 
afgerekend. 
De vrijere manier van werken wordt door sommige leidsters echter nog verkeerd begrepen en opge-
vat. Men denkt vaak dat hierdoor voor de leidsters een mindere gebondenheid wordt verkregen, 
terwijl in feite een veel grotere toewijding en verantwoordelijkheid worden vereist.' 

De inspectrice in inspectie 20 meent, dat de leeftijd van de leidsters ook wel enigszins debet 
is aan dit verkeerde begrip van 'vrijheid'. 

'Het begrip 'vrijheid' wordt nogal eens verward met 'ongebondenheid'. In sommige scholen is dit 
goed te constateren en vooral de jongere leidsters hebben er moeite mee adequaat te reageren op be-
paalde situaties. 
M . i . speelt hier de leeftijd van de meisjes een grote rol. Zelf nauwelijks aan de puberteit ontwassen, 
worden ze belast met een te grote verantwoordelijkheid. 
De geestehjke rijpheid die nodig is om de taak van pedagoog aan te kunnen op 18 a 19-jarige leeftijd 
is maar weinig meisjes gegeven. Ook het kiezen en kopen van het juiste materiaal, dat aangepast is aan 
de behoeften van de kleuters, brengt in de praktijk moeilijkheden mee.' 

Twee inspectriccs wijzen op een neiging naar het intellectualisme. De inspectrice in inspectie 
4 geeft haar mening als volgt weer: 

'De lesjes zijn vaak te intellectualistisch, te veel ingesteld op het bijbrengen van kennis door middel van 
het woord en door aanschouwing. De leidsters van deze scholen maken duidelijk onderscheid tussen 
leren en spelen, terwijl de kleuter toch spelenderwijs ervaring opdoet en leert, mits hij geen dwang 
voelt maar gelegenheid krijgt met bij hem passend materiaal te spelen en te experimenteren. Het oude 
klassikale werken, waarbij door de hele klas hetzelfde werk gedaan werd en dat gericht is op het be-
reiken door allen van hetzelfde resultaat, treft men niet veel meer aan; het klassikaal werken in groepen 
gebeurt echter nog zeer veel en beoogt hetzelfde .' 

Het oordeel van de inspectrice in inspectie 15, dus in een geheel ander gedeelte van het land, 
sluit daarbij aan. 

'In het verslag over 1960 maakte ik melding van een zekere stroming die ik bespeurde bij enige jonge 
hoofdleidsters en leidsters in mijn inspectie, welke het kleuteronderwijs weer een intellectualistisch 
tintje wilde geven. De z.g. 'lesjes' speelden een te grote rol. Men wenste voor alle kleuters een eigen 
werkvlak in verband met deze lesjes. Het spelend experimenteren krijgt niet de plaats - letterlijk en 
figuurlijk - die het naar mijn mening moet hebben. 
In het gedeelte van Noord-Holland waarin dc 15e inspectie nu is gelegen, heeft men minder te maken 
met deze invloedssfeer, die afkomstig is uit de opleidin gen van het vooruitstrevende Amsterdam! 
De gunstige invloed van de opleidingsscholen in Alkmaar en Haarlem is duidelijk merkbaar.' 

Ook blijkt uit verschillende jaarverslagen, dat de moeilijke overgangstijd die ontstaan is door 
de snelle omschakeling van het kleuteronderwijs, nog niet voorbij is. 
De inspectrice in inspectie 24 wijdt hieraan onderstaande beschouwing. 

'Voor veel, zowel jonge als oudere leidsters, is het nog moeilijk dc juiste weg te vinden met betrekking 
tot de vorm waarin op de kleuterschool met de kinderen wordt gewerkt. De jongeren hebben vaak 
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een groot tekort aan inzicht door te geringe ervaring en korte praktische opleiding, terwijl de ouderen 
nog vast zitten aan de oude klassikale methoden. Zo kunnen we meermalen zien dat een jonge leidster 
volstaat met aankondiging van het materiaal dat klaar staat. De kleuters gaan hiermee aan het werk, 
zonder enige leiding of suggestie van de leidster. 
Aan de andere kant zien we dat er nog, zij het verkapt, klassikale lessen worden gegeven. Daar in vrij 
veel scholen geen 40 tafels en stoelen meer zijn, zitten er bij zo'n les twee kleuters aan een éénpersoons 
tafel, met tekort aan werkvlak en bewegingsruimte. 
In beide gevallen is dus geen sprake van een pedagogisch-didaktisch verantwoorde werkwijze. Te 
weinig wordt ook gezien dat een goed spel- en werkplan, met de nadruk op 'goed', een enorme steun 
voor dc leidster kan zijn.' 

In inspectie 7 betrekt de inspectrice ook de materiaalvoorziening in haar overwegingen. 
'De werkwijze in dc kleuterscholen is zo verschillend van aard en kwaliteit, dat er geen algemeen oor-
deel over te geven is. Er zijn een aantal kleuterscholen, zowel in de steden als in dc dorpen, waar zo 
voortreffelijk wordt begrepen wat de kleuter voor zijn ontwikkeling nodig heeft, dat het een lust is 
er in te verblijven. 
Daar wordt dc kleuter niet alleen in zijn groei en in het rijpingsproces gevolgd, maar ook gestimu-
leerd. Daar vindt men vreugde, werklust, spontane activiteit, goed gemeenschappelijk werk en spel. 
Daar leert dc kleuter zich aan te passen aan de ander en in de kleutergemccnschap zijn plaats te vinden. 
Daartegenover staan dc scholen waar een groot gedeelte van de dag wordt doorgebracht met wachten. 
Wachten tot alle kinderen binnen zijn, wachten tot het werk is uitgedeeld, wachten tot de leidster 
eindelijk gaat beginnen, wachten tot iedereen stil is, wachten tot iedereen aangekleed is om naar 
buiten tc gaan enz. 
Meermalen kon met de hoofdleidster worden vastgesteld dat de kleuters in deze scholen hoogstens 
een uur 's morgens en een uur 's middags de gelegenheid kregen zelf actief bezig te zijn. De rest van de 
tijd werd gevuld met wat vertellen, wat zingen, meestal slecht en niet te beschouwen als muzikale 
vorming, het laten uitvoeren van zinloze spelletjes met de handen, terwijl dc groep, al of niet aange-
kleed, wacht. Uiteraard zijn er tussen deze uitersten een groot aantal kleuterscholen waar, zonder dat 
in alle opzichten aan de hoogste eisen wordt voldaan, toch op een bevredigende wijze wordt gewerkt, 
waardoor dc kleuter er zich gelukkig voelt en gelegenheid krijgt zich te ontwikkelen. 
In het algemeen kan men zeggen, dat het inzicht in het doel van het kleuteronderwijs zich verdiept. 
Bij dc leidsters ontbreekt echter nog te veel het inzicht dat het materiaal moet worden aangepast aan 
dc leeftijd en de ontwikkeling van de kleuters. Voor de oudere kleuters b.v. dient dc gehele omgeving 
meer gedifferentieerd te zijn, opdat dc gelegenheid gegeven wordt hun wereldbeeld op meer gediffe-
rentieerde wijze te projecteren in hun scheppende activiteiten. Nodig is daarvoor dat door de inven-
tiviteit van de leidsters het aanwezige basismateriaal wordt aangevuld. 
Dit materiaal is voor iedere leidster in haar omgeving te vinden, indien zij inzicht heeft in de ont-
wikkeling van de kleuter in een bepaalde periode. 
Helaas tracht men te veel hierin tc voorzien door duur materiaal te kopen. Opvallend is b.v. dat de 
poppenhoeken steeds meer gaan lijken op klaargemaakte salons. Een dergelijke omgeving geeft de 
kleuters niet voldoende mogelijkheden meer, het speelhuis zelf in tc richten met eigengemaakte 
kleedjes, geïmproviseerd meubilair, dat iedere dag anders kan zijn, en originele versieringen.' 

Wat de inrichting van de lokaliteiten betreft en de plaatsing van het meubilair e.d. schijnt er 
gevaar te zijn, dat deze min of meer stereotyp gaan worden. 
De inspecteur in inspectie 3 schrijft daarover: 

'De inrichting van de lokalen bleef'klassiek'. Geen enkel bestuur, meestal besliste de hoofdleidster, had 
de moed, zelfs niet bij wijze van proef, er verandering in te brengen. Men bleef vasthouden aan het 
idee dat elke kleuter een eigen plaatsje cn een werkvlak ter beschikking moest hebben. De oorzaak was 
gelegen in het feit dat men nog steeds te veel vastzat aan het klassikale systeem.' 

Bovendien wordt de bestaande inrichting dikwijls nog niet op de juiste wijze gebruikt, zoals 
de inspectrice in inspectie 25 opmerkt. 
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Het functioneel wel of niet gebruiken van het aanrechtje heb ik speciaal geobserveerd. Die observatie 
werd een teleurstelling; het bleek dat de meeste aanrechtjes wel gebruikt werden bij het spel met 
poppen, maar dat het ingeschakeld kon worden bij huishoudelijk werk was voor vele leidsters een 
onbekende zaak. Hier cn daar was het aanrechtje alleen een bergplaats voor potten met verf enz. 

Ook wordt in de jaarverslagen gewezen op het binnendringen van moderne apparatuur in de 
kleuterscholen. Films, dia's, grammofoonplaten etc. deden hun intocht, en als het ergens 
nodig is tc weten hoe deze gebruikt dienen te worden en in welke mate, dan is het hier. 
Over de invloed die dit alles op kleuters heeft, zou men zich nog terdege dienen te beraden 
eer men er klakkeloos toe overgaat aanschaffingen te doen. Waarschijnlijk zal er nog heel wat 
gedegen studie nodig zijn, eer men zijn houding ten opzichte van deze zaken enigszins 
definitief kan bepalen. 

§ 3. KINDEREN EN OUDERS 

Evenals in vorige jaarverslagen kan geconstateerd worden dat de ouders de kleuterscholen 
een goed hart toedragen en dat de kleuters in het algemeen graag naar school gaan. 
Ook de contacten tussen ouders en personeel der kleuterscholen zijn zeer bevredigend. Huis-
bezoek en ouderavonden halen de band nog nauwer aan. De inspectrice in inspectie 22 maakt 
gewag van de goede samenwerking die op deze wijze kan ontstaan. 
'Het blijkt altijd weer dat, wat de school voor de kleuters doet, zijn weerslag vindt in de wijze waarop 
de ouders daarop reageren. Hier komt men meermalen hartverwarmende prestaties tegen. Schoolbe-
sturen en oudercommissies zijn op deze wijze een stimulans in het grote samenspel klcuters-oudcrs-
personeel. Waar dit samenspel spontaan tot uiting komt is een weldadige activiteit waar te nemen. Zo 
kan de kleuterschool in de sociale gemeenschap een waardevol onderdeel zijn.' 

Toch is het niet zo, dat op elke school de kleuters zo zijn als men eigenlijk mocht verwachten. 
Soms zijn de kinderen op allerlei wijzen overbelast. Het gevolg daarvan is, dat ze nerveuze 
verschijnselen vertonen. De taak van de leidsters wordt daardoor geenszins gemakkelijker. 
Verscheidene verslagen schenken aandacht aan de gedragingen van de kleuters. Zo schrijft 
de inspectrice in inspectie 21: 
'Het gedrag van de kleuters was slechts op enkele scholen bevredigend. De kinderen tonen zich ner-
veus en zeer vrijpostig. De meeste kinderen komen niet tot de erkenning van het gezag dat dc leidster 
heeft, of althans behoort te hebben. De concentratie der kleuters was vaak vluchtig.' 

De inspectrice in inspectie 20 trekt een vergelijking tussen de kleuters van het platteland en 
die van de grote steden: 
'In de grotere steden vertonen de kleuters een gedragspatroon dat aanmerkelijk verschilt van dat van 
plattelandskinderen. Tengevolge van te weinig speelmogelijkheid in en buitenshuis moeten deze kin-
deren hun bewegingsdrang uiten in de kleuterschool, die hierop niet volkomen berekend is. In de 
meeste scholen immers ontbreken de speellokalen, waardoor aan deze elementaire drang tot bewegen 
en spelen niet ongehinderd tegemoet kan worden gekomen. Het gevolg hiervan is: drukke klassen met 
nerveuze beweeglijke kinderen, die zich moeilijk kunnen aanpassen aan de eisen die het groepsleven 
stelt. 
Het gedrag van dc plattelandskleuters vertoont een geheel ander beeld. Tot hun vierdejaar zijn deze 
kinderen meestal tamelijk geïsoleerd opgevoed, en hun grootste aanpassingsmoeilijkheden liggen dus 
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in het sociale vlak. Bovendien is hun taalontwikkeling nog niet ver gevorderd en het is geen uitzonde-
ring als ze uitsluitend dialect spreken cn verstaan. 
Het verdient dan ook aanbeveling dat de leidster dit dialect verstaat, zodat er contact tussen haar en de 
kleuters mogelijk is. 
De kleuters van het platteland zijn over het algemeen in de klassen rustiger. Ze zijn onder de indruk 
van het vele materiaal, erkennen het gezag en hebben niet zo'n grote behoefte aan beweging omdat 
hun speclwereld na dc school zoveel ruimer is. Hoewel ook op het platteland de speellokalen meestal 
ontbreken, betekent dit voor deze kinderen niet zo'n groot bezwaar als voor de stadskinderen. 
Behoefte aan kleuteronderwijs bestaat er, om bovengenoemde redenen, echter bij beide groepen.' 

Verder zijn er kinderen die eigenlijk te ver van een kleuterschool verwijderd wonen. Dan 
wordt op allerlei manieren getracht daarvoor een oplossing te vinden, maar het is nog de 
vraag of overblijven en vervoer per bus voor de meeste kleuters niet een te zware opgave is. 
Ook voor de leidsters brengt dit heel wat inspanning mee. Dit blijkt duidelijk uit enkele 
jaarverslagen. Dc inspectrice in inspectie 6 vermeldt: 
'Daar sommige kleuters ver van de kleuterschool afwonen is overblijven noodzakelijk. Dit is m.i. niet 
juist, omdat de dag voor de kleuters te lang is cn men dc 5 uur per dag overschrijdt. De kinderen zijn 
dc gehele dag in een grote groep opgenomen en komen geen ogenblik tot rust. Ook voor de leidsters 
is het een zware taak doordat zij zonder onderbreking zich volledig aan de kleuters moeten geven van 
8.30 uur tot 15.30 uur.' 

In inspectie 23 doen zich dezelfde problemen voor: 
'Op enkele scholen zijn kleuters geplaatst uit een naburig dorp. Deze komen des morgens en blijven 
tijdens de middagpauze over. Sommigen van hen gaan des morgens om 8 uur van huis cn komen 
eerst om half vijf weer thuis. Vaak moet het personeel tijdens de middagpauze op deze kleuters passen. 
Bij slecht weer spelen de kinderen met het spelmateriaal, met als gevolg dat de interesse voor dit mate-
riaal des middags nihil is. 
Daarbij zijn deze kleuters dan moe. Getracht zal worden hiervoor een oplossing te vinden door het 
aanschaffen van opklapbare rustbedjes. 
Een school bezit een volkswagcnbusje. De hoofdleidstcr moest per dag vier maal een uur rondrijden 
om de kleuters die veraf wonen op te halen en thuis te bengen. Dit bleek een dusdanig vermoeiende 
bezigheid te zijn dat de sfeer in de school eronder leed. De leidster heeft inmiddels ook een rijbewijs. 
Zowel hoofdleidster als leidster rijden thans één uur per dag.' 

In deze gevallen ging het om kleuters die de vierjarige leeftijd reeds bereikt hebben. 
Eerder in dit verslag werd reeds gewag gemaakt van het probleem van de ongesubsidieerde 
kleuterscholen, van de kinderverblijven en de z.g. klasjes voor driejarigen. De inspectie en de 
gesubsidieerde kleuterscholen hebben er de grootste moeite mee, de driejarige kleuters te 
weren. Onophoudelijk wordt er pressie uitgeoefend en langs allerlei wegen tracht men voor 
kleuters die de voorgeschreven leeftijd nog niet bereikt hebben, de toegang te forceren. 
In inspectie 16 moest de inspectrice zelfs signaleren dat aan het bestuur van een kleuterschool 
subsidie moest worden geweigerd, omdat gedurende geruime tijd driejarige kleuters waren 
toegelaten. 
In inspectie 13 bereikten de inspectrice verzoeken van ouders om driejarige kleuters in de 
scholen toe te laten. Hierop moest uiteraard afwijzend worden beschikt. Enige malen werden 
driejarige verstekelingen op gesubsidieerde scholen aangetroffen. 
In inspectie 4 kwamen verzoeken binnen, al of niet vergezeld van een doktersattest, om goed-
keuring tot toelating op een kleuterschool van kleuters die nog geen vier jaar waren. Dat een 
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doktersattest hier geen ontheffing mogelijk maakte was voor menig leidster, bestuurslid, 
ouder en arts een onbegrijpelijke zaak. Op twee scholen werd een te jonge kleuter aange-
troffen; de hoofdleidsters meenden dat een attest van een dokter de toelating rechtvaardigde. 
De inspectrice in inspectie 18 gaat nog eens uitvoerig op het probleem in. 

'Op de schoolbesturen wordt steeds meer druk uitgeoefend om driejarigen op dc school toe te laten. 
Dc algemene motivering is enerzijds dat het kind het huis uit moet, omdat de moeder het te druk heeft 
en haar gezondheidstoestand van dien aard is dat zij er te nerveus van wordt. Anderzijds wordt be-
toogd dat het kind zo ver zijn ontwikkeling vooruit is dat het nodig naar de kleuterschool moet. In de 
meeste gevallen staat het belang van de moeder op het spel en wordt de kleuter hieraan opgeofferd. 
Het kind van driejaar hoort thuis in het gezin en kan daar naar hartelust spelen. Dc wet stelt zeker niet 
zonder reden de minimumleeftijd op 4 jaar. 
Helaas komt het wel voor dat aanmerking gemaakt moet worden op de toelating en aanwezigheid 
van te jonge kleuters op de scholen. 
Zowel het bestuur als het personeel van de school moesten zichzelf meer respecteren en inzien, dat het 
belang van het jonge kind hiermee niet gediend is. 
Zelfs op medische indicatie wordt het verzoek om toelating van het jonge kind gedaan, cn ondanks 
deze ondersteuning zal het verzoek niet ingewilligd kunnen worden. In de eerste plaats is dit niet 
mogelijk omdat de wet geen uitzonderingstoestanden kent, en in de tweede plaats omdat dit een over-
belasting van het onderwijzend personeel zou betekenen. Deze kleintjes hebben zoveel zorg en aan-
dacht nodig, dat de oudere kleuters tekort zouden komen. Dit zou niet redelijk zijn. 
Ondanks dc weigering van het bestuur wordt de druk vergroot. Financieel is voor het opnemen van 
de bedoelde categorie kleuters geen enkel bezwaar aanwezig en helaas zwichten wel enkele besturen. 
Zij richten dan een zogenoemd speelklasje in. De leiding is meestentijds onbevoegd en te jong, zodat 
meer en meer de bijna vergeten oude benaming 'bewaarplaats' weer tot leven komt. Deze klassen 
staan weliswaar geheel los van de school, maar het is te betreuren dat ze er zijn. Vaak wordt door 
middel van deze klasjes een schoolstrijd beslecht en heten ze een voorpost voor de kleuterschool. Het 
hoeft nauwelijks toegelicht tc worden dat dit een ongewenste toestand is. 
Niettemin zullen de driejarigen en hun huisvesting in dc zeer nabije toekomst een probleem vormen, 
dat zeker een stempel zal drukken op de bestaande kleuterscholen en de personeelsbezetting. Gaarne 
wil ik bepleiten dat dc inspectie zich hier niet afzijdig moet houden en cr voor moet strijden dat de 
zorg voor deze groep kinderen ook onder de bemoeiingen van het Rijksschooltoezicht gesteld wordt. 
Dan kunnen wantoestanden voorkomen worden en heeft men vat op ongewenste situaties, als deze 
zouden ontstaan.' 

In inspectie 5 dringt men niet alleen aan op plaatsing van driejarigen, maar het gebrek aan 
schoolruimte leidt er ook toe dat men pogingen doet meer dan veertig kleuters per lokaal toe 
te laten. 

'Herhaaldelijk bereiken mij telefoontjes en brieven, vergezeld van doktersattesten, waarbij verzocht 
wordt plaatsing van driejarige kleuters en toelating van meer dan 40 kleuters per klas goed te keuren. 
Ofschoon begrip voor de vaak zeer moeilijke situaties waarin de gezinnen in onze hedendaagse maat-
schappij verkeren niet ontbreekt, kan onmogelijk worden toegestaan dat het toch al te hoge maximum 
wordt overschreden.' 

Dat het niet altijd juist is gestoorde kleuters toe te laten blijkt uit het verslag van de inspec-
trice in inspectie 16. 

'Hier en daar trof ik geestelijk gestoorde kleuters aan, die een onrustige sfeer in de klas brachten en de 
werksfeer nadelig beïnvloedden. Het lijkt mij aan te bevelen dat voor deze kleuters speciale centra 
worden opgericht, hoewel leidsters die deze kinderen goed en met liefde kunnen opvangen, prachtig 
werk verrichten.' 
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§ 4. PERSONEEL 

Het is niet eenvoudig goed inzicht te krijgen in de personeelssituatie. Het lijkt of het lang-
zamerhand moeilijker wordt voldoende bevoegd personeel voor de scholen aan te trekken. 
Er blijven een aantal leidsters en hoofdleidsters die geen betrekking kunnen vinden, doordat er 
in de nabije omgeving van hun woonplaats geen vacature is, terwijl zij niet bereid zijn naar 
een ander deel van het land te trekken waar nog een tekort aan krachten bestaat. De redenen 
daarvoor lopen uiteen. Soms willen de leidsters liever bij hun ouders blijven, soms zijn de 
pensionprijzen elders te hoog. Ook komt het wel voor dat leidsters in de buurt van een op-
leidingsschool willen wonen om gelegenheid te hebben de B-opleiding tc volgen. Een enkele 
maal geven leidsters als reden op dat ze hun ouders graag financieel willen bijstaan, wat niet 
mogelijk is als ze elders een betrekking aanvaarden. 
Bijna elk jaarverslag houdt zich met dit probleem bezig en het lijkt mij van belang hierover 
enkele inspecteurs en inspectrices aan het woord te laten. 
In inspectie 9 kan niet direct van een tekort gesproken worden. 
'Het jaar 1961 heeft een normale wisseling van personeel te zien gegeven. Vrijwel in alle vacatures kon 
op korte termijn worden voorzien hoewel, speciaal in dc kleine plattelandsgemeenten, de voorziening 
wel eens moeilijkheden gaf in verband met het geringe aantal sollicitanten. Bovendien was het opmer-
kelijk dat voor de functie van hoofdleidstcr minder animo bestond. Men mag zich afvragen of tegen 
de verantwoordelijkheid die het hoofdleidsterschap vraagt, wordt opgezien.' 

Ook in inspectie 4 is er geen eigenlijk gebrek aan krachten. 
'De vacatures konden dit jaar alle bezet worden, al moest op plaatsen voor hoofdlcidsters weieens 
gebruik gemaakt worden van artikel 19, lid 2, van de Kleuteronderwijswet. Op twee plaatsen, waar 
het een kleine gemeente betrof, werd een beroep gedaan op artikel 122 der wet. 
Bij ziekte van een leidster kan in de regel spoedig voor een vervangster gezorgd worden; slechts twee-
maal bleef een plaats langer dan één weck onbezet. Kort na de examens zijn steeds voldoende plaats-
vervangsters aan te trekken, maar hoe verder het jaar vordert hoe moeilijker het wordt, want leidsters 
die niet tijdelijk of vast een functie bij het onderwijs kunnen krijgen gaan naar kantoren en bedrijven. 
Eenmaal daar en gewend aan betere salarissen kunnen deze leidsters voor het onderwijs worden 
afgeschreven.' 

De inspectrice in inspectie 5 constateert wel een tekort aan leidsters voor de christelijke, maar 
niet voor dc katholieke scholen. Voor hoofdleidsters ligt het blijkbaar enigszins anders. 
'Een ander probleem is het nog steeds te grote aantal leidsters bij het rooms-katholieke kleuteronder-
wijs. Van verschillende zijden vernam ik dat bevoegde leidsters bij gebrek aan plaatsingsmogelijkheid 
tot een ander beroep moesten overgaan. Het tegendeel is te bespeuren bij de protestants-christelijke 
scholen. Vele malen werd een beroep gedaan op dc opleidingsscholen cn werden advertenties geplaatst 
in dc vakbladen, maar zonder succes. Het gevolg was dat de betrokken scholen ertoe moesten over-
gaan de kleuters tijdelijk naar huis te sturen dan wel een rouleersysteem toe te passen, een wachtlijst aan 
te leggen of vacatures onvervuld te laten. 
In deze inspectie doen zich vaak grote moeilijkheden voor, wi l men een hoofleidstersvacature tijdig 
vervullen.' 

In verschillende andere inspecties is de toestand evenzo. 
Naast deze inspecties, waar nog van een min of meer bevredigende stand van zaken kan 
worden gesproken, zijn er andere gebieden waar door de inpectrice wat meer nadruk wordt 
gelegd op een tekort. 
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Inspectie 24: 
'In de eerste helft van 1961 was het moeilijk in vacatures en bij uitbreiding van scholen in dc behoefte 
te voorzien. Vaak brachten reeds getrouwde leidsters die wel tijdelijk wilden werken uitkomst, en het 
is niet voorgekomen dat b.v. ccnklassige scholen gesloten moesten worden, al was het wel eens heel 
moeilijk. Alleen bij ziekte was het vaak niet anders mogelijk dan een groep kleuters zolang vrij te 
geven. 
In de tweede helft van 1961, dus nadat veel kleuters de kleuterschool hadden verlaten om naar de 
lagere school te gaan en een nieuwe groep kleuterleidsters de akte van bekwaamheid had verkregen, 
was het even wat gemakkelijker. A l vrij gauw hadden alle nieuwe leidsters een plaats en in december 
was het moeilijk nog iemand te vinden die een vacature kon vervullen. 
Voor de functie van hoofdleidster bestaat weinig animo. Men ziet op tegen al de extra arbeid en 
vooral tegen de vele administratieve werkzaamheden die het hoofdleidsterschap met zich meebrengt. 
Ook wordt vaak en terecht aangevoerd dat dc kleuters uit de groep van dc hoofdleidstcr tekort komen, 
doordat zij haar aandacht te veel moet verdelen. 
In de kleine gemeenten schuiven de besturen van bijzondere scholen ook vaak te veel af op de hoofd-
lcidster, zodat hier zeker van overbelasting kan worden gesproken.' 

Inspectie 17: 
'Er zijn veel jonge hoofdleidsters, met veel ijver, maar te weinig ervaring. Zij kunnen de algemene 
leiding van school en personeel nog niet aan .Als klasseleidstcrs zijn deze dames geschikt cn onder 
goede leiding zouden velen van hen zeker uitgroeien tot goede hoofdlcidsters. Bij de leidsters dekken 
vraag en aanbod elkaar vrijwel, maar bij dc hoofdleidsters laat dit te wensen over. Er is een werkelijk 
tekort aan hoofdleidsters die over voldoende ervaring beschikken. 
De studiezin van de leidsters is in zoverre verbeterd dat dc meeste jonge leidsters studeren voor dc akte 
van hoofdleidster. Voor de verschillende cursussen uitgaande van dc pedagogische centra, studiedagen 
e.d. bestaat over het algemeen veel belangstelling. Enkele leidsters studeren voor kleutcrpedagogc of 
een m.o.-bevoegdheid.' 

Inspectie 8: 
'Het aantal leidsters blijkt gedurende het schooljaar niet altijd toereikend voor het vervullen van de 
vacatures. 
De belangstelling voor de functie van hoofdleidstcr is gering; het is een vreemd verschijnsel dat b.v. 
voor een benoeming als hooflcidster aan bijzondere kleuterscholen geen leidsters uit de stad waar de 
scholen gevestigd zijn solliciteren. Wanneer leidsters van elders tot hoofdleidstcr te Rotterdam 
werden benoemd, bleek dc overgang van het platteland naar de stad dikwijls een grote moeilijkheid.' 

Ook in andere inspecties wordt geklaagd over een tekort aan bevoegde leidsters, terwijl voor 
de functies van hoofdleidster weinig animo bestaat. 

In inspectie 7 is de toestand bijna verontrustend: 
'De personeelsbezetting bij de kleuterscholen begint bijzonder moeilijk tc worden. In de steden is voor 
elke vacature nog wel een hoofdleidster of leidster aan te trekken, al blijft het bijzonder moeilijk ge-
schikte hoofdleidsters te vinden. Bij ziekte wordt het echter steeds moeilijker een vervangster aan te 
trekken, zodat het meermalen gebeurt dat klassen niet naar school kunnen doordat er geen leidster 
aanwezig is. 
Op het platteland is langzamerhand een noodtoestand ontstaan. Hoe verder van de stad hoe moeilijker 
het is een hoofdleidster aan te trekken. Ook de jonge leidsters die nog voor de hoofdakte moeten 
werken, zijn niet bereid op het platteland een plaats in te nemen. 
In de loop van dit jaar zijn een groot aantal klassen langdurig gesloten geweest door gebrek aan 
personeel. 
Het gebied van de inspectie moet voornamelijk van personeel worden voorzien door de opleidingen 
te Rotterdam, Dordrecht en Vlaardingen. Uit Rotterdam wordt bijzonder weinig naar buiten ge-
solliciteerd. Deze stad kan blijkbaar alle geslaagden plaatsen. De Dordtse en dc Vlaardingse oplei-

81 



Kleuteronderw ijs 

dingen kunnen slechts voor een klein gedeelte voorzien in de behoefte van het platteland, doordat ook 
daar dc stad en de naaste omgeving de meeste geslaagden onmiddellijk opnemen.' 

Ook in dc grote steden blijkt dat er van een tekort gesproken moet worden. Het verslag van 
dc inspectrice in inspectie 13 geeft hieromtrent nauwkeurige cijfers: 

'Gezien het grote aantal leidsters met dc bevoegdheid voor hoofdleidster zou men mogen veronder-
stellen dat het in Amsterdam geen moeilijkheden zou opleveren, op verantwoorde wijze in de vaca-
tures van hoofdlcidster te voorzien. Dit is evenwel niet het geval. Van de 8 vacatures, die er in 1961 bij 
het openbaar kleuteronderwijs ontstonden, konden slechts 6 worden vervuld, terwijl er het gehele 
jaar door 2 vacatures bleven bestaan. 
Dc leeftijd van de benoemde hoofdleidsters lag vrij laag (2 x 23 jaar, 24jaar, 26jaar, 3ojaar en 38jaar). 
Zoals reeds is opgemerkt zijn vele leidsters van mening, dat de veel grotere verantwoordelijkheid cn 
de extra werktijd die deze functie vraagt, niet naar evenredigheid worden gehonoreerd. Voegt men 
hierbij de zeer grote doorstroming bij het kleuteronderwijs, dan blijft er slechts een kleine groep over 
die over voldoende opleiding, ervaring en bereidheid om het hoofdlcidsterskorps te komen versterken 
beschikt. 
In het midden cn tegen het einde der cursusjaren heeft Amsterdam steeds te kampen gehad met een 
groot tekort aan leidsters-invalsters. Bij het openbaar onderwijs was er b.v. in de maand maart 1961 in 
293 gevallen geen invalster beschikbaar; gemiddeld was dit ± 1 2 per dag; in de examenmaanden mei 
cn juni bedroeg dit aantal respectievelijk 278 cn 208, zulks met ccn gemiddelde van 13 vacatures per 
dag.' 

In dit verband verdient verder een opmerking van de inspectrice in inspectie 19 omtrent de 
opleidingsmogelijkheid in haar inspectie de aandacht. 

'Voor de rooms-katholieke kleuterleidsters die graag voor de B-aktc zouden willen studeren, zijn er 
weinig of geen mogelijkheden. 
Het is niet mogelijk uit de Lijmers te reizen naar Enschede of Nijmegen. De reistijden zijn veel te lang 
cn er is laat in dc avond geen busverbinding voor de terugreis. 
Het opleiden van rooms-katholieke leidsters op een der Arnhemse opleidingen stuit op levensbe-
schouwelijke en andere bezwaren. Bovendien is er nogal verschil in niveau tussen de leerlingen van de 
voormalige rooms-katholieke Doetinchemse opleiding en die te Enschede of Nijmegen.' 

Reeds in vorige jaarverslagen werd melding gemaakt van de nadelige invloed die de aan-
wezigheid van te veel volwassenen in de kleuterschool uitoefent. 
Behalve de hoofdleidster en de leidster kunnen er zijn: assistenten, helpsters of huishoudelijke 
hulpen, kwekelingen, hospitanten van de kweekscholen voor onderwijzers(essen), kinder-
verzorgsters, leerlingen van huishoudscholen, schoolverpleegster, schoolarts, schooltandarts 
enz. 

De inspectrice in inspectie 16 constateert: 

'Mijn ervaring is dat de aanwezigheid van te veel 'vreemden' in de kleuterschool de kleuters onrustig 
maakt en de sfeer in de school nadelig beïnvloedt. Vooral de leerlingen van huishoudscholen zou ik 
daarom gaarne naar de huisgezinnen met jonge kinderen willen verwijzen, waar wat hulp met dank-
baarheid aanvaard zal worden cn waar voor deze meisjes dc directe praktijk van kinderverzorging ligt. 
Ik zou zelfs willen beweren dat het ook voor de kleuterleidsters in opleiding zeer nuttig zou zijn, eens 
ccn poosje in dc huisgezinnen tc assisteren. Het contact met de dagelijkse zorgen van een moeder met 
een jong gezin zal in verband met hun toekomstige taak als kleuterleidster alleen maar nuttig kunnen 
zijn.' 

Ten slotte zij hier nog even gewezen op de moeilijkheden die de inspectie ondervindt bij de 
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plaatsing van wachtgcldsters. Wat de inspectrice in inspectie 20 hierover meldt, geldt voor 
alle inspecties. 
'Het voorzien in vacatures gaf dc nodige moeilijkheden. Werd de inspectie hierbij ingeschakeld en 
werden z.g. wachtgeldsters doorgegeven, dan bleek dikwijls dat deze al weer lang ccn betrekking ge-
vonden hadden. De inspectie wordt hiervan dan helaas niet in kennis gesteld, zodat soms veel over-
bodig werk wordt verricht.' 

Het is bijzonder moeilijk in een jaarverslag een en ander te vermelden over de schoolgebou-
wen zonder onmiddellijk te vervallen in beschouwingen over het grote gebrek aan school-
ruimte, het niet afkomen van een voldoende aantal urgentieverklaringen, het niet verwezen-
lijken van geprojecteerde scholenbouw wegens het uitblijven van de rijksgoedkeuring enz. 
Vrijwel elk jaarverslag uit de inspecties neemt dit punt onder de loep. 
Toch is de nare toestand van het verblijf in noodgebouwen, tijdelijke voorzieningen, cafés, 
feestzalen, kantines en wat dies meer zij, voldoende bekend. 
Maar het is te begrijpen dat inspecteurs en inspectrices, die voortdurend met de feiten gecon-
fronteerd worden, niet alleen op papier maar ook in de werkelijkheid, soms niet meer weten 
hoe zij oplossingen moeten vinden. En dat is toch juist wat elk gemeentebestuur en elk school-
bestuur van hen verwacht! 
Men weet soms wel dat er niet zo maar gebouwd kan worden, maar vleit zich toch met de 
hoop dat de inspectie wel een uitweg zal weten. Maar welke uitweg is te bedenken als er 
gemeenten in de inspectie zijn die zich verbazend snel uitbreiden > En als er veel scholen zijn, 
zo oud dat de geraadpleegde architect of aannemer zegt: 'Herstel is weggegooid geld! 
De mogelijkheid tot nieuwbouw is zo gering, dat het er waarlijk niet naar uitziet dat de 
moeilijkheden voor het kleuteronderwijs in deze sector spoedig tot het verleden zullen beho-
ren. 
Hoe is de groei van het kleuteronderwijs? Het aantal scholen groeide van 3706 in 1956 tot 
3793 in 1957, en verder tot 3942 in 1958, 4080 in 1959, 4230 in 1960, 4400 in 1961 en 4652 in 
1962. 
Daarbij moet men bedenken dat ook bestaande scholen moesten worden uitgebreid, dat er 
scholen zijn die bij nieuwbouw eigenlijk vier, vijf, zes lokalen zouden moeten krijgen om het 
aantal kleuters te kunnen opvangen. 
Legt men naast de bovengenoemde cijfers het aantal nieuwgebouwde scholen - niet het 
aantal uitgereikte urgcntieverklaringen want deze leiden zonder de rijksgoedkcuring nog 
niet tot de bouw van een nieuwe kleuterschool -, dan is het zonder meer duidelijk dat 
noodvoorzieningen een veel te grote rol zijn gaan spelen. 
In inspectie 1 zijn door de schoolbesturen aanvragen ingediend voor de bouw van ruim 300 
lokalen; in 1961 is slechts urgentie verleend voor de bouw van 19 lokalen. 
De inspecteur schrijft verder: 
'Teneinde het gebrek aan lokalen zo spoedig mogelijk op tc heffen hebben een drietal gemeenten in 
mijn inspectie besloten tot systeembouw, in het vertrouwen dat hiervoor eerder en meer urgentie zal 

§ 5. SCHOOLGEBOUWEN 
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worden verleend. Gezien de resultaten tot op heden vrees ik, en naar ik meen terecht, dat toepassing van 
systeembouw eerder vertragend werkt, terwijl de bouwkosten daarenboven 30% meer blijken te be-
dragen dan bij traditionele bouw. Door welke oorzaak systeembouw meer moet kosten dan traditio-
nele bouw, is mij niet duidelijk!' 

Soortgelijke verzuchtingen vinden we in de verslagen van vrijwel alle inspecteurs(trices). We 
laten er daarom nog slechts enkele volgen. 
Inspectie 13: 
'Ten aanzien van de bouw van permanente kleuterscholen kan helaas alleen in negatieve zin worden 
gerapporteerd. 
De zeer hoge eisen die het nijverheids- en het lager onderwijs als zijnde 'verplicht onderwijs' aan de 
scholenbouw stelden, waren oorzaak dat het gemeentebestuur van Amsterdam van de f 18 miljoen 
waarover het in 1961 ten behoeve van de scholenbouw de beschikking kreeg, geen gelden uittrok voor 
de bouw van een of meer kleuterscholen. 
Het feit dat het gemeentebestuur vrijwel steeds voldoende lokalen in hulpschoolgebouwen ter be-
schikking van het kleuteronderwijs stelde, verdient alle waardering.' 

Inspectie 9: 
'Het is niet bemoedigend te moeten constateren dat de achterstand ten aanzien van verantwoorde 
kleuterscholen steeds groter wordt. Hoewel in 1961 24 nieuwe lokalen konden worden gerealiseerd 
(10 scholen), nam de bestaande achterstand steeds meer toe. 
Er zijn nog steeds een groot aantal kleuterscholen ondergebracht in afgekeurde lagere scholen, be-
drijfsruimten, verenigingslokalen en houten noodgebouwen. Door het noodgedwongen in gebruik 
nemen van laatstgenoemde ruimten wordt echter een geheel verkeerd beeld verkregen van de nood-
toestand die in feite heerst.' 

Inspectie 4: 
'Nieuwe wijken, nieuwe straten, nieuwe wooncomplexen (flats) komen in snel tempo tot stand. De 
huizen zijn nauwelijks klaar of ze zijn al bewoond door meestal jonge gezinnen met jonge kinderen, 
voor wie al aanstonds kleuterschoolruimte wordt gevraagd. De bouw van kleuterscholen raakt bij dc 
huizenbouw steeds meer ten achter.' 

Inspectie 3: 
'Dc stad Eindhoven alleen heeft onmiddellijk 50 lokalen nodig om in de eerste nood te kunnen voor-
zien. Hierin zijn niet begrepen de primitieve noodvoorzieningen die eigenlijk ontruimd moesten 
worden. Evenmin werd rekening gehouden met klassen die een tijdelijke huisvesting vonden in 
nieuwe lagere scholen. Dit laatste was zeer riskant, want door de stijging van het aantal leerplichtige 
kinderen moesten de kleuters weer plaats maken, en was een nieuwe oplossing nodig. 
In Brabant breidde dc industrie zich sterk uit. In steden als Eindhoven, Helmond, kleinere gemeenten 
als Deurne, Veldhoven, Micrlo, Someren, Geldrop, Vehgel, St. Oedenrode, Valkenswaard en Best 
verrezen nieuwe wijken, en ook hier moesten kleuterscholen komen. Er waren echter ook nog andere 
factoren die de vraag naar scholen deden stijgen. 
In deze inspectie is het kleuteronderwijs voor een groot deel in handen van religieuzen. De betrokken 
congregaties bouwden voorheen met eigen middelen de scholen. Zij waren dus de eigenaressen van de 
gebouwen. Op kleinere plaatsen vertrokken de religieuzen en klooster en scholen werden verkocht. 
In vele gevallen werden deze gebouwen door dc kopers aan hun bestemming onttrokken en voor de 
vaak nog zeer bruikbare kleuterklassen moesten nieuwe schoolgebouwen komen of andere voor-
zieningen getroffen worden.' 

Met deze aanhalingen moge worden volstaan. Er is gebrek aan schoolruimte en het ziet er 
niet naar uit dat het kleuteronderwijs spoedig uit deze impasse zal geraken. Noodgedwongen 
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neemt de inspectie dikwijls genoegen met allerlei voorzieningen, waaronder dependances, 
ofschoon deze werkelijk niet bevorderlijk zijn voor goed kleuteronderwijs. 
De inspectrice in inspectie 8 merkt hierover op: 

'Dikwijls komt in dc dependance van goed kleuteronderwijs slechts weinig terecht. De lokaliteiten 
voldoen aan minimumeisen, terwijl het voor de hoofdleidster moeilijk, zo niet onmogelijk is, toe te 
zien op het werk van de kleuterleidsters.' 

Naast het gebrek aan schoolruimte dringt zich hoe langer hoe meer het probleem op hoe de 
scholen schoon te houden. 
Uit hygiënisch oogpunt is dit, juist voor kleuterscholen, zeer belangrijk. Men bedenke dat de 
kleuters veel op de vloer spelen en werken, en dat reinheid een eerste vereiste is om allerlei 
infecties en besmettingen te voorkomen. Natuurlijk, soms steken de leidsters wel eens zelf 
de handen uit de mouwen, maar eigenlijk is dit toch niet de bedoeling. 
Het verslag van de inspectrice in inspectie 2 raakt het probleem aan: 
'Een steeds groter wordend probleem is het aantrekken van schoolschoonmaaksters; dit geldt zowel 
voor de stad als voor het platteland. Vaak moeten de leidsters zelf de schoonmaakbeurten ter hand 
nemen; voor hun zorg en toewijding heb ik grote waardering.' 

Ook de inspectrice in inspectie 22 heeft hierover haar gedachten laten gaan: 
'De verzorging van de gebouwen loopt nogal uiteen. Vaak luidt de klacht dat men moeilijk aan goede 
hulp kan komen. Soms moet het personeel dc helpende hand bieden om te zorgen dat vooral de vloer, 
die in de kleuterschool zo belangrijk is, schoon en fris blijft. 
Toch kan er wel iets worden gedaan, ook door het personeel. Op allerlei manieren een werkster tege-
moet komen is al een stap in de goede richting. Tot de opvoeding van dc kleuter behoort ook dat hij 
de grond rond zijn zitplaats netjes houdt, dat in de toiletten en bij de wasgelegenheid niet gemorst 
wordt. Dat een speelplaats wordt bijgehouden, dat in de herfst het opruimen van het blad mede door 
de kleuters geschiedt, cn zo voort. Hoewel men dus kan meehelpen is er nog de klacht dat een goede 
werkster, vooral op de dorpen, moeilijk te krijgen is. Daarnaast komt de werkster vaak te weinig, 
waardoor gangen en w.c.'s niet voldoende schoon zijn. 
Gelukkig zijn dc nieuw gebouwde scholen met gladde vloeren cn makkelijk te bewerken gangen wel 
een meer aanlokkelijk werkobject, maar men zal wel nooit geheel uit deze zorgen komen.' 

De speelterreinen bij onze kleuterscholen zijn verleidelijk. Na schooltijd genieten zij de 
belangstelling van de opgroeiende jeugd. Dit komt het terrein en het materiaal niet ten goede. 
Daarom valt het te betwijfelen of het wel een juist standpunt is de toegang tot de speelplaatsen 
open te houden. 
Verscheidene leden van de inspectie nemen hiertegen stelling. Zo b.v. de inspectrice in 
inspectie 4: 
'Bij de moderne bouw is het zeer gewild de speelterreinen van de kleuterscholen zonder enige afras-
tering te maken. In sommige wijken geeft dit aanleiding tot moeilijkheden, doordat dc wijkjeugd na 
school bezit neemt van het terrein, waarbij beplanting wordt beschadigd, dc zandbak verontreinigd en 
het kl im- cn klautcrmateriaal vernield. 
In het belang van de hygiëne en het goed functioneren van het 'onderwijs' aan de kleuters acht ik een 
duidelijke bij de bouw passende terreinafscheiding noodzakelijk.' 

Tenslotte volgt hier nog de beschouwing die de inspecteur in inspectie 9 aan de speelterreinen 
wijdt: 
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'Over het algemeen beschikken de meeste kleuterscholen wel over een min of meer aanvaardbaar 
speelterrein, hoewel hieraan direct moet worden toegevoegd dat de afmetingen van vele terreinen aan 
de kleine kant zijn. Ook bij de in 1961 gebouwde scholen waren de afmetingen zodanig dat wel aan de 
eisen, gesteld in het Bouwbesluit, werd voldaan, doch de praktijk wees uit dat terreinen van grotere 
afmetingen in feite noodzakelijk waren. Een moeilijkheid leverde ook steeds weer het niet betegelde 
gedeelte op. Meestal bestond dit deel uit een grasmat, doch na korte tijd was hiervan nog maar weinig 
te bespeuren indien deze grasmat intensief werd gebruikt. Misschien verdient het aanbeveling een zo 
groot mogehjk deel van de speelplaats te betegelen en b.v. de kl im- en klauterapparatuur op een onder-
grond van zand te plaatsen. 
Het losse klimmateriaal heeft in de praktijk nog het beste voldaan. Het is duurzaam en kan na gebruik 
opgeborgen worden. Dat het laatste van belang is blijkt uit het feit dat het vaste klimmateriaal in vele 
gevallen door de oudere jeugd na schooltijd werd gebruikt, waardoor het na korte tijd onbruikbaar 
was.' 

§ 6. BIJZONDERE VOORZIENINGEN 

'De belangstelling voor dc z.g. schoolreisjes neemt steeds meer toe', schrijft de inspectrice 
in inspectie 8. 
Schoolreisjes voor kleuters zijn er nog niet zo erg lang. Een tiental jaren geleden kwamen ze 
nog maar sporadisch voor, maar ze winnen terrein. Nu is het zo dat men voor kleuters bijna 
alles aanlokkelijk kan maken als men het maar op de juiste wijze aanpakt. Dit impliceert niet 
dat het dan meteen ook geschikt en wenselijk is voor dc kleuters zelf. 
Een echt schoolreisje, dat wil dus zeggen dat men eigenlijk met dc kleuters op reis gaat, 
werkelijk een eind weggaat en daaraan een volle dag besteedt, is in het algemeen niet wense-
lijk. Men suggereert de kinderen, dat het erg leuk is, de kleuters gaan daarop in, maar uit-
eindelijk komen zij doodmoe cn overprikkeld naar huis. Een alleraardigste vorm van school-
reisje zag ik op een kleuterschool waar een klasje 's morgens per platte boerenkar over een 
afstand van een kilometer met vlaggetjes naar een speelweitje werd vervoerd om daar met 
de leidster de morgen door tc brengen. 

Maar dit soort schoolreisjes zijn het niet waartegen de inspectie stelling neemt. 

Een prettig voorbeeld vinden we ook in het verslag betreffende inspectie 24: 

'Een van de dingen die mij zeer aangenaam troffen is, dat in de stad Groningen door de openbare 
kleuterscholen geen schoolreisjes worden gehouden. In het stadspark is een prettige gelegenheid ge-
maakt om in een omgeving die een bos benadert met de kleuters buiten te spelen. Er is een lokaal bij 
om tussen 12 en 2 uur rustig een boterham te eten of bij een onverwacht regenbuitje te schuilen. 
Een en ander is enige jaren geleden op initiatief van de ouders tot stand gekomen. Gedurende de 
zomermaanden gaan de kleuters hier groep voor groep een dag heen. 
Dus geen uitgebreide bustochten of ander gesleep met de kinderen, maar een echt feestelijke dag, vrij 
buiten in een aan dc kleuters aangepaste omgeving. Dit is heel wat beter dan al de schoolreisjes die hoe 
langer hoe meer, ook met kleuters, worden gemaakt.' 

In inspectie 25 en wel te Leeuwarden werd eveneens een goede oplossing gevonden: 

'Het wordt steeds meer de gewoonte, schoolreisjes met kleuters te maken. Het staat zo belangrijk als 
dc kleintjes, in een grote autobus geladen, door dc achterblijvendcn uitgeleide worden gedaan. Maar 
voor vele kleuters is het geen fesetdag; de speeltuin, de zandverstuiving, het bos, liggen soms heel ver 
van de woonplaats. Zo'n dag is voor vele kleuters vermoeiend. In Leeuwarden is echter een kinder-
boerderij tot stand gekomen. Er zijn behalve allerlei dieren, enige zandbakken met een groot aantal 
kruiwagens en schoppen, er is gelegenheid rustig een glas limonade te drinken, er zijn ook andere voor 
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kleuters noodzakel i jke voorz ien ingen . A l s de k inderen daar een paar uren z i jn , is het prettiger, leer-
zamer en minde r ve rmoe iend dan de z .g . echte schoolreisjes.' 

D e i n spec t r i ce i n inspec t i e 8 deel t m e d e : 

' D e belangstell ing v o o r de z .g . schoolreisjes neemt steeds meer toe. V o o r de openbare kleuterscholen 
bepaalde de gemeente R o t t e r d a m , dat de uitstapjes met de kleuters b innen dc grenzen van de gemeente 
dienen te b l i jven . 
H e t is erg j a m m e r dat dc schoolreisjes niet w o r d e n aangepast aan de kleuters. M e n is z i ch de verant-
w o o r d e l i j k h e i d v o o r dc kleuters i n vele gevallen onvoldoende bewust. E e n goede v o o r l i c h t i ng op de 
opleidingsscholen v o o r kleuterleidsters b l i jk t noodzakel i jk . ' 

Z o a l s u i t het v e r s l a g betreffende inspec t i e 18 b l i j k t , staat o o k de schoola r t send iens t a f w i j z e n d 

t e g e n o v e r de schoolreis jes v o o r k l e u t e r s : 

'Bi jzondere aandacht moet besteed w o r d e n aan de schoolreisjes. V a n de zijde van de schoolartsen-
dienst werden als bezwaren aangevoerd het tijdstip waarop de uitstapjes w o r d e n gemaakt en de vaak 
te grote afstanden die met bussen w o r d e n afgelegd. 
H e t bezwaar van het tijdstip had be t rekk ing op het feit, dat aan het einde van het schooljaar dc kleuters 
v e r m o e i d zi jn cn dat het reisje meestal op een w a r m e dag plaatsvindt. Daa r juis t i n deze periode de 
vatbaarheid v o o r k i n d e r v e r l a m m i n g het grootst is, moet gewaarschuwd w o r d e n tegen overve r -
m o e i d h e i d en dc noodzaak o m de kleuters dicht op elkaar i n de bus te zetten. D e attractie van het 
schoolreisje l ig t v o o r de kleuter niet i n de verre reis, d o c h i n het samen-met-de-lcidster uit z i jn . H e t 
bezoek aan speeltuinen moet zo geregeld w o r d e n dat op het tijdstip dat dc kleuters er k u n n e n zi jn , 
geen andere groepen mede de speeltuin bevo lken . L i eve r zag i k dat de kleuters i n schoolverband de 
speeltuinen niet bezochten en wat dichter bij school o f n o g l iever i n de tu in v a n de school b leven o m 
daar van een heerlijke m i d d a g te genieten. 
Helaas kunnen de hoofdlcidstcrs niet alti jd weerstand bieden aan de ouders, die hier al te voor tva rend 
tc w e r k gaan. M e n deinst er zelfs niet v o o r terug de kleuters met particuliere auto's te vervoeren . H e t 
is onbegri jpeli jk dat dc hoofdleidstcr zovee l o n n o d i g risico neemt, t e rwi j l het op een zoveel eenvou-
diger manier kan , die v o o r de kleuters n o g veel plezieriger is. In het algemeen moet hier gewaar-
schuwd w o r d e n v o o r ove rd r i jv ing . ' 

O p v e e l k l e u t e r s c h o l e n w o r d t m e l k g e d r o n k e n , m a a r l a n g n i e t o v e r a l . T o e g e g e v e n m o e t 

w o r d e n dat er w e l m o e i l i j k h e d e n aan v e r b o n d e n z i j n zoals de t e m p e r a t u u r v a n de m e l k , de 

t i j d ige a f l eve r i n g e n de a d m i n i s t r a t i e . D a a r o m g e v e n s o m m i g e k l e u t e r s c h o l e n er de v o o r k e u r 

aan dat de k leu te r s een v r u c h t m e e naa r s c h o o l n e m e n . O o k geeft m e n de k i n d e r e n w e l 

L i g a - k o e k e n . 

N a a r v e l e r m e n i n g is he t w e l g o e d als de k le in t jes t i jdens de m o r g e n u r e n iets k r i j g e n . M a a r 

w a n n e e r ? H a l v e r w e g e de m o r g e n s c h o o l t i j d schi jn t w e l he t ju is te t i jds t ip te z i j n . G e b e u r t he t 

la ter d a n beder f t m e n w a a r s c h i j n l i j k de eetlust v o o r he t m i d d a g m a a l . 

H e t z a l er o o k v a n a fhangen u i t w e l k m i l i e u de k l eu t e r s k o m e n . D e e r v a r i n g leer t dat er i n 

s o m m i g e g e z i n n e n n i e t v e e l v a n he t o n t b l i j t t e recht k o m t , e n d a n k a n he t g e w e n s t z i j n he t 

t i jds t ip tc v e r v r o e g e n . 

B o v e n d i e n schi jn t er n o g a l w a t m e n i n g s v e r s c h i l te z i j n o v e r de h o e v e e l h e i d . D e k w a r t l i t e r 

m e l k is m o g e l i j k v o o r de k leu te r s w a t v e e l e n ve r sche idene m a l e n h o o r d e i k b e w e r e n , dat een 

achtste l i t e r w e l v o l d o e n d e z o u z i j n . D e in spec t r i ce i n inspec t i e 15 schr i j f t : 

' Ik heb mij door de Voedingsraad laten voor l i ch ten en m e n heeft mij daar ervan ove r tu igd dat m e l k 
beter is dan een koek ; i k meen echter dat een Vt l i ter m e l k v o o r vee l kleuters te vee l is en dat % flesje 
vo ldoende z o u z i jn . ' 
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§ 7- KOSTEN V A N HET ONDERWIJS 
De kosten stijgen. Dit geldt niet alleen voor de bouwkosten, meer ook voor de prijzen van 
meubilair en ontwikkelingsmateriaal. 
Bovendien veroorzaakt liet uitblijven van rijksgoedkeuringen vaak extra onkosten. Is 
eenmaal een urgentieverklaring verleend, dan worden bouwpkn, bestek en begroting gereed 
gemaakt. Dan kan het nog jaren duren eer de rijksgoedkeuring afkomt. Intussen zijn de 
stukken vrijwel waardeloos geworden. Er zijn nieuwe bouwmaterialen, nieuwere vindingen, 
nieuwere inzichten gekomen, en het wordt noodzakelijk opnieuw een bouwplan te maken 
Op deze wijze zullen ook de kapitaalsvergoedingen moeten stijgen. De overschrijdingsbedra-
gen die uitgekeerd werden in de gemeenten die openbare scholen hebben, zijn bier en daar 
zeer hoog geweest. De bijzondere scholen die hiervan konden profiteren, krijgen op deze 
wijze wel een geweldige voorsprong ten aanzien van de minder gelukkige scholen in gebieden 
die geen openbaar kleuteronderwijs hebben. Vallen ze onder één bestuur, dan kan het voor-
deel nog gelijkelijk verdeeld worden, maar dat is voorzover ik weet betrekkelijk zelden het 
geval. 

Wat de exploitatievergoedingen betreft ligt alles zeer verschillend. De inspectrice in inspectie 
19 schrijft: 
'Van belang is het op te merken dat het onderhoud van gebouwen vaak wordt uitgesteld, omdat men 
volgens zeggen met toe kan komen met de normale vergoedingen. 
Een enkele school met gasverwarming kan met dc exploitatievergoeding niet uitkomen. Gelukkig is 
cr bij nieuwbouw nu de mogelijkheid ook in kleine scholen centrale verwarming te hebben, die in de 
exploitatie minder kostbaar is.' 

Ook van kleuterscholen die een gering aantal kleuters hebben, b.v. eenklassige scholen, en 
van scholen die minder dan 30 leerlingen mogen hebben, verneemt men nog wel eens de 
klacht dat de exploitatievergoedingen te laag zijn. 

§ 8. TOEZICHT 

Gedurende het jaar 1961 werkten 25 inspecteurs en inspectrices bij het rijksschooltoezicht 
kleuteronderwijs. 
Toen het de bedoeling was het korps uit te breiden en de inspecties opnieuw in te delen, 
werd uitgegaan van het laatst bekende aantal kleuterscholen. Een deling wees uit dat iedere 
nieuwe inspectie ongeveer 170 scholen zou moeten tellen. 
In verband met natuurlijke grenzen, provinciegrenzen en allerlei redenen van administratieve 
aard bleek het niet mogelijk dit aantal nauwkeurig aan te houden, zodat er inspecties kwamen 
waarvan sommige een wat groter, andere een wat kleiner aantal kleuterscholen telden. 
Zo waren er inspecties die 190 scholen telden, en andere met slechts 150 scholen. 
Hoe de verdere uitbreiding van het aantal kleuterscholen zou verlopen viel niet tc voor-
spellen. Deze heeft tot vreemde resultaten geleid, doordat de stijging in de ene inspectie soms 
zeer snel was, terwijl zich in een andere stilstand of een kleine daling vertoonde. 
Onderstaand overzicht geeft naast elkaar de basisgetallen bij de indeling en de stand van zaken 
omstreeks januari 1962. De laatste kolom is opgesteld aan de hand van binnenkomende 
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s t a t i s t i e k m o d e l l e n . H e t is m o g e l i j k dat i n deze k o l o m g e n o e m d e ge t a l l e n i n feite n o g iets 

h o g e r l i g g e n , d o o r d a t n a he t e i n d e v a n de t e r m i j n g e d u r e n d e w e l k e d c gegevens m o e t e n w o r -

d e n i n g e z o n d e n , n o g w e l eens ach te rs ta l l ige gegevens b i n n e n k o m e n . 

Inspect ie l 1 7 1 - 1 8 9 

Inspect ie 2 160 -17 8 

Inspect ie 3 1 7 1 - 1 8 6 

Inspect ie 4 160 -185 

Inspect ie 5 1 7 1 - 2 3 7 

Inspect ie 6 1 6 4 - 1 7 0 

Inspect ie 7 1 7 9 - 1 9 6 

Inspect ie 8 ( R o t t e r d a m ) 1 7 8 - 1 9 2 

Inspect ie 9 1 6 9 - 1 8 0 

Inspect ie 10 ( D e n H a a g ) 146-158 

Inspect ie 11 1 7 1 - 1 5 6 

Inspect ie 12 1 9 7 - 2 0 9 

Inspect ie 13 ( A m s t e r d a m ) 1 7 4 - 1 9 6 

Inspect ie 14 15 3 -181 

Inspect ie 15 1 7 4 - 1 8 9 

Inspect ie 16 1 6 3 - 1 9 2 

Inspect ie 17 I 7 3 - Ï 9 9 

Inspect ie 18 1 4 4 - 1 8 9 

Inspect ie 19 1 5 0 - 1 5 6 

I n s p e c t i ; 20 1 7 3 -1 91 

Inspect ie 21 1 4 4 - 1 6 8 

Inspect ie 22 1 5 2 - 1 8 6 

Inspect ie 23 1 9 1 - 2 11 

Inspect ie 24 1 7 1 - 1 7 2 

Inspect ie 25 166 -193 

U i t d i t o v e r z i c h t b l i j k t dat i n spec t i e 5 een zeer g r o t e aanwas v e r t o o n t , t e r w i j l o o k de i n -

specties 12 e n 23 de 2 0 0 o v e r s c h r e d e n . V e r s c h e i d e n e andere t e l l e n eveneens o n g e v e e r 2 0 0 

s c h o l e n . D i t is een b e h o o r l i j k aanta l , w i l de i n spec t eu r o f i n spec t r i ce w e r k e l i j k v a n d c s t and 

v a n z a k e n o p de h o o g t e b l i j v e n . D a t d i t n i e t m o g e l i j k is w a n n e e r i edere s c h o o l e e n m a a l i n de 

t w e e j a r e n w o r d t b e z o c h t , w i l i k h i e r n o g eens m e t n a d r u k v e r k l a r e n . U i t alles b l i j k t dat 

pe r sonee l smu ta t i e b i j he t k l e u t e r o n d e r w i j s v e e l m e e r v o o r k o m t d a n b i j andere t a k k e n v a n 

o n d e r w i j s . H e t is g e e n z e l d z a a m h e i d dat b i n n e n een t i j d s v e r l o o p v a n t w e e j a r e n he t gehe le 

pe r sonee l v a n een s c h o o l v e r v a n g e n is . 

T o c h is he t w e r k i n de inspect ies v e r g e l e k e n m e t v o r i g e j a r e n v e r l i c h t . D e inspec t r i ce i n 

in spec t i e 7 bes lu i t haa r j aa rve r s l ag d a n o o k m e t de v e r h e u g e n d e m e d e d e l i n g , dat he t spontane 

s c h o o l b e z o e k v o o r he t eerst i n een i n s p e c t i e p e r i o de v a n 13 jaar een r u i m e plaats heeft k u n n e n 

i n n e m e n . 

89 





C. L A G E R ONDERWIJS 

I. V E R S L A G V A N D E H O O F D I N S P E C T E U R I N D E E E R S T E 

HOOFDINSPECTIE 

Provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant 

§ i . ALGEMEEN 

N u ik, door mijn aanstaande pensionering, mij vermoedelijk voor de laatste keer aan mijn 
jaarverslag zet, meen ik, terugziende op de afgelopen 12 jaren, te kunnen verklaren, dat er 
wel een en ander is veranderd op het gebied van het lager onderwijs. 
De nieuwe opleiding aan de kweekscholen, dc werkzaamheden van de pedagogigschc centra, 
de stimulerende initiatieven van de Provinciale Commissie Sociaal Plan Noord-Brabant en 
andere dergelijke organen, de oprichting van regionale schoolraden, waardoor de schoolbe-
sturen tot meer activiteit worden aangezet, dc totstandkoming van oudercomités, de groeien-
de belangstelling van de ouders en niet te vergeten de goede samenwerking die is gegroeid 
met de verschillende instanties, het zijn alle factoren die niet hebben nagelaten een gunstige 
invloed uit te oefenen op de gang van zaken in de scholen. D e nieuwe inzichten op psycholo-
gisch, pedagogisch en didactisch terrein zijn voor het onderwijzend personeel dat er gebruik 
van kan en w i l maken, zeer belangrijk. 
Ik ben uitermate dankbaar dat ik deze ontwikkeling heb mogen meemaken en op bescheiden 
wijze heb kunnen bevorderen. 

Gunstige en ongunstige omstandigheden 
Het aantal leerlingen bij het gewoon lager onderwijs blijft geleidelijk dalen, terwijl als 
gevolg van de milde toepassing van artikel 56, tweede l id , der Lager-onderwijswet 1920, 
niet onmiddellijk tot vermindering van het aantal leerkrachten behoefde te worden over-
gegaan. O o k in zeer veel andere gevallen werd ruime toepassing gegeven aan genoemd wets-
artikel, hetgeen een aanzienlijke verlichting bracht met betrekking tot de klassebezetting 
van de scholen. 
Verschillende inspecteurs wijden hieraan een beschouwing. D e inspecteur in de inspectie 
Tilburg vertolkt de algemene mening als volgt: 

'Het blijkt dat het grootste deel der klassen, namelijk 479 van de 674, een bezetting van beneden 40 
heeft, en dat bijna 300 klassen een bezetting van minder dan 35 leerlingen hebben. Het euvel van dc te 
grote klassen begint aanzienlijk te verminderen en dit kan niet zo sterk meer als argument worden aan-
gevoerd, indien de leerkrachten aarzelen tot didactische vernieuwingen over te gaan. Dat deze ver-
laging van de klassebezetting thans reeds een feit is, is zoals wij opmerkten voornamelijk te danken aan 
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de vele boventallige leerkrachten, waarvoor de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen 
rijksvergoeding verleende.' 

De ruimtelijke voorziening bezorgt de inspecteurs veel moeilijkheden. Het tekort aan school-
ruimte schaadt het onderwijs in ernstige mate. Zeer in het bijzonder in 1961 zijn deze moeilijk-
heden toegenomen, enerzijds door de beperkte uitreiking van urgcntieverklaringen, ander-
zijds en vooral door de zeer vertraagde afgifte van de rijksgoedkeuring. In verschillende 
inspecties is het tekort aan de noodzakelijke schoolruimte dan ook belangrijk groter geworden. 

De inspecteur in de inspectie Venlo slaakt de volgende verzuchting: 

'Voor mijn ambtsgebied, dat 18 gemeenten met 142 lagere scholen omvat, bedroeg in 1961 de winst 
aan nieuwe ruimten slechts 6 klaslokalen en 2 gymnastieklokalen, met als gevolg dat: 
a. bij het begin van het lopende schooljaar voor 30 klassen geen normaal lokaal binnen het eigen ge-
bouw beschikbaar was en ccn, dikwijls onbevredigend, onderdak gezocht moest worden in veelal 
elders gelegen noodruimten; 
b. de voor de uitvoering van een modern leer- en opvoedingsprogram noodzakelijke nevenruimten 
niet beschikbaar komen; 
c. in zeer vele scholen het onderwijs in de lichamelijke oefening, een verplicht vak, zeer onbevre-
digend blijft, doordat de oefenzalcn ontbreken; 
d. zeer verouderde gebouwen, die eigenlijk moesten worden afgekeurd, in gebruik moeten blijven.' 

Daarnaast geeft de moeilijke personeelsvoorziening i n verschillende inspecties nogal zorg. Het 
grote tekort aan bevoegde leerkrachten bij het uitgebreid lager onderwijs duurt onvermin-
derd voort, hetgeen voor deze tak van onderwijs uitermate fnuikend is. Dat de personeels-
voorziening in het algemeen niet rooskleurig kan worden genoemd blijkt ook uit het feit 
dat gemeente- en schoolbesturen zich vaak grote inspanning moeten getroosten o m tot een 
enigermate verantwoorde benoeming van een schoolhoofd te geraken. Het huisvestings-
probleem speelt hier zeker ook een belangrijke rol . Het gevolg is dat goede reflectanten die 
geen behoorlijke toezegging kunnen krijgen voor een geschikte woning, zich terugtrekken. 
De inspecteur in de inspectie Apeldoorn heeft in zijn ambtsgebied opgemerkt, dat vele scholen 
voor g.l.o. in de richting gaan van een rooster met een minimumaantal uren met uitgebreide 
vakanties, en door uitbreiding van de onderwijstijd per dag slechts 4J dag per week werken. 
Hij schrijft verder: 

'Deze voortgaande inkorting of comprimering van de onderwijstijd is m.i. de grootste bedreiging van 
het onderwijs en van het Nederlandse schoolkind. Het waarschuwend rapport van het Nutssemi-
narium kan niet straffeloos worden geseponeerd. Kreeg het Nederlandse schoolkind van circa 50 jaar 
geleden gedurende zijn zesjarig verblijf op dc lagere school nog gedurende circa 7 335 klokuren les, 
thans is dit aantal geslonken tot circa 6 000 klokuren, terwijl dc kinderen dezelfde stof moeten door-
werken met minder scholairc begeleiding, cn dat in ccn tijd welke gejaagd, nerveus, ambivalent en vol 
verstrooiingsmiddclcn is. Ik geloof dan ook niet dat het juist is te klagen over de z.g. achteruitgang 
van het Nederlandse schoolkind en over de 'debilisering' van onze jeugd. Ik meen dat de onderwijs-
mensen en de schoolbesturen eerst maar eens dc hand in eigen boezem moeten steken. De welbekende 
waarschuwende circulaire van het Rooms-Katholicke Centraal Burau voor Onderwijs en Opvoeding 
van 16 juli 1960 is mij dan ook uit het hart gegrepen. Het heeft mij voorts getroffen hoeveel uloscholen 
in deze inspectie met een z.g. tropenrooster werken, zonder dat hier van een typisch tropisch klimaat 
gesproken kan worden, zij het dat de hevige regenval soms in die richting zou kunnen doen denken. 
Vele docenten dezer scholen geven dan 's middags les aan een lagere technische school of aan een land-
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of tuinbouwschool en/of des avonds aan een middelbare handelsavondschool of aan een avond-ulo-
school, om van de betaalde bijlessen maar niet te spreken. Het is dan moeilijk om dc desbetreffende 
figuren pedocentrisch inplaats van matcriocentrisch te leren denken. 
Het kind komt in ieder geval qua onderwijs en begeleiding hoe langer hoe meer tekort. Het is jammer 
dat deze onderwijzers of docenten blijkbaar niet onder de vigucur van art. 45 of 97 der Lager-onder-
wijswet 1920 vallen. , 
Het is een moeilijk, ondankbaar en een eenzaam avontuur, hier en daar de roosters wat meer op de 
belangen van het kind cn van het onderwijs ingesteld te krijgen, en het is triest te bedenken dat de vrij-
heid van het onderwijs voor een aantal scholen kennelijk te groot blijkt te zijn.' 

§ 2. WERKWIJZE DER SCHOLEN EN RESULTATEN 

Aantal scholen 
De uitbreiding van het aantal scholen heeft zich ook in het afgelopen jaar geleidelijk voort-
gezet. Nergens is gebleken dat er een tekort aan scholen zou bestaan, noch bij het openbaar, 
noch bij het bijzonder onderwijs. 
Bij het katholiek onderwijs openbaart zich hier en daar het streven tot het samenvoegen van 

jongens- cn meisjesscholen. 
D e verplaatsing van de bevolking, vooral i n de steden, geeft soms aanleiding tot het stichten 
van nieuwe scholen, waardoor in de stadskernen lokalen leeg komen, terwijl daaraan een 
grote behoefte dreigt te ontstaan aan de periferie. Naar mijn mening dient hier met de groot-
ste omzichtigheid te worden opgetreden, teneinde te voorkomen dat veel nuttige school-
ruimte verloren gaat. 
De inspecteur in de inspectie Apeldoorn merkt in dit verband het volgende op: 
'Stringente toepassing van het systeem der demarcatielijnen leidt zowel bij het openbaar als bij het 
bijzonder lager onderwijs nogal eens tot moeilijkheden. Er zijn verschillende scholen die door dit 
systeem ccn kwijnend bestaan leiden of dreigen te gaan leiden, vooral wanneer zich m bepaalde wijken 
een zekere ontvolking voordoet of de leeftijdsopbouw ongunstig is. Deze materie moet m.i. steeds 
nauwkeurig bezien en herzien worden en men moet bij de planning van nieuwe scholen er vooral 
tegen waken dat deze niet te dicht gebouwd worden bij bestaande scholen.' 

Werkwijze 
Hoewel de meeste scholen nog dc traditionele klassikale werkwijze volgen, kan niet gezegd 
worden dat dit nog plaats heeft op dezelfde wijze als voorheen. D e inspecteur i n de inspectie 
's-Hertogenbosch zegt hierover: 
'De geest van de klas en van de onderwijzer is namelijk meegegroeid met de evolutie van dc gemeen-
schap en ik meen in het algemeen te mogen stellen dat het kind zich, veel meer dan vroeger, als 
individu bewust is, zich ook als individu bewust mag zijn. In een goede klassegemeenschap is dit 
èn voor dc onderwijzer èn voor de leerling een winstpunt. Het geeft aanleiding tot een aantrekkelijke 
cn zeer vruchtbare klasse-orde, waarin opgewekt en efficiënt gewerkt kan worden. Het is die wel-
doende orde die Montessori deed spreken van één willigheid tussen klasseleider cn klasse. Ik tref zc aan 
in de beste klassen van mijn inspectie, in de contactscholen van het pedagogisch centrum cn bij de 
goede onderwijzers en onderwijzeressen van deze scholen in bijzondere mate.' 

Z i jn ambtgenoot in de inspectie Breda merkt op: 

'Telkens wanneer we een langere periode uit de geschiedenis van het onderwijs overzien worden we 
getroffen door de veranderingen die er in de scholen zijn gekomen op organisatorisch, didactisch en 

93 



Verslagen hoofdinspecteurs lager onderwijs 

opvoedkundig terrein; veranderingen die aantonen dat de school zich aanpast aan de nieuwe eisen die 
de maatschappij haar stelt. De verhouding van de school tot de maatschappij is nogal veelzijdig en zc 
is zeker niet in een eenvoudige formule uit te drukken. Dc school wordt door de maatschappij voort-
gebracht. Als zodanig is ze ervan afhankelijk als ccn kind van zijn ouders. In haar verschijningsvorm, 
in haar werkwijze, in haar bedienaren en haar leerlingen vertoont ze het stempel waarmee de maat-
schappij haar tekent en wijdt. De school wordt door de maatschappij ook gericht. Als zodanig is ze 
eraan onderworpen als een schip aan zijn rederij. In haar koers, in haar streven, in het doel dat zij zich 
stelt en in de middelen die zij aanwendt om dit doel te bereiken, herkennen wc de directieven die haar 
gebiedster, de maatschappij, haar meegeeft.' 

D e inspecteur in dc inspectie Sittard schrijft: 

'Mocht ik in mijn vorig verslagjaar gewagen van een toenemende, gezonde en positieve onrust bij het 
personeel omtrent dc ontmoeting met de leerlingen, de traditionele aanpak in het leerproces, het starre 
hanteren van geijkte methodes en werkwijzen, het onbevredigend blijven vasthouden aan het starre, 
klassikale systeem, waarin alle leerlingen in hetzelfde tempo op gelijke wijze hetzelfde programma in 
diepte en breedte in dezelfde tijd moeten afwerken, deze tendens tot het langzaam zelfkritisch afstand 
nemen van het traditionele heeft zich zeer langzaam voorgezet, zowel horizontaal als verticaal. 
In de verscheidene vergaderingen van hoofden, waarin ik gelukkigerwijze de gehele inspectie kon 
betrekken, heb ik juist in deze pedagogisch-didactische problematiek voorlichting kunnen geven en 
stimulerend kunnen optreden. Hoofden en personeel staan open voor deze beïnvloeding; hun geloof 
in het oude is aan het wankelen en het is de grote kunst verstaanbaar, concreet cn waar gestalte te 
geven aan het nieuwe. Dit is juist daardoor zo moeilijk doordat veel in het oude systeem nooit kan en 
mag worden verlaten, terwijl daarentegen heel wat in het nieuwe bij verkeerde interpretatie tot spie-
lerei, tot show kan worden, of infantiliserend schijnt. Het zal de grote opgave worden van deze gene-
ratie de juiste synthese te vinden, de brug te slaan van traditie tot integratie van de nieuwe verant-
woorde wetenschappelijke visies op de leerling, dc leerstof en het leerproces.' 

D e invloed van de pedagogische centra in dezen moet zeker stimulerend worden genoemd. 
De door deze instellingen genomen initiatieven hebben hier en daar reeds geleid tot verschei-
dene goede vernieuwingen, hetgeen mij uit verschillende inspecteursverslagen is gebleken. 

Z o constateert de inspecteur in de inspectie Eindhoven: 

' N u de vernieuwingen gedurende enige jaren reeds gestimuleerd en geleid worden door de pedago-
gische centra, nu er experimentecrscholen en contactscholen zijn, nu op cursussen en weekends ge-
spreksgroepen regelmatig en voortdurend de wenselijkheden bespreken en de mogelijkheden aan-
tonen, zijn er op verscheidene lagere scholen goede didactische wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn er in 
Eindhoven een zevental katholieke gewone lagere scholen die als contactscholen, onder supervisie van 
het katholiek pedagogisch centrum, samenwerken, onder directe leiding van de heer Hermans, hoofd 
ener school te Eindhoven. Vijfjaar lang hebben deze scholen nu reeds samengewerkt. Regelmatig 
houden zij bijeenkomsten waar individualisering van het onderwijs met behoud van het klassikale 
systeem door middel van differentiatie der leerstof, begeleiding van het kind, het aankweken van 
creativiteit, kernpunten van de besprekingen zijn; ervaringen worden uitgewisseld ,kennis wordt ge-
nomen van praktische resultaten en tentoonstellingen worden gehouden. Ter afsluiting van het eerste 
lustrum werd in juli 1961 een tentoonstelling georganiseerd. Ui t de vele werkstukken over een be-
paald object in groepsverband gemaakt door de verschillende lagere klassen van de betrokken zeven 
scholen bleek duidelijk, dat de boven aangegeven ideeën ook werkelijk gerealiseerd worden. Er be-
hoort enige moed toe regelmatig voort te blijven gaan met dergelijke goede praktijken, ondanks de 
overvolle klassen, die wel aanleiding moesten geven tot een klassikale didactiek. Een andere wijze van 
onderwijsvernieuwing, zij het niet speciaal een Eindhovens initiatief, is sedert enige jaren met veel 
ambitie en goede vrucht doorgevoerd op dc tweede protestants-christelijke uloschool tc Eindhoven, 
die als experimenteerschool is ingeschakeld bij het Christelijke Pedagogisch Centrum. In 1961 is men 
begonnen met de bekende low-stream. Het is nog te vroeg hierover uitvoerig te rapporteren.' 
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Bijzondere voorzieningen 

In ons onderwijsstelsel vormen de kinderen van de zwak- of asociale gezinnen een grote 
moeilijkheid. Verreweg de meesten van hen kunnen niet opgevangen worden in scholen 
voor buitengewoon lager onderwijs, waardoor voor het normale onderwijs aan de scholen 
voor gewoon lager onderwijs een grote handicap ontstaat. 
Toch wordt gepoogd de moeilijkheden te beperken, waarbij de steun van de overheid niet 
kan worden gemist. D e inspecteur in de inspectie Nijmegen merkt hierover het volgende op. 

'Een ander aspect van het werk dat mij dc laatste jaren boeit, is het probleem van de scholen met een 
belangrijk aantal kinderen uit zwak- of asociale gezinnen. In het belang van deze scholen en van de 
kinderen getroost het ministerie zich grote offers. Momenteel telt deze inspectie enkele tientallen 
boventallige leerkrachten, vrijwel allen door het ministerie gehonoreerd en voor het grootste deel, 
meen ik, geplaatst aan scholen als bovenbedoeld. In de stad Nijmegen tel ik thans reeds tien of elf 
scholen waar het aantal kinderen uit zwak-socialc gezinnen zo groot is, of waar de gevolgen van dat 
gezinskarakter zo duidelijk herkenbaar zijn, dat boventallige leerkrachten (moeten) worden toege-
staan. Dat dat aantal scholen in een stad met rond zeventig scholen voor gewoon lager onderwijs zo 
groot is, kan verklaard worden uit de omstandigheid, dat enerzijds terstond na de beide wereldoor-
logen noodwoningen zijn gebouwd in de onmiddellijke nabijheid van woonkernen voor burger-
gezinnen, terwijl anderzijds de sanering van de Nijmeegse benedenstad tot verplaatsing van de 
vroeger daar wonende bevolkingsgroep naar andere stadsdelen heeft geleid. Daardoor rijzen ook in 
scholen in geheel nieuwe wijken vragen welke men daar niet zou verwachten. Voor de eerstgenoemde 
situatie mag naar mijn mening zoal niet spoedig dan toch binnen afzienbare tijd een oplossing ver-
wacht worden doordat meer huizen beschikbaar komen.' 

Differentiatie 

Het is verheugend dat vele leerkrachten die de zorg hebben voor een grote klasse, zoveel 
mogelijk rekening proberen te houden met het verschil in aanleg en capaciteiten van hun 
leerlingen en de noodzakelijke differentiatie pogen te betrachten bij hun onderwijs. Een en 
ander geeft de inspecteur in de inspectie Zutphen aanleiding het volgende op tc merken: 

'Zoals ouders dikwijls, begrijpelijk, de meeste aandacht hebben voor een zorgenkind, dat inderdaad 
meer verzorging en liefde nodig heeft dan dc andere kinderen, zo zijn veel leerkrachten geneigd extra 
zorg te besteden aan de zwakbegaafde kinderen. Deze houding is te waarderen, maar nochtans niet 
geheel juist. Ook dc begaafde en zeer begaafde leerlingen hebben er recht op dat met hun belangen 
rekening wordt gehouden. Een en ander dient niet uitsluitend te geschieden ten voordele van het kind, 
maar ook uit economische overwegingen. Ons overbevolkte land heeft een zware strijd te voeren om 
zich staande te houden op dc wereldmarkt, en het zal zaak zijn dat alle krachten worden ingespannen 
om de plaats die wij veroverd hebben, te behouden. Meer dan kapitaal nog hebben wij m.i. nodig 
intellect en energie, geestelijke energie dan. Indien wij de kinderen wennen aan het volgen van een 
tempo dat verre ligt beneden hun kunnen, of aan het verrichten van een taak die te gemakkelijk voor 
hen is, bewijzen wij noch die kinderen noch ons land een dienst. Daarom is het toepassen van differen-
tiatie niet alleen pedagogisch cn psychologisch maar ook economisch gezien noodzakelijk. Ik geloof 
niet dat het stichten van scholen voor begaafde leerlingen gewenst is, omdat ik niet graag dc invloed in 
onze scholen zou missen die van deze leerlingen uitgaat. Er is niet alleen een nivellering naar beneden, 
ook naar boven. Dat wordt helaas wel eens vergeten.' 

Handwerken 

D e inspectrice in de inspectie Nijkerk had zich in het afgelopen jaar tot taak gesteld een groot 
aantal scholen tijdens de handwerklessen te bezoeken. Daarbij is haar gebleken dat het onder-
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wijs in de nuttige handwerken staat o f valt met de onderwijzeres die het vak verzorgt. 
Hoewel natuurlijk altijd veel afhangt van de man o f de vrouw voor de klas, constateerde de 
inspectrice dat dit, meer dan bij enig ander vak, het geval is met het handwerkonderwijs. Zij 
schrijft o.a.: 

'Zijn bij alle andere vakken de resultaten zeer uiteenlopend, bij het vak nuttige handwerken is dit nog 
veel meer het geval. Het leerplan bevat vaak geen duidelijke richtlijnen, terwijl de interpretatie van 
het leerplan dikwijls zeer vrij is. Grondige voorbereiding van de les is voor dit vak onontbeerlijk, maar 
ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat in tal van scholen deze voorbereiding ontbreekt, evenals 
de nazorg. Te weinig onderwijzeressen realiseren zich dat 'nuttige' betekent: zinvol in deze tijd 
passend. Ook wordt in tal van scholen te hoog gegrepen, en de kinderen moeten technieken uitvoeren 
en voorwerpen vervaardigen waartoe ze niet in staat zijn. De scholen waar men het werk eenvoudig 
en kinderlijk houdt, geven de beste resultaten.' 

Verkeersonderwijs 

O o k i n het afgelopen jaar hebben op mijn verzoek de inspecteurs bijzondere aandacht 
besteed aan het verkeersonderwijs op de scholen. Vele inspecteurs melden dat aan dit onder-
wijs behoorlijke zorg wordt besteed. 
Toch worden niet algemeen optimistische geluiden vernomen. Z o schrijft de inspecteur 
in de inspectie Roosendaal: 

'Een over deze aangelegenheid gehouden enquête wettigt echter de conclusie, dat niet overal vol-
doende aandacht geschonken wordt aan dit belangrijke bclcvingsonderwijs. 
Helaas telt de inspectie nog verschillende scholen waar zeer kennelijk te weinig aan de praktijk wordt 
gedaan: de eisen van het toelatingsexamen voor de middelbare school laten hier blijkbaar niet toe, dat 
ook nog praktijktijd verdaan (!) wordt aan verkeersonderwijs.' 

De inspecteur in de inspectie Sittard plaatst de volgende opmerkingen: 

'Een enkele school legt in haar leerplan meer de nadruk op verkeersopvoeding dan op verkeersonder-
wijs. Dit waren voor mij aangename klanken, die echter zelden werden vernomen. De opvoeding tot 
verkeer, tot zelfbeheersing, tot eerbied voor leven en goed van de ander, tot naastenliefde en sportivi-
teit, tot groot verantwoordelijkshcidgevoel, moet primair zijn. 
Zoals volgens prof. Kohnstamm de opvoeding culmineert in de gewetensopvoeding, zo moet hier de 
vorming van een 'verkeersgeweten' op het eerste plan staan. In deze geest moge het verkeersonderwijs 
op onze scholen zich ontwikkelen.' 

Met de opmerkingen van de inspecteur in de inspectie Doetinchem kan ik volledig instemmen. 
Hij schrijft: 

'Ik kom hoe langer hoe meer tot de overtuiging dat het noodzakelijk is, dat dit vak als afzonderlijk 
verplicht vak aan de in artikel 2 van de Lagcr-ondcrwijswct genoemde vakken wordt toegevoegd, 
en losgemaakt wordt van het vak aardrijkskunde. Ik geloof namelijk dat in alle klassen verkeersonder-
wijs moet worden gegeven en dat het vooral in de drie laagste klassen praktisch gehouden moet 
worden, dus zonder boekjes en verdere leer- en hulpmiddelen. Ik vrees dat het vak nu maar ergens 
'onderduikt', dat veel onderwijzers en onderwijzeressen denken dat dit een vak voor de hogere leer-
jaren is, waar men immers ook opleidt voor het verkeersexamen, en er daarom te weinig aan doen. 
O f - wat even erg is - de kinderen leuke boekjes er over laten doorlezen, terwijl ze nog te klein zijn om 
wat ze in een boekje vinden, toe te passen in de praktijk op de straat.' 

Vijfdaagse werkweek 

Verschillende inspecteurs geven een beschouwing over de vijfdaagse schoolweek, een zaak die 
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eigenlijk nergens een duidelijke ontwikkeling vertoont. Over het algemeen wordt in deze 
aangelegenheid een afwachtende houding aangenomen. 
De inspecteur in de inspectie Venlo merkt op: 

N u echter de maatschappij overvallen is door dc vijfdaagse werkweek zal de problematiek in deze wel 
van ernstiger aard worden. Nog geen der scholen in deze inspectie is op grond van de verkorte werk-
week tot invoering van de schoolvrije zaterdag overgegaan. Bij de 16 scholen waar deze wel bestaat is 
dit eerder op andere gronden geschied. Nochtans is te verwachten dat de kwestie brandend wordt 
zodra het betere jaargetijde gaat aanbreken. De onderwijswereld, tot heden afkerig van de schoolvrije 
zaterdag om tal van zeer aanvaardbare redenen, zal, verwachten we, minstens tot een compromis 
moeten komen: geen school op zaterdag tijdens de zomermaanden, al of niet met behoud van de vrije 
woensdagmiddag.' 

In de inspectie Eindhoven is een onderzoek ingesteld en het probleem voorgelegd aan de 
direct belanghebbenden, de ouders. D e inspecteur meldt: 
'Op mijn verzoek heeft de dckanale ouderraad te Eindhoven door bemiddeling van de oudercomités 
van de rooms-katholieke scholen voor lager onderwijs een enquête gehouden onder de ouders van 
schoolgaande kinderen om hun menig te peilen over de vijf- of zesdaagse schoolweek. Deze enquête 
werd gehouden in april en mei 1961. Alle rooms-katholieke scholen in de stad hebben tot nu toe de 
zesdaagse schoolweek, terwijl verreweg de meeste, en alle grote, bedrijven reeds de vijfdaagse werk-
week hebben ingevoerd. 
Doordat een zeer groot percentage van de beroepsbevolking op zaterdag vrij had, en alle nict-katho-
lieke lagere scholen al sedert jaren op zaterdag geen onderwijs geven, was de vraag gerezen of de 
rooms-katholieke scholen zich hierbij zouden aansluiten. Dc ouders zijn in dezen direct belanghebbend. 
Vandaar dat zij hun mening kenbaar wilden maken aan de schoolbesturen. De enquête was uitstekend 
opgezet, ze werd nauwkeurig uitgevoerd en de resultaten werden behoorlijk statistisch verwerkt, 
onder leiding van ccn socioloog. Er werden 4 500 formulieren uitgezet bij de scholen voor gewoon 
lager onderwijs, zodat de uitslag representatief kon worden geacht voor alle ouders met kinderen op 
de lagere school. Principieel werd geen enkele mening opgedrongen, zodat geen stemming werd ge-
kweekt. De volledige lijst van vragen en de samenvattende overzichten van de antwoorden werden 
inmiddels gepubliceerd. We moeten hier echter volstaan met de vermelding van enige belangrijke 
resultaten. 
Hoezeer het probleem de ouders interesseert en hoe goed deze enquête was voorbereid blijkt wel 
hieruit, dat 97% der uitgezonden formulieren ingevuld werd teruggezonden. Slechts 1% (44) der 
formulieren was niet betrouwbaar of onvolledig. 
Voorstander van een vijfdaagse schoolweek toonde zich 70%, tegenstander 25%, neutraal bleef 4,5%, 
wisselend vóór en tegen was 0,5%. Bij de groep handarbeiders (39% van het totale aantal) bestaat een 
zeer duidelijke voorkeur voor een vijfdaagse schoolweek (81%). Bij de groep hoofdarbeiders ligt het 
percentage voorstanders 11% lager. Bij de middenstanders was 59% voorstander. In de vrije be-
roepen is daarentegen slechts 41% voorstander en 53% tegenstander. De mening der ouders hangt 
samen met de gezinsgrootte. Hoe meer kinderen hoe meer tegenstander, hoe minder kinderen hoe 
groter voorstander van de vijfdaagse schoolweek. Naarmate het aantal schoolgaande kinderen groter 
is, verklaren de ouders zich meer tegen. Is het aantal werkende kinderen groter, dan zijn er meer voor-
stander. Bij dc ouders die hun kinderen voortgezet onderwijs laten volgen is het aantal dat zich tegen-
stander toont groter. De voorstanders van een vijfdaagse schoolweek hebben voor 59% reeds een vijf-
daagse werkweek en 32% niet. 
De tegenstanders van een vijfdaagse schoolweek hebben voor 31% reeds een vijfdaagse werkweek 
terwijl 60% geen vrije zaterdag heeft. De mening der ouders over dc lengte van de schoolweek 
correleert dus positief met de gezinssituatie, met het al of niet beleven van een vijfdaagse werkweek. 
Het is interessant enige motiveringen van 'voor' en 'tegen' te beluisteren.' 

Hij deelt tenslotte mede: 
'Tot zover enige meningen van ouders. 
En het resultaat voor het schooljaar 1961-1962 voor de rooms-katholieke lagere scholen: de zesdaagse 
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schoolweek gaat normaal door, behalve in de maanden juni en juli . Dan is het 's zaterdags vrij. Het 
aantal schooluren blijft dan toch ruimschoots voldoende.' 

Het ulo 

Het uitgebreid lager onderwijs mag zich in een constante groei verheugen. Het aantal leer-
lingen is ook in het afgelopen jaar toegenomen. Ik kan constateren, en dit te beter doordat 
ik er door mijn functie van voorzitter van rijksgecommitteerden bij de mulo-examens zo 
nauw bij betrokken ben, dat de leerkrachten in deze belangrijke tak van het Nederlandse 
onderwijs, die nu juist niet de meest intelligente leerlingen van het voortgezet onderwijs telt, 
zich met grote ijver en toewijding van hun taak kwijten. Hierdoor worden voor een groot 
aantal leerlingen resultaten bereikt waarvoor ik veel waardering heb. Het is daarom te be-
treuren dat deze tak van onderwijs zo zwaar te lijden heeft van het gebrek aan bevoegde leer-
krachten, al is dan in het afgelopen jaar enige verbetering ingetreden. Z o heeft de inspecteur 
in de inspectie Roermond uit een vergelijking met de toestand in het jaar 1960 geconstateerd, 
dat het aantal bezitters van een m.o.-akte en het aantal van hen die minstens twee der l .o.-
akten /, m, n, 0 en p bezitten, is toegenomen, terwijl de inspecteur in dc inspectie Sittard op-
merkt dat dc bevoegdhedenpositie bij het ulo verheugend beter is geworden dan het vorige 
jaar. D e inspectrice in de inspectie Nijkerk is zo gelukkig te kunnen mededelen, dat de 119 
leerkrachten die bij het ulo werken, 214 ulo-akten bezitten. Daarbij dient te worden opge-
merkt dat wanneer een onderwijzer voor hetzelfde vak een lagere en een middelbare bevoegd-
heid bezat, alleen de hoogste is meegeteld. Inderdaad is in deze inspectie reden tot tevreden-
heid, doch dc toestand in vele andere inspecties is minder rooskleurig. 

§ 3. LEERLINGEN EN OUDERS 

Aantal leerlingen 

Verschillende inspecteurs maken, zoals reeds eerder is opgemerkt, melding van een verdere 
langzame daling van het leerlingenaantal op de scholen voor gewoon en voortgezet gewoon 
lager onderwijs, terwijl het aantal leerlingen op de scholen voor uitgebreid lager onderwijs 
i n het afgelopen jaar nog stijgende is geweest. Verwacht wordt echter dat in de naaste toe-
komst ook deze scholen een daling van het leerlingenaantal te zien zullen geven. Indien 
dit een verlichting zal betekenen in het tekort aan bevoegde leerkrachten bij dit onderwijs, 
mag dit als een wintpunt worden beschouwd. 

Gedrag der leerlingen 

Verschillende inspecteurs wijden een beschouwing aan het gedrag van de leerlingen, dat 
zichtbaar wordt beïnvloed door de tijdgeest. Zij zijn bepaald lastiger, o f mischien beter gezegd 
moeilijker dan vroeger. In hun houding tegenover de leerkrachten zijn ze over het algemeen 
onbevangener en vrijmoediger geworden, terwijl in vele gevallen de vrijmoedigheid over-
slaat tot vrijpostigheid. 
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Verschillende malen kan men de klacht horen, dat het toch zo moeilijk is de leerlingen voor 
het onderwijs te interesseren. Een teruggang van de ijver valt algemeen te bespeuren. 

In dit verband schrijft de inspecteur i n de inspectie Ede: 
'Maar wat stellig achteruitgaat is het vermogen zich te concentreren. Hoe langer hoe korter wordt de 
tijd dat de onderwijzer alle aandacht heeft en de klas met ccn bepaald onderwerp of probleem boeien 
kan. Ook kunnen dc kinderen moeilijk ccn tijdlang achtereen intensief met hun werk bezig blijven, 
ongedurig en gauw afgeleid als ze zijn. De schuld van het verminderen van de aandachtsconcentratic 
op school geven de leerkrachten algemeen aan de gezinnen. Vooral dc televisie moet het ontgelden. 
De kinderen gaan te laat naar bed, waardoor zij op school niet fris en helder genoeg zijn. Zij worden 
thuis door radio of televisie op dusdanig intensieve, c.q. sensationele wijze op de hoogte gebracht van 
de huidige of vroegere actuele gebeurtenissen of maatschappelijke toestanden, dat het de onderwijzer 
met behulp van de gewone hem op school ten dienste staande middelen als woord en aanschouwings-
materiaal niet goed meer lukt de belangstelling van de leerlingen te wekken en de aandacht een poos 
vast te houden.' 

Schoolverzuim 

D e Leerplichtwet, gesteund door de steeds meer ontwikkeling eisende maatschappij, heeft 
in de eerste vijftig jaren van haar bestaan een zodanig heilzame werking gehad, dat zij zich 
zelve overbodig heeft gemaakt voor de meeste groeperingen van het Nederlandse volk. 
D i t is de mening van de inspecteur in de inspectie Heerlen, welke ik kan onderschrijven. 
Toch blijft het ongeoorloofd schoolverzuim in verschillende streken hardnekkig voortduren. 
D i t is vooral het geval waar een slappe vervolging wordt toegepast; de procedure is dan veel 
te lang en bij het opleggen van boetes wordt een te grote mildheid getoond. Verschillende 
inspecteurs klagen daarover. 
De inspectrice in de inspectie Nijkerk meldt, dat door de voortdurende activiteit van het 
onderwijzend personeel het ongeoorloofd schoolverzuim op de terugweg is. Zi j deelt mede 
dat in het dorp Wezep, nadat daar boetes van f 60 en f 100 waren opgelegd, het ongeoorloofd 
verzuim begon te verminderen. 

Huisonderwijs 

Dezelfde inspectrice maakt er melding van, dat in 1961 vi jf kinderen huisonderwijs ontvingen. 

Zij maakt daarbij de volgende aantekening: 

'Een van deze kinderen ,een meisje dat door haar nerveuze aard niet normaal de school kon bezoeken, 
werd in 1961 twaalf jaar. Haar toestand was inmiddels zoveel verbeterd dat zij als leerlinge van de 
landbouwhuishoudschool kon worden ingeschreven. Volgens dc mij ten dienste staande gegevens ver-
toonde haar kennis weinig hiaten zodat zij niet het gevoel heeft bij andere kinderen van haar leeftijd 
achter te staan. Zowel voor de onderwijzer, die haar ruim twee jaar heeft les gegeven, als voor de 
moeder van het meisje, die al die tijd heeft gezorgd dat haar dochtertje het opgegeven werk maakte 
cn leerde, is dit een reden tot grote voldoening.' 

Belangstelling van de ouders 

Bij het lager onderwijs is de belangstelling van dc ouders voor de school van jaar tot jaar 
groeiende. De drang gaat naar meer onderwijs, meer ontwikkeling, zodat hun kinderen een 
betere maatschappelijke positie kunnen verkrijgen. Het succes van de grote publiciteit, 
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uitgaande van de overheid, de pers - waarbij de schoolperiodieken niet mogen worden 
vergeten - de radio en de televisie mag zeker niet worden onderschat. 
In het algemeen kan worden gesteld dat goed lager onderwijs door de ouders zeer wordt ge-
waardeerd. D i t blijkt o.a. uit de steeds drukker bezochte ouderavonden, op vergaderingen 
van oudercomités , bij demonstratielessen e.d., waar de ouders niet langer de stille toehoor-
ders zijn maar zelf over de gang van zaken op de scholen willen meespreken. M e n is niet meer 
met alles tevreden. Dat dit ook kan leiden tot een ongewenst rechtstreeks ingrijpen van de 
ouders kan zo af en toe in de krant gelezen worden. Een enkel voorbeeld. In een Brabants 
dorp weigerden in september van het afgelopen jaar de ouders van alle leerlingen van een 
bepaalde klasse hun kinderen naar school te zenden wegens vermeende ongeschiktheid van de 
betrokken onderwijzer. Bi j een andere school zijn een felle actie en oppositie gaande tegen 
het beheer van het schoolbestuur. 
Een enkele maal werd de bemiddeling ingeroepen van de inspecteur o m gerezen moeilijk-
heden tussen het oudercomité en het hoofd der school uit de weg te ruimen. 

§ 4. ONDERWIJZEND PERSONEEL 

Personeelsvoorziening 

Niet alle inspecteurs zijn zo gelukkig als die van Maastricht. Hi j deelt mede dat de personeels-
voorziening i n zijn inspectie geen of hoegenaamd geen moeilijkheden heeft opgeleverd. 
In verschillende verslagen las ik dat dank zij de hulp van de gehuwde onderwijzeressen en de 
gepensioneerden het tekort aan leerkrachten niet groot is geweest, en het zelden gebeurde 
dat bij afwezigheid van een onderwijzer o f een onderwijzeres geen vervanger of vervangster 
kon worden gevonden. 
Andere verslagen maakten echter melding van constante moeilijkheden die vacatures, vooral 
tijdelijke, opleverden. Het naar huis zenden van klassen o f roulering was daarvan nog al eens 
het gevolg. Ik heb evenwel niet kunnen ontdekken dat dit verschijnsel ergens was uitgegroeid 
tot een onhoudbare toestand. 
Hoe het ook zij, vast staat dat de gehuwde onderwijzeres een anders waarschijnlijk belangrijk 
tekort opvangt. In mijn hoofdinspectie ligt het percentage van de gehuwde onderwijzeressen 
tussen 7 en 15. De inspecteur i n de inspectie Sittard spreekt van een toeneming van het aantal 
gehuwde onderwijzeressen met 25%. 
D e uitkeringsregeling lager onderwijs werkt hierbij uitermate gunstig. Het is evenwel te be-
treuren dat het niet moeilijk is verschillende voorbeelden van misbruik van deze regeling 
aan te halen. 

Toewijding en geschiktheid 
Met voldoening kan ik vaststellen dat de meeste leerkrachten die bij het lager onderwijs 
werkzaam zijn, met grote toewijding en ijver en met het noodzakelijke idealisme hun moei-
lijke taak i n de school vervullen, vanzelfsprekend ieder naar de mate van de hem toebedeelde 
talenten. 
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Toch, de verslagen van de inspecteurs lezend, ontkom ik niet aan de indruk dat vooral de 

jongere generatie in zekere opzichten te kort schiet. 

D e inspecteur in de inspectie Apeldoorn drukt zich in dit opzicht voorzichtig en elegant uit, 

waar hij zegt: 

' D e onderwijzers of'opvoeders per procurat ie ' moeten i n h u n taakbesef, verantwoordel i jkheidsgevoel 
en j v e r eenTdagehjks voorbee ld zijn en b l i jven v o o r dc schoolgaande j eugd , die 
het goede exempel . H e t k o m t mij v o o r dat de oudere generatie b e r i n beter slaagt dan dc jongere . 

Z i jn ambtgenoot in de inspectie Eindhoven merkt het volgende op: 

' D e jongere generatie is minder n a u w k e u r i g bij al lerlei kleine, maar toch h ^ ^ j f ^ ° ^ ^ ' ± . 
nette correctie c n een ve rzo rg d handschrift. Z i j is minder v o r m e l i j k en meer zichzelf. Enerzijds gc-
S k i g M a a r zij s o o k wa t haastig, wa t s lordig . Z i j denkt r u imer maar is o o k g " « ^ c n ^ 
W w e r k Haa r toewi jd ing is groot , maar zij beseft niet vo ldoende dat i n het onderwijs regelmaat en 
nauwkeur ighe id , rust i n orde alti jd belangrijke voorwaarden zul len b l i jven v o o r een gezonde en t -
w i k k e l i n g van het denken en doen van het schoo lk ind . 

D e inspecteur in de inspectie Valkenswaard constateert als i n vorige jaren, dat de eigen kennis 

van de jongere leerkrachten zo vaak te wensen overlaat. Hij illustreert dit met een enkel 

voorbeeld. 
' In de zesde klas ener school w e r d i n een taaloefening de volgende ve rvoeg ing aangeleerd door het 
zeer j o n g e hoo fd der schoo l : 
H i j vermijdde een ongeluk door snel rechts uit te w i j k e n . 
H i j zweerde een dure eed z i c h te w i l l e n wreken . 
H e t hoo fd was z ich van geen fout bewust toen i k na afloop van de les hiernaar informeerde. ' 

De inspecteur in de inspectie Heerlen sluit zich hierbij aan, cn naar oorzaken van een en ander 

zoekend, concludeert hi j : 

' H e t spreekt vanze l f dat een onderwi jzer een degelijke pedagogische en didactische v o r m i n g moet 
ontvangen en bovend ien inzicht kr i jg t i n dc k inderpsychologie M a a r tevens m a g geëist w o r d e n dat 
m de leerstof v a n de v a k k e n van de lagere school niet alleen beheerst, d o c h er b o v e n staat Ik heb 
echter de ove r tu ig ing dat bij de onderwi jzersople id ing het accent te veel gelegd w o r d t op het peda-
g o g f s c h ^ 
die de onderwi jzer v o o r een veran twoorde ui toefening van zi jn functie dient te bezitten. O i w o L d o c n d e 
ftofteteS n^anifi»^ * & v a k k e n rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkennis , 

KS^belS^KSuwe kweekschoolwe t i n de onderwi jzersople id ing heeft aangc-
b r l c T t , moerwoTdënggewezen op deze ernstige leemte, die i n het belang v a n het volksonderwi js 
spoedig moet w o r d e n opgevu ld . ' 

In het verslag van de inspecteur in de inspectie Zutfen lees i k : 

' M i j n s inziens k a t het gedrag v a n de j o n g e leerkrachten n o g vee l te wensen over , v o o r a l wa t het :op-
treden b i i sollicitaties betreft. In vo r ige ja ren is h ierover o o k al gesproken maar het b l i jk t n o d i g 
nierop de aanStt lbl i jven vestigen. H e t k o m t herhaaldelijk v o o r dat een solhcitant na een proefles 
de vraag o f hij een benoeming accepteert, bevestigend beantwoordt , maar dat hij nadien, zelfs ind ien 
de benoeming reeds heeft plaats gehad, telefonisch laat afweten. D a t m e n daardoor een gemeente- o f 
sdiooftestuur ernstig dupeert o f i n grote moei l i jkheden brengt schijnt dc dames' en de heren w e i n i g 
ï X S S S m e n P t c g e n de simpelste eisen van de wel levendhe id handelt schijnen deze heden 
niet rbTseffèn V o o t de leer l ingen v a £ v .g .Lo . - scho len w o r d e n politessebockjcs aangeschaft, en dat is 
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goed Ook voor uloscholen lijken mij deze boekjes niet overbodig, maar stellig zijn deze boekjes 
voor de kweekscholen zeer noodzakelijk.' 

N o g w i l ik aanhalen wat de inspecteur in dc inspectie Waalwijk in dit verband opmerkt: 

'Doordat zo gemakkelijk elders een betrekking is te verkrijgen, wordt onder een deel van de leer-
krachten de ijver en daardoor de zorg voor hun werk minder. Bijzonder blijkt dit uit het feit dat te 
veel leerkrachten op het laatste nippertje komen binnenwippen cn bij het einde van de schooltijd zo 
snel mogelijk verdwijnen. Zo vertrokken enkele onderwijzeressen te D . tc vroeg om een bus te halen 
Zij konden het met opbrengen de bus van een half uur later te nemen. Het moest niet nodig zijn op 
zulke tekortkomingen tc moeten wijzen.' 

Militaire dienst 

D c inspecteur in de inspectie Tiel signaleert een naar mijn mening ernstig euvel, dat in de 
toekomst vermeden zou kunnen worden indien de betrokken autoriteiten bij uitstel van 
militaire dienst, vervroegd klein verlof o f ontslag uit de dienst, steeds een termijn zouden 
stellen gedurende welke de betrokken onderwijzer aan een bepaalde school werkzaam zou 
moeten blijven. 

Studiezin 

O p dit terrein hebben niet alle inspecteurs gelukkige ervaringen. Z o schrijft de inspecteur 
in de inspectie 's-Hertogenhosch, dat het hem wel met enige zorg vervult dat zo weinig jonge 
onderwijzers cn onderwijzeressen van dc overvloedige gelegenheden tot verdere studie 
gebruik maken. 

Daartegenover heeft de inspecteur in de inspectie Tiel de indruk, dat jonge onderwijzers die 
in het bezit zijn van dc volledige bevoegdheid en zich dus geen zorgen behoeven te maken 
over het behalen van de hoofdakte, vrijwel allen de studie voor een o f andere lagere akte 
opvatten. Voora l de studie voor Duits l.o. blijkt in trek te zijn, terwijl voor Frans minder 
belangstelling bestaat. Van bewuste studie ter vermeerdering van de vakbekwaamheid heeft 
deze inspecteur evenwel weinig kunnen bespeuren. 
O o k andere inspecteurs menen een verhoogde studiezin te kunnen waarnemen. 
D e inspecteur in de inspectie Boxmeer verstrekt nauwkeurige gegevens. Hi j heeft geconsta-
teerd dat van dc 791 verplichte onderwijzers 144 zich voorbereiden voor een l.o.-akte; 51, 
van wie er 20 bij uloscholen werkzaam zijn, studeren voor een m.o.-akte. Hierdoor bedraagt 
het aantal studerenden in zijn inspectie bij het ulo 50%, bij het overige lager onderwijs 20%, 
hetgeen een niet onaanzienlijke verbetering betekent ten opzichte van het vorige jaar. 

§ 5- SCHOOLGEBOUWEN 

Hoewel er zeker resultaten zijn bereikt, moet het afgelopen jaar uit het oogpunt van scholen-
bouw een minder gelukkig jaar worden genoemd. Het lijkt wel o f er een zwarte schaduw is 
getrokken over het bouwbeleid. Reeds lang goedgekeurde definitieve plannen konden niet 
tot uitvoering komen. Het lange wachten op de rijksgoedkeuring wekt bij velen misnoegen. 
De in het verleden zo vaak bepleite vervanging van sterk verouderde cn vaak in deplorabele 
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toestand verkerende gebouwen kon in verreweg de meeste gevallen niet verwezenlijkt 
worden. Verschillende scholen konden niet voor een noodzakelijke ingrijpende sanering in 
aanmerking komen. 
Intussen mag ik niet verhelen dat verscheidene inspecteurs met vreugde de vooruitgang 
memoreren die zij kunnen constateren in hun inspecties. Z o vermeldt de inspecteur m de 
inspectie Arnhem, dat 6 5 % van de gebouwen in goede tot zeer goede staat verkeert. D e 
inspecteur in de inspectie Maastricht kan 60 % noemen. De inspecteur in de inspectie Ede merkt 
op dat de meeste schoolgebouwen wel in een behoorlijk goede o f zelfs uitstekende toestand 
verkeren, terwijl de inspecteur in de inspectie Heerlen constateert dat de conditie van de 
gebouwen, uitgezonderd die welke van mijnschade hebben te lijden, goed is. 

Inwendige sanering 
In verschillende inspecties werd voor de vervanging van verouderd meubilair, ondeugdelijk 
sanitair, onvoldoende verlichting en slechte vloeren een meerjarenplan opgemaakt, teneinde 
na een nauwkeurig onderzoek volgens een vastgestelde urgentie in de loop van de jaren tot 
vernieuwing over te gaan. Z o wordt i n de gemeente Eindhoven voorlopig f250 000 per jaar 
daarvoor uitgetrokken. Het ligt in de bedoeling een en ander per school uit te voeren, zodat 
in één jaar alles ter hand wordt genomen en een school die daarvoor in aanmerking komt, in 
zijn geheel wordt opgeknapt. 

§ 6. BIJZONDERE VOORZIENINGEN 

Geneeskundige inspecteurs 

In het afgelopen jaar heb ik de geneeskundige inspecteurs van de volksgezondheid in een van 
de maandelijkse inspecteursvergaderingen ontvangen. D e bespreking met hen over verschil-
lende problemen waarbij de beide inspecties betrokken zijn, hebben vruchtbaar resultaat 
opgeleverd. Afgesproken werd jaarlijks een dergelijke bijeenkomst te organiseren. In 1962 
zullen aan de orde worden gesteld het Bouwbesluit, de T.b.c.-wet c a . en de schoolpsycholo-
gische diensten. 

Expressie 
Reeds verschillende malen heb ik in mijn jaarverslag melding gemaakt van bijzondere activi-
teiten die in Eindhoven ontwikkeld worden. De Stichting Kunstzinnige Vorming Eindhoven, 
die zich al jaren beijvert de jeugd van het lager cn alle voortgezet onderwijs op verschillende 
terreinen van kunst te leren genieten en die de creatieve vorming van kleine groepen kinderen 
buiten schooltijd bevordert, heeft in 1961 een nieuw initiatief genomen, dat in de toekomst 
voor de jeugdvorming in het algemeen en voor het onderwijs in het bijzonder van groot 
belang kan zijn. D e inspecteur schrijft erover: 

'Naast het jeugdatelier en de cursussen in beeldende technieken werd nu een nieuwe cursus opgezet in 
vrije expressie door woord en gebaar. De cursus werd georganiseerd in samenwerking met dc aka-
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demie voor Expressie door Woord en Gebaar te Utrecht. Hij werd gegeven in 12 lessen voor onder-
wijzers cn onderwijzeressen, door mejuffrouw E. Gerritsen. 
Uitgegaan werd van het volgende: Creatief bezig zijn vereist een persoonlijke inzet. Willen wij in ons 
onderwijs kinderen tot vrije expressie in woord en gebaar, werkelijk tot creativiteit brengen, dan is 
het eerst en vooral nodig dat zij die hierbij leiding geven zelf ervaring hebben opgedaan in eigen 
spel. Voor een juist begrip van het spel van anderen is deze ervaring heel belangrijk. Pas daarna kan 
men anderen hetzelfde leren ervaren en leiding geven bij het spel van en door anderen. Het doel van dc 
cursus was dan ook: 1) eigen spelervaring op verschillende gebieden; 2) het ordenen en vormgeven; 
3) expressie door woord en gebaar in de praktijk, in eigen werkkring. De cursus omvatte het zelf uit-
werken van spelen, spelen met poppen en maskers, bewegingsimprovisatie met ritme en muziek, 
socio-drama, kostuum-improvisatie, schimmenspel en de praktijk van het leidinggeven bij spelen. 
De theorie werd alleen via de praktijk behandeld. In twee parallel lopende cursussen hebben 40 dames 
en heren, religieuzen en leken, de cursus van 12 lessen volledig, met ambitie en met succes gevolgd. 
De cursus werd besloten met een weekend voor de beide groepen gezamenlijk. De leiding berustte bij 
de heer A . J. Bal, nationaal inspecteur voor het onderwijs in België, die zich op uitnemende wijze van 
zijn taak heeft gekweten. Het enthousiasme van de cursisten bleek zo groot te zijn, dat zij niet alleen de 
beste propagandisten werden voor een nieuwe cursus, maar dat ook om een vervolgcursus werd ge-
vraagd. Deze, die eveneens 12 lessen telt, is momenteel aan de gang. Na afloop hiervan zal opnieuw 
bezien worden of cr voldoende belangstelling is voor het organiseren van ccn kadercursus. 
In de bedoelde cursussen werd in het bijzonder aandacht geschonken aan de spelvreugde, creativiteit 
en de mogelijkheden die er liggen in zeer verschillende situaties, zodat de cursisten de expressie door 
woord en gebaar na 12 lessen ook kunnen toepassscn in hun eigen school en klas.' 

Culturele vorming 

M e t genoegen kan ik constateren dat i n steeds meer inspecties op de een o f andere manier aan 
culturele vorming wordt gedaan. Ditmaal mag ik een passage aanhalen uit het verslag van 
de inspecteur in de inspectie Boxmeer. 
Hij schrijft: 
'Ongeveer 40% der scholen verzorgt activiteiten die minder met het onderwijs dan wel met de 
sociale opvoeding te maken hebben, zoals sportdagen en toneeluitvoeringen, of organiseert hobby-
tentoonstellingen, uitvoeringen van zangkoortjes of muziekgroepen. De meeste uloscholen nemen 
met animo deel aan de activiteiten van culturele kringen e.d. of zijn aangesloten bij de Stichting 
Schoolconcert. 
In een aantal gemeenten in de inspectie bestaat een gesubsidieerde muziekschool voor amateuristische 
kunstbeoefening dan wel ccn dependance van een dergelijke instelling. Deze verzorgen buiten school-
tijd muzieklessen voor de leerlingen der lagere scholen. In vele gevallen nemen op aansporing van dc 
hoofden van scholen ook leerlingen uit omringende gemeenten deel aan de lessen in algemeen vormend 
muziekonderwijs of instrumentaal onderricht, wat soms leidt tot de vorming van zangklassen en 
blokfluitclubs. Steeds meer ouders beginnen het nut van een dergelijke culturele vorming in te zien. 
Het aantal deelnemers varieert van een enkele leerling per school tot vele tientallen. Hoewel de be-
doelde stichtingen uiteraard geheel los staan van het lager onderwijs, wi l ik niet nalaten mijn vol -
doening te uiten over het nuttige werk dat op deze wijze verricht wordt voor de ontwikkeling van de 
streek, temeer daar het in de toekomst wellicht niet mogelijk zal blijken alle aspecten van de creativi-
teit tijdens dc verplichte schooltijden voldoende tot hun recht te doen komen.' 

Schoolsportdagen 

Vele consulenten organiseren in de hun toevertrouwde inspecties bijzondere dagen voor de 
lichamelijke opvoeding. V a n hoe groot belang deze dagen zijn moge o.a. blijken uit de grote 
deelname. In de inspectie Zutfcn bijvoorbeeld, waar dc consulent Battenberg zich ten aanzien 
van de bedoelde sportactiviteiten grote inspanning getroost, namen niet minder dan 6500 
kinderen deel aan dc schoolsportdagen. 
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Slechthorende kinderen 
Allerwegen ontstaat de behoefte aan scholen voor slechthorende kinderen. Hoe groot die 
behoefte is bleek o.a. bij dc in het afgelopen jaar gestichte school te Heerlen. Bij de opening 
der school bleek zij reeds te klein. 

Spraakonderwijs 
Steeds meer gemeente- en schoolbesturen nemen de zorg op zich voor het spraakonderwijs. 
Ik lees i n de inspecteursverslagen dat het aantal spraakgestoorde kinderen in de scholen, zeker 
i n bepaalde plaatsen, wijken cn centra, vrij groot is. Het is daarom van het grootste belang 
dat de voorkomende gevallen niet alleen deskundig onderkend worden, doch ook dat een 
alleszins verantwoorde therapie wordt toegepast door deskundige bevoegden. 
Vele gemeenten hebben regelingen ontworpen, waarbij de kosten voor de ouders zo laag 
mogelijk worden gehouden. 

Buitenlandse contacten 
Van 21 tot 24 september heb ik namens de minister te Stresa bijgewoond de 'Conferenza del 
Traffico e della Circolazione', een internationale bijeenkomst waar dc verschillende verkeers-
problemen in de diverse landen aan de orde kwamen. 
D e allerprettigste contacten die ik heb mogen leggen, heb ik kunnen gebruiken in de ver-
schillende verkeersorganisaties hier te lande, waarin ik namens de minister zitting heb. 
De inspecteur in de inspectie Nijmegen doet mededeling van contact tussen het onderwijzend 
personeel aan beide zijden van de grens: 
'Met veel belangstelling heb ik de poging tot contact gezien en bijgewoond welke door de K . O . B . -
afdeling Nijmegen ten aanzien van de Duitse collega's in 'het Kleefsc' is ondernomen. In oktober is 
een dertigtal Duitse leerkrachten en hoofden onder leiding van Schulrat Gramm een gehele dag de gast 
geweest van deze afdeling. Het leek mij een goede gedachte dat men gestreefd had naar een eenvou-
dige, maar doelbewust op de school gerichte ontmoeting. Dc Duitse gasten hebben de voormiddag 
in Nijmeegse scholen doorgebracht en genoten het middagmaal in het gezin van hun gastheren en 
gastvrouwen. In de namiddag vond een bijeenkomst plaats van gasten cn gastheren, bij welke gelegen-
heid mij de eer te beurt viel een inleiding te houden over het Nederlandse onderwijsstelsel. De dag 
werd besloten met een stijlvolle ontvangst in het stadhuis, waar burgemeester Hustinx de gasten toe-
sprak. In dc lente van dit jaar zullen de Nijmeegse K.O.B.-ledcn die bij deze dag betrokken waren, dc 
gasten van hun Duitse collega's zijn. Ik meen dat op deze wijze het begin is gevonden voor wat een 
belangrijk stuk Europese opvoeding voor en door opvoeders kan blijken te zijn. Het ligt verder in de 
bedoeling dat een groep Duitse 'Junglehrer' ieder jaar naar Nijmegen zal komen om hun blik op 
onderwijsvraagstukken te verruimen door een confrontatie met Nederlandse toestanden en op-
lossingen.' 

O o k de inspecteur i n de inspectie Venlo maakt melding van een soortgelijk contact. 
'De contacten met gelijksoortige scholen in het Duitse grensgebied, waarbij dc Venlose en Tegelse 
uloscholen betrokken zijn, vonden ook dit jaar doorgang tot wederzijdse tevredenheid. Door leer-
krachten cn klassen werden over en weer dagbezoeken afgelegd, die een prettig verloop hadden.' 

§ 7. KOSTEN V A N HET ONDERWIJS 
D e materiële kosten, vooral die voor bouw cn inrichting van de scholen, vertoonden nog 

105 



Verslagen hoofdinspecteurs lager onderwijs 

steeds een stijging. De cxploitaticbcdragen zijn in 1961 weer belangrijk hoger geworden. 
Ambitieuze raadsleden, soms aangevuurd door onderwijzersorganisaties, trachten hun ge-
meente omhoog te stoten in de vaart der verlangens, zonder na te gaan, o f de vervulling 
daarvan inderdaad gewettigd en nuttig is. Het heeft er soms de schijn van dat de gemeenten 
overgaan tot het voteren van hogere uitgaven, louter omdat zij menen min o f meer i n een 
concurrentiepositie te zijn geplaatst tegenover andere gemeenten. 
De nieuwe wet op dc financiële verhouding Rijk/gemeente moet, en naar mijn mening niet 
geheel zonder gevaar, de rol van toverfee vervullen. Ik vraag mij daarom dikwijls af, o f een 
juist en zuinig beheer, zonder dat daarbij de opvocdings- en onderwijsbclangen worden 
geschaad, wel aanwezig is. Enkele frappante voorbeelden van doe-maar-raak moge ik uit een 
der verslagen van de inspecteurs aanhalen. 
Een schoolbestuur (lees: schoolhoofd) bestond het bij de inrichting van een school een post 
van f 6500 voor schoonmaakmateriaal op de begroting te plaatsen. 
Een hoofd van een openbare uloschool achtte voor de inrichting van de hoofden/dokters-
kamer een bedrag van f 6700 noodzakelijk. In beide gevallen konden de posten worden 
teruggebracht tot 10% van het gevraagde bedrag. 
In verschillende inspecteursverslagen constateerde ik een zeker onbehagen over de besteding 
van de bedragen die door de Overheid beschikbaar worden gesteld. O m tot verhoging van 
het bedrag per leerling te komen worden bij de gemeentebesturen vaak begrotingen inge-
diend die zodanig zijn opgeschroefd, dat zij eerder een motief vormen voor dc handhaving 
van het bestaande bedrag. 
Het is merkwaardig dat bij een onderzoek in de gemeente Heerlen naar de mogelijkheid tot 
verhoging van het bedrag per leerling is gebleken, dat de gemiddelde kosten voor verlichting, 
verwarming en schoonhouden, genoemd in artikel 55, onder g der Lager-onderwijswet 1920, 
in 1958, 1.959 e n 1960 achtereenvolgens f16,62, f16,93 e n f17,26 bedroegen, terwijl voor de 
openbare scholen in geheel Nederland in dezelfde jaren respectievelijk bedragen van f28,67, 
f31,27 en f 33,36 waren uitgetrokken. Een zelfde verschijnsel werd in Maastricht waarge-
nomen. 

§ 8. TOEZICHT 

O p 1 september was de eerste hoofdinspectie weef volledig bezet. D e heer mr. L . G . W o l f i s 
op 1 september overgeplaatst van de inspectie Goes naar de inspectie Apeldoorn, terwijl de 
heer J. M . Matze in dienst is getreden als inspecteur voor de inspectie 's-Hertogenbosch. 
De inspecteur in de inspectie Venlo werd op 27 november overvallen door een ernstige ziekte, 
die hem het gehele verdere jaar in het ziekenhuis hield. O o k de consulent Dupont was in de 
maand december door ziekte uitgeschakeld. 
Verschillende inspecteurs hebben van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt hun bureau 
in het tijdvak van 16 jul i tot en met 15 augustus 14 dagen te sluiten, o m zich zelf en hun 
bureauhulp vakantie te kunnen gunnen. 
D e uitbreiding van het aantal inspecties en de geleidelijke doorwerking van het rapport van 
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de werkgroep over de doelmatigheid, vereenvoudiging en eenvormigheid van dc admini-
stratie op de inspectiekantoren, hadden tot gevolg dat het werk in het afgelopen jaar wat 
rustiger was dan vroeger. De hoofdinspecteur werd op 30 december 65 jaar, zodat aange-
nomen mag worden dat hij hiermede officieel zijn laatste jaarverslag verzorgt. Met vreugde 
en erkentelijkheid denkt hij terug aan de goede en prettige samenwerking die hij mocht 
hebben met de diverse instanties, met het departement, met de verschillende colleges van 
gedeputeerde staten, met gemeente- en schoolbesturen en last but not least met dc inspecteurs 
en de consulenten. 
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II. V E R S L A G V A N D E H O O F D I N S P E C T E U R IN D E T W E E D E 

HOOFDINSPECTIE 

Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht 

§ i . ALGEMEEN 

Het is helaas nog niet mogelijk het jaarverslag te beginnen met de opmerking, dat wij bij het 
lager onderwijs door de moeilijkheden heen zijn. Ondanks het feit dat de geboortegolf van 
na de tweede wereldoorlog de lagere school is gepasseerd, cn ondanks de grote aantallen jonge 
onderwijzers die de kweekscholen in de laatste jaren met succes hebben doorlopen, bleef de 
personeelsbezetting van de scholen uiterst moeilijk. Nog steeds moet een beroep worden ge-
daan op gehuwde vrouwen en gepensioneerden. Bij het ulo is de toestand hier en daar be-
paald zorgwekkend. 
Voor wat de bouw van scholen en gymnastieklokalen betreft zijn wij evenmin uit de moei-
lijkheden : wel komen er in de centra der steden en op het ontvolkte platteland lokalen en 
zelfs scholen leeg, maar er is geen sprake van dat de scholenbouw gelijke tred kan houden met 
de huizenbouw in de nieuwe wijken van steden en dorpen. Voor verschillende gemeenten 
werd door de beslissing van de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid de toestand 
zelfs slechter: mochten dc gemeentebesturen vroeger zelf goedkeuring verlenen voor pro-
jecten tot f ioo ooo, nu is deze mogelijkheid beperkt tot een bedrag van f 10 ooo. Uitbreidin-
gen en verbouwingen worden door deze maatregel sterk geremd. Verschillende gemeente-
besturen hadden plannen om in navolging van andere gemeenten gymnastiekzalen te bou-
wen waarvan de kosten beneden de f 100 ooo bleven en die toch aan behoorlijke eisen vol-
deden; ook deze plannen konden na april 1961 niet meer worden verwezenlijkt. 
Waren de omstandigheden plaatselijk soms bepaald moeilijk, toch kan niet gezegd worden 
dat bij het lager onderwijs sprake is van uitzichtloosheid, al zal menigeen bij het ulo wel eens 
bevangen raken door een gevoel van angst. De noodwet-ulo moge al enig soulaas brengen, 
het blijft een wet door de nood ingegeven. Het is een schrale troost dat men in vele westerse 
landen met hetzelfde probleem worstelt als wij. 

§ 2. WERKWIJZE DER SCHOLEN EN RESULTATEN 

De werkwijze in de school voor gewoon lager onderwijs is in de jaren na de tweede wereld-
oorlog langzaam maar zeker aan het veranderen: het verschil mag van jaar op jaar slechts 
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gering lijken, over een langere periode bezien zijn de verschillen onmiskenbaar. De invloed 
van de pedagogische centra en de kweekschool mag niet onmiddellijk spectaculair zijn, 
overal vindt men toch onderwijzers en onderwijzeressen die door of mede door nieuwe 
ideeën gegrepen zijn, er mee kunnen werken en op hun beurt weer invloed op hun omgeving 
uitoefenen. Het zijn de 'geboren schoolmeesters', die het nieuwe begrijpen en aankunnen, 
die door hun aanleg, ijver en fantasie een klas kunnen meekrijgen, hun collega's jaloers maken 
en zonder betweterigheid tot voorzichtige navolging dwingen. Er zijn er echter helaas ook 
velen die, al te enthousiast, vergeten dat het onderwijs niet zonder een bepaald systeem kan; 
zij brengen de vernieuwing in diskrediet: zij menen dat alles even plezierig moet zijn voor de 
leerlingen en dat men dus maar wat kan grasduinen zonder zich van leerplan of lesrooster 
iets aan te trekken. Bij deze manier van werken ontstaan onvermijdelijk hiaten, die later 
slechts met moeite weer aan te vullen zijn. Wie serieus een poging wil doen tot vernieuwing 
moet zich goed realiseren, dat het onderwijs daarbij geen spel wordt, dat de inspanning ver-
dubbeld moet worden zowel tijdens als buiten de schooltijden, dat vernieuwing nog iets meer 
inhoudt dan de versiering van een lokaal met produkten van kritiekloos aanvaarde teken-
expressie. Activering van de leerlingen en differentiatie zijn zonder voortdurende zorg steeds 
tot mislukking gedoemd. Slechts de scholen waarin het personeel een hecht team vormt, geen 
moeite heeft met de orde en zich grote opofferingen wil getroosten, slagen er in tot goede 
resultaten te komen. In dergelijke scholen wordt ook weinig geklaagd over de geringe 
medewerking of zelfs tegenwerking der ouders of over tuchteloze, niet luisterende en zich 
slecht concentrerende kinderen. Deze scholen zijn evenwel buitengewoon kwetsbaar: indien 
er in korte tijd veel personeelswisseling plaats vindt, is het moeilijk de oude eenheid te bewa-
ren of te herstellen; het gevolg hiervan is dat na enkele jaren van de nieuwe geest weinig 
meer is te bespeuren: de school is soms weer opgelost in afzonderlijke koninkrijken, de oude 
boekjes zijn weer te voorschijn gehaald, er wordt in de beste gevallen hard gewerkt, maar 
men heeft het idee dat de jeugdige moed en het jeugdige enthousiasme verdwenen zijn door 
de dwang der omstandigheden. 
Vooral in de steden doen zich grote moeilijkheden voor, niet alleen in de nieuwe wijken, 
maar ook in de centra en de snel verouderende uitbreidingen van twintig jaar geleden. In de 
nieuwe wijken worden buitenklassen gesticht soms op vrij grote afstand van de moederschool; 
combinatie van leerjaren in één klas met een bonte bevolking stelt hoge eisen aan het vaak 
jonge en weinig ervaren personeel; juist in dergelijke klassen zou progressief onderwijs 
gewenst zijn, maar men moet reeds blij zijn als er op welke manier dan ook een rustige werk-
sfeer in de klas kan worden geschapen en er van contact met de moederschool nog op een of 
andere wijze sprake is. 
Maken de ouders in de nieuwe wijken over het algemeen weinig bezwaren tegen combinatie 
van leerjaren - waarschijnlijk omdat zij terecht verwachten dat de buitenklassen in korte tijd 
zullen uitgroeien tot een 'volledige' school - in de overige gevallen menen de ouders dat hun 
kinderen in een teruglopende school met gecombineerde leerjaren niet aan hun trek komen. 
In sommige gevallen mag dat zo zijn, maar het is bepaald een misvatting dat het onderwijs 
in gecombineerde leerjaren voor wat de kwaliteit betreft bij dat van een zesklassige school 
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achter zou staan. Niets is minder waar; het is slechts dc vraag of de onderwijzer de juiste 
methode weet te vinden en voldoende energie heeft om de inderdaad zwaardere taak op 
zich te nemen. 
Verschillende gemeente- en schoolbesturen gaan trouwens over tot het combineren van 
dergelijke onvolledige scholen en om verschillende redenen lijkt dit vaak de beste en ook de 
meest economische oplossing. Op deze wijze spaart men ook nog een hoofd uit wat, nu het 
hoofdschap steeds minder aantrekkingskracht voor de onderwijzers schijnt te hebben, een 
voordeel temeer is. 
Mede om deze reden worden soms ook twaalfklassige scholen gesticht. Er zijn daarvoor 
trouwens ook andere motieven: reeds jaren is er over geklaagd dat een hoofd dat een eigen 
klas heeft te verzorgen, feitelijk een te zware taak heeft en dat er te weinig terecht kan komen 
van zijn verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de school als geheel; veel hoofden 
weten amper wat er in de verschillende klassen gebeurt, terwijl zij toch als leiders van het 
team niet kunnen volstaan met het buiten de schooltijden kennisnemen van het schriftelijk 
werk alleen. Er is dan ook geen sprake van dat een ambulant hoofd van een z.g. dubbele 
school zich ook maar een ogenblik zou moeten vervelen, vooral niet nu hij in feite nood-
gedwongen dikwijls moet invallen bij tijdelijke afwezigheid van een der onderwijzers of 
onderwijzeressen. 
De pedagogische centra hebben enkele jaren geleden het roer vrij radicaal omgegooid toen zij 
ontdekten dat het cursuswerk dat niet tevens begeleiding in de praktijk meebracht, slechts 
geringe resultaten opleverde. Het systeem van contact- en rayonscholen betekent een wezen-
lijke verbetering, al ligt het voor de hand dat de resultaten niet overal even schitterend zijn. 
De keuze van de medewerkende scholen dient - dit heeft de praktijk nu wel geleerd - met 
grote zorg te gebeuren; men moet er zeker van zijn dat het personeel van de scholen con 
amore wil meewerken, vrije tijd wil opofferen en niet binnen korte tijd gaat solliciteren. 
Ook buiten de directe invloed van de pedagogische centra worden hier en daar 'gespreks-
kringen' gevormd, maar naar mijn mening is er nog te weinig sprake van de zo nodige 
geregelde uitwisseling van gedachten over werkwijze en resultaten. Het zou goed zijn als 
men eens vaker - dat behoeft nog niet eens veelvuldig te zijn - bij elkaar in de klas keek, ook al 
was het maar in dezelfde school; het is met enige goede wil zeker te organiseren. 
Op sommige grote scholen experimenteert men voor kortere of langere tijd met z.g. opvang-
klassen, waarin leerlingen uit verschillende leerjaren gedurende enkele uren per week worden 
bijgewerkt als zij voor een of ander vak zijn achtergebleven, door ziekte, een partieel defect 
e.d. Helaas verdwijnen deze klassen soms weer plotseling, veelal wegens personeelsgebrek, 
zelden omdat men het nut er niet van inziet. 

In verschillende grote steden woont in de sterk ontvolkte binnenstad een bevolkingsrest die 
dikwijls voor een belangrijk deel gevormd wordt door de sociaal en economisch zwakkeren. 
Men begint allerwegen in te zien dat de kinderen uit deze buurten een andersoortig onderwijs 
nodig hebben, een onderwijs dat rekening houdt met hun capaciteiten en belangstelling; de 
klassen kunnen kleiner zijn dan normaal, daar veelvuldig artikel 56, tweede lid, der Lager-
onderwijswet 1920 wordt toegepast. Het programma dient anders te zijn dan in de normale 
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school, maar dit mag niet betekenen dat het peil van het onderwijs te laag wordt gesteld: 
ook deze kinderen dienen aansluiting te kunnen vinden bij het voortgezet onderwijs. 
De experimenten doen het beste verwachten, en het merkwaardige feit doet zich voor dat het 
ongeoorloofd schoolverzuim enorm vermindert en dat de scholen hier en daar weer tot grote 
bloei komen, ook al door aangifte van leerlingen van buiten het eigenlijke schoolrayon. 
Het probleem van de aansluiting tussen lagere school en scholen voor voortgezet onderwijs is 
nog steeds niet opgelost. Men heeft het probleem onderkend, men tracht op verschillende 
wijzen uit de moeilijkheden te komen, maar nergens pretendeert men dc ideale toestand tc 
hebben geschapen. Gelukkig is men nu vrijwel overal zover dat er contacten zijn tussen de 
lagere en de aansluitende scholen, waardoor de hoofden van de basisschool weten wat er van 
hun leerlingen bij het voortgezet onderwijs wordt verlangd. Dc volgende stap is, dat de school 
voor voortgezet onderwijs de afleverende school op de hoogte houdt van de resultaten der 
leerlingen, zodat het hoofd weet of zijn advies inderdaad goed was. Verder wordt er gewerkt 
met proefklassen - met of zonder toelatingsexamens, - met schoolpsychologische diensten, 
met determineerklassen enz. Tenslotte is alles beter dan de oude toestand, waarbij alles aan 
de wisselvalligheid van een toelatingsexamen en een - het moet helaas gezegd worden - niet 
altijd even verantwoord advies van het hoofd der lagere school werd overgelaten. Gelukkig 
zijn er bovendien steeds meer scholen voor v.h.m.o. die aansluiten bij een beperkt programma 
van examineerbare stof, aanvankelijk door het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum ont-
worpen, doch nu ook door de andere centra aanvaard. 

Het aantal schoolpsychologische diensten breidt zich steeds uit; in een enkele ge-
meente werkt een dergelijke dienst voor scholen van allerlei richting; vaak echter verzetten 
besturen van bijzondere scholen zich op principiële gronden tegen een dergelijke centrale 
dienst. 
Het v.g.l.o. tracht thans meer richting te geven aan zijn onderwijs dan vroeger veelal het 
geval was. Wenste men vroeger geen diploma uit te reiken, maar achtte men het voldoende 
als een leerling de school verliet met een zekere algemene praktische ontwikkeling, de ouders 
hebben - althans voor de jongens - deze school feitelijk afgewezen, terwijl de meisjes-
scholen over het algemeen steeds meer zijn gaan lijken op normale huishoudscholen. Het 
gevolg van een en ander was dat veel v.g.l.o.-scholen voor jongens - en soms ook die voor 
meisjes - niet anders waren dan restscholen, waarin de leerplicht werd uitgezeten. Het aanzien 
van de school werd dan een enkele keer nog bewaard, doordat een van de eerste klassen 
fungeerde als opleidingsklas voor de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. 
Het lijkt er op dat het roer radicaal is omgegooid: in een groot aantal scholen wordt thans 
gewerkt met de I.V.I.O.-leerstof en de leerlingen krijgen de gelegenheid deel tc nemen aan 
de examens voor verschillende eenvoudige diploma's. Het gevolg is dat het schoolverzuim 
aan deze scholen sterk vermindert, dat veel meer leerlingen dan vroeger het tweede leerjaar 
tot het einde volgen en dat er behoefte bestaat aan een derde leerjaar om de leerlingen voor tc 
bereiden voor eenvoudige functies in de administratief-economische sector. Dit laatste maakt 
weer contact nodig met het bedrijfsleven, en verschillende Kamers van Koophandel verlenen 
hun medewerking bij het plaatsen van de leerlingen voor een of meer korte stages in bedrij-
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ven. De pedagogische centra hebben zich ingezet om de ontwikkeling in de geschetste rich-
ting mede te stimuleren. 
Sommige hoofden bij het v.g.l.o. hebben ieder jaar moeite met de organisatie van hun 
klassen. Zijn de klassen in september ingedeeld, dan dreigt na de kerstvacantie de desorgani-
satie door een stroom van leerlingen die op scholen voor v.h.m.o., ulo en technische scholen 
zijn gestrand. Deze leerlingen kunnen moeilijk worden ondergebracht in één groep en het 
gevolg is dat de klassen, die nauwelijks tot een eenheid zijn gevormd, weer worden gedes-
integreerd. 
Het schijnt dat de symbiose met de technische scholen achteruitloopt, ook als gevolg van de 
stichting van voorbereidende klassen aan deze scholen. Toch had deze symbiose voordelen: 
verschillende leerlingen die aanvankelijk niet voelden voor een technische opleiding, kozen 
mede op grond van hun ervaringen tijdens de handenarbeid- en tekenlessen in de lagere 
technische school toch nog met succes voor een technisch beroep. 
De afstand tussen scholen voor v.g.l.o. en ulo schijnt te groot te zijn. Een gevolg daarvan is, 
dat aan verschillende uloscholen naast een vierjarige opleiding voor het mulodiploma een drie-
jarige opleiding voor een schooldiploma wordt ingericht, vooral als voorbereiding voor een-
voudige economisch-administratieve functies. Het gevaar dreigt dat er toch geen behoorlijk 
niveau wordt gehandhaafd en dat deze opleiding een doublure wordt van het v.g.l.o. 
Natuurlijk zijn er randgevallen: de beste leerlingen van het v.g.l.o. zouden nog wel een goed 
figuur slaan in de driejarige ulo en de slechtste leerlingen van de driejarige ulo zouden mis-
schien beter op hun plaats zijn bij het v.g.l.o. Misschien ligt de zaak eenvoudig zo, dat de 
leerlingen van de driejarige ulo moeten worden geacht een verdere tweejarige beroeps-
opleiding aan te kunnen. De praktijk wijst evenwel uit dat dit in theorie wel bij alle scholen 
mogelijk is, maar dat de selectie school voor school al te zeer verschilt om een oordeel te 
kunnen uitspreken over het peil van het driejarige ulo. W i l men waardering voor dit soort 
onderwijs vragen en enige waarde hechten aan het afgegeven diploma, dan is het bepaald 
noodzakelijk, dat er meer klaarheid en eenheid komt. 
Hoe moeilijk het is het ulo op peil te houden is elke insider bekend. Uit het feit dat stichting 
van een driejarige nevenopleiding nodig is blijkt reeds voldoende, dat de uloschool te veel 
ongeschikte leerlingen opneemt. Een hoofd van een school verzucht dan ook weinig parle-
mentair: 'Niet het ulo heeft het v.g.l.o. de nek omgedraaid, maar het ontbreken van v.g.l.o. 
doet het ulo de das om'. Bekend is ook de uitdrukking: 'Bij het ulo heerst geen tekort aan 
leerkrachten, maar een overschot aan leerlingen'. 
Over dit tekort aan leerkrachten bij het ulo behoeft eigenlijk niet meer geschreven te worden: 
iedere Nederlander weet zo langzamerhand wel hoe moeilijk het is voor een school niet alleen 
bevoegde, maar ook nog geschikte onderwijzers te vinden. Soms is er een zodanige behoefte 
aan bevoegdheden, dat men op de geschiktheid maar niet al te zeer let; het ergst is het als een 
sollicitant, ongeschikt cn onbevoegd, wordt benoemd. Ofschoon ettelijke pas afgestudeerde 
onderwijzers met de volledige bevoegdheid het redelijk maken in de uloschool moet toch 
worden geconstateerd, dat zij niet alleen de ervaring missen maar bovendien met een te kleine 
geestelijke bagage hun taak moeten vervullen; indien zij niet alle vrije tijd besteden aan de 
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voorbereiding van hun lessen komt er van het onderwijs bitter weinig terecht. Vooral de 
kleine scholen worstelen met het probleem van het tekort aan bevoegdheden, al is het niet 
overal zo erg als aan een driemansschool waar voor twee abituriënten van de derde leerkring 
toestemming werd gevraagd tot het geven van onderwijs in dc vakken wiskunde, handels-
kennis en Duits. Het is dan ook geen eenvoudige zaak meer een uloschool te starten met een 
minimum aantal leerlingen. Indien niet te voorzien is dat zulk een school in korte tijd sterk zal 
uitgroeien, moet men wel een dergelijk ondernemen sterk ontraden. Ook in het licht van de 
toenemende tendens tot differentiatie bij het ulo moeten gemeente- en schoolbesturen wel 
aansturen op niet te kleine scholen. 
Er werd reeds op gewezen dat een zeer belangrijk percentage der aangenomen leerlingen het 
mulodiploma niet haalt. Misschien is de oorzaak hiervan bij enkele scholen toch ook wel de 
strenge selectie. Te veel scholen sturen aan op 100% geslaagden bij het examen, en het komt dik-
wijls voor dat een niet onbelangrijk aantal leerlingen van het hoogste leerjaar na het kerstrap-
port teruggezet wordt naar het derde leerjaar. Het komt mij voor dat een dergelijke maatregel 
slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag worden getroffen en dat de kansen van een kandidaat 
bij het aanstaande examen zwaarder dienen te wegen dan de vermeende glorie van de school. 
Het experiment van de pedagogische centra op een aantal scholen voor ulo verloopt wel heel 
verschillend. Het blijkt steeds weer dat wat theoretisch misschien mooi en noodzakelijk 
lijkt, soms strandt op de praktijk, terwijl bovendien in de ene school onmogelijk is wat in de 
andere zonder bezwaren kan worden ingevoerd. Van onderwijzers cn leerlingen kan men nu 
eenmaal geen gemiddelde maat opgeven. Ondertussen heeft het experiment zijn grote ver-
diensten voor dc ontwikkeling van het ulo bewezen, en men heeft in ieder geval ontdekt dat 
er meer wegen naar het mulodiploma leiden dan de tot voor betrekkelijk weinige jaren meest 
betredene. Bij niet alle experimenten is voldoende begeleiding geweest en dit is misschien 
mede de oorzaak van te veel weifeling in enkele scholen. 
Sedert de invoering van de z.g. 1040-urenregeling kan een inspecteur niet meer met kans op 
succes optreden tegen een ongewenste roostcrindeling. Over het algemeen houdt men zich 
nog aan de normale ochtend- en middagschooltijden al komt bij het ulo steeds meer de z.g. 
tropenrooster voor, waarbij slechts gedurende de 'morgen' - die zich dan ook over het begin 
van de middag uitstrekt - les wordt gegeven. Zo'n tropenrooster heeft stellig nadelen, vooral 
wanneer dc noodzakelijke pauzes ontbreken, maar zeker ook voordelen. 
Bij het g.l.o. moeten schooldagen van vijf en een halfuur en meer te lang worden geacht; 
bij het ulo komen schooldagen voor van zeven uur; een dag van 8.15-14 uur met één pauze 
van een halfuur vergt te veel van de jeugd en van de onderwijzers. Bij het v.g.l.o. komen 
de wonderlijkste roosters voor en men moet maar raden naar de motieven ervoor; niet on-
waarschijnlijk is het verlangen van de ouders, hun kinderen op drukke werk- en wasdagen 
thuis te hebben, hier mede van invloed. 
De meeste roosters hebben - ofschoon dit natuurlijk niet geëist kan worden - een ruime marge 
boven de 1040 uren, ook al om steeds meer noodzakelijke afwijkingen van de lesrooster in de 
loop van de cursus mogelijk te maken. Er is hier en daar trouwens - op welke gronden dan 
ook - een streven merkbaar, het minimum tevens als maximum te zien. 
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De plotseling uit de lucht gevallen vijfdaagse werkweek heeft heel wat pennen in beweging 
gebracht pro en contra een vijfdaagse schoolweek. In sommige gemeenten heeft men een 
oplossing gevonden door des zomers ongeveer vijf keer de zaterdagmorgen vrij te geven en 
de verzuimde lessen geheel of gedeeltelijk in te halen door op de andere vijf dagen de school-
tijden iets te verlengen. Waar een enquête over deze oplossing werd gehouden bij de ouders 
bleek ongeveer 75% deze proef geslaagd te vinden. 

§ 3. LEERLINGEN EN OUDERS 

In de laatste alinea van de vorige paragraaf bleek reeds, dat de school zo nu en dan de mening 
van de ouders peilt en met deze mening ook rekening wil houden. Blijkt hieruit reeds enigs-
zins dat de verhouding school-ouders goed ligt, ook overigens ziet men - uitzonderingen 
daargelaten - het wederzijdse begrip groeien. Ouderavonden, aantrekkelijk gemaakt door het 
optreden van min of meer beroemde sprekers of zelfs cabaretgezelschappen, komen weinig 
meer voor; zij hebben gelukkig hun tijd gehad dank zij radio en televisie. 
Ouders interesseren zich uit de aard van de zaak het meest voor hun eigen kinderen; activi-
teiten van de school waarbij deze kinderen of hun werk op een of andere manier zijn betrok-
ken, kunnen dan ook rekenen op grote belangstelling. Bovendien willen de ouders veelal 
graag eens kennis maken met de onderwijzer of onderwijzeres over wie ze thuis zoveel horen. 
Zo zijn klasse-avonden met een beperkt aantal daarvoor uitgenodigde ouders vaak te prefe-
reren boven de soms al te massale schoolavonden, die geen gelegenheid geven tot een rustig 
gesprek. Op ettelijke scholen worden school- en beroepskeuze-avonden belegd voor ouders 
van leerlingen uit het laatste leerjaar. Schoolkranten met bijdragen van leerkrachten, leerlin-
gen en ouders, tentoonstellingen, schoolreizen enz. helpen mee de afstand tussen school en 
huis kleiner te maken. Er zijn zelfs scholen waarin groepen ouders zich des avonds bezig-
houden met handenarbeid; moderne leermiddelen en sinterklaasgeschenken voor de leerlin-
gen moeten gezien worden als nevenprodukten van een dergelijke activiteit. 
Dc klachten over ongeoorloofd schoolverzuim nemen nog niet af. Verzuim uit armoede 
komt niet meer voor; wel weten ettelijke ouders dat de illegale inkomsten van de verzuimen-
de kinderen dc opgelegde boetes dikwijls vele malen overtreffen. Andere ouders nemen hun 
kinderen mee naar de wintersport. Er is natuurlijk een geldige reden voor verzuim, indien de 
ouders geen vakantie kunnen nemen binnen de normale schoolvakanties. Om dit zoveel 
mogelijk te beperken is er in enkele inspecties via de Kamer van Koophandel een goed over-
leg met de bedrijven. Maar velen nemen het niet al te nauw; trouwens ook de scholen hebben 
soms schuld door te laat de vakanties bekend te maken. 

Opvallend is de invloed van een snelle berechting. Alle inspecteurs die hierop met succes bij 
de justitie hebben aangedrongen, spreken van een zeer sterke afname van de ongeoorloofde 
verzuimen. 

§ 4. ONDERWIJZEND PERSONEEL 

De Nederlandse onderwijzer geniet in de school een grote mate van vrijheid, die alleen 
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verantwoord is bij leerkrachten die door vakbekwaamheid, taakopvatting en persoonlijkheid 
deze vrijheid kunnen dragen. 
Niemand zal verwachten dat het gehele korps aan bovengenoemde eisen voldoet; de huidige 
conjunctuur doet daaraan ook geen goed; het mee willen doen in de jacht op persoonlijke 
materiële welvaart in een tijd waarin verantwoordelijkheidsbesef en eenvoudige plichts-
betrachting schijnen te devalueren, heeft ook het onderwijzerskorps niet onberoerd gelaten. 
Mag men afgaan op de indruk van ettelijke inspecteurs en hoofden, dan schiet vooral van de 
jonge generatie nogal eens iemand tekort: enthousiasme en bezieling ontbreken, evenals 
ijver en nauwgezetheid; voorbereiding van de lessen en de correctie laten te wensen over, 
van belangstelling voor vakliteratuur is evenmin sprake als van enige verdere studie. Men staat 
amper boven de gewone stof van de lagere school en de antwoorden op sommige vragen van 
intelligente leerlingen verraden een grotere mate van fantasie dan van gedegen kennis. Het 
blijkt dat veel jongemensen de weelde niet kunnen dragen: zij weten dat de school verlegen 
om hen zit, dat hebben zij al ervaren toen zij van de kweekschool of uit militaire dienst 
kwamen. Ook voor het bestrijden van deze houding is het te hopen, dat cr spoedig een periode 
aanbreekt waarin de besturen en hoofden weer wat durven zeggen, waarin men ook weer 
wat durft te vragen buiten de normale schooltijden, want deze lieden hebben het blijkbaar 
te goed gehad cn moeten eens hard worden aangepakt, opdat zij leren wat werken is en welke 
verantwoordelijkheid zij in feite dragen jegens de ouders die hun kinderen aan hen moeten 
toevertrouwen. 

In verschillende Nederlandse bedrijven klaagt men over het grote verloop onder het perso-
neel. Ook wat dat betreft begint de school op een bedrijf te lijken. Persoonlijke belangen 
worden al te vaak boven die van de school gesteld; van dc oude gewoonte dat een onder-
wijzer zich moreel verbond minstens twee jaar te blijven, trekken velen zich weinig of niets 
meer aan. 
Nu is het zeker geen verdienste tot aan zijn pensioen aan dezelfde school te blijven: men moet 
ook eens zien hoe in andere scholen en in een andere omgeving wordt gewerkt. Vooral voor 
hen die hoofd willen worden is het toch wel gewenst, eens verder gekeken tc hebben dan het 
schoolplein dat men onmiddellijk na dc kweekschool betrad. 
Het bovenstaande mag niet tot de conclusie voeren dat het korps als geheel zou falen. Tegen-
over hen die ik toch ook meende te moeten signaleren, staan de zeer velen - ook de grote 
meerderheid der jongeren - die zich geheel aan hun werk geven cn weten, dat zij een taak 
op zich hebben genomen die hen geheel opeist. 
Zij doen dikwijls meer en veel meer dan in redelijkheid van hen verlangd wordt. De school is 
hun school en niets is voor hen te veel; als er een vacature is werken ze mee aan de voor de 
leerlingen beste oplossing, ze helpen elkaar waar dit maar mogelijk is, ze zorgen voor een 
prettige werksfeer in de klas, de resultaten zijn zo, dat de collega in het hogere leerjaar onbe-
zorgd verder kan werken. Ook buiten de normale schooltijden voelen zij zich verantwoor-
delijk voor hun werk, hun correctie en voorbereiding zijn in orde, zij hebben een behoorlijk 
contact met de ouders. 
De taak van de hoofden is bijzonder zwaar; daarover werd in dc laatste tijd ook in dc vak-
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bladen nogal eens geschreven. Vooral in de sterk groeiende scholen in de nieuwe wijken 
moeten dc hoofden wel over eigenschappen beschikken die ver boven het normale uitgaan. 
Als het goed gaat - cn meestal gaat het goed -, kan men er zeker van zijn dat het hoofd dag 
cn nacht met zijn werk bezig is, en het is gelukkig dat de abnormale onrust in de groeiende 
school veelal niet langer dan enkele jaren duurt: vrijwel niemand zou dit ook langer dan 
enkele jaren kunnen uithouden. 
Het komt bij het bijzonder onderwijs hier en daar voor dat het hoofd ook de bestuurs-
administratie voert, soms zelfs in feite het bestuur van de school in handen heeft. Hoe ver-
klaarbaar dit in enkele gevallen ook moge zijn, het schept onjuiste verhoudingen en leidt 
soms tot conflicten, die gemakkelijk vermeden hadden kunnen worden. 

§ 5. SCHOOLGEBOUWEN 

Er werd reeds op gewezen dat de bouw en de uitbreiding van scholen bij een overspannen 
bouwmarkt op grote moeilijkheden stuiten. Dat in deze omstandigheden van vervanging 
van oude gebouwen vrijwel geen sprake kan zijn ligt wel voor dc hand. Het gevolg is dat er 
zo hier en daar nog scholen in gebruik zijn die zelfs niet meer te restaureren zijn en er steeds 
troostelozer gaan uitzien, daar men het onderhoud tot het uiterste beperkt. Als het onderwijs 
dan ook nog bij een dergelijk gebouw past, komt men soms tot de conclusie dat er een soort 
wisselwerking moet zijn tussen de kwaliteit van het onderwijs en de omgeving waarin dit 
gegeven wordt. Hier en daar mag dat zo zijn, het valt mij evenwel ook dikwijls op dat in 
oude gebouwen modern cn met enthousiasme wordt gewerkt en dat de resultaten er ook zijn 
mogen: men moet alleen door de schijn van dc materiële omgeving kunnen heenzien. 
Belangrijker dan het gebouw is nog altijd de geest die in het gebouw heerst. Natuurlijk kan 
dit niet betekenen dat het gebouw als zodanig niet van belang zou zijn; ik gun allen graag een 
zonnige, fleurige omgeving om in te werken, maar ik weiger te geloven in een soort van 
automatische wisselwerking. Meermalen kan men immers constateren dat een leerkracht 
die met zijn klas verhuist naar een nieuw gebouw, even opveert maar na verloop van enkele 
jaren weer terugvalt in de oude rommelige sleur: het nieuwe doet hem niets meer. 
Het onderhoud van de gebouwen laat dikwijls te wensen over zowel bij openbare als bij 
bijzondere scholen. Vooral de laatste kunnen in verband met de subsidiebepalingen hierdoor 
in grote moeilijkheden komen, daar het niet mogelijk is voor grote onderhoudsuitgaven 
behoorlijk te reserveren. 

Ondanks de beperkende bepalingen komen jaarlijks nog vele uitstekend bruikbare school-
gebouwen tot stand. In navolging van de projecten in Rotterdam begint men ook in andere 
centra met systeembouw; samenwerking tussen gemeente- en schoolbesturen, waarbij alle 
urgenticverklaringen in één pool worden ondergebracht, is hiervoor meestal noodzakelijk. 
De scholen mogen door deze werkwijze eenvormig worden en het moge zo zijn dat zij niet 
aan alle idealen beantwoorden, zij zijn toch uitstekend bruikbaar voor het normale onderwijs. 
Hetzelfde geldt trouwens voor vele houten noodlokalen, die soms in geen enkel opzicht 
meer de indruk wekken van tijdelijke barakken. Indien zij goed worden onderhouden 
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en men ze zo situeert dat ze niet enkele keren behoeven te worden verplaatst, kan men bij een 
behoorlijke planning dikwijls de bouw van een definitief gebouw besparen: het is immers een 
bekend verschijnsel dat i n nieuwe wijken het aantal kinderen vrij spoedig sterk terugloopt. 
In de meeste gemeenten tracht men ook de scholen te laten delen in de voordelen van de 
huidige conjunctuur: de schoolbank wordt vervangen door beter bruikbare tafels en stoeltjes, 
vloeren worden naadloos gemaakt, de verlichting wordt verbeterd, toiletten worden ver-
nieuwd, was- cn drinkbakken worden aangebracht, schilder en stucadoor zorgen voor wat 
meer kleur en fleur. 
D e beschikbaar gestelde gelden zijn meestal voldoende voor vervanging van oude leer-
middelen, terwijl aanschaffingen via de kapitaalsdicnst meer voorkomen dan ooit. Er zijn 
evenwel nog steeds gemeentebesturen die aangespoord moeten worden tot het voteren van 
hogere bedragen; de publikaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek wijzen ook 
duidelijk in deze richting. 
Voor scholen die in bijzondere omstandigheden verkeren, werd meestal met succes een 
beroep gedaan op artikel <,<,quater en loiter der Lager-onderwijswet 1920. 

§ 6. TOEZICHT 

In de tweede hoofdinspectie werkten in het afgelopen jaar 4 coördinerende inspecteurs en 28 
inspecteurs. D i t lijkt een groot aantal, maar het aantal scholen en onderwijzers in de meeste 
inspecties is dermate groot, dat bij een behoorlijke ambtsvervulling dikwijls niet meer ge-
sproken kan worden van een normale dagtaak. De inspecteur zal streven naar een werkelijk 
contact met de school en met de (gemeente)besturen. Het eerste vraagt reeds zoveel tijd, dat 
het zelfs bij een behoorlijke planning noodzakelijk is veel ambtelijke bezigheden te verschui-
ven naar tijden die daarvoor tegenwoordig niet meer in aanmerking schijnen te komen. 
O p zichzelf acht ik dat nog niet zo'n groot bezwaar, ware het niet dat door dit alles te weinig 
tijd overblijft voor studie, lectuur en ontspanning; want al is het werk door zijn gevarieerd-
heid voor velen aantrekkelijk, het blijft vermoeiend. Bovendien ligt het eigenlijke werk 
tijdens dc ongewenst lange examentijden soms praktisch stil. 

Grote waardering verdient dan ook de inspecteur die de moed niet verliest en dag in dag uit 
meer dan zijn plicht doet. 
D o o r de grootte van dc hoofdinspectie kunnen op de maandelijkse vergaderingen van de 
inspecteurs moeilijk 'kleine zaken' aan de orde worden gesteld, terwijl ook het noodzakelijke 
persoonlijke contact tussen de collega's niet tot zijn recht kan komen. O m deze bezwaren 
enigszins tc ondervangen zijn kleinere kringen gevormd, die op min of meer geregelde tijden, 
dikwijls in de avonduren, samenkomen; tijdens deze bijeenkomsten kunnen dc ervaringen en 
problemen in de eigen inspectie rustig worden besproken. Voora l door de jonge inspecteurs -
maar door hen niet alleen - worden deze samenkomsten zeer gewaardeerd. 
Z o nu en dan krijgt een inspecteur eens de gelegenheid ccn buitenlandse conferentie bij te 
wonen. D e weinigen die zo gelukkig waren tot de deelnemers te behoren, kwamen steeds 
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enthousiast terug cn waren - naar mijn mening terecht - van oordeel, dat verwijding van 
eigen horizon ook het dagelijkse werk ten goede komt. 
In de loop van het jaar deed een commissie van inspecteurs uit de drie hoofdinspecties en 
enkele ambtenaren van het departement voorstellen tot verbetering van de inrichting der 
inspectie-archieven en tot meer uniforme registratie van de voor elk bureau noodzakelijke 
gegevens. Deze commissie heeft onder leiding van de hoofdinspecteur van het lager onderwijs 
in de eerste hoofdinspectie naar mijn mening uitstekend werk gedaan; ik hoop dat de voor-
stellen - zij het misschien enigszins gewijzigd - in de loop van 1962 verwerkelijkt kunnen 
worden. 
Ook dit jaar kwamen er in de bezetting van de inspectie nogal enkele wijzigingen. De heren 
J. Bierling, S. J. Matthijsse en H . J. M . Bcuchette verlieten in de loop van het jaar dc dienst 
met pensioen, terwijl de heer mr. L. G. Wolf op zijn verzoek werd overgeplaatst naar de 
inspectie Apeldoorn. Op de bijeenkomsten ter gelegenheid van het afscheid van dc heren 
Bierling, Matthijsse en Wolf belegd bleek duidelijk, welk een grote plaats deze functionarissen 
in hun ambtsgebied innamen: drie totaal verschillende persoonlijkheden met een geheel 
eigen benadering van het werk ook, maar alle drie mensen met hart voor hun werk en met 
belangstelling voor de mens, die zij ambtshalve ontmoetten. Hun plaatsen werden respectie-
velijk ingenomen door de heren G. K. Dreycr, die zijn sporen reeds verdiende in de inspectie 
Zuidhorn, en de heren M . Molenaar en L. F. J. H . Frantzen; de inspectie Haarlem werd waar-
genomen door de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Leiden. 
De heer S. Hörchner, inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie 's-Gravenhage, die 
reeds sedert mei 1960 de inspectie Dordrecht waarnam, werd met ingang van 1 mei benoemd 
in deze inspectie. De hierdoor ontstane vacature in de inspectie 's-Gravenhage werd met in-
gang van 1 september vervuld door de benoeming van de heer J. Mooijaart, nadat de heer 
Frantzen gedurende vier maanden in deze inspectie had waargenomen. 
Bij al deze wisselingen en bij alle bovengenoemde bezwaren was 1961 voor de inspectie toch 
een goed jaar. Telkens weer bleek dat men ondanks alle moeilijkheden niet terug verlangt 
naar vroeger, maar dat men voldoening vindt in het vervullen van de veelomvattende maar 
boeiende taak. 
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BIJLAGE BIJ HET VERSLAG V A N DE HOOFDINSPECTEUR 
IN DE TWEEDE HOOFDINSPECTIE 

Rapport van een commissie van acht inspecteurs betreffende de mondelinge 
en schriftelijke taalbeheersing op de lagere school 

Inleiding 

Het samenstellen van een rapport over die vakken waarvan de stof concreet afvraagbaar en 
daardoor exact waardeerbaar is, blijkt in de regel niet eenvoudig. D e omvang van de af-
vraagbare stof alsmede de norm bij de exacte waardering zijn immers sterk afhankelijk van 
een subjectieve interpretatie. Het wordt echter een nog veel hachelijker bedrijf, wanneer er 
resultaten moeten worden beschreven van bepaalde onderwijskundige activiteiten die eigen-
lijk niet bij één vak of een onderdeel van een vak behoren, maar die i n de ganse onderwijs-
scala verweven zijn. 
Z o ' n hachelijke zaak is naar de ervaringen van de commissie het rapporteren over de monde-
linge en schriftelijke taalbeheersing bij het huidige g.l.o. Immers, dit bijna alle vakken beheer-
sende deel van het onderwijs is geen specifiek facet van het vak Nederlands, maar krijgt eerst 
gestalte in het totale programma van de lagere school: bij ieder vak speelt de taalbeheersing 
van de leerling een grote rol . In het geheel van het moedertaalonderwijs behoort de actieve 
taalbeheersing dan ook een uiterst belangrijke plaats in te nemen. De aandacht die wordt 
geschonken aan het mondeling en schriftelijk leren gebruiken van de taal als een middel tot 
contact met de medemens, behoort dienovereenkomstig te zijn. Het is iedere leerkracht 
bekend, dat een goede mondelinge en schriftelijke taalbeheersing in het leven van ieder mens 
onmisbaar is. 

O p grond hiervan zou men mogen verwachten dat het spreken en stellen veel aandacht 
krijgt. Helaas moet echter in de school worden gesproken van een opvallend grote schroom 
ten aanzien van de onderhavige materie, zowel bij leerkrachten als bij leerlingen. De theoreti-
sche kennis bij de onderwijzer is niet geïntegreerd in het dagelijkse werk. 
Bij de beschouwer die naast de nuchtere constatering toch ook wel iets van de oorzaken w i l 
naspeuren, rijzen tal van vragen. Enkele daarvan kunnen als volgt worden geformuleerd: 
Durft men niet o f kan men niet ? 

Is men bevreesd voor een fiasco en voelt men zich veiliger bij het concreet-meetbare resultaat 
van een spellingoefening o f van werkwoordoefeningen; 
Voelt men onbewust dat hier een moeilijker meetbare factor van het terrein der expressie in 
het geding komt = 
Legt men een onjuiste maatstaf aan bij de beoordeling > 
O f denkt men met een zekere ontmoediging aan het bekende onderzoek waarbij opstellen 
door een aantal deskundigen met een nogal uiteenlopende scala van waarderingen werden 
gehonoreerd ? 
Is er sprake van een afkeer, ontstaan i n de momenten van hoogspanning op een examen, 
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waar men als kandidaat zichzelf moest uitpersen o m onder druk nog iets van de aangeboden 
opstelonderwerpen te maken? 
W i e zou menen dat op deze vragen via een onderzoek nu een definitief antwoord kan komen, 
moet worden teleurgesteld. M e n kan slechts spreken van een mengeling van bewuste en 
onbewuste argumenten die tot een stiefmoederlijke bedeling leiden. 

Bi j de mondelinge taalbeheersing, evenals bij de schriftelijke, zou men moeten onderscheiden 
het reproduktieve weergeven, en de ontwikkeling van het creatief vermogen door voldoende 
gelegenheid te bieden tot creatieve expressie. 
Tot het reproduktieve weergeven kan men i n de ruimste zin rekenen het terugvertellen of 
schriftelijk weergeven van een verhaal o f een les. 
Tot de creatieve expressie o.a. opstel, spreekbeurt, klassegesprek, het beantwoorden van 
begripsvragen en van vragen naar een mening o f een oordeel, het creatieve spel. 
Schriftelijke en mondelinge creatieve expressie zijn belangrijke middelen o m dc ontplooiing 
van de persoonlijkheid te bevorderen. D e resultaten van de onderzoeken naar schriftelijk en 
mondeling taalgebruik moeten geplaatst worden tegen deze achtergrond. 
Bij het in de jaren 1960 en 1961 ingestelde onderzoek, waarbij een scheiding tussen monde-
linge en schriftelijke taalbeheersing werd gemaakt in verband met de overzichtelijkheid, 
zijn ru im 100 scholen (600 klassen) betrokken geweest in de stad en op het platteland, en wel 
in ccn zodanige gevarieerdheid dat zij naar de mening der commissie een verantwoord 
doorsneebeeld bieden van de scholen in de tweede hoofdinspektie. 

Mondelinge taalbeheersing 

a. In het algemeen kan gezegd worden dat de leerlingen slechts in beperkte tot zeer beperkte 
mate gelegenheid wordt gegeven tot spreken. In het ie en het 2e leerjaar is dit gunstiger dan 
in de hogere leerjaren. Ten onrechte wordt vaak het argument gebruikt dat in de grootte der 
klassen een belemmering ligt. Bi j het ingestelde onderzoek is ons gebleken dat de onderwijzers 
met het spreken vaak eigenlijk niet goed raad weten. Voorts blijkt steeds weer hoe behalve 
het noodzakelijke inzicht en de ervarenheid in praktische toepassing, het enthousiasme van de 
onderwijzer een conditio sine qua non is. 
Er is ons in het geheel niet gebleken dat de leerlingen van 2- o f 3-mansscholen minder monde-
ling contact met de leerkrachten zouden hebben dan de leerlingen van grotere scholen. 

h. Er zijn verschillende vormen waarin de leerlingen gelegenheid tot spreken wordt gegeven. 
Het klassegesprek komt in de lagere klassen in beperkte mate voor. De techniek van het 
voeren van zo'n gesprek is vaak niet voldoende bekend. Gelukkig wordt in de moderne 
didactiek die op de kweekschool wordt onderwezen, dit onderwerp uitvoeriger behandeld 
dan vroeger het geval was. 
In de hogere leerjaren komt ccn geleid gesprek over onderwerpen van verschillende aard 
slechts zelden voor. O o k hier ontbreekt het inzicht omtrent de functionele doelgerichtheid 
van zo'n gesprek. 
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Het discussiëren van leerlingen in groepen onder leiding van de onderwijzer komt slechts 
sporadisch voor. 
O p een enkele school vervullen de leerlingen in de klas spreekbeurten over een vooraf op-
gegeven onderwerp. De verdieping van de daarin behandelde stof door middel van een dis-
cussie tussen de leerlingen ontbreekt echter vrijwel altijd. 
Er worden occasioneel lessen naverteld, bijvoorbeeld leeslessen. Navertelde lessen over de 
gegeven zaakvakken komen zelden voor. 
O p dc protestants-christelijke scholen is het navertellen van een bijbelse-gcschiedenisverhaal 
gebruikelijk. M e n krijgt echter telkens de indruk dat het de leerkracht in de eerste plaats o f 
zelfs uitsluitend erom te doen is te controleren, wat er van het gelezene of het vertelde is 
blijven hangen. A a n de wijze waarop gesproken wordt, aan het formuleren wordt weinig of 
geen aandacht besteed. 

c. D e vragen die de leerkrachten stellen zijn te vaak een soort invuloefening of een vraag-cn-
antwoordspelletje. Kennisvragen overheersen. Toch heeft de commissie dc indruk dat aan 
inzichtvragen geleidelijk aan een ruimere plaats wordt gegeven. 
Opgemerkt wordt in dit verband dat het gebruikmaken van vraag-en-antwoordbockjes 
funest is en streng moet worden afgekeurd. 
Veel leerkrachten suggereren in de wijze van hun vragenstellen het antwoord reeds ofwel zij 
geven het antwoord gedeeltelijk, waardoor dc oefening in het formuleren van een antwoord 
verloopt tot een dwingende invuloefening, waarbij een appel op inzicht bij het k ind onmoge-
lijk wordt. Een voorbeeld moge dit illustreren: 

Onderwijzer: D e hoofdstad van Frankrijk is Pa . . . e 
Leerling: Parijs. 
Onderwijzer: Goed zo! 

In het algemeen is de onderwijzer te bang de touwtjes van het gesprek uit handen te geven. 
Te vaak worden de vragen zo gesteld dat dc antwoorden met slechts ccn enkel woord in 
plaats van in zinnetjes kunnen worden gegeven. 
Deze vraagtechniek nodigt uit tot een ja- o f neen-antwoord. Ze is niet bevorderlijk voor het 
geven van een antwoord in een afgeronde zin, in die gevallen waarin dit nodig is. Slechts 
zelden wordt de klas als geheel gestimuleerd zelf vragen te stellen. 
K o m e n er vragen, dan zijn deze vaak ook nog van weinig waarde en slecht geformuleerd. 
Soms komt een vragenbus of een vragenhalfuurtje voor. Als de onderwijzer zijn aanvullende 
en bemoedigende taak hierbij goed opvat, voldoen deze uitstekend. 
Remmingen in het spreken kunnen en moeten overwonnen worden door bemoediging. De 
leerlingen spreken over het algemeen nog erg verward. D i t behoeft op zichzelf niet veront-
rustend te zijn. Immers: de logische ordening moet groeien. D e leerkracht moet zich daarbij 
bewust zijn van het feit dat hij leidend en ordenend moet optreden en dus rekening moet 
houden met het groei- en rijpingsproces gedurende de schoolperiode. 
A a n de gebrekkige zinsbouw, die veelvuldig wordt aangetroffen bij de leerling, wordt veel te 

121 



Verslagen hoofdinspecteurs lager onderwijs 

weinig corrigerende aandacht besteed. D e woordkeus is sterk afhankelijk van het milieu van 
de leerlingen en dienovereenkomstig gevarieerd. M e n kan op het platteland duidelijk de 
streektaalinvlocden bemerken en in de grote steden het gebruik van vulgarismen, waarbij 
een slappe articulatie kenmerkend is. 

d. In de lagere zowel als in de hogere leerjaren wordt occasioneel gedeclameerd. O p enkele 
scholen wordt dit gedaan met als vrijwel enige doelgerichtheid de jaarlijkse ouderavonden. 
Een duidelijke integratie van het declameren in het moedertaalonderwijs is naar de mening 
van de commissie in feite niet aanwezig. 
Cteatief spel komt wel eens voor, maar men kan niet zeggen dat het een plaats in de school 
heeft veroverd. D e vooral hier en daar in de lagere klassen geconstateerde pogingen kunnen 
slechts pover en incidenteel genoemd worden. 
De poppenkast, die slechts op enkele scholen aanwezig is, wordt, indien al gebruikt, meer 
beschouwd als ccn middel tot vermaak dan als essentiële bijdrage tot het leren hanteren van 
de moedertaal. 
Dramatiseren komt maar zelden voor, hoewel er naar de mening der commissie toch wel 
enige verbetering is te constateren in vergelijking met bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Het werk 
van de kweekschool en van de pedagogische centra schijnt niet geheel vruchteloos. 
Deze v o r m van mondelinge taalbeheersing ontmoet men slechts bij bijzondere gelegenheden, 
zoals het Sint-Nicolaasfeest en het Kerstfeest, terwijl ook de lessen uit de leesboekjes er een 
enkele maal aanleiding toe geven. 

e. W a t de uitspraak van de onderwijzers betreft moet worden vermeld, dat deze nog wel eens 
te wensen overlaat, gemeten aan de eisen van het A . B . N . Bij de dames is de uitspraak over het 
algemeen beter dan bij de heren; wellicht speelt hier het milieu een rol . De laksheid in de 
uitspraak, de zogenaamde sprcekluiheid en het onverzorgd woordgebruik zijn voor de com-
missie moeilijk te rijmen met de hoge cijfers die bij het kweekschooleindexamen voor het 
onderdeel 'techniek van het spreken' worden behaald. 
Dat er ook strecktaalinvloeden aanwijsbaar zijn bij de onderwijzers is verklaarbaar. In de klas 
wordt te weinig aandacht besteed aan de dialectische afwijkingen. Systematische aparte oefe-
ningen ter verbetering dezer afwijkingen komen niet voor. 

Schriftelijke taalbeheersing 

U i t het ingestelde onderzoek is gebleken dat men reeds in de laagste klassen aan het schriftelijk 
taalgebruik ccn plaats geeft. 
Hoewel een aantal leerkrachten reeds in het ie leerjaar de leerlingen op lofwaardige wijze 
hierbij weet te leiden en te stimuleren, vindt echter een zeer groot aantal van de leerkrachten 
deze vorm van expressie zelfs in het 2e o f het 3e leerjaar nog te hoog gegrepen. M e n geeft 
daarbij dan als reden op: 
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a. er worden te veel spelfouten gemaakt, waardoor een verkeerd woordbeeld ontstaat; 
h. de leerlingen hebben een nog te geringe woordenschat; 
c. de leerlingen zijn te jong, ze kunnen het nog niet; 
d. de leerlingen kennen alle letters nog niet; 
e. in de ie klas is er geen tijd voor; 
ƒ. de methode geeft cr geen gelegenheid toe. 

Hieruit blijkt dat een te groot aantal leerkrachten nog niet beseft, welke mogelijkheden er in 
het k ind schuilen en hoe deze moeten worden benut. D c commissie heeft de indruk dat de 
mogelijkheid, deze argumenten te hanteren, niet altijd betreurd wordt. M e n verschuilt zich 
te veel achter de genoemde argumenten en ziet niet de waarde van de expressie als noodzake-
lijk voor de persoonlijkheidsontplooiing. 
Bij vele leerkrachten, vooral in de hogere leerjaren, ontbreekt nog te vaak de gave der 
didactische improvisatie, die op rijp inzicht is gebaseerd, terwijl de didactische vinger-
wijzingen die in het creatieve werk van het k ind in het algemeen en in het onderhavige 
onderwijs in het bijzonder verscholen liggen, niet voldoende worden gepeild. 

O p vrijwel alle scholen worden opstellen gemaakt, al verschilt de frequentie nogal sterk. 
Enkele leerkrachten laten het eenmaal per week doen, andere eenmaal per 2 a 3 weken, 
sommige occasioneel (bijvoorbeeld eenmaal per 2 o f 3 maanden!). 
Er wordt dus, gemiddeld genomen, met een vrij magere frequentie gelegenheid gegeven een 
'opstel' te maken. Een gemiddelde is echter de resultante van twee uitersten, welke liggen 
tussen occasioneel - wat in de praktijk zelden betekent - en zeer frequent, wat inhoudt dat het 
op enigerlei wijze uitdrukken van gedachten een dominerende plaats inneemt in het werk 
van elke dag. 
De algemene indruk van de commissie is, dat het opstel meestal gemaakt wordt naar aanlei-
ding van verhaaltjes o f plaatjes die in een bepaalde taalmethode voorkomen. 
In de hogere klassen komen meer vrije opstellen voor. Het schoolreisje, een feestdag, enz., 
zijn geliefkoosde onderwerpen. Soms is de keuze meer abstract b.v. lente, herfst. Tevens 
werden verslagopstellen aangetroffen naar aanleiding van bijvoorbeeld museumbezoek 
(vooral in de 5e en 6e leerjaren). In de hogere klassen breidt het aantal mogelijkheden zich uit, 
maar het stellen neemt ook daar bepaald nog niet de plaats in die het moet hebben. 

Zeer vaak begint men i n het ie en het 2e leerjaar met klassikale opstelletjes, wat door vele 
leerkrachten mede als een hulpmiddel wordt gezien o m later tot persoonlijke opstellen te 
komen. In de contactscholen van de pedagogische centra begint men echter vaak direct met 
persoonlijke opstellen. D e commissie kan dit met dankbaarheid constateren. 
Illustraties bij opstellen, enz., komen i n de lagere klassen nog wel voor, maar in de hogere 
klassen neemt dit meestal af. 
Van andere vormen als schoolcorrespondentie met bijvoorbeeld geadopteerde schepen kan 
gezegd worden, dat het gebruik ervan sterk afhankelijk is van de interesse van dc leerkracht. 
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D e enkele lagere scholen die scheepscorrespondentie voeren, hebben hierin - mede door de 
antwoordbrieven - ccn werkelijk levensecht contactmiddcl. Met waardering kan in dit ver-
band worden genoemd het werk van de vereniging die de adoptie van schepen bevordert, 
en verder 'De Drukpers op School' . 
Intcrscolaire correspondentie komt zelden voor. 

In dit verband meent de commissie zich de volgende uitweiding te mogen veroorloven. 
Levensechte doelen bij de correspondentie hebben grote waarde, ook voor later. 
Als voorbereiding op het stellen is het scheppen van klimaat zeer belangrijk. D i t voorbereiden 
mag niet alleen bestaan in het geven van formele aanwijzingen. De leerlingen moeten ook 
emotioneel worden voorbereid, dc bereidheid o m iets te schrijven moet geschapen worden. 
D e commissie moet constateren dat het stellen nog te veel als een geïsoleerd terrein wordt 
behandeld. Het heeft in het vakkentotaal nog vrijwel geen functionele waarde, wat in het 
bijzonder opvalt i n de relatie van het stellen tot de zaakvakken. U i t de aard der zaak is het 
didactisch klimaat van de school hierbij van invloed. 

De waarde en de betekenis van de zelfstandige uitwerking van projecten is hier duidelijk. 
M e n vindt deze werkwijze echter veelal te tijdrovend. 
Soms wordt na een mondelinge les een kort gedicteerd o f van het bord nageschreven resumé 
in het schrift opgenomen. Met waardering voor de goede bedoeling moet worden opgemerkt 
dat dit voor de actieve taalbeheersing geen waarde heeft. 
De commissie w i l hier tevens de aandacht vestigen op de noodzaak, de leerlingen te leren een 
les samen tc vatten. Juist dit samenvatten is zo belangrijk voor de beoefening van de denk-
tucht en de ontwikkeling van het kritisch vermogen. W i l men kinderen economisch leren 
studeren, dan zal men hen moeten leren hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Hiermee moet 
al vroeg begonnen worden. Zelfs in de eerste klas zijn al eenvoudige rubriceeroefeningen 
mogelijk. Een hoofd van een school vond dat hij te zorgen had, dat de kinderen voor hun 
toelatingsexamen slaagden. V o o r samenvattende oefeningen had hij geen tijd. Hoogstens 
gaf hij deze aan kinderen die toch niet verder studeerden! 

D e afwezigheid van onderwijs waarbij de kritische zin geprikkeld wordt, demonstreert zich 
reëel pijnlijk in de verbalistische verwerking van de z.g. leervakken. 
W a t de leerlingen leren en hoe ze moeten leren is van minder belang, als ze maar leren. 

W a t de gevolgde werkwijze betreft - correctie en waardering worden hier als één onderdeel 
daarvan beschouwd - kan het volgende worden opgemerkt. D e meeste onderwijzers van de 
hogere leerjaren laten het werk eerst in het klad maken. Ten aanzien van de correctie gaat 
men o.a. op de volgende manieren te werk: 

a. het werk wordt gecorrigeerd en vervolgens door de leerlingen in het net geschreven; 

h. de leerlingen schrijven het verhaal eerst op een blaadje; daarna wordt het verhaal door de 
leerlingen zelf op stijl- en spelfouten nagekeken; vervolgens wordt het in het net overge-
schreven; dan volgt correctie door de leerkracht; 
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c. het opstel wordt gecorrigeerd in het bijzijn van de leerling; 

d. het opstel wordt door dc leerkracht gelezen zonder dat fouten worden verbeterd. 

In de lagere klassen heeft de correctie, met name die der spelfouten, slechts een zeer licht 
accent. De leerkrachten uit deze klassen geven o m verschillende redenen aan dc vrije uitings-
v o r m gaarne goede kansen, mede omdat het woordbeeld nog niet voldoende gefixeerd 
behoeft te zijn. 
De correctie blijkt voor bijna iedere leerkracht vele moeilijkheden op te leveren. M e n vraagt 
zich af o f men het werk wel moet corrigeren en zo ja, hoe en in welke mate. Het doel van de 
correctie staat de leerkrachten maar zelden duidelijk voor ogen. 
O o k de waardering roept vragen op. Een enkele maal wordt alleen een cijfer toegekend voor 
de spelling, vaker geeft men alleen een cijfer voor het verhaal. Anderen betrekken ook dc 
netheid in het oordeel, soms door een apart cijfer. Als uiterste geeft men, wellicht uit een 
soort van onmacht, alleen een cijfer voor netheid en schrijven van het ingeleverde werk. 
In dc lagere klassen gebruikt men veelvuldig beloningsstempels en bemoedigende opmer-
kingen. Over het algemeen beseft men wel een waardering tc moeten geven voor het werk 
als geheel. M e n let dan op de inhoud: originaliteit, fantasie, volledigheid en op de goede stijl. 
En al geeft de waardering van het stukje creatief werk als totaliteit vele moeilijkheden waar 
de meeste leerkrachten niet geheel uitkomen, het doorbreken van deze zienswijze is een ver-
heugend verschijnsel. 
De commissie merkt op dat de waardering steeds in positieve zin zal moeten worden ge-
geven. 
D i t dient bij voorkeur te geschieden door een aanmoedigend, kort geformuleerd algemeen 
oordeel. D e exactheid van een cijfer is misplaatst, zeker i n de lagere klassen. D c gegeven 
waardering moet blijven een stimulerend begeleiden van de leerling. 
Anderzijds kan een foutenanalyse door de leerkracht belangrijk zijn voor de didactische 
aanpak. Een dergelijke analyse ten aanzien van de diverse bij het opstel betrokken facetten 
verschaft hem voldoende materiaal, waarvan hij bij zijn taalles gebruik kan maken. D i t komt 
echter te weinig voor. 

Ten besluite 
De nuchtere gegevens van het onderzoek naar de actieve taalbeheersing, zoals deze in de voor-
afgaande overzichten naar voren komen, bieden enerzijds een weinig bemoedigend beeld. 
Anderzijds kan hier echter ook sprake zijn van een 'En toch ' Immers: omstreeks 30 jaar 
geleden trof men in de taalmethoden vrijwel uitsluitend spelling- o f werkwoordsocfeningen 
aan. Soms werd een aanvulling gegeven voor wat men 'stijl' noemde. 
Thans is geen moderne taalmethode denkbaar, zonder dat in grotere o f in meer geringe mate 
aandacht aan de actieve taalbeheersing wordt geschonken. D o o r het werk van de pedagogi-
sche centra, door cursussen en tal van andere contactmiddelen, mag verondersteld worden 
dat de leerkracht theoretisch op de hoogte is. D i t is bij een groeiend aantal inderdaad het 
geval. En al is het beeld, geprojecteerd tegen de huidige inzichten, nog weinig bemoedigend, 
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men moet ook dit beeld op zijn juiste plaats zien: n.1. als één moment uit een vrij lange reeks 
van jaren. 
Terugziende mag men niet van stilstand spreken, en uitziende naar wat ons thans als ideaal 
wordt geschilderd, wacht ons nog een lange weg. Ook de didactische molens malen lang-
zaam . . . De wetenschap dat ook de slak nog op tijd in de ark gekomen is, geeft hoop voor 
de toekomst. 

Resumerende komt de commissie tot de volgende punten: 

1) In de theoretische kennis van de leerkracht heeft het inzicht omtrent dc taalbeheersing 
een redelijke plaats gekregen. 

2) Het besef dat het leren spreken bij het moedertaalonderwijs primair moet worden 
gesteld, is nog zeer onvoldoende aanwezig. 

3) Indien men al gebruik maakt van het vragenstellen of van een klassegesprek, wordt dc 
techniek hiervan - behoudens enkele uitzonderingen - beslist onvoldoende beheerst. 

4) De schriftelijke taalbeheersing is over het algemeen geen integrerend deel van het 
onderwijs. 

5) Dc actieve taalbeheersing heeft weliswaar haar entree in dc school gemaakt, maar zij is 
voor vele leerkrachten nog een vreemde verschijning. Men mag slechts hopen dat in 
groeiende mate plaats voor haar zal worden gemaakt. 

6) Op ccn juiste waardering van de zo moeilijk objectief te beoordelen facetten van de 
mondelinge en schriftelijke taalbeheersing is men nog slechts in beperkte mate ingesteld. 

7) De centrale functie van het moedertaalonderwijs ligt nog niet op het gebied van dc 
reproduktieve weergave en de creatieve uitdrukking. 

8) Een verdere didactische beïnvloeding van de school is hiervoor nodig. 

9) Deze beïnvloeding moet gepaard gaan met een duidelijke instructie van de leerkracht. 
Slechts als de praktijk in een normaal bezette klas toont, hoe een juiste actieve taalbeheer-
sing vruchtdragend voor het gehele onderwijs kan zijn, zal de leerkracht zich laten over-
tuigen. 

10) Leringen wekken, maar hanteerbare voorbeelden trekken, ook in dit verband. 
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III. V E R S L A G V A N D E H O O F D I N S P E C T E U R I N D E D E R D E 

HOOFDINSPECTIE 

Provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijsel 

§ i . ALGEMEEN 

Met de eenvoudige constatering dat de algemene toestand van het gewoon, het voortgezet 
gewoon en het uitgebreid lager onderwijs in het jaar 1961 vrijwel gelijk was aan die in de 
voorafgegane jaren zou althans deze eerste paragraaf van het jaarverslag kunnen worden ge-
opend en beëindigd. De belangrijkste aspecten zijn nog steeds de scholenbouw, de personeels-
voorziening, de 1040-uren regeling, bedoeld in het tweede lid van artikel 25 der Lager-
onderwijswet, waarbij het vraagstuk van de verdeling van de lesuren per week cn per dag 
een voorname rol speelt, de voorzieningen op het gebied van de lichamelijke opvoeding en 
last but not least de onderwijsvernieuwing. Op al deze zaken kom ik bij de desbetreffende 
onderdelen van het verslag terug. 

Dat de Leerplichtwet, die nu reeds zestig jaren lang haar zegenrijke invloed heeft doen 
gevoelen, noodzakelijk moet worden herzien of misschien geheel dient te worden herschre-
ven, leert de ervaring telkenjare sterker. Vooral het toezicht op de naleving van de wet in de 
gevallen van relatief en dikwijls ook absoluut schoolverzuim van kinderen die de lagere school 
hebben verlaten, plaatst de inspectie vaak voor grote moeilijkheden. Naar mijn mening dient 
het rijksschooltoezicht van deze taak, en trouwens van alle bemoeiingen met de Leerplichtwet, 
te worden ontlast en behoort zij aan andere organen te worden opgedragen. Geschiedt dit 
niet, dan zal de wet in ieder geval de taak moeten aangeven die de inspecties bij de verschil-
lende takken van het onderwijs zowel afzonderlijk als gezamenlijk in dezen hebben. 

De v.g.l.o.-school dobbert op de baren van de onderwijszee, zo kenschetst een der inspecteurs 
de situatie. Inderdaad is zij vrijwel altijd een speelbal van wind en golven geweest. Aan 
pogingen, aan dit eindonderwijs voor vele leerplichtige kinderen enige doelgerichte inhoud 
te geven, heeft het overigens waarlijk niet ontbroken. Daardoor zijn de verschijningsvormen 
van schakelschool, school voor lager economisch en administratief onderwijs en allerlei 
structuren van symbiosescholen te verklaren. De diensten die het Instituut voor Individueel 
Onderwijs te Amsterdam aan de scholen voor voortgezet lager onderwijs heeft bewezen, 
verdienen voorts ieders waardering. Hoewel ik alle respect heb voor het vele en goede werk 
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dat aan de v.g.l.o.-scholen wordt gedaan, komt het mij voor, dat de werkelijke functie van 
dit schooltype slechts dan kan worden vastgesteld, wanneer een duidelijk beeld van de totale 
structuur van het voortgezet onderwijs zal zijn verkregen. Zulk een finale oplossing zal moe-
ten worden gevonden, zodra het thans aanhangige wetsontwerp tot regeling van het voort-
gezet onderwijs tot wet zal zijn verheven. 

Ofschoon enige verbetering kan worden geconstateerd, worden aan vele scholen voor uit-
gebreid lager onderwijs nog steeds lessen door onbevoegden gegeven. De verbetering is 
gedeeltelijk te danken aan het feit dat meer onderwijzers zich voor de wettelijke bevoegd-
heden bekwamen, doch voor een niet onbelangrijk deel ook aan de werking van de zo-
genaamde noodwet-ulo. Deze wet heeft tenminste het onbevoegd lesgeven aan de toe-
stemming van de minister verbonden cn daardoor een einde gemaakt aan in de praktijk al 
te zeer tot gewoonte geworden gemakkelijke oplossingen. Aan de hand van de lesroosters 
cn de gegevens betreffende de bevoegdheden van het personeel wordt nu bij ieder verzoek 
nauwkeurig nagegaan of de toepassing van de uitzonderingswet werkelijk nodig is. 
De overrompelend snelle invoering van de vrije zaterdag in de bedrijven en op de kantoren 
heeft op dc scholen niet die invloed gehad welke men zou kunnen verwachten. Zoals in vorige 
jaarverslagen is vermeld, was in vele plattelandsgebieden in deze hoofdinspectie de vijfdaagse 
schoolweek zonder een vrije woensdagmiddag reeds jarenlang de regel. De inspectie heeft 
tegen deze praktijk steeds stelling genomen. Zij was van oordeel dat een vrije woensdag-
middag in het belang van de kinderen zowel als van het onderwijs verre de voorkeur ver-
diende. De argumenten die men aanvoerde voor het behoud van de vrije zaterdag zijn meer-
malen opgesomd; zelden of nooit was daarbij een onderwijskundig uitgangspunt te be-
speuren. Het praktisch sterkste standpunt voor de schoolweek van vijf dagen werd ingeno-
men door de gemeente- en schoolbesturen: een school zonder de vrije zaterdag kreeg bij 
vacatures nu eenmaal geen sollicitanten! 

Er schijnt zich thans een streven te ontwikkelen tot het invoeren van de vijfdaagse schoolweek 
met behoud van de vrije woensdagmiddag. In hoeverre zulk een ontwikkeling zich ver-
draagt met de wettelijke bepalingen aangaande het verplichte aantal lesuren per jaar en met 
een redelijke verdeling van die uren per schooldag is nog moeilijk vast te stellen. Het resultaat 
van een voorlopig onderzoek daaromtrent vindt elders in dit verslag zijn plaats. 

De Leidraad voor de samenstelling van leerplannen en lesroosters, die de derde hoofdinspectie 
in 1949 heeft samengesteld, zal eerlang voor de achtste maal worden herdrukt. Deze achtste, 
wederom herziene, druk zal ook de laatste zijn. De inspecteurs en ik menen met dit werk 
het lager onderwijs van dienst te zijn geweest. Nu echter de pedagogische centra dit gedeelte 
van de algemene taak, de bevordering van het onderwijs, vervullen en de samenwerking van 
deze instituten met de rijksinspectie zich op bevredigende wijze schijnt te ontwikkelen 
achten wij, zoals in het voorbericht van de laatste druk zal worden verklaard, de voort-
zetting van deze activiteit niet meer nodig. De samenwerking met vele onderwijzers en 
onderwijzeressen en andere onderwijsdeskundigen uit alle kringen van het openbaar en bij— 
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zonder onderwijs is gedurende de dertien jaren van voortdurende arbeid aan de Leidraad 
steeds uitstekend geweest. Wij zien daarop met dankbaarheid terug. 

§ 2. WERKWIJZE DER SCHOLEN EN RESULTATEN 

Bij de voorbereiding van dit gedeelte van het verslag is weer de werkwijze toegepast die in het 
verslag over 1960 is vermeld. Als speciale objecten van onderzoek waren ditmaal aangewezen: 
het voortgezet leesonderwijs, het onderwijs in dc geschiedenis van de negentiende en de 
twintigste eeuw, het onderwijs in de vakken tekenen en handenarbeid op de scholen voor 
uitgebreid lager onderwijs en de activiteiten van de pedagogische centra in de derde hoofd-
inspectie. 

Het voortgezet leesonderwijs op de scholen voor gewoon lager onderwijs 

Blijkens het door de inspectie ingestelde onderzoek naar de leesstof is de verouderde lectuur 
nog niet geheel uit de scholen verdwenen. In de hogere klassen komen hier en daar nog boek-
jes voor die naar inhoud en stijl de huidige jeugd matig interesseren. Het aantal van deze 
boekjes vermindert echter regelmatig. 
Het is niet mogelijk een definitief antwoord te geven op de vraag of de moderne lectuur 
beantwoordt aan redelijk te stellen eisen. Het oordeel van ruim honderd hoofden van scholen 
loopt zeer uiteen. Sommigen vinden de boekjes te gemakkelijk, te oppervlakkig. De stof 
heeft weinig inhoud. De boekjes zijn voor de hogere klassen te technisch cn te weinig emo-
tioneel. Zij zijn minder vormend en hebben minder sfeer dan de oude series. Velen vinden 
de moderne lectuur beter bij het kind aangepast. Zij geeft veel afwisseling en spreekt de 
kinderen beter aan, wekt de leeslust op en geeft meer algemene ontwikkeling dan vroeger. 
Veel lectuur is psychologisch goed verantwoord. 
Het algemene oordeel kan als volgt worden samengevat. 
Zoals op de boekenmarkt in het algemeen is er kaf onder het koren. De wedijver der uit-
gevers om steeds weer met iets nieuws te komen is daar niet vreemd aan. Toch overweegt het 
positieve oordeel, zij het dan ook met de nodige reserve. 
Het moet worden betwijfeld of het onderwijzend personeel zich bij de aanschaffing van 
moderne leesstof rustig de tijd geeft voor een werkelijk goede keuze, die toch wel mogelijk 
blijkt te zijn. Wanneer men dat doet kan dc school beschikken over met zorg uitgezochte 
lectuur, die goed over de leerjaren is verdeeld. 
Onder voldoende leesstof wordt verstaan het aantal stellen leesboeken per klas. In het alge-
meen heeft men in de lagere klassen aan tien, in de hogere klassen aan acht deeltjes klassikale 
leesstof voldoende. Daarbij dient te worden opgemerkt dat veel moderne leesboekjes vlug 
uitgelezen worden, doordat ze betrekkelijk gering van omvang en gemakkelijk van inhoud 
zijn. Sommige scholen wensen twaalf of dertien deeltjes per klas, een enkele school komt met 
door zijn tien deeltjes heen. Men vraagt deze uitbreiding ook om meer te kunnen variëren 
en om niet genoodzaakt te zijn een boekje tweemaal te lezen. 
De algemene indruk is wel dat de scholen over voldoende klassikale leesstof beschikken. 
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V e l e s c h o l e n b e z i t t e n b o v e n d i e n i n d i v i d u e l e leess to f i n a l le k lassen . H e t aan ta l v a n de laatst-

g e n o e m d e boekjes p e r k las , i n de r e g e l ges te ld o p a n d e r h a l f m a a l de k las sebeze t t ing , b l i j k t 

aan de eisen te v o l d o e n . E e n aan ta l s c h o l e n behoef t n o g v o o r z i e n i n g e n i n de h o g e r e k lassen . 

D e s c h o l e n z i j n m e t he t b e z i t v a n deze leess tof zeer i n g e n o m e n . 

O n g e v e e r de helf t v a n de s c h o l e n b e s c h i k t o v e r s t i l leesboekjes . Z e w o r d e n echter n i e t i n t e n -

s ie f g e b r u i k t . 

O p v e r r e w e g de meeste s c h o l e n is een g o e d samenges te lde u i t l e e n b i b l i o t h e e k a a n w e z i g . 

V e r s c h e i d e n e s c h o l e n b e s c h i k k e n o v e r een u i t s tekende , p r i m a v e r z o r g d e b i b l i o t h e e k , d i e 

g e r e g e l d w o r d t v e r n i e u w d e n a a n g e v u l d . S lechts een enke l e s c h o o l laat een pess imis t i sch 

g e l u i d h o r e n . 

Z i j n de l e e r k r a c h t e n i n he t a l g e m e e n d o o r d r o n g e n v a n de besl issende be teken is v a n g o e d 

l e e s o n d e r w i j s ; W a t ve r s t aan zi j o n d e r l e e sonde rwi j s ? H o e t r a c h t en zij g o e d l ee sonde rwi j s 

te g e v e n i 

W i e z i c h o p het v o o r t g e z e t l e e sonde rwi j s b e z i n t , k o m t o n w i l l e k e u r i g to t deze v r a g e n . H e t 

s te l len d a a r v a n d u i d t reeds o p de n ie t u i t g e s p r o k e n gedach te , dat he t l e e sonde rwi j s b i j z o n d e r e 

aandach t v r a a g t e n een analyse z e k e r w a a r d is . D e z e b i j z o n d e r e aandach t sp ru i t v o o r t u i t de 

o v e r t u i g i n g dat het v o o r t g e z e t l e e sonde rwi j s n i e t b e a n t w o o r d t aan de e isen d ie e raan ges te ld 

m o e t e n w o r d e n . B i j v o o r b a a t m a g ech te r n i e t a a n g e n o m e n w o r d e n dat h i e r o n w i l o f o n -

m a c h t i n he t spe l is . V e e l e e r o n t b r e e k t b i j v e e l l e e r k r a c h t e n he t n o o d z a k e l i j k e i n z i c h t i n de 

be tekenis v a n g o e d l ee sonde rwi j s . G o e d l e z e n v e r o n d e r s t e l t l e z e n w a t er staat. H e t v e r o n d e r -

stelt n a d e n k e n e n n a v o e l e n v a n w a t een ande r g e s c h r e v e n heeft, n i e t m e e r e n n i e t m i n d e r . 

D a t is v a a k een he le o p g a v e , v o o r v o l w a s s e n e n evenzeer als v o o r k i n d e r e n . W i e g o e d k a n 

l e z e n heeft een s tev ige g reep o p de taal , d o o r d a t h i j heeft g e l e e r d g o e d te ana lyse ren . H i j 

heeft g e l e e r d denkre la t i e s te d o o r z i e n , z i j n g e v o e l v o o r t a a i n u a n c e r i n g heeft z i c h g o e d 

o n t w i k k e l d , w a a r d o o r de f i jnere u i t d r u k k i n g s v o r m e n h e m n i e t o n t g a a n e n h i j i n staat is z i c h 

te v e r r i j k e n m e t de g e d a c h t e n e n gevoe l ens v a n ande ren . U i t e r a a r d speelt de aan leg h i e r b i j een 

g r o t e r o l . D e s c h o o l m a g er toe b i j d r a g e n deze aan leg to t o n t w i k k e l i n g te b r e n g e n . D o e t zi j 

d i t b i j he t l e z e n , d a n is er sprake v a n l ee sonde rwi j s . W i e z i c h de m o e i t e g u n t de o n d e r w i j s -

v e r s l a g e n n a te s laan o p he t o n d e r w e r p l e z e n , s tui t jaar o p jaar o p de v e r z u c h t i n g dat h e t 

b i j w o n e n v a n leeslessen te v a a k een taa i o n g e r i e f is . H e t taaie is d a n te v i n d e n i n he t starre 

p a t r o o n : leesbeurt , w o o r d j e s v r a g e n , leesbeur t , w o o r d j e s v r a g e n , enz . , he t o n g e r i e f i n he t 

k e n n e l i j k t e k o r t aan andere m o g e l i j k h e d e n . H e t is een b e k e n d ve r sch i jn se l dat j o n g e l ee r -

k r a c h t e n he t g e v e n v a n een leesles n i e t b i j z o n d e r m o e i l i j k v i n d e n . D e o o r z a a k v a n h u n o p t i -

m i s m e is g e m a k k e l i j k te a c h t e r h a l e n : zi j z i j n z e l f n o g n i e t i n staat de m o e i l i j k h e d e n te z i e n . 

W a t zi j o n t d e k k e n z i j n slechts de ' m o e i l i j k e w o o r d e n ' , zoals de g a n g b a r e t e r m l u i d t . D a a r 

v a l l e n ze m e t g raag te o p aan. E r is iets te v e r k l a r e n e n dat w o r d t i m m e r s v a n h e n v e r w a c h t ; 

D a n k o m t de v e r k l a r i n g o f w a t d a a r v o o r d o o r m o e t gaan . H o e v e e l v a n deze ' v e r k l a r i n g e n ' 

z i j n n i e t v e r z a n d i n he t o n v e r m o g e n v a n e i g e n u i t d r u k k i n g s v o r m e n ; H o e v a a k w o r d t n i e t de 

g e l e g e n h e i d te baat g e n o m e n v o o r he t s p u i e n v a n o n v o l d o e n d ge r i jp te e i g e n k e n n i s - e n 

w a a r b l i j f t de leestekst e n z i j n i n h o u d i B e t r o f deze v e r z u c h t i n g slechts de j o n g e r e l e e r k r a c h -
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ten, men kon er vrede mee hebben. Te groot is echter het aantal der ouderen dat in de loop 
der jaren nauwelijks op een hoger plan is gekomen. Vermoedelijk is het gebrek aan inzicht er 
de oorzaak van dat men onbekommerd op de eenmaal ingeslagen weg voortgaat. Overigens 
moet worden vermeld dat de arbeid van de pedagogische centra op dit gebied in sommige 
inspecties wel vruchten begint af te werpen. 

Het technisch lezen krijgt op de meeste scholen voldoende aandacht. Of het voldoende tot 
zijn recht komt is een vraag die in algemene zin niet bevestigend beantwoord kan worden. 
Te weinig wordt rekening gehouden met de aard van het te lezen stuk proza of gedicht, 
waardoor zich tal van moeilijkheden opstapelen die het technisch lezen ongunstig beïnvloe-
den. Goed technisch lezen eist een redelijke beheersing van de taal in uitspraak en articulatie, 
het aanvoelen van zinsritme en zinsmelodie en van een wisselend tempo. Het is voor een 
kind vaak een hele opgave aan deze eisen te voldoen, vooral ook doordat het de voor te lezen 
tekst voor het eerst voor zich ziet. Zijn ogen grijpen vaak nog niet de zin in zijn logische 
samenstelling - voornamelijk doordat hem dit niet geleerd is. In de tweede klassen hebben 
een aantal onderwijzeressen de goede gewoonte hun leerlingen pas een zin te laten lezen, 
wanneer ze die helemaal in zich hebben opgenomen. Na iedere zin volgt dan een pauze, die 
eerst misschien storend mag lijken doch die op korte termijn steeds kleiner wordt. Deze 
didactische houding is van grote betekenis. Zij komt voort uit de overtuiging dat goed lezen 
berust op volledige beheersing van de zin. De klassen waarin dit principe wordt toegepast 
lezen goed, ook al liggen de prestaties der leerlingen ver uiteen. Het hoeft geen betoog, dat 
het gebruik van een papiertje als 'bijwijzer', wanneer de zinnen de regels overlappen, in dit 
verband is af te keuren. 
In de hogere klassen wordt aan dit beginsel steeds minder aandacht geschonken. Het gevolg is 
dat de greep op de zin steeds onvaster wordt. De leerlingen lezen meer woorden dan zinnen. 
Dat kan voortkomen uit de gecompliceerdheid van de tekst zelf. In de regel is deze onzekerheid 
terug te leiden tot de didactische grondfout die hierboven is aangegeven. Goed technisch 
lezen heeft dezelfde elementen in zich als goed zingen. Daar is regelmatige oefening voor 
nodig, vooral oefening in het luisteren. De school besteedt daar onvoldoende aandacht aan. 
Opzettelijke inoefening van een fragment uit een leesles, zoals dat ook dient te gebeuren bij 
een lied, komt op de lagere school nagenoeg niet voor. De vrees dat de leerlingen dan te 
weinig leesstof onder de ogen zullen krijgen speelt daarbij een rol. Men beseft blijkbaar 
onvoldoende dat het goed lezen van een klein fragment belangrijker is dan het voor de vuist 
weg lezen van enkele bladzijden. Wie dan nog eisen stelt is op het verkeerde spoor. Hij mag 
niet verwachten dat zijn leerlingen a prima vista van het blad zingen. Hij kan ook niet ver-
wachten dat zij op behoorlijke wijze een hun onbekende tekst voorlezen. 

De verzorging van het verstandelijk lezen komt in het algemeen in de lagere klassen beter tot 
haar recht dan in de hogere. Het zijn vooral de onderwijzeressen die op dit punt de juiste toon 
weten te treffen. De verstandelijke ontwikkeling gaat samen met de taalontwikkeling. Passief 
ontwikkelt de taal zich door aandachtig lezen en goed luisteren. Dit receptieve taalgebruik 
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heeft ook een gunstige invloed op de actieve taalbeheersing, die door veelvuldige verbale 
expressie, zowel mondelinge als schriftelijke, pas tot ontplooiing kan komen. Een goed 
contact met de klasse blijkend uit het wisselspel met de leerlingen, is voor een goede taal-
ontwikkeling een allereerste voorwaarde. De leerkracht dient daartoe de taaluitingen van zijn 
leerlingen goed te verstaan. Op ongezochte wijze moeten de kinderen tot taalgebruik worden 
gebracht. Voorbarige kritiek is daarbij uit den boze. Voorzichtige leiding is echter een eerste 
eis. Het is opvallend hoe goed vele onderwijzeressen hun leeslessen weten te verzorgen. Zij 
voeren een natuurlijk gesprek over de inhoud van de les met als gevolg spontane reacties. 
Met name dient hier vermeld te worden de wijze waarop in de lagere klassen vragen aan de 
kinderen worden gesteld. Deze vragen zijn in het algemeen concreet en gericht op de ervarin-
gen van de kinderen of op hun fantasieleven. Daardoor is bij voorbaat het contact verzekerd, 
waardoor de begripsvorming een goede kans krijgt, vooral de voorlopige begripsvorming. 
De vorm van de vragen is daarbij van beslissende betekenis. Het is een studie waard na te gaan, 
hoe vaak een verkeerd gestelde vraag een vruchtbaar gesprek in de weg staat. Wie over het 
verfijnde apparaat beschikt de kinderen goed aan te voelen, weet hoe hij zijn vragen moet 
stellen en weet ook dat voortdurende zelfcontrole hierbij een gebiedende eis is. Bij een half 
goed antwoord praat hij met de kinderen mee, totdat het goede begrip of de goede vorm 
gevonden is. Dat geheim kennen vele onderwijzeressen. Het schijnt het lot van veel onder-
wijzers te zijn dat dit geheim hun niet bekend is. 

Het leiden van een leesles is een allesbehalve gemakkelijke taak. Het veronderstelt opvoeden 
tot aandachtig lezen, tot het aankweken van een kritische houding bij het lezen, tot het 
ontwikkelen van gevoel voor fijnere taainuanceringen. In het algemeen komt daar niet veel 
van terecht. Men slooft zich uit op het woord, het 'moeilijke' woord. Zo ontstaat bij het 
lezen een ware woordcultuur, die met het werkelijk begrijpen van de taal niet veel meer te 
maken heeft. Men kon er nog vrede mee hebben als 'het woord' in zijn eigen zinsverband 
bleef staan en zo aan dc orde werd gesteld. Meestentijds wordt het eruit gelicht met alle 
gevolgen van dien. De onderwijzer die dat doet komt, zonder dat hij het beseft, bij het ab-
stracte begrip terecht - en weet vaak op zijn eigen vraag geen bevredigend antwoord te 
geven. Bekend is de veelbestreden vraagvorm: wat is . . . . > ofwel het vragen naar een syno-
niem of tegenstelling. Synoniemen werken vaak taalbedervend, omdat juist dit woord op 
deze plaats moet staan. Tegenstellingen zijn vaak te moeilijk. De moeilijkheid wordt dan nog 
vergroot doordat het woord uit de zin wordt gelicht. A l met al raakt dan de eigenlijke tekst-
verklaring in het gedrang. Wie denkt daarbij niet aan de woordjesvragerij bij de vreemde 
talen op de mulo-examens; Het gebruik van synoniemen of het noemen van tegenstellingen 
ter verklaring van een in de tekst voorkomend woord is niet altijd af te keuren, mits het ver-
band met de tekst niet verloren gaat. Verklaringen in abstracto komen een juiste opvatting 
van het gelezene niet ten goede. 

Wie goed leest dient zich regelmatig af te vragen wat de schrijver bedoelt en waarom hij het 
zo zegt. Willen de leerlingen in deze richting geleid worden, dan is het de taak van de onder-
wijzer hun de gelegenheid te geven vragen te stellen. Daarbij hoort dan ook dat hij zijn leer-
lingen leert vragen te stellen. Dan leert hij hun ook belangrijke van minder belangrijke zaken 
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te onderscheiden. Een goede aanpak van het vragen stellen door leerlingen opent de weg naar 
het leerboek. 
In de school is daar weinig van te vinden. N u en dan mogen de kinderen eens iets vragen. Zij 
vragen dan naar de betekenis van moeilijke woorden en daar wordt hun dan naar het bekende 
recept op geantwoord. In het vragen stellen maken ze geen vorderingen, wat begrijpelijk is, 
daar opnieuw het tekstverband wordt losgelaten. Enkele goede uitzonderingen mogen niet 
onvermeld blijven. Er zijn voorbeelden van echte klassegesprekken, waarbij leerlingen 
hebben geleerd elkaar vragen te stellen, zelfs over een boek dat ze met elkaar hebben gelezen. 
Dat deze gesprekken niet over woordjes gaan spreekt vanzelf. 

De scholen die over een klassebibliotheek beschikken maken daar een dankbaar gebruik van. 
Vanaf de eerste klasse wordt door middel van deze bibliotheek het individueel lezen op 
vruchtbare wijze bevorderd. Individueel lezen is lezen onder eigen verantwoordelijkheid, 
klassikaal lezen is lezen onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Het heeft hier en daar 
enige moeite gekost de leerkrachten ervan te overtuigen dat het leesonderwijs ook ind iv i -
dueel gericht moet worden. Het bezwaar was te vinden i n het klassikale denken. Het uitte 
zich in de vraag hoe alles te controleren was. Bovendien zouden de prestaties van de leerlingen 
wel ver uiteen gaan lopen. N a enige jaren is het inzicht gegroeid dat men niet tot taak heeft 
alles te controleren en dat de prestaties juist ver uiteen behoren te lopen. 
In de lagere klassen werkt de klassebibliotheek het best. D e vlugge leerlingen uit de eerste 
klasse beginnen al vrij spoedig zelfstandig te lezen. O p het eind van het leerjaar kan ieder 
kind dat i n de regel wel . Het individueel lezen wordt op verschillende manieren georgani-
seerd : 

a. Halverwege een klassikale leesles mogen de goede leerlingen zelfstandig gaan lezen. Deze 
methode heeft een dubbel voordeel. D e goede leerlingen vervelen zich niet en zijn op 
verantwoorde wijze opnieuw actief, de leerkracht kan nu extra aandacht besteden aan de 
zwakkere leerlingen. 

b. Eenmaal per week leest de hele klas individueel. Dat durven lang niet alle leerkrachten aan. 
Het bezwaar, hierboven genoemd, blijft dus nog zijn invloed houden. W i e er overheen 
gestapt is vindt grote voldoening in deze wijze van werken, mits hijzelf voortdurend 
actief blijft. D e zwakkere leerlingen komen o m beurten bij hem. Al le leerlingen mogen 
vragen stellen. Observatie van de leerlingen bij het individueel lezen leidt tot zuiverder 
beoordeling. N a enige tijd worden de boeken gesloten en mogen enkele leerlingen 
vertellen. 

Hierbij zij nog opgemerkt dat de leerkracht zelfde boekjes gelezen moet hebben o m ze naar 
moeilijkheid te kunnen rangschikken, opdat elke leerling een m i n of meer aan zijn kunnen 
aangepast boekje krijgt. Controle is nodig. Ze kan i n de hogere leerjaren uitgeoefend worden 
door het stellen van een aantal vragen, die de leerling schriftelijk moet beantwoorden. 

Het stillezen wordt slechts op een beperkt aantal scholen beoefend. M e n bedient zich daarbij 
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van voor dit doel uitgegeven boekjes, die tot doel hebben het kritisch lezen te ontwikkelen. 
De leesstof van deze boekjes interesseert de kinderen maar matig. Zij is in het algemeen te 
weinig emotioneel, te zeer gericht op het verstand alleen. De beantwoording van de onder 
elke les gestelde vragen levert vaak grote moeilijkheden op. Dit geldt vooral voor dc op 
inzicht ingestelde vragen. Het komt slechts sporadisch voor dat een onderwijzer van een 
normale leesles een stilleesles maakt. Kennelijk houdt dit verband met de opmerkingen over 
het stellen van vragen die hiervoor reeds gemaakt zijn, maar ook met de overtuiging van de 
onderwijzer dat het luid lezen pas lezen is, en dat het hele boekje luid lezende moet worden 
doorgenomen. Velen beseffen blijkbaar niet dat het verstandelijk voor zichzelf lezen in het 
dagelijks leven een veel groter plaats inneemt dan het luid lezen. 

Van de uitleenbibliotheek wordt in het winterseizoen goed gebruik gemaakt. Dc belang-
stelling groeit regelmatig. Vooral in afgelegen gebieden is een goed samengestelde en goed 
onderhouden uitleenbibliotheek van groot belang. De hulp van een stads- of plattelands-
bibliotheek is in sommige streken van groot nut gebleken. 
Van bijzondere betekenis is de houding van de ouders. Met name in verschillende streken 
van het platteland was de belangstelling der ouders voor lectuur gering en zelfs zo, dat zij het 
lezen van boeken als nutteloze tijdverspilling beschouwden. Het behoefde geen verwondering 
te wekken als ouders kort en goed aan het onderwijzend personeel lieten weten dat zij er geen 
prijs op stelden dat hun kinderen met bibliotheekboeken thuis kwamen. In deze houding 
komt thans merkbaar verbetering. Het komt wel voor dat het boek niet op tijd wordt terug-
gebracht, omdat vader of moeder het nog niet uit hebben. 
Nu en dan wordt in de school een goed bibliotheekboek gebruikt om eruit voor te lezen. 
Dat is een goede gewoonte die zeker aanmoediging verdient, vooral wanneer dit voorlezen 
gebeurt vóór de klas door een leerling die zich op een bepaald stuk vooraf heeft geprepareerd. 

Het onderwijs in de geschiedenis van de 19e en de 20e eeuw 

Dikwijls verneemt men de klacht dat bij het onderwijs in dé geschiedenis te weinig aandacht 
wordt besteed aan de behandeling van de 19e en de 20e eeuw, waardoor de aansluiting aan het 
heden, ook internationaal gezien, wordt gemist. Ook bij het rijksschooltoezicht in de derde 
hoofdinspectie bestond de indruk dat van het geschiedenisonderwijs over de tijd na 1815 
weinig terecht kwam. 
In het jaar 1961 is daarom een speciaal onderzoek ingesteld naar de stand van zaken op dit 
terrein, deels door een enquête, deels door besprekingen met het personeel na het school-
bezoek. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen als volgt worden samengevat. 

1. Op ongeveer 70% der scholen krijgen de 19e en de 20e eeuw te weinig aandacht. Dit geldt 
echter niet voor de tweede wereldoorlog. De jaarlijkse herdenking van de bevrijding 
werkt hiertoe mee. Bovendien hebben de oudere personeelsleden deze tijd zelf bewust 
meegemaakt en kunnen ze eigen ervaringen doorgeven. 

2. Als oorzaken voor de summiere behandeling worden genoemd: te weinig boeiende 
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vertelstof; maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen zijn te moeilijk en weinig 
interessant voor dc kinderen; de moeilijkheid de politieke ontwikkelingen objectief tc 
behandelen; een onjuiste planning, waardoor men veel tc lang bezig is met de tijd vóór 
1500 en de tachtigjarige oorlog zeer uitgebreid behandelt. 

3. Er wordt wel aandacht geschonken aan belangrijke figuren, zoals ontdekkers op het gebied 
van de natuur- en de geneeskunde. Buitenlanders, b.v. Edison, Curie, Schweitzer, genieten 
meer belangstelling dan Nederlanders. Politieke figuren als mr. P. J. Troelstra en dr. A. 
Kuyper komen vrijwel niet aan bod. Veelal worden belangrijke personen op het gebied 
van de wetenschap of de techniek niet besproken tijdens een geschiedenisles maar wel bij 
een leesles, een aardrijkskundeles of bij kennis der natuur. 

4. De leerplannen geven over het algemeen een aanvaardbare indeling van de stof voor het 
geschiedenisonderwijs. Aan de periode na 1815 wordt echter ook in de leerplannen geen 
speciale aandacht geschonken. 

5. Van hulpmiddelen bij het geschiedenisonderwijs wordt wel gebruik gemaakt, zij het ook 
te weinig. Platen genieten de voorkeur, terwijl geschiedeniskaarten zelden worden ge-
bruikt. Het gebruik van filmstrips neemt toe. De handenarbeid wordt slechts sporadisch 
bij het geschiedenisonderwijs ingeschakeld. 

6. In alle leerplannen staat vermeld dat de staatsinrichting behandeld dient te worden. Op 
vrijwel alle scholen wordt ze dan ook aan de orde gesteld, veelal ter gelegenheid van 
Prinsjesdag of verkiezingen, maar ook wel systematisch aan de hand van een boekje. De 
stof wordt zeer eenvoudig gehouden. 

De resultaten van het onderzoek hebben uitgewezen dat de behandeling van de 19e en de 20e 
eeuw inderdaad onvoldoende is. De grondfout is gelegen in een onjuiste planning. De onder-
wijzer zal de stof zo moeten indelen dat hij op tijd klaar komt en ook de tijd na 1815 goed 
behandelt wanneer het leerplan hem de behandeling van deze periode voorschrijft. 
De verdeling van de stof over de verschillende klassen zal op veel scholen herzien moeten 
worden en de vertelstof uit de periode vóór 1800 drastisch beperkt. 
Er bestaat behoefte aan handleidingen met interessante, voor de kinderen bevattelijke vertel-
stof over de 19e en de 20e eeuw. De vertelling dient ook hier hoofdzaak te blijven. 
Het is van belang dat de onderwijzers zelf gaan studeren om in staat te zijn verantwoord les in 
geschiedenis te geven. Speciaal de jongere onderwijzers weten weinig van dit vak af. Nu 
door de invoering van het vak cuma bij de nieuwe kweekschoolopleiding belangstelling 
wordt gewekt voor cultuur en maatschappij kunnen zij juist in de 19e en de 20e eeuw stof 
te over vinden die wel geschikt is voor de leerlingen van de lagere school. Ook deze kinderen 
dienen oog te krijgen voor de ingrijpende veranderingen die in de laatste eeuw en in de 
jongste tijd hebben plaatsgehad op het terrein van wetenschap, techniek en maatschappelijke 
ontwikkeling. 
Over belangrijke personen uit de 19e en de 20e eeuw moet meer dan tot nu toe worden ver-
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teld en hun betekenis dient in het licht te worden gesteld. Daartoe bestaat speciaal aanleiding 
als deze figuren afkomstig zijn uit de plaats of het gewest waar de school staat. Na het einde 
van de tweede wereldoorlog zijn de Nederlandse problemen vaak ook internationale pro-
blemen. De jongste vaderlandse geschiedenis is niet meer los te denken van die der omliggen-
de landen en grote mogendheden. Zo mag b.v. de Europese gedachte niet buiten de school-
muren worden gehouden. 

Het onderwijs in de vakken tekenen en handenarbeid op de scholen voor 
uitgebreid lager onderwijs 

De aan het begin van deze paragraaf vermelde werkwijze is voor dit onderdeel toegepast op 
alle scholen voor uitgebreid lager onderwijs in drie inspecties, gelegen in verschillende 
provincies. De in het nu volgende overzicht genoemde getallen en percentages hebben uiter-
aard alleen voor de 48 scholen in deze drie inspecties exacte betekenis. Gezien echter de sprei-
ding van de scholen en in aanmerking genomen de bij het onderzoek aan de dag getreden 
opvallende overeenkomsten van de resultaten mag worden aangenomen, dat aan de bevin-
dingen althans voor de derde hoofdinspectie vrijwel algemene geldigheid kan worden toe-
gekend. 

Verreweg het grootste deel der scholen beschikt niet over een tekenlokaal. Slechts acht 
scholen hebben vaklokalen, waarvan er zes goed ingericht zijn. In enkele gevallen tekent 
men in het natuurkundelokaal. Niet alle hoofden van scholen zijn van mening dat een vak-
lokaal voor behoorlijk onderwijs in het tekenen een noodzakelijke voorwaarde is. 
Op 37 scholen wordt in alle leerjaren één lesuur per week getekend. Twee scholen, beide met 
een vaklokaal, hebben twee uur tekenen per week op de lesrooster staan. Eén school laat 
alleen de B-kandidaten voor het mulo-examen tekenen en één slechts de aanvullingskan-
didaten. 
Drie scholen geven alleen tekenen in dc eerste klasse en één school alleen de jongens van het 
eerste leerjaar. 
Negen scholen bezitten een vakleraar. Deze functionarissen zijn allen in het bezit van de akte 
tekenen l.o. In alle andere gevallen wordt dit vak door één of meer klasseonderwijzers ver-
zorgd, van wie er vier in het bezit zijn van de akte tekenen l.o. 
Zeven scholen melden dat er niet wordt gekopieerd, terwijl er eveneens zeven scholen zijn 
die uitsluitend kopiëren. 
De overige scholen (34) doen het in meerdere of mindere mate, variërend van 'zo nu en dan' 
tot 'vrij veel'. Het valt op dat men vaak enigszins verontschuldigend kopiëren als een zonde 
belijdt en met trots de afschaffing van de kopieerlust vermeldt. Toch blijft het een vraag of 
zo nu en dan kopiëren een beslist verwerpelijke onderbreking van steeds maar expressief 
tekenen is. 
Het zogenaamde groepswerk wordt slechts op weinig scholen toegepast, mede door gebrek 
aaan de hiervoor nodige accommodatie. Ook het natuurtekenen wordt niet druk beoefend. 
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Aan illustratief en decoratief tekenen wordt iets meer gedaan. Vooral in dc examenklasse is 
de befaamde 'plaat' frequent. Op sommige scholen wordt volgens een 'opdracht' getekend. 
Daar waar expressief tekenen de hoofdschotel vormt komt het meermalen voor dat de ex-
pressie toch eigenlijk verkapt kopiëren is. Vooral de meisjes zijn sterk in het stereotiep 
creëren van mooie juffers, overgenomen uit een damesblad. 
Op verreweg de meeste scholen wordt niet een bepaalde methode gevolgd. Het gros van de 
leerkrachten die dit vak 'toegeschoven' krijgen, ziet het als een bijvak, waarin zij zich niet 
verdiepen. Cursussen worden niet gevolgd; veel leiding wordt niet gegeven. 
Het tekenen is geen verplicht examenvak; wie niet tekenen kan laat het op het examen 
achterwege. Mede hierdoor is het meer 'ontspanning' dan arbeid. Een van de leerkrachten 
formuleerde zijn oordcel over het nut van het tekenuur wel geestig: 'Het vormt voor dc 
leerlingen een uur van ontspannend bezig zijn met de versiering van een wit vel papier'. 
In deze sfeer is er natuurlijk weinig kans op methodisch werken. Dit geschiedt op de scholen 
waar geen vakleerkracht het tekenonderwijs verzorgt, dan ook slechts zelden. 
Enigszins systematisch onderwijs in perspectivistisch tekenen wordt maar op vijf scholen 
gegeven. De grote meerderheid behandelt de perspectief occasioneel d.w.z. als het bij een 
bepaalde tekening noodzakelijk is. 
Ook het methodisch bijbrengen van kennis der gebruikte materialen wordt weinig toegepast. 
Vele leerkrachten ontbreekt het aan de nodige kennis op dit gebied. Dc leerlingen moeten 
de mogehjkheden van de materialen dus al doende leren ontdekken. 
Als tekenmateriaal dat wordt gebruikt kunnen in volgorde van frequentie worden genoemd: 
potlood, kleurpotlood, oliekrijt, plakkaatverf, pastel, aquarelverf, wasco, Oostindische inkt, 
houtskool, conté. 
Op een enkele school wordt aan spatwerk en linoleumsnede gedaan. Naast wit gebruikt men 
hier en daar wel gekleurd papier. 
Het percentage leerlingen dat in 1961 het examen in tekenen heeft afgelegd loopt voor de 
verschillende scholen sterk uiteen. Acht scholen namen niet aan het examen tekenen deel, 
terwijl daartegenover van veertien scholen 100% der leerlingen tekende. De grote rest toont 
een variatie van 95% tot 7%. Uit het cijfermateriaal blijkt dat er procentsgewijs op het 
neutraal-protestants-christelijk examen meer getekend wordt dan op het rooms-katholiek 
examen. 
Het natekenen van de 'plaat' is nog sterk favoriet. Bij dertien scholen koos zelfs 100% der 
leerlingen de plaat. Ook bij de scholen die enige spreiding in keuze toelieten lag het percen-
tage van de 'plaatwerkers' dikwijls ruim boven de vijftig. 
Het aantal kandidaten dat het stilleven of een vrij onderwerp kiest loopt weinig uiteen. Op 
twee scholen haalde het laatste 100%. 
Ondanks het feit dat de meeste leerkrachten zich niet in staat achten dit vak deskundig te 
onderwijzen, geeft toch het merendeel dc tekenlessen met genoegen, sommigen doen dit 
zelfs met enthousiasme. Slechts enkelen geven dit vak met tegenzin. 
Verreweg de meeste schoolhoofden zijn van mening dat een vakleraar noodzakelijk is om dit 
vak tot zijn recht te doen komen. Men kan het hiermee eens zijn, maar tegelijkertijd constate-
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ren dat dit vooralsnog een vrome wens zal blijven, gezien het tekort aan bevoegde specialis-
ten. Wellicht zou het laten meetellen van de akte tekenen l.o. voor het verkrijgen van de 
ulo-marge enig soulaas kunnen geven en een aantal gespecialiseerde klasse-onderwijzers naar 
het ulo kunnen brengen. 
Het overgrote deel der leerlingen vindt het tekenen een prettig vak. Zij zien het tekenuur als 
een oase in dc woestijn van intellectualisme, waar velen met inspanning van alle krachten 
hijgend doorheenkomen en waarin ook velen blijven steken. 
Het beeld dat het onderzoek heeft opgeleverd is niet opwekkend. Men kan zich afvragen of 
het bij andere takken van voortgezet onderwijs, ondanks het aanwezig zijn van vakleerkrach-
ten, in wezen zoveel gunstiger is. Dc kern van het kwaad is gelegen in de onderwaardering 
van het 'muzische' aspect in ons huidige onderwijs- cn opvoedingssysteem. 

De beschouwingen over het vak handenarbeid kunnen kort zijn. Slechts een enkele school 
heeft de beschikking over een vaklokaal, dat echter tevens als overblijflokaal dienst moet 
doen of ook als teken- of filmlokaal wordt gebruikt. Waar handenarbeid wordt gegeven -
dit is op 10% der scholen - geschiedt dit bijna uitsluitend aan de leerlingen van de eerste 
twee leerjaren en dan meest alleen aan de jongens. De leerlingen zijn enthousiast voor dit 
vak. Het onderwijzend personeel loopt in meerderheid niet bijster warm voor de invoering 
ervan, sommigen staan er positief tegenover, enkelen zijn er hartgrondig tegen. Waar men 
enthousiast is, ziet men wel de noodzaak van een speciaal handenarbcidlokaal in. De behoefte 
aan een vakleerkracht wordt voor handenarbeid minder sterk gevoeld dan voor tekenen. 
A l met al mag worden gezegd dat het vak handenarbeid cr op de uloscholen niet best voor 
staat. 

De activiteiten van de pedagogische centra 

Voorzover aan de inspectie bekend is - hun informatie is niet altijd volledig - hebben dc drie 
pedagogische centra hun algemene activiteiten ook in 1961 in deze hoofdinspectie voort-
gezet. Het pedagogisch centrum van de N.O.V. hield verschillende cursussen voor het 
personeel der aan de rijkskweekscholen verbonden leer- en oefenscholen. De samenwerking 
met de kweekscholen, die een durende vorm van begeleiding verzekert, heeft reeds in vele 
klassen van het gewoon lager onderwijs tot goede resultaten geleid. Deze cursussen ontlenen 
hun waarde aan de beperking tot een omlijnd onderdeel van de leerstof, aan de beknopte 
theoretische inleiding, ingesteld op de onmiddellijk daarop volgende praktijk, en aan de 
genoemde blijvende begeleiding in dc schoolklassen. 
Het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum zette in Leeuwarden zijn cursus die opleidt 
voor het pedagogisch certificaat, voort. De lessen werden gedurende een dertigtal avonden 
gegeven. Een rijke verscheidenheid van didactische onderwerpen kwam aan de orde, o.a. 
projectmethoden, radio, film, zandtafel, flanelbord, klassegesprek, heemkunde, groepswerk, 
onderwijs op verschillend niveau, taakonderwijs. Daarnaast werden nog onderwerpen uit de 
psychologische en pedagogische sfeer behandeld. 
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Z o w e l de lesinhoud als de vorm was in een aantal bijgewoonde lessen heel goed. In september 
1961 hebben acht van de negentien cursisten examen gedaan onder toezicht van een gecom-
mitteerde. D e werkstukken van deze kandidaten werden gekwalificeerd als voldoende tot 
goed. Deze acht kandidaten slaagden. D e overigen hebben wel de volledige cursus gevolgd. 
O o k belegde het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum verschillende streekconferenties. 
Voorzover bekend heeft het Katholiek Pedagogisch Centrum in deze hoofdinspectie geen 
algemene voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. 

Het ulo-experiment betreft in deze hoofdinspectie de openbare scholen te Holten en te 
Groningen en de christelijke school te Emmeloord. Over de eerstgenoemde school rappor-
teert de inspecteur in de inspectie Deventer onder meer: 

'Het ulo-experiment is thans zijn vierde jaar ingegaan. De gunstige factoren die op deze 
school dit experiment beïnvloeden, hebben zich zo mogelijk nog versterkt. De onvoorwaarde-
lijke medewerking van het gemeentebestuur, het vertrouwen der ouders cn vooral de hechte 
samenwerking tussen hoofd en personeel bepalen hier in hoge mate het welslagen. Deze 
school is snel gegroeid cn bestrijkt een steeds groter gebied. De ouders vestigen eikaars 
aandacht op het bijzondere karakter van de school, zoals reeds herhaaldelijk gebleken is. 
Het feit dat het personeel elke week tijd reserveert o m de ouders te ontvangen en met raad en 
daad terzijde te staan, is daar niet vreemd aan. Z o wordt een school met recht deel van een 
gemeenschap. Het behoeft geen verwondering te wekken dat Holten trots op zijn school is. 
Een vak als handelskennis laat zich moeilijk didactisch-pedagogisch vernieuwen. D o o r een 
meer verantwoorde stofkeuze is de vernieuwing hier wel hoofdzakelijk bepaald. 
Anders staat het met de vreemde talen en het aanvankelijk wiskunde-onderwijs. De invloed 
van een totaal gewijzigde didactiek van de vreemde talen is duidelijk merkbaar en dit in 
positieve zin. D e woordcultuur is losgelaten. D o o r voorzichtige, maar consequente invoering 
van elementen der directe methode groeien de leerlingen in de taal. De begrippen gewennen 
aan en vertrouwd raken met staan de leerkrachten steeds voor ogen met als resultaat, dat de 
leerlingen op den duur niets meer 'vreemd' vinden. Opmerkelijk is hun durf zich aan de 
taal te wagen. Zij staan er dus positief tegenover. Dat nu was juist de bedoeling. D e passieve 
taalbeheersing van deze leerlingen is opmerkelijk groot. D c actieve breidt zich regelmatig uit, 
zij het op eenvoudig niveau. Meer mag en kan men niet verwachten. D e moderne hulp-
middelen: platenspeler en bandrecorder en de assimil-methode voor alle talen zijn van bij-
zondere betekenis bij deze ontwikkeling. 
D e parallel-tweede en derde klassen ontwikkelen zich goed. Zij tellen respectievelijk 16 en 24 
leerlingen. Deze leerlingen, die zwakker begaafd zijn, voelen zich in deze parallel-afdeling 
volkomen op hun gemak. Het vak Frans is vervallen. Voorts is er een splitsing in wiskunde en 
handelskennis. D e talen worden nagenoeg uitsluitend volgens dc directe methode gegeven. 
D e grammatica heeft hier duidelijk een dienende functie. 
D i t jaar hebben de eerste kandidaten een schooleindexamen afgelegd. Het verloop van dit 
examen was zeer bevredigend. Het examen stond op een peil dat in sommige opzichten het 
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mulo-examen benaderde, vooral wat de vreemde talen betreft. D e jongelui die op deze wijze 
de school verlaten, komen grotendeels terecht in kleine bedrijven of eenvoudige functies. 
Zij hebben het gevoel ook iets bereikt te hebben. D e basis die zij gekregen hebben, geeft 
voldoende steun voor verdere studie. D e cursus 1961/1962 geeft een verdere ontwikkeling 
te zien. Het vijfde leerjaar dat aan het leerplan is toegevoegd, biedt aan voorlopig 16 leerlingen 
de kans zich theoretisch en praktisch te ontwikkelen op het gebied van handel en administratie. 
Daartoe zijn een aantal kantoormachines aangeschaft. D e leerkracht die voor dit onderwijs is 
aangewezen, heeft een ruime praktijkervaring op kantoren. Hij wordt voor typen en steno-
grafie bijgestaan door een vakonderwijzer. D e aard van het onderwijs in deze klasse is in 
wezen een middelbare handelsopleiding. Het mocht echter deze naam niet dragen. Het is de 
topafsluiting van het ulo-experiment. D e verwachtingen zijn hoog gespannen.' 

O o k de inspecteur in de inspectie Groningen is tevreden over de tot nu toe met het experiment 
behaalde resultaten. 

'In de omstandigheden waaronder door de deelnemende school werd gewerkt, kwam weinig 
verandering. De huisvesting was ook dit jaar zodanig dat de klassen verdeeld moesten worden 
over drie gebouwen, waarvan twee gebouwen afgekeurd zijn. In het personeel kwam geen 
mutatie; van de twaalf personeelsleden hebben zes onderwijzers(essen) het experiment van het 
begin af gevolgd. De teamgeest was ook dit jaar goed, zodat ondanks de slechte huisvesting 
met animo werd gewerkt. 
V o o r de eerste maal werd de leerlingen van de driejarige 'stream' in 1961 een schoolexamen 
afgenomen. Al le twintig leerlingen namen aan dit examen deel. Aan zeventien leerlingen 
kon het schooldiploma worden uitgereikt, terwijl drie leerlingen moesten worden afgewezen. 
Van de twintig leerlingen hadden twaalf wiskunde en acht handel als een der verplichte 
examenvakken. Van de wiskundekandidaten werd één en van de handelskandidaten werden 
twee leerlingen afgewezen. Een deel van de geslaagden werd geplaatst op de uitgebreid 
technische school en op de vakschool voor detailhandel; de overige leerlingen vonden een 
plaats in het bedrijfsleven. 
M i j n indruk is positief wat betreft deze opleiding en de waarde van het schooldiploma 
voor deze leerlingen'. 

Het experiment aan de christelijke uloschool te Emmeloord verloopt minder gunstig. M e n 
is begonnen in 1959 met één klasse, die zich dus thans in het derde cursusjaar bevindt, en heeft 
later de proefneming niet voortgezet met nieuwe klassen. Naast deze derde klas, die in 1963 
examen zal doen voor het normale mulodiploma A of B , is bij de aanvang van het schooljaar 
1961-1962 een derde klas geformeerd, waarin twaalf leerlingen geplaatst zijn die niet in aan-
merking komen voor de vierjarige opleiding, en die i n 1962 een zogenaamd schooleindexa-
men zullen doen. Deze klas (3D) draagt de naam van 'low-stream'. Het voornaamste be-
zwaar van de hier gekozen werkwijze, waarbij als het ware één enkele golf door de school 
loopt, schijnt wel het gebrek aan totale structuur cn derhalve ook aan de nodige samenwer-
king van de leerkrachten op dit punt. 
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Het werk aan de contactscholen van het pedagogisch centrum van dc N.O.V. verloopt 
gunstig. De situatie in 1961 kan als volgt worden samengevat. 
Het centrum heeft naast de bestaande groep B-Oost nu ook een nieuwe groep C-Noord. 
Voor de groep Oost is Amersfoort de moederschool, die door de leerkrachten der scholen 
van de groep tweemaal per jaar wordt bezocht. Deze groep bestaat, voorzover het de derde 
hoofdinspectie betreft, uit een school te Meppel en twee te Enschede. De hoofden van deze 
scholen komen eenmaal per maand bijeen in Deventer. De beide scholen in Enschede hebben 
samen één extra leerkracht in dienst kunnen nemen die de manuele expressie aan beide scholen 
op hoog niveau weet te brengen. Het werk van de expressiemedewerker van de N.O.V. , die 
op geregelde, van te voren vastgestelde data in de klassen zijn lessen geeft, wordt zeer gewaar-
deerd en heeft ook bij de leerkrachten goede resultaten. Door zijn drukke werkzaamheden 
moet de didactische medewerker zijn contacten wel eens beperken tot een gesprek na school-
tijd of kan hij een voorgenomen bezoek niet door laten gaan. 
De school te Meppel is weer moederschool voor de groep Noord cn wordt als zodanig door 
het personeel der scholen van de groep tweemaal per jaar bezocht. 
Het Katholiek Pedagogisch Centrum heeft tot nu toe in de derde hoofdinspectie slechts 
contactscholen in Twente. Onder leiding van een leraar van de rooms-katholieke kweek-
school tc Hengelo werken hier zeventien scholen, verdeeld over drie rayons. 
In het algemeen kan men zeggen dat aan alle scholen het aanvankelijk leesonderwijs werd ge-
baseerd op eigengemaakte teksten. Hierbij werd geen gebruik gemaakt van de drukpers. 
Herhaling van de in de Kernen der methode Levend Onderwijs voorkomende woorden 
vormde daarbij een stevige basis. De resultaten waren goed, zowel wat de toon als de tech-
niek betreft. Deze leerstofkernen vormen de ruggegraat van het onderwijs; dank zij deze 
kernen was er in bijna alle klassen groepswerk te zien, hoewel de nadruk meer op de indi-
viduele prestaties bleef liggen. De expressie kwam in dit geheel goed tot zijn recht. Zowel 
het spontaan als het illustratief tekenen functioneerden uitstekend. 
De contactscholen van het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum worden verdeeld in twee 
groepen: de vijf A-scholen, die meestal enige jaren contactschool van het C.P.S. zijn ge-
weest en als zodanig vrij los van elkaar staan, en de B-scholen die pas begonnen zijn en groe-
pen vormen, waar de vernieuwingsactiviteit begeleid wordt door een naburige kweekschool. 
Ook over het werk aan deze contactscholen wordt over het algemeen genomen door de 
inspecteurs gunstig gerapporteerd. 
Daar de werkwijzen van de pedagogische centra, ondanks het toegenomen onderling con-
tact, vrij veel verschillen, is een vergelijking niet gemakkelijk te maken. 
De contactscholen van de N.O.V. houden zich over het algemeen aan hun werkschema. Het 
beginnen met het lees-taalonderwijs blijkt een zeer goede greep geweest te zijn, die bevruch-
tend zal werken op de verdere vernieuwing; het systeem van de expressiemedewerkers 
belooft eveneens goede resultaten. De begeleiding is vrij intensief. 
De contactscholen van het K.P.C. geven met succes het aanvankelijk lezen volgens de 
methode van de fraters van Utrecht. Aan de hand van leerstofkernen wordt verder klas voor 
klas betrokken in een verfrissende en verantwoorde nieuwe aanpak van de stof; de expressie-
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vakken komen hierbij niet tc kort. Deze scholen hebben veel te danken aan de uiterst be-
kwame, intensieve leiding van één pedagogiekleraar. 
Bij de zogenaamde A-contactscholen van het C.P.S. worden het karakter en de mate van de 
vernieuwing vooral bepaald door het hoofd der school met zijn onderwijzersteam. De be-
geleiding is hier niet altijd voldoende te noemen. 
Het nieuwere systeem van de B-contactscholen onder leiding van de kweekschool belooft 
voor de toekomst meer. Evenwel moet worden opgemerkt dat ook hier zeer veel wordt 
overgelaten aan de persoonlijke opvattingen van de werkers ter plaatse. In sommige gevallen 
is hier zeer goed verantwoord vernieuwingswerk het verblijdend resultaat; op andere plaatsen 
wordt dat doel, ondanks ijver en enthousiasme, niet bereikt, vooral door gebrek aan syste-
matische leiding. 

Het komt de inspectie voor dat de pogingen tot vernieuwing onder gunstige omstandigheden 
tot succes leiden, vooral waar zij geschieden onder de rechtstreekse leiding van een medewer-
ker van de pedagogische centra. Evenwel biedt, naar tot nu toe gebleken is, de leiding 
vanuit een kweekschool, in samenwerking met het centrum, over het algemeen toch meer 
waarborgen voor voldoende begeleiding en continuïteit. Misschien verdient een meer ge-
decentraliseerde werkwijze voor de pedagogische centra aanbeveling, ook daar waar de 
lagere scholen niet onder het bereik van de kweekscholen liggen. 

Lichamelijke opvoeding 

De consulenten voor de lichamelijke opvoeding hebben in het verslagjaar met mij een onder-
zoek ingesteld naar het aantal niet gegeven lessen gedurende het winterseizoen 1960-1961. 
Bijna honderd scholen, gelegen in diverse gebieden in deze hoofdinspectie, werden in dit 
onderzoek betrokken. Daarbij bevonden zich openbare en bijzondere scholen, kleine, middel-
grote en grote (scholen met zeven of acht leerkrachten), scholen, gelegen in het vlakke polder-
land en in bosrijke streken, enz. Gezien deze variaties en spreiding mag worden aangenomen 
dat een redelijk testbeeld is gevonden voor het totale gebied van de derde hoofdinspectie. 
Het is niet mogelijk het uitvoerige en goed gedocumenteerde rapport hier op de voet tc 
volgen. Als algemene conclusie mag worden gesteld dat in de genoemde wintermaanden 
60% van de ruim 15 000 volgens de roosters te geven lessen geen doorgang vonden. De oor-
zaken van dit toch wel teleurstellende resultaat zijn velerlei: om de een of andere reden 
schoolvrije dagen, ziekte van het personeel, vacatures, toestand van de oefenplaatsen in het 
ongunstige jaargetijde, neerslag, en uiteraard ook het feit dat bepaalde leerkrachten spoediger 
geneigd zijn de gymnastieklessen te laten vervallen dan andere die van de waarde van dit 
onderwijs meer zijn doordrongen. 

De vergadering van inspecteurs en consulenten heeft zich beraden over de vraag, hoe in deze 
situatie verbetering zou kunnen worden gebracht. Alle factoren en omstandigheden in aan-
merking genomen scheen de beste oplossing, op de lesroosters per week drie uren voor het 
onderwijs in de lichamelijke opvoeding uit te trekken. Aldus kan in de zomermaanden wor-
den ingehaald wat in het winterseizoen verloren ging. En ook indien de noodzaak hiervan 
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zich niet voordoet is een aantal van drie lesuren voor de lichamelijke vorming zeker verant-
woord. To t het treffen van deze maatregel zijn dan ook alle gemeente- en schoolbesturen in 
deze hoofdinspectie geadviseerd. 

§ 3. LEERLINGEN EN OUDERS 

Het zittenblijven is, zoals ieder die i n het onderwijs belangstelt weet, een veel voorkomend 
verschijnsel bij de scholen voor voortgezet onderwijs. Betere aansluiting bij het lager onder-
wijs, doelmatige selectie, behoorlijke 'guidancc' en daarbij een goed doordacht en georgani-
seerd systeem van doorstromingsmogelijkhcden zijn wel de aangewezen middelen o m dit 
euvel te bestrijden. W i j hebben in dit verslagjaar eens ccn onderzoek ingesteld naar het dou-
bleren in de lagere scholen en wel speciaal aan het einde van het eerste leerjaar. Bij dit onder-
zoek bleek, dat als oorzaken van het zittenblijven aan het einde van het eerste leerjaar in 
hoofdzaak worden opgegeven: 

a. langdurige afwezigheid wegens ziekte; 

h. gevolgen van ziekte; 

c. niet voldoende schoolrijp zijn; 

d. algeheel tekort aan verstandelijke vermogens; 

e. gebrek aan voldoende leesvaardigheid; 

f. gebrek aan voldoende Tekenvaardigheid; 

g. milieu-invloeden. 

Het volgende overzicht kan een globale indruk geven van de numerieke resultaten van het 
onderzoek. 

Inspectie aantal niet bc- voor voor voor oorzaken van het zittenblijven 
leerl. vor- de de de 
in de derd eer- twee- der-
eerste stc dc de 
klasse maal maal maal a b c d c f g 

I 2867 328 301 20 7 21 4 86 126 70 10 11 
II 3187 344 324 17 3 13 9 98 131 4i 37 15 

III 3341 346 — — — 17 7 99 115 5i 32 25 
IV 2671 359 320 27 12 13 6 110 156 47 10 17 
V 3086 444 312 16 7 19 11 93 130 83 50 58 

VI 2339 275 244 27 4 7 2 86 113 36 25 6 
VII 2144 208 196 11 1 3 2 65 71 52 12 3 

VIII 4046 536 481 53 2 28 4 186 214 62 21 21 

Al le inspecteurs i n de onder I tot en met VIII bedoelde inspecties maken de opmerking, dat 
tal van leerlingen zijn bevorderd die naar het oordeel van het hoofd en de leerkrachten van de 
eerste klassen eigenlijk hadden moeten blijven zitten. D e redenen waarom zulke leerlingen 
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toch worden bevorderd zijn dikwijls gegrond op de organisatie van de school, de grootte 
van de klassen en, vooral wanneer het kind voor de derde maal in de aanvangsklasse zou 
moeten plaats nemen, de geaardheid van zulke leerlingen: ze worden te groot voor de eerste 
klasse, zij worden agressief en bederven de sfeer in de klas. Rekent men deze leerlingen mede 
tot die welke het onderwijs in de tweede klasse niet met vrucht kunnen volgen, dan komt 
men waarschijnlijk tot een percentage van ongeveer 15. 

Uit de bij dit summier cn uiteraard te weinig gedifferentieerd onderzoek verkregen gegevens 
zijn onder alle voorbehoud enkele algemene conclusies te trekken. Als de leerkrachten, 
meestal dus de onderwijzeressen, constateren dat vele leerlingen nog niet schoolrijp zijn, dan 
schijnt de conclusie wel voor de hand te liggen dat er meer en beter vooroverleg moet zijn 
tussen het hoofd der school, het hoofd van de kleuterschool als het kind zulk een school 
bezoekt, de huisarts, dc schoolarts en de ouders. De meeste ouders willen hun kind graag 
vroeg op school hebben; zij denken dan vaak reeds aan de toelating tot de middelbare school. 
Dat is begrijpelijk, doch een verstandig overleg zou hun en het kind dikwijls veel teleurstel-
ling en verdriet kunnen besparen. 
De grootste belemmerende factor zou volgens de verzamelde gegevens het algeheel tekort aan 
verstandelijke vermogens zijn. Voor deze kinderen vooral is ccn medisch-psychologisch 
onderzoek nodig; waarschijnlijk zijn er velen onder hen die naar een school voor buitenge-
woon lager onderwijs of een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden 
zouden moeten worden verwezen. Men stuit hierbij echter weer dikwijls op de tegenstand 
van de ouders. Het aantal kinderen met leeszwakte blijkt veel groter te zijn dan het aantal 
leerlingen met onvoldoende Tekenvaardigheid. Het vormen van hulpklassen, vooral voor dc 
leeszwakke kinderen verdient, waar mogelijk, aanbeveling. Bij speciale behandeling kan 
dit gebrek dikwijls in afzienbare tijd worden verholpen. 
Dat veel minder dan weleer wel het geval was het vak rekenen het struikelblok voor de be-
vordering naar de tweede klas werd wijst er wel op, dat op het stuk van de didactiek van het 
aanvankelijk rekenen in de lagere scholen toch vorderingen zijn gemaakt. Het complex van de 
milieu-invloeden is moeilijk nader te bepalen. Als oorzaken worden opgegeven: algehele 
verwaarlozing van het gezin door de ouders, onverschilligheid van de ouders jegens het 
onderwijs, onvoldoende rust in het gezin. In vele gevallen mist het kind veiligheid en gebor-
genheid in het gezin. Zulke tekorten op te heffen ligt buiten de macht van de school. 
Bij dit alles dringt zich toch ook weer de conclusie op dat ons lager onderwijs vaak nog te 
star is, te traditioneel gebonden aan leerstof en methode. In veel voormalige veen- of heide-
dorpen, maar ook in bepaalde wijken der grotere steden, zou een andersoortig, in elk geval 
een aan deze zwakker begaafde jeugd aangepast onderwijs noodzakelijk zijn om hen boven 
hun meestal zo cultuurarme milieu uit te heffen. 

§ 4. ONDERWIJZEND PERSONEEL 

De vroeger in de Lager-onderwijswet voorkomende bepaling, dat het onderwijs moest 
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worden gegeven gedurende minstens veertig normale schoolweken per jaar, werkte in de 
praktijk zeer onbevredigend. Het thans geldende voorschrift in de artikelen 25 en 90, dat het 
minimum van het aantal te geven lesuren stelt op 1040, wordt waarschijnlijk wel alom als een 
verbetering beschouwd. Het is naar mijn mening inmiddels te betreuren dat de wet geen 
bepaling bevat aangaande het maximum aantal lesuren per dag. Verkeerde men vroeger, 
ondanks verschillende uitspraken van de Onderwijsraad, in het onzekere omtrent hetgeen 
als een normale schoolweek kon worden beschouwd, thans rijst de vraag hoever men kan 
gaan met het aantal uren per schooldag om het totale aantal van minimaal 1040 per jaar te 
bereiken. Steunende op het bepaalde in het tweede lid van artikel 90 hebben enkele inspec-
teurs in gevallen welke hun excessief voorkwamen een beslissing van de Onderwijsraad 
gevraagd. Begrijpelijk is dat de raad niet verder kan gaan dan de toetsing van de lesroosters 
aan het totaal der lesuren per jaar, dat ook in deze gevallen uiteraard wel werd bereikt. Niet-
temin kan de volkomen vrijheid in de vaststelling van het aantal schooluren per dag tot on-
gewenste, niet in het belang van het onderwijs en in dat van de leerlingen tc achten regelin-
gen leiden. De hoofdinspecteurs hebben nu in overleg met de Onderwijsraad in het verslag-
jaar een onderzoek ingesteld naar dc verdeling van de lesuren over de dagen van de week. 
Dit onderzoek heeft in de derde hoofdinspectie de volgende resultaten opgeleverd. 

Uitslag enquêt e inzake de duur van de schooldag 

derde hoofdinspectie l.o. 

april 1962 
g.l.o. 

aantal scholen 1956 
aantal scholen met ccn schooldag van meer dan 5 —<,\ uur 432 22 % 
aantal scholen met een schooldag van 5!—6 uur 24 1,4 % 
aantal scholen met een schooldag van 6 —6| uur 7 0,35 % 
aantal scholen met een schooldag van 6\—7 uur 1 0,05 % 
aantal scholen met een schooldag langer dan 5 uren voor het 
eerste en tweede leerjaar zonder pauze 5 0,25 % 

15 minuten pauze 193 10 % 
30 minuten pauze 5 0,25 % 

aantal scholen met een tropenrooster met 15 minuten pauze 1 0,05% 

v.g.l.o. 

aantal scholen 41 
aantal scholen met een schooldag van meer dan 6 —6\ uur 11 27 % 
aantal scholen met een schooldag van 6\—7 uur 2 4,8 % 
aantal scholen met een schooldag van 7 —q\ uur 1 2,4 % 
aantal scholen met een tropenrooster geen 
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ulo 
aantal scholen 254 
aantal scholen met een schooldag van meer dan 6 —6\ uur 58 22 % 
aantal scholen met een schooldag van 6\—7 uur 31 12,2% 
aantal scholen met een schooldag van 7 — u u r 5 2 % 
aantal scholen met een schooldag van 7!—8 uur 1 0,4 % 
aantal scholen met een tropenrooster met 15 minuten pauze 2 0,8 % 
aantal scholen met een tropenrooster met 45 minuten pauze 1 0,4 % 

Naar het oordeel van de inspectie zijn voor het gewoon lager onderwijs schooldagen van 
meer dan 5§ uur en voor het voortgezet gewoon en uitgebreid lager onderwijs van langer 
dan 6j uur, en dan zeker over twee schooltijden verdeeld, niet redelijk verantwoord. Het 
ware wenselijk de wettelijke bepalingen zodanig te wijzigen, dat een tolerabel maximum 
aantal schooluren per dag werd voorgeschreven. 
Ofschoon de indeling der lesroosters behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente-
en schoolbesturen en de inspectie daarbij op de naleving van de bepalingen der wet toeziet, 
geschiedt de samenstelling ervan feitelijk door de hoofden en het personeel der scholen. Ik kan 
mij moeilijk aan de indruk onttrekken dat in de gevallen die ik als abnormaal en onverant-
woord beschouw, de vrijheidszin en de speciale belangen van de leerkrachten een niet te 
onderschatten rol spelen. Bij de nog altijd heersende schaarste van leerkrachten heeft het voor 
de besturen daarbij een aantrekkelijke kant, gunstige arbeidsvoorwaarden te scheppen. 
Deze overwegingen hebben mij dan ook aanleiding gegeven de bovenstaande beschouwingen 
niet in het algemeen gedeelte, doch onder de paragraaf betreffende het onderwijzend perso-
neel te plaatsen. 

De 1040 uren-regeling op zichzelf geeft over het algemeen genomen geen aanleiding tot 
moeilijkheden. Verreweg de meeste scholen hebben het advies van de inspectie opgevolgd en 
gezorgd voor voldoende surplus om aan onvoorziene omstandigheden het hoofd te kunnen 
bieden. 

Het is uiteraard geoorloofd dat de leerkrachten gebruik maken van de bepalingen van het 
Verlofbesluit. Het geeft echter wel te denken dat de inspecteurs melding maken van nogal 
vrijmoedige hantering van die bepalingen. Er deden zich enkele gevallen voor waarin 
onderwijzers vier dagen verlof vroegen wegens het aangaan van hun huwelijk, onmiddellijk 
aansluitende bij de vakantie of precies daaraan voorafgaand. De aanspraken op verlof van een 
gehuwde onderwijzeres wegens zwangerschap worden soms ook nogal ruim opgevat. Het 
komt voor dat een onderwijzeres om deze reden verlof vraagt en verkrijgt, terwijl ze weet 
dat zij na afloop van dit verlof niet meer in de school zal terugkeren. 
De schaarste van onderwijzend personeel doet zich vooral gevoelen bij ziekte of vertrek van 
een der leerkrachten wiens opvolger niet dadelijk in functie kan treden. In zulke gevallen 
moet men dikwijls noodgedwongen op zichzelf reeds grote klassen combineren of klassen bij 
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toerbeurt naar huis zenden. De inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Meppel 
maakt ter illustratie melding van de volgende brief van een schoolhoofd: 

'Vandaag is onze tijdelijke onderwijzeres voor het laatst op school geweest. Zij stond voor 
een gedeelte van de vierde klas plus ccn gedeelte van de derde. Dat gedeelte van de vierde klas 
hebben we voorlopig ondergebracht bij dc klassen 4, 5 en 6 als volgt: bij klas 6 (27 leerlingen) 
komen 15 vijfdeklassers = 42 leerlingen. Bij rest klas 5 (21 leerlingen) komen 21 vierdeklas-
sers. Dat wordt dus ook een lokaal met 42 leerlingen. De rest van klas 4 is een klas van 50 
leerlingen. Een gedeelte van de derde klas (van de vertrekkende onderwijzeres) gaat naar een 
andere derde klas. Dat wordt een klas van 45 leerlingen. Dat is de klas van mejuffrouw x. 
Deze klas durf ik niet groter te maken. De klassen 1 en 2 laten ook niet toe dat daar nog een 
gedeelte derde klas bij ingestopt wordt. Zodoende heb ik geen plaats voor 14 derdeklassers. 
Het beste lijkt me o m elke dag een ander aantal van 14 leerlingen vrij te geven. W e doen 
inmiddels ons uiterste best iemand voor tijdelijk o f vast te kunnen benoemen, maar het lijkt 
vrij hopeloos. O p onze oproep in de onderwijsbladen van de vorige week heeft zich niemand 
gemeld. Gaarne zag ik, dat U zich akkoord verklaarde met de voorlopig getroffen regeling.' 

Beter dan een lang betoog kan zulk een brief een indruk geven van de moeilijkheden waar-
mee de scholen door het gebrek aan leerkrachten nog te kampen hebben. Doordat aan dc 
grotere scholen de mutaties groter kunnen zijn, komt het voor dat dergelijke situaties zich 
in een jaar aan dezelfde school meermalen voordoen. D e ruime toepassing van het tweede 
l id van artikel 56 der wet biedt voor vele scholen uitkomst, als er tenminste leerkrachten 
voor de bedoelde plaatsen beschikbaar zijn. Dikwij ls is dat echter niet het geval. De bevoor-
rechte school moet zich dan maar troosten met de wetenschap, dat haar moeilijkheden 
officiële erkenning hebben verworven. 
Het komt mij voor dat er meer gestudeerd wordt voor extra bevoegdheden dan enkele jaren 
geleden het geval was. D e financiële faciliteiten die de regering aan de studerenden verleent 
hebben blijkbaar een gunstige invloed gehad. Het instituut der herexamens en van de vr i j -
stellingen voor bepaalde onderdelen voor afgewezen kandidaten werkt ongetwijfeld ook 
stimulerend. Als een der inspecteurs vermeldt dat aan een grote uloschool in zijn ambtsgebied 
het aantal 'bijakten' van 18 tot 24 gestegen is, dan mag dat als een hoopvol teken worden 
beschouwd. De achterstand is vanzelfsprekend nog lang niet ingehaald; in vele vacatures 
moeten nog onbevoegden worden benoemd. 

§ 5. SCHOOLGEBOUWEN 

Met alle respect voor hetgeen in de jaren na de oorlog op het gebied van dc scholenbouw 
zowel kwantitatief als kwalitatief is tot stand gebracht en met alle begrip voor de problemen 
waarvoor de Overheid zich in dezen geplaatst ziet, moet toch de jaarlijkse klacht van het 
'te weinig' en 'te langzaam' hier eerlijkheidshalve worden herhaald. De uitbreidingsbouw 
reeds houdt bij lange na geen gelijke tred met de behoefte. In zich sterk uitbreidende gemeen-
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ten als Groningen blijft de bouw van scholen ten achter bij die van woningen m de nieuwe 
wijken. Door middel van allerlei noodvoorzieningen, tot schoolschepen toe, tracht men zich 
te behelpen. Nog erger staan de zaken er voor ten aanzien van de vervangingsbouw, waarvoor 
al jarenlang vrijwel geen toestemming wordt verleend. De situatie wordt uiteraard ieder jaar 
erger doordat er aan dc oude gebouwen zo weinig mogelijk voor onderhoud wordt be-
steed.' De inspecteurs wijzen er terecht op dat vooral de openbare scholen m een moeilijke 
positie verkeren. Bij het openbaar onderwijs vindt men de meeste oude scholen, die ver voor 
1920 werden gebouwd. De situatie wordt bijzonder pijnlijk, wanneer in een dorp naast een 
bijzondere school die in een nieuw of nagenoeg nieuw gebouw gehuisvest is, een openbare 
school staat die in een zeer vervallen toestand verkeert en aan geen enkele redelijk te stellen eis 
meer voldoet. Uiteraard komt ook het omgekeerde voor. Het zal nog jaren duren voordat de 
'krotopruiming' voltooid zal zijn. Het is wenselijk, ja noodzakelijk, dat er zo spoedig mogelijk 
een begin mee wordt gemaakt. 

In sommige gevallen moesten ernstige bedenkingen worden geuit tegen de trage gang van 
zaken bij de voorbereiding van dc bouwplannen. Wanneer het bijvoorbeeld twee jaren moet 
duren eer een schetsplan ter beoordeling wordt voorgelegd, of een minder bekwaam archi-
tect maar met tot een aanvaardbaar resultaat kan komen en er drie jaar voor nodig is eer het 
definitieve plan goedgekeurd kan worden, dan komt dat in wezen neer op het met realiseren 
van bouwvolume ten nadele van anderen die sneller kunnen werken. 

Langzamerhand veroveren leerlingensets de scholen. Dat is niet alleen een gevolg van het 
nieuwe bouwbesluit, dat dit meubilair voorschrijft, maar ook van het steeds meer veld win-
nend inzicht van de voordelen die tafels met stoeltjes bieden boven banken. Niet alle scholen 
weten dit mobiele meubilair uit te buiten, maar vele maken er dankbaar een doelmatig 
gebruik van. Ook de bestaande scholen worden langzaam maar zeker van deze nieuwe meu-
belen voorzien. Dan verdwijnen meestal ook de oude borden en worden deze door meer 
praktische vervangen. De onderwijzer krijgt een nieuw 'schoolmeubel', de oude hoge kasten 
worden vervangen door lage van 2 a 3 m lengte en het gehele interieur is vernieuwd waar-
door het schoollokaal een heel ander aanzien heeft gekregen. Het zijn ook weer hier de oude 
schoolgebouwen, die in een nadelige positie verkeren. Wordt het meubilair nu vernieuwd, 
dan zal het over enige jaren meegenomen moeten worden naar het nieuwe gebouw en daar 
dan min of meer detoneren. Dit is de reden waarom men het oude meubilair met zijn vele 
gebreken meestal voorlopig nog maar laat staan, in de hoop dat er toch eindelijk eens een 
urgentieverklaring voor een nieuw schoolgebouw zal worden afgegeven. 

Het schoonmaken van de gebouwen geeft veel zorgen, zowel wegens de hoge kosten als door 
de moeilijkheid bij het aantrekken van het daarvoor nodige personeel. Herhaaldelijk komt 
het voor dat men aan een school tijdelijk verstoken is van schoonmaakpersoneel, zodat het 
gebouw dan zo goed en zo kwaad als het gaat moet worden schoongemaakt door onder-
wijzers en leerlingen. 
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Hoewel daar door de inspectie telkenmale uitdrukkelijk op gewezen wordt, komt het her-
haaldelijk voor dat in een nieuw gebouw veel te weinig schrobputten zijn aangebracht in de 
gangen en in dc toiletruimten. Bij een lekkage had dit in een nieuwe school nog een over-
stroming tot gevolg. 

§ 6. BIJZONDERE VOORZIENINGEN 

School- en beroepskeuze 

In verschillende gemeenten in Drenthe worden nog elk jaar de leerlingen van het zesde 
leerjaar der lagere school getest en worden de ouders inzake de voor hun kinderen te kiezen 
school voor voortgezet onderwijs geadviseerd. Het onderzoek wordt ingesteld door de insti-
tuten voor psychotechniek te Groningen en ook wel onder auspiciën van het gewestelijk 
arbeidsbureau te Assen. Ook in de andere provincies komen dergelijke voorzieningen voor. 

Beroepsvoorlichting leerlingen van uloscholen 
Evenals vorige jaren werd in Deventer aan eindexamenkandidaten der uloscholen gelegen-
heid gegeven zich te laten voorlichten over de mogelijkheden van verdere studie of het kiezen 
van een beroep. Tal van scholen voor verder voortgezet onderwijs en bedrijven verleenden 
hierbij weer hun medewerking. De belangstelling van de zijde der kandidaten was groot. 
Opmerkelijk is de groeiende belangstelling der ouders, die in vele gevallen hun kinderen 
vergezelden. Opvallend is ook dat degenen die voorlichting geven, zich steeds beter van 
hun taak bewust worden, waardoor het gesprek aan waarde wint. Het is gebleken dat de 
scholen die door regelmatige ouderavonden of -middagen goed contact met de ouders heb-
ben, op deze beroepsvoorlichtingsbijeenkomsten het beste voor de dag komen. De ouders 
waarderen deze bijeenkomsten zeer. Het begrip werving .wordt principieel geweerd, al kan 
niet ontkend worden dat iemand die voorlichting geeft daarbij zijn school of bedrijf op de 
achtergrond voelt staan. 
Het aantal kandidaten in Deventer bedroeg dit jaar 230. Zij waren afkomstig van drie open-
bare uloscholen en de protestants-christelijke school. De rooms-katholieke uloscholen hebben 
de wens tc kennen gegeven in 1962 ook aan deze berocpsvoorlichting deel te nemen. Aan 
hun wens zal met genoegen gevolg gegeven worden. 
Nadat zij van deze vorm van beroepsvoorlichting hadden kennis genomen, hebben enkele 
hoofden in Nijverdal en Rijssen eveneens een poging gewaagd, die uitstekend geslaagd mag 
heten. De uloschool te Wijhe overweegt deel te nemen aan de beroepsvoorlichting te Deven-
ter. 

Tentoonstellingen 

Nu en dan organiseert de Vereniging Nederlands Fabrikaat of de Stichting Onderwijs-
tentoonstellingen een tentoonstellingsweck. De scholen worden uitgenodigd de tentoon-
stelling te bezoeken en geven daar ook wel graag gevolg aan, hoewel met mate. In de loop 
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der jaren is we l gebleken dat de belangstelling voor dit soort tentoonstellingen bepaald niet 
toeneemt. Dat is ook wel tc begrijpen als men bedenkt hoe een onderwijzer met een klas 
leerlingen langs een serie overigens vakkundig opgestelde voorwerpen en schematische over-
zichten loopt. Al le tentoonstellingen zijn op hun onderwerp gespecialiseerd en dragen daar 
duidelijk het kenmerk van. De onderwijzer bezit, zoals ieder mens, een algemene kennis van 
het onderwerp. V a n hem mag niet gevraagd worden dat hij meester op alle wapens is. Het 
gevolg is een min o f meer vluchtig bezoek dat niet aan dc verwachtingen beantwoordt. In-
formaties naar dc resultaten wijzen vaak in deze richting. Gelukkig zorgt de Vereniging 
Nederlands Fabrikaat thans voor deskundige voorlichting ter plaatse, waardoor de taak van 
de onderwijzer wordt verlicht. De tentoonstellingen lijden alle aan een teveel. M e n w i l toch 
vooral een volledige indruk achterlaten, met het gevolg dat dc kinderen vanwege de bomen 
het bos niet meer zien. 
Een prettige uitzondering vormde dit jaar een selecte kleine tentoonstelling over N i e u w -
Guinea, die in het Tropisch Museum tc Deventer was ingericht door een der leraren van de 
Middelbare School voor Tropische Landbouw. D e ruimte was vrij beperkt. Het aantal uit-
gestalde voorwerpen was aan deze ruimte aangepast cn zodanig opgesteld, dat de bezoeker 
een rustig overzicht kreeg. D e bezoekende klassen konden gebruik maken van een serie 
gestencilde vragen en opgaven, die door een vriendelijk gebaar van de gemeente Deventer 
ter beschikking gesteld konden worden en de speurzin der leerlingen in bijzondere mate 
stimuleerden. Deze vragen en opgaven waren per onderwerp gerangschikt, waardoor de 
leerlingen zich konden verdiepen in iets dat hun bijzondere belangstelling trok en niet langs 
de hele tentoonstelling werden gevoerd. Zonder twijfel hebben ze nu iets begrepen van de 
levensgewoonten van een primitief volk, wellicht ook iets van de achtergronden. 
In dezelfde lijn ligt het regelmatige bezoek van alle lagere scholen in Deventer aan het histo-
risch museum D e Waag, dat dit jaar weer 2500 leerlingen ontving. O o k daar beperkt men 
zich tot een enkel onderwerp, dat soms gevraagd is door de school en tot doel heeft de be-
langstelling in het algemeen te wekken. Enkele scholen van het platteland gaan eveneens 
regelmatig naar dit museum. 

Lesmateriaal ontwikkelingsgebied 
In 1961 k w a m de onderwijscommissie van het Industrieschap Oostelijk Friesland klaar met 
zijn werkcahier: 'Oostelijk Friesland krijgt een ander gezicht'. Het industrieschap heeft met de 
gratis verspreiding van dit werkschrift onder leerlingen van de hoogste klassen van de scholen 
voor gewoon lager onderwijs in oostelijk Friesland een heel goed contact gelegd tussen de 
school cn de maatschappij. D e school is op deze wijze voorzien van naar v o rm en inhoud fris 
en verantwoord materiaal, waardoor zij de kinderen beter kan voorbereiden op hun plaats 
in deze snel veranderende streek. 

§ 7. KOSTEN V A N HET ONDERWIJS 

Dat het in de Lager-onderwijswet gebruikte systeem voor de vaststelling en de doorbereke-
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ning van de gemeentelijke uitgaven voor het openbaar en van de gemeentelijke vergoedingen 
voor het bijzonder onderwijs grote gebreken vertoont, is hier en elders meermalen betoogd. 
Bij deze werkwijze kan van een werkelijke gelijkstelling van het openbaar cn het bijzonder 
onderwijs geen sprake zijn. Met name de kosten voor het onderhoud, het schoonmaken, de 
verlichting en de verwarming van de gebouwen laten zich, gezien de schier eindeloos 
verschillende situaties, niet in een bedrag per leerling uitdrukken. De correctieve bepalingen 
van de artikelen ssquater en loiter van de wet bieden trouwens voor deze onvolkomenheden 
evenmin een bevredigende uitkomst. D e kosten van het openbaar onderwijs, zoals zij elk 
jaar worden vastgesteld, zijn een peiling voor dc vermoedelijke kosten voor een lopend jaar. 
Art ike l 55 van dc wet omschrijft deze kosten. Voorzover zij betrekking hebben op dc 
exploitatie der scholen verwijst artikel s$bis naar artikel 55 onder e tot en met h en p, met de 
bekende restrictie voor de kosten wegens het aanschaffen van schoolboeken, leermiddelen en 
schoolbehoeften, bedoeld onder letter ƒ D e letters e en g nu hebben betrekking op de gebou-
wen, respectievelijk het onderhoud - eufemistisch uitgedrukt in de omschrijving geringe en 
dagelijkse reparaties - de verlichting, de verwarming en het schoonhouden. W i l men de 
gebouwen goed onderhouden en doelmatig verwarmen, verlichten en schoonhouden, dan 
zijn daar jaarlijks vrij hoge bedragen mee gemoeid. D e bedragen maken onderdeel uit van dc 
totale vergoeding. Het is nu maar de vraag o f de schoolbesturen van deze vergoeding jaarlijks 
een gedeelte kunnen reserveren dat groot genoeg is voor het onderhoud der gebouwen. Een 
onderzoek naar de stand van zaken stuit vaak op het onweerlegbare feit, dat de schoolbesturen 
wel zorgen dat ze uitkomen en dus de tering naar de nering zetten. In ieder geval kan als 
vaststaand worden aangenomen dat de kostenberekening die de leerling als eenheid tot 
grondslag heeft, altijd moet falen. Een paar leerlingen meer o f minder levert een verschil van 
x gulden ten voordele o f ten nadele op. Het gebouw blijft niettemin het gebouw, of het 
verwarmd moet worden voor twintig o f voor dertig leerlingen in een lokaal. 
D e kosten i n artikel 55 bis bedoeld onder de letters f, henp kunnen naar hun aard grotendeels 
wel worden uitgedrukt met de leerling als eenheid van berekening. Zi j hebben immers 
betrekking op het aanschaffen van leer- cn hulpmiddelen, op de schoolbibliotheken en andere 
uitgaven ter verzekering van de goede gang van het onderwijs. D e enige juiste methode voor 
een adequate bepaling van de vergoedingen zou zijn, per jaar voor iedere school vast te 
stellen hoe groot alle uitgaven zullen zijn. In de praktijk is dat waarschijnlijk onuitvoerbaar. 
Verbetering van het huidige berekeningssysteem zou al te vinden zijn in een splitsing i n de 
berekening van de kosten: de gebouwen enerzijds, de overige kosten anderzijds. In dit ver-
band w i l ik de aandacht vestigen op de wet van 12 juli 1961 (Stbl. 217) houdende vaststelling 
van de Financiële-Verhoudingswet 1960. Krachtens deze wet worden de inkomsten van het 
Gemeentefonds over de gemeenten verdeeld. Ar t ike l 5 bepaalt de uitkering van de door de 
gemeente te dragen kosten van het openbaar en het bijzonder lager onderwijs. D e uitkering 
heeft betrekking op: 

a. de kapitaalsuitgaven (stichting, inrichting, uitbreiding o f verbouwing van schoolgebou-
wen), vast te stellen per lokaal; 
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h. onderhoud, verlichting, verwarming en schoonhouden der gebouwen (zie artikel 55, 

letters e en g), vast te stellen per lokaal; 

c. onderhoud van schoolmeubelcn, leer- cn hulpmiddelen cn schoolbehocften, vervanging 
van leer- en hulpmiddelen en aanvulling van de voorraad schoolbehocften, en alle andere 
uitgaven ten behoeve van het onderwijs, vast te stellen per leerling. 

Duidelijk is hier de splitsing gemaakt die hierboven wordt bepleit. Aan het recht van vrije 
besteding van dc gelden door de schoolbesturen behoeft deze splitsing niet tekort te doen. D c 
betere berekening zal vanzelf leiden tot een doelmatig beheer. Het ware wenselijk zo niet 
noodzakelijk artikel 556/5 der Lager-onderwijswet 1920 op dit punt tc herzien in dc geest van 
artikel 5 der wet van 12 juli 1961. 
Aanvaarding van dit systeem zou ertoe leiden dat voor iedere school een eigen vergoedings-
bedrag zou worden vastgesteld en de billijkheid meer dan voorheen betracht zou worden. 
Het gevolg zou zijn een aanzienlijk geringer aantal verzoeken o m toepassing van artikel 
loiter en ^quater. D e normen die door de derde hoofdinspectie voor de beoordeling van de 
vergoedingsbedragen zijn vastgesteld, geven reeds gedifferentieerde bedragen te zien. Het 
nieuwe systeem zou een verfijning van de huidige normbedragen geven, doordat deze zijn 
afgestemd op het gemiddelde aantal leerlingen dat tussen twee grcnsgctallen van de leerlingen-
schaal ligt, voorzover het de gebouwen betreft. Het volgende vergelijkende overzicht geeft 
een indruk van de verschillen. 

Norm derde hoofdinspectie Nieuw systeem 

geschatte gemiddelde theoretische bedragen geschatte werkelijke 
bedragen 

aantal leerlingen bedrag 
leerkrachten 

2 35 59,74 79,H 
2 40 59,74 72 
3 80 52,62 59,50 
3 98 52,62 52,62 
3 120 52,62 47 
4 130 49,97 52,77 
4 150 49,97 48,66 
5 160 48,59 53,25 
5 190 48,59 48,31 
6 220 47,75 49,27 
6 250 47,75 46 

Ik ben van mening dat alle scholen, zowel de bijzondere als de openbare, bij zulk een verbete-
ring van de kostenberekening en de daarmede gepaard gaande doeluitkeringen gebaat zouden 
zijn. Beschikbaarstelling van een totaalbedrag leidt bij het huidige systeem voor de bijzondere 
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scholen tot allerlei moeilijkheden. Het nauwkeurig opstellen van een begroting voor dc 
besteding van dit totale bedrag ligt veelal buiten de gezichtskring en eigenlijk vaak ook 
buiten de macht van de schoolbesturen. Het gevolg is dat of het onderhoud van gebouw en 
meubilair of de tijdige vervanging van versleten leermiddelen in het gedrang komt. Aan de 
vrijheid van de keuze van leermiddelen en schoolbehoeften zou een verbeterd stelsel van de 
berekening der vergoedingen beslist niet te kort behoeven te doen. 

§ 8. TOEZICHT 

Aan het voornemen, het aantal inspecties in deze hoofdinspectie met één te vermeerderen 
door het instellen van een nieuwe inspectie Kampen, kon in het verslagjaar nog geen gevolg 
worden gegeven. De overbelasting van een aantal inspecties bleef daardoor een, zeer te be-
treuren, feit. Het is te wensen dat deze zaak in het komende jaar eindelijk haar beslag zal 
krijgen, en dat dan tevens het aantal consulentschappen voor de lichamelijke opvoeding voor 
de zestien inspecties, welk aantal thans zes bedraagt, zal worden vermeerderd tot acht. Dan 
zal een enigszins adequate indeling van mijn ambtsgebied zijn bereikt en aan veel onrust en 
onzekerheid ccn einde zijn gekomen. 

In de meeste ambtsgebieden zijn ook dit jaar zogenaamde inspectiedagen gehouden, waar alle 
leerkrachten uit de inspectie aanwezig zijn en welke op hoge prijs worden gesteld. Voorzover 
de tijd het toelaat beleggen de meeste inspecteurs daarenboven conferenties met de gemeente-
en schoolbesturen, waar de algemene belangen van het onderwijs worden besproken. 
Besprekingen met de hoofden en het personeel in bepaalde gebieden vonden ook dit jaar 
meermalen plaats. 

In de perioden van januari tot en met mei en van september tot en met december werden 
maandelijks vergaderingen gehouden van dc inspecteurs en per twee maanden van de con-
sulenten in deze hoofdinspectie. De meerdaagse conferentie werd ditmaal belegd te Holten. 
Het leggen en verstevigen van de contacten met de inspecteurs en inspectrices uit andere 
takken van dienst vond eveneens voortgang. Bijna alle inspecteurs en consulenten hebben 
door hun medewerking in diverse commissies ter voorbereiding van de besluiten der inspec-
teurs- en consulentenvergaderingen, met opoffering van veel tijd, de algemene zaak ten 
zeerste gediend. 

De heer G. K. Dreyer verliet de inspectie Zuidhorn in verband met zijn overplaatsing naar de 
inspectie Breukelen op i mei 1961. Met ingang van dezelfde datum werd de heer J. L. 
Amerika van de inspectie Winschoten overgeplaatst naar Zuidhorn. Eveneens op 1 mei trad 
de nieuwbenoemde inspecteur van Winschoten, de heer G. H . Harmsen, hoofd ener bijzon-
dere school voor lager onderwijs te Almelo, in dienst. In de vacature-Zwolle, ontstaan door 
het overlijden van de heer J. Roosen, werd met ingang van 1 september 1961 de heer E. R . 
Koerselman, hoofd ener openbare uloschool tc Zandvoort, benoemd. De inspecteur van 

154 



Groningen, Friesland, Drenthe en Overijsel 

Deventer, de heer A. L. Dubel, heeft de inspectie Zwolle waargenomen van 22 november 
1960 tot 1 september 1961. De inspecteur van Ommen, de heer H . B. Bos, werd op 30 maart 
1960 door een ernstige ziekte overvallen. Zijn dienst moest een vol jaar lang, tot 31 maart 
1961, worden waargenomen door de inspecteur van Hengelo, de heer mr. J. H . M . Water-
reus. De heer Waterreus verving ook van 21 februari tot en met 31 maart zijn ambtgenoot 
van Enschede, de heer Th. G. A. Scholte, wegens ziekte van de laatstgenoemde inspecteur. 
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IV. V E R S L A G V A N D E I N S P E C T E U R V O O R D E L I C H A M E L I J K E 

O P V O E D I N G I N A L G E M E N E DIENST E N BIJ D E O N D E R W I J Z E R S -

OPLEIDING 

Lager Onderwijs 

De voor het geven van het onderwijs in de lichamelijke oefening beschikbare accommodatie 
moet helaas nog steeds zeer onbevredigend worden genoemd. Enkele gymnastieklokalen 
konden worden gebouwd, doch op veel plaatsen is hieraan nog een ontstellend gebrek. Het 
gewenste minimum van twee lessen per week per klasse kan aan verschillende scholen dan 
ook niet worden gegeven. De vraag kan echter worden gesteld, of alle beschikbare ruimte 
inderdaad wel wordt gebruikt en of er voldoende overleg en coördinatie is inzake een volle-
dig benutten der aanwezige lokalen. Hoewel er zeker bezwaren verbonden zijn aan het mede-
gebruik van de gymnastieklokalen door andere scholen dient, in verband met het grote 
tekort ernstig nagegaan te worden of de bezetting van deze lokalen in één plaats met toelaat 
dat daarin meer lessen worden gegeven. Zo zou het misschien mogelijk zijn dat scholen voor 
nijverheidsonderwijs en/of middelbaar onderwijs uren ter beschikking stellen voor het lager 
onderwijs. Samenspraak en een gezond begrip voor de moeilijkheden zijn hiervoor nood-
zakelijk In enkele plaatsen is echter al veel bereikt. Ook dit jaar moest worden geconstateerd 
dat wanneer niet voldoende of in het geheel geen overdekte oefenruimte aanwezig is, 
vooral in de winterperiode een groot aantal lessen niet kan worden gegeven. Bovendien 
biedt een speelplaats slechts beperkte mogelijkheden. Is het voor een vakleerkracht m deze 
omstandigheden al moeilijk aan de eisen van goed onderwijs in de lichamelijke oefening te 
voldoen voor de klasseleerkrachten met een eenvoudiger opleiding is dit een zeer moeilijke 
opgave Een 'vlucht' naar het spel is hiervan vaak het gevolg. Groot respect verdienen dan 
ook die onderwijzers en onderwijzeressen die in deze ongunstige omstandigheden met alleen 
het onderwijs zoveel mogelijk doorgang doen vinden, doch tevens hieraan een vorm en een 
inhoud trachten te geven die de leerlingen interesseren en waarbij de doelstellingen van dit 
onderwijs zoveel mogelijk worden gerealiseerd. Het is de vraag of de kritiek, die vooral uit 
vakkringen dikwijls wordt vernomen, wel altijd gerechtvaardigd is. Vele gespecialiseerde 
vakleerkrachten zouden voor het lesgeven onder dergelijke omstandigheden passen! 

Een goed ingericht gymnastieklokaal is noodzakelijk. Verschillende consulenten vermelden 
in hun jaarverslag dat, wanneer een dergelijk lokaal tot stand is gekomen, het peil van het 
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onderwijs zienderogen stijgt. Is eenmaal een gymnastieklokaal in gebruik genomen, dan dient 
men het ook goed te gebruiken en goed te onderhouden. Voldoende reiniging en voldoende 
onderhoud van de inventaris mogen worden geëist. Een fris lokaal met schone kleedkamers 
heeft een gunstige invloed op het gedrag van de gebruikers en zal bijdragen tot een beschaafd 
gebruik der lokaliteiten. De toestellen dienen, vooral met het oog op de veiligheid der 
leerlingen, steeds in goede staat te verkeren. Een defect moet op snelle en afdoende wijze 
worden verholpen. De consulenten moeten echter nogal eens constateren dat hieraan te 
weinig aandacht wordt besteed. Daarentegen hebben vele gemeente- en schoolbesturen een 
onderhouds/controle-abonnement afgesloten, waardoor de toestellen eens of meermalen per 
jaar worden gecontroleerd en verslag wordt uitgebracht omtrent te treffen maatregelen. 
Enkele grote gemeenten beschikken over een eigen onderhoudsdienst. 
Evenals dit voor de gehele schoolinventaris geldt, dienen ook de hulpmiddelen voor het 
onderwijs in de lichamelijke oefening zo nodig tijdig te worden vervangen of aangevuld. Dit 
moet in verschillende gevallen nog wel eens onder de aandacht worden gebracht. Met vol-
doening mag worden geconstateerd dat het Nederlands fabrikaat de toets der kritiek goed 
kan doorstaan, waardoor het voor de afnemers mogelijk is de gymnastieklokalen van een 
goede, duurzame inventaris te voorzien. 

Aan het onderhoud der speelplaatsen moet zorg worden besteed. Ook wanneer alleen maar 
over een speelplaats kan worden beschikt dient materiaal aanwezig te zijn en waar mogelijk 
enige vaste klim- en klautertoestellen. 

De bouw van zweminrichtingen in het algemeen en van instructiebaden in het bijzonder 
verloopt nog steeds zeer langzaam. Enkele inrichtingen kwamen tot stand, doch andere, 
veelal verouderde, baden werden wegens verval of gebrek aan voldoende hygiëne, gesloten. 
Vervanging door een nieuwe moderne inrichting kwam slechts sporadisch voor. Vooral 
voor het zwemmen in schoolverband ontbreken doelmatig gebouwde instructiebaden. Het 
zou aanbeveling verdienen bij de voorbereiding van de bouw van instructiebaden en zwem-
inrichtingen die ook voor zwemmen in schoolverband zullen worden gebruikt, meer dan 
tot nu het geval is het rijksschooltoezicht in het overleg te betrekken, vooral om daarbij 
rekening te kunnen houden met de ervaringen tijdens het schoolzwemmen opgedaan. 
Door gebrek aan voldoende accommodatie voor het zwemonderwijs moet, behoudens in 
enkele uitzonderingsgevallen, worden volstaan met zwemonderricht in de hoogste leerjaren. 
Van watergewenning cn onderricht in de lagere leerjaren kan nog geen sprake zijn. 
In verschillende inspecties van het lager onderwijs zijn richtlijnen opgesteld betreffende de 
taak van de klasse-onderwijzer voor, tijdens en na de zwemlessen om een goede gang van 
zaken te bevorderen. De samenwerking met de zweminstructeurs mag in veel gevallen zeer 
goed worden genoemd. 
In enkele plaatsen volgen klasseleerkrachten een cursus die opleidt voor het zwemonderwij-
zersdiploma van de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Het behoeft geen betoog dat dit 
ten zeerste wordt toegejuicht. Het zal zeker de instructie ten goede komen. De klasse met de 
leerkracht in het water: een feest! 
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In enkele gevallen moest worden geconstateerd dat de instructie onvoldoende was door ge-
brek aan deskundig personeel of, zoals in open inrichtingen wel het geval is, doordat aan de 
instructeur verschillende taken zijn opgedragen. 

Het aantal schooldagen voor de lichamelijke opvoeding nam ook dit jaar weer toe. De eisen 
voor de verschillende diploma's werden gehandhaafd, doch de normen voor het bepalen van 
de uitslag werden, na bespreking met de consulenten voor de lichamelijke opvoeding, 
enigszins gewijzigd. In de praktijk blijken de wijzigingen goed te voldoen. 
Op het programma voor de schooldagen staan, naast de af te leggen proeven voor een diplo-
ma, ook dikwijls slagbal-, kastic- en korfbalwedstrijden. De consulenten verlenen vaak hun 
medewerking bij de voorbereiding en de uitvoering. In enkele gevallen konden deze belang-
rijke sportieve gebeurtenissen geen doorgang vinden door gebrek aan voldoende accommo-
datie, soms zelfs door gebrek aan gelden. 
Het ontwerpen van eisen met betrekking tot het toekennen van zaalvaardigheidsdiploma's 
wordt overwogen. Voor leerlingen die regelmatig onderwijs in gymnastieklokalen ontvan-
gen, moet dit van belang worden geacht. Het opstellen van deze eisen en de organisatie van 
het afnemen der proeven vragen echter een grondige studie. 

In verschillende jaarverslagen van de consulenten wordt gewag gemaakt van de goede wil 
van een groot aantal klasseleerkrachten om ook het onderwijs in de lichamelijke oefening 
te doen slagen. Een goed leerplan met een bijbehorend uitgewerkt jaarplan kan bij hun 
arbeid een belangrijke steun zijn. Ook bij het onderwijs in dc lichamelijke oefening dient 
elke les naar vorm en inhoud een onderdeel te zijn van de af te leggen weg ter bereiking van 
het voorgestelde einddoel. Meermalen hebben de consulenten, hetzij individueel, hetzij in 
groepsverband, hieromtrent voorlichting gegeven. In de eerste hoofdinspectie van het lager 
onderwijs wordt op een aantal scholen met een door de consulenten samengesteld werk-
programma geëxperimenteerd. Regelmatig vinden besprekingen plaats met de deelnemende 
leerkrachten ter uitwisseling van ervaringen. Een en ander is van belang bij het geven van 
een definitieve vorm aan de leerplannen, die ter beschikking zullen worden gesteld van 
besturen en leerkrachten die zulks wensen. 
Tijdens het experiment blijkt reeds, dat het werken volgens een doordacht plan goede resul-
taten afwerpt. Het zou een misvatting zijn te menen dat de vakleerkracht een leer- en werk-
plan zou kunnen missen. 

In het algemeen moet het lestempo worden opgevoerd, terwijl de leerlingen voldoende 
gelegenheid moet worden gegeven tot het inoefenen. Opvallend is, dat veel leerkrachten 
weinig aandacht besteden aan de houdingsvorming. 
Het onderwijs in de hogere leerjaren van het uitgebreid lager onderwijs dient, zo de omstan-
digheden hiertoe de gelegenheid bieden, mede zo gericht te zijn, dat belangstelling wordt 
gewekt voor de lichaamsoefeningen als vrijetijdsbesteding. 
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Voor het voortgezet gewoon en het uitgebreid lager onderwijs zijn nog steeds niet in voldoen-
de mate vakleerkrachten beschikbaar. Vooral in plaatsen met een gebrekkige accommodatie 
of waar geen volledige betrekking kan worden aangeboden, is het moeilijk vakleerkrachten 
aan te trekken. 

Veel klasseleerkrachten en vakleerkrachten verlenen hun medewerking bij het hospiteren 
op de leerscholen. Dc samenwerking met de docent van de kweekschool is over het algemeen 
goed en leidt dikwijls tot het uitwisselen van gedachten omtrent didactiek en methodiek. 
Hoewel deze medewerking onontbeerlijk is en zeer op prijs wordt gesteld, mag het gevolg 
daarvan niet zijn dat dc leerkracht zelf te weinig lessen geeft. 

Het aantal consulenten werd door verschillende omstandigheden gedurende het verslagjaar 
niet uitgebreid, doch op goede gronden mag verwacht worden dat in 1962 het korps zodanig 
zal worden aangevuld, dat per twee lager-onderwijsinspecties één consulent werkzaam zal 
zijn. Daardoor wordt het mogelijk de frequentie van de school- en lesbezoeken op te voeren 
en de stimulerende, voorlichtende cn controlerende taak beter tot uitvoering te brengen. 

Kweekschoolonderwijs 

ln het verslag over 1960 werd er reeds melding van gemaakt, dat de bouw van een aantal 
nieuwe kweekscholen met een bijbehorend gymnastieklokaal wordt voorbereid. In de meeste 
gevallen werd voor de bouw een terrein verkregen, voldoende ruimte biedend voor het aan-
leggen van een sportterrein. Verwacht mag worden dat in 1962 en 1963 enkele van deze 
projecten gereed zullen komen. In alle plannen is een betegelde oefenplaats opgenomen. 

Verschillende schoolbesturen verkregen toestemming tot het aanvullen van het materiaal 
ten behoeve van het onderwijs in de lichamelijke oefening. Vervanging van materiaal ge-
schiedt in sommige gevallen slechts moeizaam. De besturen der kweekscholen dienen evenwel 
uit de beschikbare middelen ook de inventaris van het gymnastieklokaal op peil te houden 
en voor vervanging tijdig gelden te reserveren. 

De mogelijkheid tot het geven van zwemonderricht is, mede door gebrek aan voldoende 
zwembaden, nog gering. Daarnaast zijn deze baden dikwijls meer dan bezet. Toch hebben 
31 kweekscholen het zwemmen, hetzij als extra lesuur, hetzij als keuzevak, in het lesrooster 
opgenomen. Voor zover de inspectie bekend is, vindt het 'afzwemmen' voor een diploma 
slechts in geringe mate plaats. Als bijzonderheid mag worden vermeld dat, mede door de 
zweminstructie in schoolverband, nagenoeg alle leerlingen der christelijke kweekschool te 
Leiden aan het einde van dc eerste leerkring in het bezit zijn van een zwemdiploma. 

Aan de kweekscholen zijn 140 docenten lichamelijke oefening werkzaam. Allen zijn volledig 
bevoegd. In totaal worden 2408 lesuren gegeven, terwijl daarnaast aan deze leerkrachten 590 
leerschooluren zijn toebedeeld. Wanneer aan één school verschillende leerkrachten zijn ver-
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bonden, vindt in veel gevallen nauw overleg plaats inzake de te volgen werkwijze. Het ligt 
voor de hand dat de leerkrachten die meer in het bijzonder belast zijn met de didaktische 
vorming der leerlingen, ook belast worden met het toezicht en de begeleiding bij het hospi-
teren. Aan deze verdeling der werkzaamheden moet op enkele kweekscholen meer aandacht 
worden geschonken. 

De samenwerking met het onderwijzend personeel van de leerscholen mag over het alge-
meen bevredigend worden genoemd; in enkele gevallen is deze zeer intensief. 
Gezamenlijke besprekingen betreffende de organisatie, de aanbiedingswij zen en de te behan-
delen leerstof zijn nog wel geen regel, maar ze worden op steeds meer kweekscholen belegd. 
Het is voor de directies vaak niet gemakkelijk voor het onderwijs in de lichamelijke oefening 
een goed hospiteerrooster voor de leerlingen samen te stellen. Dit geldt vooral wanneer 
tijdens de vastgestelde hospiteerochtenden of-middagen op de leerschool geen onderwijs in 
de lichamelijke oefening wordt gegeven. Dat er desondanks naar gestreefd wordt de leerlin-
gen in de gelegenheid te stellen een aantal malen zich te oefenen in het geven van lessen 
lichamelijke oefening, stemt tot voldoening. Het behoort zeker tot de taak van de docent er 
voor te zorgen, dat de kwekelingen alleen lessen geven die zorgvuldig zijn voorbereid en 
waarvan de hoofdzaken schriftelijk zijn vastgelegd. Dat zo mogelijk geoefend wordt onder 
leiding van een vakleerkracht ligt voor de hand, doch dit mag niet het gevolg hebben dat de 
leerkracht zelf slechts sporadisch lessen geeft. Op enkele kweekscholen komen de leerlingen 
van de leerschool naar het gymnastieklokaal of het speelterrein van de kweekschool en vindt 
het hospiteren plaats onder leiding van de docent van de kweekschool. 

Het op de lesrooster uitgetrokken aantal uren voor het onderwijs in de lichamelijke oefening 
is nog steeds gering en biedt zelfs aan de meest bekwame leerkrachten onvoldoende gelegen-
heid de doelstellingen van dit onderwijs, gezien in het kader van het kweekschoolonderwijs, 
genoegzaam te realiseren. Het vereist dan ook, naast een grote toewijding, een juist inzicht en 
een arbeid volgens een goed doordacht schema; er moet met de beschikbare tijd gewoekerd 
worden. De docent zal zich in de tweede leerkring hoofdzakelijk moeten beperken tot de 
behandeling van de speciale vakdidactiek, daarbij steunend op de kennis en het inzicht die de 
leerlingen tijdens de lessen in de algemene didaktiek hebben verkregen. De aanstaande 
onderwijzers moeten o.a. leren hoe ook bij het onderwijs in de lichamelijke oefening een 
aantal van de algemene didactische beginselen kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast zal 
moeten worden aangegeven hoe voor verschillende stofgebieden geleidelijke opklimming 
in moeilijkheid kan worden verkregen. 
Het zijn dus hoge eisen die worden gesteld! Lichtvaardige keuze bij het aanstellen van nieuwe 
leerkrachten mag dan ook niet voorkomen. 

In vele verslagen van gecommitteerden bij het onderdeel lichamelijke oefening der eind-
examens na de tweede leerkring wordt met veel waardering gesproken over de werkwijze en 
de resultaten van het onderwijs. Het lesgeven in het gymnastieklokaal is over het algemeen 
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beter dan het spelleiden op het terrein. Op verschillende kweekscholen moet in dit onderdeel 
meer worden geoefend. 
Daarnaast vermelden veel gecommitteerden dat aan de houdingsvorming niet voldoende 
aandacht wordt besteed. Het lestempo kan in veel gevallen worden opgevoerd. 
Het blijkt een voordeel te zijn dat de theorie geëxamineerd wordt na het lesgeven, waardoor 
het mogelijk is de gegeven les(sen) in het gesprek te betrekken. 
Behoudens enkele uitzonderingen gaf de eigen bedrevenheid der kandidaten geen aanleiding 
tot bijzondere opmerkingen, hoewel het niveau op enkele scholen zeker hoger kan worden 
opgevoerd. 

In verband met de omstandigheid dat een vrij groot aantal klasseleerkrachten in de praktijk 
geen gymnastieklokaal ter beschikking staat, zal tijdens de opleiding ook gedacht moeten 
worden aan het oefenen in het lesgeven op een buitenplaats (oefenplateau voor de kweek-
school). 

Ook in 1961 maakte een aantal klasscleerkrachten gebruik van de gelegenheid, door middel 
van een staatsexamen alsnog de bevoegdheid voor het vak j te verwerven. Aan het examen 
namen 241 kandidaten deel, van wie 164 de aantekening op de akte verkregen. 

Het examenresultaat van de cursisten die een c-cursus voor de akte lichamelijke oefening l.o. 
volgden, mag bevredigend worden genoemd. Van de 58 dames en 65 heren die aan het exa-
men deelnamen, verwierven respectievelijk 47 en 45 de akte, d.i. 74,8% van het aantal 
kandidaten. 
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V . V E R S L A G V A N D E I N S P E C T E U R 

V A N H E T L A G E R O N D E R W I J S I N A L G E M E N E DIENST 

B E T R E F F E N D E H E T O N D E R W I J S A A N K I N D E R E N 

W I E R O U D E R S E E N T R E K K E N D B E S T A A N L E I D E N 

A L G E M E E N 

Stelt men zich de vraag in hoeverre het onderwijs aan kinderen van ouders die een trekkend 
bestaan leiden, gewoon lager onderwijs kan heten, of wil men een antwoord op de vraag naar 
de oorzaken die dit onderwijs onder de paragraaf van het buitengewoon lager onderwijs 
hebben gebracht, dan zal men dienen na te gaan welke criteria het onderwijs buitengewoon 
doen zijn. Indien men van mening is - en daar is mijns inziens alle reden toe - dat slechts die 
kinderen tot het b.l.o. mogen worden toegelaten die op de een of andere wijze niet of niet in 
voldoende mate de eigenschappen bezitten die bij een kind van het g.l.o. als aanwezig kunnen 
worden verondersteld, dan zal het zaak zijn de afwezigheid van die eigenschappen bij de 
verschillende typen kinderen aan te tonen. Welke zijn met andere woorden de tekorten die 
bij een bepaald kind aanwezig zijn; Zijn het aangeboren tekorten of tekorten die het gezin en 
de opvoeding hebben gelaten, en welke zijn deze voor de schipperskinderen, de kinderen van 
de kermisexploitanten en de kinderen der woonwagenkampbewoners> 
A l deze kinderen hebben gemeenschappelijke trekken, zoals ieder type iets gemeenschappelijks 
heeft met andere typen en er dus alle reden voor is cn blijft de ander inclusief te nemen. 
We zijn wel steeds geneigd, door welke oorzaken dan ook, de eigen groep af te scheiden 
van de andere groepen op grond van intelligentie, milieu, bezit, stand, ras enz., en daarbij is 
dan sprake van een exclusief denken, dat schadelijke gevolgen kan hebben. Waar echter in 
elk type mens het andere in principe aanwezig is - als we nog niet gebrekkig zijn, dan kunnen 
we het worden, blind, of doof en zo veel meer - dient de bereidheid tot het inclusief nemen 
van de ander steeds aanwezig te zijn. 
Wanneer in dit verslag van verschillende typen kinderen gesproken wordt, dan is dit steeds 
gedaan onder het motto der inclusiviteit, en is steeds de mogelijkheid aanwezig dat hetgeen 
over de ene groep geschreven is in meerdere of mindere mate ook op de andere groep kan 
worden toegepast. 
Voor alle drie groepen kinderen, en zeker voor die kinderen die met vader en moeder mee-
trekken geldt, dat zij een kleuterschool hebben gemist, dat zij in een huiselijk milieu leven dat 
bepaalde open plekken laat in de Nederlandse taalkaart. Ik denk hierbij ook aan de kinderen 
die in internaten leven cn voor wie gehele taalgebieden gesloten blijven. Voor deze kinderen, 
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die hun kleding en hun voedsel kant en klaar aangeboden krijgen, die weinig van de ver-
vaardiging en de bereiding daarvan zien en voor wie brood geworden is tot boterham, geldt, 
dat de woordenschat op een bepaalde manier tekorten laat zien. 
Zijn het alleen milieugegevens, die het trekkende kind tot een 'buitengewoon' k ind maken, o f 
is er meer >. D e beantwoording van deze en dergelijke vragen is van groot belang voor de 
opbouw van het voor dit k ind georganiseerde onderwijs, zijn opvang in de eerste jaren, de 
aanpak, veelal een orthopedagogische en orthodidactische, die de tekorten weet te ontdekken 
en aan tc vullen. 
Want het is niet alleen de lagere leerlingenschaal die een schippersschool o f een woonwagen-
kampschool tot een buitengewone school maakt. In hoeverre de verschillende typen scholen, 
continu- en ligplaatsscholcn voor schipperskinderen, woonwagenkampscholen en klassen 
voor zeer jeugdigen bij deze scholen, en de rijdende scholen voor de kinderen van kermis-
exploitanten nu of in de toekomst tot het g.l.o., laten wc zeggen tot het basisonderwijs op 
individuele grondslag, gerekend zullen kunnen worden, hangt af van de mogelijkheden die de 
Lager-ondcrwijswet kan en gaat bieden. 
In 19Ó1 kon, dank zij de steun van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, 
een begin gemaakt worden met de organisatie van bijeenkomsten voor die leerkrachten die 
arbeiden aan het trekkende kind. O p negen verschillende plaatsen in het land kwamen de 
leerkrachten bij het woonwagenkamponderwijs, het onderwijs aan de zeer jeugdige woon-
wagenkampkindcren en het ligplaatsonderwijs voor schipperskinderen bijeen. D e bijeen-
komsten, die tot doel hebben de positie dezer leerkrachten minder geïsoleerd te maken door 
het scheppen van mogelijkheden tot contact, tot uitwisseling van ervaringen en moeilijk-
heden, ondervonden in gelijksoortige arbeid, geven tevens gelegenheid tot het gezamenlijk 
werken aan de verdere opbouw en uitbouw van het meergenoemde onderwijs. Reeds in het 
onderwijsverslag over 1957 wees wijlen de heer P . Tazelaar op de wenselijkheid van een en 
ander. 

Dat tijdens deze bijeenkomsten ook onderwerpen als plaatsbepaling, doel van elke soort 
onderwijs, bezinning op hetgeen is geschied, organisatie van het onderwijs aan zeer jeugdige 
kinderen van 3, 4 en 5 jaar, onderwijs aan het oudere kind, huisvesting en inrichting ter sprake 
komen is wel vanzelfsprekend, want ook hier hangt alles met alles samen en is bijvoorbeeld de 
organisatie niet te scheiden van de didactiek, kortom, dient alles inclusief te worden be-
schouwd. D e vraag, in de aanhef van dit verslag gesteld, is bijvoorbeeld mede op de eerste 
bijeenkomsten aan dc orde geweest. 

Het Koninkl i jk besluit van 20 februari 1961 (Stbl. 49) biedt wijdere ontplooiingsmogelijk-
heden voor het onderwijs aan schippers- cn woonwagenkampkinderen en het schrijft, 
speciaal voor het ligplaatsonderwijs en het onderwijs aan woonwagenkampkinderen, een 
ruimer leerplan voor door het verplicht stellen van meer vakken. Daardoor is het leerplan 
voor deze beide takken van onderwijs, waarbij het onderwijs aan kinderen van kermis-
exploitanten gelijk kan worden gesteld met ligplaatsonderwijs, vrijwel hetzelfde als dat voor 
de school voor g.l.o. In de volgende hoofdstukken zal hierop nader worden ingegaan. 
Ten aanzien van de contactbijeenkomsten slechts dit. De opkomst was buitengewoon groot; 
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niet alleen dat alle leerkrachten er waren, maar ook waren verschalende hoofden van scholen 
voor g.l.o. meegekomen aan wter scholen een klas voor schippers- of woonwagenkamp-
kmdefen verbonden is. Ook andere belangstellenden waren er, zoals 
maatschappehjke werksters in de woonwagenkampen. Als gespreksleiders traden by de hg 
plaatsleerkraciten op de leden van de Commissie van Zes en bij het woonwagen^mp-
onderwys leden van de Centrale Leerplancommissie en andere pedagogen. Beide commissies 
2^ gevormd uit leerkrachten die werkzaam zijn bij het desbetreffende onderwijs en die de 
verschillende richtingen in het onderwijs vertegenwoordigen. U e l a n s s t e L 
Algemeen was er vraag naar meer van deze middagen, liever nog hele dagen De belangstel 
mig bkek groot en er was de overtuiging van de noodzaak van eenheid in werken en arbeiden 
aTn hetzelfde trekkende kind. Reeds direct was er sprake van een goede uitwisseling van 
"anngen, al bleek dat er wel enige tijd nodig was om elkaar te leren kennen en aan elkaar 
ewennenOokhicrwashetexclustevedenken.het uitgaan van de gedachte dat wat bij de e n 

nicTgelijk is in de eigen omstandigheden met uitvoerbaar zou zijn; dikwijls waren er barrière , 
T het elkaar begrijpen bemoeilijkten. Maar er was ook sprake van de wil om samen op te 
bouwen, elkander inclusief te nemen en te leren van eikaars ervaringen 
Voor d contactbijeenkomsten van de leerkrachten bij het ligplaatsonderwijs is een schema 
opgesteld dat voorziet in regionale en landelijke bijeenkomsten. Voor deze laatste zullen ook 
lErkrachten bij het continu-onderwijs uitgenodigd worden, teneinde de aansluiting tussen 
ligplaats- en continu-onderwijs en het onderling contact te bevorderen. 
Tegelijk met de leerkrachten aan hgplaatsscholen worden ook de leerkracht-echtparen van de 
rijdende scholen voor kinderen van kermisexploitanten uitgenodigd. 

Het voorlopig schema ziet er als volgt uit. 

R . i Eerste regionale bijeenkomst. 
Algemene oriëntatie over de bijeenkomsten. 
Inbreng ideeën der leerkrachten. 
K.B.-wijziging. 
Rekenen, lezen, taal. 
Takenschema en richtlijnen. 

R. 2 Begrippcnraam. 
Verhouding tussen individueel en klassikaal onderwijs. 
Verhouding tussen begrippenraam en leervakken. 

L. I Eerste landelijke bijeenkomst. 
De psychologie van het schipperskind of 
Plaats van de school in de zorg voor de schippers. 
Resumé R. i en R . 2. 
Tentoonstelling en begrippenraam en hoofdvakk 
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R. 3 Aansluitingsmogelijkheden bij andere scholen. 
Het oudere schipperskind. 
Resultaat gebruik begrippenraam. 

R. 4 Dc expressievakken. 
Nieuwe inbreng gedachten der leerkrachten. 
Het administraticboekje. 

L. II Motorische en creatieve vorming. 
Resumé R.3 cn R. 4. 
Tentoonstelling leermiddelen, creatieve vakken. 
Lichamelijke oefening. 

Deze bijeenkomsten werden in Groningen, Roermond cn Rotterdam gehouden. 

Het voorlopige schema voor de leerkrachten aan woonwagenkampscholen cn dc leidsters 
van de zeer jeugdige woonwagenkampkindcren ziet cr als volgt uit. 

R. 1 Eerste regionale bijeenkomst. 
Algemene oriëntatie over de bijeenkomsten. 
Inbreng ideeën van de leerkrachten. 
K.B.-wijziging. 
Nieuwe methoden. 
Takcnstelsel. 

R. 2 Het werken met de zeer jeugdigen, cn in aansluiting hieraan het voorbereidend 
onderwijs. 

R. 3 Dc eerste leerkring van het begrippenraam. 
Formele niveaubepaling van het rekenen. 

L- I Eerste landelijke bijeenkomst. 

Orthopedagogische problemen en plaats van dc school in de zorg voor de 
woonwagenbewoners. 
Resumé van het besprokene in de regionale bijeenkomsten R . r, R. 2 en R 3. 
Tentoonstelling leermiddelen voor rekenonderwijs en kleutermateriaal. 

R. 4 De verhouding tussen individueel en klassikaal onderwijs. 
De verhouding tussen begrippenraam en leervakken. 

R. 5 Tweede leerkring van het begrippenraam. 
Formele niveaubepaling van het lezen. 
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L . II Orthopedagogische aanpak van het onderwijs. 

R e s u m é van het besprokene in R . 4 en R . 5. 
Tentoonstelling van leermiddelen voor de vakken lezen en taal. 

R . 6 Onderwijsmogelijkheden voor oudere kinderen en volwassenen en aansluiting bij 

andere scholen. 

R . 7 Derde leerkring van het begrippenraam. 
Formele niveaubepaling van het taalonderwijs. 

L . III Motorische en creatieve vorming. 

R e s u m é van het behandelde in R . 6 en R . 7. 
Tentoonstelling van leermiddelen voor motoriek en creativiteit. 

Deze bijeenkomsten werden in Haarlem, 's-Hertogenbosch, Roermond, Utrecht en Zwol le 

gehouden. 

V o o r de leidsters van de zeer jeugdige woonwagenkampkinderen werden bovendien nog 

afzonderlijke contactmiddagen georganiseerd. 
In verband met de grootte der groepen, die speciaal bij de woonwagcnkamplecrkrachten 
steeds groeien, is uitbreiding over meer plaatsen noodzakelijk geworden. 

A. ONDERWIJS A A N SCHIPPERSKINDEREN 

In het aantal scholen en klassen kwam in 1961 weinig verandering. Met ingang van 1 januari 
werden de protestants-christelijke ligplaatsklassen, verbonden aan de Groen van Pnnstcrer-
school te Groningen, opgeheven en toegevoegd aan de protestants-christelijke contmuschool, 
Sophiastraat 27. Samenvoeging vond ook plaats te Rotterdam, waar op 1 juni de protestants-
christelijke ligplaatsklassen, verbonden aan dc Ebcn-Haëzerschool, werden opgeheven en toe-
gevoegd aan de protestants-christelijke contmuschool, Nozemanstraat 16. 
O p 1 augustus werd te Lemmer een openbare continuklas geopend, die werd verbonden aan 
de openbare lagere school voor g.l.o., terwijl op 1 oktober de openbare continuklassen aan de 
Zuidlandschool te Terneuzen werden omgezet in een zelfstandige contmuschool. 
D e interconfessionele ligplaatsklas te Stein werd in de loop van het verslagjaar opgeheven 111 
verband met te geringe leerlingenaantallen. 
O p 31 december 1961 was de toestand aldus: 

Openbaar onderwijs 
4 Continuscholen te Deventer, Groningen, Rotterdam, Terneuzen. 
4 Ligplaatsscholen tc Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Sneek. 
2 Continuklassen, verbonden aan ligplaatsscholen, te Leeuwarden en Sneek. 
2 Ligplaatsklassen, verbonden aan continuscholen, te Deventer en Rotterdam. 
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5 Ligplaatsklassen, verbonden aan g.l.o.-scholen, te Dordrecht, Rotterdam (2), Stadskanaal 
en IJmuiden. 
1 Continuklas, verbonden aan een g.l.o.-school, tc Lemmer. 

Protestants-christelijk onderwijs 

10 Continuscholen te Amsterdam, Dordrecht, Groningen, Leeuwarden, Rotterdam (2), 
Sneek, Vreeswijk, Wemeldinge en Zwol le . 
2 Ligplaatsscholen te Duisburg en Maasbracht. 
1 Continuklas, verbonden aan een ligplaatsschool, te Maasbracht. 
6 Ligplaatsklassen, verbonden aan continuscholen, te Amsterdam, Groningen (2), Leeuwar-
den, Rotterdam en Zwol le . 
5 Ligplaatsklassen, verbonden aan g.l.o.-scholen, te Arnhem, Delfzijl, Harlingen, Rotterdam 
en Velsen. 

2 Continuklassen, verbonden aan g.l.o.-scholen, te Kr impen aan de IJsel en Maastricht. 

Rooms-katholiek onderwijs 

4 Continuscholen te Amsterdam, Arnhem, Nijmegen en O u d Gastel. 
2 Ligplaatsscholen te Duisburg en Maasbracht. 

Interconfessioneel onderwijs 

1 Ligplaatsschool te Born . 
1 Continuklas, verbonden aan een ligplaatsschool, te Born . 
2 Ligplaatsklassen, verbonden aan g.l.o.-scholen, te Maastricht (pr.-chr. en r.-k.). 

Totaal: 18 Continuscholen, 
9 Ligplaatsscholen, 
7 Continuklassen, 

20 Ligplaatsklassen, 

verdeeld naar de richtingen als volgt: 

richting co. scholen co. klassen l i . scholen l i . klassen totaal 

openbaar 4 3 4 ? l 8 

pr.-chr. 10 3 2 „ 2 Ó 

r - - K . 4 0 2 0 6 
interconf. o 1 1 2 

totaal 18 7 9 2 0 5 4 
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Per 31 december 1961 waren de volgende aantallen leerlingen aanwezig: 

richting co. scholen co. klassen l i . scholen l i . klassen totaal 

openbaar 287 61 137 102 587 
pr.-chr. 1128 166 32 1 6 8 J494 
r.-k. 462 o 31 0 493 
interconf. o 40 1 8 o 58 

totaal 1877 267 218 270 2632 

Per 31 december 1961 waren dc volgende aantallen leerkrachten aanwezig: 

richting co. scholen co. klassen l i . scholen l i . klassen totaal 

openbaar 13 4 1 0 1 2 3 9 

pr.-chr. 55 3 4 1 9 8 1 

r.-k. . 2 4 o 4 0 2 8 

interconf. o 3 3 0 6 

totaal 9 2 1 0 2 1 3 1 1 5 4 

Uit deze aantallen blijkt, dat de achteruitgang van het leerlingenaantal bij het ligplaats-
onderwijs zich heeft voortgezet; het leerlingenaantal bij het continu-onderwijs geeft een 
kleine vermeerdering te zien. De achteruitgang van het leerlingenaantal bij het ligplaats-
onderwijs wordt zeker mede veroorzaakt door de hoogconjunctuur in de binnenvaart, als 
gevolg waarvan de kinderen meer aan boord zijn dan aan de wal. 
Indien men aanneemt - en ik geloof dat deze veronderstelling juist is - dat alle schippers-
kinderen een of andere vorm van schoolonderwijs genieten, dan is de conclusie gewettigd 
dat een groter aantal kinderen een school voor g.l.o. bezoekt en/of het totale aantal schippers-
kinderen achteruit is gegaan. Een verificatie van deze conclusie is mogelijk na het bekend 
worden van de gegevens van de volkstelling en de onderwijsstatistiek. Naar alle waarschijn-
lijkheid zullen deze cijfers in het volgende jaarverslag vermeld kunnen worden. 
Voor een iets gedetailleerder beeld van het lecrlingenverloop in de continu- en ligplaats-
eenheden volgen hier, evenals dit in het verslag over 1960 is geschied, de leerlingenaantallen 
op de 16de van elke maand (behalve augustus), en het jaargemiddelde, dat gevonden werd 
door de som van 11 maandtotalen te delen door 11. 
Met onderstaande getallen is het mogelijk zich een indruk te vormen van dc omvang van het 
onderwijs aan schipperskinderen op continu- en ligplaatsscholen. Over de intensiteit van het 
schoolbezoek van alle schipperskinderen zwijgen deze cijfers. Slechts met behulp van dc 
spoedig te verwachten publikaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek inzake de volks-
telling en de onderwijsstatistiek zal men zich een totaalbeeld van het bedoelde onderwijs 
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Continu Ligplaats Totaal 

datum 1959 1960 1961 1959 1960 1961 1959 1960 1961 

16 jan. 2363 2318 2267 777 703 647 3140 3021 2914 
16 feb. 2373 2325 2202 849 761 727 3222 3086 2929 
lómrt. 2368 2335 2262 853 762 635 3221 3097 2897 
ióapr. 2377 2337 2276 803 665 581 3180 3002 2857 
16 mei 2378 2356 2281 727 619 596 3105 2975 2877 
iójum 2395 2354 2280 659 604 570 3054 2958 2850 
16 juli 2400 2208 22Ó8 641 581 516 3041 2789 27S4 
iósept. 2282 2251 2173 525 501 478 2807 2752 2651 
16 okt. 2300 2321 2166 508 444 380 2808 2765 2546 
iónov. 2278 2246 2158 526 488 377 2804 2734 2535 
16 dcc. 2299 2248 2170 630 446 442 2929 2695 2612 

gem. 2346 2209 2227 681 597 540 3027 2897 2767 

kunnen vormen, daar bij de desbetreffende onderzoekingen ook liet onderwijs aan schippers-
kinderen die scholen voor g.l.o., v.g.l.o. en ulo bezoeken, is betrokken. 
De vraag, de leerplicht onverminderd voor schipperskinderen toe te passen, wordt nog 
dikwijls gehoord, evenals de wens van subsidiëring van de internaten voor schipperskinderen. 
Hoe de leerplicht in overeenstemming tc brengen is met de vrijheid der ouders, te beslissen 
of hun kinderen in het eigen gezin dan wel in een internaat worden opgevoed, wordt niet 
nader aangegeven. 
Mijns inziens ware een systeem te bedenken waarbij het voor elke schipper financieel mogelijk 
wordt gemaakt zijn kind aan de wal te brengen om onderwijs te ontvangen. Dat hierbij aan 
een goede huisvesting dient te worden gedacht is vanzelfsprekend, zodat stichting, uitbreiding 
en verbouwing van internaten noodzakelijk moet worden geacht. Thans telt ons land 20 
internaten welke uitsluitend voor schipperskinderen zijn bestemd alsmede een aantal inter-
naten waarin ook schipperskinderen zijn gehuisvest. 
Onder de eerste groep zijn een aantal zeer goede, maar er is helaas een groter aantal dat drin-
gend verbetering behoeft, vooral met het oog op de mogelijkheden tot recreatie. In sommige 
tehuizen moet zodanig met de ruimte worden gewoekerd, dat de slaapzalen meer tot stapel-
zalen en de leef- en speelruimten tot bewaarplaatseri zijn geworden. De toch al moeilijke taak 
van het verzorgend personeel in de internaten wordt door het ruimtegebrek aanzienlijk ver-
zwaard. 
Ook de tijd gedurende welke de nieuwe leerlingen zich moeten aanpassen, stelt bijzonder 
hoge eisen aan de leidsters. Want het is een overgang voor een 8-jarig kind dat komt van de 
beschermde, in letterlijke en figuurlijke zin afgeschermde wereld van het schippersgezin in de 
roef van het schip. Nu treedt het in de wijde, gevarieerde en gedifferentieerde en daardoor -
zeker m het eerst - onduidelijke, diffuse, onbeschermde en dikwijls vijandige wereld van het 
vreemde, grote en nog on- en niet vertrouwde internaat. 
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Reeds eerder is gesproken over de verschillen tussen het schipperskind en het walkind. Ook 
in dit internaatsleven komt een verschil naar voren. Maar er is zoveel meer dat de wereld van 
het schipperskind verschillend maakt van die van een walkind. In verschillende delen van het 
land zijn studies betreffende het schipperskind, speciaal het schoolgaande schipperskind, aan dc 
gang. 
Bijzonder belangrijk en bemoedigend voor de leerkrachten bij het schippersonderwijs, 
speciaal het continu-onderwijs, is een onderzoek dat dr. P. H . Wiegersma aan de openbare 
contmuschool te Groningen heeft gehouden. Dr. Wiegersma gebruikte bij dit onderzoek 
een test waarbij het kind dc gelegenheid werd geboden uit een 50-tal plaatjes, waaruit het een 
vrije keus naar aantal en onderwerp kon doen, een verhaal samen te stellen. 
Hierbij kwam een merkwaardig ontwikkelingspatroon aan het licht, welk patroon ook bij 
andere proefnemingen cn waarnemingen werd geconstateerd. Het bleek namelijk dat dc 
prestaties van dc kinderen van 8 a 9 jaar bij deze proef minder waren dan die van leerlingen 
van een school voor kinderen uit zwak-sociale milieus, terwijl het niveau van synthese bij 
kinderen uit dc hoogste klas van de continuschool - 12-jarigen - vergeleken kon worden met 
dat van kinderen in dezelfde leeftijdsgroep van een zgn. opleidingsschool. 
Dc gegevens, bij dit onderzoek verkregen, wijzen op een zwak taalgebruik, op een gedeelte-
lijk onvermogen relaties te zien en eenvoudige verbanden te leggen en, zoals dr. Wiegersma 
schrijft, 'op ccn gebrek aan fundamentele oriëntatie ten aanzien van het materiële en het 
menselijke milieu'. Hij geeft als een voorlopige samenvatting: 

'De structuur als totaal is primitief. Het kinderlijk egocentrisme is zeer uitgesproken, terwijl het taal-
gebruik een vergelijking met de oudere kleuter wettigt. Het taakbewustzijn ontbreekt voor een goed 
deel. Van schoolrijpheid kan moeilijk gesproken worden. 
Wanneer men het boven weergegeven verloop van dc prestaties als geheel beziet, moet men tot de 
conclusie komen, dat men ongetwijfeld de middelen gevonden heeft om het potentieel waardevolle 
lccrlingen-'materiaal' tot een goed niveau te brengen. 
Een bedenking, voortvloeiende uit ontwikkclings-psychologische overwegingen en uit observaties ter 
plaatse, moet evenwel naar voren worden gebracht. 
Gegeven, dat men door speciale didactiek cn methodiek, nog gebruik makend van gevoelige perioden, 
of inspelend op compcnsaticmogclijkheden, de wegen heeft gevonden om bij deze kinderen grote 
achterstanden in te halen, is er dan toch geen sprake van een relatief verlies ? 
Het is een geaccepteerde stelling - ook ondersteund vanuit de dierpsychologie - dat vaardigheden die 
het geretardeerde organisme worden bijgebracht (op een later tijdstip dus) tot op zekere hoogte nog 
wel zullen 'aanslaan', doch niet tot het optimum komen dat voor het betrokken individu mogelijk 
zou zijn geweest (vgl. ook het op latere leeftijd leren bespelen van een instrument, enz.). Daarnaast 
komt er voor het kind nog een belangrijke factor bij: het moet thans energie geven aan bepaalde as-
pecten die het zou moeten beheersen, op welk gebied dit ook moge zijn. Doch het zou zich op dat 
moment hebben moeten richten op andere gebieden, met gebruikmaking van hetgeen nu nog moet 
worden verworven! 
Ondanks alle voorbehoud - juist of onjuist - dat men maakt op grond van milieutheorieën, moet toch 
gevraagd worden of met het bovenstaande niet een van de factoren is behandeld die tot gevolg heeft 
dat vele kinderen in de categorie van de onvervulde beloften moeten worden ondergebracht, terwijl 
leeftijdgenootjes (wij denken hier aan dc opleidingsschool) met ccn zelfde aanleg middelbare op-
leidingen met succes zullen aflopen! 
Deze overwegingen, die schrijver dezes - ook bij het onderzoek van kinderen uit zwak-sociale ge-
zinnen - steeds met grote bezorgdheid en wrevel vervullen, omdat hij meent dat hiermede aan een 
mogelijkheid van rendement en een essentieel menselijk recht niet wordt tegemoet gekomen, heeft 
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bij hem de vraag naar ccn programma dat reeds in het begin van de schooltijd tot een snelle ontwikke-
ling zou leiden, acuut gemaakt.' 

De resultaten die ik verkreeg met een schoolvorderingentest die door de leerlingen van 
scholen voor g.l.o. en continuscholen voor schipperskinderen (10 scholen in totaal, verdeeld 
over 5 provincies, grotestads- en plattelandsscholen, met in totaal 200 leerlingen) werden 
gemaakt, wijzen in dezelfde richting als de uitkomsten van het boven vermelde onderzoek. 
Het gemiddelde aantal fouten dat door de walkinderen en de schipperskinderen was gemaakt, 
bleek voor taal respectievelijk 7,25 en 6,75 en voor rekenen respectievelijk 5,83 en 4,75 tc 
bedragen. 
In de eerder genoemde contactbijeenkomsten zal over de psychologie van het schipperskind 
nader worden gediscussieerd, en zeker ook over de taalschat van het schipperskind, daar de 
taal centraal dient te staan bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind. Nodig 
zijn een taalschatonderzoek, het ontwerpen van een taalkaart en het opsporen van de witte 
plekken. Welke oorzaken hebben deze witte plekken en hoe zijn ze weg te nemen; 
Daarbij zullen de voorwaarden opgespoord dienen te worden die een optimale taalontwikke-
ling mogelijk maken. Ik denk aan het milieu van het kind, zijn begaafdheid, zijn mogelijk-
heden in verband met milieu en aanleg, de ontwikkelingsmiddelen, de didactiek. De uit-
zonderlijk grote waarde van het gesprek in de klas: het spreken van de leerkracht met de 
leerlingen, het gesprek tussen de leerlingen onderling, het leergesprek en het klassegesprek, 
de speeches door leerlingen tc houden en het spreken op de leerlingenvergadering, moge 
hierbij worden beklemtoond. Hoeveel tijd zou ccn leerling per week voor dit praktisch 
taalgebruik, voor deze vorm van taalontwikkeling toegemeten krijgen, en in welke verhou-
ding zal deze tijd staan tot de andere 'taaltijd' voor het maken van oefeningen, invullen, 
idioom, opstel, zuiver schrijven van onveranderlijke woorden en werkwoordsvormen 1 
De mogelijkheden voor de bovengenoemde activiteiten liggen op een contmuschool gunsti-
ger dan bij het ligplaatsonderwijs, met zijn steeds wisselende bevolking, zijn vele passanten 
die dikwijls slechts korte tijd blijven. Geen wonder dat de korte tijd gedurende welke de 
leerlingen onderwijs ontvangen, gebruikt wordt voor het allernoodzakelijkste, waarbij de 
controle op het aan boord gemaakte werk van groot belang is. 

En toch, ook voor deze trekkende kinderen geldt dat vorming gaat boven instructie, dat 
taalontwikkeling meer is dan woordenkennis en functie meer dan mechanisch handelen. Tot 
deze vorming behoort ook de motorische ontwikkeling en vanzelfsprekend cn op de eerste 
plaats zwemmen. Nodig is ook ontwikkeling op het gebied van de natuurkunde en de biolo-
gie, waarover reeds in het vorige jaarverslag is geschreven. Er behoort verkeersonderwijs 
en -opvoeding toe, geschiedenis, handvaardigheid en zo veel meer. 
De Commissie van Zes heeft de zware taak op zich genomen mede inhoud te geven aan het 
nieuwe Koninklijk besluit van 20 februari 1961. Op de meergenoemde regionale bijeen-
komsten zullen de moeilijkheden besproken worden, die verbonden zijn aan het brengen van 
nieuwe leerstof in de ligplaatsgrocp. 
Naast de problemen die het werken met een groep kinderen van verschillende leeftijd cn 
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gevarieerd niveau meebrengt, is er het probleem van de steeds wisselende samenstelling van 
een ligplaatsklas. Ter illustratie volgen een paar cijfers. In enige ligplaatsklassen varieerden 
de leerlingenaantallen van i tot 23, van o tot 25, van 14 tot 59. Bij een ligplaatsschool met een 
gemiddeld leerlingenaantal van 40 werden in één jaar 366 leerlingen ingeschreven. In een 
andere, met een gemiddeld aantal van 27, waren er 406 ingeschreven. 
De moeilijkheid die bij het onderwijs aan het trekkende kind moet worden opgelost is deze, 
dat het noodzakelijk is het kind op te vangen in ccn landelijk systeem van ligplaatseenheden, 
zodat het in deze eenheden zijn werk zonder hiaten kan voortzetten. Met behulp van bestaan-
de reken-, schrijf-, taal- en leesmethoden en daarbij passende taken en testen kan een sluitend 
geheel worden gemaakt. Voor leerstofonderdelen als aardrijkskunde, kennis der natuur en 
geschiedenis is dit niet te verwezenlijken. 
De Commissie van Zes denkt zich voor deze vakken meer een systeem van onderwerpen, die 
elke leerkracht met zijn kennis, inzicht en hulpmiddelen (methode) op eigen wijze behandelt. 
Daarbij wordt van de leerkracht slechts gevraagd dat hij in een bepaalde periode van bijvoor-
beeld twee weken in elk geval ook het aangegeven onderwerp met zijn groep kinderen 
behandelen zal, op de wijze die hem het beste ligt. Hij kan veel meer doen in zo'n periode, 
maar het aangegeven onderwerp is voorwaarde. 
Op dit principe is een begrippenraam voor het vak kennis der natuur samengesteld, een lijst 
van onderwerpen voor geschiedenis en voor verkeersonderwijs en een aantal taken en testen 
voor aardrijkskunde. 
In de nieuwe richtlijnen zullen voor elk leerstofonderdeel suggesties worden neergeschreven. 
Mogen deze suggesties de taak van degenen die werken aan de ontwikkeling van het trekken-
de schipperskind, verlichten, want deze taak is zwaar en wordt verricht op afgelegen, ge-
isoleerde plaatsen. Er wordt hard gewerkt en nieuwe tijden stellen nieuwe, steeds zwaardere 
eisen. Het meergenoemde Koninklijke besluit verzwaart het werk aan dc ene kant, het 
verlicht het echter ook. Met de nieuwe leerstof is immers een grotere variatie van handelen 
mogelijk, en in de drie schooltijden liggen mogelijkheden van recreatie verscholen die er bij 
een kleiner aantal vakken niet zijn. Ik denk hierbij met name aan de expressieve en creatieve 
bezigheden in de handvaardigheidssfeer. 
De rondgang door de scholen gaat gepaard met vele momenten van vreugde en blijheid bij 
het zien van zoveel arbeidsvreugde, zowel bij leerkracht als bij leerling. In het algemeen kan 
gezegd worden dat schipperskinderen met plezier naar school gaan, en er zouden vele voor-
beelden te geven zijn van zeer goede prestaties. De oudermiddag op een continuschool met 
een prachtig internaat in het oosten van het land was in dit opzicht een hoogtepunt. De 
jongelui declameerden, speelden en zongen dat het een lust was en op een niveau dat niet 
voor mogelijk was gehouden. De ouders waren dan ook bijzonder enthousiast. 
In een. andere continuschool in het centrum van het land konden bijzonder goede resultaten 
bij het onderwijs in de natuurkunde worden geconstateerd in het experimentele vijfde 
leerjaar. Dit leerjaar vindt meer navolging en is reeds in vijf continuscholen georganiseerd. 
Een derde voorbeeld uit dc lange rij van goede ervaringen vind ik in een ligplaatseenbeid in 
het noorden van het land, waar de leerkracht voor de groep kinderen van 6 tot 14 jaar op 
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bijzonder inventieve wijze werkzaam is, ook op het terrein van de expressie, de kennis der 
natuur en de aardrijkskunde. Prachtige resultaten waren er te zien, maar bovenal was er die 
activerende werksfeer waarin het goed is te leven. 

B. ONDERWIJS A A N WOONWAGENKAMPKINDEREN 

a O p i januari werden de r.-k. woonwagenkampklasscn, verbonden aan de St.-Bcrnardus-
school te Deventer, omgezet in een zelfstandige woonwagenkampschool. 

b. O p I I april werden te Zwol le klassen voor woonwagen kampkinderen geopend, welke 
verbonden werden aan de openbare lagere Elbertsschool. 

c. O p i mei werden dc r.-k. woonwagenkampklassen, verbonden aan de r.-k. lagere school 
te Nijmegen, omgezet in een zelfstandige woonwagenkampschool. 

d. O p i september werd een aanvang gemaakt met klassen voor woonwagenkampkinderen 
verbonden aan de r.-k. lagere St.-Lidumaschool te Doetinchem. Tegelijk werd met een klas 
voor zeer jeugdigen begonnen. Direct waren er al 61 kinderen, onder wie 43 voor de lagere 
school en 18 voor de klas voor zeer jeugdigen. Van hen was 75% analfabeet. Het onderwijs 
aan deze kinderen is een bijzonder zware taak, die echter prachtig wordt verricht. 

e O p 13 november werd te L o o n (gemeente Assen) een klas geopend voor woonwagen-
kampkinderen, welke verbonden werd aan de openbare lagere school te Loon . 

Voorts konden aan reeds bestaande woonwagenkampscholcn klassen voor zeer jeugdigen 
worden geopend en wel te Leiden, Nijmegen, Apeldoorn, Sittard en Arnhem, respectievelijk 
op 1 januari, 1 maart, 1 september, 4 september cn 30 november. 
O p 31 december 1961 was de toestand aldus: 

Openbaar onderwijs 

2 Woonwagenkampscholen te Amsterdam en Groningen. 

5 Woonwagenkampklassen te Almelo , Assen, Leeuwarden, Roden cn Zwol le . 

Rooms-katholiek onderwijs 
22 Woonwagenkampscholen te Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Bergen op Z o o m Breda 
Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Helmond, 's-Hertogenbosch, Hoogeveen' 
Leiden, Maastricht, Nijmegen, Oss, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam, Sittard, Venlo en 
Zwol le . 

13 Woonwagenkampklassen, verbonden aan g.l.o.-scholen, te Alkmaar, Beverwijk Doet in-
chem Enschede, 's-Gravenhage, Haarlem, Harderwijk, Hengelo, Hilversum, Ti lburg 
Utrecht, Velsen en Weert. 

15 Klassen voor zeer jeugdigen, verbonden aan woonwagenkampscholen o f -klassen, te 
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Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Bergen op Z o o m , Breda, Doetinchem, Eindhoven, 
Helmond, 's-Hertogenbosch, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Oss, Sittard en Venlo. 

Totaal: 24 Woonwagenkampscholen, 
18 Woonwagenkampklassen, 
15 Klassen voor zeer jeugdigen, 

verdeeld naar de richtingen als volgt: 

richting woonwagenkamp- woonwagenkamp- klassen zeer totaal 
scholen klassen jeugdigen 

openbaar 2 5 0 7 
r.-k. 22 13 15 50 

totaal 24 18 15 57 

Per 31 december 1961 waren de volgende aantallen leerlingen aanwezig: 

richting woonwagenkamp- woonwagenkamp- klassen zeer totaal 
scholen klassen jeugdigen 

openbaar 66 65 o 131 
r.-k. 1079 414 387 1 8 8 0 

totaal 1145 479 387 2011 

Per 31 december 1961 waren de volgende aantallen leerkrachten aanwezig: 

richting woonwagenkamp- woonwagenkamp- klassen zeer totaal 
scholen klassen jeugdigen 

openbaar 5 6 o I I 
r.-k. 62 28 20 110 

totaal: 67 34 20 121 

V o o r ccn iets gedetailleerder overzicht van het leerlingenverloop aan woonwagenkamp-
scholen en -klassen en de klassen voor zeer jeugdigen, volgen hier de aantallen leerlingen 
die op de 16de van elke maand aanwezig waren (behalve augustus) en het gemiddelde leer-
lingenaantal, dat gevonden werd door de maandtotalen door 11 te delen. 
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Gewoon lager onderwijs Zeer jeugdigen Totaal 

datum 1959 1960 1961 1959 1960 1961 1959 1960 1961 

16 jan. 1142 1407 1493 147 188 278 1289 1595 1771 
16 feb. 1099 1377 1417 137 187 248 1236 1564 1665 
16 mrt. 1037 1300 1352 121 177 246 1158 1477 1598 
16 apr. 1050 1208 1277 137 176 235 1187 1384 1512 
16 mei 1021 1180 1242 141 192 241 1162 1372 1483 
ió juni 937 1145 1125 109 163 227 1046 1308 1352 
16 jul i 946 1219 1186 127 180 247 1073 1399 1433 
16sept. 1046 1235 1311 147 215 338 1193 1450 1649 
16 okt. 1090 1292 1478 171 230 348 1261 1522 1826 
16 nov. 1248 1422 1644 179 244 352 1427 1666 1996 
16 dcc. 1344 1535 1627 200 258 381 1544 1793 2008 

gem. 1087 1301 1377 147 200 285 1234 1502 1663 

Ook van deze cijfers geldt dat zij geen volledig beeld geven van de situatie bij het onderwijs 
aan het woonwagenkampkind, want er zijn woonwagenkampkinderen die (weieens) een 
school voor g.l.o. bezoeken. Deze kinderen onttrekken zich aan deze overzichten. Het wach-
ten is op de resultaten van de volkstelling 1960 en de onderwijsstatistiek 1960. 
Wel geven de cijfers een indruk van de groei van het onderwijs. Deze groei is werkelijk 
bijzonder verblijdend; het aantal kinderen dat door de scholen bestreken wordt stijgt snel, 
zowel door de uitbreiding van het aantal scholen en klassen als door het trouwer schoolbezoek. 
De kwaliteit van het onderwijs beweegt zich eveneens in stijgende lijn. 
Verschillende bezoekers valt de duidelijke verbetering in kleding, gedrag en schoolvorderin-
gen der kinderen op, en de tijd dat men tevreden kon zijn wanneer de woonwagenkamp-
kinderen al wat konden lezen, is reeds lang voorbij. Soms gedraagt het woonwagenkampkind 
zich als een gewoon lagere-schoolkind, maar als men even doordenkt hoe het milieu is 
waarin het kind leeft, dan voelt men dat we hier toch werkelijk met een ander kind te maken 
hebben; trouwens, elke leerkracht ervaart het dagelijks. 
Teneinde enig nader houvast te verkrijgen werden tijdens de meergenoemde regionale 
bijeenkomsten twee vragen ter discussie gesteld, namelijk: 
1. Waarvoor hebben de woonwagenkampkinderen spontane belangstelling; 
2. Welke eigenschappen en mogelijkheden missen de woonwagenkampkinderen die de 
school normaal veronderstelt? 

De eerste vraag heeft tot doel de positieve factoren die het woonwagenkampkind op school 
meebrengt, nader te onderzoeken, terwijl de tweede een antwoord op de vraag naar de nood-
zaak van ccn speciale woonwagenkampschool mogelijk hoopt dc maken. 
Pedagogisch gezien verkeren de kinderen, gezien hun huiselijk milieu, in een ongunstige 
positie. De situatie thuis is bijzonder belangrijk, omdat het kind er zoveel jaren in verkeert. 
Indien deze situatie een groot aantal opvoedingstekorten te zien geeft, is er van een zekere 
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g r a a d v a n o n o p g e v o e d h e i d sp rake m e t a l le g e v o l g e n v a n m i s v o r m i n g . V o o r deze t h u i s -

s i tuat ie m o g e g e w e z e n w o r d e n o p de dissertat ie v a n d r . J . H . A . W e r n i n k S . J . : ' W o o n w a g e n -

b e w o n e r s ' (1959) e n naar he t K a s k i - r a p p o r t : ' D e w o o n w a g e n b e v o l k i n g v a n N e d e r l a n d ' , 

w e l k r a p p o r t i n o p d r a c h t v a n he t m i n i s t e r i e v a n m a a t s c h a p p e l i j k w e r k i n 1959 w e r d u i t -

g e b r a c h t e n w a a r i n v e r s c h i l l e n d e f a c t o r e n b e s p r o k e n w o r d e n als m a a t s c h a p p e l i j k e o n z e k e r -

h e i d , o n v e i l i g h e i d e n r a n c u n e u z e gevoe l ens t en aanz i en v a n de b u r g e r m a a t s c h a p p i j . 

H e t e x c l u s i e v e d e n k e n is s terk o n t w i k k e l d bi j deze g r o e p v a n de N e d e r l a n d s e b e v o l k i n g . 

S t e r k is haa r ' w i j ' - g e v o e l e n haar a fweer t ege n de ' z i j ' u i t de b u r g e r m a a t s c h a p p i j , e n deze 

h o u d i n g , deze e x c l u s i e v e d e n k h o u d i n g heeft b i j z o n d e r e consequent ies v o o r de p e d a g o g i s c h e 

s i tuat ie w a a r i n he t k i n d k o m t te v e r k e r e n . H e t k i n d t o c h k o m t u i t de ' w i j ' - w e r e l d v a n he t 

k a m p naar de s c h o o l v a n de a n d e r e n , v a n de ' z i j ' - g r o e p , v a n de andere e n ' d u s ' v i j a n d i g e 

w e r e l d . D a t be t eken t v o o r he t k i n d een o n v e i l i g e w e r e l d , w a a r i n he t z i c h o n z e k e r v o e l t en 

n ie t to t e x p l o r a t i e k o m t . H e t du r f t n i e t , he t is a c h t e r d o c h t i g , het leer t n ie t , he t o n t p l o o i t 

z i c h n i e t , he t w o r d t n i e t o p g e v o e d , het is er te o n r u s t i g v o o r . 

H e t t h u i s m i l i e u is o o k o n g e o r d e n d , er is geen d a g i n d e l i n g e n het k i n d k e n t g e e n d i s c i p l i n e , 

g e e n o r d e . I n de w a g e n gaat alles c o n c r e e t toe, er ontstaat een conc ree t g e b o n d e n g e d r a g en 

er is g e e n r u i m t e v o o r de l e e f w e r e l d de r k i n d e r e n . Z i j k u n n e n n ie t spe len e n zi j w o r d e n 

t evee l aan z i c h z e l f o v e r g e l a t e n , zi j r o m m e l e n m a a r w a t . 

D e s c h o o l heeft to t t aak o r d e i n de p s y c h i s c h e chaos te b r e n g e n , de s c h o o l d i en t o r d e n e n d 

te h a n d e l e n . V o l d o e n o n z e h u i d i g e m e t h o d e n - i k d e n k b i j v o o r b e e l d aan t a a l m e t h o d e n m e t 

de v e l e o e f e n i n g e n m e t losse, o n s a m e n h a n g e n d e z i n n e n - aan d i t o r d e p r i n c i p e ! H o e d a n o o k : 

de ' z i j ' - w e r e l d heeft z i c h t en d o e l ges te ld de ' w i j ' - w e r e l d te h e l p e n . D a a r v o o r is een d u i d e l i j k e 

d o o r b r e k i n g v a n de e x c l u s i e v e gedach te n o d i g e n het s laan v a n b r u g g e n v a n de ene w e r e l d 

naar de andere , v a n de w e r e l d v a n de w a n o r d e , v a n he t conc re t e , v a n he t h i e r e n n u , naar de 

w e r e l d v a n o r d e , p l a n c n d o e l , de w e r e l d dus v a n t o e k o m s t . 

I n de w o o n w a g e n k a m p s c h o o l z i j n 3 t y p e n k i n d e r e n : de zeer j e u g d i g e n v a n 3, 4 e n 5 jaar, he t 

b a s i s o n d e r w i j s k i n d v a n 6 jaar to t o n g e v e e r 10 a 11 jaar (bij het g . l . o . d e n k e n w e d a n aan 12 

jaar) e n he t o u d e r e k i n d v a n 10 a 11 jaar e n o u d e r , he t k i n d , dat v o o r he t l e v e n w o r d t v o o r -

b e r e i d , o p de t o e k o m s t , d i e d i c h t b i j l i g t , w a n t m e n t r o u w t v l u g : 18 jaar is h e e l n o r m a a l . 

H e t k a n o o k n o g eerder . 

T e n a a n z i e n v a n de t w e e gestelde v r a g e n b l i j k t , dat v o o r de zeer j e u g d i g e k i n d e r e n de p e r -

s o o n l i j k e b i n d i n g m e t de l e e r k r a c h t een s terke s t i m u l a n s is v o o r he t w e k k e n v a n de b e l a n g -

s t e l l i n g . D c n a b o o t s i n g v a n he t l e v e n der oude r s k o m t d u i d e l i j k naar v o r e n i n h u n r o l l e n -

spe len , he t l e v e n i n de w a g e n k o m t z o o v e r h e e r s e n d naar v o r e n . 

D e k i n d e r e n u i t de l agere g r o e p (6 e n 7 jaar) h e b b e n b e l a n g s t e l l i n g v o o r he t m a t e r i ë l e , he t 

v i t a l e . D e sensatie e n he t g e n o t d o m i n e r e n . D e n a t u u r speelt b i j a l l e n een a p p e l l e r e n d e r o l . 

H e t g e b r e k aan z i n v o o r o r d e , aan g e d u l d e n v o l h a r d i n g b l i j k t d u i d e l i j k . 

D e m i d d e n g r o e p (8 to t 10 jaar) gaat aandach t s c h e n k e n aan he t l e v e n thuis e n b u i t e n (hande l , 

m o t o r , h u i s h o u d e n ) . E r is een zeer spec iaa l c o n t a c t m e t de n a t u u r , n a m e l i j k d i e r e n , als m i d d e l 

o m z i c h u i t te l e v e n . F i l m e n te levis ie , c o w b o y e n w i l d - w e s t d o e n he t best. D e z e k i n d e r e n z i j n 

d i k w i j l s o n r u s t i g , i m p u l s i e f en te z o r g e l o o s . 
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In de hoogste groep (10 a n jaar en ouder) wordt de belangstelling voor de mensen groter, er 
komt meer aandacht voor de andere beroepen in de burgermaatschappij. De wereld wordt 
duidelijker geordend: dc jongens richten zich meer naar de auto's, de meisjes naar huis-
houdelijk werk en babyverzorging. Er blijft sprake van denkluiheid, inspanningsloos 'verken-
nen' van de wereld, passiviteit, en er is nog een te gering taakbewustzijn. Nog steeds geven 
samenwerken en samenspelen veel moeilijkheden en het sociale spel is dikwijls meer een 
gelegenheid zich te laten gelden. 
Hoewel er een goed aantal positieve factoren te noemen is als spontaniteit, originaliteit cn 
vrijheid, is de pedagogische bearbeiding van het woonwagenkampkind bijzonder zwaar 
doordat het in zo geringe mate schoolrijp is. Deze arbeid wordt nog verder bemoeilijkt door 
het trekken der kinderen. Was de groep al bijzonder gevarieerd naar leeftijd en prestatie, zij 
is het ook in de samenstelling. Evenals het ligplaatskind heeft ook het woonwagenkampkind 
een landelijk gesystematiseerd geheel nodig, waarin het met behulp van dezelfde methoden 
voor rekenen, schrijven, taal en lezen wordt opgevangen. Ook voor dit onderwijs is een 
commissie van leerkrachten werkzaam, de Centrale Leerplancommissie, die in nauwe samen-
werking met de onderwijscommissie van de R . -K. Landelijke Vereniging voor Woonwagen-
werken nieuwe richtlijnen voorbereidt, nieuwe leerstofinhouden introduceert en suggesties 
aan de hand doet om deze leerstofonderdelen systematisch aan te bieden. Voor dat doel is een 
begrippenraam opgesteld, waarin voor de vakken aardrijkskunde en kennis der natuur 
onderwerpen zijn opgenomen, die in aangegeven weekperioden in behandeling worden 
gebracht. Dat met deze wijze van aanbieding het totaliteitsonderwijs gunstige mogelijkheden 
geboden worden is een extra voordeel, daar met dit onderwijs een zo alzijdig mogelijke be-
nadering (ook zintuiglijk, ook concreet, ook verbaal, ook expressief, enz.) van het kind 
verkregen kan worden en het 'natuurlijke' leren daarbij goede kansen krijgt. Er is immers 
niet de beperking tot één activiteit, geen vakjesstudie. Zo is bijvoorbeeld huishoudkunde voor 
het oudere meisje tegelijk leren spreken, handelen, zich gedragen, rekenen, lezen en gebruiken 
van de taal. En vooral, men gaat bij het totaliteitsonderwijs uit van het beleefde, het bekende, 
het geborgene en veilige, zodat er van exploratie en emotioneel beleven sprake kan zijn. 
Het begrippenraam is, evenals bij het ligplaatsonderwijs, onderverdeeld naar de drie groepen 
kinderen, naar enige leefgebieden (wagen, kamp, stad, enz.), naar de vorm van activiteit 
als spel, arbeid, e.d. 

Vooral het spelmoment is belangrijk voor deze kinderen; er zijn er die moeilijk leren doordat 
zij nooit hebben gespeeld. Vandaar dat in de nieuwe richtlijnen een apart hoofdstuk gewijd is 
aan speel-leermiddelen. 
Aan de hand van deze richtlijnen worden tevens nieuwe taken en testen samengesteld, terwijl 
voor de leerlingen aparte kaarten worden gemaakt. Het is de bedoeling dat deze kaarten 
meegenomen worden van school naar school. Tot nu toe is er van het meebrengen naar 
school van een administratieboekje vrijwel niets gekomen. Veelal verdween het boekje 
in de wagen. De Centrale Leerplancommissie wil het thans met deze aantrekkelijk gekleurde 
kaarten doen en zien in hoever het onderwijs ook op het gebied van samenwerking kamp-
school, ouders-school, ouders-leerling resultaten heeft geboekt. 
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De taak der leerkrachten is zwaar, de lecrlingenschaal is zeker bij de grotere eenheden, waar de 
25-schaal wordt gehanteerd, te hoog, maar er is vooruitgang, de huisvesting wordt beter. Er 
zijn zeer goede schoolgebouwen gekomen en andere zijn in voorbereiding. 
Bij een kamp van 60 a 80 wagens kan een school worden gebouwd met 7 lokalen, welke 
lokalen de volgende bestemmingen kunnen hebben: 4 lokalen voor de kinderen van 6 jaar 
en ouder, 2 lokalen voor de zeer jeugdigen, terwijl het 7e lokaal kan dienen als speellokaal 
voor de kleintjes en als lokaal voor motorische oefening voor de grotere kinderen (6 jaar en 
ouder). Indien 2 van de 4 lokalen voor de g.l.o.-afdeling grotere afmetingen hebben, waar-
door huishoudkunde voor de meisjes en zwaardere handenarbeid voor de jongens (motoren-
kennis e.d.) mogelijk wordt, dan heeft het schoolgebouw voor de eerdergenoemde drie 
typen kinderen een goede functie. 
Ook het gebouw is immers een pedagogische opgave voor de werkers ten behoeve van de 
schooljeugd, een instrument in de handen van de opvoeder. Belangrijk is de beantwoording 
van de vraag, hoe het gebouw mede kan werken bij het dichten van dc kloof die er is tussen 
de woonwagenbewoners en de gewone burgers en op welke wijze het gebouw en de arbeid 
die erin verricht wordt kunnen bijdragen tot de sociale integratie van de woonwagenbewo-
ners. 
Voor deze integratie is opheffing van de achterstand in ontwikkeling een eerste vereiste en 
zal een niet-weten moeten worden omgezet in een wei-weten, in een overzicht hebben, een 
begrijpen en een inzicht verkrijgen. En het is in dit veld dat de onderwijzers en onderwijzeres-
sen in de woonwagenkampscholen baanbrekend werk verrichten, waarvoor men de grootste 
bewondering kan hebben. Want zij verrichten dit werk in veelal bijzonder moeilijke om-
standigheden, waarbij teleurstellingen en ontmoedigingen niet ontbreken. Voor deze arbeid 
zijn goede werktuigen dan ook een eerste vereiste, werktuigen en hulpmiddelen als het 
gebouw en zijn inrichting, goede werkruimten en psychologisch en pedagogisch gefundeerde 
werkmethoden. 
Voor de integratie is ook en misschien in nog sterkere mate nodig de bereidheid bij de burger-
maatschappij de woonwagenbevolking in haar midden op te vangen. Nog zijn er burger-
scholen die woonwagenkampkinderen weigeren, zoals er burgers zijn die geen woonwagen-
bewoners in hun straat of wijk dulden. Goede voorlichting zal dan ook steeds nodig blijven. 
Uit gesprekken met leerkrachten, ouders en maatschappelijke werksters bleek mij, dat de 
belangstelling voor het onderwijs groeiende is en dat het schoolverzuim vermindert. 
Dit jaar werden 22 processen-verbaal opgemaakt tegen 47 in 1960. Hiervan werden er 14 in 
1961 afgedaan, waarbij in drie gevallen een boete van f2 tot f 5, in twee gevallen een boete 
van f6 tot f 10 en in drie gevallen een boete van f21 tot f 50 werd opgelegd; drie gevallen 
werden geseponeerd terwijl in één geval geen straf werd opgelegd in verband met vertrek. 
In het verslagjaar werden 152 waarschuwingen aan de ouders verzonden tegen 96 in 1960. 
Deze waarschuwingen hebben veelal een direct effect en zij voorkomen de tijdrovende 
procedure van een proces-verbaal met alle daaraan verbonden moeilijkheden als gevolg van 
de mobiliteit der woonwagenbewoners. Het beste middel tegen schoolverzuim is de propa-
ganda die er van de school zelf uitgaat, en het is in dit verband verheugend te constateren dat 
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het aantal eenheden dat steeds beter de juiste aanpak van dit bijzondere kind weet te vinden, 
groter wordt. Er zijn scholen waar door de kinderen met zulk een intensiteit gewerkt wordt, 
dat de leerkrachten hen geruime tijd alleen kunnen laten. Ik denk aan een mooie school in het 
zuiden van het land, waar in een bijzondere werksfeer en een sfeer van samenleven en samen-
werken gearbeid wordt, aan ccn school in het oosten, waar de kinderen met door de leerkracht 
of door de oudere kinderen zelfvervaardigde leermiddelen werken en waar de woonwagen-
bewoners zulk een zorg voor het gebouwtje hebben, dat zij een gebroken ruit zelf repareren. 
Ik denk ook aan de eenheden waar nog met ccn kracht gewerkt wordt en waar de resultaten 
met betrekking tot gedrag, kleding en werken verrassend snel stijgen. Er zijn er zoveel meer 
te noemen, doch dit drietal is slechts een greep uit een steeds toenemend aantal. Vrijwel 
in elke eenheid wordt met grote toewijding, liefde cn geduld gewerkt. Indien deze zouden 
ontbreken, indien het idealisme zou verflauwen, dan zou men beter dit onderwijs kunnen 
verlaten, want zonder deze eigenschappen en zonder idealisme is de arbeid voor het woon-
wagenkampkind tot mislukking gedoemd. Ik moge een eresaluut brengen aan de vele 
fakkeldragers. 

C. DE RIJDENDE SCHOLEN 

In het jaar 1961 werd tijdens het reisseizoen met 3 rijdende scholen gewerkt en met een kleine-
re hulpbus. Met deze hulpbus kon de directeur van de stichting, die in het jaar 1961 tijdelijk 
van zijn functie van onderwijzer aan de continuschool voor schipperskinderen te Groningen 
was ontheven, enige kleinere kermissen bezoeken. Bij de hierna vermelde leerlingenaantallen 
zijn de leerlingen die met de hulpbus werden opgevangen, opgeteld bij die van de Prinses 
Ireneschool. 
Dc voornoemde directeur heeft allereerst getracht de aantallen kermisexploitanten en hun 
leerplichtige kinderen tc vinden en zich beraden op een efficiënter gebruik der rijdende 
scholen. Helaas zijn de resultaten van de volkstelling 1960 nog niet bekend en is dus nog geen 
controle mogelijk op cijfers. Geschat wordt dat er 400 leerplichtige kinderen van kermis-
exploitanten zijn, van wie er ca. 160 in een internaat verblijven en van daaruit scholen voor 
g.l.o. bezoeken. De overige 240 kinderen zullen de rijdende scholen en ook de ligplaats-
scholen bezoeken. Zodra de onderwijsstatistiek 1960 uitkomt, kan een en ander geverifieerd 
worden. 
Uit de thans beschikbare gegevens zijn de volgende staten op te stellen (zie tabellen blz. 181). 
Zoals in het vorige jaarverslag werd opgemerkt is aandacht voor de winterhuisvesting zeer 
wenselijk. De ruimte in de wagens is vooral in de wintermaanden een ernstig beletsel voor de 
ontplooiing van het onderwijs, daar gedurende deze maanden de school veelal vol is en dag 
aan dag de hinder van het ruimtetekort wordt ondervonden. 
Waar in verband met het Koninklijk besluit van 20 februari 1961 nieuwe leerstofonderdelen 
werden ingevoerd, zoals dit voor het ligplaatsonderwijs werd voorgeschreven, zal het 
ruimtetekort nog meer gaan klemmen. De activiteiten bij het totaliteitsonderwijs, de vrije 
expressie en het beoefenen van de handvaardigheid zullen immers meer ruimte vragen. 
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Onderwijs tijdens het reisseizoen 

I 9 5 9 1960 1961 Aantal schooldagen, 
gemaakt tijdens 
reisseizoen 

113 98 86 I - 10 
39 40 84 11- 20 
29 30 29 21- 30 
16 5 19 31- 40 
4 8 14 41- 50 
4 1 2 51- 60 
0 0 1 61- 70 
2 o 4 71- 80 

2 o 81- 90 
91-100 

totaal 207 184 239 

In procenten 

!959 1960 1961 Aantal schooldagen, 
gemaakt tijdens 
reisseizoen. 

54.7 53,4 36 1- 10 
18.8 21,7 35,i 11- 20 
14,0 16,3 12,1 21- 30 
7,7 2,7 8,0 31- 40 
1,9 4,3 6,0 41- 5° 
1,9 0,5 0,8 51- 60 
0,0 0,0 0.4 61- 70 
1,0 0,0 1,6 71- 80 

I , I 81- 90 
91-100 

totaal 100 100 100 

Op deze wijze komt steeds duidelijker naar voren dat het noodzakelijk is de beschikking 
over leslokalen te hebben. 
Het bestuur is bezig een, men zou kunnen zeggen 'wal'-huisvesting in Amsterdam in het 
leven te roepen. In de afgelopen winter had het leerkrachten-echtpaar in deze plaats reeds 
enige verlichting doordat de hulpbus kon worden ingeschakeld. 
Ook in 1961 waren de winterstandplaatsen gevestigd in Amsterdam, Apeldoorn en Heerlen. 
Leverden de beide eerste plaatsen geen moeilijkheden meer op, Heerlen baarde ook dit jaar 
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weer zorg. Zowel de gemeentelijke voorzieningen met betrekking tot een geschikte stand-
plaats voor de kermisexploitanten als de mentaliteit van enkele ouders (en hun kinderen) ten 
opzichte van het onderwijs laten te wensen over. Er is in Zuid-Limburg in het algemeen en 
in Heerlen in het bijzonder een belangrijke taak voor de stichting weggelegd. Het mag hier 
vermeld worden dat het hoofd der school en zijn echtgenote op een eenzame post onder 
moeilijke omstandigheden zwaar werk verrichtten. 
Geconstateerd kan worden dat de aanwezigheid van een rijdende school op een winterstand-
plaats sterk meespeelt wanneer de ouders hun overwinteringsplaats gaan kiezen. Dit valt 
zeer toe te juichen, hoewel niet alle betrokken gemeentelijke autoriteiten daar even enthou-
siast over zijn. Toch dienen o.i. dc grote onderwijsbclangen-maar er zijn meer belangen in 
het spel! - hier een belangrijk motief voor het treffen van goede wintervoorzieningen te zijn. 
Behalve het lager onderwijs ten behoeve van de leerplichtige jeugd, verzorgen de leerkrach-
ten - belangeloos - op de drie winterstandplaatsen avondlessen voor de ouderen, terwijl ook 
aan ander buitenschools werk veel tijd wordt besteed. 
Daar de lesperiode gedurende de wintermaanden uitermate belangrijk en vruchtdragend is en 
bovendien gelegenheid biedt tot activiteiten die tijdens het reisseizoen niet altijd mogelijk 
zijn, werkt het bestuur thans plannen uit om tot vaste - eventueel houten - schoolgebouwen 
te komen. Het hoopt in Amsterdam voor het winterseizoen 1962-1963 een dergelijke huis-
vesting gereed te hebben. 
Ten aanzien van dc verschillende scholen schrijft de directeur in zijn jaarverslag het volgende. 

Prinses Beatrixschool 

Aan de Marconistraat in Heerlen staande, verzorgde de school in het voorseizoen voor een 
20-tal kinderen het onderwijs. De leerkrachten getroostten zich de moeite veraf wonende 
leerlingen dagelijks per auto van de wagens te halen en terug te brengen, terwijl deze kinderen 
in het middaguur overbleven. Van dit dienstbetoon is in het najaar afgezien, hetgeen ge-
lukkig niet tot een teruglopen van het leerlingental heeft geleid. In deze periode (half novem-
ber - einde 1961) bedroeg het leerlingenaantal zelfs 23. 
Er werd schoolmelk verstrekt, terwijl aan de gemeentelijke schoolzwemregeling werd deel-
genomen. Gymnastieklessen konden gegeven worden in een naburig gymnastieklokaal. 
Het hoofd der school merkt in zijn jaarverslag op, dat vooral de winterperiode van enorme 
betekenis is voor het leerproces der kinderen. Het individuele onderwijssysteem blijkt 
speciaal voor deze kinderen zeer effectief. Als frappant voorbeeld vermeldt hij dat een 12-
jarige leerling, die nog nooit een rijdende school op de kermissen had getroffen, in de afgelo-
pen winterperiode niet alleen heeft leren lezen, maar dusdanige vorderingen maakte dat hij het 
onderwijs in de vierde klasse kon volgen. 
Bij de avondlessen blijkt het verheugende feit dat er vooral belangstelling is van de 15- tot 
25-jarigen. In het najaar is zelfs een cursus voor het middenstandsdiploma begonnen, in 
samenwerking met een instituut voor schriftelijk onderwijs. De onvoldoende vooropleiding 
blijkt echter moeilijkheden op te leveren. 
Er werd een zeer geslaagd sinterklaas- en kerstfeest georganiseerd. 
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Gedurende het reisseizoen bezocht de school voornamelijk in Limburg en Brabant, een 19-tal 
kermissen. Door middel van de ophaaldienst bestreek ze nog 27 kermissen extra, waardoor 
153 kinderen samen 613 schooldagen konden maken. De hoofdstandplaatsen zelf leverden 
veel grotere aantallen (295). Mede dank zij het ophaalsysteem zijn er kinderen die reeds nu tot 
75 schooldagen in het reisseizoen maken. 
Uitstapjes werden georganiseerd naar Madurodam ('s-Gravenhage), het openluchtmuseum 
(Arnhem), de D.A.F.-fabrieken (Eindhoven), het oorlogsmuseum (Overloon), de St. Jans-
kerk ('s-Hertogenbosch) en de St.-Servaaskcrk (Maastricht). 
In bijna alle bezochte gemeenten werd gezwommen. Eveneens werd bijna steeds rooms-
katholiek godsdienstonderwijs gegeven. 
Speciaal vermeld dient de enorme verrassing die de Amerikaanse ambassade te 's-Gravenhage 
(buren op de standplaats Lange Voorhout) de school bereidde met het aanbieden van een 
film-geluidsprojector! Tevens verzorgde dc filmdienst van de ambassade een interessant 
filmprogramma voor de kinderen (met tractatie). Het hoofd der school heeft namens dc 
stichting deze royale gift in dank aanvaard. Er is een regeling getroffen dat ook de andere 
scholen op gezette tijden van dit toestel gebruik kunnen maken. Opgemerkt zij, dat de drie 
scholen elk ook over een apparaat voor het afdraaien van stomme films beschikken, een 
leermiddel dat vooral voor dit soort kinderen zeer waardevol is. 
De school onderging in 1961 een volledige verfbeurt en ziet er weer keurig uit. 
Het jaargemiddelde van de Prinses Beatrixschool bedroeg in 1961: 17,83 (in 1960: 18,66). 

Prinses Ireneschool 

Op de winterstandplaats op het Veemarktterrein te Amsterdam werd in het voorseizoen aan 
niet minder dan 34 leerlingen les gegeven. Dank zij de filiaalbus kon de groep gesplitst 
worden. Niettemin vereiste dit aantal - en dit geldt met name voor de vrij grote groep 
beginnelingen - grote inspanning van het personeel. 
Op bescheiden wijze is een begin gemaakt met verenigingswerk, waardoor o.a. een feestelijke 
ouderavond, met een toneelvoorstelling door de kinderen, kon worden georganiseerd die, 
ook in financieel opzicht, een succes kan worden genoemd. 
Met gemeentelijke geneeskundige dienst en schoolartsendienst werd op de meest prettige 
wijze samengewerkt. Ook in Amsterdam werd deelgenomen aan de schoolmelkvoorziening. 
Verscheidene leerlingen behaalden een zwemdiploma; de oudere leerlingen zwemmen nu 
voor honderd procent, iets wat door de ouders zeer op prijs wordt gesteld. 
Tijdens het winterseizoen werd eens per week godsdienstonderwijs gegeven; voor de Neder-
lands-hervormden kwam mejuffrouw Van der Goot en voor dc rooms-katholieken de 
eerwaarde heren Van den Brink cn Van Hetem. 

Tijdens het reisseizoen bezocht de Ireneschool een 12-tal kermissen. Door middel van de 
ophaaldienst bestreek ze nog 8 kermissen extra. Op 4 kermissen werden godsdienstlessen voor 
rooms-katholieken gegeven; op 6 werd gezwommen. In Breda behaalden 3 leerlingen een 
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zwemdiploma. Uitstapjes werden gemaakt naar een dierentuin (Emmen) en naar liet strand 
te Scheveningen. 
De dames van liet bureau voor V . V . V . te Groningen verrasten dc leerkrachten, als elk jaar, 
met een bloemenruiker. 
Hoewel de Ireneschool tijdens het reisseizoen niet op een hoog leerlingenaantal kon bogen, 
was het jaargemiddelde toch 21,83 (in 1960: 22). 

Prinses Margrietschool 

In het voorseizoen had de Margrietschool op het onvolprezen Beekpark te Apeldoorn eeti 
leerlingenaantal van 25, in het najaar van 20. 
Voor 300 ouders en belangstellenden werd op een feestavond, georganiseerd met steun van dc 
oudercommissie, een zeer geslaagde toneeluitvoering door de kinderen gegeven. 
Regelmatig werd gezwommen in het Sportfondsenbad. Ook de rooms-katholieke en dc 
protestants-christelijke godsdienstlessen vonden regelmatig plaats. Aan de ouderen werd ook 
in Apeldoorn avondles gegeven (algemene ontwikkeling en in het voorseizoen zelfs een 
cursus in Engels). 
Tijdens het reisseizoen bezocht de Margrietschool 18 kermissen, terwijl door de ophaaldienst 
nog 10 kermissen extra werden bestreken. In 7 plaatsen werd zwemonderricht gegeven, in 
10 plaatsen rooms-katholiek en in één plaats protestants-christelijk godsdienstonderwijs. 
Uitstapjes werden gemaakt naar het Nationaal Historisch Museum (Leeuwarden), de D.A.F.-
fabrieken (Eindhoven) en Artis. In het Zuidlimburgse witte stadje Thorn werd onder de zeer 
prettige leiding van de burgemeester de oude abdijkerk met crypte en mummies bezichtigd. 
Tevoren had deze sympathieke burgervader een les in de school gegeven over deze oude kerk. 
Ook in Cadier en Keer (L) werd de zeer oude kerk bezichtigd. 
Het jaargemiddelde bedroeg 17,08. Vergelijking met 1960 is niet mogelijk, daar dc school 
toen nog niet in gebruik was. 
De tweede kampweek op Terschelling (dc eerste werd in 1960 gehouden) mag als bijzonder 
geslaagd worden beschouwd. Het aantal deelnemende kinderen vertoonde een flinke stijging: 
in 19Ó0 waren er 9 kinderen en in 1961 17. Het weer was even goed als de stemming, zodat 
voor het kamp in 1962 weer een groter aantal deelnemers kan worden verwacht. Onder de 
beproefde leiding van het echtpaar Bakker (Ireneschool) waren de kinderen dc gasten van dc 
jeugdherberg op Terschelling. In zijn jaarverslag vermeldt de heer Bakker: 
' en toen kwam de mooiste week van het zomerseizoen: de pretweek op Terschelling 
met 17 leerlingen. We hadden een gezellige groep van zeer heterogene samenstelling, zowel 
wat de leeftijd als de streek van herkomst betrof. Een volgend jaar hopen we weer van de 
partij te zijn. We geloven dat de meeste deelnemers hetzelfde zullen zeggen'. 
In 1961 werd met een meer flexibele reisroute gewerkt, waardoor de mogelijkheid tot wijzi-
gen op korte termijn groter werd. In totaal bezochten 239 kinderen de drie rijdende scholen 
en de hulpbus tijdens het reisseizoen. 
Het volgende overzicht geeft de stijging van ondcrwijsintensiteit te zien. Daarin worden 
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vermeld het aantal kinderen dat tijdens het reisseizoen een rijdende school bezocht en het 
aantal keren dat zij een school troffen. 

1959 1960 1961 

82 93 64 I X getroffen 
64 32 68 2- 3 x getroffen 
55 52 99 4- 8 x getroffen 
6 7 8 9-12 x getroffen 

totaal 207 184 239 

Het volgende overzicht doet de belangrijkheid van ccn goede winterhuisvesting nog eens 
uitkomen. 

1961 

Gemiddeld leerlingen- Prinses Prinses Prinses 
aantal in dc maand: Beatrix- Irene- Margriet-

school school school 

januari 21 34 24 
februari 20 34 2 2 

maart 18 28 20 
april 19 T5 x5 
mei 13 1 2 14 
juni 12 15 15 
juli 19 18 17 
augustus 18 13 12 
september 12 21 10 
oktober 13 18 14 
november 15 22 14 
december 22 28 20 

jaargemiddelde: 17 22 17 

Zoals reeds vermeld is nemen de leerkrachten-echtparen deel aan de contactbijeenkomsten 
van het ligplaatsonderwijs. De drie echtparen verrichten het werk met bijzondere toewijding, 
en het is zeker niet in de laatste plaats aan hen te danken dat dc rijdende scholen zoveel 
sympathie van de bevolking der kermisexploitanten ontvangen. Hun werk propageert 
zichzelf. 
Vanzelfsprekend zijn ook hier een juiste aanpassing en een methodische aanpak van groot 
belang, want de kinderen van de kermisexploitanten, afkomstig uit hun eigengeaard milieu, 
komen met hun speciale mogelijkheden naar school. 
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Ook hier spelen de problemen rond het zeer jeugdige kind, het oudere meisje en de oudere 
jongen een belangrijke rol. In verband met het mobiele karakter van de school zijn deze 
problemen nog moeilijker op te lossen, maar zowel het bestuur van de stichting als de leer-
krachten-echtparen denken door en zoeken verder naar de best mogelijke oplossingen. 

Tot besluit 
In 1961 werd het werk dat in voorgaande jaren was aangevangen, voortgezet. In dat jaar 
konden de werkzaamheden rond de regionale en landelijke contactbijeenkomsten beginnen, 
werd een aanvang gemaakt met de opstelling van nieuwe richtlijnen, taken en testen, en kon 
uitvoering worden gegeven aan het meergenoemde Koninklijk besluit van 20 februari 1961. 
Naast deze arbeid werd door de groepen gespreksleiders een begin gemaakt met de vervulling 
van de in het vorig jaarverslag geuite wens betreffende wetenschappelijke begeleiding van 
het werk in de scholen. 
Ten aanzien van het continu-onderwijs was uitbreiding van het aantal scholen met een vijfde 
leerjaar te melden. 
Het leerlingenaantal bij het ligplaatsonderwijs lag dit jaar aanzienlijk lager, mede in verband 
met de hoogconjunctuur in de binnenvaart en de snelle methoden van lossen en laden. 
Het woonwagenkamponderwijs is sterk uitgebreid, zowel voor wat dc klassen voor zeer 
jeugdigen, als de scholen en klassen voor g.l.o. betreft. Het schoolbezoek neemt toe, de vraag 
naar meer klassen voor zeer jeugdigen eveneens. Het onderwijs aan de oudere kinderen baart 
de meeste zorg; de kinderen van 13 en 14 jaar kijken bij wijze van spreken op hun horloge 
om van school te kunnen gaan. Vele ouders willen de kinderen dan in hun handel betrekken 
cn de kinderen zelf achten zich op deze leeftijd reeds volwassen. Door invoering van leerstof, 
beter passend bij deze oudere leerlingen, zoals babyverzorging, hygiëne en huishoudelijk 
werk voor meisjes en motorenkennis en handenarbeid voor dc jongens, wordt het schoolbe-
zoek zeker gestimuleerd. Maar gaan de kinderen dan van school, dan zien de leerkrachten hun 
- nu oud-leerlingen met lede ogen terugvallen op het lagere niveau, lopen verschillende 
meisjes en jongens weer langs de straat. Maar deze jongelui trouwen vroeg. En het eerste kind 
komt ook al snel, zodat het geen uitzondering is dat een 21-jarige moeder haar 3-jarig 
dochtertje of zoontje naar de kleuterklas komt brengen. De 21-jarige moeder doet dit 
ongeveer 7 jaar nadat zij zelfde school verliet, en dan zal zij zich haar schooltijd herinneren 
cn voor haar kind minstens een betere schooltijd zoeken. Dit feit of, zo men wil, deze profetie 
klinkt bemoedigend voor al diegenen die wel eens ontmoedigd naar de door hen bereikte 
resultaten kijken. De ontmoediging is gelukkig niet blijvend. Alle werkers in dienst van het 
trekkende kind, op de continu- en ligplaatsscholen, op de woonwagenkampscholen en 
op de rijdende scholen blijven op hun post. Er zijn weinig vacatures wegens functieverande-
ring; het werk is vermoeiend, maar tegelijk bijzonder boeiend. Het blijft, als bij alle werk, 
een moeizaam pogen met vallen cn opstaan, met kansen op misverstanden, met barrières van 
kritiek en negatieve instelling van exclusivisme. Het is echter ook een streven met de krachtige 
wil van velen tot opbouw, tot constructieve arbeid, tot het gemeenschappelijk, inclusief 
optrekken aan een gemeenschappelijke taak. In dit verband kan met dankbaarheid gewag 
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worden gemaakt van de prettige samenwerking met het ministerie van maatschappelijk 
werk en de particuliere organisaties, werkzaam op het terrein van het onderwijs aan trek-
kende kinderen. 
Aan deze arbeid zullen, naar wij hopen, de contactbijeenkomsten een positieve bijdrage 
leveren. Voor de daartoe geboden mogelijkheden zijn alle leerkrachten het ministerie van 
onderwijs, kunsten en wetenschappen zeer erkentelijk. 
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VI. V E R S L A G V A N D E H O O F D I N S P E C T E U R V A N H E T 

B U I T E N G E W O O N L A G E R O N D E R W I J S 

De karavaan trekt verder 

In een overzicht van hetgeen er in het afgelopen jaar voorviel bij het buitengewoon lager 
onderwijs moet allereerst met voldoening gewag worden gemaakt van een belangrijke 
versterking van de mankracht in de inspectie. Met ingang van i september 1961 werd de heer 
M . J. Boender benoemd tot consulent voor de lichamelijke opvoeding, en aan hem werden 
als werkterrein toegewezen de scholen voor zwakzinnigen in de provincies Groningen, 
Friesland, Drenthe, Overijsel, Gelderland en Utrecht. Op die datum vatte de heer W. J. van 
Eek dezelfde taak aan in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het arbeidsveld van de 
consulent H . G. Akkermans verkreeg daarmede zijn oorspronkelijke opzet, namelijk de 
provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Helaas kon in 1961 nog niet een 
inspecteur benoemd worden voor de scholen voor zwakzinnigen in het zuiden des lands. De 
voorbereidingen voor deze nieuwe uitbreiding van de inspectie vorderden echter zo goed, 
dat verwacht mag worden dat in de loop van 1962 het inspectieplan, zoals dit voor de scholen 
voor zwakzinnigen werd opgesteld, verwezenlijkt wordt. 
Het is niettemin de vraag of met drie inspecteurs voor de scholen voor zwakzinnigen, ieder 
bijgestaan door een consulent voor de lichamelijke opvoeding, gesproken kan worden van een 
afgerond geheel. Weliswaar is het aantal scholen voor zwakzinnigen nog niet boven dc 350 
gestegen en zou men dus in vergelijking met het gewoon lager onderwijs van een hanteerbaar 
aantal moeten spreken bij een verdeling over drie functionarissen, maar dan wordt buiten 
beschouwing gelaten dat een groot aantal van deze scholen zogenaamde dubbelscholen zijn. 
Zij hebben behalve een afdeling voor debielen ook een afdeling voor imbecielen cn volgens 
een opvatting, die terecht hoe langer hoe meer veld wint, liggen deze afdelingen niet naast 
elkaar. Een schoolbezoek aan een school voor zwakzinnigen vraagt, met name in het noor-
den en het oosten van het land, een reis naar twee gebouwen. In het westen en in het 
zuiden van Nederland, waar men met een grotere bevolkingsdichtheid meer afzonderlijke 
scholen voor imbecielen kon stichten, zijn deze dubbelscholen weliswaar minder in aantal, 
maar ook daar geldt voor de inspecteur en voor de consulent dat zij een ambtsgebied hebben, 
dat aanzienlijk groter is dan dat van hun collega's bij het gewoon lager onderwijs. Indien men 
daar nog bij voegt dat gemeente- en schoolbesturen zich op de inspectie plegen te verlaten 
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wanneer het gaat om de organisatie van het vervoer of het overblijven, om het systeem van de 
opsporing cn de wijze van de nazorg, en dat de inspecteur maar al te vaak wordt betrokken 
bij de toelating van leerlingen of het opnieuw inrichten van arbeidslokalen en gymnastiek-
zalen, terwijl zijn gesprekspartners talrijker zijn - men denke aan psychiaters, psychologen en 
maatschappelijke werkers - , dan wijst een vergelijking met de inspectie van het gewoon 
lager onderwijs waarschijnlijk uit, dat bij een aantal van 400 scholen voor zwakzinnigen het 
werk niet meer door drie inspecteurs kan worden gedaan. Men dienc daarbij ook te bedenken 
dat in een gemeenteraad geen besluit over het buitengewoon onderwijs wordt genomen of 
het moet vooraf uitvoerig toegelicht zijn door de inspectie, terwijl daarna hogere bestuurs-
organen nog eens omstandig ingelicht wensen te worden over een materie die voor hen niet 
alledaags is. Alleen reeds het vaststellen van een exploitatiebedrag in de vele plaatsen waar 
de vergelijking met een openbare school ontbreekt vraagt een uitgebreid overleg, om nog te 
zwijgen over een toepassing van het Besluit stichtingskosten buitengewoon lager onderwijs 
ten aanzien van de scholen die vóór 1 januari 1959 werden gesticht. 
De ruim 200 scholen van de overige elf categorieën van buitengewoon lager onderwijs 
moesten in 1961 verzorgd worden door een inspecteur, die tevens nog belast was met de 
zorg voor de scholen voor zwakzinnigen in de provincies Noord-Brabant en Limburg, en 
door de hoofdinspecteur. Deze scholen liggen niet alleen wat de problematiek betreft ver 
uit elkaar, maar zij zijn ook ruimtelijk verspreid van Maastricht tot Eelde en van Oost-
kapelle tot Alkmaar en Denekamp. Op enkele soorten na verkeert deze rest van het buiten-
gewoon lager onderwijs in het groeistadium. Het behoeft geen betoog dat deze rest, die 
langzamerhand een derde van het geheel gaat uitmaken, van de zijde van de inspectie in 1961 
niet de aandacht kon krijgen die haar toekwam. Geleidelijk aan gaat het buitengewoon lager 
onderwijs een plaats innemen in de zorg voor de volksgezondheid. Dit vraagt een samen-
gaan met instanties die op dat terrein werkzaam zijn. 
De ontmoetingsplaatsen met het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid worden 
elk jaar talrijker. Onderwijs wordt beschouwd als een van de componenten van de revali-
datie en in de Raad voor Revalidatie dient deze component tot zijn recht te komen. Behalve 
een bestuurscommissie heeft deze raad ook subcommissies, cn de materie die in de subcom-
missie Onderwijs en Revalidatie ter sprake komt is zo belangrijk, dat af en toe tot het instellen 
van werkcommissies moet worden overgegaan. De ambtelijke samenwerking in de zaak 
van de revalidatie tussen de werkers van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid, 
het ministerie van maatschappelijk werk, het ministerie van defensie en het ministerie van 
onderwijs, kunsten en wetenschappen leidde tot de instelling van een interdepartementale 
commissie van overleg, die in 1961 herhaaldelijk bijeenkwam teneinde in de Raad voor 
Revalidatie een gemeenschappelijk standpunt te bereiken. Velen van deze ambtenaren 
ontmoetten elkaar in het afgelopen jaar zeer regelmatig in de Nederlandse Centrale Vereni-
ging voor Gebrekkigenzorg, waar zij hun ministers vertegenwoordigden. Ook dit actief 
opererende lichaam kent zijn subcommissies, en voor dit verslag moeten dan genoemd wor-
den de vergaderingen van de commissie voor het gebrekkige kind. 
Daarmede is het veld van de revalidatie nog geenszins overzien. Er is nog ccn commissie voor 
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bliiidenvraagstukken en een commissie inzake revalidatie van slechthorenden. Uitgaande 
van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid was er in 1961 een commissie spastische 
kinderen, die met een uitvoerig rapport klaar kwam. Voorts moeten genoemd worden een 
gerenommeerde vereniging als de A.V.O. , in het hoofdbestuur waarvan het buitengewoon 
onderwijs al jarenlang vertegenwoordigd is, en het Prinses Beatrix Polio-fonds, waar het-
zelfde het geval is. De commissie tot voorbereiding van een wet op het buitengewoon onder-
wijs rondde in 1961 haar werkzaamheden af, maar onder dezelfde voorzitter begon een 
nieuwe commissie aan het bestuderen van de zorg voor de gestoorde kleuters. Op instigatie 
van het Informatiecentrum Scholenbouw werd in een kleine commissie begonnen aan een 
documentatie van schoolgebouwen voor debielen. Dc internationale conferentie voor leer-
krachten lichamelijke oefening werkzaam bij het doofstommenonderwijs, die in mei 1962 in 
Nederland plaats vindt, eiste een reeks van voorbesprekingen, waaraan ook de inspecteur 
voor de lichamelijke opvoeding bij het buitengewoon lager onderwijs deelnam. Behalve 
dat er dan nog vergaderingen zijn te noemen van de Stichting Buitengewoon Onderwijs 
en een Vereniging voor Zwakzinnigenzorg te Utrecht, waarvan het bijwonen betekent dat 
men een traditie voortzet die al bij dr. A. van Voorthuysen is begonnen, zijn er nog de werk-
zaamheden op het terrein van de geestelijke volksgezondheid. Er waren geregelde bijeen-
komsten van de sectie Geestelijke Hygiëne van het Kind van de Stichting Kinderverzorging 
en Oudervoorlichting, van de Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid cn 
een enkele maal van de Centrale Bond voor Inwendige Zending en het Fries Patronaat. 
Tenslotte moeten gememoreerd worden een twintigtal vergaderingen van het college van 
hoofdinspecteurs van het lager onderwijs en van de inspecteurs van het buitengewoon lager 
onderwijs, welke vergaderingen direct met onderwijszaken hadden te maken. Het totale 
aantal genotuleerde vergaderingen dat de hoofdinspecteur over 1961 bijwoonde bedroeg 
ongeveer 125, waarbij vergaderingen die uit een ochtend- en een middagzitting bestonden 
dubbel zijn geteld. Het aantal niet bijgewoonde vergaderingen wegens verhindering is 
moeilijk te schatten, maar het is groot genoeg om de mening te doen post vatten dat de 
inspectie maar al te vaak verstek laat gaan. Het behoeft geen betoog dat het sorteren, op-
bergen en terugvinden van de vergaderingstukken een kunststuk op zichzelf is, dat van de 
bureaukracht het geheugen en de vaardigheid van een archivaris vraagt. 
Voor het onderhouden van goodwill-betrekkingen werden enkele jaarvergaderingen be-
zocht, zoals die van de Medisch Opvoedkundige Bureaux, de Vereniging voor Orthopeda-
gogen, de Vereniging voor Doofstommenonderwijs, het Protestants-Christelijk Nazorg-
verband, de Vereniging voor Blindenbelangen en de vakverenigingen van de werkers bij het 
buitengewoon lager onderwijs. Deze vergaderingen behoefden niet door het lezen van notu-
len of stukken te worden voorbereid. 
Het spreekt vanzelf dat ook deelgenomen moest worden aan het werk van de pedagogische 
centra, zoals dat in conferenties naar buiten trad. 
Hoewel het optreden als gecommitteerde bij examens tot het uiterste beperkt werd en de 
hoofdinspecteur niet meer aan de kweekschoolexamens toekwam, moest wel getreden wor-
den in het mulo-examen zoals dat in de sanatoria en de blindeninstituten werd afgenomen, 
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terwijl ook het Rijk vertegenwoordigd werd in de vakexamens voor het buitengewoon 
onderwijs, de examens voor logopedie en foniatrie en de examens voor akoupedie. 
Het aantal besprekingen op het bureau van de hoofdinspectie bedroeg iets minder dan 
honderd. Hoewel getracht werd deze te concentreren op bepaalde ochtenden of middagen 
of ze te plaatsen in de late middaguren, kon de zaterdagochtend hiervoor niet gemist worden. 
Een lange rij van werkers en bestuurders passeerde het spreekuur samen met bezoekers uit 
Zuid-Afrika, Brazilië, Engeland en België. Bouwplannen moesten worden besproken, be-
grotingen doorgepraat en moeilijkheden opgelost. 
Het aantal besprekingen elders bedroeg ongeveer de helft, maar deze waren dan ook in 
Maastricht en in Groningen, in Emmen en in Roggcl, in Katwijk, Leeuwarden, Delft, 
Haarlem en Leiden, want er is geen provincie of plaats van betekenis waar het buitengewoon 
onderwijs niet ter sprake komt, al is het alleen maar in de vorm van onderwijs aan kinderen 
met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Met de gemeentelijke inspecties in de grote steden 
werden de betrekkingen naarstig onderhouden cn dc deelhebbers aan de Fulbright Action 
werden, zoals gebruikelijk is, rondgeleid. Er vond overleg plaats met de Heldring Gestichten 
te Zetten, met de Onderwijsraad te 's-Gravenhagc, met het Nutsseminarium te Amsterdam 
en met de directie van de Van 't Lindenhout Stichtingen te Neerbosch. Er moest gesproken 
worden met een lector in de kinderpsychologie, een hoogleraar in de psychiatrie, een rector 
van een academie voor sport, een hoofdinspecteur van de geestelijke volksgezondheid cn 
met al degenen die op de een of andere wijze met het gehandicapte kind en zijn verzorging 
in aanraking komen. 
Het behoort voorts nog tot de taak van de hoofdinspecteur scholen te bezoeken. De proble-
matiek van het buitengewoon onderwijs ligt in de scholen besloten. Om de moeilijkheden 
van het werk te doorgronden moet men het ter plaatse gaan bezien en moet men praten met 
de mensen die er arbeiden. Er zit te veel vaart in de ontwikkeling dan dat men zich veroor-
loven kan vanachter een bureau haar gade tc slaan. De zeventig schoolbezoeken die in 1961 
werden gebracht in de sector van de scholen voor niet-zwakzinnigen, hadden meer tot doel 
op de hoogte te blijven van de koers die werd gevaren en daarin een weinig bij te sturen dan 
toezicht uit te oefenen op de gang van het onderwijs. Dit toezicht moest voor de b.l.o.-
scholen voor niet-zwakzinnigen in 1961 tc veel administratief geschieden. Toelating van 
leerlingen moest uit rapporten worden beoordeeld en een stroom van deze rapporten vond 
zijn weg naar de inspectie. Organisatorische zaken betreffende dc opsporing van gehandicapte 
jeugd werden met papier afgedaan. Het feit dat in 1961 een vacature in de inspectie bleef 
bestaan had tot gevolg, dat ccn inspecteur zowel belast was met het toezicht op de scholen 
voor zwakzinnigen in Noord-Brabant en Limburg als met het medewerken aan het toezicht 
op de scholen voor niet-zwakzinnigen in geheel Nederland. Het is duidelijk dat twee mensen 
geen 300 scholen kunnen verzorgen die in twaalf soorten uiteenvallen en over het gehele land 
verspreid liggen in plaatsen die vaak niet gemakkelijk tc bereiken zijn. Vanuit het midden van 
het land kost het ruim drie uren reistijd om per trein en bus een school in de Doorniksestraat 
te 's-Gravcnhage te bezoeken. Het plaatselijk vervoer in steden als Amsterdam en Eindhoven, 
Rotterdam, Leeuwarden cn Maastricht levert moeilijkheden als men op eendaagse bezoeken 
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is aangewezen. Het niet volledig bekend zijn met dc plaatselijke vervoersmogelijkheden 
speelt daarbij een rol. Een meerdaagse reis verdwijnt langzamerhand uit de agenda doordat 
velen binnen een week nadat ze schrijven of telefoneren behoefte hebben aan een vergadering 
of bespreking. Men doet geen beroep op de inspectie als het niet dringend is, en als men een 
afspraak wil maken kan dat geen zes weken wachten zoals de efficiency in het gebruik van de 
tijd eigenlijk eist. Een onderbezette inspectie gaat hoe langer hoe slechter werken. Om de 
vrede te bewaren en om althans niet met een te groot aantal mensen en gezelschappen over-
hoop te liggen, laat men zich verleiden Leeuwarden om één uur te verlaten teneinde om vier 
uur op het raadhuis te Amsterdam te zijn. De lange treinreis biedt wel gelegenheid om goed 
gedocumenteerd en wel belezen te verschijnen. 
Hoe onderbezet de inspectie was voor het doen van het traditionele vakwerk in de b.l.o.-
scholen voor met-zwakzinnigen, laat zich afleiden uit hetgeen reeds boven werd aangevoerd, 
namelijk dat een der functionarissen behalve dit vakwerk nog een uitgebreide beleidstaak 
heeft en de ander de aangewezen persoon is om wetenschappelijke voorlichting te geven op 
het wijde terrein van het buitengewoon onderwijs. De gevolgen zijn dat de persoonlijke 
contacten, die in iedere onderwijsinspectie van belang zijn maar die bijzonder zwaar tellen 
bij het buitengewoon onderwijs, zwakker worden en zelfs hier en daar verdwijnen. Het moest 
niet voorkomen dat in een inspectie waar men veertien jaren werkt, men de hoofden van 
scholen en de besturen van de scholen met meer allemaal kent. Dr. A. van Voorthuysen 
kende in zijn tijd elk personeelslid van elke school en menig bestuurslid en lid van het college 
van burgemeester en wethouders. 
De omstandigheden die hierboven werden uiteengezet, gelden in volle omvang ook voor de 
inspecteur voor de lichamelijke opvoeding. Zijn directe werkzaamheden strekken zich uit 
over de b.l.o.-scholen voor niet-zwakzinnigen. Bovendien heeft hij tot taak het werk van 
de consulenten voor de lichamelijke opvoeding die werkzaam zijn bij de scholen voor zwak-
zinnigen, te coördineren. Tot deze coördinerende taak behoort ook de bemoeienis met de 
bouw van gymnastiekzalen in het gehele land, en ook voor hem geldt dat men geen veertien 
jaren ergens kan werken zonder een vraagbaak tc worden in velerlei aangelegenheden. 
Misschien is het een wrange opmerking dat in het leven verdiensten vaak onmeedogend 
afgestraft worden. 
Optimistischer geluiden kunnen ten gehore worden gebracht ten aanzien van het werk van 
de consulenten voor dc lichamelijke opvoeding voor de b.l.o.-scholen voor zwakzinnigen. 
Het laat zich aanzien dat de drie consulenten die hiervoor beschikbaar zijn, met kracht het 
onderwijs in de lichamelijke oefening kunnen stimuleren, welk onderwijs terecht als een hef-
boom bij de aanpak van zwakzinnigen geldt. Niet voor niets is het een wettelijke eis dat 
iedere school voor buitengewoon lager onderwijs de beschikking heeft over een gymnastiek-
zaal, terwijl iedere werker in de scholen bevoegd is dat vak te geven. Bepaald niet pessimis-
tisch moet ook het oordeel luiden over hetgeen door dc twee inspecteurs voor de b.l.o.-
scholen voor zwakzinnigen in 1961 kon worden gedaan. Het moge een grote opgaaf zijn in 
gebieden die meer dan een derde van Nederland omvatten, vrijwel alle scholen te bezoeken 
en daarenboven nog tijd te vinden voor vergaderingen en besprekingen die in aantal de 
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schoolbezoeken overtreffen, maar het voldoen aan deze opgaaf stemt tot verheuging, omdat 
daarmede vaststaat dat tenminste, op Noord-Brabant en Limburg na, in één soort van b.l.o.-
scholen het rijksschooltoezicht gedaan kon worden hetgeen zo terecht beschouwd wordt als 
een der pijlers waarop het onderwijs rust. Het voortdurend bekend blijven met de toestand 
van het onderwijs dat aan hun toezicht is opgedragen, het ervoor waken, dat de verordeningen 
stipt worden nageleefd, is naar de bewoordingen van artikel 181 der Lager-onderwijswet 1920 
de taak van de inspecteurs, en de wens moge nogmaals worden uitgesproken dat hun deze 
taak straks niet uit de handen glipt. Reeds nu zijn er aanwijzingen dat ook deze inspecteurs de 
tijd en de gelegenheid gaan ontbreken om zo actief te werken als in het vervolg van boven 
aangehaald wetsartikel wordt voorgeschreven, en dat zij misschien in een positie terecht 
komen waarbij het een afwachten wordt van hetgeen gemeentebesturen ter hand nemen. 
Indien dc inspecteurs van de scholen voor zwakzinnigen zich noodgedwongen moeten be-
perken tot het verstrekken van adviezen inzake activiteiten die eenzijdig van de gemeente 
uitgaan, betekent dit een bedenkelijke verglijding van initiatief, die bij het buitengewoon 
onderwijs een bedreiging inhoudt voor de eensgezindheid waarmede het vraagstuk van de 
zwakzinnigenzorg zo lang werd aangepakt. Het behoort niet te gebeuren dat in een plaats 
met openbaar buitengewoon onderwijs de wethouder van onderwijs of de gemeentelijke 
inspecteur nog nimmer de rijksinspecteur heeft ontmoet, hoewel zij allen zich reeds jaren 
met de schoolzorg voor zwakzinnigen bezighouden. Wanneer de mogelijkheden tot per-
soonlijk contact tussen de gemeentelijke functionarissen en de rijksfunctionaris ontbreken, 
moet dit als een onheilspellend teken aan wand worden beschouwd, ongeacht de betrekkelijk 
rooskleurige situatie die in 1961 voor de inspecties voor het onderwijs aan zwakzinnigen ge-
constateerd mocht worden. 

Een toenemende klacht van de zijde van de inspecteurs betreft ook de kwaliteit van de 
bureauhulp. Uitgezonderd hun bemoeienissen met de naleving van de Leerplichtwet, hebben 
de inspecteurs een briefwisseling te voeren die weinig stereotiep is. Het is duidelijk dat zij hun 
adviezen aan belangrijke beleidsinstanties zelf moeten opstellen, maar zij moeten toch kunnen 
verwachten dat de bureauhulp in staat is aan de hand van punten brieven te ontwerpen aan 
schoolhoofden of bestuurslichamen, ook al ligt de materie een weinig buiten het traditionele 
vlak. De administratieve gebondenheid van de inspecteur aan zijn bureau neemt toe en 
belemmert een juiste uitoefening van zijn hoofdwerkzaamheden. W i l het essentiële van zijn 
werk niet verloren gaan dan dient ook hier raad geschaft tc worden. Daarbij valt op te 
merken, dat met een eventueel verdwijnen van de leerplichtadministratie uit het bureau van 
de inspecteur reeds veel gewonnen is. Een bureauhulp zal dan niet meer getest worden op het 
verrichten van de daarmee samenhangende eenvoudige administratieve handelingen, waarvan 
men zich wel eens afvraagt of het gesorteerde effect evenredig is aan de tijd die er aan be-
steed wordt, maar wellicht verandert de toetssteen die uitmaakt of iemand een geschikte 
bureauhulp is. Hoeveel er overigens op een inspectiebureau schriftelijk wordt afgedaan, blijkt 
uit de statistische opgave van een inspecteur van de scholen voor zwakzinnigen, die vermeldt 
dat er in 1961 ruim 3400 stukken binnenkwamen die om behandeling vroegen. Briefwisseling 
over schoolverzuim, modellen en t.b.c.-verklaringen werd hierbij niet meegerekend. Dit 
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grote aantal stukken en de gesignaleerde hoedanigheid van de bureauhulp kostte aan deze 
inspecteur gemiddeld drie a vier uren administratief werken per dag, hetgeen na een reisdag 
een zware belasting vormt. 
Dc vijfdaagse werkweek werd in de inspecties van het buitengewoon onderwijs voor dc 
administratieve krachten vrijwel doorgevoerd. De leden van het rijksschooltoezicht konden 
de zaterdagochtend voor hun werk niet missen. Zij kwamen in 1961 voor de opgaat te staan 
hoe een deurbel beantwoord moet worden tijdens een telefoongesprek. 
Bij ccn landelijke inspectie als die van het buitengewoon lager onderwijs komt aan de dag dat 
er wel degelijk zoiets als vakantiespreiding bestaat. Er zijn slechts twee weken, in de eerste 
helft van augustus, waarin er geen buitengewone school werkt. Maar het onderwijs aan 
leerplichtige jeugd in de kampen en internaten voor sociale jeugdzorg gaat ook in deze twee 
weken door, zodat er toch in zekere zin van een continubedrijf sprake is. Men kan het ook zo 
stellen dat er altijd mensen zijn die op een bespreking gesteld zijn, die nota's produceren cn 
daarvoor aandacht vragen, die ideeën hebben en deze willen voorleggen of moeilijkheden 
die ze opgelost willen zien. Wie bij dc inspectie van het buitengewoon onderwijs werkt 
verlaat misschien daarom ongaarne gedurende enige tijd zijn post. Er leeft bij hen duidelijk 
de vrees dat er achterstanden ontstaan, die zij slechts met grote moeite en met gevaar voor 
hun gezondheid kunnen inhalen. De inspectie van het buitengewoon lager onderwijs werkt 
vrijwel niet mee aan de kweekschooleindexamens. Een der inspecteurs nam 111 1961 slechts 
twaalf dagen vakantie op, de zaterdagen meegerekend. . 1 1 
De gestadige maar ingrijpende veranderingen die zich in het werk van de inspectie voltrek-
ken vonden hun symbool in het verwisselen van het adres Ramstraat 33 met Oorsprong-
park 4 te Utrecht. Het pand waarin dr. A. van Voorthuysen, prof. dr. I O van Houte cn de 
heer J Steenge hun arbeid in de inspectie begonnen en eindigden, en dat gedurende veertig 
jaren het middelpunt van de zorg voor het gehandicapte kind was, moest verwisseld worden 
voor een groter pand met wit marmer en een rode vloerbedekking, met een Pegus-vcrwar-
ming en authentieke kunstwerken, plechtig afgestaan in bruikleen. Men vraagt zich bij 
verhuizing af of dit nieuwe adres ooit in dezelfde reuk van heiligheid zal komen als het oude 
adres waar in moeilijke tijden zoveel werd gedacht en gezorgd en dat voor velen altijd het 
huis 'zal blijven waar het buitengewoon onderwijs werd gebakerd, gespeend en groot 

gebracht. , j • 
Een jaarverslag vraagt een beschrijving van de toestand van het buitengewoon lager onderwijs 
en hoewel het gesitueerd zijn van dc inspectie, zoals dat in de moderne psychologie heet, 
daarin niet weggelaten kan worden, kan men er evenmin mee volstaan. Het zwaartepunt van 
het buitengewoon lager onderwijs ligt nog altijd in de zorg voor de zwakzinnigen. In 1961 
werd de film 'Weg naar de wereld' op vele plaatsen in Nederland vertoond. Vervaardigd 111 
opdracht van de Vereniging Zorg cn Nazorg Buitengewoon Onderwijs te Hilversum naar 
ideeën van G. Leerkamp en gefilmd en gemonteerd door Leo Moen en Wimvan Asperen 
wordt in deze geluidsfilm in veertig minuten tijds een stuk revalidatie op het doek gebracht 
dat ieder moet aanspreken. De film is bedoeld voor ouders van zwakzinnige kinderen voor 
hun grootouders, voor de buurman, dc buurvrouw, de bakker cn de melkboer. In aansluiting 
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op deze film verscheen in 1961 met dezelfde bedoeling een fraai boekje, geproduceerd door de 
pers- en publiciteitsdienst van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, 
waarin Tine Vrooland-Van Ekelenburg met tekst en Leo Moen met foto's iets zeggen over 
het buitengewoon onderwijs aan zwakzinnigen. Hieruit blijkt hoe fascinerend het onderwijs 
aan zwakzinnigen nog steeds is. Meer dan ooit wordt de grote massa geboeid door onderwijs 
dat enkele tienduizenden kinderen recht laat wedervaren wat hun capaciteiten betreft, en dat 
tevens levensecht is en sterk maatschappelijk gericht. 
De zwakzinnige presteert wat en deze overtuiging wint veld. In Groningen werd de eerste 
verkeersbrigade van debiele kinderen opgericht, die op een druk verkeerspunt werd ingezet. 
Het was een succes. Het begint er op te lijken dat de praktische vorming van de debiele jon-
gen, die voorheen geschiedde in het handcnarbeidlokaal, ook door middel van het verkeer tot 
stand kan komen. Het verkeer vraagt het gebruik van oog en oor, het zich instellen op om-
standigheden en het reageren op situaties. Men zou eens een proef moeten nemen met onder-
wijs aan debiele jeugd dat als centrale punten heeft de handenarbeid voor jongens, het huis-
houdonderwijs voor meisjes en het verkeersonderwijs voor beide. Misschien gaan we reeds 
deze kant op. 
De inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs aan zwakzinnigen in het westen 
vermeldt: 
'In de aanvangsklassen wordt het onderwijs beperkt tot het geven van praktische wenken ten aanzien 
van de voetganger, waarbij onderdelen ter sprake komen als trottoir, oversteken, rechts houden, ver-
keersagent, stoplichten, stoptekens en verkeerstekens. 
In de middengroepen wordt enigszins dieper op de stof ingegaan en komen met name verkeersregels 
en verkeerstekens aan de orde volgens een bepaalde handleiding. In de hogere klassen wordt de hele 
stof herhaald en uitgebreid met speciale voorbereiding op het examen dat eerst na een voldoend 
'tentamen' op school mag worden afgelegd. Het gaat er om bij de leerlingen van het begin af aan 
interesse te wekken voor alles wat met verkeer samenhangt. 'Het is om deze reden', zo meldt één der 
hoofden, 'dat minstens eenmaal per jaar in de hele school het verkeer als onderwerp voor een project 
wordt gegeven'. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat deze stof vooral in een concrete 
vorm zal moeten worden aangeboden.' 

Deze inspecteur bericht ook hoe handenarbeid als leervorm een belangrijke rol speelt bij het 
verkeersonderwijs: 
'De betekenis der verschillende verkeersborden wordt niet alleen bijgebracht aan de hand van plak-
zegels, uitgegeven door het Verbond voor Veilig Verkeer, opgeplakt in schriften en van een vereen-
voudigde tekst voorzien, waardoor de leerlingen een totaal overzicht van de meest voorkomende 
verkeersborden krijgen, doch de jongens van de werkklas maken ook verkeersborden. Dit laatste is 
dan van belang voor de hele school, omdat ook dc andere klassen hiervan kunnen profiteren. Met 
behulp van deze verkeersborden wordt in de gymnastiekzaal en op de speelplaats de praktische toe-
passing gegeven. Ook wordt wel door iedere jongen van de werkklas een stratencomplex op papier 
uitgedacht, waarna een maquette wordt opgebouwd met huizen, kerken, plantsoenen, bomen en 
bruggen. Een der hoofden ziet met name in deze handenarbeid vele voordelen. In de straten van de 
maquette worden alle mogelijke verkeersbordjes aangebracht. Op deze wijze wordt de handenarbeid 
ingeschakeld voor het aanleren van verkeersregels in spelvorm met behulp van miniatuur auto's, 
fietsen, enz. Bovendien biedt dc verkeersmaquette aan de leerlingen de gelegenheid hun fantasie uit 
te leven.' 

De inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs aan zwakzinnigen in Zwolle vertelt dat 
in het noorden en het oosten op alle scholen voor debielen verkeersonderwijs wordt gegeven 
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en dat verreweg het merendeel der leerlingen van de hoogste klasse aan het vcrkeersexamen 
deelneemt. In zijn inspectie wordt het schriftelijk examen door de verkeerspolitie individueel 
op school afgenomen. Deze wederzijdse kennismaking van politie en debielen moet men ook 
om andere redenen niet onderschatten. Het is jammer dat de rechterlijke macht, de mensen 
van het vervoerswezen, dc voormannen in de fabrieken en zij die achter de loketten staan, met 
dezelfde leerschool kunnen doormaken. De wereld moet meer handicapminded worden 
gemaakt. 
Voornoemde inspecteur maakt nog de volgende opmerkingen: 
'Vele hoofden van scholen melden dat de laatste weken voor het examen het gehele onderwijs in de 
eindgroepen in het teken van het verkeer staat, maar dat er dan ook elk jaar fantastische resultaten 
worden bereikt. Op alle scholen is het praktische examen het beste. Het komt vaak voor dat debielen 
daarbij geen fouten maken. Op de streekscholen hebben de leerlingen het bij het praktisch examen wat 
zwaarder, doordat zij dit examen doorgaans in een voor hen vreemde omgeving moeten afleggen. 

Men dient het bezit van een verkeersdiploma door een debiel niet te onderschatten. Het ver-
haal gaat dat een vader met een debiele zoon van vijftien jaar zich presenteert bij een werk-
gever, cn dat de vader met beschaamde kaken staat als de werkgever hem vraagt welke 
diploma's zijn zoon heeft, totdat deze zoon hem aanstoot en hem voorzegt: 'Zwemdiploma, 
verkeersdiploma'. 
Enkele waarschuwende stemmen ten aanzien van het verkeersonderwijs ontbreken met en het 
is de inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs aan zwakzinnigen in het westen die 
ze laat horen: 
'Sommige hoofden achten het uitreiken van een diploma niet van gevaar ontbloot. Het mag er bij het 
verkeersonderwijs niet om gaan de leerlingen voor het afleggen van het examen klaar te stomen. 
Verkeersonderwijs, aldus een hoofd, vereist een zeer geleidelijke en nauwkeurige wijze van intro-
ductie van de verkeersvoorschriften bij de leerlingen. Van de eenvoudigste voorschriften tot aan de 
meest ingewikkelde voorrangsregcls dient de kennismaking te beginnen op straat, in dc realiteit. 
Daarna kan concrete nabootsing volgen op driedimensionale wijze, waarbij gedacht wordt aan ma-
auettes Vervolgens vindt nabootsing en vertrouwd maken met verkeersregels plaats op tweedimen-
sionale wijze waarbij gedacht wordt aan bordtekening, flanelbord, vcrkecrsplaatjes, filmstroken en 
kleurendia's. Eerst daarna mogen gangbare leerboekjes, voorzien van illustratieve tekeningen, worden 
gehanteerd.' 

Interessant is ook hetgeen deze inspecteur opmerkt over de onvoorziene vruchten die het 
verkeersonderwijs aan debielen later afwerpt, namelijk wanneer zij zich presenteren voor het 
verkrijgen van een zogenaamd rijbewijs. Het theoretische gedeelte van het rij-examen hebben 
zij dan grotendeels onder de knie en dat is voor hen ongetwijfeld het zwaarste. Wie zich 
erover verwondert dat debielen toestemming verkrijgen motorrijtuigen te besturen, moge 
zich eens afvragen bij wie hij liever in een auto zit: bij een debiel die met oog cn oor op 
situaties reageert of bij een kamergeleerde die pardon zegt als hij over zijn poes struikelt. 
Dezelfde inspecteur merkt op: 
'Ui t informaties bij het Verbond voor Veilig Verkeer te Utrecht is gebleken, dat voor het verkrijgen 
van ccn rijbewijs niet op eerder geconstateerde zwakzinnigheid wordt gelet. Na het veroorzaken van 
ongelukken met motorrijtuigen wordt geen onderzoek ingesteld naar het intellectuele niveau van dc 
daders zoals dit blijkens ccn artikel in het tijdschrift American Journal of mental deficiency (January 
1959 volume 63, numbcr 4 p. 663) in de U.S .A. wordt gedaan. Door een onderzoek van L. Sr. 
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Sclling (Am. J. Psychiat. 97(1): 68, 1940) kwam aan het licht, dat een zwaar geretardeerd persoon 
(I.Q. 31) zonder moeilijkheden in het bezit van een rijbewijs was gekomen. Met betrekking tot Neder-
land zijn aan het Verbond voor Veilig Verkeer geen nadere gegevens over zulke gevallen bekend. 
Nog nooit is onderzocht of zwakzinnigen, die in het bezit zijn gekomen van ccn rijbewijs, procents-
gewijze meer ongelukken maken dan anderen die dit etiket niet dragen.' 

Niettemin is het duidelijk dat het zwakke punt in de rijvaardigheid van debielen het verant-
woordelijkheidsgevoel is. Het blijft dan echter een feit dat geen enkel mens onderzocht wordt 
op zijn gevoelens tegenover medemensen wanneer hij naar het rijbewijs streeft. De mentali-
teit van 'hij moet maar beter uitkijken' komt niet alleen bij debielen voor, en de mening dat 
het geringste vergrijp tegen de verkeersregels met verminking en met de dood gestraft moet 
worden, heerst ook bij andere weggebruikers. De wreedheid van vroeger, toen een valse mun-
ter in een tobbe werd gaargekookt, een stroper de handen werden afgehakt cn een kind van 
vijftien jaar werd opgehangen voor het stelen van een brood, is reeds lang weer in zwang in 
iedere straat en langs iedere weg, waar het verkeer voortraast. De deskundigen kunnen ons 
uitleggen dat de vroegere wreedheid en de tegenwoordige een gemeenschappelijke wortel 
hebben. Zeer terecht merkt de inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs aan zwak-
zinnigen in het westen dan ook op: 
'De hoofden zijn het allen ook eens over dc opvatting, dat verkeersonderwijs zonder dagelijkse vcr-
keersopvocding onvoldoende is. Het gaat vooral om het aankweken van eerbied voor het leven. 
Theoretische lessen zijn alleen dan waardevol wanneer aan de verkeersopvocding volle aandacht 
besteed wordt. Deze opvoeding behoort mede tot de taak van dc ouders.' 

cn hij vervolgt: 

'Het Verbond voor Veilig Verkeer deelt in een statistisch overzicht mede, dat in Nederland in 1959 
155 kinderen van 5 tot en met 9 jaar als slachtoffer van het verkeer om het leven kwamen en 82 kin-
deren van 10 tot en met 14 jaar. In 1959 bedroeg het totale aantal dodelijke ongelukken 1718 en in 
1960 1900, dat is 10,6 procent meer dan in het voorafgaande jaar. Wanneer de index voor 1955 op 
100 wordt gesteld, bedraagt deze voor 1960 122. Het zijn vooral dc voetgangers die aan gevaren bloot 
staan. In Amerika komt elke drie minuten een voetganger om of wordt zwaar gewond (American 
Automobile Association, Washington, D .C . , Sportsmanlike Driving, Third Edition, pp 338-340, 
1955)-' 

Het geven van verkeersonderwijs heeft vele bedoelingen. De voornaamste zal altijd zijn het 
vergroten van de veiligheid op de weg. In 1961 verloor een kleine school voor buitengewoon 
lager onderwijs met zestig leerlingen twee van deze leerlingen door een verkeersongeval. 
Het is goed om hier even bij stil te staan. 

In het jaar 1961 onderging het onderwijs aan doofstomme kinderen geen uitbreiding. Het 
aantal scholen bleef elf. Terwijl het aantal leerlingen terugliep van 1416 tot 1396 steeg het 
aantal leerkrachten van 180 tot 189, hetgeen wijst op een intensivering van de schoolzorg. 
Met name moet hier gedacht worden aan de zorg voor de zeer jeugdige leerlingen en aan de 
ondcrwijszorg voor hen die het basisonderwijs achter de rug hebben. Het wekte in 1961 
enige verbazing dat een pre-linguaal dove jongen, dat is dus een jongen die op een school 
voor doofstommen thuis hoort, een normaal mulo-examen aflegde. Deze jongen had van zijn 
derde jaar tot zijn dertiende jaar een school voor doofstommen bezocht, waar de basis voor 
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deze uitzonderlijke prestatie werd gelegd. Wanneer men nader ingaat op dit geval treedt aan 
het licht dat behalve een goede schoolopleiding ook andere hulp onmisbaar is geweest. Een 
predikantsvrouw, in het bezit van het diploma voor logopedie en foniatrie, een tandarts, 
een hoogleraar raken geboeid door de combinatie van intellect en zware handicap en weten 
de jongen op te trekken. Hij hoopt straks tandtechniker te worden. 
Een vermeldenswaardig succes kan van een andere school vermeld worden. Deze school nam 
deel aan een internationale wedstrijd in tekenen en schilderen voor pre-linguaal dove kinderen 
onder beschermheerschap van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Philip van Engeland. Van 
dc 12 prijzen en 32 eervolle vermeldingen gingen I prijs en 5 eervolle vermeldingen naar 
deze school, die daarmede de tweede school in rangorde werd. 
De toenemende aandacht voor het sturend vermogen van het gehoororgaan doet in de krin-
gen van het doofstommenonderwijs dc belangstelling ontwaken voor de principes van de 
cybernetica. Zeer terecht wordt het dan als een groot succes beschouwd als dove kinderen 
bij een jeugdwandeldag een eerste prijs behalen voor de manier van lopen cn de manier van 
optreden, en wanneer een dansleraar verklaart dat dove meisjes in ritme en in het volgen van 
de muziek, horende meisjes naar dc kroon steken. 
Verheugend mag ook heten dc toenemende belangstelling voor de wetenschappelijke achter-
gronden van het gehooronderwijs. Van 13 juni tot 16 juni 1961 werd te Groningen een 
internationale cursus gegeven in pedo-audiologie met deelnemers uit niet minder dan 
twintig landen. Uit Nederland schreven meer dan negentig personen voor deze cur-

sus 111. 
In september 1961 was er tc Rome een conferentie van de Wereldfederatie van Doven, die 
door enkele Nederlanders werd bezocht. Prof. dr. W. E. Vliegenthart, ̂  hoogleraar in de 
orthopedagogiek aan de universiteit tc Utrecht, hield een voordracht over 'Le jeu de 1'cnfant 
sourd dans la salie de jeu.' 
Tenslotte moge nog vermeld worden dat in de loop van 1961 het nieuwe schoolgebouw voor 
doofstomme meisjes te St. Michielsgestel geleidelijk in gebruik werd genomen, dat te Rot-
terdam de bouw van een nieuwe school voor doofstommen de voltooiing naderde en dat 
ook te Voorburg enkele voorzieningen tot stand kwamen. Het Koninklijk Instituut voor 
Doofstommen te Groningen zal in de komende jaren aan de beurt moeten komen voor een 
modern schoolgebouw. 
Het aantal scholen voor slechthorenden bleef gelijk, maar het aantal leerlingen steeg van 1612 
tot 1751 cn het aantal leerkrachten van 127 tot 142. Ook bij deze scholen is een toenemende 
belangstelling te constateren voor het voortgezette onderwijs aan die leerlingen die op grond 
van intellect en ambitie daarvoor in aanmerking komen, maar niettemin uit hoofde van hun 
gebrek niet in staat zijn zich op een gewone school voor voortgezet onderwijs te handhaven. 
Reeds vaker is er op gewezen hoe het onduidelijke gebrek maatschappelijk moeilijk ligt. 
Men heeft sneller begrip voor het zogenaamde doofstomme kind dan voor het kind met een 
licht hoorgebrek. Het behoort tot dc grote verdiensten van hen die bij het onderwijs aan 
slechthorende kinderen werkzaam zijn, dat zij zonder ophouden hierop wijzen. Hun on-
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onderbroken opkomen voor de rechten van het slechthorende kind betekent een streven 
naar sociale rechtvaardigheid, dat wc voorshands niet kunnen missen. 
De materiële voorziening van het onderwijs aan slechthorende kinderen baart nog altijd 
zorg. Eén modern ingerichte school is op een totaal van zestien scholen beslist te weinig, en 
het maatschappelijk antwoord op de noden van deze kinderen schiet tekort. 

Het aantal scholen voor blinden en slechtzienden steeg van negen tot tien. Het aantal leerlin-
gen nam toe van 723 tot 780 cn het aantal leerkrachten van 76 tot 82. Het valt te betreuren 
dat nog altijd de scholen voor blinden en slechtzienden onder één hoofdstuk vallen van het 
besluit op het buitengewoon lager onderwijs. Er zijn zelfs nog scholen waar blinden en 
slechtzienden samengaan, zij het doorgaans in gescheiden groepen. O p deze wijze missen we 
de nodige statistische gegevens over de groei van het onderwijs aan slechtzienden, die onge-
twijfeld bestaat. 

In 1961 kwam tc A lmen in de gemeente Gorssel een school tot stand voor zwakzinnige blinde 
en slechtziende kinderen. Deze school, die uitgaat van het bestuur van het protestants-
christelijk instituut 'Bartimeus' te Zeist, voorziet in een grote behoefte en is de tweede in zijn 
soort. M e n zou het een school voor dnbbelgehandicapten kunnen noemen, waarbij de 
zwakzinnigheid overheersend is en het in de opvoeding van minder gewicht is o f het k ind 
blind is o f slechtziend. Het lijkt juist in de toekomst de scholen voor dubbelgehandicapten 
een eigen hoofdstuk te geven in de wettelijke regeling van het buitengewoon onderwijs. Er 
bestaat behoefte aan scholen voor dubbelgehandicapten, die kinderen opnemen die zwak-
zmnig zijn en daarbij een hoorstoornis o f die zwakzinnig zijn en tevens een lichaamsgebrek 
hebben. D e dubbele stoornis weegt zo zwaar, dat opvoeding in het gezin bijna uitgesloten is. 
Deze scholen zullen daarom internaatsscholen worden met een sterk verplegend karakter. 
Het spreekt vanzelf dat in de scholen voor dubbelgehandicapte kinderen welke op gezichts-
stoornissen zijn ingesteld, blinde en slechtziende kinderen kunnen samengaan, evenals 
kinderen met verschillende graden van doofheid samen kunnen gaan op een school voor 
dubbelgehandicapten die op zwakzinnige gehoorgestoorden is ingesteld. Het is te hopen dat 
in de ontwikkeling van het onderwijs aan dubbelgehandicapte kinderen de lijn gevolgd 
wordt die thans in het onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen zichtbaar wordt. D e 
school voor dubbelgehandicapte gezichtsgestoorde kinderen te Haren is gelieerd aan het 
Koninkl i jk Instituut tot Onderwijs van Blinden tc Huizen en de school voor dubbelgehandi-
capte gezichtsgestoorde kinderen te A l m e n staat, zoals reeds werd vermeld, onder het bestuur 
van het protestants-christelijk instituut voor blinden 'Bartimeus' te Zeist. Met deze organisatie 
is het mogelijk dat een k ind gaat van de school voor dubbelgehandicapten die zich ingesteld 
heeft op gezichtsgestoorden, naar dc school voor blinden of naar de school voor slechtzienden. 
Voora l bij jonge kinderen kan er samengaand met blindheid zich een pseudo-debiliteit ont-
wikkelen, die niet altijd direct van een echte debiliteit is te onderscheiden. Eén bestuur, één 
algemeen directeur met één staf van deskundigen is dc beste waarborg dat het k ind uiteinde-
lijk de school bereikt waar het thuis hoort. 

Het aantal scholen voor lichamelijk gebrekkigen werd in 1961 met een vermeerderd, wat 
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op een zekere bezinning schijnt te wijzen. De zestien scholen tellen 95 leerkrachten cn 1160 
leerlingen, hetgeen een toeneming betekent van negen leerkrachten en 107 leerlingen. Dit 
statistische beeld is niet geheel juist, doordat er nog enkele scholen zijn verbonden aan 
sanatoria, waar met toepassing van artikel 75a van het Besluit buitengewoon lager onderwijs 
1949 lichamelijk gebrekkige kinderen worden toegelaten. De onderwijsresultaten op deze 
scholen zijn zeer bevredigend. Het is goed in een jaarverslag ook te wijzen op andere resul-
taten, waarbij de medische dan buiten beschouwing blijven. De rijksgedelegeerde voor het 
diploma zwemmen bericht, dat op een school voor lichamelijk gebrekkigen bij een stipt de 
hand houden aan de voorschriften, twaalf kinderen slaagden voor het diploma zwemproef, 
vijf voor het diploma geoefend zwemmer en twee voor het schoolvaardigheidsdiploma. Ook 
outsiders zullen bevroeden wat deze prestaties voor lichamelijk gebrekkige kinderen be-
tekenen. 
Enkele merkwaardige resultaten worden ook vermeld door het hoofd van een school voor 
lichamelijk gebrekkige kinderen verbonden aan een revalidatiecentrum. Hij schrijft: 

'Sinds september 1961 zijn we bezig contacten te leggen met het gewoon lager onderwijs. 
We hebben een collega bereid gevonden 's woensdagsmorgens enkele leerlingen van ons bij 
hem op school te nemen, waar tegenover staat dat enkele leerlingen van zijn school dc woens-
dagmiddag bij ons doorbrengen. We zijn begonnen met drie leerlingen, één meisje en twee 
jongens. Het meisje is 9 jaar en was reeds twee jaar bij ons op school (intern). Ze had in dc 
plaats waar ze woont een halfjaar de gewone lagere school bezocht. Omdat het moeilijk-
heden opleverde met plaatsing in de klas en het vervoer, is ze op onze inrichting terecht 
gekomen. Het kind was dolgelukkig dat ze voor een morgen weer naar een gewone klas 
mocht. Ze maakte er meteen een vriendinnetje dat nu nog regelmatig op het internaat komt 
spelen. Ze kon goed mee met de derdeklassertjes en was in sommige opzichten vóór op hun 
leerstof. Dc onderwijzeres deed heel verstandig; de klasgenootjes waren de eerste maal zo 
vervuld van medelijden, dat ze bij het volgende bezoek klaar stonden met snoep en geld. De 
leerkracht heeft dat goed opgevangen en de derde maal werd Lien als een volwaardige leer-
ling beschouwd. De moeilijkheden van aangepast meubel en vervoer zijn er nog. Ze komt 
met de rolstoel in de klas en er moet extra plaats gemaakt worden. Voor vervoer zorgt onze 
eigen vervoersdienst. 
Verder gaan twee jongens van 12 en 13 jaar geregeld naar de gewone lagere school. Zc nemen 
daar plaats in de opleidingsklas, toetsen hun kennis met de prestatie van normaal opgeleiden cn 
slaan geen gek figuur. Hun afwijking is niet zodanig dat het voor de leerkracht extra moei-
lijkheden oplevert. Het hoofd van de gewone lagere school heeft er echt plezier in de jongens 
zo volwaardig mogelijk mee te laten doen. Hij heeft ze het verkeersexamen mee laten maken, 
ze meegenomen met buitenschoolse activiteiten, zoals jeugdtoneel, en hij probeert ze nu zo 
tc prikkelen dat ze met zijn school de avondvierdaagse lopen. 
Omgekeerd zijn de ervaringen op de woensdagmiddagen met een tweetal leerlingen van 
deze gewone lagere school allerplezierigst. Ze komen graag en ze zijn er wild op, op die fijne 
school te zijn, waar je handenarbeid krijgt en gymnastiek. Het was leuk te zien dat de presta-
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ties op het gebied van de expressievakken van onze eigen leerlingen die van de gasten even-
aarden.' 

In enkele gevallen dat een leerling van dc plaatselijke gewone lagere school in het revalidatie-
centrum wordt opgenomen en daar dus dc buitengewone school voor lichamelijk gebrek-
kigen bezoekt, tracht het hoofd daarvan de leerkracht van de plaatselijke gewone lagere 
school over te halen de jongen en het meisje het gevoel te geven dat hun schooltehuis de 
gewone lagere school blijft, en dat de buitengewone school van het revalidatiecentrum een 
logeergelegenheid is. Ze werken uit de boekjes van de oude school en ze mogen op zaterdag-
morgen als hun gezondheidstoestand het toelaat in hun oude klas terugkomen. Het hoofd 
schrijft: 

'In een geval hadden wc het prettige resultaat dat een jongen gemakkelijker werd in de om-
gang en beter met de therapie meewerkte, zodat hij des te eerder terug kon. Wanneer het 
contact met de oude school niet was hersteld zou hij onhandelbaar zijn geworden, doordat 
hij het idee had dat hij afgeschreven was en zijn vriendjes was kwijt geraakt. 

Dat onderwijs ccn onlosmakelijk onderdeel is van de revalidatie wordt door hetzelfde 
schoolhoofd met het volgende voorbeeld uiteengezet: 

'We kregen vorig jaar een meisje van 14 jaar, dat door haar lichamelijke afwijkingen en de 
moeilijkheden thuis de lagere school niet verder afgemaakt had dan de vierde klas. Ze was 
zelden op straat gekomen, was nooit zelf met een bus mee geweest, kon niet fietsen. Een be-
rocpskcuzcrapport gaf aan dat Wilma een zwakbegaafd meisje is met aanpassingsmoeilijk-
heden, cn opgeleid zou kunnen worden voor lichte huishoudelijke bezigheden. Ernstige 
medische gronden voor opname waren eigenlijk niet aanwezig. We hebben toen een plan ge-
maakt voor de afronding van de schoolse kennis en een voorbereiding op het huishoudonder-
wijs. Dit laatste liefst in het daartoe meest geschikte milieu, dit is de huishoudschool. We heb-
ben een gelukkig contact gehad met dc huishoudschool hier in de omgeving. We troffen daar 
een directrice die graag wilde meewerken. Ze heeft de betrokken leraressen vooraf naar ons 
toe gestuurd om te zien of ze het aankonden, Wilma in een groepje op te nemen. Ze hebben 
dit gedaan cn het gaat boven verwachting goed. Er waren bij Wilma veel weerstanden te 
overwinnen, schuwheid, verlegenheid, enz. Na de eerste kookresultaten werd het beter en nu 
gaat ze drie maal per week naar die huishoudschool. Ze komt trots een kussensloop, een petti-
coat, etc. tonen. Bovendien heeft ze ondervonden dat een afstand van 3 km door haar zelf te 
bereiken is. Ze gaat met de bus en is nu bezig het met de fiets te proberen. De leraressen zijn 
enthousiast en zouden haar graag nog langer hebben. We dachten echter dat Wilma met 
augustus weer naar haar woonplaats terug kan om daar in haar eigen omgeving op een huis-
houdschool geplaatst te worden.' 

Het aantal scholen voor kinderen lijdende aan tuberculose bleef achttien, het aantal leerlingen 
daalde van 882 tot 796 en het aantal leerkrachten van 81 tot 70. Dc achteruitgang is daarmede 
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onvoldoende weergegeven, doordat in enkele sanatoria gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid genoemd in artikel 75a van het Besluit buitengewoon lager onderwijs 1949. 
Deze scholen nemen dus ook kinderen op die aan andere ziekten dan tuberculose lijden of die 
daarvan herstellende zijn. Het ene sanatorium neemt lichamelijk gebrekkige kinderen op die 
medische revalidatie behoeven, en het andere sanatorium bepaalt zich tot astmatische kin-
deren. Het spreekt vanzelf dat, hoewel deze zieke kinderen met de tuberculeuze kinderen één 
school vormen cn er tussen hen administratief geen onderscheid wordt gemaakt, er in dc 
praktijk van het schoolleven een strenge scheiding bestaat. Deze typen scholen zijn technisch 
dan ook moeilijk hanteerbaar en kosten hier en daar extra personeel. Daar staat tegenover 
dat artikel 75a van het Besluit buitengewoon lager onderwijs 1949 het mogelijk maakt dat 
althans in sanatoriumverband voor onderwijs aan zieke kinderen kan worden gezorgd. 
Kinderen met een ernstig hartgebrek, met diabetes, met rheuma of met een nierziekte, 
kinderen die voor andere ziekten langdurig in ziekenhuizen moeten worden opgenomen, 
kunnen eindelijk regelmatig schoolonderwijs krijgen als men hen naar een sanatorium 
overbrengt waaraan een buitengewone lagere school voor tuberculeuze kinderen is verbon-
den. Het overbrengen van zieke kinderen uit de grote ziekenhuizen, waar het moeilijk is een 
gunstige kindersfeer te scheppen, naar de sanatoria voor kinderen, waar deze sfeer wel 
aanwezig is, lijkt pedagogisch een voordeel, hóewei in aanmerking moet worden genomen 
dat het kind doorgaans verder van het eigen huiselijk milieu zal vertoeven. 

De scholen voor ziekelijke kinderen vormen, zoals in het vorige jaarverslag werd opgemerkt, 
voorlopig een constante grootheid. Er kwam ook in 1961 geen verandering in het aantal 
scholen. Het aantal leerlingen van dc achttien scholen daalde van 1687 tot 1666 en het aantal 
leerkrachten steeg van 89 tot 92. Hier cn daar moet dus het aantal leerlingen per leerkracht 
iets zijn verminderd, hetgeen betekent dat op enkele scholen meer rekening is gehouden 
met het feit dat het psychosomatisch gestoorde kind in zijn leerpositie niet zo veel verschilt 
van een kind dat een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden bezoekt. 
In verschillende plaatsen bestaan plannen voor het stichten van een school voor ziekelijke 
kinderen, waarbij men allereerst denkt aan het psychosomatisch gestoorde kind. Men heeft 
wel degelijk oog voor het feit dat onder ongunstiger omstandigheden in korter tijd meer 
eisen worden gesteld aan de leerlingen van de gewone lagere scholen en dat zulks onherroepe-
lijk kinderen in het nauw drijft. Het rapport van het Nutsseminarium voor Pedagogiek 
van de universiteit te Amsterdam, dat het tweede deel vormt van de serie 'Schoolkinderen 
uit onderscheiden Nederlandse milieus', spreekt een duidelijke taal. Dit rapport vergelijkt de 
situatie van het schoolkind zoals die een jaar of vijftig geleden was, met de huidige. Omstreeks 
1910 had een kind op de gewone lagere school gewoonlijk vijf weken vakantie per jaar. 
Gedurende zijn lagere-schooltijd kreeg het dus 6 x 47 x 26, dat is 7332 uren les. In 1961 is het 
aantal schooluren per jaar 1040 geworden en is het totaal aantal schooluren op de gewone 
lagere school dus verminderd met 6240. Zelfs als men aanneemt dat er nog scholen zijn die 
boven het minimum van 1040 uren per jaar blijven, dan nog is daar ccn nadelig verschil van 
1000 lesuren. 
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Er is dan niet in aanmerking genomen dat het medisch onderzoek, het melk drinken, het 
schoolsparen, het verkeersexamcn, de schooltuintjes en zo vele andere nuttige zaken van dit 
aantal lesuren nog iets afknabbelen. Door een grotere vakbekwaamheid van de onderwijzer 
cn door het gebruik maken van rationeler onderwijsmethoden heeft men ongetwijfeld veel 
kunnen opvangen, maar dat neemt niet weg dat een aantal kinderen het tempo niet meer aan 
kan. Zij laten psychosomatisch verstek gaan en ontwikkelen ernstige leerdcfecten. Het is 
ongetwijfeld niet alleen de slechtere schoolsituatie maar ook de ongunstige gezinssituatie die 
meespreekt. In deze tijd van welvaart komen vele kinderen thuis tekort aan rust, bescherming 
en tegemoetkomend begrijpen, hetgeen bij het opgroeien wellicht even ernstige gevolgen 
meebrengt als ccn tekort aan voedsel. Men dient daarbij ook te bedenken dat in 1910 slechts 
zeer weinigen naar het voortgezet onderwijs overgingen en dat dit in 1960 totaal anders is 
geworden, terwijl daarbij het voortgezet onderwijs waarschijnlijk hogere eisen stelt dan 
vijftig jaar geleden. 
Het gelijk blijven van het aantal beschikbare plaatsen op de scholen voor ziekelijke kinderen 
moet beslist niet verklaard worden uit een gebrek aan behoefte. Bouwtechnisch kan men het 
stichten van scholen voor ziekelijke kinderen op het ogenblik niet aan. Deze scholen vragen 
ruimtelijk zeer veel, en het is te begrijpen dat men in vele gemeenten uitwijkt naar de scholen 
voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, die ten aanzien van enkele kinderen een 
taak trachten over te nemen die misschien beter aan een school voor ziekelijke kinderen kan 
worden toegewezen. Een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden kan 
men stichten in een oud gebouw of in een houten noodschool, en dat kan men nu eenmaal 
niet doen met een school voor ziekelijke kinderen. Het stichten van scholen voor ziekelijke 
kinderen als opvangcentra voor het psychosomatisch gestoorde kind zal moeten wachten 
op gunstiger tijden. 

Het aantal scholen voor kinderen lijdende aan toevallen bleef twee; ook het aantal leerkrach-
ten bleef gelijk, namelijk 23, en het aantal leerlingen daalde van 322 tot 317. Er kan gesteld 
worden dat er behoefte bestaat aan een derde school, namelijk voor rooms-katholieke meis-
jes. Voorts is het opmerkelijk dat ouders in deze sector uitsluitend zijn aangewezen op con-
fessioneel onderwijs. Een der scholen is in een modern gebouw ondergebracht; de andere 
moet zich behelpen in noodgebouwen. Er is een toenemende drang, bij onderwijs en op-
voeding van kinderen lijdende aan epilepsie tot een zodanige differentiatie te komen, dat 
voor ieder kind de eigen schoolsfeer gevonden wordt. De ziekte moge dezelfde zijn maar de 
graad kan zeer verschillend zijn, terwijl ook de uitwerking op karakter en intellect niet steeds 
dezelfde is. Het is verblijdend dat in de loop van 1961 in een van de inrichtingen een moderne 
werkinrichting tot stand kwam, waarop de school kan aansluiten. Het onnodig lang vast-
houden in de schoolsfeer als zijnde de veiligste omgeving behoeft niet meer voor te komen. 
Leerplichtvrije jeugd die niet naar een eenvoudig administratief beroep kan, wordt nu 
geleidelijk aan uit de onderwijssector naar de werksector gebracht. Het algemeen vormend 
onderwijs en het ingeleid worden in de fabricage gaan nu hand in hand. In een dergelijke 
situatie vindt het parttime onderwijs zijn beste vorm. 
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I n 1961 k w a m er w e i n i g v e r a n d e r i n g i n he t o n d e r w i j s aan zeer m o e i l i j k o p v o e d b a r e k i n d e -

r e n . H e t aanta l s c h o l e n b l e e f staan o p 2 5 , he t aanta l l e e r l i n g e n steeg v a n 1534 to t 1578 c n he t 

aanta l l e e r k r a c h t e n g a f een t o e n a m e te z i e n v a n 119 to t 122. 

I n enke l e in t e rnaa t s scho len geeft m e n v o l o p v o o r t g e z e t o n d e r w i j s , v e e l a l o p u l o n i v e a u . W e 

s tu i t en h i e r b i j o p he t p r o b l e e m v a n de u l o l e e r l i n g e n de h . b . s . - l e e r l i n g d ie d e r a i l l e r e n . V o o r 

v e l e n v a n deze j onge ns m o e t de r egu l a t i e to t s tand k o m e n v i a de i n t e l l ec tue l e a r b e i d . D e e x -

p r e s s i e v a k k e n k u n n e n n i e t v e r g e t e n w o r d e n , m a a r u i t e i n d e l i j k m o e t e n de t a n d e n k a p o t g e -

be t en w o r d e n o p een a l g e b r a v r a a g s t uk o f een v e r t a l i n g . Gees te l i jke a r b e i d w e r k t v o o r s o m -

m i g e n b e v r i j d e n d . D e e r v a r i n g is dat een j o n g e n d i e he t v e r s t a n d er v o o r heeft, gaarne g e -

d r i l d w o r d t , v o o r a l w a n n e e r er een e x a m e n m e e g e m o e i d is. 

S lechts h i j d ie deze m o e i l i j k o p v o e d b a r e j e u g d m e t a l le i n d i v i d u e l e a c h t e r g r o n d e n k e n t , k a n 

b e g r i j p e n d staan t e g e n o v e r de v e l e raadsels w a a r m e d e hi j g e c o n f r o n t e e r d w o r d t . E e n ou t s ide r 

beg r i j p t n ie t w a a r o m een j o n g e n m e t k a n s e n o p een goed e u i t s l ag i n de pauze u i t de e x a m e n -

zaa l v e r d w i j n t e n zelfs een v o l g e n d e kans n i e t aangr i jp t . I n de s c h o l e n v o o r zeer m o e i l i j k 

o p v o e d b a r e j e u g d l i g t m i s s c h i e n m e e r t r a g i e k d a n i n de s c h o l e n v o o r i m b e c i e l e n o f i n de 

s c h o l e n v o o r l i c h a m e l i j k g e b r e k k i g e n . Excess i eve g e d r a g i n g e n , v o o r a l b i j pube r s , k u n n e n 

b i j z o n d e r w r e e d i n g r i j p e n i n he t g e z i n s l e v e n . D e i n d r u k is dat w c n o g n ie t b i j m a c h t e z i j n i n 

s c h o o l e n i n i n r i c h t i n g e n de a r b e i d te v e r r i c h t e n d ie n o d i g is. E r z i j n g e e n m e n s e n v o o r e n er 

z i j n geen m a t e r i ë l e m i d d e l e n v o o r . 

M e t d a n k b a a r h e i d k a n echter g e w a g w o r d e n g e m a a k t v a n de m o d e r n i s e r i n g v a n een obse r -

va t i ehu i s v o o r j o n g e ns m e t i n b e g r i p v a n een s c h o o l g e b o u w . H e t j u s t i t i ë l e b e l e i d gaat h i e r 

h a n d i n h a n d m e t het o n d e r w i j s b e l e i d . 

H e t aanta l s c h o l e n v o o r r e g e r i n g s - e n v o o g d i j p u p i l l c n w e r d m e t é é n v e r m e e r d e r d e n bed raag t 

thans 19. O p he t e inde v a n 1961 w a s het aanta l l e e r l i n g e n 1771 t egen 1785 i n 1960 e n het aan -

tal l e e r k r a c h t e n 104 t ege n 102 i n 1960. D e l i c h t e s t i j g in g v a n he t aanta l l e e r k r a c h t e n t e g e n o v e r 

een g e r i n g e d a l i n g v a n he t aantal l e e r l i n g e n is tc v e r k l a r e n u i t de t o e k e n n i n g v a n e n k e l e e x t r a 

l e e r k r a c h t e n d o o r het v o o r t g e z e t o n d e r w i j s . T o t v o o r k o r t w a r e n a l deze s c h o l e n confess io -

n e e l g e r i c h t . D e s c h o o l d ie er i n 1961 bi j k w a m , d r o e g als n e u t r a a l b i j z o n d e r e s c h o o l een 

a l g e m e e n k a r a k t e r . M e n m o e t daarbi j b e d e n k e n dat er n ie t - confess ione le i n r i c h t i n g e n v o o r 

r e g e r i n g s - e n v o o g d i j p u p i l l e n k u n n e n z i j n d ie g e e n b u i t e n g e w o n e lagere s c h o o l v o o r h u n 

k i n d e r e n v e r k i e z e n . Z u l k een i n r i c h t i n g plaatst haar k i n d e r e n d a n o p een s c h o o l d ie n ie t aan 

de i n r i c h t i n g is v e r b o n d e n . 

H e t statistische aanta l v a n 19 s c h o l e n bestaat u i t é é n n e u t r a a l b i j z o n d e r e s c h o o l , v i e r p ro t e s -

tan t s -chr i s te l i jke s c h o l e n e n v e e r t i e n r o o m s - k a t h o l i e k e s c h o l e n . 

H e t bepaa lde i n a r t i k e l 125, i e l i d , v a n he t B e s l u i t b u i t e n g e w o o n l age r o n d e r w i j s , geeft t o t 

m o e i l i j k h e d e n a a n l e i d i n g bi j de t e l l i n g v a n de s c h o l e n d ie to t deze soor t b e h o r e n . I n he t aanta l 

v a n 19 s c h o l e n z i j n b e g r e p e n t w e e r o o m s - k a t h o l i e k e s c h o l e n v o o r r e g e r i n g s - e n v o o g d i j -

p u p i l l e n d i e u i t s l u i t e n d z w a k z i n n i g e k i n d e r e n o p n e m e n . I n d i t aanta l z i j n n ie t b e g r e p e n t w e e 

pro tes tan t s -chr i s te l i jke s c h o l e n , é é n r o o m s - k a t h o l i e k e s c h o o l e n é é n n e u t r a a l b i j z o n d e r e 

s c h o o l d ie u i t s l u i t e n d zeer m o e i l i j k o p v o e d b a r e k i n d e r e n o p n e m e n . D e z e i n r i c h t i n g s s c h o l e n 
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vallen direct onder hoofdstuk XI van meergenoemd besluit en zouden dus in theorie ook 
leerlingen kunnen opnemen die niet tot de bevolking behoren van het van regeringswege 
goedgekeurde gesticht voor de verpleging van minderjarigen. Voor bovenbedoelde rooms-
katholieke scholen die uitsluitend zwakzinnige kinderen opnemen, is dat in principe niet 
mogelijk op grond van het woord 'uitsluitend', voorkomende in artikel 121 van het Besluit 
buitengewoon lager onderwijs 1949. Zij zijn ook gebonden aan het stichtingsgetal van 47, 
genoemd in artikel 124 van dat besluit, terwijl de inrichtingsscholen voor zeer moeilijk 
opvoedbaren terug kunnen vallen op het getal 24, genoemd in artikel 117 van dat besluit. 
In de praktijk geeft dit alles weinig moeilijkheden, uitgezonderd wanneer men tot statistische 
registratie moet komen. In dit alles mogen echter wel aanwijzingen gezien worden dat het 
hoofdstuk van de scholen voor regerings- en voogdijpupillcn, verpleegd in voor hen bestem-
de gestichten, moeilijk hanteerbaar is. Reeds eerder is er op gewezen dat artikel 121 van het 
besluit enerzijds geen ander criterium kent dan het behoren tot de bevolking van de inrich-
ting, hetgeen in zeer veel gevallen beslist niet betekent dat we met regerings- en voogdijpupil-
len hebben te maken, cn anderzijds te exclusief werkt door middel van het woord 'uitsluitend', 
hetgeen pedagogisch niet wel verdedigbaar is. 
Geconstateerd moet worden dat in de loop van de jaren het onderzoek, bedoeld in artikel 123 
van het Besluit buitengewoon lager onderwijs 1949, zeer veel verbeterd is. Vele inrichtingen 
komen tot een diagnostisch onderzoek, waarop zij een wetenschappelijk verantwoorde 
therapie bouwen. Uit het onderzoek van de bevolking van de van regeringswege goedge-
keurde gestichten voor de verpleging van minderjarigen blijkt steeds duidelijker, dat men 
doorgaans met gehandicapte jeugd heeft te maken en zelfs zeer vaak met probleemgevallen. 
Daarentegen blijft het een feit dat de inrichtingen die scholen hebben vallende onder hoofd-
stuk XII van het Besluit buitengewoon lager onderwijs 1949, kinderen opnemen wier gezins-
milieu plotseling uiteenvalt doordat de moeder wegloopt, dc vader door de moeder wordt 
vermoord of omgekeerd, doordat dc repatriërende ouders geen gezamenlijk onderdak kun-
nen vinden met hun kroost of de overheid meent op korte termijn een voorlopige maatregel 
te moeten nemen. Niet alle droevige sociale omstandigheden vervormen onmiddellijk een 
kind tot een gestoord kind. Veelal moeten er preventieve maatregelen getroffen worden om 
dit te voorkomen. 
Opnieuw moet dan worden geconstateerd dat in het geheel van de maatregelen voor het 
gehandicapte kind de scholen voor regerings- en voogdijpupillcn een onduidelijke functie 
hebben, cn misschien kan men zelfs beter zeggen een tweeslachtig karakter. Deze scholen 
kunnen worden bezocht door kinderen die geen handicap bezitten, hetgeen op geen enkele 
andere buitengewone lagere school, van welke soort ook, mogelijk is. 

Het jaar 1961 gaf geen vermeerdering te zien van het aantal scholen verbonden aan een 
pedologisch instituut. Het totale aantal leerlingen van de drie scholen daalde opnieuw ccn 
weinig, namelijk van 312 tot 308. Het aantal leerkrachten steeg daarentegen van 28 tot 30. 
Opmerkelijk is daarbij dat de protestants-christelijke school evenveel leerlingen telt als de 
twee andere scholen samen. De veronderstelling ligt voor dc hand dat de protestants-christe-
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lijke school straks zal komen tot een afsplitsing van een school voor kinderen met leer- cn 
opvoedingsmoeilijkheden en daarbij de lijn volgt die ook elders zich aftekende. Dit is te meer 
aannemelijk omdat in de hoofdstad van het land, waar deze protestants-christelijke school is 
gevestigd, geen protestants-christelijke school voor kinderen met leer- en opvoedings-
moeilijkheden bestaat. 
Indien deze normale gang van zaken zijn beslag krijgt, wordt het veld van dc intensieve 
wetenschappelijke bemoeienis en de research verder verkleind en treedt nog duidelijker aan 
het licht dat er in Nederland niet veel vaart zit in de wetenschappelijke bestudering van het 
gehandicapte kind vanuit de universiteit. Bij een bezoek van buitenlanders, met name uit 
Amerika, moet dat wel eens pijnlijk worden erkend. Hoewel het zich laat aanzien dat in 1962 
en 1963 een wijziging ten goede zal intreden en er een vermeerdering van het aantal scholen 
verbonden aan een pedologisch instituut op handen is, kan toch niet gezegd worden dat de 
rijksuniversiteiten een uitgesproken voorliefde tonen om via pedologische instituten met 
scholen daaraan verbonden dc bestudering van het afwijkende kind ter hand te nemen. Als 
straks de gehoopte uitbreiding tot stand komt zal de drang daartoe meer van enkele gemeen-
ten zijn uitgegaan dan van het Rijk. Men zal vanuit die gemeenten aansluiting zoeken bij de 
universiteit, hetgeen op een zekere passiviteit van de universiteit schijnt te wijzen. Met een 
verwijzing naar het vorige jaarverslag moge nog eens gememoreerd worden hoe belangrijk 
de taak is die hier wacht. De basis van het grote gebouw van zorg voor het gehandicapte kind 
is gevaarlijk smal, en met elke jaarlijkse vergroting van dit gebouw zal de ontoereikendheid 
van de wetenschappelijke fundering duidelijker worden. 

Het aantal scholen voor kinderen met leer- cn opvoedingsmoeilijkheden nam opnieuw met 
negen toe. Op het einde van 1961 konden er 59 van deze scholen geteld worden, namelijk 
23 openbare, 19 rooms-katholieke, 12 protestants-christelijke en 5 neutraal bijzondere 
scholen. Het aantal leerlingen steeg van 4359 tot 5218 en het aantal leerkrachten van 318 tot 
386. Bij deze soort van buitengewone scholen moet de grootste groei worden geconstateerd. 
Het totale aantal buitengewone scholen nam in 1961 toe met 17, en de scholen voor kinderen 
met leer- en opvoedingsmoeilijkheden namen van deze groei meer dan 50 procent voor hun 
rekening. Het mag als een gelukkige omstandigheid worden aangemerkt dat ruimtegebrek 
deze groei iets afremde. Daardoor ontstaat de gelegenheid tot de nodige bedachtzaamheid 
te geraken en daardoor wordt ook de noodzaak geschapen tot een scherpe selectie te komen, 
hetgeen voor het toekomstige karakter van deze scholen van grote betekenis is. 
Terwijl in de geschiedenis van het buitengewoon onderwijs sprake is van veldtochten die 
vanuit de scholen voor zwakzinnigen moesten worden ondernomen om dc debiele jeugd 
uit het gewoon lager onderwijs los te krijgen, kan ten aanzien van deze soort scholen een 
ander krijgsbeeld worden gebruikt. Men ontkomt niet aan dc indruk dat ze belegerd worden. 
Ouders, psychologen, schoolhoofden en anderen proberen toegang te krijgen voor jeugd 
waarmede ze geen raad weten in het gewone systeem van het onderwijs. 
Vermeldenswaard is hoevele psychologen zich met ernst niet alleen aan de problematiek van 
de selectie, maar ook aan de begeleiding van het kind in de school wijden. Er kan gesproken 
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w o r d e n v a n een g r o e i e n d e s a m e n w e r k i n g tussen de o n d e r w i j s m e n s e n e n de p s y c h o l o g e n . 

S a m e n z ie t m e n i n dat m e n m e t deze j e u g d n ie t k l a a r is als de l e e r p l i c h t e i n d i g t . D e s c h o l e n 

v o o r i n d i v i d u e e l t e c h n i s c h o n d e r w i j s , d i e er n o g l a n g n ie t v o l d o e n d e z i j n , k u n n e n n ie t als 

en ige u i t w e g v o o r v o o r t g e z e t o n d e r w i j s geaccep tee rd w o r d e n . I j v e r i g w o r d t g e z o c h t naa r 

andere v o r m e n , d ie z o w e l e x t r a - als i n t r a m u r a a l k u n n e n z i j n g e l e g e n . D e i n t r a m u r a l e v o r m , 

w a a r b i j dus k lassen v o o r v o o r t g e z e t o n d e r w i j s i n de s c h o o l to t s t and k o m e n , k r i j g t ges tad ig 

m e e r aandacht . 

O n v e r k l a a r b a a r is v o o r l o p i g het ve r sch i jnse l dat o p de s c h o l e n v o o r k i n d e r e n m e t l ee r - e n 

o p v o e d i n g s m o e i l i j k h e d e n het aanta l j onge n s dat v a n de meisjes v e r r e over t re f t . E e n v e r h o u -

d i n g v a n acht o p é é n is g e e n z e l d z a a m h e i d . D e o p h e l d e r i n g v a n d i t feit m o g e als l e k k e r n i j aan 

de p s y c h o l o g e n w o r d e n v o o r g e h o u d e n . 

E e n m a a t r e g e l i n 1961 g e n o m e n , d ie v e r s t r e k k e n d e g e v o l g e n k a n h e b b e n v o o r de z o r g v o o r 

gehand icap t e k i n d e r e n , m o e t g e z i e n w o r d e n i n een a a n v u l l i n g v a n de L e e r p l i c h t b e s c h i k k i n g 

v a n 6 j u n i 1924 m e t een a r t i k e l , w a a r i n g e s p r o k e n w o r d t o v e r de v r i j s t e l l i n g v a n de l ee r -

p l i c h t . V e r e i s t is n u dat c c n k e n n i s g e v i n g dat een k i n d n ie t i n staat is aan de L e e r p l i c h t w e t 

te v o l d o e n , v e r g e z e l d m o e t g a a n v a n een g e n e e s k u n d i g e v e r k l a r i n g d ie n i e t o u d e r is d a n zes 

m a a n d e n e n d ie d u i d e l i j k v e r m e l d t de n a a m e n het adres v a n de g e n e e s k u n d i g e d ie de v e r -

k l a r i n g heeft a fgegeven . D e bu rgemees t e r zend t deze v e r k l a r i n g v ó ó r 1 j u n i d o o r aan de 

g e n e e s k u n d i g inspec teur m e t de li jst v a n n a m e n v a n k i n d e r e n v o o r w i e v r i j s t e l l i n g is g e v r a a g d . 

D e z e a a n v u l l i n g heeft t en d o e l dat de g e n e e s k u n d i g e inspecteurs i n het b e l a n g v a n het o n d e r -

w i j s aan m i n d e r v a l i d e k i n d e r e n k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n de g e n e e s k u n d i g e v e r k l a r i n g e n . 

M e t b e l a n g s t e l l i n g m o e t het resultaat v a n deze m a a t r e g e l w o r d e n a f g e w a c h t . 

H e t j aa rve rs lag o v e r 1961 k a n n ie t e i n d i g e n z o n d e r een o p m e r k i n g o v e r de b e d e n k e l i j k e 

h u i s v e s t i n g v a n b u i t e n g e w o n e s c h o l e n . O n d c r w i j s z o r g aan g e h a n d i c a p t e k i n d e r e n v r a a g t 

v e e l s c h o o l r u i m t e , e n o v e r 1961 k o n slechts v o o r 10 a 15 p r o c e n t aan de ve r l angens v a n 

g e m e e n t e - e n s c h o o l b e s t u r e n w o r d e n v o l d a a n . H e t is d u i d e l i j k dat he t b o u w e n v a n é é n 

m o d e r n e s c h o o l v o o r gehand i cap t e k i n d e r e n een g r o o t s tuk v a n het jaar l i jkse b o u w v o l u m e 

v raag t . A l s v o o r b e e l d m o g e d i e n e n dat een v a n de n i e u w e s c h o l e n , d ie i n 1961 to t s tand 

k w a m , een g r o o t t e heeft v a n 170 m e t e r bi j 72 m e t e r m e t een g a n g v a n 135 m e t e r m e t z i j -

s traten. M e n b e w e e g t z i c h d o o r d i e s c h o o l o p au topeds . N a t u u r l i j k k a n m e n z i c h a f v r a g e n 

o f deze s c h o o l n ie t m i n d e r r u i m h a d k u n n e n w o r d e n g e b o u w d . H e t is echter n ie t i n te z i e n 

w a a r o m een k e r k , een z i e k e n h u i s , een b a n k g e b o u w o f een k a n t o o r c o m p l e x w e l z o m a g 

b o u w e n dat ze o v e r 25 jaar n o g kans h e b b e n m o d e r n te z i j n , e n een s c h o o l n ie t . 

A l s m e n de k a r a v a a n v a n het b u i t e n g e w o o n o n d e r w i j s o v e r z i e t m o e t m e n cons ta te ren , 

dat ze bij het v o o r t t r e k k e n g r o e i t . V a n l i n k s e n rechts w o r d t een kos tba r e last v o o r t r anspor t 

i n g e b r a c h t . M e n v e r t r o u w t de o rgan i sa t ie e n a l l e n d i e bi j de l e i d i n g z i j n b e t r o k k e n . A l gaat 

de reis m i s s c h i e n n ie t v l u g , ze is w e l v e i l i g e n garandeer t een g o e d e plaats v a n b e s t e m m i n g . 
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De benauwende vraag is: waar moet deze groeiende karavaan het vaste onderdak vinden 
waarop zij elke dag is aangewezen > Het is duidelijk dat zij de oude karavansera's ontgroeit en 
dat hier een oplossing moet komen die in overeenstemming is met de belangrijkheid van de 
karavaan, die nu al zoveel jaren kostbare lading opneemt en aflevert en die voor de economie 
van het land niet zonder betekenis is. 
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VII. V E R S L A G V A N D E C O N S U L E N T V O O R D E L I C H A M E L I J K E 

O P V O E D I N G V O O R H E T B U I T E N G E W O O N L A G E R O N D E R W I J S 

Inspectie 

Wij willen dit verslag beginnen met te constateren, dat gedurende het afgelopen jaar het 
aantal personen, belast met de zorg voor de lichamelijke opvoeding bij het buitengewoon 
lager onderwijs, in belangrijke mate is aangepast aan de sterke groei van het aantal scholen 
in de laatste jaren. Op dit ogenblik zijn werkzaam i inspecteur cn 3 consulenten voor de 
lichamelijke opvoeding. Hun taken zijn als volgt verdeeld. De consulenten zijn belast met de 
zorg voor de lichamelijke opvoeding in de scholen voor zwakzinnige kinderen. Hun ambts-
gebied komt overeen met dat der regionale inspecteurs van het zwakzinnigenonderwijs. 
De inspecteur is o.a. belast met de coördinatie van het werk der consulenten, alsmede met de 
zorg voor de lichamelijke opvoeding in de overige scholen voor buitengewoon lager onder-
wijs (tezamen ± 2 5 0 scholen van 12 verschillende soorten van buitengewoon lager onder-
wijs). 
Deze taakverdeling is gekozen omdat aldus de zorg voor de scholen voor zwakzinnige 
kinderen definitief is geregeld. De consulenten hebben dezelfde ambtsgebieden als de in-
specteurs voor het onderwijs aan zwakzinnige kinderen. Deze indeling heeft tot gevolg dat 
de taak van de inspecteur op het ogenblik nog te veelomvattend is. Ofschoon derhalve 
verdere uitbreiding van het korps niet vermeden zal kunnen worden, is nu toch reeds een 
aanmerkelijke verbetering bereikt. 

Met betrekking tot de coördinatie van de zorg voor de lichamelijke opvoeding bij het 
buitengewoon lager onderwijs kan het volgende worden medegedeeld. 
Van januari tot september 1961 waren slechts werkzaam twee consulenten voor de lichame-
lijke opvoeding. Het werk was toen als volgt verdeeld. De heer Akkermans was belast met 
de zorg voor de scholen voor zwakzinnigen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Zeeland en Noord-Brabant. 
De consulent die thans inspecteur is, deed het werk met betrekking tot alle overige scholen. 
Er bestond een zeer goede samenwerking en een eenheid van denken die stilzwijgend een 
gecoördineerd werken verzekerde. 
Nu vier personen werkzaam zijn achtte men het wenselijk, op geregelde tijden gemeen-
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schappelijk de verschillende aspecten van het werk te bespreken. Bovendien moesten dc 
nieuwbenoemden worden ingelicht en voorbereid op hun werk. Sinds september heeft 
maandelijks een bespreking plaats gevonden. 
Hierbij zijn gemeenschappelijke richtlijnen vastgesteld voor vele gebieden van het werk, 
o.a. voor de bouw, de inrichting cn herinrichting van oefcngelegenheden, de wijze waarop 
het schoolbezoek dient plaats te vinden, de verslaggeving en de verbetering van het onderwijs. 
Verder zullen nog worden geregeld de werkwijze ten aanzien van het schoolzwemmen, het 
afnemen van zwem- cn vaardigheidsproeven, dc organisatie van personeelsbijeenkomsten 
e.d. Deze vergaderingen blijken een nuttig en doeltreffend middel om de eenheid van werk-
wijze en daardoor van het werk te bevorderen. In de beginperiode werden de meest belang-
rijke adviezen door de consulent met de inspecteur besproken. 
Zoals de zaken er thans voorstaan is het vertrouwen gewettigd, dat een aanmerkelijke ver-
betering van de kwaliteit van het onderwijs zal worden bereikt, enerzijds door de stimuleren-
de arbeid, anderzijds door het regelmatig toezicht en het contact met de leerkrachten. 

In het algemeen kan worden geconstateerd dat het belang van goed georganiseerd gymnas-
tiekonderwijs steeds beter wordt ingezien. Men is vrijwel overtuigd van het feit dat juist de 
lichamelijke oefening een belangrijk aspect vormt van de aangepaste schoolopvoeding bij het 
buitengewoon lager onderwijs. Toch baart de feitelijke doorvoering nog steeds zorg. 
Doordat de resultaten van dit aspect van het onderwijs nog maar weinig meetellen bij de 
controle op dc vooruitgang en het onderwijs der kinderen komt men niet gemakkelijk tot 
werken volgens een vast plan. Er is wel sprake van steeds betere lessen, maar de continuïteit is 
lang niet altijd verzekerd. Voor een belangrijk deel ontstaat dit euvel reeds bij de opleiding 
der leerkrachten voor dit vak in de kweekschool. Men is daar naar onze mening te optimis-
tisch ten aanzien van de mate waarin de leerkracht in staat is zelf de oefenstof te kiezen en te 
ordenen. Wanneer men hem reeds daar leerde een bepaalde methode goed te hanteren, zou 
de taak van consulenten en inspecteur niet alleen aanmerkelijk vereenvoudigd maar ook veel 
effectiever worden. Nu moeten zij nog te dikwijls een soort beknopte opleiding geven, het-
geen in korte applicatiecursussen vrijwel onmogelijk is. 
Het wordt hoog tijd dat de coördinatie van het rijksschooltoezicht op de lichamelijke oefening 
ook in de top en van soort tot soort meer wordt doorgevoerd. Kweekschoolonderwijs, lager 
onderwijs, buitengewoon lager onderwijs en uitgebreid lager onderwijs leven nog te veel 
langs elkaar heen. Hierdoor ontstaat veel extra werk en onmogelijk werk. De opleiding aan 
de kweekschool is naar onze mening nog te zeer vereenvoudigd om als opleiding voor 
leraren in de lichamelijke oefening bestempeld te kunnen worden. Een meer uitgebreide 
opleiding zou echter te zwaar worden en tc veel tijd kosten. 
Daarentegen kunnen en moeten wij nagaan, wat in de beschikbare tijd op de kweekscholen 
het beste kan worden gedaan om eenheid in opleiding te verkrijgen. Dit vereist een grote 
zelfdiscipline bij de opleiders, maar ieder van hen dient voor ogen te houden dat de door hen 
opgeleide leerlingen met die van andere opleidingen aan een en dezelfde school komen te 
werken, en dat eenheid daar noodzakelijk is. 
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Hetzelfde geldt trouwens in zekere mate voor de opleiding der gekwalificeerde onderwijzers, 
de leerkrachten dus die als klasseondcrwijzer blijven werken, maar na het kweekschool-
examen de akte j (vroeger s) hebben behaald. Met nadruk wordt erop gewezen dat alle 
consulentenarbeid minder doeltreffend zal blijven indien bij opleiding geen eenheid kan 
worden verkregen. 

Scholen voor dove kinderen 

In het afgelopen jaar is bijzondere zorg besteed aan het onderwijs in de lichamelijke oefening 
van dove kinderen. D i t vindt zijn oorzaak in de voorbereiding voor de internationale con-
ferentie, georganiseerd in het kader van de Westeuropese Unie, die als onderwerp heeft: 
'Lichamelijke opvoeding en sport van de pre-linguale doven'. Deze conferentie vindt van 
i tot 5 mei 1962 te St. Michielsgestel plaats. 
Met de verschillende vakleerkrachten die aan de instituten de lichamelijke opvoeding ver-
zorgen, is uitvoerig van gedachten gewisseld over taak en werkwijze. D e te houden demon-
straties'worden gemeenschappelijk voorbereid. Het hieruit voortvloeiende contact tussen de 
leerkrachten is uitermate nuttig gebleken. 
O o k aan de materiële voorzieningen voor dit onderwijs is extra aandacht besteed. Z o is te 
Voorburg, in het Christelijk Instituut voor Dove Kinderen, een nieuwe oefenzaal vrijwel 
voltooid. V o o r het instituut te St. Michielsgestel is een plan gereed gekomen voor een 
tweede gymnastiekzaal, een zaal voor ritmiek en muziek, alsmede een overdekt instructiebad. 
D e voorzieningen in de instituten te Amsterdam cn Groningen daarentegen zijn nog onvol-
doende. Verbetering is hier slechts mogelijk wanneer plannen voor nieuwe schoolgebouwen 
tot stand zullen komen. Verwacht mag worden dat ook bij het nieuwe instituut te Rotter-
dam in 1962 een nieuwe zaal gereed komt. 
Waar de oefengelegenheden voldoende zijn werken thans vakleerkrachten met 111.0.-
bevoegdheid. Het ligt in de bedoeling ook in dc andere instituten leerkrachten met m.o.-
bevoegdheid te benoemen zodra voldoende oefengelegenheid aanwezig is. 
Met betrekking tot het aantal scholen en hun accommodatie kan het volgende worden 
medegedeeld. 

Totaal aantal scholen 1 1 

Scholen met eigen lokaal 3 
Scholen die gebruik maken van ander lokaal (onvoldoende) 4 
Scholen zonder zaal o f speellokaal en geen medegebruik 4 
Scholen met eigen speelplaats 7 
Scholen zonder speelplaats 4 
Scholen die over sportveld beschikken 2 
Scholen die zwemmen in overdekte inrichting 4 
Scholen die zwemmen in onoverdekte inrichting 5 
Scholen die niet deelnemen aan zwemonderwijs 2 
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Scholen v o o r slechthorende k inde ren 

In de laatste jaren zijn er tal van nieuwe scholen voor slechthorende kinderen gesticht. Meestal 
zijn deze scholen ondergebracht in een aantal lokalen van bestaande schoolgebouwen. In 
enkele gevallen is daarbij een bruikbare oefengelegenheid voor lichaamsoefening aanwezig. 
De situatie in deze pas opgerichte scholen is beslist onvoldoende. In vele gevallen is iedere 
verbetering onmogelijk, zodat het nog jaren kan duren alvorens men over een behoorlijke 
accommodatie kan beschikken. 
Waar men over voldoende oefengelegenheid beschikt worden de lessen veelal gegeven door 
vakleerkrachten. In dc reeds lang bestaande scholen begint zich een aanpassing af te tekenen 
van het gymnastiekonderwijs aan de specifieke behoefte van deze kinderen. Ook in deze 
scholen ligt nog een belangrijk terrein braak voor studie en research. Muziek en beweging 
moeten veel meer als eenheid gezien worden, en het is moeilijk daarvoor leerkrachten te 
vinden die dit gemeenschappelijk gebied kunnen overzien en bewerken. In dit verband willen 
wij nog opmerken dat aan dit facet bij de opleiding voor de m.o.-akte nog te weinig aan-
dacht wordt besteed. 
Voor de leerkrachten die bij het buitengewoon lager onderwijs werken is kennis van muziek 
en muzikaliteit van groot belang. Een voortgezette opleiding, gericht op het buitengewoon 
onderwijs, zoals in enkele academies wordt voorbereid, zal met deze eis terdege rekening 
moeten houden. Belangrijke diensten bij de vorming, die op de grens ligt van muziek en 
beweging, verleent in bepaalde scholen het 'Orff-instrumentarium'. Verheugend is dat 
vrijwel alle scholen bij het schoolzwemmen zijn ingeschakeld. In verband met de hoorstoor-
nis is een goede medische controle hierbij noodzakelijk. 
Vermeldenswaard is het feit dat de leerkracht van de school voor slechthorende kinderen te 
Amsterdam dit jaar een geslaagde demonstratie heeft gegeven tijdens dc studiedagen voor 
lichamelijke opvoeding te Amsterdam. Hierbij werd getoond hoe met eenvoudige middelen 
het collectief bewegen ritmisch kan worden ondersteund. 
Het aantal uren dat voor de gymnastiek wordt uitgetrokken, verschilt van school tot school, 
vanzelfsprekend in verband met de beschikbare oefengelegenheid. In het algemeen zal in de 
komende jaren uitbreiding van dit aantal uren noodzakelijk blijken. Onafhankelijk van de 
wereldbeschouwing bestaan bij dit soort scholen onderling een sterke binding en overleg, op 
grond waarvan het wellicht zeer goed mogelijk is tot ccn gezamenlijke verbetering van 
het onderwijs in de lichamelijke opvoeding te komen. 
Met betrekking tot het aantal scholen en hun accommodatie kan het volgende worden 
medegedeeld: 

Totaal aantal scholen I 0 -
Scholen met eigen lokaal 7 
Scholen die gebruik maken van ander lokaal (voldoende) 
Idem (onvoldoende) 
Scholen zonder zaal of speellokaal en geen medegebruik 
Scholen met eigen speelplaats 

2 

5 
2 

I I 
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Scholen met medegebruik van speelplaats 1 

Scholen zonder speelplaats 4 
Scholen die over sportveld beschikken 1 

Scholen die zwemmen in overdekte inrichting 15 
Scholen die niet deelnemen aan zwemonderwijs i 

Scholen voor blinde en slechtziende kinderen 

Dc matenële voorzieningen voor het onderwijs in de lichamelijke opvoeding in deze scholen 
worden van jaar tot jaar beter. In IOÓT kwam een nieuwe zaal gereed bij het christelijk 
blindeninstituut te Zeist. In Gravc naderde de bouw van een nieuwe oefenzaal cn een m-
structiebad zijn voltooiing. Bij het instituut te Huizen komt een nieuw sportveld binnenkort 
gereed Voor een nieuw instituut voor blinde jongens te Nijmegen, dat m de plaats komt van 
de rooms-katholieke school voor blinde jongens te Grave, werden de eerste bouwbesprekm-
gen gehouden. Ook hier is een instructiebad in het bouwplan opgenomen. In Zeist bestaan 
eveneens plannen voor de bouw van een instructiebad. 
Thans zijn vijf vakleerkrachten met middelbare bevoegdheid bij de scholen voor blinde en 
slechtziende kinderen werkzaam. Ook bij dit onderwijs doet zich bij dc vakleerkrachten de 
behoefte aan een betere muzikale opleiding gevoelen. 
Door vier scholen wordt regelmatig deelgenomen aan het schoolzwemmen. Door de werk-
zaamheden aan het sportterrein vonden de jaarlijkse sportontmoetingen tussen blinde kinde-
ren te Huizen dit jaar geen doorgang. Het ziet er naar uit dat de scheiding in het onderwijs 
tussen d- blinde cn de slechtziende kinderen in de toekomst nog scherper zal worden getrok-
ken Dat dit consequenties heeft ook voor de differentiatie bij het gymnastiekonderwijs 
spreekt vanzelf. Bij de adviezen inzake bouw van oefengelegenheden gaan wij van het 
principe uit dat geen uitzonderlijk beveiligde situaties mogen worden geschapen 
Dit geldt evenzeer voor zwembaden. Op deze wijze willen wij voorkomen dat het kind 
slechts zou kunnen zwemmen in speciaal geprepareerde inrichtingen. Bij de bouw der in-
structiebaden is tevens rekening gehouden met de eisen die het zwemmen als sport stelt. In de 
instructiebaden zou het n.1. mogelijk zijn normale zwemwedstrijden te houden; voor-
zieningen voor schoonspringen zijn niet mogelijk. 
Vermeldenswaard zijn nog de goede prestaties die door de leerlingen van de school voor 
slechtzienden tc Huis ter Heide worden bereikt op het gebied van de dans (volksdansen en 
society dans). De voordelen, vooral sociaal-pedagogisch gezien, lijken ons evident. 
Het volgende overzicht bevat gegevens over de accommodatie van de scholen. 

Totaal aantal scholen 9 
Scholen met eigen lokaal 8 

Scholen die gebruik maken van ander lokaal (voldoende) I 
Scholen met eigen speelplaats 7 
Scholen met medegebruik van speelplaats i 
Scholen zonder speelplaats 1 
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Scholen die over sportveld beschikken 
Scholen die zwemmen in overdekte inrichting 
Scholen die zwemmen in onoverdekte inrichting 
Scholen die niet deelnemen aan zwemonderwijs 

Scholen voor lichamelijk gebrekkigen 

Dc situatie van dc lichamelijke opvoeding in deze scholen is nog zeer onoverzichtelijk. Dit 
hangt samen met de moeilijkheden van algemene aard die zich bij de ontwikkeling van dit 
schooltype voordoen. In vele gevallen bestaan nog onduidelijkheden ten aanzien van de taak 
die deze scholen moeten verrichten. Dit hangt samen met de grote verschillen en de ernst der 
afwijkingen van de leerlingen die hier onderwijs genieten. Om uit de moeilijkheden te gera-
ken is het noodzakelijk dat er een juiste taakverdeling komt tussen de externe scholen, meestal 
mytylscholen genaamd, en de scholen verbonden aan revalidatiecentra. Naar onze mening 
zullen de zwaarste gevallen in het algemeen moeten worden verwezen naar de revalidatie-
centra en de daaraan verbonden scholen. In deze instituten prevaleert de behandeling boven 
het onderwijs. Het onderwijs dient hier veelal als middel om de achterstand in de ontwikke-
ling als gevolg van de ziekte tot een minimum te beperken; anderzijds kan het onderwijs 
zelfs als een psychisch aspect in de behandeling worden gezien. In deze scholen zal de organi-
satie van het onderwijs zich uiteraard sterk moeten aanpassen aan de gegeven behandeling. 
Bij de mytylscholen ligt de zaak anders. Hier dient men die kinderen op te nemen die door 
hun handicap niet in staat zijn het onderwijs op een school voor gewoon lager onderwijs te 
volgen, maar die thuis kunnen worden verpleegd en slechts een beperkte medische en para-
medische begeleiding nodig hebben. Wanneer deze differentiatie zo goed mogelijk wordt 
doorgevoerd, wordt ook de taak die de mytylscholen hebben duidelijker. 
In deze scholen zal dan het onderwijs primair zijn, terwijl daarnaast medisch toezicht kan 
worden uitgeoefend en een medische begeleiding in schoolverband kan worden gegeven. 
Voor de lichamelijke oefening is deze onderscheiding wel uitermate belangrijk. In de mytyl-
scholen verstaan wij dan onder lichamelijke oefening een aangepaste lichaamsoefening in 
groepsverband. Deze aanpassing dient uit te gaan van de functionele mogelijkheden die bij 
de kinderen in het bijzonder ten aanzien van het bewegen aanwezig zijn. De opgave is hier 
dus niet in de eerste plaats afhankelijk van de aard van het ziektebeeld. Het is zeer wel moge-
lijk, kinderen met verschillende gebreken in groepsverband te helpen hun bewegingsleven te 
ontwikkelen. Wel is het hier van belang, dat de betrokken leerkracht door een paramedische 
opleiding in staat is de verschillende ziektebeelden en afwijkingen te onderscheiden. Boven-
dien dient hij met de medicus die met het toezicht op deze school belast is, ook de medische 
aspecten te kunnen bespreken. 

Individuele heilgymnastische hulp behoort in beginsel uitzondering te zijn. Deze hulp, die 
buiten de school dient te worden gegeven, zal ook op andere wijze moeten worden gefinan-
cierd. 
In de praktijk zal het hierop neerkomen dat aan de kinderen zo mogelijk dagelijks lichaams-
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oefening in groepsverband wordt gegeven. Voor enkele gevallen zal om praktische redenen 
heilgymnastische hulp moeten worden verleend. Voor het zwemmen geldt hetzelfde. Het 
zwemmen in groepsverband in de mytylscholen achten wij zeer belangrijk. Individuele 
hydrotherapie behoort hier echter niet thuis. Derhalve vinden wij vlinderbaden in de mytyl-
scholen een teken van een andere taakopvatting. Als gevolg daarvan zullen ook de oefen-
gelegenheden moeten worden aangepast. 
In de mytylschool is een gymnastieklokaal belangrijker dan een aantal behandelkamers. Bij 
de bouw van nieuwe scholen wordt in het algemeen met dit principe rekening gehouden. 
Gedurende het afgelopen jaar hebben wij in deze geest adviezen verstrekt bij de bouw van 
scholen te Haarlem, Leiden, Eindhoven, Maastricht, Beetsterzwaag, Enschede, Utrecht cn 
Amsterdam. 
Terugkomende op de scholen verbonden aan de revalidatiecentra zouden wij willen opmer-
ken, dat ook hier zeker groepslessen van groot belang moeten worden geacht. Er zullen echter 
dikwijls minder kinderen tegelijk kunnen werken in verband met de ernst der aandoening. 
Vanuit deze hulp kunnen waardevolle gegevens worden verkregen voor de individuele 
medische en paramedische behandeling. Ook hier vinden wij groepslessen in het water 
van grote pedagogische waarde. In deze scholen zullen de groepsactiviteiten tot de school-
taak moeten worden gerekend en ook als onderwijs moeten worden bekostigd. Dc medische 
en paramedische hulp dienen administratief hiervan gescheiden te blijven. 
Het is verheugend te constateren dat deze principes, welke wij nu reeds tal van jaren propa-
geren, in toenemende mate worden gerealiseerd. Ofschoon het groepswerk voor de leer-
krachten vooral in het begin een uiterst moeilijke opgave betekent, geven zij later toe dat 
juist deze aanpak zeer bevredigende resultaten geeft. 
Vermeldenswaard is dat wij in Arnhem ook dit jaar weer getuige konden zijn van het afzwem-
men van tientallen kinderen. Ook in andere plaatsen worden goede resultaten bij het zwem-
men bereikt. Het lijkt ons, vooral ook als voorbereiding voor een gezonde vrijetijdsbesteding 
in latere jaren, van groot belang, dat deze gehandicapten leren zwemmen. Voor velen wordt 
alleen in het water de handicap in sterk verminderde mate ervaren. Wanneer men getuige is 
van zwemfeesten voor gehandicapte volwassenen, dan ervaart men dat juist in het water de 
gehandicapte zich gezond voelt. 
Met betrekking tot de accommodatie van de scholen kan het volgende worden mede-
gedeeld. 

Totaal aantal scholen 15 
Scholen met eigen lokaal 1 0 

Scholen met gebruik van ander lokaal (voldoende) I 
Idem (onvoldoende) 1 

Scholen zonder zaal of speellokaal en geen medegebruik 3 
Scholen met eigen speelplaats 9 
Scholen met medegebruik van speelplaats — 
Scholen zonder speelplaats 6 
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Scholen die over sportveld beschikken T 

Scholen die zwemmen in overdekte inrichting 9 
Scholen die niet deelnemen aan zwemonderwijs 6 

Scholen voor kinderen lijdende aan tuberculose 

Van geregeld onderwijs in lichaamsoefening is op deze scholen geen sprake. Enige jaren 
geleden is een poging gedaan ook hier tot de invoering van aangepaste vormen van lichaams-
oefeningen tc geraken. Een aantal medici en hoofden van scholen delen ons standpunt, dat de 
overgang van het sanatorium naar het gezin verbeterd zou kunnen worden door de kinderen 
in de laatste fase der behandeling een juist gedoseerde arbeid in de vorm van lichaamsoefe-
ningen of spel te geven. Tot op heden is hiervan weinig terecht gekomen. Waarschijnlijk 
hangt dit ook samen met de achteruitgang van het aantal leerlingen dezer scholen, waardoor 
men minder geneigd is tot nieuwe initiatieven te komen. 
Een uitzondering hierop vormen die sanatoriurnscholen waar grote aantallen kinderen die 
aan astma lijden, worden verpleegd. In een van deze scholen wordt dagelijks een uur uit-
getrokken, gedurende hetwelk de leerlingen actief zijn in het speellokaal op de speelplaats 
of het sportterrein. 

Scholen voor ziekelijke kinderen 

Dc situatie is hier gunstiger dan bij de scholen verbonden aan sanatoria. Dit is begrijpelijk, 
gezien de omstandigheid dat in dc laatste jaren de schoolbevolking hier sterk is veranderd.' 
Waren dit vroeger de pre- en post-tuberculeuze kinderen, tegenwoordige bestaat dc bevol-
king van de school uit - voor een belangrijk deel althans - psychosomatisch gestoorde kin-
deren. De behandeling, die vroeger voor het grootste deel neerkwam op rust en betere 
voeding, wijzigt zich snel. In de nieuwe scholen volstaat men met het scheppen van ruimte 
voor middagrust voor slechts een deel van de kinderen. 
Lichaamsoefeningen en spel worden in het programma opgenomen. Naast de gebruikelijke 
lessen treffen wij ook speciale ademhalingsgymnastick aan voor de astmatische kinderen. In 
enkele scholen vindt ook hcilgymnastische behandeling plaats. De wijze waarop deze 
laatste hulp wordt gegeven kan ons niet overtuigen van de noodzaak ervan. Wij menen dat 
ook de leerkracht die de lichaamsoefeningen geeft, zich meer psychotherapeutisch zal moeten 
instellen dan tot nu toe veelal het geval is. 
Wij achten het van belang dat al deze scholen dc beschikking krijgen over goede gymnastiek-
zalen of speellokalen en oefengelegenheden in de open lucht. Ook hier achten wij de medi-
sche begeleiding belangrijker dan de medische behandeling in schoolverband. Gedurende 
1961 zijn stappen ondernomen om aan de scholen te Haarlem, Haren, Goirle, Katwijk, 
Zwollerkerspel, Nunspeet en Beverwijk tot het bouwen van een lokaal als bovenbedoeld 
te komen. Een schitterende oefengelegenheid kwam tot stand bij dc school te Leeuwarden. 
De plannen voor de bouw van een nieuwe school te Dordrecht met oefenlokaal zijn ver 
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gevorderd. De school tc Arnhem ontving een advies voor een nieuwe inrichting van een 
oefenlokaal. 
De kwaliteit van het onderwijs in de lichamelijke oefening loopt bij dit schooltype wel zeer 
sterk uiteen. Ook hier zal onderling overleg tot een sanering der toestand kunnen leiden. 
Het onderwijs wordt zowel door vak- als door klasseleerkrachten gegeven. Daarnaast zijn 
ook heilgymnasten werkzaam. Het is dringend nodig ook voor deze scholen een ontwerp-
leerplan samen te stellen, dat uitgangspunt kan zijn voor verbetering. 
Met betrekking tot de scholen en hun accommodatie kan het volgende worden medege-
deeld. 
Totaal aantal scholen T7 
Scholen met eigen lokaal 6 
Scholen die gebruik maken van ander lokaal (voldoende) i 
Scholen zonder zaal of speellokaal, geen medegebruik 10 
Scholen met eigen speelplaats 14 
Scholen zonder speelplaats 3 
Scholen die over sportveld beschikken 5 
Scholen die zwemmen in overdekte inrichting 6 
Scholen die zwemmen in onoverdekte inrichting I 
Scholen die niet deelnemen aan zwemonderwijs 10 

Scholen voor epileptici 
Aan de school te Heemstede is een begin gemaakt met het ontwerpen van plannen voor 
nieuwbouw met inbegrip van gymnastieklokaal op grond van de gemeente Haarlemmer-
meer. Voor het overige geeft deze categorie scholen dit jaar geen aanleiding tot opmerkingen. 
Het overzicht betreffende de accommodatie van de scholen ziet er als volgt uit. 
Totaal aantal scholen 2 
Scholen met eigen lokaal 2 
Scholen met eigen speelplaats 2 
Scholen die over sportveld beschikken 2 
Scholen die niet deelnemen aan zwemonderwijs 2 

Scholen voor zwakzinnigen 

Zoals aan het begin van dit verslag reeds is opgemerkt, zijn met de zorg voor dc lichamelijke 
opvoeding bij de scholen voor zwakzinnige kinderen thans drie consulenten belast. Hierdoor 
is een vrij intensieve bemoeiing wel gewaarborgd. Dit is verheugend, omdat de grote uit-
breiding van het aantal scholen van dit type tot velerlei moeilijkheden aanleiding heeft ge-
geven. Ondanks het gereedkomen van een groot aantal gymnastieklokalen en speellokalen 
is de situatie in de laatste jaren als geheel genomen er niet beter op geworden. Dc winst op 
materieel gebied is namelijk voor een belangrijk deel ongedaan gemaakt door dc huisvesting 
van nieuw opgerichte scholen in minder goede gebouwen. 
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Wat de kwaliteit van het onderwijs betreft kan eigenlijk hetzelfde worden vastgesteld. Een 
aantal jaren geleden was het bijvoorbeeld zo, dat het grootste aantal van de leerkrachten door 
cursussen en schoolbezoek was bereikt. De snelle uitbreiding en de vele mutaties in het onder-
wijzerskorps hebben tot gevolg gehad, dat ook de aanvullende opleiding weer geheel van 
voren af aan moet beginnen. Dc rapporten van de consulenten wijzen er op dat een intensieve 
hulp in de eerstvolgende jaren noodzakelijk is, ook om de grote uitgaven die met de bouw 
van gymnastieklokalen waren gemoeid verantwoord te doen zijn. 
De gevolgen van een veel te beperkt stimulerend toezicht doen zich duidelijk gelden. Om aan 
de behoefte daaraan tc voldoen, is reeds eind 1961 een plan opgesteld voor gecoördineerde 
hulp aan alle scholen voor zwakzinnigen in het land. Bij het bepalen van deze hulp zal worden 
uitgegaan van de ervaringen die vooral in het laatste halfjaar zijn opgedaan. 
Zo wijst de consulent in de inspectie Zwolle er op, dat op 60% van zijn scholen nog een on-
voldoende aantal uren lichaamsoefening wordt gegeven. Dit cijfer is zeker ongunstiger dan 
enige jaren geleden. Verder constateert hij, dat van methodisch onderwijs nog te weinig 
gesproken kan worden. Ook aan goede voorbereiding van de lessen schort het nog steeds. Te 
weinig wordt hierbij ook gebruik gemaakt van de hiervoor geschikte literatuur. In vrij veel 
gevallen tracht men dc voorbereiding van een les te ontlopen door het geven van spel. Het is 
van belang dat men inziet dat dc grocpsspelen maar een deel van het programma vormen. 
De consulenten in de inspecties Rotterdam en Den Bosch hebben dezelfde ervaringen. Naast 
deze vrij negatieve geluiden kunnen ook positieve opmerkingen worden geplaatst. 
Zo blijkt dat door de onderhavige scholen aan sportdagen voor het gewoon lager onderwijs 
in toenemende mate wordt deelgenomen. Een uitstekend voorbeeld hiervan is de school voor 
buitengewoon lager onderwijs te Deventer, die ieder jaar opnieuw met de beste resultaten 
voor den dag komt. Wij noemen hier een eerste prijs voor kastie en slagbal en een eerste 
plaats in het voetbaltoernooi. In Kampen eindigde de school voor buitengewoon lager onder-
wijs bij een dergelijk evenement als tweede van de 20 scholen. 
Vermeldenswaard is ook dat deze school te Kampen ieder jaar een z.g. olympische dag 
organiseert, waarvoor wekenlang intensief wordt geoefend. Deze voorbeelden, die met vele 
ook uit de andere werkgebieden kunnen worden aangevuld, tonen aan dat de leerlingen der 
debielenscholcn tot prestaties in staat zijn welke voor die der leerlingen van het gewoon lager 
onderwijs niet onderdoen. Wanneer men op deze scholen grote verschillen in niveau con-
stateert met het gewoon lager onderwijs, dan is derhalve een te weinig doelgericht onderwijs 
daarvan de oorzaak. 
Ook over de organisatie van het onderwijs in engere zin vinden wij in de verslagen belang-
rijke opmerkingen. Zo wijst de consulent in de inspectie Rotterdam er op, dat een toenemend 
aantal scholen de eis stelt van goede sportkleding tijdens de gymnastieklessen. In enkele 
scholen werd deze kleding door de huishondklasse vervaardigd aan de hand van beschikbare 
modellen. Ook het wassen van de kleding vormt voor sommige klassen oudere meisjes een 
zeer reëel werkobject. Er blijken trouwens in de praktijk vele oplossingen te bestaan voor 
het probleem van de gymnastiekkleding. Toch zijn er nog te veel scholen die geen kans zien 
dit probleem afdoende op te lossen. Dikwijls is echter te weinig belangstelling van de zijde 
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van het hoofd der school en de leerkrachten oorzaak van het mislukken. Van dc zijde van de 
inspectie wordt de nodige voorlichting en stimulering gegeven, ook in deze zaak. 
De scholen die over een nieuwe zaal beschikken, moeten veelal nog leren een juist gebruik 
te maken van de klaslokalen. Ook hier zien we grote verschillen. Veelal vormt het beschik-
baar stellen van handdoeken het knelpunt. Ook hier vinden we tal van goede oplossingen 
zoals het meebrengen van de eigen handdoek, het verschaffen van handdoeken door de 
school en het reinigen daarvan als werkobject door de huishoudklas. Maar ook hierbij ont-
komt men niet aan de indruk, dat moeilijkheden wel al te gauw worden gebruikt als motief 
om nuttige dingen achterwege te laten. Een aardig voorbeeld van een goede oplossing bericht 
ons de consulent uit Rotterdam. In de school voor buitengewoon lager onderwijs te Bnelle 
heeft ieder kind een eigen handdoek. Op de technische school werd een praktisch rek ont-
worpen, waaraan de handdoeken van acht groepen leerlingen kunnen worden opgehangen. 
Iedere groep heeft een eigen losse stang met twintig handdoeken, die bij gebruik in de was-
gelegenheid wordt gehangen en na gebruik weer in het droogrek wordt geplaatst. De hand-
doeken worden ook hier periodiek door de huishoudklasse gewassen. 
Het zwemonderwijs breidt zich gestadig uit, ook in de scholen voor zwakzinnigen. Maar ook 
hier zou nog veel meer mogelijk zijn, indien de leiding van de school het nodige enthousiasme 
zou kunnen opbrengen. Voor de zwakzinnige is het leren zwemmen in schoolverband een 
nog dwingender eis dan voor het kind dat de gewone lagere school bezoekt. Het zwemmen 
door imbeciele kinderen vertoont een goede vooruitgang. Dit onderdeel zal in het komende 
jaar in het bijzonder worden bevorderd. Aan de inrichting van de speelplaatsen is veel zorg 
besteed. Er zijn echter nog steeds te veel speelplaatsen zonder enige sortering. 
Bij vele gemeentebesturen bestaat de vrees, dat de inrichting van een speelplaats bij een school 
voor buitengewoon lager onderwijs tot gevolg zou hebben, dat alle scholen voor gewoon 
lager onderwijs een verzoek hiertoe zouden kunnen indienen. Ofschoon we dit op zichzelt 
alleen meer zouden toejuichen, zijn voor deze vrees naar onze mening geen gronden aan-
wezig Het is aan te tonen dat hier specifieke behoeften bestaan. 
Thans wordt door alle consulenten aan de hand van de gemeenschappelijk opgestelde normen 
tot een betere inrichting gestimuleerd. Dc consulent in de inspectie Rotterdam heeft in het af-
gelopen jaar ook demonstratielessen en inleidingen gegeven op ouderavonden. Hij wijst er 
op dat het van groot nut kan zijn, als wij voor deze gelegenheden zouden kunnen beschikken 
over films of dia's. Over de lichamelijke opvoeding van imbecielen is een zeer goede film 
tot stand gekomen onder leiding van het hoofd van dc rooms-katholieke school voor imbe-
cielen te Tilburg. Wellicht is het mogelijk dat hiervan door het ministerie kopieën worden 
gekocht voor bovengenoemd doel. De inspecteur voor de lichamelijke opvoeding beschikt 
over een aantal dia's, dat in de toekomst zal worden uitgebreid. Wij hopen in het komende 
jaar een concreet voorstel tc doen over aanschaffing en het gebruik van deze onmisbare media 
bij de voorlichting. 
Bij het zwakzinmgenonderwijs bestaat een grote behoefte aan geregeld terugkomende cur-
sussen voor onderwijzers. In de praktijk blijkt de beste vorm een aaneengesloten cursus van 
b v drie dagen, zoals die in het afgelopen jaar zijn gegeven aan de leerkrachten van het 
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mibeciclenonderwijs. Het effect hiervan is groter dan van cursussen die over een lange periode 
zijn uitgestrekt m de vorm van b.v. wekelijkse of veertiendaagse bijeenkomsten. Cursussen 
personeelsbijeenkomsten en schoolbezoek blijven echter alle van belang. De winst wordt 
groter naarmate deze verschillende wijzen van beïnvloeding onderdeel zijn van een doordacht 
plan. Met de huidige formatie zal dit zeker mogelijk zijn. 
Het is vermeldenswaard dat door dr. Stoop, revalidatiearts in Twente, aan groepjes zeer 
jeugdige imbecielen (beneden de schoolleeftijd) een vorm van bewegingsonderwijs wordt 
gegeven. Hierbij is reeds aan het licht gekomen van hoe groot belang het is, zeer vroeg te 
beginnen met de hulp bij dc motorische ontwikkeling. De resultaten pleiten voor de oprich-
ting van kleuterklassen voor deze kinderen, waar veel tijd besteed wordt aan dit aspect van de 
ontwikkeling. Immers, wanneer deze kinderen op dc imbecielenschool komen, is juist de 
periode waarin het bewegen een grote ontwikkeling doormaakt, reeds afgesloten. Het hier-
door ontstane verlies is wel moeilijk te compenseren. 
Het volgende overzicht bevat gegevens over het aantal scholen en hun accommodatie. 
Totaal aantal scholen (debielen) 2 ? 3 

Scholen met eigen lokaal x 3 3 

Scholen met gebruik van ander lokaal (voldoende) 69 
Idem (onvoldoende) 4 I 

Scholen zonder zaal, speellokaal en geen medegebruik 30 
Scholen met eigen speelplaats 2 4 I 

Scholcn met medegebruik van speelplaats I 0 

Scholen zonder speelplaats I 5 

Scholen die over sportveld beschikken g3 

Scholen die zwemmen in overdekte inrichting 214 
Scholen die zwemmen in onoverdekte inrichting 74 
Scholen die niet deelnemen aan zwemonderwijs 85 

Totaal aantal scholen (imbecielen) I 5 3 

Scholen met eigen lokaal 6 o 

Scholen met gebruik van ander lokaal (voldoende) 35 
Idem (onvoldoende) 2 , 
Scholen zonder zaal of speellokaal cn geen medegebruik 35 
Scholen met eigen speelplaats I o 8 

Scholen met medegebruik van speelplaats 20 
Scholen zonder speelplaats l 6 

Scholen die over sportveld beschikken 2 2 

Scholen die zwemmen in overdekte inrichting 25 
Scholen die zwemmen in onoverdekte inrichting 9 
Scholen die niet deelnemen aan zwemonderwijs 118 

idem (onvoldoende) 
Scholen zonder zaal, speellokaal en geen medegebruik 
Scholen met eigen speelplaats 
Scholen met medegebruik van speelplaats 
Scholen zonder speelplaats 
Scholen die over sportveld beschikken 
Scholen die zwemmen in overdekte inrichting 
Scholen die zwemmen in onoverdekte inrichting 
Scholen die niet deelnemen aan zwemonderwijs 

Totaal aantal scholen (imbecielen) 
Scholen met eigen lokaal 
Scholen met gebruik van ander lokaal (voldoende) 
Idem (onvoldoende) 
Scholen zonder zaal of speellokaal cn geen medegebruik 
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T e n aanz i e n v a n de h i e r n a v o l g e n d e o p g a v e d i en t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n tc w o r d e n dat dc 

w e r k z a a m h e d e n v a n de c o n s u l e n t e n n ie t d i r ec t pe r I j a n u a r i 1961 z i j n a a n g e v a n g e n . 

A a n t a l b e z o c h t e s c h o l e n 317 

A a n t a l s c h o o l b e z o e k e n 374 

A a n t a l b i j g e w o o n d e lessen 419 

B e o o r d e l i n g h i e r v a n : g o e d 60 

v o l d o e n d e 197 

o n v o l d o e n d e 120 

slecht 42 

Scho len v o o r zeer m o e i l i j k opvoedbare k inde ren 

I n dc s c h o l e n v o o r zeer m o e i l i j k o p v o e d b a r e k i n d e r e n b i e d t de g y m n a s t i e k t a l r i j ke m o g e l i j k -

h e d e n bij de h e i l p e d a g o g i s c h e b e h a n d e l i n g der l e e r l i n g e n . H e t g e v e n v a n d i t o n d e r w i j s is 

w e l l i c h t c c n v a n de zwaars t e o p g a v e n d ie het b u i t e n g e w o o n o n d e r w i j s heeft . H e t g e v o l g 

h i e r v a n is dat slechts enke l e v a k l e e r k r a c h t e n d i t w e r k k u n n e n v o l h o u d e n . D a a r d o o r z i j n er 

steeds w e e r vaca tures i n deze s c h o l e n . 

In een aanta l s c h o l e n w o r d e n de lessen g e g e v e n d o o r de k l a s se l ec rk rach ten . W a n n e e r deze 

een g o e d e o p l e i d i n g h e b b e n g e n o t e n o p de k w e e k s c h o o l c n d i t v a k o o k g r a a g g e v e n , k a n 

een d e r g e l i j k e o rgan i sa t i e g r o t e v o o r d e l e n b i e d e n . D a a r d c d e s k u n d i g h e i d o p d i t g e b i e d v a n 

de k l a s se -onde rwi j ze r s i n ve l e g e v a l l e n echter s terk u i t e e n l o o p t , is het aanste l len v a n v a k l e e r -

k r a c h t e n mees ta l een betere o p l o s s i n g . U i t het b o v e n s t a a n d e b l i j k t dat er dus sprake is v a n een 

v i c i e u z e c i r k e l , daar v a k l e e r k r a c h t e n zeer m o e i l i j k te v i n d e n z i j n v o o r d i t soor t s c h o l e n . 

In een aanta l s c h o l e n m e t in t e rnaa t w o r d t v e e l z o r g besteed aan dc l i c h a m e l i j k e o p v o e d i n g 

b u i t e n s c h o o l v e r b a n d . H i e r t o e w o r d e n i n t o e n e m e n d e m a t e spor t l e ider s a a n g e t r o k k e n m e t 

het d i p l o m a v a n he t C . I . O . S . I n de p r a k t i j k b l i j k t d i t een g o e de o p l o s s i n g . D c m o e i l i j k h e i d is 

echter dat de b e t r o k k e n s c h o o l b e s t u r e n d a n d i k w i j l s m e t he t v e r z o e k k o m e n , de s p o r t l e i d e r 

o o k te be las ten m e t de l i c h a m e l i j k e o e f e n i n g i n s c h o o l v e r b a n d . D i t is echter v o l g e n s de w e t 

n i e t m o g e l i j k . H e t l i j k t m i j i n he t b e l a n g v a n d c l e e r l i n g e n v a n deze s c h o l e n , dat gesch ik t e 

l e e r k r a c h t e n de m o g e l i j k h e i d w o r d t g e b o d e n , b i j v o o r b e e l d d o o r een a a n v u l l e n d e s tudie , 

de vere is te b e v o e g d h e i d te b e h a l e n . 

D e l i c h a m e l i j k e o p v o e d i n g v a n m o e i l i j k o p v o e d b a r e meisjes v e r s c h i l t naar m i j n m e n i n g 

b e l a n g r i j k v a n d ie v a n j ongens . D i t h a n g t s a m e n m e t dc t y p i s c he a f w i j k i n g i n de k a r a k t e r -

s t r u c t u u r v a n deze k i n d e r e n . I n de s c h o o l v o o r m o e i l i j k o p v o e d b a r e meisjes te A m s t e r d a m 

v o r m e n he t d r a m a t i s e r en i n t o n e e l v o r m , de expressie d o o r m i d d e l v a n b e w e g e n , s p r e k e n e n 

s c h i l d e r e n , e n de l i c h a m e l i j k e o e f e n i n g i n feite een e e n h e i d . H e t express i e f b e w e g e n v o r m t 

een b e l a n g r i j k a a n g r i j p i n g s p u n t bi j de b e ï n v l o e d i n g t en goed e v a n deze meisjes. M e v r o u w 

Schaf , lerares g y m n a s t i e k 111.0. c n i n he t b e z i t v a n de akte p c d a g o g i c k - A , v e r z o r g t h i e r d i t 

o n d e r d e e l o p w e l zeer p e r s o o n l i j k e w i j z e . O o k bi j deze ca t ego r i e k i n d e r e n b l i j k t he t v a n 

b e l a n g , dat de l e e r k r a c h t v o o r l i c h a m e l i j k e o p v o e d i n g o o k m u z i s c h e k w a l i t e i t e n b e z i t . H e t 

m o e t m o g e l i j k z i j n h e n d ie s tude ren v o o r dc akte m . o . , o p d i t t e r r e in m e e r m e e tc g e v e n 
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dan thans veelal het geval is. Onjuist is het wanneer een school die geen vakleerkracht kan 
aantrekken, meent om deze reden het gehele rooster voor lichamelijke opvoeding te moeten 
laten vervallen. 
Het volgende overzicht geeft het aantal scholen en hun accommodatie. 
Totaal aantal scholen 2 ^ 
Scholen met eigen lokaal I 0 

Scholen die gebruik maken van ander lokaal (onvoldoende) 2 
Idem (voldoende) 4 

Scholen zonder zaal of speellokaal en geen medegebruik 8 
Scholen met eigen speelplaats z T 

Scholen met medegebruik van speelplaats 1 
Scholen zonder peelplaats I 2 

Scholen die over sportveld beschikken I 2 

Scholen die zwemmen in overdekte inrichting 17 
Scholen die zwemmen in onoverdekte inrichting 1 
Scholen die niet deelnemen aan zwemonderwijs 6 

Scholen voor regerings- en voogdijkinderen 

Van deze categorie werd in het afgelopen jaar een enkele school bezocht. De meeste scholen 
beschikken over een behoorlijke oefengelegenheid, waar dan ook vrij geregeld lessen plaats 
vinden. Het aantal uren is meestal onvoldoende. Naar onze mening zouden deze kinderen 
vier maal per week lichaamsoefening moeten ontvangen. Op een enkele uitzondering na 
wordt volstaan met twee lessen per week. Gewezen kan worden op goede resultaten in de 
school van de Marthastichting, waar drie tot vier lessen per week worden gegeven, inclusief 
zwemmen. 
Bij het afzwemmen waren wij getuigen van het behalen van A- , B - en C-diploma's door een 
zeer groot aantal kinderen. In genoemd instituut wordt thans getracht tot de bouw van een 
nieuw gymnastieklokaal te komen ter vervanging van dc kerkzaal die nu wordt gebruikt. 
Ook het zwemmen in de inrichting tc Achterveld, waar men eveneens over een eigen on-
overdekt bad beschikt, verdient vermelding. 
Uitstekende gymnastieklokalen vinden wij te Horn, Borculo, Boxtel, Tilburg, en Nijmegen. 
Aan de verbetering van dc zalen van de instituten te Heer en te Meersen is de nodige aandacht 
besteed. Binnenkort zal ook hier een gunstige situatie ontstaan. 
Met betrekking tot het aantal scholen en hun accommodatie kan het volgende worden mede-
gedeeld. 

Totaal aantal scholen Tp 
Scholen met eigen lokaal I 3 

Scholen met gebruik ander lokaal (onvoldoende) 2 
Scholen zonder zaal of speellokaal, geen medegebruik 4 
Scholen met eigen speelplaats I y -
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Scholen zonder speelplaats 2 

Scholen die over sportveld beschikken 13 
Scholen die zwemmen in overdekte inrichting 4 
Scholen die zwemmen in onoverdekte inrichting 9 
Scholen die niet deelnemen aan zwemonderwijs 6 

Pedologische instituten 

Deze instituten werden gedurende 1961 niet door ons bezocht, zo dat er geen opmerkingen 
over kunnen worden gemaakt. 

Totaal aantal scholen 4 
Scholen met eigen lokaal 3 
Scholen met gebruik ander lokaal (onvoldoende) 1 
Scholen met eigen speelplaats 3 
Scholen zonder speelplaats 1 

Scholen die over sportveld beschikken 2 
Scholen die zwemmen in overdekte inrichting 3 

Scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden 

Het aantal scholen in deze categorie was eind 1961 gestegen tot 57. Het einde van deze wel 
zeer snelle groei is nog lang niet in zicht. Dat een dergelijke ontwikkeling vele bezwaren 
meebrengt is vanzelfsprekend. De meeste van deze scholen worden ondergebracht in oude 
gebouwen en gezien de huidige situatie op de bouwmarkt valt niet te voorspellen wanneer 
tot de bouw van nieuwe scholen kan worden overgegaan. Slechts een derde van deze scholen 
heeft de beschikking over een eigen gymlokaal. Veelal moet die zaal dan nog worden gedeeld 
met een aantal andere scholen, zodat slechts het minimum van tweemaal drie kwartier 
lichaamsoefeningen kan worden gegeven. Bij de scholen die medegebruik hebben van een 
ander lokaal zijn er dertig waar de situatie onvoldoende moet worden geacht. Een aantal 
scholen beschikt over geen enkele oefengelegenheid. 
Een positief geluid kunnen we laten horen over het schoolzwemmen. Meer dan de helft der 
scholen heeft zwemles in een overdekte inrichting. Dit hangt samen met de omstandigheid 
dat de meeste scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden in de grotere 
plaatsen zijn gevestigd. Over het onderwijs als zodanig moet worden opgemerkt, dat van een 
bijzondere aanpak slechts in enkele gevallen sprake is. De kwaliteit der lessen is in de meeste 
gevallen niet hoog, goede uitzonderingen daargelaten. Het is noodzakelijk, dat men zich in 
de kringen van deze scholen ernstig gaat beraden over de volgende vragen. 
Krijgen deze kinderen althans dezelfde begeleiding op het gebied der lichamelijke opvoeding 
als de kinderen die de scholen voor gewoon lager onderwijs bezoeken? Op welke manier 
kunnen de lessen worden aangepast aan de specifieke behoefte van deze kinderen ? Dient er 
ook een speciale bewegingstherapie gegeven te worden voor het bestrijden van de somati-
sche oorzaken der leermoeilijkheden? 
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Van de benadering van de laatste vraag zagen wij in de school te Eelde een eerste begin. 
Belangrijk is ook de vraag door wie de lichaamsoefeningen moeten worden gegeven. Thans 
vinden wij verschillende oplossingen. Het komt ons voor dat het belangrijk is dat de klasse-
leerkracht bij dit werk blijft ingeschakeld. Wij achten het mogelijk dat een vakleerkracht bij 
dit onderdeel nuttige hulp verleent. Het is dan echter noodzakelijk dat hij in het totaal van de 
schoolarbeid wordt ingeschakeld en de diverse stafvergaderingen bijwoont. Op deze manier 
kan hij een waardevol lid worden van het team dat met de zorg voor deze kinderen is 
belast. 
In enkele gevallen troffen wij vakleerkrachten aan die slechts enkele uren aan deze scholen 
werkzaam zijn. Dit lijkt ons een minder gewenste toestand. Enerzijds kan de desbetreffende 
vakleerkracht door het vele andere werk waarmee hij is belast zich niet voldoende in de eigen 
problematiek der lom-scholen inwerken, anderzijds menen de klasseleerkrachten dat zij door 
de aanwezigheid van de vakleerkracht zijn ontslagen van het geven van dit deel van het 
onderwijs. Wij stellen ons voor dat, indien een vakleerkracht werkzaam is, de klasseleer-
kracht in de regel bij zijn lessen aanwezig dient te zijn. Hij is in staat de vakleerkracht in te 
lichten over de aard en de moeilijkheden der verschillende leerlingen. Dit lijkt ons minder 
nodig indien de vakleerkracht fulltime aan de school is verbonden. Dit is mogelijk indien de 
vakleerkracht aan de school ook andere taken, b.v. het geven van handenarbeidlessen, 
vervult. 
Met nadruk wordt hier vastgesteld dat er verschillende goede oplossingen zijn, en dat derhalve 
de oplossing voor iedere school afzonderlijk behoort te worden bezien. Naast vakleerkrachten 
met de lagere of middelbare bevoegdheid treffen wij in deze scholen ook andere specialisten 
aan die zich met de lichamelijke opvoeding bezighouden. Zo komt het voor dat ritmiek wordt 
gegeven door een logopediste of een dansleraar(es). Ook troffen wij een heilgymnast aan die 
de kinderen individueel of in zeer kleine groepjes een vorm van bewegingstherapie gaf. Het is 
van belang dat dergelijke proeven worden genomen. Wel moet voorkomen worden dat 
deze specialistische hulp gaat dienen als vervanging van dc normale lessen in lichaamsoefe-
ningen. Dc algemene hulp komt op de eerste plaats, daarna volgt zo mogelijk de meer ge-
differentieerde begeleiding. 
Het is noodzakelijk dat op korte termijn directe hulp aan de leerkrachten wordt geboden door 
het organiseren van cursussen. Door deze cursussen kan wellicht een brug worden geslagen 
tussen theorie en praktijk, die op het ogenblik nog sterk divergeren. 
Het volgende overzicht bevat gegevens over het aantal scholen cn hun accommodatie. 

Totaal aantal scholen 57 
Scholen met eigen lokaal I 0 

Scholen met gebruik ander lokaal (voldoende) 2 
Scholen zonder zaal, speellokaal en geen medegebruik 6 
Idem (onvoldoende) 30 
Scholen met eigen speelplaats 31 
Scholen zonder speelplaats 26 
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Scholen die over sportveld beschikken 4 
Scholen die zwemmen in overdekte inrichting 33 
Scholen die zwemmen in onoverdekte inrichting 4 
Scholen die niet deelnemen aan zwemonderwijs 20 

Aanvullende gegevens 

Door de inspecteur voor de lichamelijke opvoeding bij het buitengewoon lager onderwijs 
werden de volgende besprekingen enz. gehouden. 

Conferenties 9 dagen 
Vergaderingen 76 
Besprekingen elders 154 
Besprekingen ten kantore 25 
Schoolbezoeken 60 

Slotbeschouwing 

Wanneer wij aan de hand van dit verslag dc situatie ten aanzien van de lichamelijke opvoe-
ding bij het buitengewoon lager onderwijs overzien, dan is het duidelijk dat, hoewel er reden 
is voor voldoening, een bevredigende situatie niet is bereikt. Zelfs moet worden vastgesteld 
dat bijvoorbeeld ten aanzien van de materiële voorzieningen van een relatieve achteruitgang 
kan worden gesproken. Zoals reeds is gezegd moeten wij de oorzaak hiervan zoeken in de 
snelle groei van het aantal scholen enerzijds en de zeer beperkte mogelijkheden tot nieuwbouw 
en uitbreiding der gebouwen anderzijds. 
Verbetering van het onderwijs als zodanig kan slechts worden bereikt, indien er een coördi-
natie ontstaat tussen het werk van de verschillende instanties die met de verbetering van het 
niveau van het onderwijs zijn belast. Wij denken hier in het bijzonder aan het nut van overleg 
tussen de pedagogische centra en de inspectie voor de lichamelijke opvoeding bij het buiten-
gewoon lager onderwijs. In de voorafgaande jaren is de lichamelijke oefening meermalen 
onderwerp geweest van cursussen die door deze centra werden georganiseerd. In de meeste 
gevallen werden deze cursussen in overleg met de inspecteur voor de lichamelijke opvoeding 
voorbereid. Deze cursussen maakten echter geen deel uit van een weloverwogen plan. 
Wij zouden het van belang achten indien de inspectie cn de centra in nauwe samenwerking 
een plan voor een aantal jaren zouden kunnen opstellen. Ook over de aard en dc organisatie 
der cursussen zou overleg kunnen worden gepleegd. Zo is gebleken dat meerdaagse con-
ferenties waarbij het terrein der lichamelijke oefening van een bepaalde groep van scholen 
voor buitengewoon lager onderwijs aan de orde werd gesteld, meer effect hebben dan een 
cursus bestaande uit een aantal lessen die bijvoorbeeld eens per veertien dagen worden gege-
ven. Met schoolbezoeken alleen kan niet de noodzakelijke hulp worden geboden. Daarom 
bestaat het voornemen in de komende jaren een groot aantal cursussen te organiseren, uiter-
aard bij voorkeur in nauw contact met de pedagogische centra. 
Verder is overeengekomen dat de verschillende leden van de inspectie voor de lichamelijke 
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opvoeding verschillende aspecten of onderdelen in de loop van dit jaar in het bijzonder zullen 
bezien. Bij de verdeling der taken is rekening gehouden met persoonlijke voorkeur en aanleg. 
Teneinde een zekere eenheid te bereiken bij de beoordeling van de kwaliteit van het onder-
wijs zullen enige malen gemeenschappelijke schoolbezoeken worden verricht, die op de 
werkvergadering uitvoerig zullen worden besproken. De uitwerking van gemeenschappe-
lijke richtlijnen, waarmee in de eerste maanden na de uitbreiding van de inspectie reeds een 
begin is gemaakt, zal worden gecontinueerd. 
Teneinde eenzijdigheid bij het werk te voorkomen, zullen de consulenten die thans in hoofd-
zaak zijn belast met het werk op scholen voor zakzinnigen, de algemene vergaderingen 
onder leiding van de hoofdinspecteur blijven bijwonen. Hierdoor blijven eventuele verschui-
vingen in dc toekomst mogelijk. 

228 



t« _.:V*./if . V . . .it',,''.i >, . . . V 

VIII. V E R S L A G V A N D E B O U W K U N D I G H O O F D I N S P E C T E U R 

V A N H E T L A G E R O N D E R W I J S 

Afhandeling en beoordeling van de bouwplannen 

De nieuwbouw- en uitbreidingsplannen welke dit jaar werden afgehandeld, omvatten in 
totaal 2537 les- en 78 gymnastieklokalen. 
Met die van een groot aantal restauratie- en vcrbouwingsplannen beliepen de ramingen in 
totaal rond f113 230 0 0 ° -
Hoewel het prijsniveau op de bouwmarkt voortdurend een zekere stijging vertoont, was 
deze gedurende dit jaar niet van zodanige aard dat de inschrijvingen bijzondere moeilijk-
heden opleverden. 
Bij het begin van dit jaar kon een naoorlogse beperkingsmaatregel worden opgeheven, 
i.c. die ten aanzien van de aanleg van een centrale verwarmingsinstallatic in de kleine school-
gebouwen. Tot dusverre gold, dat een dergelijke installatie pas kan worden aangebracht in de 
kleuterscholen met tenminste drie en in dc scholen voor het lager onderwijs met tenminste 
vier lokalen. Thans kunnen alle schoolgebouwen, mits van z.g. permanente kwaliteit, van een 
centrale verwarmingsinstallatie worden voorzien, onafhankelijk van het aantal lokalen dat 
zij omvatten. 
Bij bestaande schoolgebouwen zal van geval tot geval moeten worden nagegaan of het ge-
bouw nog zo lang dienst zal doen, dat dc c.v.-installatie in de daarvoor gestelde termijn van 
15 a 20 jaren zal kunnen worden afgeschreven. Wanneer dit duidelijk niet het geval is of wan-
neer het gebouw in bouwtechnisch opzicht bezwaar oplevert, zal op andere wijze in de 
verwarming moeten worden voorzien. 
Helaas is de toestand nog zo, dat vele oude schoolgebouwen nog enige jaren dienst zullen 
moeten doen, hoewel zij zowel uit schooltechnisch als uit bouwtechnisch oogpunt nodig door 
een nieuw gebouw zouden moeten worden vervangen. Het nog in enigszins redelijk bewoon-
bare toestand houden van deze objecten vergt betrekkelijk hoge kosten en betekent maar al te 
vaak goed geld naar kwaad geld gooien. 

Seriebouw en bouwsystemen 
In navolging van Rotterdam hebben in de loop van dit jaar een aantal gemeenten en groepen 
van gemeenten pogingen ondernomen door middel van seriebouw in het tekort aan school-
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ruimte te voorzien. In de randstad Holland en de industriegebieden neemt dit tekort voort-
durend toe, doordat de uitvoering van een groot aantal bouwklare plannen stagneert door 
het niet afkomen van de rijksgoedkeuring. 
Voor de medewerking tot seriebouw wordt door het departement van Volkshuisvesting als 
eis gesteld dat de serie in de eerste plaats tenminste 6 stuks geheel of nagenoeg geheel aan 
elkaar identieke schoolgebouwen omvat, opdat het z.g. repetitie-element arbeidsbesparing 
van enige betekenis op kan leveren. Daarnaast wordt als eis gesteld, dat een bouwmethode 
of bouwsysteem wordt gekozen waarvan naar het oordcel van het genoemde departement 
een duidelijke arbeidsbesparing kan worden verwacht. 
Helaas is het aantal bouwsystemen dat naar het oordeel van genoemd ministerie aan deze 
voorwaarde voldoet, nog uitermate gering. 
Te Schiedam cn in enkele andere randgemeenten van Rotterdam werd dc rijksgoedkeuring 
verleend voor de bouw van een aantal schoolgebouwen en gymnastieklokalen in aansluiting 
op de in uitvoering zijnde Rotterdamse seriebouw. 
Te Utrecht kon de medewerking van het departement van volkshuisvesting en bouwnijver-
heid voor een seriebouw worden verkregen, mede op grond van de omstandigheid dat ge-
durende de eerstkomende jaren de omvangrijke uitbreiding van de universiteit aldaar een 
aanzienlijk deel van de plaatselijke bouwcapaciteit zal vorderen, en het derhalve van belang is 
dat vóórdien nog zoveel mogelijk het tekort aan schoolruimte bij het lager onderwijs wordt 
ingelopen. . 
Aangezien deze serie, omvattende 6 g.l.o.-scholen van 7 lokalen, 2 g.l.o.-scholen van 14 
lokalen, 1 uloschool van 12 lokalen, 1 uloschool van 15 lokalen cn 2 gymnastieklokalen, in 
een betrekkelijk kort tijdsbestek moet worden voltooid, werden hiertoe de Rotterdamse 
ontwerpen overgenomen cn werd de bouw opgedragen aan het aannemersbedrijf dat de 
Rotterdamse seriebouw uitvoert. 
Te Enschede is een aanvang gemaakt met een seriebouw van in totaal 43 lokalen ten behoeve 
van het g.l.o., het ulo en het kleuteronderwijs, die in een tijdsbestek van ca. 2 jaren zal worden 
uitgevoerd in het bouwsysteem van de Rotterdamse seriebouw, maar volgens ontwerp van 
de eigen dienst van gemeentewerken. 
Naast deze omvangrijke projecten moet ook worden genoemd de bouw in serie van een 
aantal scholen te Leiden volgens het bouwsysteem H.B. 80. Ten aanzien van dit systeem en 
het bouwsysteem De Lage Landen, volgens hetwelk een school te Papendrecht wordt ge-
bouwd, wordt nog door het departement van volkshuisvesting en bouwnijverheid nagegaan, 
in welke mate besparing op vakarbeid wordt verkregen. 

Gymnastieklokalen en sporthallen 

De grote behoefte aan gymnastieklokalen leidde dit jaar tot enkele vermeldenswaardige 
initiatieven. . , 
Te Enschede, de textielstad met een omvangrijke industriebevolking, voor wie naast de 
geestelijke ook de lichamelijke opvoeding en ontspanning, mede uit het oogpunt van vrije-
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tijdsbesteding, van bijzonder belang is, werd een bouwprogramma opgesteld van de lokalen 
die gedurende de eerstkomende jaren nodig zullen zijn. 
Dit programma omvat enkele tientallen lokalen, gedifferentieerd naar de behoefte van 
uitsluitend scholen voor gewoon lager onderwijs en naar de behoefte van de ulo-, de middel-
bare scholen, etc, waarbij tevens in het buitenschools gebruik door verenigingen voorzien 
wordt. Aan de hand van deze planning zal op de duur op systematische wijze in de behoefte 
aan gymnastieklokalen kunnen worden voorzien. Voor een industriebevolking met de 
betrekkelijk eenzijdige textielarbeid is een dergelijke voorziening van bijzondere waarde. 
Als eerste aanloop kon met het z.g. vijfzalenplan worden gestart. Dit plan omvat uitsluitend 
gymnastieklokalen ten behoeve van het lager onderwijs, hoewel zij uiteraard onder de huidige 
omstandigheden vooralsnog ook intensief door verenigingen kunnen worden gebruikt. De 
oefenzaal heeft de voor het lager onderwijs voorgeschreven minimumafmetingen van 
io — 20 m. De kleed- cn wasaccommodatie is tot de meest eenvoudige beperkt. 
Doordat men verder de constructie en de afwerking uiterst sober, maar toch doelmatig wist 
te houden, bedroegen de bouwkosten van elk gymnastiekgebouw, inclusief de luchtverwar-
mingsinstallatie, slechts rond f 90 000 bij uitvoering in een serie van vijf stuks. 
Deze prijs was mede mogelijk doordat het aannemersbedrijf de onderscheidene lokalen 
onmiddellijk na elkaar, in z.g. continue bouw, kon uitvoeren. 
De eerste lokalen van dit project werden reeds eind 1960 in gebruik genomen, terwijl in de 
loop van dit jaar de gehele serie werd voltooid. 
Aansluitend aan deze serie is thans een ontwerp voor een groter lokaaltype in voorbereiding, 
hetwelk eveneens in serie zal worden gebouwd zodra de desbetreffende urgentieverklaringen 
kunnen worden verkregen. 
Een soortgelijk initiatief is het zgn. 100-lokalenplan van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Ook hier vormt een gymnastieklokaal van eenvoudige opzet de eerste aanloop, 
waarbij in het bijzonder aan de behoefte en de mogelijkheden in kleine plattelandsgemeenten 
is gedacht. Of en in hoeverre deze plannen binnen afzienbare tijd zullen worden verwezen-
lijkt, is uiteraard sterk afhankelijk van de mate waarin bouwvolumen beschikbaar wordt 
gesteld. 
Parallel aan de behoefte aan gymnastieklokalen loopt de behoefte aan de grotere sporthallen, 
waarin zaalsporten en sportmanifestaties plaats kunnen vinden. In een aantal gemeenten 
bestaan plannen voor dergelijke sporthallen, die verkregen kunnen worden door samenvoe-
ging van een aantal gymnastieklokalen, zodat deze gebouwen op twee manieren kunnen 
worden gebruikt. 
Op het eerste gezicht is deze combinatievorm aantrekkelijk; bij verdere uitwerking der 
plannen blijken er zich echter moeilijkheden voor te doen. 
In het rapport Sporthallen, verschenen in dc Blauwe Reeks van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten, wordt er de aandacht op gevestigd dat een sporthal in wezen een geheel 
ander gebouw is dan een gymnastieklokaal. Op de eerste plaats zijn de vloerafmetingen 
welke voor zaalsporten nodig zijn, een veelvoud van die van een goed geoutilleerd gym-
nastieklokaal van b.v. 11 — 21 m 2 . Verder is de vereiste zaalhoogte van tenminste ca. 7.00 m 
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aanzienlijk meer dan de hoogte welke voor een gymnastieklokaal wenselijk is, t.w. ca. 
5.50 m. 
Voor wedstrijden en sportmanifestaties dient een enigszins behoorlijk geoutilleerde sporthal 
bovendien de beschikking te hebben over een toeschouwersaccommodatie in de vorm van een 
tribune, een garderobchal, etc. etc. 
De samenvoeging van b.v. 3 gymnastieklokalen van ca. 12 X 21 m tot een sporthal van 
ca. 36 X 21 m, waarbij deze laatste door middel van wegschuifbare of opvouwbare lichte 
separatiewanden kan worden onderverdeeld in 3 gymnastieklokalen, blijkt voor deze 
laatste het bezwaar te hebben van een te geringe geluidwering tussen de zalen onderling. Bij 
een op deze wijze geformeerde sporthal kon dit worden geconstateerd. 
Doordat dergelijke separatiewanden vanwege dc noodzakelijke beweegbaarheid een be-
trekkelijk lichte constructie dienen te hebben bij een bepaalde stijfheid, doch anderzijds van-
wege het noodzakelijk geluidwerend vermogen een zware dan wel een zeer slappe constructie 
nodig is, vormen zij een moeilijk op te lossen technisch probleem. 
Verder vormt de daglichttoetreding via ramen een vraagstuk apart. Aangezien met het oog 
op de gewenste afmetingen van de sporthal de gymnastieklokalen met hun lange zijde tegen 
elkaar moeten liggen, kunnen deze lokalen uitsluitend aan een der korte zijden - dus aan een 
kopwand - van buitenramen worden voorzien. Ook de beide buitenste lokalen kunnen met 
van ramen in de langswand worden voorzien, omdat deze wanden als kopwand van de 
sporthal fungeren en kopwanden met het oog op balspelen gesloten moeten zijn. De enige 
oplossing is derhalve lichttoetreding via het dak, welke voor beide bestemmingen tot nu toe 
als weinig aantrekkelijk wordt aangemerkt. 
De genoemde voorzieningen, welke voor een sporthal nodig zijn, alsmede de grote dak-
overspanning in de breedte, maken dat de bouwkosten van een dergelijke hal aanzienlijk 
hoger komen te liggen dan die van drie afzonderlijke gymnastieklokalen met afmetingen 
van 12 X 21 m. Door hiertegenover te stellen dat deze hogere kosten geheel of ten dele 
kunnen worden gecompenseerd door de sporthal ook voor tentoonstellingen, concerten, etc. 
etc. te gebruiken, is men bij het schaap met vijf poten aangeland. De drie oorspronkelijke 
gymnastieklokalen zijn dan nauwelijks meer als zodanig bruikbaar. Zeer terecht wordt der-
halve in eerder genoemd rapport Sporthallen gesteld, dat een sporthal ook voor onderwijs-
doeleinden kan worden gebruikt, met name in het bijzonder voor balspelen, doch niet voor 
lichamelijke oefeningen waarbij het initiatief van de leraar op de voorgrond staat. Veeleer 
leent de grote sporthal zich voor een combinatie met tentoonstellingsruimte of anderszins, 
doch stellig niet voor combinatie met een aantal gymnastieklokalen. 
Een tussenvorm is de z.g. kleine sporthal van ca. 15 X 26 m, die geschikt is voor de beoefe-
ning der z.g. kleine zaalsporten als volleybal en basketbal door sportverenigingen op de 
daarvoor officieel vastgestelde veldafmetingen. (Dc voor middelbare scholen en nijverheids-
scholen gebruikelijke maat van 12 X 21 m leent zich zeer wel voor deze balspelen op dc 
velden van minimale afmetingen). Een dergelijke hal kan echter uitsluitend als één gymnas-
tieklokaal dienen en is bovendien aanzienlijk duurder dan een gewoon gymnastieklokaal. Het 
accent ligt daarbij duidelijk op het vcrenigingsgebruik, zodat voor de verstrekking van het 
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bouwvolumen de sector Bijzondere Gebouwen daarvoor de meest aangewezene is en niet de 
sector Onderwijsgebouwen. 
Teneinde op de duur tot een goede voorziening te komen ten aanzien van het onderwijs in 
lichamelijke oefening, het verenigingsgebruik en sportmanifestaties, kan het van belang zijn 
dat streeksgewijze een planning in de voorziening van kleine en grote sporthallen wordt 
gemaakt. 
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V E R S L A G V A N D E H O O F D I N S P E C T E U R V A N H E T 

K W E E K S C H O O L O N D E R W I J S 

Algemeen 

De snelle toename van liet aantal leerlingen van de kweekscholen gedurende de laatste 
jaren is een verschijnsel waaraan in dit jaarverslag enige bijzondere aandacht zal worden be-
steed. Enkele cijfers die deze groei registreren, zijn wellicht voldoende om de belangstelling 
van de inspectie voor deze ontwikkeling in het kweekschoolonderwijs tc motiveren. 
Op 16 september 1956, toen de kweekschool in haar nieuwe vorm voor het eerst volledig 
was uitgegroeid, bedroeg het totale aantal leerlingen 16 178, terwijl op 16 september 1960 
dit aantal was gestegen tot 22 712. Dit betekent een toename van 6524 leerlingen of, in pro-
centen uitgedrukt, een stijging van ruim 40% in een periode van slechts 4 jaar. 
Dat een dergelijke ontwikkeling alle instanties die bij het kweekschoolonderwijs betrokken 
zijn, voor vele problemen stelt, is vanzelfsprekend. Uit dit geheel van problemen zal in dit 
verslag slechts één vraagstuk nader worden belicht: de kwekeling, zijn vooropleiding en zijn 
verdere schoolloopbaan als leerling van de kweekschool. Gezien deze doelstelling zal dit 
verslag zich daarom in hoofdzaak bewegen in de sfeer van de constateerbare feiten. Voor 
zover mogelijk zal echter ook een verklaring van deze feiten gegeven worden, hoewel de 
inspectie de overtuiging heeft, dat met dergelijke verklaringen en eventuele conclusies dc 
grootste voorzichtigheid betracht moet worden. Het onderzoek dat naar de vooropleiding cn 
de schoolloopbaan van de kwekelingen werd ingesteld, dient dan ook slechts beschouwd tc 
worden als een eerste verkenning van de problematiek rondom de recrutering van dc 
kweekschoolleerlingen in kwantitatief en, voor zover mogelijk, in kwalitatief opzicht. 

Het onderzoek 

Ter verkrijging van de nodige gegevens heeft de inspectie in oktober 1960 een uitgebreide 
enquête gehouden. Hiermede werd beoogd omtrent de volgende punten betrouwbare 
gegevens te verzamelen: 
1. Op grond van welke diploma's, bewijzen van overgang naar het vierde leerjaar van ccn 
school voor v.h.m.o. of partiële of volledige toelatingsexamens werden in 1955 en in 1960 
de leerlingen toegelaten tot het eerste leerjaar van de eerste leerkring = Bovendien werd hierbij 
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gevraagd naar het aantal leerlingen dat via de onderscheiden vooropleidingen werd toege-
laten. 

2. Hoe was de kweekschoolloopbaan van de i n de vorige vraag onderscheiden groepen van 
leerlingen; Daarbij werden telkens de mannelijke en de vrouwelijke leerlingen afzonderlijk 
beschouwd. 

3. Hoeveel abituriënten van het v.h.m.o. werden in 1957 tot het eerste leerjaar van de tweede 
leerkring toegelaten en met welk resultaat doorliepen zij de tweede en eventueel de derde 
leerkring; O o k hier werd het schoolsucces van de mannelijke en de vrouwelijke leerlingen 
afzonderlijk beschouwd. 

In concreto werden de kweekscholen o.m. de volgende vragen voorgelegd. 

Toelating eerste leerjaar, eerste leerkring 1960 
1. Hoeveel van de toegelaten leerlingen waren i n het bezit van een diploma of een bewijs van 
toelating; 
a. Einddiploma handelsdagschool 3-j.c. ? 
h. Einddiploma handclsdagschool 4-j.c. 2 
c. Met gunstig gevolg drie leerjaren van een gymnasium doorlopen; !) 
d. Idem van een m.m.s.; :) 
e. Idem van een h.b.s. ? l) 
f. Hoeveel leerlingen waren in het bezit van een diploma ulo B ; 
g. Idem van een diploma ulo A (met wiskunde); 
h. Hoeveel leerlingen werden toegelaten op grond van een ministeriële verklaring ? 

De nu volgende vragen 2, 3 en 4 hebben betrekking op de leerlingen die niet over een voor-
geschreven diploma, bewijs van overgang naar een 4e leerjaar van een school voor v.h.m.o. 
of een ministeriële toestemming voor toelating tot de eerste leerkring beschikken. 

2. Hoeveel leerlingen werden toegelaten na een aanvullend examen in wiskunde ; 

3. Hoeveel leerlingen werden toegelaten na een aanvullend examen in een o f meer andere 
vakken ; 

4. Hoeveel leerlingen werden alleen op grond van een volledig toelatingsexamen toe-
gelaten; (voor tabellen zie pag. 237). 

Bij deze vragen moet het volgende worden opgemerkt. 

1. V a n het onderzoek naar de schoolloopbaan van de kwekelingen werd een drietal r.-k. 
kweekscholen uitgesloten, omdat de opleiding tot onderwijzer aan deze scholen gedurende 
een jaar onderbroken wordt door het noviciaat. Verder kon een gemeentelijke kweekschool 
de vragen over de schoolloopbaan van de generatie 1955 niet beantwoorden, doordat het 
schoolarchief door brand in het ongerede was geraakt. 

2. Het was i n deze enquête o m praktische redenen niet mogelijk vertragingen in de school-
loopbaan te registreren. 
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Schoolloopbaan van de leerlingen die in 1955 tot het eerste leerjaar van de eerste leerkring 

werden toegelaten 

Aantal Geplaatst Behaalden Behaalden 
in 2e lkr. 4m 4i& 
in 1957 in 1959 m :96o 

Toegelaten met: m. v. m. v. m. m. v. 

1. eindd. hds. 3j.c. 
2. eindd. hds. 4j.c. 
3. 3 j . gymn. 1) 
4. 3 j . h.b.s. 1) 
5. 3 j . m.m.s. 1) 
6. ulo B 
7. ulo A 
8. aanv. toel. ex. 
9. voll. toel. ex. 

10. min. bewijs van toelating. 

1) Hieronder dienen ook de leerlingen gerangschikt te worden die uit een hoger leerjaar van deze 
school naar de kweekschool overgingen. 

Schoolloopbaan van de leerlingen die in 1957 tot het eerste leerjaar van de tweede leerkring werden 

toegelaten 

Aantal Behaalden Behaalden 
41a 416 
in 1959 in 1960 

Toegelaten met: m. v. m. v. m. v. 

1. gymn. A 
2. gymn. B 
3. h.b.s. B 
4. h.b.s. A 
5. diploma m.m.s. 
6. diploma onderw. 

staatsex. ie ged. 
7. min. bewijs van 

toelating. 

Opmerking: Leerlingen die tijdens hun schoolloopbaan van kweekschool veranderen, blijven geheel 
buiten beschouwing. 
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Evenmin was het mogelijk de uitslag van de herexamens voor de volledige bevoegdheid, 
die i n januari 1961 werden afgenomen, in het onderzoek te verwerken. Het onderzoek naar 
de schoolloopbaan der leerlingen heeft zich in dit onderzoek derhalve beperkt tot degenen 
die zonder doubleren de onderwijsbevoegdheid 4.1a behaalden cn voor wat dc studie voor de 
volledige bevoegdheid betreft tot degenen die zonder herexamen in september 1960 de 
volledige bevoegdheid verwierven (41b). 

3. Bij het verwerken van de antwoorden werden de drie gemeentelijke kweekscholen bij de 
groep der rijkskweekscholen gevoegd. 

Enige gegevens uit het onderzoek 

I. De vooropleiding van de leerlingen van het eerste leerjaar van de eerste 
leerkring 

Een overzicht van de vooropleiding van de leerlingen die in 1955 en i n 1960 tot het eerste 
leerjaar van de eerste leerkring werden toegelaten, benevens de verhouding tussen de onder-
scheiden groepen, uitgedrukt in procenten, is in de volgende tabel samengevat. 

T A B E L I 

Vooropleiding eerste leerjaar eerste leerkring 

1955 1960 
m. v. m. v. 

3 j . gymn. 1 % 0,6% 1,4% 1 % 
3 j - h - b - s - 4,3% 4,2% 6 % 5 % 
3 j . m.m.s. 1 % 2,6% 
u } o B - . , , 7,3% 3,9% 9,6% 3,2% 
ulo A met wiskunde 34,2% 27,6% 29,7% 19,4% 
ulo A met aanv. toel. ex. 2 % 10,3% 5,9% 14,4% 
Volledig toelatingsexamen 0,2% 2,5% ° , 2 % 1,2% 

In deze tabel komt een opvallend verschil in samenstelling naar voren tussen de groep leer-
lingen die in 1955 toegang verkreeg tot het eerste leerjaar van de eerste leerkring, en de groep 
die in 19Ó0 werd toegelaten. In 1955 vormden de bezitters van het diploma ulo A met wiskunde 
de meerderheid (61,8%). In 1960 is deze groep teruggedrongen tot de helft (49,1%); een 
achteruitgang van 12,7% van het totale aantal eersteklassers. Hiernaast neemt de groep van 
leerlingen toe die in het bezit zijn van het ulo A-dip loma maar bij het examen voor dit 
diploma geen examen hebben afgelegd in wiskunde o f in enige ander vak o f vakken genoemd 
in art. 33 van het Kweekschoolbesluit. Deze verschuiving is voornamelijk in de groep van dc 
r.-k. kweekscholen te vinden, hetgeen onderstaande tabel duidelijk aantoont. 
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T A B E L II 
Vooropleiding eerste leerjaar eerste leerkring 
(ulo A met wiskunde en ulo A met aanvullend toelatingsexamen) 

i 9 5 5

 I Q 6o 

ulo A met wiskunde m. v. m. v. 
r.-k. kweekscholen 3 M % 25,2% 23,5% 7,8% 
prot.-chr. kweekscholen 35,3% 33,1% 32 % 28,7% 
rijkskweekscholen 27 % 25,8% 36 % 25 % 

ulo A met aanv. 
toel. examen 
r.-k. kweekscholen 3 % 21,7% 10,7% 33,3% 
prot.-chr. kweekscholen 1,4% 2,5% 3 % 2,6% 
rijkskweekscholen 1,4% 2 % 2,4% 1,4% 

ulo A met wiskunde 
r.-k. kweekscholen 
prot.-chr. kweekscholen 
rij ksk weekscholen 

ulo A met aanv. 
toel. examen 
r.-k. kweekscholen 
prot.-chr. kweekscholen 
rijkskweekscholen 

3 % 
i ,4% 
1,4% 

10,7% 
3 % 
2,4% 

Wanneer men de bezetting van het eerste leerjaar van de eerste leerkring bij de drie onder-
scheiden groepen kweekscholen op hun samenstelling vergelijkt, springt het relatief geringe 
aantal vrouwelijke leerlingen in het bezit van het diploma ulo B bij dc r.-k. kweekscholen in 
het oog. W e l is er in 1960 ccn stijging merkbaar t.o.v. 1955, maar het blijft nog beneden het 
niveau van de prot.-chr. en de rijkskweekscholen, waar overigens een teruggang merkbaar is. 
Het aantal mannelijke leerlingen van de r.-k. kweekscholen in het bezit van het diploma 
ulo B is in 1960 vrijwel gelijk aan dat van de overige groeperingen. D i t is, zoals verderop 
zal blijken, een belangrijke vooruitgang van een kwalitatief zeer te waarderen groep. 

T A B E L III 
Vooropleiding eerste leerjaar eerste leerkring 

1955 1960 

m. v. m. v. 
r.-k. kweekscholen 5,2% 0,6% 9,5% 1,4% 
prot.-chr. kweekscholen 7 % 6,4% 9,5% 4,7% 
rijkskweekscholen 10 % 6,1% 10 % 4 % 

II. De vooropleiding van de leerlingen van het eerste leerjaar van de tweede 

leerkring (generatie 1957) 

Tot de tweede leerkring kunnen worden toegelaten de leerlingen die met succes de eerste 
leerkring hebben doorlopen en bovendien abituriënten van het v.h.m.o. 
Omtrent de samenstelling van de laatste groep leerlingen geeft tabel V I verdere bijzonder-
heden. 
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T A B E L IV 

Abituriënten van het v.h.m.o. in het eerste leerjaar van de tweede leer-
kring 

m. v. onder wie 11. totaal 
met m.m.s. 

rijkskweekscholen 9,6 % 19,4 % (10 %) 29 % 
prot.-chr. kweekscholen 4,7 % 14,2 % ( 6,8 %) 18,9 % 
r.-k. kweekscholen 7,2 % 10,1 % ( 8,7 %) 17,3 % 

t Q t a a l 7 % 14 % ( 8,4 %) 21 % 

III. Het schoolsucces van de onderscheiden groepen 

Zoals reeds werd opgemerkt is bij het onderzoek naar de schoolloopbaan van de leerlingen 
die in 1955 tot het eerste leerjaar van de eerste leerkring werden toegelaten, alleen nagegaan 
hoeveel leerlingen zonder vertraging de kweekschool doorlopen hebben. In een volledige 
kweekschoolopleiding moeten de leerlingen twee officiële examens afleggen, terwijl de 
overgang van de eerste naar de tweede leerkring een semi-officieel karakter heeft. 
De derde leerkring wordt gevolgd door 98 % van de mannelijke leerlingen in het bezit van 
de onderwijsbevoegdheid 41a, terwijl ongeveer 3 3 % van de vrouwelijke leerlingen opteert 
voor de opleiding voor de volledige bevoegdheid (4.1b). Deze laatste groep is in de regel sterk 
geselecteerd en de studieresultaten welke deze geselecteerde groep behaalt, zijn zeker niet 
normatief voor alle vrouwelijke leerlingen die slaagden voor het examen tweede leerkring 
(41a). 

T A B E L V 

Schoolloopbaan van de leerlingen die in 1955 tot het eerste leerjaar van de eerste leerkring werden 
toegelaten 

september 1955 september 1957 juni 1959 september 1960 
ie leerj. ie leerkr. ie leerj. 2e leerkr. ex. 2e leerkr. ex. 3e leerkr. 

m. v. m. v. m. v. m. v. 
100% 100% 79,4% 89% 68,2% 81,7% 44,7% 21,9% 

Behalve dc leerlingen die in 1955 tot het eerste leerjaar van de eerste leerkring werden toe-
gelaten, legden dc leerlingen die in 1957 toegang verkregen tot het eerste leerjaar van de 
tweede leerkring (abituriënten van het v.h.m.o.) in 1959 en in 1960 examen af voor respectie-
velijk 41a en 41b. H u n schoolsucces wordt in tabel V I aangegeven. 
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T A B E L VI 

Kweekschoolloopbaan van de abituriënten van het v.h.m.o. die in 1957 
tot het eerste leerjaar van dc tweede leerkring werden toegelaten. 

september 1957 juni 1959 september 1960 
ie leerj. 2e leerkr. ex. 2e leerkr. (41a) ex. 3e leerkr. (41b) 

m. v. m. v. m. v. 
100% 100% 87,3% 87,8% 58% 30,4% 

Het zou onjuist zijn het schoolsucces van de abituriënten van het v.h.m.o. die in 1957 het 
kweekschoolonderwijs kozen, te vergelijken met de studieresultaten van de leerlingen die in 
1955 tot het eerste leerjaar van de eerste leerkring werden toegelaten. Evenals de twee hoogste 
leerjaren van het v.h.m.o. en het daaropvolgend eindexamen nog een sterk selectieve functie 
hebben, heeft de eerste leerkring van de kweekschool een niet te verwaarlozen selectieve 
werking (zie tabel V ) . Een vergelijking van de studieresultaten van de onderscheiden groepen 
dient zich dan ook te beperken tot de leerlingen die in 1957 toegang kregen tot het eerste 
leerjaar van de tweede leerkring. Enerzijds is dit een groep leerlingen die via de eerste leer-
kring in de tweede leerkring is opgenomen, anderzijds betreft het de leerlingen die na het 
behalen van een diploma aan een school voor v.h.m.o. aan hun studie voor onderwijzer 
begonnen. Tabel VII geeft een overzicht van de resultaten behaald door deze twee groepen. 

T A B E L VII 

Vergelijking van de schoolresultaten van de abituriënten van de eerste leerkring met die van het 
v.h.m.o. 

1957 1959 1960 
ie leerj. 2e leerkr. ex. 2e leerkr. (41a) ex. 3e leerkr. (416) 

m. v. m. v. m. v. 
abituriënten ie leerkring 100% 100% 86 % 91,7 % 56,3% 24,5% 
abituriënten v.h.m.o. 100% 100% 87,3% 87,8% 58 % 30,4% 

Enkele kanttekeningen 

1. Het is bepaald verontrustend dat zoveel vrouwelijke leerlingen van de r.-k. kweekscholen 
bij het behalen van het diploma ulo A geen examen hebben afgelegd in wiskunde (zie de 
tabellen I en II). D i t betekent dat zij in de laatste jaren van hun ulo-opleiding geen wiskunde-
onderwijs hebben gevolgd, en het is zelfs mogelijk dat zij nooit in schoolverband wiskunde-
onderwijs hebben ontvangen. N u is de kweekschool wel verplicht dergelijke adspirant-
leerlingen een wiskunde-examen af te nemen, maar omtrent het niveau en de resultaten van 
dit aanvullend wiskunde-examen behoeft men zich geen enkele illusie te maken. 
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D c inspectie heeft bij enkele kweekscholen, naar aanleiding van de gehouden enquête, de gang 
van zaken bij dit aanvullend wiskunde-examen bij wijze van steekproef nader onderzocht en 
daarbij het volgende geconstateerd. 
Aan één kweekschool meldden zich 44 kandidaten voor het eerste leerjaar van de eerste leer-
kring. V a n deze 44 kandidaten moesten 37 een aanvullend wiskunde-examen afleggen. Twee 
van hen waren tijdens het toelatingsexamen afwezig en deden dit examen op een latere datum. 
D e wiskundeleraar had niet de beschikking over de cijfers van deze twee kandidaten. V o o r de 
35 overige kandidaten had hij opgaven samengesteld, die naar zijn oordeel bijzonder een-
voudig waren. D c volgende cijfers werden behaald: 23 X 1, 7 X 2, 4 X 3, en 1 X 6. Al le 
kandidaten werden toegelaten! In een eerste leerjaar van een andere r.-k. kweekschool voor 
meisjes waren 6 leerlingen in het bezit van het diploma ulo A met wiskunde. D e leraar moest 
zijn wiskunde-onderwijs afstemmen op het niveau van de overige leerlingen. O p de vraag 
van de inspectie wat voor nut zijn lessen voor deze 6 leerlingen zouden kunnen hebben, 
antwoordde hij : 'geen'. Het is niet zonder betekenis te vermelden dat deze 6 leerlingen hun 
ulo-opleiding hadden gevolgd aan gemengde r.-k. uloscholen, waar gelegenheid werd 
geboden de opleiding voor het diploma ulo A met wiskunde te volgen. 
De inspectie heeft dc indruk dat aan r.-k. uloscholen voor meisjes voor de leerlingen die 
straks een kweekschoolopleiding wil len volgen, vaak geen gelegenheid geboden wordt zich 
voor te bereiden voor het examen ulo A met wiskunde. 

2. Tabel III laat zien dat het aantal mannelijke leerlingen met ulo B als vooropleiding bij de 
r.-k. kweekscholen en ook bij de prot.-chr. kweekscholen belangrijk is gestegen. Een verge-
lijking van de schoolloopbaan van deze leerlingen, aanvangende bij het eerste leerjaar van 
de tweede leerkring, met die van de mannelijke leerlingen in het bezit van het diploma 
h.b.s.B toont aan, dat van de eerste groep respectievelijk 86,1% en 63,3% in de gestelde 
tijd en zonder herexamen voor de volledige bevoegdheid, de bevoegdheid voor onderwijzer 
(41a) en de volledige bevoegdheid (41b) heeft behaald. V o o r de tweede groep (h.b.s.B) 
bedroegen deze cijfers respectievelijk 86,5% en 65,1%. 
Het doorlopen van dc tweede leerkring door de vrouwelijke leerlingen met ulo B en die 
met h.b.s.B vertoont hetzelfde beeld; respectievelijk 93,5% en 94,7% behaalde in twee jaar 
dc onderwijsbevoegdheid 41a. 
M e n zou hieruit kunnen concluderen dat de diploma's ulo B en h.b.s.B voor een kweekschool-
loopbaan grote selectieve waarde hebben. Toch is het karakter van de kweekschoolopleiding 
meer A - dan B-gericht. D e selectieve waarde van de genoemde diploma's zal dan ook meer 
gezocht moeten worden i n het algemeen intellectuele niveau waarop de desbetreffende 
opleidingen een beroep doen, dan alleen in het exacte karakter van de begaafdheid. 

3. D e toeloop van abituriënten van het v.h.m.o. naar de kweekschool (zie tabel IV) mag mis-
schien in haar totaliteit (21 %) niet ongunstig genoemd worden, toch is bij nadere bestudering 
van de daarop betrekking hebbende tabel het beeld misschien minder rooskleurig. 
Wanneer men de leerlingen met het diploma m.m.s. buiten beschouwing laat blijkt, dat in 
1957 slechts 1,4% van de vrouwelijke leerlingen van de r.-k. kweekscholen in het bezit was 
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van het diploma gymnasium of h.b.s. Bi j de rijkskweekscholen is de deelname van de gym-
nasiasten en h.b.s.'ers, zowel mannelijke als vrouwelijke, het talrijkst, terwijl bij de prot-.chr. 
kweekscholen het aantal mannelijke leerlingen in het bezit van een van deze diploma's het 
laagste is. 
M e t opzet werd zojuist gezegd: 'het beeld (is) misschien minder rooskleurig'. M e n kan dit 
niet met zekerheid zeggen, want men beschikt niet over gegevens die een meer positieve 
uitspraak wettigen. Met name zou men hiervoor dienen te weten wie als afgestudeerden van 
het v.h.m.o. de kweekschoolopleiding kiezen. Zij hebben immers vele mogelijkheden. Dat bij 
een keuze uit deze veelheid intellectuele en sociale factoren een rol spelen, is we l duidelijk. Het 
zou bepaald van belang zijn te weten, welke zuigkracht de verschillende studiemogelijkheden 
op de abituriënten van het v.h.m.o. en ook op de bezitters van het diploma ulo B uitoefenen. 
Hieruit zou mogelijk ook een verschil in kwaliteit naar voren treden; de h.b.s.'er die een 
universitaire studie kiest, zal vermoedelijk in de regel intellectueel op hoger niveau staan dan 
hij die de onderwijzersopleiding kiest. 

Niet ten onrechte maakt men zich bezorgd over het verschijnsel, dat men wel eens aanduidt 
met 'de vlucht uit het lager onderwijs'. M e n mag immers wel zonder verder bewijs aannemen 
dat zij die naar een andere vorm van onderwijs overgaan, in kwalitatief opzicht tot de beste 
leerkrachten behoren. Het is echter nog zeer de vraag of dit we l zó ernstig is; zij hebben in 
ieder geval het basisonderwijs verschillende jaren gediend. Een veel ernstiger toestand zou 
ontstaan wanneer deze hoog gekwalificeerde leerlingen i n toenemende mate de kweek-
school zouden voorbijgaan. In hoeverre dit nu al werkelijkheid is, is niet te zeggen, en daar-
door is dit een benauwende vraag, temeer daar de beroepskeuze van de studerende jeugdigen 
mede beïnvloed wordt door dc conjuncturele situatie. Gezien vanuit dit standpunt heeft het 
onderwijs dc huidige conjunctuur tegen. 

4. M e t verwijzing naar tabel V I kan met voldoening worden geconstateerd, dat de eerste 
leerkring in het geheel van de beroepsvorming van de onderwijzer een positieve functie heeft. 
Tijdens de eigenlijke beroepsvorming, die in de tweede cn de derde leerkring wordt verzorgd, 
blijken de abituriënten van de eerste leerkring een studieresultaat te bereiken dat gelijkwaardig 
is aan dat van de gediplomeerden van het v.h.m.o. Het zou de moeite waard zijn te overwe-
gen o f aan de overgang van de eerste naar de tweede leerkring een maatschappelijke erken-
ning verbonden kan worden. Dat hierbij dan onmiddellijk gedacht moet worden aan zekere 
waarborgen omtrent het bereikte niveau van het onderwijs is vanzelfsprekend. 

5. D e eisen van toelating tot de kweekschool vertonen een grote verscheidenheid. In con-
creto zijn de toegangswegen tot de eerste en de tweede leerkring van de kweekschool in de 
enquête aangegeven. De grote diversiteit in de toelatingseisen heeft tot gevolg, dat de groep 
leerlingen van het eerste leerjaar van de eerste leerkring en die van het eerste leerjaar van de 
tweede leerkring een heterogeen karakter heeft. Vanuit onderwijskundig standpunt gezien 
rijzen hier enkele vragen waaraan de inspectie meent enige aandacht te moeten schenken. 

a. Het is duidelijk dat ieder schooltype, en zeker de kweekschool, een eigen karakter heeft. 
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D i t houdt in dat èn van de docenten èn van de leerlingen van het eerste leerjaar van de eerste 
en van de tweede leerkring een groot aanpassingsvermogen wordt gevraagd. In het algemeen 
verloopt deze uniformering van het leerlingenpotentieel schijnbaar vrij rustig. Het is echter 
de vraag of deze uniformering als een ideaal beschouwd moet worden. D e kweekschool heeft 
door het systeem van de keuzevakken wel enige mogelijkheden o m de gedifferentieerde 
aanleg en vooropleiding van haar leerlingen tegemoet te treden, maar men zou in deze r ich-
ting ook verder kunnen denken, meer in het bijzonder voor de eerste leerkring. 

b. D e studieresultaten van naar hun vooropleiding onderscheiden groepen liepen, zoals te 
verwachten was, uiteen. D e grote groep leerlingen met ulo A als vooropleiding bleef met 
haar schoolsucces beneden het gemiddelde, en dit geldt zowel voor de mannelijke als voor 
de vrouwelijke leerlingen. 
Vergelijkt men het schoolsucces van de vrouwelijke met dat van de mannelijke leerlingen 
met eenzelfde vooropleiding, dan bereiken de vrouwelijke leerlingen steeds een merkbaar 
betere prestatie dan de mannelijke leerlingen. Het is gevaarlijk hiervoor oorzaken aan te 
wijzen, maar het is misschien wel nuttig enkele suggesties te doen. 
Mogeli jk moet het verschil gezocht worden in het intellectuele vlak. D i t lijkt niet onaanneme-
lijk wanneer men uitgaat van de gedachte, dat de mannelijke leerlingen geneigd zijn op de 
scala van mogelijkheden voor verdere studie zo hoog mogelijk te kiezen en daarom de kweek-
school voorbijgaan. 
Een tweede mogelijke verklaring voor het geconstateerde feit houdt verband met het milieu 
waaruit de leerlingen voortkomen. Het lijkt waarschijnlijk dat het milieu waaruit de vrouwe-
lijke leerlingen voortkomen in maatschappelijk en cultureel opzicht gunstig afsteekt tegen dat 
van de mannelijke leerlingen. Dat dit op de studieresultaten van de vrouwelijke leerlingen 
een gunstige invloed zal hebben, zal wel geen tegenspraak oproepen. 
Eens te meer moge hieruit blijken dat een voortgezette, nauwkeurige studie van de samen-
stelling van de kweekschoolbevolking van eminent belang is. 

De speciale didactiek in de tweede leerkring 

V o o r dit onderdeel heeft de nieuwe kweekschool zijn vo rm nog niet gevonden. Dat is be-
paald geen geheim. Het betreft hier immers een visitekaartje van de opleiding. Aan zijn 
lessen in de Nederlandse taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en biologie 
beoordeelt men het nieuwe type onderwijzer. D e buitenwacht is gewoonlijk gauw klaar 
met dat oordeel: 'Ze kunnen niets meer en ze weten niets meer'. 
W i e echter het kweekschoolbedrijf gedurende de laatste acht jaren aan de binnenkant mee-
gemaakt heeft, heeft geen behoefte aan deze negatieve waardering. Integendeel, wat aan vele 
scholen, dank zij het elan en de ijver van onze leraren, veelal in zeer gewaardeerde samen-
werking met de pedagogische centra, bereikt is, stemt tot eerbied en dankbaarheid. 
Maar men mag van de nieuwe kweekschool geen wonderen verwachten. W e zijn blij eindelijk 
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een kweekschoolwet te hebben waarin onze opdracht duidelijk te vinden is: geen instituut 
voor voortgezette algemene ontwikkeling, geen onmachtige poging tot wetenschappelijke 
arbeid, maar een gedegen beroepsopleiding voor jonge mensen die een bescheiden taak krijgen 
bij de overdracht van onze cultuur aan jongere generaties. Een klare en juiste doelstelling. 
Jammer alleen, dat er in Nederland geen instituut bestond om onze leerkrachten even voor 
deze nieuwe taak om te scholen. Deze wet is nu eenmaal een eersteling op didactisch terrein 
en onze leerkrachten hebben dan ook van het begin af eigen wegen moeten zoeken. 
Wie daarbij na acht jaren werken een afgerond eindresultaat verwacht, grijpt veel te hoog. 
Belangrijker is thans de vraag, of onze kweekscholen deze taak duidelijk voor ogen hebben en 
of er voortgang is in de goede richting. 
Deze voortgang is er ongetwijfeld. We merken dat aan het toenemend aantal docenten dat 
met fantasie en werkelijkheidszin wegen vindt om hun vakken dienstbaar te maken aan het 
lesgeven in de lagere school. We constateren dat eveneens aan het feit, dat de kweekschool-
docenten steeds meer de vraagbaak worden voor het leerschoolpersoneel in hun omgeving en 
een actief aandeel nemen in het samenstellen van de methoden die in de lagere school ge-
bruikt worden. 
Als we echter het geheel overzien past ons toch alleen de erkenning, dat we er nog lang niet 
zijn. Leerstof en didactiek worden nog teveel als gescheiden grootheden gezien. Vele docenten 
geven een beperkt aantal lessen over 'de didactiek van hun vakken in de lagere school' en gaan 
daarvoor en daarna verder met de behandeling van hun vak zoals zij die in de eerste leer-
kring begonnen zijn. Van een duidelijke gerichtheid op de lagere school is dan meestal geen 
sprake. 
Gewoonlijk heeft elke docent zelf de stof vastgesteld voor dat beperkte aantal didactiek-
lessen. Samenwerking met de pedagogiekleraren en de andere collega's is uitzondering. 
Op deze wijze komt de leerling in aanraking met een aantal heterogene didactische aan-
wijzingen, die elkaar soms ronduit tegenspreken en die in elk geval weinig bijdragen tot een 
harmonische didactische vorming van onze toekomstige onderwijzers. 
Wij menen een andere werkwijze te moeten voorstaan. Voor alles is het noodzakelijk, dat 
allen die aan de onderwijskundige vorming van de leerlingen meewerken, het eens worden 
over de algemene didactische principes die aan die bepaalde kweekschool zullen gelden. Het 
ligt voor de hand dat een der pedagogiekleraren hierbij optreedt als studie- en discussie-
leider, bij voorkeur een pedagogiekleraar die ook door eigen studie niet vreemd staat ten 
opzichte van de speciale didactiekvakken. Deze zou ook de nieuwe leraren in hun didactische 
werkzaamheden kunnen inleiden en coördinerend kunnen werken bij de speciale didactiek 
van zijn collega's. 
Het is de specifieke taak van de vakleraar deze algemene principes met zijn leerlingen telkens 
weer op creatieve wijze in zijn vak toe te passen; anders gezegd: zijn leerlingen te oefenen 
in het maken van lessen. Hij heeft daarmee een geheel eigen, niet door anderen over te nemen 
opdracht binnen het geheel van de onderwijzersopleiding, namelijk de didactiek te benaderen 
vanuit zijn vak. Hij alleen kan door zijn deskundigheid zijn vak op een verantwoorde wijze 
gestalte geven in de lagere school. Daarin bestaat zijn zelfstandigheid. 
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Tegelijkertijd heeft hij zich bij deze vormgeving te schikken in het mede door hem geweven 
didactische patroon dat aan zijn kweekschool gehanteerd wordt. Dat is hij verplicht aan de 
evenwichtige vorming van zijn leerlingen, en daarin bestaat zijn dienende taak ten opzichte 
van de kweekschool gemeenschap. 
Evenals voorheen zal er ook dan veelal gewoon les gegeven worden. Maar de onderwerpen 
worden nu niet gekozen ter afronding van de algemene vorming in de eerste leerkring, 
maar met het oog op hun didactische bruikbaarheid voor de beroepsopleiding in de tweede. 
Bij een goed leerprogramma voor beide leerkringen sluit trouwens het ene het andere niet 
uit. Het tekort aan lesuren dwingt tot een doeltreffend gebruik ervan! 
Er zou een aantal onderwerpen aan de orde gesteld moeten worden, dat zich leent voor zeer 
verschillende didactische verwerking, zodat aan het eind van twee jaar de voornaamste 
mogelijkheden de revue gepasseerd zijn. Elk onderwerp wordt dan eerst in een aantal lessen 
op kwcckschoolniveau behandeld. Daarna volgt in één a twee lessen de didactische verwer-
king voor de lagere school. Hiermee is overigens de taak van de leraar in de tweede leerkring 
nog niet ten einde. Hij zal zich ook met zijn leerlingen moeten bezinnen op de betekenis van 
zijn vak in het algemeen en voor de lagere school in het bijzonder, op de samenhang met de 
andere vakken en in verband daarmee op de keuze van de leerstof. Hij zal zijn kwekelingen 
moeten leren methoden en leermiddelen op hun didactische en vaktechnische kwaliteiten 
te beoordelen. Hij zal bovendien een aantal uren moeten besteden aan de regelmatige her-
haling van die stof uit de eerste en de tweede leerkring die als achtergrond kan dienen voor 
lessen in de lagere school, en die de leerlingen dus op het examen dienen te beheersen. 
Het is verheugend dat men op enkele scholen reeds lang in deze zin samenwerkt en dat op 
vele andere de noodzaak tot teamwork ingezien en de bereidheid tot een experiment in deze 
richting gevonden wordt. 
Ook de samenwerking met de leerscholen geeft niet overal aanleiding tot voldoening. De 
grote vraag naar dergelijke scholen doet wel eens afbreuk aan de kwaliteit ervan. Het blijft 
met name moeilijk in overleg tussen vakleraar, klasse-onderwijzer cn kwekeling in dc praktijk 
te proberen wat op de speciale didactickles als wenselijk naar voren gebracht is. 
Een aardige oplossing voor dit laatste probleem vonden we op een der gemeentelijke kweek-
scholen. Elke leerling van dc klassen 3 en 4 bracht daar wekelijks één schooltijd op de nor-
male wijze in de leerscholen door. Deze lessen werden alleen door de pedagogiekleraren bij-
gewoond. Daarnaast was er een vaste middag waarop de leerlingen van de klassen 3 cn 4 
geen les hadden cn waarop zij de leraren voor de speciale didactiekvakken in de leerscholen 
konden vinden. Elke leraar bleef gedurende een jaar of een half jaar in eenzelfde lagere-
schoolklas cn hij bepaalde, in overleg met het leerschoolpersoneel, in die tijd ook de gang van 
zaken voor zijn vak in die klas. 
De lessen liet hij echter geven door kleine groepjes kwekelingen, die volgens ccn opgesteld 
schema op die middagen de vakleraren in hun lagere-schoolklasscn bezochten. Na afloop van de 
lessen volgde steeds een discussie tussen leraar en kwekelingen over de gegeven lessen. 
Opzet cn uitwerking van die lessenserie kwamen in de lesuren van de betrokken docent in de 
kweekschool regelmatig aan de orde. Zo ontstond een duidelijke binding tussen leerschool 
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en kweekschool. Daarnaast werkte deze methode stimulerend voor de betrokken klasse-
onderwijzer. 
Het lijkt ons een zinvol gebruik van de leerschooluren der vakdocenten. 

De zaakvakken en de wiskunde in de eerste leerkring 
Naast de tweede en de derde leerkring is dc eerste het rustige hoekje in dc kweekschool-
wereld. Men kan er nog op traditionele wijze lesgeven cn men heeft er weinig te maken met 
dc nieuwe, nog niet overwonnen problemen van dc beroepsopleiding. 
Het is overigens de vraag of er terecht rust heerst. 
We hebben gelukkig vele malen kunnen genieten van boeiende en raak gegeven lessen, 
waarin klas en docent volledig opgingen. Zulke uren gaven ons het hartverwarmende gevoel, 
dat onderwijs zin heeft en dat het de moeite loont naar de schatten van onze cultuur tc graven. 
Het was echter ook dikwijls anders. Dan bleef het bij onbezield gepraat, soms zelfs ronduit 
ondeskundig gepraat. Wat dat laatste betreft blijft voortdurende zorg voor bevoegd gegeven 
onderwijs noodzakelijk. Er bleek in de bijgewoonde lessen een duidelijke positieve correlatie 
tussen de bevoegdheid van de docent en de kwaliteit van het onderwijs. De waarde van het 
veelgehoorde 'niet bevoegd, maar wel bekwaam', achten wij dan ook maar betrekkelijk. 
Het tekort aan bevoegde leerkrachten dwingt ons nu eenmaal gebruik te maken van onbe-
voegde, maar van hen mag dan ook verwacht worden dat ze hard studeren en niet te veel 
lessen aanvaarden. 
Waar dat laatste het geval was kon men steeds op onze volle waardering rekenen. Naast de 
bevoegdheidskwestic vragen ook de heterogene vooropleiding, de stofkeuze en de wenselijk-
heid van differentiatie in deze leerkring om aandacht en bezinning. 
We hopen dat de voorgenomen ccrstc-leerkringexperimenten der pedagogische centra een 
waardevolle bijdrage tot dc oplossing van deze vraagstukken zullen leveren. 

Kennis van het culturele en maatschappelijke leven 
Nu we in dit verslag zoveel aandacht geschonken hebben aan de speciale didactiek en haar 
problemen, willen we over de andere nieuweling, dc kennis van het culturele en maatschappe-
lijke leven, ditmaal kort zijn. Het vak mag zich in een veelzijdige belangstelling verheugen, 
getuigen de vele artikelen, inleidingen en discussies die eraan gewijd worden. In het algemeen 
is de waardering gunstig. Terecht naar onze mening. We hebben hier te maken met een ge-
slaagde poging de onderwijzer in het volle leven te halen. 
Aan vrijwel alle kweekscholen wordt het vak met liefde en enthousiasme gegeven, soms 
zelfs met teveel enthousiasme, zodat het vele werk de docenten boven het hoofd dreigt te 
groeien. 
Wat de moeilijkheden rond deze materie betreft willen we volstaan met te wijzen op twee 
uitersten, waarin het vak naar onze mening hier en daar dreigt te vervallen. Enerzijds dc te 
schoolse aanpak, waarbij dit vak als 'zoveelste lesuur' tussen de andere doceerlessen en over-
hoorbeurten verloren gaat. De cuma-uren zullen in directe cn levende confrontatie met 
cultuur cn maatschappij moeten blijven, gepaard gaande met een bewuste verwerking van 
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deze kennismaking. Anderzijds dreigt ook steeds het gevaar dat 'interessante' voordrachten, 
excursies en museumbezoeken bij gebrek aan voldoende theoretische achtergrond leiden tot 
vaag gepraat en gewichtigdoenerij. Aan de docenten de taak het evenwicht te bewaren. 

Handenarbeid 

De juiste verhouding tussen vormgeving en technische behandeling werd niet altijd in acht 
genomen. Het is een voorwaarde voor het verkrijgen van een goed resultaat, dat beide 
aspecten voldoende aandacht ontvangen: verantwoorde vormgeving vraagt een verantwoor-
de techniek. Het geheel is een totaliteit, die wel eens uit het oog werd verloren. 
Als een lacune werd ook dit jaar gevoeld, dat veelal de gelegenheid ontbrak de leerlingen 
praktijklessen in handenarbeid op de lagere school te doen geven. Niettemin waren er leer-
krachten die hun leerlingen in de gelegenheid stelden - somtijds met gebruikmaking van 
eigen materiaal - handenarbeidlessen te geven op de lagere school. Zolang het vak handen-
arbeid niet is opgenomen in de rij van de verplichte schoolvakken, zal deze lacune blijven 
bestaan. Voor de leerlingen zijn in de toekomst ook weinig mogelijkheden hun kennen en 
kunnen in de praktijk toe te passen. 
Inzicht te geven in de vormgeving is een taak van de leraar. Geconstateerd kon worden dat te-
veel nog dit inzicht beperkt blijft tot de eigen produkten van de handenarbeidles. Van dit vak 
moet echter,wil het goed zijn, een stimulerende werking uitgaan op de vorming van de goede 
smaak van de leerlingen op breder terrein. Over mooi en lelijk dienen zij een gefundeerd oor-
deel te hebben, zij dienen kitsch van goed werk te kunnen onderscheiden, zij moeten in aanraking 
gebracht worden met begrippen als functionele vormgeving, industriële vormgeving enz. 
Behalve op de waarde voor de persoonlijke vorming, die bij dit vak nog niet de aandacht 
krijgt die noodzakelijk en ook mogelijk is, dient het onderwijs gericht te zijn op de praktijk 
van de lagere school. Teveel wordt - zelfs in de eerste leerkring - de aandacht gericht op het 
examen, waardoor helaas het verband met en de gerichtheid op de lagere school wel eens 
in het gedrang komt. 

Tekenen 

Het examenprogramma geeft een alternatief. Behoudens een heel enkele uitzondering werd 
op de scholen de combinatie fantasietekening papier en didactisch bordschetsen gekozen. In 
de praktijk van het onderwijs op de lagere school zijn twee mogelijkheden voor het gebruik 
van het zwarte bord: de onderwijzer tekent vóór de les een illustratie of een schema op het 
bord, of de andere mogelijkheid: de onderwijzer tekent tijdens de les. 
Op het examen kwam bijna zonder uitzondering de eerste manier aan de orde. Teveel 
echter kon geconstateerd worden dat de leerlingen het verband met de les waarop hun 
tekening betrekking moest hebben, niet doorzagen of zelfs in het geheel niet overdacht 
hadden. Ook hier bleek hetzelfde bezwaar als genoemd bij het vak handenarbeid: men richt 
te eng en te uitsluitend op het examen zonder verder verbanden te leggen. 
Bij het tekenen op papier werden de leerlingen door de docenten somtijds zodanig aan banden 
gelegd, dat een persoonlijke expressie nauwelijks tot uiting kon komen. 
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Aan de behandeling van de kindertekening werd voldoende aandacht en zorg besteed. 
Als klacht werd meermalen vernomen dat de leerlingen op sommige oefenscholen niet de 
gelegenheid gegeven werd volgens de moderne inzichten tekenlessen tc geven. 

Schrijven 

Op steeds meer scholen werd opzettelijk aandacht besteed aan het handschrift van de leer-
lingen, hoewel bij sommige docenten de aarzeling bleef bestaan op het examen handschrift 
te vragen in plaats van het conventionele lopende schrift. Naast een goed duidelijk leesbaar 
esthetisch verzorgd handschrift dient de leerlingen een zodanige schrijfvaardigheid in metho-
disch schrift te worden bijgebracht, dat aansluiting mogelijk is bij elke willekeurige schrijf-
methode van de lagere school. 
Op enkele scholen werd aandacht gegeven aan dc beoefening van een bruikbaar sierschrift. 

Gebouwen en inrichting 

De inrichting van de gebouwen voldeed nog niet altijd aan redelijk te stellen eisen. Enkele 
scholen werkten voor een gedeelte nog met verouderd meubilair. De inrichting van de 
vaklokalen werd verbeterd, hoewel op dit terrein nog wensen onvervuld bleven. De on-
voldoende ruimte van deze lokalen is een van de oorzaken dat modernisering achterwege 
moest blijven. Ook het meubilair van sommige vaklokalen beantwoordde niet altijd aan de 
eisen van het moderne onderwijs. 
Voorzover dit noodzakelijk was konden dc scholen hun outillage uitbreiden en aanpassen aan 
de nieuwere inzichten. Hoewel wat de huisvesting betreft nog vele wensen niet vervuld 
konden worden, is er toch een prijzenswaardige activiteit op dit terrein te constateren. Een 
aantal scholen is in nieuwe gebouwen gehuisvest, andere scholen zijn gemoderniseerd en 
uitgebreid, terwijl er vele plannen voor nieuwbouw of uitbreiding op stapel staan. 
Onderstaand overzichtje geeft globaal de stand van zaken betreffende de huisvesting van de 
kweekscholen. 

rijkskweek- prot.-chr. r.-k. kweek- gemeentelijke 
scholen kweekscholen scholen en andere 

bijzondere 
kweek-
scholen 

verouderde huisvesting 12 11 16 3 
redelijke huisvesting 
(gebouwen van voor 1953) 4 6 23 2 
nieuwe gebouwen (van na 1953) 3 5 5 -
gemoderniseerde gebouwen 
en uitbreidingen 5 2 7 — 
noodlokalcn 3 1 1 
gedeeltelijk noodlokalen 2 - 3 1 
plannen nieuwbouw 9 13 9 2 
plannen uitbreiding 3 4 1 -
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V E R S L A G E N D E R I N S P E C T E U R S E N INSPECTRICES 

I. LAGER TECHNISCH ONDERWIJS 

Dagonderwijs 

Hoewel de aangifte van nieuwe leerlingen minder groot was dan in het voorafgaande jaar, 
moesten op de meeste scholen nog teveel geschikte kandidaten wegens plaatsgebrek worden 
afgewezen. 
Verschillende scholen werkten met een uitgeschoven lesrooster om zoveel mogelijk leerlingen 
te kunnen opnemen. Het tekort aan ruimte betreft vooral de theorielokalen. De overschake-
ling van een 2- naar een 3/4-jarige cursus wordt mede door dit tekort vertraagd. De ver-
lengde cursusduur kan in het algemeen slechts worden bereikt door uitbreiding van de 
schoolgebouwen met theorie-, teken- en handvaardigheidslokalen. Het tekort aan theorie-
lokalen is mede een gevolg van het feit, dat vele scholen gebouwd zijn volgens een stramien 
waarbij het aantal theorielessen in percenten van het totale aantal wekelijkse lessen per klas 
aanmerkelijk minder was dan nu het geval is. 
Het algemene leerjaar vraagt in verhouding tot de andere leerjaren bovendien extra veel 
thcorieruimte. Verder neemt in verband met de uitbreiding van het partieel onderwijs, be-
horende bij het leerlingstelsel, de vraag naar de theorielokalen van de lagere technische 
scholen toe. 

Dc belangstelling voor dc verschillende vakrichtingen in de l.t.s. is gewijzigd. Deze ver-
mindert voor de afdelingen metselen, textiel en schoenmaken, doch neemt op verschillende 
scholen sterk toe voor het timmeren en de elektrotechniek. Ook is het aantal gegadigden 
voor dc afdeling autoherstellen nog steeds groot. 
Indien als gevolg van dc vrije keuze van vakrichting veel leerlingen na het beëindigen van het 
eerste leerjaar van de 3-jarige cursus naar de afdeling timmeren willen gaan, staat de school 
dikwijls voor grote moeilijkheden. Dij de bouw van een school gaat men uit van een planning 
die gebaseerd is op algemene ervaring en redelijke verwachtingen. Deze planning zal, met 
het oog op de gewijzigde belangstelling voor de verschillende vakrichtingen, herziening 
behoeven. In het algemeen werd de extra ruimte, die nodig was voor het onverwachte 
aantal timmerlieden, gevonden door voorzieningen van tijdelijke aard. Indien de grotere 
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belangstelling voor dc afdeling timnieren van blijvende aard is, zullen sommige scholen met 
werklokalen voor timmerlieden moeten worden uitgebreid. 

De gemiddelde klasbezetting is gedaald. In scholen met een 2-jarige cursus was het gebruike-
lijk de eerste klassen zo vol mogelijk te bezetten om de afwijzing van leerlingen te beperken. 
Klassen met 28 tot 30 leerlingen kwamen veelvuldig voor, doch zijn nu nog vrijwel uitslui-
tend te vinden in die scholen waar overschakeling naar een verlengde cursusduur nog niet 
of slechts gedeeltelijk kon plaats vinden. Met het oog op het handvaardigheidsonderwijs in 
het algemene eerste leerjaar van de 3/4-jarige cursus, waarvoor per klas 10 lessen per week 
worden uitgetrokken, wordt voor dit leerjaar ccn klasbezetting van ten hoogste 24 leerlingen 
algemeen aanvaard. Tengevolge van het verloop van het aantal leerlingen gedurende en op 
het einde van het schooljaar bevatten de op het eerste leerjaar aansluitende vervolgklasscn 
soms aanmerkelijk minder leerlingen. Dit verloop was in sommige scholen vrij groot. De 
oorzaak hiervan moet vooral worden gezocht in het grote gemak waarmede een leerplicht-
vrije jongen goed lonende arbeid kon vinden, ook zonder een eindgetuigschrift van ccn 
l.t.s. 
Het splitsen van klassen in groepen voor speciale activiteiten, zoals lassen en machinale hout-
bewerking, oefent eveneens een belangrijke invloed uit op dc gemiddelde klasbezetting van 
verschillende scholen. 

Het technische onderwijs dient zich aan te passen aan de veranderde behoeften van het be-
drijfsleven. Het moet mogelijk zijn voor een jongen die de l.t.s. met vrucht heeft doorlopen, 
met de opgedane kennis en vaardigheid en het verkregen inzicht, werkzaamheden te aanvaar-
den die passen bij zijn in de school gevormde basis. Daar de werkzaamheden in het bedrijfs-
leven van zeer uiteenlopende aard zijn, zal ook de bedoelde basis zo breed mogelijk moeten 
zijn. Er wordt gezocht naar nieuwe wegen om deze bredere basis te bereiken. Er wordt in 
sommige scholen reeds meer aandacht besteed aan activiteiten als plaatwerken, constructie-
bankwerken cn lassen voor metaalbewerkers, naast het gebruikelijke bankwerken en machi-
naal verspanen; bouwtimmeren en machinale houtbewerking naast het gebruikelijke bank-
timmeren. Zo verdwijnt het vuurwerken meer en meer doordat men het smeden bijna niet 
meer in de praktijk tegenkomt. 

Het handvaardigheidsonderwijs in het eerste leerjaar is voor vele scholen nog een grote zorg. 
Hoewel de zogenaamde algemene handvaardigheid de meeste waarborgen biedt dat in het 
eerste leerjaar nog geen aanvang wordt gemaakt met de beginselen van een opleiding in een 
bepaalde vakrichting, zijn er weinig leraren te vinden die hiervoor geschikt zijn. Mede in 
verband met de bevoegdheid maakt men voor dit onderwijs meestal gebruik van vakleraren. 
Hoewel deze in het algemeen de juiste instelling voor het handvaardigheidsonderwijs 
missen, werd door voorlichting cn door contacten van deze leraren onderling op verschillende 
scholen reeds een aanmerkelijke vooruitgang bereikt. Hierbij mag niet over het hoofd worden 
gezien dat de vakleraar die de juiste instelling weet te verwerven, de leerlingen tegen het 
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einde van het schooljaar tot een zekere nauwkeurigheid in hun werk zal brengen, die de ge-
gewenste aansluiting kan geven op de praktijk in het daarop volgende tweede leerjaar. 

Avondonderwijs en cursussen 

De belangstelling voor het avondonderwijs neemt af. Nu het grootste gedeelte van de 
jeugdige werknemers in industrie en ambacht een dag-l.t.s. heeft gevolgd, zijn er nog maar 
weinig leerlingen voor de A-cursussen, behorende bij de 3-jarige opleidingen in leerling-
stelsels. Het is dan ook niet meer mogelijk aan de vele bestaande avondscholen deze cursus-
sen nog aanvaardbaar te bezetten. Het opnemen van leerlingen voor de A-cursussen wordt 
soms door ongewenste klassencombinaties verkregen. In het algemeen zal het aantal scholen 
dat nog A-leerlingen verantwoord kan plaatsen, beperkt zijn. 
De B-cursussen, behorende bij de 2-jarige opleidingen in leerlingstelsels, tellen vrij veel 
leerlingen, doch vanwege het grote aantal scholen waarover deze leerlingen zijn verdeeld, is 
de klasbezetting dikwijls nauwelijks aanvaardbaar. Er is echter reeds een streven merkbaar 
om A - en B-cursisten van een bepaalde vakrichting in daarvoor in aanmerking komende 
scholen te concentreren. 

Het absenteïsme op de avondscholen neemt toe. Het streven het schoolonderwijs, behorende 
bij opleidingen in het leerlingstelsel, zoveel mogelijk naar de dagscholen te brengen in de 
vorm van parttime en semi-parttime onderwijs, ook partieel dagonderwijs genoemd, beoogt 
een verplicht volgen van daglcssen gedurende de tijd, betaald door dc onderneming. Aldus 
wordt het onderwijs aantrekkelijker gemaakt voor de leerlingen, doch daarmede wordt 
tevens in toenemende mate een beroep op de lagere technische dagscholen gedaan, waaraan 
in verband met dc lokalennood op de duur niet kan worden voldaan. 

Bij het avondonderwijs werken nog teveel onbevoegde leraren. De scholen maken dikwijls 
gebruik van onbevoegde leraren van de dagschool, die hun avonduren nodig hebben voor 
het volgen van de avondopleiding voor de akte en de daaraan verbonden studie. 

Er viel een toegenomen belangstelling waar te nemen voor cursussen voor beginners en 
gevorderden in booglasscn cn autogeenlassen. De outillage voor deze cursussen moest in 
verschillende scholen die nog volgens oudere normen waren ingericht, worden uitgebreid of 
verbeterd. 

De belangstelling voor het onderwijs in de o.b.a.o.-cursussen neemt af. De resultaten zijn 
dikwijls onbevredigend, vermoedelijk mede tengevolge van onvoldoende selectie. Daar waar 
nog behoorlijk geselecteerd kan worden, is het aantal geslaagden soms hoog. 

Praktijkonderwijs aan meerbegaafde leerlingen 

Reeds enige jaren wordt onder leiding van de studiecommissies aan een aantal lagere techni-
sche scholen geëxperimenteerd met een leerplan voor meerbegaafde leerlingen. In de alge-
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mene sector met één school, in de protestants-christelijke sector met twee scholen en in de 
r.-k. sector met drie scholen. Het onderwijs wordt gegeven aan aparte groepen meerbegaafde 
leerlingen, die na het eerste algemene leerjaar werden geformeerd. 
De lessentabellen aan deze zes scholen zijn voor de meerbegaafde leerlingen niet gelijk. In 
hoofdlijnen stemmen ze wel overeen, maar de indeling van het praktijkonderwijs verschilt. 
De meeste scholen houden zich bij één vakrichting; enkele experimenteren met combinaties, 
b.v. hout en metaal, metaal en elektro. 
In het algemeen blijkt dat dergelijke groepen van leerlingen met meer capaciteiten snel 
vorderingen maken en dat de prestaties bij het praktijkonderwijs, ondanks het geringe aantal 
uren dat hieraan wordt besteed, niet of niet noemenswaard achterblijven bij die van de 
leerlingen die het gewone leerplan van de l.t.s. volgen. 
In de praktijk van de experimenten blijkt echter, dat het praktische werk zich ongeveer op 
hetzelfde vlak beweegt als dat van gewone leerlingen, waardoor de nadruk teveel op vaar-
digheid komt te liggen. 
Men is er nog niet in geslaagd het praktisch onderwijs aan te passen aan deze groep leerlingen. 
Met deze aanpassing wordt bedoeld de systematische ontwikkeling van het technisch denken 
door middel van het praktijkwerk. Dit houdt in dat de aanpak en de verwerking van de 
opdracht geleidelijk anders moeten worden dan bij de gewone l.t.s.-leerling. De zelfstandig-
heid, individueel en in groepsverband, moet veel meer worden ontwikkeld. De organisatie 
van het praktijkwerk, de indeling wanneer gewerkt wordt in groepsverband, de meet-
controle enz. bieden volop gelegenheid deze leerlingen qua capaciteiten aan hun trek te laten 
komen. Hiervan is nog niet veel tot ontwikkeling gebracht. Bij het theoretisch onderwijs 
ligt dit ook veel gemakkelijker. Men gaat dieper op de stof in, stelt daarbij hogere eisen 
aan de leerlingen. Het praktijkonderwijs heeft nog niet de juiste vorm kunnen vinden waar-
door het in zo belangrijke mate steunverlenend kan zijn bij de ontwikkeling van het niveau 
van de leerlingen. Dit is nog steeds een gevolg van het vaktechnische trainingspatroon dat 
het lager technisch onderwijs kenmerkt. Het zal nog wel enige jaren duren voor men ook bij 
de meerbegaafde leerlingen een duidelijk beeld heeft van de eisen die aan het praktijkonder-
wijs moeten worden gesteld, en deze eisen heeft vertaald in leergangen die hiermede in 
overeenstemming zijn. 

Het probleem van de differentiatie in het l.t.o. 

Met deze differentiatie wordt enerzijds bedoeld een onderscheiding in het onderwijs met het 
oog op de niveaus van begaafdheid van de leerlingen, en anderzijds een onderscheiding in de 
verschillende vormen van gericht technisch onderwijs op de l.t.s. 
Reeds geruime tijd wordt er aandacht besteed aan vormen van lager technisch onderwijs 
op verschillend niveau, omdat de intelligentiespreiding op de l.t.s. zo groot is. (Rapport 
breedte onderzoek IQ 71-142). Men experimenteert met leerplannen voor meer- en minder-
begaafde leerlingen. Hieraan wordt dus al de nodige aandacht besteed. In het najaar van 1961 
werd in een aantal studieconferenties voor de leraren van het l.t.o. de aandacht gevraagd voor 
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de differentiatie naar vak, c.q. beroepsrichting. Hierbij werden de volgende punten aan de 
orde gesteld: 

1. Leerlingen van 12-13 jaar zijn op weg naar volwassenheid. Beroeps-, c.q. vakkeuze op deze 
leeftijd is ongewenst. 

2. Het aantal beroepen cn functies op technisch gebied is enorm groot. 

3. D e inhoud van de beroepen kan niet o f moeilijk worden gekend, dc keuze is dus proble-
matisch. 

4. D c l.t.s. heeft enkele vakrichtingen, gericht op groepen van beroepen. Er zijn er echter 
veel meer. 

5. D e inhoud van de beroepen en functies verandert voortdurend; er komen nieuwe mate-
rialen, andere gereedschappen, andere werkmethoden. 

6. Er verdwijnen beroepen door mechanisering en automatisering, er komen ook geheel 
nieuwe beroepen door ontwikkeling van techniek en wetenschap. 

Daarmede kwam het praktisch onderwijs aan 12- tot 15-jarige leerlingen in een ander licht te 
staan en k w a m de kernvraag aan de orde, hoe moet het lager technisch onderwijs en in het 
bijzonder het praktijkonderwijs worden geselecteerd, gepresenteerd en gehanteerd, opdat 
met behulp daarvan de capaciteiten van de leerlingen tot optimale ontplooiing worden 
gebracht. Daarbij kwam dus meer de momentele waarde van dit onderwijs voor de ontwik-
keling van de leerling aan dc orde en niet de betekenis in verband met de (onbekende) 
toekomstige beroepsuitoefening. 

Aanvullende richtlijnen ten behoeve van het onderwijs aan meerbegaafde 
leerlingen 

Tegelijk met het bekendmaken van de richtlijnen voor het opstellen van lessentabellen werd 
in 1957 de aandacht gevestigd op het bestaande verbod, leerlingen van een dag-l.t.s. in de 
avonduren een cursus voor voorbereidend middelbaar technisch onderwijs te laten volgen. 
In de praktijk was gebleken dat er van de uitvoering van dit verbod niet veel terecht kwam. 
Toegezegd werd dat ten behoeve van meerbegaafde leerlingen zou worden nagegaan op 
welke wijze bij het dagonderwijs voor hen voorzieningen zouden kunnen worden ge-
troffen. 
In augustus 1961 verschenen aanvullende richtlijnen ter zake. Ten behoeve van meerbegaafde 
leerlingen konden na het eerste algemene leerjaar de praktijklessen met ten hoogste zes wor -
den verminderd, ten gunste van de theoretische leervakken. Hoewel enkele scholen met 
ingang van de cursus ig6i/'62 van deze mogelijkheid gebruik maakten, was dit voor de 
meeste scholen in verband met de datum waarop de richtlijnen verschenen, niet meer 
mogelijk. Overigens was dit ccn gelukkige omstandigheid. D e voorbereiding van een der-
gelijke onderneming in dc school vergt immers veel tijd, en men had nu een geheel cursus-
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jaar daarvoor ter beschikking. De meer algemene doorvoering van onderwijs aan meer-
begaafde leerlingen kan dus pas met ingang van dc cursus IQ62/'63 worden verwacht. 

Individueel technisch onderwijs 

Het streven naar verdere invoering van a-, b- en c-afdelingcn in dc lagere technische scholen 
had een uitbreiding tot gevolg van het aantal leerlingen voor individueel technisch onderwijs. 
Schaarste van bouwvolume belet de gewenste uitbreiding van dit onderwijs met enkele 
zelfstandige streekscholen. 

D. LEERLINGWEZEN 

Algemeen 

Het leerlingwezen heeft in 1961 zowel een numerieke groei als een kwaliteitsverbetering te 
zien gegeven. Op 1 januari 1962 werd een totaal aantal leerovereenkomsten van 58 777 
genoteerd. 

Landelijke organen 

Werd in de vorige jaren vooral aandacht geschonken aan de vernieuwing van de leerpro-
gramma's, in 1961 lag het accent op de gestadige ontwikkeling van richtlijnen voor de vak-
opleiding cn taken voor de leerlingen, en - in samenwerking met uitgevers cn onderwijs-
deskundigen - het schrijven van leerstof voor het algemeen cn op het beroep gericht onder-
wijs, vooral in dc metaalsector. 
Aan het einde van het jaar werden voorbereidingen getroffen om tc komen tot een landelijk 
orgaan voor de havenarbeid. 
Daarnaast werd begonnen met het voorbereiden van een leerlingstelsel voor het bagger-
bedrijf. De medewerking van de zijde van het bedrijfsleven was uitzonderlijk groot tc 
noemen. Voor molen- en zuigerbazen (de latere leermeesters) werden applicatiecursussen 
opgezet door en uitgevoerd op kosten van het bedrijfsleven, teneinde een adequate opvang 
van de leerlingen mogelijk te maken. 
Ook van de zijde der bazen werden grote interesse en medewerking ondervonden, waaraan 
dc beroepstrots bij dit zo typisch Nederlandse vak zeker niet vreemd is. Daar het aantal 
leerlingen te gering zou zijn om een zelfstandig landelijk orgaan aanvaardbaar te maken, 
werd het landelijk leerlingstelsel voor de Rijn- en binnenvaart (K.O.F.) verzocht en bereid 
gevonden dc opleiding ter hand te nemen. Het voordcel was bovendien dat genoemd orgaan 
over grote ervaring beschikte wegens de reeds aan het baggerbedrijf gegeven cursussen, 
terwijl men tevens van de bestaande schriftelijke lessen (ter vervanging van het school-
onderwijs) gebruik zou kunnen maken. 
De suikerwerk- cn chocoladeverwerkende industrie verzocht aan dc Vereniging ter be-
vordering van de vakopleiding in het banketbakkersbedrijf (V.B.O.B.), de opleiding in 
genoemde industrie met eigen leerprogramma's voor te bereiden. 
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Verschillende landelijke organen met ambachtelijk karakter gingen over tot een getrapte 
vakopleiding onder leerovereenkomst. Na het primaire gedeelte (2 jaar) wordt de opleiding 
vervolgd onder een voortgezette leerovereenkomst, respectievelijk tot de niveaus 'aan-
komend gezel' en 'gezel'. Besprekingen met het ministerie van economische zaken hebben 
geleid tot vrijstelling (geheel of gedeeltelijk) van het examen ingevolge de Vestigingswet 
voor diegenen die met vrucht het 'gezel'-diploma hebben behaald. 
Verschillende landelijke organen voerden het begrip 'bedrijfsdiploma' in. Dit wordt toege-
kend aan leerlingen die geslaagd zijn voor het examen ingevolge de N.O.-wet - titel II, en die 
bovendien in het bezit zijn van ofwel een getuigschrift van de school waar het aanvullend 
onderwijs werd genoten of, zoals in diverse gevallen, van het getuigschrift dat wordt ver-
leend aan leerlingen die een door het landelijk orgaan namens de bedrijfstak georganiseerd 
examen met goed gevolg hebben afgelegd. 
In vele gevallen geeft het bezit van het 'bedrijfsdiploma' (diploma leerlingstelsel én getuig-
schrift school of diploma bedrijfstakexamen theorie) een extra loonsverhoging volgens de 
C.A.O. 

Regionale organen 

Het regionaal orgaan Zuid-Holland Noord verkreeg op 2 augustus 1961 het Koninklijk 
besluit. Nu hadden nog slechts de provincies Overijsel, Gelderland en Utrecht geen regionaal 
orgaan. In november 1961 werden in samenwerking met de drie bonden van besturen de 
eerste besprekingen gevoerd om in Gelderland tot een regionaal orgaan te komen. De opzet 
die gekozen was voor het regionaal orgaan Zuid-Holland Noord werd als basis aangenomen. 

Inspectie 

In 1961 verkreeg de Rijksinspectie van het Leerlingwezen eindelijk een geschikte behuizing 
in het pand Hooigracht 36, Den Haag. 
Per 1 februari werd de inspectie uitgebreid met één adjunct-inspecteur, zodat een totaal aan 
mankracht werd bereikt van één inspecteur en 3 adjunct-inspecteurs. 

Commissie Leerlingstelsel 

Na de verschijning van het eindrapport in 1959 is de commissie niet opgeheven, omdat de 
minister de commissie had verzocht advies te willen uitbrengen over een ontwerp van wet op 
het leerlingwezen. Dit ontwerp van wet is medio 1961 aan de commissie voorgelegd. In de 
tweede helft van dat jaar heeft de commissie meermalen vergaderd en aan het einde van het 
jaar was het advies vrijwel gereed. 

Commissie Streekscholen 

Eind 1960 kreeg de inspecteur van het leerlingwezen van de staatssecretaris het verzoek, 
voorstellen te doen voor de samenstelling en de taakomschrijving van een commissie die tot 
taak zou hebben, de visie te peilen ten aanzien van de oprichting van streekscholen voor het 
algemeen en op het beroep gericht onderwijs voor leerlingen met leerovereenkomst. De 
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commissie zou een zeer brede samenstelling dienen te hebben. De landelijke organen, de 
drie bonden van besturen, de directeurenorganisaties alsmede de vakbonden zouden er in 
vertegenwoordigd dienen te zijn. Enkele experts werden 'a titre personnel' toegevoegd. 
Aan het einde van 1961 was men zover gevorderd, dat de installatie van de commissie begin 
1962 verwacht kon worden. 

III. UITGEBREID TECHNISCH ONDERWIJS 

Het uitgebreid technisch onderwijs werd gegeven aan 45 dagscholen en 15 avondscholen. 
De dagscholen worden onderscheiden in 33 algemeen-technische en 12 vakscholen. In de 
scholen van de eerste groep wordt onderwijs gegeven in werktuigbouwkunde, elektro-
techniek en bouwkunde; aan enkele scholen ook in weg- en waterbouwkunde, autotechniek 
en fijn-mechanische techniek. Bij de scholen van de tweede groep is het onderwijs gericht 
op een uitgesproken praktisch vak of ambacht. Het getuigschrift wordt beschouwd als bewijs 
van vakbekwaamheid zoals dat in het Vestigingsbesluit wordt vereist. 
Onder de 45 dagscholen treft men 6 scholen van protestants-christelijke en 7 scholen van 
rooms-katholieke richting aan. 
De algemeen-technische scholen werden bezocht door 10 300 leerlingen. De vakscholen door 
1500 leerlingen. 
Het aantal leerlingen van de avondscholen bedroeg in totaal 2900. Het onderwijs komt geheel 
overeen met dat der dagscholen. 
De huisvesting is goed bij 14 scholen; 31 scholen hebben nog een tijdelijke huisvesting, die 
in een aantal gevallen wel redelijk is. Er waren in het verslagjaar 8 nieuwe schoolgebouwen 
in aanbouw. Voor een aantal scholen zijn bovendien reeds bouwplannen in behandeling 
genomen. 
Aan verschillende scholen zijn thans vervolgopleidingen tot stand gekomen. De Vereniging 
van Uitgebreid Technische Scholen in Nederland benoemde studiecommissies voor nog 
andere vervolgopleidingen, zoals die voor bouwkundig opzichter en bouwkundig tekenaar, 
voor meet- en regeltechniek en voor lastechniek. Deze vereniging hield voorts een enquête 
met betrekking tot de resultaten van het praktijkjaar. 
Dc u.t.s. te Hilversum stelde een leerplan samen voor een afdeling chemische techniek en 
vroeg subsidie aan voor deze afdeling. Ook dc u.t.s. te Roermond nam het besluit zulk een 
afdeling tot stand te brengen. 
Bij de 12 vakscholen is duidelijk een streven merkbaar, meer algemeen onderwijs in het 
leerplan te brengen. 

IV. OPLEIDINGEN TOT LERAAR BIJ HET LAGER NIJVERHEIDS-
ONDERWIJS VOOR JONGENS 

Invoering vak maatschappijleer in de basisopleiding 

Tot en met juli 1961 is aan de cursus te 's-Gravenhage geëxperimenteerd met het onderwijs in 
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het leervak 'maatschappelijke vorming ' . Bi j dit experiment werd van meet af aan rekening 
gehouden met de levensbeschouwing, zoals dit eveneens het geval is bij de vakken Neder-
lands, zielkunde en pedagogiek. Het doel van dit nieuwe leervak is, de maatschappelijke 
vorming van de aanstaande leraar te verbreden en te verdiepen, dit in overeenstemming met 
de eigen wereldbeschouwing. 
In de experimenteerjaren is dc leerstof met zorg opgebouwd en heeft de commissie van toe-
zicht in verschillende vergaderingen aandacht besteed aan de opgedane ervaringen en onder-
vonden moeilijkheden. 
D e commissie kwam voorlopig tot de slotsom, dat begonnen moest worden met een objec-
tieve benadering, waarna via de levensbeschouwelijke richting een eigen standpunt kon 
worden ingenomen. Unaniem was de commissie van mening, zulks op grond van rapporten 
en verslagen, dat dit leervak met de gekozen leerstof voor de toekomstige leraar onontbeerlijk 
moet worden geacht. 

Parttime dagopleiding pedagogisch getuigschrift 

Met ingang van september 1961 is in Amsterdam de eerste parttime dagopleiding voor het 
pedagogisch getuigschrift begonnen. 
Tijdens de n.o.-aktenexamens in de maanden juni tot en met augustus was door de voor-
zitters van de examencommissies bij de uitreiking van de getuigschriften op deze nieuwe 
vorm van opleiding geattendeerd. D e aanmelding was belangrijk groter dan het aantal 
beschikbare plaatsen. 
N a selectie werd een groep gevormd van 24 leerlingen. D e verdeling over de verschillende 
akten was als volgt: 

12 bezitters van de akte Nj 
4 bezitters van de akte N k 
2 bezitters van de akte N u 
1 bezitter van de akte N w 
1 bezitter van de akte N I 
4 bezitters van het einddiploma h.t.s. 

De groep samenwerkende hospiteerscholen was vooraf met zorg uitgezocht. D e mentoren 
waren mondeling zowel als schriftelijk op hun nieuwe taak voorbereid. D e belangstelling en 
het enthousiasme van directeuren cn betrokken leraren van deze hospiteerscholen waren 
lofwaardig. 
Gedurende twee dagen per week krijgen de leerlingen onderwijs volgens onderstaande 
lessentabel. 

a. pedagogiek 2 uur/week \ 
b. psychologie 2 uur/weck ' gehele groep, 
c. didactiek 2 uur/week L 24 assistent-leraren 
d. gastlessen 2 uur/week 
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organisatie en ontwikkeling van het n.o. 

e. Nederlandse taal 2 uur/week ) ., . , 
r 1 i - 1 / 1 f telkens halve groep, 
ƒ. onderling lesgeven 2 uur/week ) . 1 

1. . ; , \ 12 assistent-leraren 
g. discussiegroep 2 uur/weck ; 
h. E . H . B . O . 

uitbesteed bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging E . H . B . O . 

De overige dagen van de week treedt de leerling van de parttime opleiding in een hospiteer-
school op als assistent-leraar. Hij wordt geïntroduceerd in de gang van zaken aan een l.t.s., 
de interne organisatie, het leerplan, de lesrooster, de leergangen van zijn eigen vakrichting 
enz. Onder leiding van een mentor wordt hij ingewijd in de problematiek van het opvoeden 
en opleiden van leerlingen van een l.t.s. 
D e docent van dc parttime cursus bezoekt de leerlingen regelmatig en bespreekt de moeilijk-
heden ter plaatse of brengt deze zonodig in het groepsverband van het theoretisch begeleidend 
onderwijs ter sprake. 
D e bevindingen konden eind 1961 zeer bevredigend worden genoemd. Tijdens een bijeen-
komst van de mentoren was het treffend te constateren, hoe de mentoren zich verbonden 
voelden met de vorderingen van de aan hun zorgen toevertrouwde assistenten. 
In de periode september tot en met december 1961 werden gastlessen gegeven over de v o l -
gende onderwerpen: 

D e organisatie van de lagere technische scholen. 
Het individueel technisch onderwijs I en II. 
Het voorbereidend jaar op de lagere technische school. 
Lijnen in het n.o., nu en straks. 
Wegen naar hoger beroepsonderwijs (de Mammoetwet). 
Rechtspositie en salaris I en II. 
Leermiddelen. 

Gastlessen 

Reeds geruime tijd heeft de leerplancommissie van het Nederlands Genootschap zich beraden 
over dc wijze waarop de aanstaande leraren op de hoogte gebracht kunnen worden van 
allerlei belangrijke zaken, het lager technisch onderwijs betreffende. Tijdens de examens voor 
het pedagogisch getuigschrift bleek elk jaar opnieuw, in hoe geringe mate de kandidaten ge-
ïnformeerd waren ten aanzien van hun toekomstige werkkring. De leerplancommissie was 
zich bewust dat bij het opvullen van deze lacune allerlei specialistische onderwerpen aan de 
orde zouden komen die nooit door eenzelfde leraar deskundig zouden kunnen worden behan-
deld. D e enige oplossing was, een voorlopige inventaris op te maken van belangrijke onder-
werpen en hiervoor deskundigen aan te trekken die deze onderwerpen in de v o r m van gast-
lessen konden behandelen. Hiermede werd tijdens de cursus I 9 Ó I / ' 6 2 een begin gemaakt. 
Er werd een lijst opgesteld van 12 onderwerpen. 
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1. Dc opbouw van het technisch onderwijs, in het bijzonder het lager technisch onderwijs. 
2. De doelstelling en inrichting van het eerste algemene leerjaar. 
3. Doelstelling, gebruik en ontwikkeling van moderne leermiddelen voor de l.t.s. 
4. De organisatie van de ontwikkeling van het technisch onderwijs. 
5. Actuele wetenswaardigheden rond de rechtspositie van de leraar. 
6. De l.t.s. van 'morgen'. 
7. Het driestromenplan (3 begaafdheidsniveaus op de l.t.s.). 
8. De inrichting van het onderwijs in de Mammoetwet. 
9. De totstandkoming en inrichting van de l.t.s.; 

bestuur, administratie en financiën. 
10. De organisatie van de l.t.s.; 

leerplan, lesrooster, leergang, leerstof, inventaris, gang van zaken. 
11. De inrichting van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen en m het 

bijzonder die van de hoofdafdeling nijverheidsonderwijs; de relatie met de scholen. 
12. De l.t.s. voor meer individueel onderwijs. 

Deze lijst werd als enquêteformulier naar de scholen gezonden, waarbij werd gevraagd voor 
de cursus i9Ói/'62 drie onderwerpen aan te geven die werden geprefereerd. Conform de 
aanvragen werd met de uitvoering begonnen. Deze gastlessen werden uitsluitend gegeven 
aan de commissies die zich voorbereidden voor het examen ter verkrijging van het pedago-
gisch getuigschrift. 

V. SCHOLEN VOOR DE DETAILHANDEL 

Begin 1961 kregen 3000 leerlingen onderwijs aan 14 scholen voor de detailhandel, gevestigd 
te Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Eindhoven, Enschede, 's-Gravenhage, Gronin-
gen, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam en Zwolle. Negen 
hadden een volledige vierjarige opleiding, de overige bestonden nog te kort om de vierjarige 
opleiding voor hun eerste groep leerlingen te kunnen voltooien. 
In de loop van het verslagjaar openden nog een katholieke school te Haarlem en een christe-
lijke school te Amsterdam hun poorten. 
Zoals bij een dergelijke toeneming van het aantal scholen voor de detailhandel mocht 
worden verwacht, bestond er voor wat de inhoud en het niveau van het onderwijs betreft 
nogal enige nuancering. Tussen bij het onderwijs betrokken besturen en directeuren van 
scholen had reeds geruime tijd overleg plaatsgevonden over leerplannen, mede in verband 
met de wenselijkheid, ten aanzien van de lessentabellen en de leerstof tot meer uniformiteit 
te geraken. De eindgetuigschriften welke de onderscheiden scholen verstrekten, zouden im-
mers zoveel mogelijk gelijkwaardig dienen te zijn. 
De ondernomen pogingen bleven niet geheel zonder resultaat. De tot stand gekomen 
ontwerp-leerplannen konden de onderlinge gelijkwaardigheid van de scholen voor de detail-
handel echter niet voldoende waarborgen. 
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In verband daarmede deed het ministerie aan dc besturen van gevestigde scholen voor de 
detailhandel een voorstel van een basis-lessentabel toekomen, die bedoelde enerzijds zoveel 
mogelijk aan de noodzakelijkheid van overeenstemming tussen de leerplannen tegemoet te 
komen, doch anderzijds ruimte liet voor door bepaalde omstandigheden wenselijk geachte 

vanaue. 
V a n deze gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt een lessentabel voor het eerste leerjaar 
zodanig uit te werken, dat het onderwijs in dit leerjaar uitsluitend een algemeen vormend 
karakter kreeg. Speciaal op het beroep gerichte kennis, bijgebracht in leervakken als verkoop-
kunde, reclame, etaleren en warenkennis, kwamen daarin niet meer aan dc orde. 
Naar analogie van het eveneens op het lager onderwijs aansluitende nijverheidsonderwijs was 
i n het voorstel het aantal lessen per week voor het eerste leerjaar op 32 gesteld en voor het 
tweede, derde en vierde leerjaar op respectievelijk 34, 34 en 36, het laatste aantal inclusief 
de stage die de leerlingen van de scholen voor de detailhandel veelal in het vierde leerjaar 
volgen. Het ontwerp stelde de stage op ten hoogste 4 lestijden per week. 
In deze basis-lessentabel werd slechts voor het eerste leerjaar aangegeven hoeveel lessen aan 
bepaalde vakken, c.q. groepen van vakken, in ieder geval besteed dienden te worden. Daarbij 
resteerden 4 lessen per week, die gebruikt konden worden op een door het schoolbestuur aan 
te geven wijze. Als beperking gold daarbij dan alleen, dat deze lessen niet aan op het beroep 
gerichte vakken mochten worden gewijd. 
D i t ontwerp-lessentabel was verder zodanig ingericht, dat voor het tweede, derde cn vierde 
leerjaar slechts werd aangegeven hoeveel lessen in ieder geval aan bepaalde vakken, c.q. 
groepen van vakken, gedurende deze drie leerjaren gezamenlijk besteed dienden te worden. 
De verdeling van de aangegeven aantallen over de drie leerjaren werd voor elke school aan 
het schoolbestuur overgelaten. 
De lessentabel bood voor deze drie leerjaren gezamenlijk een aantal van 28 lessen per week, 
dat besteed kon worden aan daartoe door elk schoolbestuur voor zijn school aan te wijzen 
vakken. De keuze was in dit geval slechts in zoverre beperkt, dat alleen de leerlingen van het 
vierde leerjaar stage mochten doen, welke stage op maximaal 4 lestijden per week was ge-
steld. D e schoolbesturen werd verzocht eventuele bezwaren schriftelijk naar voren te bren-
gen, waarna, indien daartoe voldoende aanleiding zou blijken te bestaan, nader mondeling 
overleg kon plaats hebben. 

Gestreefd werd naar invoering van de nieuwe basis-lessentabel met ingang van het schooljaar 

IO6I/ '62. 

Een groot aantal schoolbesturen bleek tegen invoering van de ontworpen basislessentabel op 
het aangegeven tijdstip geen overwegende bezwaren te hebben en gebruikte het ontwerp als 
basis voor de lesrooster voor het schooljaar 1961/02. 
D e ingebrachte bezwaren werden met de betrokken schoolbesturen c.q. vertegenwoordigers 
van hun organisaties in het verslagjaar en het jaar daarop besproken. 
D e per I mei 1961 in dienst getreden inspecteur van het middenstandsonderwijs vond mede 
i n het geven van voorlichting omtrent doel en strekking van deze basis-lessentabel aan de 
schoolbesturen en hun organisaties een taak. 
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Het stagneren van het overleg tussen de onderscheiden schoolbesturen en de leiding van de 
door deze beheerde scholen was voor hem aanleiding uit te zien naar mogelijkheden, in 
overleg tot een gemeenschappelijk oordcel over doel en strekking van het onderwijs aan de 
scholen voor de detailhandel te komen. 
In het verslagjaar bleven zijn activiteiten in dezen tot het aftasten van reële kansen voor dit 
overleg beperkt. 

VI. MIDDELBAAR TECHNISCH ONDERWIJS 

Verbetering opleiding hogere technische scholen 

Het in december 1960 door de werkgroep Toelating uitgebrachte conceptrapport betreffende 
het voorbereidend jaar voor leerlingen met een vooropleiding mulo-B of 3 jaren h.b.s. is 
nader in bespreking geweest in de subcommissies. 
Een definitief rapport is dit jaar niet uitgebracht. Er zijn ook nog geen wijzigingen voorge-
steld met betrekking tot dc nieuwe opleiding aan de hogere technische scholen, aangezien de 
besprekingen hieromtrent nog niet zijn beëindigd. 

Buitenlandse contacten 

De Internationale Commissie (I.C.) van de Vereniging van Hogere Technische Scholen 
(V.H.T.S.) heeft contacten gelegd met de Ingenieur-Schulen in West-Duitsland en voorbe-
reidende besprekingen gevoerd met betrekking tot dc wederzijdse erkenning van de getuig-
schriften van de Ingenieur-Schulen en de h.t.s.'en in Nederland. 
Contacten met andere landen zijn in voorbereiding. 

Scholenbouw en ontwikkeling nieuwe h.t.s.'en 

Met de sanering en verbouwing van enige h.t.s.'en is een begin gemaakt en vele plannen voor 
nieuwbouw zijn in voorbereiding of naderen de voltooiing. 
Bij de nieuwbouwplannen is rekening gehouden met de nieuwe inzichten betreffende de 
groepering van werkplaatsen en laboratoria. Ook met de ontwikkeling van 4 nieuwe 
h.t.s.'en is begonnen, n.1. de christelijke h.t.s. te Hilversum, de rooms-katholieke h.t.s. te 
Rijswijk, de neutrale h.t.s. te Alkmaar en de christelijke h.t.s. te Rotterdam. 

Eindexamenregeling 

De cindexamencommissie is gereedgekomen met de voorstellen tot wijziging van het eind-
examenreglement voor de hogere technische scholen. Ingevolge deze voorstellen zal het 
eindexamen in de toekomst beperkt worden tot 6 vakken cn zal voor enige andere vakken 
in het vierde studiejaar een tentamenregeling worden ingesteld. 
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VII. ANDER MIDDELBAAR NIJVERHEIDSONDERWIJS 

a. Middelbaar kunst- en kunstnijverheidsonderwijs 

Middelbaar kunst- cn kunstnijverheidsonderwijs kan op n plaatsen in Nederland worden 
gevolgd, t.w. te Amsterdam, Arnhem, Breda, Enschede, Eindhoven, 's-Gravenhagc, Gro-
ningen, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Rotterdam en Utrecht (uitsluitend avondopleiding). 
De spreiding van deze tak van onderwijs is derhalve vrij goed. Dit houdt niet in dat alle 
opleidingen aan elkaar gelijk zijn, daar er een differentiatie bestaat in de afdelingen die aan 
deze scholen zijn verbonden. De Academie voor Industriële Vormgeving te Eindhoven heeft 
ccn geheel eigen karakter. Aan sommige academies zijn vrije afdelingen verbonden. Alle 
hebben enige afdelingen voor de z.g. gebonden kunsten. 
Vooral bij deze afdelingen wegen de problemen van dc huisvesting en van het contact met de 
praktijk zwaar. Immers, in de gebouwen waar de opleiding wordt gegeven moet het samen-
spel tussen het ontwerpen en het uitvoeren van die ontwerpen ter plaatse mogelijk zijn; hier-
aan kan slechts gebrekkig worden voldaan. Nieuwbouw voor enige slecht gehuisveste aca-
demies ligt gelukkig binnen de mogelijkheden, maar toch zal, naar het zich laat aanzien, pas 
in 1963 als eerste hiervan het gebouw van de academie te Arnhem, ontworpen door architect 
G. Th. Rietveld, tot stand komen. 
Voor de academies te Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen en Maastricht is ook 
nieuwbouw noodzakelijk geworden, terwijl voor andere academies uitbreiding van de 
gebouwen dringend gewenst is. Voor een aantal zijn reeds plannen voor de nieuwbouw 
ontworpen. Het contact met de praktijk moet ook zoveel mogelijk worden gestimuleerd. 
Het bedrijfsleven mag van afgestudeerden verwachten dat zij beschikken over creatief ver-
mogen, vakbekwaamheid en een behoorlijke algemene ontwikkeling. Aan de laatste eis kan 
door vooropleiding en voortzetting van de studie in de vakken op het gebied van de algemene 
ontwikkeling tijdens de opleiding worden voldaan, aan de eerste eis door de opleiding in de 
vakafdelingcn, doch aan de tweede eis kan mede slechts voldaan worden indien de wissel-
werking tussen de opleiding en het bedrijfsleven zo goed mogelijk is. Aan de Academie voor 
Industriële Vormgeving is derhalve een termijn van een jaar praktisch werken tijdens de 
opleiding ingevoegd. Aan enkele vakafdelingen is eveneens een stage in de praktijk verbon-
den, maar het contact kan van beide zijden toch nog sterk worden gestimuleerd. 
Publiciteit, uitgaande van de scholen, is van grote waarde; zo werden tentoonstellingen van 
het werk der leerlingen alsmede modeshows door verscheidene academies georganiseerd. 
Het aantal leerlingen neemt over het algemeen toe. Er moet met klem op worden gewezen, 
dat een goede selectie zowel bij toelating als tijdens de studie noodzakelijk is, wil de kwaliteit 
van het onderwijs gewaarborgd blijven. 
De Vereniging van Middelbare Kunstnijverheidsscholen vergaderde meermalen, hetgeen de 
onderlinge verstandhouding ten goede komt en gelegenheid biedt de vak- en onderwijs-
problemen gemeenschappelijk onder ogen tc zien. 
In de loop van 1961 leidde het overleg tussen het ministerie van onderwijs, kunsten en weten-
schappen en dc Nederlandse Filmacademie te Amsterdam tot de beslissing, dat deze academie 
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op de rijksbegroting 1962 voor subsidiëring ingevolge de Nijverheidsonderwijswet in aan-
merking zal worden gebracht. 

b. Opleiding tekenleraren 
Dc drie opleidingen te Amsterdam, 's-Gravenhage en Tilburg voor de akten tekenen m.o.-A 
en m.o.-B behaalden minder gunstige resultaten voor wat dc A - dan voor wat de B-akte 
betreft. Intensiever contact tussen de opleidingsinstituten cn de examencommissies en beter 
overleg zouden wellicht tot meer bevredigende resultaten kunnen leiden. 
Het overleg dat plaats heeft in de vereniging Eikoon - waarvan directeuren, adjunct-direc-
teuren en docenten van de drie opleidingen lid zijn -, bevordert de gelijkwaardigheid van de 
opleidingen en neemt vooroordelen weg. De oplossing van het probleem van het grote 
tekort aan tekenleraren maakt samenwerking dringend noodzakelijk. 
De opleidingen voor dc (kunstzinnige) n.o.-akten Nllb en NXI , die officieel op vier acade-
mies plaats vindt, gaven bemoedigende resultaten te zien. De r.-k. dagschool voor de oplei-
ding van tekenleraren verzorgt ook de opleiding voor dc akte Nlla (technisch tekenen). 

c. Cursussen voor voortgezet en hoger bouwkunstonderricht en cursus 
kerkelijke architectuur 

Dit jaar kon aan 44 gegadigden het' diploma v.b.o., onder wie 14 de aantekening h.b.o. 
verwierven, en aan 17 gegadigden het diploma h.b.o. worden toegekend. Bovendien behaalde 
ccn cursist van dc cursus te Tilburg, die reeds eerder slaagde voor het v.b.o.-diploma, de 
h.b.o.-aantekening. 
De leden van de Opleidingsraad van de B.N.A. traden ook dit jaar als gecommitteerden 
voor de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen op bij de beoordeling van de 
eindprojecten. Sinds 1959 wordt voor alle cursussen voor v.b.o. een zelfde eindproject 
gegeven - in 1961 was dit een kleuterschool -, met het doel tot een grotere gelijkheid in de 
eindbeoordeling te geraken. In 1961 is getracht dit doel dichter te benaderen door de eind-
beoordeling, na een beoordeling ter plaatse, centraal, en wel te Utrecht, te organiseren. Op 
deze wijze komen niveauverschillen duidelijker tot uiting, terwijl het contact tussen de cur-
sussen onderling en tussen de Opleidingsraad en de cursussen wordt bevorderd. 
Teneinde het niveau van de v.b.o.-cursussen te verhogen werd door de Opleidingsraad en de 
cursussen besloten, dat met ingang van 1965 slechts dan het v.b.o.-diploma zal worden 
uitgereikt, indien de kandidaat in staat wordt geacht de studie voor het h.b.o.-diploma te 
volgen. Er wordt naar een ongedeelde architectenopleiding gestreefd die in de plaats moet 
komen van de huidige splitsing in v.b.o.- en h.b.o.-cursusscn. 
Verschillende v.b.o.-opleidingen, in het bijzonder de Academie van Bouwkuntst te Amster-
dam, houden zich bezig met de onderwijsvernieuwing, hetgeen te Amsterdam o.a. resul-
teerde in een concept voor een nieuw leerprogramma als vervolg op de 'Schets tot vernieu-
wing van het onderwijs aan de Academie van Bouwkunst'. 
De cursus voor kerkelijke architectuur te 's-Hertogenbosch, die een moeilijke periode heeft 
doorgemaakt, verheugt zich weer in een grotere belangstelling. 
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In 1961 kon aan twee cursisten, die in 1960 hun eindplan hadden ingeleverd, het getuigschrift 
en het charter worden uitgereikt. Het ziet er naar uit dat het dieptepunt van 1959 is gepas-
seerd, zodat in 1961 werd besloten dc mogelijkheid open te laten dc cursus ook na dit jaar 
voort tc zetten. 

d. Scholen voor de opleiding van analisten 

Bij dc examens aan de drie door het Rijk gesubsidieerde scholen, t.w. die in Amsterdam, 
Utrecht en Eindhoven, - welke examens worden afgenomen met medewerking van de 
Koninklijke Nederlandsche Chemische Vereniging -, konden goede resultaten worden 

Het is van groot belang dat meer door het Rijk gesubsidieerde scholen voor de opleiding van 
analisten worden opgericht. Een dergelijke ontwikkeling ware van de zijde van het ministerie 
van onderwijs, kunsten en wetenschappen te stimuleren. 
Herhaald moge worden dat voor de grote centra dc oprichting en instandhouding van 
speciale scholen voor analisten noodzakelijk is. 

VIII. SCHEEPVAART- EN LUCHTVAARTONDER WIJS 

Het tekort aan gediplomeerde officieren bij de Nederlandse koopvaardij 

Ook gedurende dit jaar verminderde het tekort aan gediplomeerde officieren bij dc Neder-
landse koopvaardij niet. Indien de hoogconjunctuur, waarin wij nu reeds verscheidene jaren 
leven, blijft voortduren, zal het zeer moeilijk en waarschijnlijk onmogelijk zijn dit tekort, 
dat voornamelijk ontstaat door het grote verloop onder dc stuurlieden en de scheepswerk-
tuigkundigen, aan te vullen. 
Het aantal leerlingen dat het zcevaartonderwijs volgt, blijft namelijk de laatste jaren nage-
noeg constant, en dit ondanks de grote propaganda die door dc schoolbesturen, de Raad van 
Bestuur voor de Zeevaart, verschillende scheepvaartmaatschappijen enz., voor het beroep van 
koopvaardijofficier wordt gevoerd, en de beurzen die door het Rijk en eerdergenoemde 
Raad van Bestuur aan de leerlingen worden verstrekt. 

Excursies en oefentochten 

De leerlingen van de verschillende scholen maakten onder leiding van de leraren excursies 
naar scheepvaartbedrijven, scheepsbouwmaatschappijen, het Koninklijk Nederlands Meteo-
rologisch Instituut te De Bilt, het Instituut voor de Scheepvaart en voor de Luchtvaart tc 
Rotterdam, de sleeptank te Delft, het planetarium te 's-Gravenhage, enz. 
Directeuren leraren en enige leerlingen werden uitgenodigd tewaterlatingen van en proef-
tochten met schepen mede te maken. Tevens werden directeuren en leraren door emge 
scheepvaartmaatschappijen wederom in de gelegenheid gesteld gedurende de pinkster- en 
zomervakantie korte zeereizen te maken. 
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Dit alles bevordert ten zeerste het contact en de goede verstandhouding tussen het onderwijs 
en het bedrijfsleven, terwijl bovendien de leerkrachten op de hoogte kunnen blijven van dc 
moderne ontwikkeling van het scheepvaartbedrijf. 
De leerlingen van de hogere zeevaartscholen en die van de gemeentelijke school voor visserij 
en scheepvaart te IJmuiden maakten oefentochten met het instructievaartuig Prinses Juliana 
van de Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart op de Waddenzee en het 
IJselmecr. 
Aan de nationale sloepenwedstrijden en de zeilwedstrijden voor sloepen die elk jaar respectie-
velijk door het Algemeen Haags Comité en door de Koninklijke Marine Jachtclub te Den 
Helder worden georganiseerd, namen ook dit jaar roei- en zeilploegen van de scholen deel. 

Instructievaartuigen voor de hogere zeevaartscholen 

Het instructievaartuig Prinses Juliana zal binnen enige jaren wegens ouderdom uit de vaart 
moeten worden genomen. 
Daar het van groot belang is dat de aanstaande stuurlieden gedurende hun opleiding oefen-
tochten met een instructievaartuig kunnen meemaken, zijn de plannen voor één, eventueel 
twee nieuwe oefenschepen al zo ver gevorderd, dat binnen één a twee jaren met de bouw 
ervan kan worden begonnen. 

Onbevoegde leerkrachten 

Het aantal lessen dat door onbevoegde leerkrachten werd gegeven, is helaas nog steeds zeer 
groot (zie tabel). 

Opleidingen Percentage 
onbevoegd 
gegeven lessen 

hogere zeevaartscholen (m.n.o.) 41 
scholen die opleiden voor het voorlopig 
diploma scheepswerktuigkundige (u.l.n.o.) 25 
dagnijverheidsscholen voor dc binnenvaart 19 
visserijscholen 43 
luchtvaartnij vcrhcidsscholen 19 

Middelbare nautische N-akten Percentage onbevoegd gegeven lessen 

1957 !95 8 :959 I 9 6 ° r 9 f i l 

N XIII, scheepswerktuigkunde 55,6 57,1 65,8 65,9 66 
N X V , zeemanschap 29,6 33 15,6 (?) 37,9 38 
N X V I wis- en zeevaartkunde 32,5 32,8 34,5 37,6 38,2 
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Het aantal geslaagden voor de akten N XIII, N X V en N X V I bedroeg respectievelijk twee, 
twee cn drie. Door pensionering van bevoegde leerkrachten en uitbreiding van het onderwijs 
nam het percentage onbevoegd gegeven lessen echter niet af. 
Het aantal leerlingen dat bij de door het Rijk gesubsidieerde vereniging Cornelis Douwes op 
i september 1961 was ingeschreven, bedroeg voor de akte N XIII : 26, voor de akte N X V : 
15 en voor de akte N X V I : 32. De meesten van deze leerlingen zijn reeds als onbevoegd 
leraar aan een hogere zeevaartschool verbonden. 

Leerlingen hogere zeevaartscholen 
Zoals uit dc tabel blijkt, is vanaf 1959 in het aantal leerlingen dat jaarlijks de hogere zeevaart-
scholen bezoekt, weinig verandering waar te nemen. 

Ingeschreven leerlingen op: 1-1-1959 1-1-1960 1-1-1961 31-12-1961 

afdeling A.S. 295 307 264 271 
afdeling B.S. 505 4o6 44i 47« 

stuurmansleerlingen 800 773 7°5 751 

afdeling A . M . 508 5 H 524 554 
afdeling B . M . 415 408 404 362 

leerlingen schecpswerktuigkundige 923 922 928 916 

Eindexamenresultaten hogere zeevaartscholen 

Uitgereikte getuigschriften in : 1958 1959 ^60 1961 

afdeling A.S. H9 " 2 143 I 0 7 
afdeling B.S. 153 l 8 4 181 179 
afdeling A . M . 191 219 220 220 
afdeling B . M . 150 163 133 H 2 

Getuigschriften radarwaarnemer en radarnavigator 

De belangstelling voor de opleidingen voor bovengenoemde getuigschriften was gedurende 
1961 wederom zeer groot. 
Vanaf 1 september 1961 is een opleiding voor het getuigschrift radarwaarnemer verbonden 
aan de hogere zeevaartschool te Delfzijl. 
Het aantal uitgereikte certificaten voor radarwaarnemer bedroeg 525 en voor radarnavigator 
277. 

Aanschaffingen en vernieuwingen 
De normale jaarlijkse aanschaffingen en vernieuwingen van leermiddelen, materialen, gereed-
schappen, enz., vonden plaats. 
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De grote veranderingen die zich de laatste jaren op het gebied van de navigatie en van de 
voortstuwing van koopvaardijschepen in een steeds sneller tempo voltrekken, zullen een 
grote, kostbare uitbreiding van de inrichting van de machinehallen, elektropractica, werk-
plaatsen, enz. met zich meebrengen. 
De bedragen die hiervoor nodig zijn, worden vanzelfsprekend uitzonderlijk hoog door het 
grote aantal scholen dat opleidt voor het beroep van koopvaardij-officier. 
Het zou aanbeveling verdienen in overweging te nemen dit aantal drastisch tc verminderen. 

Cursussen voor het voorlopig diploma scheepswerktuigkundige 

De resultaten van de dagopleidingen, die in het algemeen goed bezet waren, waren bevredi-
gend. Dit kan helaas niet van de avondopleidingen worden gezegd. Het aantal leerlingen van 
deze opleidingen liep ook dit jaar wederom terug, terwijl de resultaten van het onderwijs 
zeer matig waren. 

Visserij scholen 

De plannen voor de bouw van een nieuwe visserij school te Urk en voor de uitbreiding van 
de visserij school te Katwijk vorderen gestadig. 
Het aantal leerlingen van de tweejarige cursus voor jeugdige vissers onderging weinig ver-
andering. 
De bezetting van de visserij school te Vlissingen was echter ook dit jaar teleurstellend. Ver-
wacht mag worden dat, wanneer over enige jaren het bezit van het diploma stuurman 
kustzeevisvaart voor schippers van zeevissersvaartuigen van 20 tot 80 ton verplicht wordt 
gesteld, de belangstelling voor deze school weer zal toenemen. 

Scholen voor de binnenvaart 

Het aantal leerlingen dat zich voor plaatsing op de dagnijverheidsscholen Oranje Nassau 
aanmeldde, was ook dit jaar groter dan de beschikbare capaciteit. 
De bouw van de nieuwe dagnijverheidsschool te Delfzijl vorderde gestadig en per 1 novem-
ber 1961 konden 30 nieuwe leerlingen in het internaat worden opgenomen. Verwacht mag 
worden dat deze school in mei 1962 op volle capaciteit zal kunnen werken. 
Het bestek voor de bouw van een nieuwe dagnijverheidsschool te Rotterdam, waarop 240 
leerlingen geplaatst kunnen worden, kwam nagenoeg gereed. De plannen voor de bouw 
van een dergelijke school te Amsterdam namen vastere vormen aan. 
In verband met het grote belang van veilig varen met radar op de binnenwateren, zal in de 
naaste toekomst de dagnijverheidsschool te Rotterdam met een radarnavigatorcursus voor 
de binnenvaart worden uitgebreid. De hiervoor benodigde apparatuur, een rivierradar-
simulator, is reeds in bestelling gegeven. 
De belangstelling voor de avondbinnenvaartscholen nam ook dit jaar wederom af. Dit was 
vooral het geval met de scholen in de kleine plaatsen, waar in dc loop van het cursusjaar de 
lessen dikwijls moesten worden gestopt. 
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Hoewel liet bezit van de verschillende diploma's bij de Rijn- en binnenvaart nog niet ver-
plicht is gesteld, is het aantal kandidaten voor de examens voor deze diploma's groot te 

noemen. De opdracht voor het bouwen van twee nieuwe instructievaartuigen, welke bestemd zijn 
voor de leerlingen van de dagnijverheidsscholen, kon in november 1961 worden gegeven. 

Opleiding voor matrozen 
De opleidingen respectievelijk aan boord van de Pollux te Amsterdam en de Nederlander 
te Rotterdam beantwoordden ook dit jaar aan de gestelde verwachtingen. 
Het bestuur van het laatstgenoemde schip besloot de leerlingen, die voorheen een bepaald 
kostgeld moesten betalen, dit jaar kosteloos toe te laten. Dit had tot gevolg dat de capaciteit 
van dc Nederlander steeds ten volle benut kon worden. 

Havenvakscholen 
De belangstelling van de burgerij en van het bedrijfsleven voor de havenvakschool te Rotter-
dam groeit nog steeds. Dit kwam o.a. tot uiting bij de aanmelding van nieuwe leerlingen. 
De resultaten van de examens waren bevredigend. 
Gezien het grote succes van deze school te Rotterdam, bestaan er plannen voor dc oprichting 
en de instandhouding van ccn dergelijke school te Amsterdam. 

Luchtvaartnijverheidsscholen 
Het nieuwe gebouw van de luchtvaartnijverheidsschool Anthonie Fokker te 's-Gravenhage 
kon medio 1961 door de inspecteur-generaal voor het onderwijs in dienst worden gesteld. 
Dc aanduiding 'luchtvaartnijvcrheidsschool' werd gewijzigd in 'school voor luchtvaart-
techniek'. 
De school, die modern is ingericht, zal het onderwijs voor aanstaande technici bij dc lucht-
vaartbedrijven op het gewenste niveau kunnen brengen. 
De toeloop van nieuwe leerlingen en de resultaten van de eindexamens waren bevredigend. 
De aanmelding van leerlingen voor de opleidingen voor vliegtuigmonteur en voor vliegtuig-
elektronisch monteur, welke aan de technische school te Hoofddorp zijn verbonden, werd 
nadelig beïnvloed door de geruchten over de minder goede bedrijfsresultaten bij de K . L . M . 

IX. NIJVERHEIDSONDERWIJS VOOR MEISJES 

Algemene pedagogisch-didactische aspecten 

De aandacht voor de pedagogische betekenis van het onderwijs in zijn verschillende facetten 
nam ook in dit jaar toe. 
De leerlingen worden meer en meer in aanraking gebracht met de kunst in diverse vormen. 
Dit komt de algemene vorming van de leerlingen en de maatschappelijke waardering van de 
scholen ten goede. De creatieve vakken winnen aan belangstelling en belangrijkheid, hoewel 
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het gebrek aan vakleerkrachten daarbij een belemmering vormt. Gelukkig worden door veel 
docenten van andere vakken de creatieve elementen uit de leerstof en in de methode naar 
voren gehaald. De utilitaristische instelling van andere leerkrachten biedt hieraan nog 
weerstand. 

De differentiatie in het onderwijs en de individuele benadering van de leerlingen zijn moeilijk 
te verwezenlijken desiderata; o.a. daardoor ontbreekt aan de optimale vorming van de 
individuele leerlingen nog een en ander. 

In het verslagjaar was in een gedeelte van het land de aanmelding van leerlingen voor de 
eerste klassen van de primaire opleiding kleiner dan in de laatste jaren, dit als gevolg van het 
feit dat de geboorteplek van 1946-1948 zijn invloed niet meer deed gelden in de leeftijds-
groep van de 12- en 13-jarigen. De stijging van de aanmelding in andere delen van het land 
als gevolg van de bevolkingstoename cn van de groeiende belangstelling voor voortgezette 
opleidingen blijft aanhouden; verheugend is de groei van het percentage leerlingen dat na 
de primaire opleiding aan vervolgopleidingen gaat deelnemen. 

Leerlingen 

Nadat gebleken was dat in september 1960 de aanvragen om plaatsing van leerlingen die 
niet voldoen aan de gestelde toelatingseisen voor de primaire opleiding, sterk waren toe-
genomen, is binnen de Commissie tot bestudering van goede onderwijsmethoden voor het 
algemeen vormend nijverheidsonderwijs voor meisjes een werkgroep gevormd, die de 
bestudering van het onderwijs aan deze leerlingen ter hand nam. 
In 1961 werd op vijf stadshuishoudscholen en ccn landbouwhuishoudschool bij wijze van 
experiment met aparte klassen van deze leerlingen gewerkt, teneinde te kunnen vaststellen 
voor welke bijzondere problemen deze leerlingen het primaire nijverheidsonderwijs stellen. 
Uit de ervaringen blijkt, dat het niveau van de aanwezige kennis bij de leerlingen een zeer 
grote verscheidenheid toont en lang niet altijd ligt op het peil dat na 5 jaar lager onderwijs 
mag worden verwacht. Een meer individuele aanpak zal noodzakelijk zijn om gesignaleerde 
hiaten voor zover mogelijk op te heffen. Vrij algemeen kwam uit dc verslagen van docenten 
van de medewerkende scholen naar voren, dat het denk- cn werktempo van deze groep leer-
lingen gemiddeld lager ligt dan dat van de gewone primaire klassen, cn dat de houding van 
de leerlingen ten opzichte van kennen en kunnen onzeker is, waardoor zij een enigszins ont-
moedigde indruk maken 
Uit de arbeid van dit jaar is gebleken, dat een meer diepgaand onderzoek, en dat zowel psy-
chologisch als pedagogisch, noodzakelijk is om te komen tot een meer verantwoorde peda-
gogische benadering en een juiste didactische aanpak. Reeds nu kan worden gesteld dat het 
zeer grote verloop van leerlingen als een ernstige moeilijkheid wordt ondervonden bij het 
vormen van aparte groepen van leerlingen, hetgeen toch noodzakelijk lijkt om aangepast 
onderwijs te kunnen geven. 
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Opleidingen 

Primaire opleiding 

Naast de proefneming met splitsing van de leerlingen naar schoolprestaties na het eerste jaar 
van de opleiding worden op sommige scholen ook de leerlingen voor het eerste jaar van de 
primaire opleiding naar vermoedelijke begaafdheid over verschillende klassen verdeeld. Bij 
de klasse-indeling spelen overigens de woonplaats, de woonwijk, dc bezochte lagere school 
en andere factoren een rol. 

Opleiding tot leerling-verkoopster 
D e aanmelding van deze leerlingen - 2171, tegenover 1154 in l 9 5 9 en 1834 in 1960 - bewijst, 
dat deze éénjarige opleiding voorziet in de behoefte, jonge leerlingen voor te bereiden op een 
werkkring en een verdere opleiding in het winkelbedrijf. 

Kinderverzorgster 

Reeds in voorgaande jaren is gebleken dat de opleiding tot kinderverzorgster niet meer be-
antwoordde aan de eisen die het beroep van kinderverzorgster stelt. 
Oorzaak hiervan is de wijziging die zich geleidelijk heeft voltrokken in kindertehuizen en 
gezondheidskolonies, waar men zich noodgedwongen moest gaan instellen op het over-
wegend gevoelsmatig gestoorde kind. 
Het tewerkstellen van de kinderverzorgsters is moeilijker geworden, doordat deze meisjes 
veelal te jong zijn om dc verantwoordelijkheid van leidster te kunnen dragen. 
In de opleidingen voor kinderverzorgster wordt de terugslag ondervonden van deze moei-
lijkheden en komt meer en meer de wens naar voren tot wijziging van de duur van de 
opleiding, van het leerplan en van het examen. 
De belangstelling van leerkrachten en leerlingen voor de bedoelde opleiding is over het alge-
meen genomen onverminderd gebleven, ondanks het feit dat de waardering voor het werk 
dat van haar wordt verwacht, ook voor wat dc salariëring betreft, te laag is. 
Verandering van de opleiding is in 1961 nog niet doorgevoerd. W e l hebben reeds besprekin-
gen plaats gevonden om niveau van onderwijs en leerplan te bepalen en dc doorstrommgs-
en berocpskeuzemogelijkhedcn tc bezien. Aan twee scholen is men begonnen met een twee-
jarige opleiding om hierdoor in de gelegenheid te zijn het leerplan, de leergang, het werk-
boekje en dc praktijk tijdens dc opleiding tc toetsen aan uitgangspunten en uitvoermgs-
mogclijkheid van de nieuwe zienswijze. 

Opleiding tot inrichtingsassistente 
D e opleiding voor inrichtingsassistente mocht zich ook dit jaar in een groeiende belang-
stelling verheugen. , 
In het algemeen wordt in de ziekenhuizen en de inrichtingen dc stage goed geleid en worden 
de prestaties van de leerlingen gunstig gewaardeerd. De kennismaking met de meisjes ge-
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durende de stageperiode heeft er zeker toe geleid, dat een groot aantal een functie in zieken-
huis of inrichting heeft gevonden. 
Een in 1961 ingesteld onderzoek naar de bestemming van de eerste 1040 gediplomeerde 
inrichtingsassistenten, van wie 990 aan het onderzoek deelnamen, gaf de volgende uitkomst 
te zien: 
verpleegstersopleiding 31 /o 
reeds gediplomeerd 1 '° 

in een huishoudelijke functie: 
in een ziekenhuis 14% 
in een psychiatrische inrichting 2% 
in een bejaardeninrichting 8 % 
in andere inrichtingen 3 % 

totaal 2 7 0 / 0 

werkzaam in een inrichting: 
als ziekenverzorgster 4% 
als bejaardenverzorgster 3 % 
als kinderleidster 3 % 
bii arbeidstherapie 1 % 
totaal 1 1 "> 

± 7 i % 

In andere verzorgende beroepen 12% 
gehuwd 4% 
buitenland 2 '° 
andere beroepen 7 % 
onbekend 3 ^ 
totaal ± 2 8 % 

± 100% 

In mei van het verslagjaar werden 761 leerlingen in stage geplaatst, terwijl 600 meisjes slaagden 
voor het eindexamen. .... , 
Bijeenkomsten van directrices, docenten en klasseleidsters bevorderden gezamenlijk overleg 
en studie. Leerstof en didactiek waren onderwerp van bespreking op de vakvergaderingen. 
Een woord van lof voor de toewijding en ijver waarmede gewerkt wordt, mag hier zeker met 

ontbreken. , , 
Teneinde bij het groeiend aantal scholen een kern voor overleg tc vormen, werd een voor-
bereidingscommissie ingesteld, die tot taak heeft de algemene vergaderingen voor te bereiden 
en voorstellen uit te werken die in het belang van de opleiding zijn. 
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De Commissie van Gecommitteerden bracht in een algemeen verslag rapport uit over haar 
bevindingen. 
Naast de tweejarige opleiding voor inrichtingsassistente bleek er behoefte te bestaan aan een 
eenjarige opleiding, die een voorbereiding zou kunnen zijn voor de ziekenverzorgsters-, 
de gezinsverzorgsters- en de kraamverzorgstersopleiding. Na veel voorbereidend werk, 
waarin de Commissie van Overleg een groot aandeel had, kon deze opleiding in september 
1961 met 238 leerlingen, verdeeld over 14 opleidingen, een aanvang nemen. De vooropleiding 
verzorgende beroepen duurt één jaar, te weten 9 maanden volledig dagonderwijs en 3 maan-
den stage in verpleeginrichtingen, kraamzorg of gezinsverzorging. Voor een goede ont-
wikkeling van deze opleiding zullen ook verschillende contacten gelegd moeten worden. 
De belangstelling is gewekt en docenten en leerlingen zijn met enthousiasme begonnen, het-
geen vertrouwen geeft voor de toekomst. 

Oriëntatieklas 

Op een vijftal scholen werd in het cursusjaar i96o/'6l geëxperimenteerd met de oriëntatie-
klas. Deze eenjarige opleiding is bestemd voor meisjes die niet in de vormingsklas kunnen 
worden toegelaten, omdat zij niet voldoen aan de gestelde toelatingseisen. 
Voor de leerlingen die bij de mulo-examens van de landelijke uloverenigingen worden afge-
wezen, en voor diegenen die een schoolgetuigschrift van een 3- of 4-jarige uloschool be-
zitten, moest naar een oplossing worden gezocht. Deze werd gevonden in de oriëntatieklas. 
De doelstelling werd omschreven als: 'ontwikkelen van aanleg en capaciteiten van het meisje, 
aangepast aan haar vooropleiding; aankweken van vaardigheid cn inzicht, onmisbaar voor 
haar algemene en maatschappelijke vorming; oriëntatie omtrent beroepsmogelijkheden die 
binnen haar bereik liggen'. 
Het getuigschrift oriëntatieklas geeft toegang tot de opleidingen voor kinderverzorgster, 
inrichtingsassistente en de opleidingen voor verzorgende beroepen. 
In 1961 is voor het eerst aan 73 leerlingen van 5 scholen het getuigschrift van de oriëntatieklas 
uitgereikt. In september 1961 is men op 9 scholen met deze opleiding begonnen. Met de 
hierbij betrokken directrices en docenten is veelvuldig overleg gepleegd over een voor allen 
aanvaardbare leerstofomschrijving en over mogelijke leergangen. De hieronder geplaatste 
staatjes geven enig inzicht in deze leerlingengroep. 

Van 3 grote klassen liepen de leeftijden uiteen als volgt: 

leeftijd: 15 16 17 18 19 20 21 23 
totaal aantal leerlingen: 2 14 19 17 7 3 1 1 64 

De vooropleiding van hen was gespreid als in onderstaand staatje is aangegeven: 
diploma 3-jarige ulo 26 
schooldiploma 4-jarige ulo 4 
4 klassen ulo 11 
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3 klassen m.m.s. 4 
I . V . O . - A i 
3 klassen lyceum 1 

handelsulo 9 
3 klassen ulo 2 

9 klassen intern, school I 
instituut Bender 5 

totaal °4 

Begonnen werd met 64 leerlingen. Gedurende de cursus hebben 6 meisjes de school verlaten. 
V a n de 58 leerlingen heeft 1 niet aan het examen deelgenomen, terwijl er 53 zijn geslaagd en 

4 zijn afgewezen. 

D e gekozen vervolgopleidingen o f werkkringen waren als volgt gespreid: 

inrichtingsassistente 11 
adspirant-verpleegster 2 

kinderverzorgster 9 
leerling-verpleegster 2 
dokters- o f apothekersassistente 3 
leerling-verkoopster 1 
instituut Schoevers I 
tekenacademie 1 
kantoor 6 
buitenland 4 
groepsleidster kinderbescherming 1 
facturiste 1 

Berlitzschool 1 

schoonheidsspecialiste 2 
opleiding N X I I , huishoudkundige 3 
onbekend 4 
thuis 1 

Aantekening 'algemene handelskennis' op nijverheidsscholen 

O p 10 scholen is een begin gemaakt met een experiment - voorlopig voor de duur van 2 jaar -

dat het mogelijk w i l maken bij de opleiding naaister tevens een aantekening 'algemene 

handelskennis' te behalen. 
Het experiment is begeleid door twee inspectrices, bijgestaan door een vertegenwoordiger 
van het departement van economische zaken en een vertegenwoordiger van het departe-
ment van onderwijs, kunsten en wetenschappen. 
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In 1961 zijn voor de eerste maal leerlingen van deze scholen geëxamineerd in de vakken voor 
'algemene handelskennis'. Dit examen stond onder toezicht van gecommitteerden, aangewe-
zen door de minister van economische zaken, en van de inspectie van het nijverheidsonder-
wijs voor meisjes. 
Het examen is schriftelijk afgenomen voor de vakken Nederlandse taal, correspondentie, 
rekenen en boekhouden, en mondeling voor rechts- en wetskennis, bedrijfseconomie en 
organisatie. 
Van de 95 kandidaten zijn er 73 geslaagd en 22 afgewezen. Dit resultaat is gunstig te noemen, 
vergeleken bij dat van de landelijke examens van de middenstandsbonden. 
In de Nederlandse Staatscourant van IÓ november 1961 is het besluit van de staatssecretaris 
van economische zaken gepubliceerd, inhoudende de erkenning van de verklaring 'algemene 
handelskennis', behorend bij de getuigschriften naaister, kostuumnaaister, coupeuse, in 
1961 afgegeven volgens artikel 29 van de Nijverheidsonderwijswet. 

Huishoudkundige voor inrichtingen 

Sedert een aantal jaren worden op een viertal scholen in Nederland bijscholingscursussen 
gegeven voor hoofden van huishoudelijke diensten in inrichtingen. De stimulans en de coör-
dinatie hiervan berusten bij de zogenaamde bijscholingscommissie, waarin directrices van 
nijverheidsscholen voor meisjes zitting hebben, naast directrices en hoofden van huishoude-
lijke diensten van inrichtingen. 
Uit de ervaringen met deze bijscholing en uit overige contacten tussen het onderwijs en de 
inrichtingen is gebleken, dat voor de opleiding tot huishoudkundige een herziening naar 
doelstelling, inhoud en vormgeving noodzakelijk is geworden. 
Een adviescommissie, bestaande uit leden van genoemde bijscholingscommissie, vertegen-
woordigers van de Vereniging Hoofden Huishoudelijke Diensten voor Inrichtingen, direc-
trices van scholen met een opleiding voor huishoudkundige en 2 inspectrices, heeft een uit-
gebreide studie gemaakt van taak en status van de huishoudkundige in inrichtingen en scholen. 
Hieruit bleek, dat de verscheidenheid in taak en verantwoordelijkheden zeer groot is, en dat 
de functie in het algemeen hoge eisen stelt aan kennen cn kunnen van de huishoudkundige 
voor inrichtingen. 
Op grond hiervan is de adviescommissie tot de conclusie gekomen, dat de opleiding naar 
vorm, inhoud en niveau zal moeten worden herzien. Met de herziening is een begin gemaakt. 

Leraressenopleiding voor de akte Na 

Met ingang van het cursusjaar 1958/1959 is de leraressenopleiding voor de akte Na van een 
3-jarige in een 4-jarige cursus omgezet, zodat meer tijd kan worden besteed aan de technische 
vakken en bovendien meer aandacht kan worden geschonken aan de algemene vorming van 
de aanstaande lerares. 
Als gevolg van deze cursusverlenging hebben in 1961 slechts weinigen - voornamelijk 
kandidaten die bij het examen in 1960 waren afgewezen - examen gedaan. 
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Het totale aantal leerlingen van de 20 opleidingsscholen bedroeg in september 1961 voor het 
ie leerjaar 255 leerlingen, het 2e leerjaar 239 leerlingen, het 3e leerjaar 128 leerlingen en het 
4e leerjaar 163 leerlingen. 
Ondanks de verlenging van de opleiding, die eerst een geringe teruggang van het aantal 
leerlingen met zich meebracht, kan thans een stijging over het gehele land worden ge-
constateerd. 

Leraressenopleiding voor de akten Nd, Ns, Nq en Nr 

Over deze opleiding is niets bijzonders te melden. Het aantal leerlingen van de beide eerst-

genoemde opleidingen neemt toe; voor de akte N d zelfs aanzienlijk. 

Leraressenopleiding voor de akte N XII 

Omtrent deze opleiding kan worden medegedeeld, dat de directrices en docenten studie 
hebben gemaakt van opleiding en examineren. Door de pedagogische medewerkster van 
de Commissie Experiment Vo ln o is daartoe een algemeen aanvaardbare doelstelling van de 
opleiding tot huishoudlerares geformuleerd en van uitgebreid commentaar voorzien. Aan 
de docenten van de scholen is verzocht deze te bestuderen en desgewenst voorstellen tot 
wijziging in te dienen. U i t de reacties bleek, dat bij de vorming van de aanstaande lerares de 
aspecten 'verantwoordelijkheid' en 'vrijheid' centraal dienen te staan. In bijeenkomsten 
voor docenten die betrokken zijn bij het onderwijs rondom dc zorg voor de woning, de 
zorg voor de kleding o f de zorg voor de voeding, is getracht deze aspecten te plaatsen in het 
onderwijs. D e bijeenkomsten zijn op de scholen voorbereid aan de hand van vraagstellingen. 
A a n de gesprekken per school en per rayon namen niet alleen de leraressen N X V I I - N X V I I I 
deel, maar eveneens docenten voor de vakken natuur- en scheikunde, plant- en dierkunde, 
pedagogiek en maatschappelijk inzicht. D e rayonbijeenkomsten werden geleid door een 
vast team van voorzitster, observer en pedagoog. Naast waardevolle psychologische, peda-
gogische en didactische aanwijzingen voor de opleiding tot huishoudlerares is een leerstof-
omschrijving gevonden, die de integratie van de leerstofonderdelen van de verschillende 
vakken zal bevorderen. Het gevolg hiervan is de voorbereiding van een voorstel tot wijziging 
van het bevoegdhedenbesluit, dat in gezamenlijk overleg tot stand zal komen. 
D e wijze van examineren onderging door het eerder genoemde overleg een belangrijke 
verbetering. D e inzichten omtrent het schriftelijk en mondeling examineren zijn voorts 
aanmerkelijk verruimd cn verdiept door een speciale studie van docenten onder deskundige 
leiding. D e goede wisselwerking tussen de theorie en de praktische toepassingen k w a m tot 
stand door de daadwerkelijke medewerking van de scholen. Het werk van de aanstaande 
leraressen naar aanleiding van verschillende vormen van schriftelijke opdrachten werd tot 
een overzicht verwerkt. D e resultaten van de onderscheiden manieren van examineren wer-
den in de examencommissies vergeleken. Verwacht mag worden dat in de opleiding tot 
huishoudlerares de onderwijsvernieuwing op doeltreffende wijze wordt ingevoerd. Daarbij 
zullen ook de scholen waaraan deze leraressen worden aangesteld, gebaat zijn. 
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Leraressenopleiding voor de akte NXX 
Deze opleiding verheugt zich in een toenemende belangstelling. In 1959 werden 174 leerlin-
gen tot deze opleiding toegelaten, in 1960 194 en in 1961 242 leerlingen. Met het thans i n 
opleiding zijnde aantal zal in de behoefte aan leerkrachten kunnen worden voorzien. 
Daar de leraressen na het behalen van de akte over het algemeen slechts kort in het onderwijs 
werkzaam zijn, is het nodig een groter aantal leraressen op te leiden dan dat waaraan direct 
behoefte bestaat. 

Leerlingstelsel 

Het aantal meisjes in opleiding volgens het leerlingstelsel nam enigszins toe. D e grootste 
groei was te constateren bij de confectienaaisters en handwerksters in de confectie-industrie. 
In 1961 werden daar 1992 leercontracten afgesloten tegen 1700 in 1960. 
Aan het aanvullend en op het vak gerichte onderwijs werd meer aandacht besteed dan 
voorheen. 

D e School voor Werkende Meisjes te 's-Gravenhage opende als school voor partieel onder-
wijs het eigen gebouw. 
Het onderwijs i n deze school is speciaal bedoeld voor en gericht op het jonge meisje dat reeds 
in het arbeidsproces is opgenomen. 

Gebouwen 

D e snelle groei van het onderwijs veroorzaakte ook i n 1961 overbelasting van de gebouwen: 
ongeveer de helft van de scholen moet te intensief gebruikt worden. 
D e overbelasting van dc gebouwen brengt grote nadelen mee: vele scholen hebben nog 
steeds of in grotere mate dan voorheen zogenaamde uitgeschoven lesroosters, waarbij be-
paalde lokalen van 's morgens 8 tot 's avonds 6 uur bezet zijn, inclusief het middaguur. Dat 
door dit intensieve gebruik het onderhoud in het gedrang komt, is duidehjk; vaak zijn dezelf-
de lokalen in de avonduren weer bezet voor cursussen, o.a. cursussen voor huisvrouwen en 
cursussen voor het vormingswerk voor de arbeidende meisjes. 
Onderwijskundig een groter bezwaar is het feit, dat bij een dergelijke overbezetting van de 
gebouwen en lokalen de lesroosters vaak niet verantwoord opgezet kunnen worden. Boven 
is reeds gewezen op de ongebruikelijke aanvangsuren. V o o r de streekscholen is dit speciaal 
gedurende de wintermaanden zeer bezwaarlijk, gezien de jeugdige leeftijd van het grootste 
deel der leerlingen. Verder komt de nodige afwisseling tussen theorie- en praktijklessen i n 
het gedrang, kunnen de pauzes voor de verschillende klassen niet samenvallen, is de spreiding 
van de lessen over de dagen van de week vaak ongunstig, o f is er een te grote variatie in het 
aantal lessen per dag. Tenslotte is ook dit nog een zeer groot bezwaar: de taak van de school-
leiding, speciaal van de directrice, wordt tengevolge van de overbezetting van de gebouwen 
te zwaar; aan haar organisatietalent worden hoge eisen gesteld, haar werktijden worden 
buitengewoon verlengd, terwijl zij, daar er vaak ook nog lokalen elders gehuurd zijn, 
haar aandacht en tijd moet verdelen over een onoverzichtelijk geheel. 
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Behalve dat er dus vele scholen overbezet zijn, zijn er een honderdtal scholen gehuisvest m 
verouderde gebouwen en vraagt de outillage van vele scholen o m verbetering en aanpassing 
aan de veranderde omstandigheden. Verblijdend is in deze situatie, dat in de verslagperiode 
een dertigtal nieuwe schoolgebouwen in gebruik ko n worden genomen; tien hiervan werden 
uitgevoerd in systeembouw. Het streven, schoolgebouwen in hun bouwkundige vo rm-
geving en i n hun situering bij te doen dragen tot de verfraaiing van stad of dorp, blijkt met 
alleen stedebouwkundige waarde te hebben maar ook bevorderlijk te zijn voor het maat-
schappelijk aanzien van de onderhavige vorm van onderwijs. Omdat dit laatste in het ver-
leden wel eens te wensen overliet, lijkt het goed hier blijvend aandacht aan tc geven. 
D e inrichting der lokalen wordt in samenwerking met het Adviesbureau van de Ri jks -
gebouwendienst zo goed mogelijk aangepast aan de eisen van het onderwijs. D e richtlijnen 
voor bouw en inrichting van de n.o.-scholen voor meisjes, opgesteld m overleg met het 
bovengenoemde bureau, moeten voortdurend kritisch bekeken worden, waarbij de praktijk-
ervaring en de nieuwe inzichten in het onderwijs bepalend zijn voor aan te brengen wi jz i -
gingen. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. 
In 1924 werd 111 een nieuwe landbouwhuishoudschool een zogenaamde Deense keuken 
ingericht- een voor die tijd zeer moderne leskeuken, waarbij de kooktoestellen en werk-
tafels in hoefijzervorm werden opgesteld, de leerlingen individueel konden werken en al 
werkend de lerares konden zien. U i t het hele land kwam men destijds in Enschede naar deze 
keuken kijken. Daarna werden in vele scholen Deense keukens ingericht. N u hebben bijna 
alle nijverheidsscholen voor meisjes dergelijke leskeukens. Vanzelfsprekend is m de loop van 
de tijd de inrichting geperfectioneerd. D e inrichting was geheel gebaseerd op een methode 
van lesgeven die ten doel heeft, de leerling individueel te laten werken. Deze methode v o l -
doet goed voor de kooklessen, evenals trouwens voor andere praktische vakken als was-
behandelmg e.d. Maar het inzicht is groeiende dat naast de individuele prestatie ook het 
werken in groepsverband grote waarde heeft. Niet alleen komt deze manier van werken 
m het bedrijfsleven steeds meer voor en zal dc school de leerling daarop dus ook moeten 
voorbereiden, maar ook ziet men er voordelen in voor de sociale vorming der leerlingen. 
In het nieuwe gebouw van de landbouwhuishoudschool tc Enschede in 1961 geopend, 
heeft men naast een Deense keuken dan ook een zogenaamde famihekeuken ingericht, 
waarin het werken in groepen beter mogelijk is. D e leskeuken bestaat als het ware uit een 
aantal overzichtelijk gegroepeerde gezinskeukens, waarin telkens twee tot vier leerlingen 
i n groepsverband kunnen werken. D e directrice en de leerkrachten zeggen over deze keuken: 
' V o o r groepswerk is de indeling van deze keuken zeer geschikt, omdat de leerlingenmet.op 
een rij staan, maar door de indeling van de keuken meteen in groepen verdeeld zijn. W e 
hopen dat het samenwerken zal leiden tot versterking van de saamhorigheid m de klas. 
Bovendien kan het een voordeel zijn dat grotere porties worden klaargemaakt, hetgeen de 
smaak en de consistentie van de gerechten ten goede kan komen. Het samen met de leer-
krachten beoordelen van de resultaten is praktisch beter uitvoerbaar, nu het o m een geringer 
aantal porties gaat. W e ontveinzen ons niet, dat we wel in het oog moeten houden, dat minder 
handige en minder vlugge leerlingen bij het uitvoeren van de groepsopdrachten haar deel van 
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de opdracht ook tot een goed einde moeten kunnen brengen. De nieuwe 'familie-keuken 
maakt op ons een gezellige indruk. Dit is voor een huishoudschool een factor die van bete-
kenis is'. Eind 1961 zijn een tiental keukens in den lande, gebouwd volgens dit principe, in 
gebruik genomen. 
Het tekort aan handenarbeid- en tekenlokalen doet zich steeds sterker gevoelen, nu de crea-
tieve vakken aan belangstelling en belangrijkheid winnen. Dit tekort zou nog sprekender zijn 
wanneer er voldoende leerkrachten beschikbaar waren, zodat deze vakken, welke voor de 
meeste opleidingen keuzevakken zijn, ook werkelijk op de lesrooster geplaatst konden 
worden. 
Practicumlokalen voor natuur- en scheikunde zijn er slechts aan 8 van de 25 opleidingsscholen 
voor de akten N XII en N X I X . Omdat practicumlessen veel kunnen bijdragen tot begrip 
van de stof der genoemde en andere vakken zou het gewenst zijn, dat aan alle opleidingsscho-
len een dergelijk lokaal werd ingericht. 

Inventaris 

In 1961 werd een begin gemaakt met het herzien van de basis-inventarislijsten voor het in-
richten van scholen. De lijsten voor de naailokalen zijn gereed gekomen. Bij de herziening 
werd rekening gehouden met het toenemend gebruik van elektrische naaimachines, regel-
bare strijkijzers en stoomstrijkijzers in de huishouding. Aan de inrichting van de lokalen 
voor de opleiding voor de akte Na werd in het bijzonder aandacht geschonken. 
Voor iedere opleidingsschool bestaat thans de mogelijkheid aan de didactiek van het leren 
naaien op elektrische machines en het gebruik van deze machines ruime aandacht te schenken. 
Er wordt grote aandrang uitgeoefend om de moderne elektrische huishoudelijke apparaten 
als leer- en hulpmiddelen in de scholen te halen. Hoewel deze voor het onderwijs in de 
fundamentele kennis van dc aan te leren handelingen niet noodzakelijk zijn, zijn er toch 
onderwijskundige argumenten aan te voeren vóór de aanschaffing. Het is namelijk zeker 
gewenst dat de leerlingen van de hogere opleidingen inzicht krijgen in de mogelijkheden van 
de bedoelde apparatuur en in de consequenties bij het gebruik ervan voor dc organisatie 
van de werkzaamheden in de moderne huishouding. 

X. VERSLAG V A N DE CONSULENTEN VOOR DE LICHAMELIJKE 
OPVOEDING BIJ HET NIJVERHEIDSONDERWIJS 

In 1961 zijn opnieuw ccn aantal gymnastieklokalen gereedgekomen. Het aantal scholen 
waar goede materiële voorzieningen voor het onderwijs zijn getroffen is toegenomen, zij het 
niet in redelijke verhouding tot het bestaande tekort. 

De personeelssituatie is nog steeds slecht. Het aantal onbevoegde leerkrachten is in het ver-
slagjaar stationair gebleven, terwijl een zeer groot deel der lessen in het geheel niet gegeven 
kon worden. Uiteraard wordt dit laatste mede veroorzaakt door het tekort aan lokaliteiten. 
Ware dit niet het geval dan zou het personeelstekort nog veel groter zijn. 
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Gedurende het verslagjaar bleek wederom in vele gevallen de noodzaak van voorlichting 
terzake van de opstelling van leer- en werkplannen. Reeds het vorig jaar werd opgemerkt 
dat de directies der scholen in het algemeen - in tegenstelling tot een deel der leerkrachten -
overtuigd zijn van de noodzaak van de opstelling van een didactisch en methodisch door-
dacht werkplan. De indruk wordt gewekt dat de opleidingen van leerkrachten in dit opzicht 
tekort schieten. 

Het overleg met de onderscheidene werkcommissies heeft in het verslagjaar voor zover 
bekend nog weinig tastbare resultaten opgeleverd. 
Het aantal consulenten bedroeg per i juni 1961 vier. Hoewel de personeelssterkte nog niet 
in overeenstemming is met de groei van het aantal scholen zal het in de toekomst mogelijk 
zijn, beter aan dc duidelijke noodzaak van meer stimulerend toezicht op de praktische 
uitvoering van het onderwijs te voldoen. 
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I. LANDBOUWONDERWIJS 

Algemeen 

De directeur van het landbouwonderwijs constateert aan het begin van zijn verslag over het 
cursusjaar 1960/1961 dat ook dit jaar allerwegen veel werk is verzet om de belangen van het 
landbouwonderwijs in de ruimste zin op doeltreffende wijze te dienen. Hij vraagt in dit 
verband bijzonder de aandacht voor het zo belangrijke studiewerk, dat overwegend in 
commissieverband wordt gericht op b.v. een heroriëntering en reorganisatie van het cursus-
wezen en op de onderwijskundige cn organisatorische vormgeving van een leerlingstelsel 
in de landbouw. 
Over dit laatste beraadt zich een door de minister van landbouw en visserij bij beschikking 
van 17 maart 1961, nr. L o - 2572, ingestelde commissie. 
Verder wordt gewezen op het voorbereidend overleg met onderwijskundigen en vertegen-
woordigers van het bedrijfsleven o m uiteindelijk te geraken tot een uitbouw van de hogere 
zuivclscholcn tot landbouwtechnologische scholen, meer georiënteerd op de opleiding van 
bepaalde toekomstige kaderfunctionarissen in de levensmiddelenindustrie. 
In het verslagjaar zijn in overleg met de landbouwhogeschool voorts voorbereidingen ge-
troffen o m te komen tot een opleiding voor de middelbare akte landbouwkunde. Aan de 
applicatie van de leraren der middelbare en die der lagere land- en tuinbouwscholen is ook 
dit jaar de nodige aandacht geschonken. 

Middelbaar landbouwonderwijs 

Hogere landbouwscholen 

De rijks hogere landbouwschool te Dordrecht telde bij de aanvang van het cursusjaar 1960/1961 77 
leerlingen, onder wie 31 die niet uit landbouwkringen afkomstig waren. Aan 23 leerlingen 
kon het diploma der school worden uitgereikt. 

D e rijks hogere landbouwschool te Groningen telde 119 leerlingen. V a n hen waren 35 niet uit 
landbouwkringen afkomstig. Het diploma der school kon aan 29 leerlingen worden uit-
gereikt. 
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De christelijke hogere landbouwschool te Ede telde 102 leerlingen, onder wie 38 die niet uit 
landbouwkringen afkomstig waren. Aan 27 leerlingen kon het diploma der school worden 
uitgereikt. 
Het internaat van deze school werd uitgebreid tot een capaciteit voor 90 leerlingen. Het tekort 
aan lokaalruimtc werd opgevangen door het huren van een houten gebouwtje met drie 
lesruimten. 

D e bijzondere hogere landbouwschool te Leeuwarden telde 103 leerlingen, van wie 21 niet uit 
landbouwkringen afkomstig waren. Het einddiploma werd aan 28 leerlingen uitgereikt. 
Ten behoeve van deze school kon begin januari 1961 het van de gemeente gehuurde school-
gebouw aan de Tjerk Hiddesstraat in gebruik worden genomen. In verband hiermede kon 
het gebouw aan dc Pcrkstraat worden hersteld en tot laboratorium ingericht. 

D e rooms-katholieke hogere landbouwschool te Roermond telde 131 leerlingen, van wie 16 niet 
uit landbouwkringen afkomstig waren. Het diploma der school kon aan 46 leerlingen worden 
uitgereikt. 

D e rijks hogere school voor tropische landbouw te Deventer telde 189 leerlingen. Het einddiploma 
kon aan 58 leerlingen worden uitgereikt. 

D e rijks hogere zuivelschool tc Bolsward telde 21 leerlingen, van wie 8 niet uit landbouwkringen 
afkomstig waren. Aan 5 kandidaten kon het einddiploma worden uitgereikt. 

D e rooms-katholieke hogere zuivelschool te 's-Hcrtogenbosch telde 33 leerlingen, van wie 12 niet 
uit landbouwkringen afkomstig waren. Aan 4 kandidaten kon het einddiploma worden 
uitgereikt. 

D e hogere bosbouw- en cultuurtechnische school te Arnhem tenslotte werd door 95 leerlingen 
bezocht, van wie 71 niet uit landbouwkringen afkomstig waren. Het einddiploma kon aan 11 
leerlingen worden uitgereikt. 

Middelbare landbouwscholen 
Scholen. Het aantal scholen bedroeg 48, t.w. 20 rijks cn 28 bijzondere middelbare landbouw-
scholen. In laatstgenoemd aantal zijn begrepen de scholen te Breda, D idam en Warmond, 
welke land- en tuinbouwscholen zijn. 

Leerlingen. Het totale aantal leerlingen van de middelbare landbouwscholen bedroeg 3104 
tegen 3144 aan het begin van het voorgaande cursusjaar. 
D e lagere landbouwschool blijft met 65,5% verreweg de voornaamste vooropleiding. 
Daarop volgen de leerlingen die i n het bezit zijn van het mulodiploma met 16% en zij die 
enige jaren mulo-onderwijs hebben genoten met 6,4%. Aan 1433 leerlingen of 9 7 % van het 
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aantal kandidaten kon het einddiploma worden uitgereikt. Van de geslaagden ging 67,5% 
terug naar het ouderlijk bedrijf. 

Onderwijs. Ten behoeve van oud-leerlingen werden weer verschillende vervolgcursussen 
gehouden. Bij het organiseren van excursies werd meer aandacht besteed aan het culturele 
leven. Leerlingen van verschillende scholen woonden in klassikaal verband muziekuitvoerin-
gen bij. O o k werden museums bezocht en toneel- en filmvoorstellingen bijgewoond. V a n 
10 scholen maakten dc leerlingen van de 2e klas een stage aan een volkshogeschool. D e leer-
lingen van 22 scholen namen in klassikaal verband deel aan een korte cursus aan een van de 
praktijkscholen voor landbouwmechanisatie. Verschillende leerlingen brachten hun prak-
tijktijd in het buitenland door, o.a. in Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Engeland. 
D e uitbreiding van het landbouwwerktuigenonderwijs vond voortgang. 

Gebouwen. O p 16 september 1960 kon de officiële opening van het nieuwe schoolgebouw te 
Grocnlo plaats vinden. Het belangrijk uitgebreide schoolgebouw te Hengelo werd op 19 
september 1960 officieel geopend. 
T c D o k k u m werd het gedeeltelijk verbouwde en belangrijk uitgebreide schoolgebouw in 
gebruik genomen. Te Zwollerkerspel werd medio januari 1961 begonnen met de bouw van 
een nieuwe school. Een plan voor het bouwen van een nieuwe vleugel aan de school te 
Hoofddorp kwam in het verslagjaar gereed. 

Middelbare bosbouw- en cultuurtechnische school te Arnhem. Deze school telde in totaal 81 leer-
lingen, van wie 28 de eerste en 25 de tweede klas volgden, terwijl 28 leerlingen praktisch 
werkzaam waren. Aan 23 leerlingen kon het diploma worden uitgereikt. 

Lager landbouwonderwijs 

Lagere landbouwscholen 

Scholen. In het verslagjaar werd te Breda een lagere land- en tuinbouwschool voor 
zwakbegaafden gesticht. De lagere landbouwscholen te Blaricum, Holten, Megen, 
Steggerda en Vollenhove werden opgeheven. De lagere landbouwschool te Bruchem werd 
samengevoegd met de lagere tuinbouwschool te Zaltbommel tot de lagere land- en tuin-
bouwschool te Zaltbommel. D e lagere landbouwschool te Eindhoven werd omgezet in een 
lagere tuinbouwschool cn de lagere landbouwschool Warmonderhof te W a r m o n d in een 
middelbare land- en tuinbouwschool. D e lagere landbouwschool te Hendrik Ido Ambacht 
werd naar Dordrecht verplaatst. Te Apeldoorn werd een nieuwe school gesticht op het 
gebied van de bosbouw, t.w. een lagere bosbouwschool. 

Leerlingen. Het gemiddelde aantal leerlingen per school steeg van 65,9 tot 67,7. Het totale 
aantal leerlingen liep terug met 514 en k w a m van 15 638 op 15 124. Van de leerlingen waren 
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13 088 kinderen van landbouwers, en 611 kinderen van landarbeiders. Aan 3458 leerlingen 

kon het einddiploma worden uitgereikt. 

Onderwijs. In september 1961 waren er nog slechts 3 scholen waar dc omschakeling van het 
leerplan nog niet was voltooid. Verder dient te worden vermeld dat in het verslagjaar een 
begin werd gemaakt met het onderwijs in handvaardigheid volgens de nieuwe leerstof-
omschrijving. D e outillage van de scholen werd uitgebreid met het oog op het muziek-
onderricht en het onderwijs in melkkunde. Voorbereidingen werden getroffen voor de 
inrichting van practicumlokalen voor natuurkunde-onderwijs. 

Landbouwpraktijkscholen 

Aan de verschillende cursussen van de vakschool voor zuivelbereiders te Hoorn werd door 126 
leerlingen deelgenomen. Van de 72 leerlingen die aan de onderscheiden examens deelnamen 
verwierven 53 het diploma. 

A a n de cursussen van de praktijkschool voor landbouwmechanisatie te Slootdorp namen 1368 

cursisten deel, van wie 1122 slaagden. 

D e praktijkschool voor landbouwtechniek en arbeidsrationalisatie te Schoondijke telde 524 cursisten. 

D e cursussen van de praktijkschool voor landarbeid te Emmeloord telden gemiddeld 19 leerlingen 
per cursus. De helft van het aantal cursisten werd gevormd door leerlingen van de middel-
bare landbouwscholen. Daarna kwamen in volgorde van belangrijkheid praktijkleerkrachten, 
leerlingstelsel en landarbeiders. Andere groepen werden gevormd door leerlingen van 
hogere landbouwscholen, van lagere landbouwscholen, vrije cursisten, assistenten van de 
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, oud-leerlingen van middelbare landbouwscholen, bc-
drijfsverzorgers en studenten van de landbouwhogeschool. Aan de deelnemers wordt na 
afloop van de cursus een getuigschrift uitgereikt. 

A a n de cursussen van de pluimveeteeltvakschool te Horst namen 36 leerlingen deel, van wie 29 

slaagden. 

Aan de bosbouwpraktijkschool te Arnhem werden 19 cursussen met in totaal 281 cursisten 

gegeven. 

V a n de 26 leerlingen van de veeteeltvakschool te Oerle slaagden in 1961 22. 

Landbouw cursussen 

In totaal werden dit jaar 1042 landbouwcursussen gegeven, waaronder 35 algemene en 1007 
speciale cursussen. V a n de 15 569 cursisten, van wie 551 aan de algemene cursussen deel-
namen, waren 13 069 afkomstig uit boerengezinnen en 1602 uit landarbeidersgezinnen. 
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Opleiding en verdere ontwikkeling leerkrachten 

Met betrekking tot de cursussen die opleiden voor de akte landbouwkunde l.o. kan het 
volgende worden medegedeeld. D e opleidingscursussen te Assen, Gouda, Utrecht en Boxte l 
werden in het verslagjaar beëindigd. D e cursussen te Drachten en Hengelo werden voort-
gezet met respectievelijk 19 en 17 deelnemers, terwijl te Meppel , Alkmaar, Utrecht en 
Boxtel nieuwe cursussen werden georganiseerd met respectievelijk 24, 11, 21 en 13 deel-
nemers. D e cursus te Boxte l werd wederom georganiseerd door de N . C . B . te Ti lburg. 
Het examen voor de akte landbouwkunde l.o. werd eind juli 1961 te Wageningen afgenomen. 
Voor het algemeen gedeelte slaagden 46 van de 71 en voor het bijzonder gedeelte 37 van de 
50 kandidaten. 

In september 1960 werd wederom begonnen met een speciale opleiding tot landbouw -
c.q. tuinbouwleraar voor hen die in het bezit zijn van het einddiploma van een hogere land-
c.q. tuinbouwschool en die derhalve niet via het behalen van de akten land- of tuinbouw-
kunde l.o. land- respectievelijk tuinbouwonderwijzer kunnen worden. D e opleidingen wer-
den, evenals het vorige jaar, verbonden aan de hogere landbouwscholen te Leeuwarden, 
Ede, Dordrecht en Roermond. 
V a n de 55 kandidaten die zich aan de in juli 1961 gehouden examens onderwierpen, ver-
wierven 46 de akte landbouwlcraar en 3 de akte tuinbouwleraar. 

De opleiding van de praktijkleraren richting akker- en weidebouw en richting veeteelt werd 
i n het verslagjaar voortgezet. Aan de opleiding tot praktijkleraar richting akker- en weide-
bouw namen 8 cursisten deel en aan die tot praktijkleraar richting veeteelt 6 cursisten. 
Bij de in juli gehouden examens slaagden voor de beide richtingen respectievelijk 7 cn 6 
kandidaten. 

Betreffende de opleiding tot leraar in land- en tuinbouwbedrijfsleer kan worden medegedeeld, 
dat op 4 februari 1961 te Meppel en Breda met nieuwe cursussen voor deze opleiding be-
gonnen werd; het aantal deelnemers bedroeg respectievelijk 23 en 10. D e cursus te Breda 
werd i n oktober 1961 wegens het tot 3 teruggelopen aantal deelnemers opgeheven. 

Het examen van de opleiding tot onderwijzer in praktisch hoefbeslag werd op 31 januari en 
1 februari 1961 gehouden. D e 6 kandidaten die zich aan dit examen onderwierpen slaagden 
allen. 

M e t betrekking tot de verdere ontwikkeling van de leerkrachten kan het volgende worden 
medegedeeld. V o o r de vierde achtereenvolgende maal werd in het verslagjaar een vakantie-
leergang „Publ iceren" gehouden voor leraren bij het middelbaar land- en tuinbouw-
onderwijs. D e cursus werd door ca. 25 directeuren en leraren gevolgd. 
Begin 1961 werden voorbereidingen getroffen voor de opzet van een vakantieleergang 
„Bedrijfseconomie" voor leraren bij het middelbaar land- en tuinbouwonderwijs. D e leer-
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gang wordt over twee jaren verdeeld. Het eerste deel van dc leergang werd op twee dagen 
van de maanden april, mei, juni en juli gegeven in het gebouw van het conferentie-oord 
„ D e Pietersberg" te Oosterbeek. Aan de cursus werd door ca. 57 directeuren en leraren deel-
genomen. 1 , 1 1 i 
Teneinde de leraren die aan de hogere en middelbare landbouwscholen belast zijn met het 
motorenonderwijs in de gelegenheid te stellen kennis te maken met het model-leerplan voor 
het onderwijs in motorenkennis werd medio 1961 aan de middelbare landbouwscholen te 
Emmeloord een applicatiecursus gegeven, waaraan 3 groepen van respectievelijk 12,12 en 13 
cursisten deelnamen. Aangezien ook voor het motorenonderwijs aan de lagere landbouw-
scholen een model-leerplan was opgesteld, werd ook voor de praktijkleraren akker- en 
weidebouw een applicatiecursus motorenkennis gehouden, waaraan ca. 30 praktijkleraren 
deelnamen. 
D e leraren voor het mechanisatie-onderwijs werden in de gelegenheid gesteld kennis te 
nemen van de ontwikkeling van het onderwijs aan de praktijkscholen. Zij werden daartoe 
i n de maand juli in twee groepen gedurende een week ontvangen op de praktijkschool voor 
landbouwtechniek en arbeidsrationalisatie. Bijzondere aandacht werd besteed aan het gebruik 
van de verschillende landbouwwerktuigen. 
V o o r het overige mag worden volstaan met te vermelden, dat voor directeuren en leraren 
van lagere landbouwscholen in het verslagjaar ca. 20 applicatiecursussen c.q. studiedagen 
werden georganiseerd. 

II. TUINBOUWONDERWIJS 

Middelbaar tuinbouwonderwijs 

Hogere tuinbouwscholen 

D e rijks hogere tuinbouwschool te Utrecht telde 81 leerlingen, van wie 45 niet uit land- of tuin-
bouwkringen afkomstig waren. Aan 13 leerlingen kon het diploma worden uitgereikt. 

Middelbare tuinbouwscholen 
D e G . A . van Swieten Middelbare Tuinbouwschool te Frederiksoord, welke enkele jaren 
het predikaat „hoge re " heeft gevoerd, is met ingang van het cursusjaar 1960/1961 omgezet in 
een middelbare tuinbouwschool, i n het bijzonder bestemd voor hen die later in de periferie 
van de tuinbouw een werkkring wil len vinden. Doorstroming naar de hogere tuinbouw-
school te Utrecht blijft mogelijk. Well icht kan deze school ook aandacht besteden aan dc 
opleiding van meisjes in dezelfde geest als sedert jaren geschiedt aan dc tuinbouwschool voor 
meisjes 'Huis te Lande' te Rijswijk, waardoor deze school zou kunnen worden ontlast. 
D e middelbare tuinbouwscholen, met inbegrip van dc school tc Frederiksoord, telden m 
totaal 861 leerlmgen.De ouders van 3 57 leerlingen waren niet in land- of tuinbouw werkzaam. 
Het diploma kon aan 259 leerlingen worden uitgereikt. 
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Lager tuinbouwonderwijs 

Lagere tuinbouwscholen 

Het aantal lagere tuinbouwscholen bedroeg in het verslagjaar 60. D e lagere tuinbouwscholen 
te Hollandscheveld en Dedemsvaart werden opgeheven, terwijl de lagere landbouwschool 
te Zaltbommel werd samengevoegd met de lagere landbouwschool te Bruchem tot een 
lagere land- en tuinbouwschool te Zaltbommel. Verder werd de lagere tuinbouwschool te 
Brielle samengevoegd met de lagere landbouwschool aldaar tot een lagere land- en tuinbouw-
school. D e lagere landbouwschool te Eindhoven werd omgezet in een lagere tuinbouw-
school. 
Het aantal leerlingen bedroeg op 1 januari van het verslagjaar 5424. Het gemiddelde aantal 
leerlingen per school steeg van 82,8 tot 87,1. Het aantal aan het eind van het schooljaar 
uitgereikte diploma's bedroeg 1149. 
Van de 60 lagere tuinbouwscholen volgden nog 8 het oude programma. D e invoering van 
het praktijkonderwijs begon in het verslagjaar veld te winnen. Huisvesting en inrichting van 
de scholen werden zo goed mogelijk aangepast aan de zich wijzigende omstandigheden. 

Tuinbouwvahscholen 

Het aantal tuinbouwvakscholen bedroeg 75, het aantal leerlingen 1564. Van hen waren 264 
niet uit land- o f tuinbouwkringen afkomstig. 

Centrale School voor Tuinbouwtechniek 
Deze school, die te Wageningen is gevestigd, is voortgekomen uit het Instituut voor T u i n -
bouwtechniek, dat voorheen reeds cursussen organiseerde. Het doel van het onderwijs aan 
deze school is het bevorderen van een goed gebruik van tuinbouwtrekkers en werktuigen, 
van werkmethoden, arbeidstechniek, transport enz. Het aantal korte cursussen aan deze 
school bedroeg 43 met 729 deelnemers. Veel aandacht werd besteed aan de afronding der 
tuinbouwtechnische opleiding ten behoeve van de aanstaande tuinbouwvakonderwijzers. 
Verder is een begin gemaakt met de tuinbouwtechnische bijscholing van een aantal praktijk-
leraren, werkzaam bij het lager tuinbouwonderwijs. D e animo voor de korte cursussen voor 
het personeel van plantsoenendiensten bleek zo groot, dat deze niet alle in 1961 konden 
plaats vinden, zodat enkele naar 1962 moesten worden verschoven. 

Tuinbouw cursussen 

Het aantal tuinbouwcursusscn bedroeg 557, waaronder 235 algemene en 322 bijzondere. 
Deze cursussen telden 10 433 deelnemers. V a n hen waren 2946 niet uit land- o f tuinbouw-
kringen afkomstig. 

Opleiding en verdere ontwikkeling leerkrachten 
De cursus welke opleidt voor de akte tuinbouwkunde l.o. te Rotterdam werd in het verslag-
jaar beëindigd. De doorlopende cursussen te Leeuwarden en Frederiksoord werden met 
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r e s p e c t i e v e l i j k 7 en 9 dee lnemers , e n de cursussen te A a l s m e e r c n B o x t e l m e t respec t ieve l i jk 

17 e n 41 dee lnemers v o o r t g e z e t . N i e u w e cursussen w e r d e n geo rgan i s ee r d te Z u t f e n e n G o e s 

m e t r e spec t i eve l i j k 32 e n 12 dee lnemers . 

H e t e x a m e n ter v e r k r i j g i n g v a n de akte v a n b e k w a a m h e i d to t he t g e v e n v a n l age r t u i n b o u w -

o n d e r w i j s w e r d e i n d j u l i te W a g e n i n g e n g e h o u d e n . 

V o o r de resul ta ten v a n d i t e x a m e n g e d e e l t e w o r d t v e r w e z e n naar w a t t e rzake bi j he t l a n d -

b o u w o n d e r w i j s w e r d m e d e g e d e e l d , daar he t a l g e m e e n gedeel te v a n he t e x a m e n v o o r de 

k a n d i d a t e n v o o r de ak te l a n d b o u w k u n d e l . o . c n de k a n d i d a t e n v o o r de akte t u i n b o u w k u n d e 

1 o sedert 1960 he tze l fde is . A a n he t e x a m e n v o o r he t b i j z o n d e r gedeel te o n d e r w i e r p e n 

z i c h 36 k a n d i d a t e n , v a n w i e 28 het d i p l o m a v e r w i e r v e n . A a n he t e x a m e n v o o r h e n d i e de 

akte l a n d b o u w k u n d e l . o . reeds beza t en e n de akte t u i n b o u w k u n d e l . o . w e n s t e n te v e r w e r v e n , 

w e r d d o o r 9 k a n d i d a t e n d e e l g e n o m e n , v a n w i e 5 s laagden . 

D e i n 1959 a a n g e v a n g e n cursussen t u i n b o u w v a k o n d e r w i j z e r i n de v e r s c h i l l e n d e tee l t -

r i c h t i n g e n w e r d e n i n he t vers lagjaar m e t e i n d e x a m e n s i n de v e r s c h i l l e n d e p laa t sen a fge-

s lo t en V a n de 171 k a n d i d a t e n s laagden 164. D e cursussen te B o s k o o p i n de r i c h t i n g e n b o o m -

teelt e n aan leg e n o n d e r h o u d v a n t u i n e n k o n d e n i n he t vers lagjaar n o g m e t w o r d e n afge-

s lo ten . r . 

D e cursus a l g e m e e n gedeel te B te R o e r m o n d w e r d o p 27 e n 28 a p r i l a fges lo ten m e t een 

e x a m e n V a n de 19 k a n d i d a t e n k o n d e n 15 to t het b i j z o n d e r gedeel te v a n de o p l e i d i n g w o r d e n 

toege la ten . I n j u n i w e r d te R o e r m o n d c n V e n l o de o p l e i d i n g v e r v o l g d m de r i c h t i n g e n 

f ru i t tee l t e n g roen te tee l t m e t r e spec t i eve l i jk 10 e n 15 dee lnemers . 

D e i n 1960 te L i sse e n Z w o l l e b e g o n n e n o p l e i d i n g s c u r s u s s en a l g e m e e n gedeel te A w e r d e n 

i n he t vers lagjaar m e t een e x a m e n b e ë i n d i g d . T e Lisse s l aagden 13 v a n de 14 k a n d i d a t e n e n te 

Z w o l l e 9 v a n de 18. R e s p e c t i e v e l i j k i n m e i e n s ep t ember w e r d e n deze cursussen v o o r t g e z e t 

m e t he t a l g e m e e n gedeel te B , w a a r a a n 14 e n 11 p e r s o n e n d e e l n e m e n . 

O p 10 j a n u a r i 1961 w e r d te N a a l d w i j k m e t een n i e u w e o p l e i d i n g s c u r s u s a l g e m e e n gedee l te A 

b e g o n n e n , d ie 24 dee lnemers te lde . 

D e i n j a n u a r i 1960 a a n g e v a n g e n o p l e i d i n g to t leraar i n b i jen tee l t te Z w o l l e w e r d i n j u n i m e t 

een e x a m e n afges lo ten. D e 8 k a n d i d a t e n s laagden a l l en . 

V o o r w a t de v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n de l e e r k r a c h t e n betreft k a n w o r d e n m e d e g e d e e l d dat 

i n s ep t ember 1960 te B o x t e l b e g o n n e n w e r d m e t een app l ica t i ecursus v o o r t u m b o u w p r a k t i j k -

l e ra ren , w a a r v o o r z i c h 18 g e g a d i g d e n a a n m e l d d e n . 

T e n b e h o e v e v a n de l e r a r e n i n b i jentee l t w e r d o p 7 c n 8 a p r i l te T i l b u r g een apphca t iecursus 

g e h o u d e n , w a a r a a n d o o r ca . 22 l e r a r e n w e r d d e e l g e n o m e n . 
V e r d e r w e r d e n n o g een d r i e t a l s t ud i edagen v o o r t u i n b o u w v a k o n d e r w i j z e r s geo rgan i s ee rd . 
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ONDERWIJS 

V E R S L A G E N D E R I N S P E C T E U R S 

Scholen 

In het verslagjaar werden aan de volgende scholen nieuwe afdelingen opgericht: het christelijk 
lyceum Buitenveldert te Amsterdam (afd. m.m.s.), het Hervormd Lyceum West te Amster-
dam (afd. h.b.s.-A), het Katholiek Veluws College te Apeldoorn (afd. h.b.s.-A), de rijks-
hogereburgerschool tc Appingedam (afd. m.m.s.), het Pius X-college te Beverwijk (afd. 
m.m.s.), het Blariacumcollege teBlerik (afd. h.b.s.-A), het r.-k.-gymnasium van het missie-
huis St.-Willibrord te Deurne (afd. gymnasium-B), het Pius XH-college te Deurne (afd. 
m.m.s.), het Thomas More-college te 's-Gravenhage (afd. h.b.s.-A), het r.-k. lyceum Sancta 
Maria te Haarlem (afd. h.b.s.-B), het Joharmes Calvijn-lyceum te Kampen (afd. h.b.s.-A), het 
Christelijk Lyceum te Leiden (afd. m.m.s.), het Openbaar Lyceum te Meppel (afd. rijks-
m.m.s.), de rijkshogereburgerschool te Ter Apel (afd. h.b.s.-A) en het Daltonlyceum tc 
Voorburg (afd. m.m.s.). 
De afdeling gymnasium aan het St.-Liduina-lyceum te Schiedam werd opgeheven. 
Dc navolgende scholen kregen de beschikking over nieuwe gebouwen: de r.-k. middelbare 
school voor meisjes Sint-Pius te Amsterdam (eerste helft), de r.-k. hogereburgerschool 
Thomas a Kempis-college te Arnhem, het Rythoviuscollege te Eersel, de r.-k. hogereburger-
school te Emmen (zes nieuwe lokalen), de christelijke hogereburgerschool te Hardenberg, de 
rijkshogereburgerschool te Lochem, het Casimirlyceum te Nieuwer-Amstel en het Thomas a 
Kempis-lyceum te Zwolle. 

Grote veranderingen en/of uitbreidingen vonden plaats aan de navolgende scholen: het 
christelijk lyceum te Alphen a/d Rijn (lespracticum), het gereformeerd gymnasium te Am-
sterdam (scheikunde-practicum), het Ir. Lely-lyceum te Amsterdam (kamer conrector), het 
r.-k. gymnasium te Apeldoorn (gymnastiekzaal), de Koninklijke hogereburgerschool te 
Apeldoorn (nieuwbouw in uitvoering)), het christelijk lyceum te Apeldoorn (nieuwbouw in 
uitvoering), de rijkshogereburgerschool en middelbare school voor meisjes te Appingedam 
(vijf noodlokalen), het christelijk lyceum te Arnhem (nieuwbouw in uitvoering), het gemeen-
telijk lyceum te Badhoevedorp (vier nieuwe leslokalen, gymnastiek-, teken-, muzieklokaal, 
vaklokaal scheikunde en aula), de middelbare school voor meisjes St.-Ursula te Boxtel (vier 
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leslokalen, gymnastieklokaal), de r.-k. hogereburgerschool te Breda (nieuwe vleugel), 
't Gooise Lyceum te Bussum (drie noodlokalen, noodgymnastiekzaal), het r.-k. gymnasium 
van het missiehuis St.-Willibrord te Deurne (drie noodlokalen, overblijflokaal), het Geert 
Grote-college te Deventer (tweede gymnastiekzaal), de gemeentelijke middelbare school 
voor meisjes te Deventer (docentenkamer), Het Drachtse Lyceum te Drachten (nieuwe 
vleugel, gymnastieklokaal, belangrijke verbouwingen), het Marnixcollege te Ede (nieuw-
bouw in uitvoering), het gemeentelijk lyceum tc Eindhoven (twee leslokalen), het St.-
Joriscollcge te Eindhoven (geluidsinstallatie en bliksembeveiliging), het christelijk lyceum te 
Emmcn (derde uitbreiding in gebruik genomen), het Thomas More-college (vier lokalen 
aan noodschool), het Thorbeckelycenm (met verbeteringen begin gemaakt), het Edith 
Stein-lyceum (uitbreiding administratieruimte, nieuw leslokaal, docentenkamer, twee con-
rectorskamers, toiletten), het Aloysiuscollege (voor de afdeling h.b.s.: nieuwe vaklokalen en 
nieuwe ingang; voor de afdeling gymnasium: vijf vaklokalen en lerarenkamer) allete's-Gra-
venhage, het Coornhert-lyceum te Haarlem (aula in gebruik genomen), het Lorentzlyceum te 
Haarlem (belangrijke interne verbouwingen), het christelijk lyceum te Harderwijk (nieuw-
bouw in uitvoering), het Grotiuscollege te Heerlen (tien lokalen en gymnastieklokaal), het 
St.-Claracollege te Heerlen (zestien lokalen en elf vaklokalen in aanbouw), St.-Carolus 
Borromaeus te Helmond (vijf noodlokalen), het r.-k. lyceum St.-Jan te Hoensbroek (vijf 
noodlokalen), het christelijk lyceum te Hoogevecn (nieuwe vleugel in gebruik genomen), 
het christelijk lyceum te Leiden (uitbreiding noodgebouw), het openbaar lyceum te Meppel 
(verbouwing in uitvoering), het Koningin Wilhelmina-lyceum te Oostburg (overblijflokaal 
en gymnastieklokaal), de rijkshogereburgerschool tc Oosterwolde (nieuw gebouw in aan-
bouw), het Titus-Brandsma-college te Oss (uitbreiding cn voorbereiding), het Bisschoppelijk 
College te Roermond (veertien klassen), de Koninklijke hogereburgerschool te Tilburg 
(nieuwe vleugel en fietsenkelder), het Thorbeckelyceum te Utrecht (twee gymnastieklokalen 
en overblijflokaal), de r.-k. middelbare school voor meisjes te Voorschoten (twee leslokalen), 
het Huygcnslyceum te Voorburg (twee lokalen), het Xaveriuscollege teVught (vijf nieuwe 
lokalen), het r.-k. lyceum te Vaals (nieuwbouw in uitvoering), het Rijnlands lyceum te 
Wassenaar (twee lokalen), de r.-k. middelbare school voor meisjes te Weert (nieuw nood-
gebouw), het openbaar lyceum te Winterswijk (totale verbouwing en uitbreiding). 

Voor de volgende scholen zou een nieuw gebouw zeer gewenst zijn: de handelsdagschool 
met 4-jarige cursus en de hogere burgerschool-A, beide te Alkmaar, de r.-k. hogereburger-
school Pius X te Almelo (plannen gereed), de gemeentelijke middelbare handelsdagschool met 
4-jarige cursus te Amersfoort, de ie Christelijke Middelbare Handelsdagschool met 4-jarige 
cursus te Amsterdam, Het Baarns Lyceum te Baarn, Het Utrechts Lyceum te de Bilt, de 
stichting Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven, de r.-k. hogereburgerschool te 
Breda, het r.-k. lyceum St.-Vituscollege te Bussum, de christelijke hogereburgerschool te 
Culemborg, het gemeentelijk lyceum en het St.-Ludgeruslyceum, beide te Doetinchcm, de 
r.-k. hogereburgerschool-A en -B met 5-jarige cursus te Dongen, de njkshogcreburger-
school-A en -B met 5-jarige cursus te Enkhuizen, de christelijke hogereburgerschool met 
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5-jarige cursus en de middelbare school voor meisjes te Enschede (inmiddels met nieuwbouw 
begonnen), het St.-Willibrorduscollege te Goes, de Stevin-hogereburgerschool te 's-Graven-
hage, het openbaar lyceum te Heerenveen, het Grotiuscollege te Heerlen, het gemeentelijk 
lyceum te Den Helder, het stedelijk gymnasium te 's-Hertogenbosch, Het Westfriese Lyceum 
te Hoorn, het Johannes Calvijn-lyceum te Kampen, de r.-k. hogereburgerschool St.-Antho-
nius Doctor te Kerkrade, het St.-Agnes-lyceum, de gemeentelijke hogereburgerschool voor 
meisjes en het christelijk lyceum te Leiden, Het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest, het bisschop-
pelijk college te Roermond (inmiddels gedeeltelijk vernieuwd), het gereformeerd lyceum te 
Rotterdam, de rijkshogereburgerschool en de bijzondere hogereburgerschool De Munnik 
te Utrecht, het gymnasium Felisenum en de rijkshogereburgerschool te Velsen, de r.-k. 
hogereburgerschool te Venlo, het openbaar lyceum en de bijzondere handelsdagschool te 
Wageningcn, het openbaar lyceum te Zeist, de christelijke hogereburgerschool te Zetten, het 
gemeentelijk lyceum en de christelijke hogereburgerschool te Zaandam. 

De navolgende scholen hebben moeilijkheden door een te verspreide ligging der les- en 
vaklokalen: het Montessori-lyceum te Amsterdam, het gemeentelyceum te Eindhoven, het 
Karei van der Manderlyceum en het Mendelcollege te Haarlem, het St.-Claracollege te 
Heerlen, het r.-k. gymnasium Beekvliet te St.-Michielsgestel, het Titus Brandsma-lyceum te 
Oss, het Daltonlyceum en het Huygenslyceum te Voorburg. 

Als geheel of gedeeltelijk verouderd dienen de volgende scholen gekenmerkt te worden: 
het Onze Lieve Vrouwe-lyceum te Breda, de rijkshogereburgerschool te Deventer, het 
Titus Brandsma-college te Dordrecht, de hogereburgerschool Beeklaan en het christelijk 
lyceum Zandvliet te 's-Gravenhage, het Willem Lodewijk-gymnasium te Groningen, het 
J. P. Thysse-lyceum en het Kennemerlyceum te Haarlem, het Janseniuslyceum te Hulst, de 
gemeentelijke hogereburgerschool, de gemeentelijke middelbare school en hogereburger-
school voor meisjes en de gemeentelijke hogereburgeschool-A te Leeuwarden, de gemeente-
lijke hogereburgerschool-A te Nijmegen, alsmede een gedeelte van het Canisiuscollege 
aldaar, het gymnasium te Tiel, de rijkshogereburgerschool te Woerden en de rijkshogere-
burgerschool tc Warffum. 

Gehuisvest in noodgebouwen zijn de volgende scholen: de christelijke middelbare school 
voor meisjes te Amsterdam, de christelijke hogereburgerschool te Assen, de christelijke 
hogereburgerschool te Drachten, de christelijke hogereburgerschool te Emmeloord (nieuwe 
gebouw in 1963 gereed), het protestants lyceum te Eindhoven, de gereformeerde hogere 
burgerschool en de r.-k. middelbare school voor meisjes Sint-Walburg te Groningen, de 
christelijke hogereburgerschool Waldeck te 's-Gravenhage, de gemeentelijke hogere-
burgerschool en het gemeentelijk gymnasium te Hilversum, het Triniteitslyceum te Haarlem, 
het Nijmeegs Lyceum en het St.-Dominicuscollcge te Nijmegen, de r.-k. middelbare 
school voor meisjes (gedeeltelijk) te Ubbergen, het St.-Maartenscollege te Voorburg, het St.-
Adelbertcollege te Wassenaar en de r.-k. hogereburgerschool te Wijk. 
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Als niet berekend op het aantal scholieren worden de volgende scholen genoemd: het 
Erasmuslyceum te Almelo, het St.-Nicolaaslyceum, het Joods Lyceum en het Amsterdams 
Lyceum te Amsterdam, het Openbaar Lyceum te Coevorden, het christelijk lyceum te 
Delft, het Pius Xll-college te Deurne, het St.-Catharinalyceum, het Augustinianum, het 
van der Puttlyceum en de middelbare meisjesschool op algemeen-christelijke grondslag, alle 
te Eindhoven, de rijkshogereburgerschool te Gorinchem, het Thorbeckelyceum te 's-Graven-
hage, het St.-Anthoniuscollege te Gouda, de Dalton-hogereburgerschool en de gemeentelijke 
hogere burgerschool voor meisjes te Groningen, het r.-k. Lyceum in 't Gooi, Het Nieuwe 
Lyceum en het christelijk lyceum te Hilversum, het Laurens Coster-lyceum, Marmx van 
St. Aldegonde, cn het Lorentzlyceum te Haarlem, het St.-Carolus Borromaeus-college te 
Helmond, het gemeentelijk lyceum tc Kampen, het Rembrandtlyceum en het r.-k. lyceum 
St.-Bonaventura te Leiden, het r.-k. lyceum Mater Dei te Nijmegen, het St.-Chrysostomus-
college te Boxmeer, het christelijk lyceum te Sneek, de rijkshogereburgerschool en het 
stedelijk gymnasium te Schiedam, de christelijke hogereburgerschool te Rotterdam, het 
St.-Theresialyceum te Tilburg, het St.-Gertrudislyceum te Roosendaal, het St.-Norbertus-
gymnasium te Heeswijk, het christelijk gymnasium te Voorburg, het gymnasium van het 
Vincentiusseminarie te Zundert en het Brandarislyceum te Zutphen. 

Specifieke tekorten vertoonden de volgende scholen: het christelijk lyceum te Alphen a/d 
Rijn (zes lokalen), het christelijk lyceum te Amsterdam (vaklokalen), het gemeentelijk 
lyceum voor meisjes (overblijflokaal), het Pius X-lyceum (vaklokalen), het gymnasium te 
Assen (natuur- en scheikundelokaal), het Onze Lieve Vrouwe-lyceum te Breda (gymnastiek-
lokaal en overblijflokaal), het r.-k. gymnasium te Bergen op Zoom (vaklokalen natuurweten-
schappen en tekenlokaal), de r.-k. hogere burgerschool te Bolsward (overblijflokaal, dokters-
kamer en natuurkundelokaal), het Hegiusgymnasium te Deventer (gymnastieklokaal), het 
christelijk lyceum te Goes (tweede gymnastieklokaal), het Coornhertgymnasium te Gouda 
(tweede gymnastieklokaal), de rijkshogereburgerschool te Helmond (kleedkamers en sport-
terrein), de gemeentelijke hogereburgerschool voor meisjes te Haarlem (vaklokalen), het 
Maerlantlyceum (overblijflokaal), het Edith Stein-lyceum (gymnastiekzaal, natuurkunde-
practicum en klaslokalen), het Thomas More-college (natuur- en scheikundelokalen, klas-
lokalen en gymnastiekzaal), De Nieuwe Meisjesschool (drie leslokalen en rijwielbewaar-
plaats) en de christelijke hogereburgerschool Overvoorde (2e aardrijkskundclokaal), alle te 
's-Gravenhage, Hageveld te Heemstede (vaklokalen), het Coornhertlyceum te Haarlem 
(overblijflokaal), de rijkshogereburgerschool te Harlingen (muzieklokaal, gymnastieklokaal 
en overblijflokaal), de christelijke hogereburgerschool te Leeuwarden (handenarbeidlokaal 
en outillage tekenlokaal), de r.-k. hogereburgerschool te Lisse (vaklokalen), te Nijmegen 
de gemeentelijke hogereburgerschool-B (vaklokalen), het St.-Alfonsusseminarie (vak-
lokalen), de r.-k. middelbare school voor meisjes St.-Rosa (gymnastieklokaal), dc rijks-
hogereburgerschool te Middelburg (tweede overblijflokaal), het Titus Brandsma-college te 
Oss (tweede gymnastieklokaal), het openbaar lyceum te Steenwijk (overblijflokaal en gym-
nastieklokaal). 
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Bijzondere onderwerpen 

Sinds enige jaren heeft de inspectie zich er op toegelegd, in elk van haar jaarverslagen bijzon-
dere aandacht te besteden aan bepaalde problemen die zich bij het voorbereidend hoger en 
middelbaar onderwijs voordoen. Dit geeft het voordeel dat belangrijke zaken beter uit de 
verf komen dan wanneer men streeft naar een volledigheid van aspecten, die de degelijkheid 
van de behandeling binnen het beperkt bestek van een jaarverslag niet anders dan schaden kan. 
De behandeling van de onderwerpen waartoe het verslag zich nu beperkt, kan degelijk wor-
den voorbereid door enquêtes bij de scholen, door dc bijzondere aandacht welke bij het 
bezoeken van de scholen cn het bijwonen van lessen aan de aan de orde gestelde problemen 
kan worden besteed en door breed overleg. 
Voor het jaarverslag 1961 zijn als bijzondere onderwerpen aan de orde gesteld het onderwijs 
in het Nederlands, de resultaten van de invoering van het leerlmgenpracticum bij dc natuur-
kunde en de vernieuwing van de didaktick van de klassieke talen. 

Nederlands 

Op de vragen omtrent het moedertaalonderwijs hebben vele rectoren/directeuren uitvoerig 
geantwoord. Dikwijls bleek uit de toelichtingen die de schoolleider gaf, hoezeer hij overtuigd 
is van het belang van het onderwijs in het Nederlands. De toewijding waarmede op de 
vragen over het moedertaalonderwijs werd ingegaan, heeft de inspectie verheugd. 
De met zoveel openhartigheid gegeven antwoorden hebben de inspectie echter ook met 
zorg vervuld. De verschillen in doelstelling en methode blijken zo groot te zijn, dat zelfs met 
bij benadering vastgesteld kan worden welke leiding op een Nederlandse school voor 
v.h.m.o. in het algemeen gegeven wordt aan het schriftelijk en mondeling gebruik van de 
moedertaal. Het is mogelijk dat een leerling op de ene school van klas II naar klas III over-
gaat zonder ooit een opstel, een brief of een verslag geschreven te hebben, terwijl hij op de 
andere 25 maal een opstel of stelwerk van andere aard heeft gemaakt. De leraar van eerst-
genoemde school is dan van oordeel dat het van geen betekenis is voor kinderen onder de 
14 a 15 jaar zich te oefenen in schriftelijke taaluiting, omdat 'het stijlgevoel zich met kan 
ontwikkelen middels (sic) het schrijven van opstellen'. Een even scherpe tegenstelling bestaat 
ten aanzien van de spreekoefeningen: de ene leraar ziet als belangrijk onderdeel van zijn lessen 
in klas I en II het opzettelijk leiding geven aan het spreken, o.a. door het laten houden van 
zoveel mogelijk 'spreekbeurten', terwijl de ander poneert dat deze oefeningen nutteloos zijn 
in de onderbouw. Weer een ander maakt zich geen zorgen over het ontwikkelen van de 
spreekvaardigheid van zijn leerlingen, omdat 'alle lessen op school reeds lessen in spreek-
vaardigheid zijn'. 
Nu staat de inspectie allerminst een ideaal van onpersoonlijke gelijkvormigheid voor ogen, 
maar de huidige praktijk getuigt meermalen van een individualisme dat niet geremd wordt 
door kennis van zaken. De gegevens die de rectoren/directeuren inzonden voor dit jaarver-
slag, versterken de indruk die de inspecteurs soms krijgen bij het bijwonen van lessen en het 
bespreken dier lessen met de leraren, nl. dat sommige leraren zich niet gerealiseerd hebben 
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welke leiding zij moeten en kunnen geven bij de ontwikkeling van de taalbeheersing bij hun 
leerlingen. Terwij l er toch de laatste decenniën zo veel gepubliceerd is over het onderwijs 
in de moedertaal! Het is ontmoedigend dat het waardevolle 'Rapport-1941' (samengesteld 
door een commissie onder voorzitterschap van dr. W . van den Ent) voor velen niet meer is 
dan een werk dat men gelezen heeft tijdens de opleiding, terwijl men zich bij zijn lessen enkel 
laat leiden door persoonlijke voorkeur of door leerboeken die men toevallig aantreft op de 
boekenlijst. Een blik in de uitvoerige bibliografie die gevoegd is bij de 'Didactische handlei-
ding voor de leraar i n de moedertaal' moet de huidige leraar in het Nederlands er reeds van 
overtuigen hoe onverantwoord het is zich enkel te laten leiden door eigen intuïtie o f eigen 
vermoedens. 

D e inspectie beseft hoe zwaar de taak van velen is die nog niet afgestudeerd zijn en tegelijk 
reeds les geven, maar het is verontrustend dat ook zij die nog in opleiding zijn, zo vaak met 
een stelligheid die onkunde verraadt, hun opvattingen poneren. Ongenuanceerdheid in 
woordkeuze ook bij hen ('zonder zin ' , 'waardeloos', 'van geen belang') bewijst vaak dat men 
meer te maken heeft met emotionele uitingen dan met verantwoorde opvattingen van de 
vakman. 

Velen zijn er zó van overtuigd dat het onderwijs staat o f valt met degene die voor de klas 
staat, dat zij er van uit schijnen te gaan dat er in didacticis eigenlijk niets vaststaat. Studie van 
bovengenoemde werken over de didactiek (het 'Rapport-1941' en de 'Didactische handlei-
ding') kan de leraar ervan op de hoogte brengen, wat ten aanzien van doelstelling en methode 
feiten zijn waarmede hij rekening moet houden, èn op welke gebieden hij tot eigen beslissin-
gen moet komen. 

Een enkele maal gaat het individualisme zó ver, dat in twee parallelklassen geheel andere 
oefeningen in taalgebruik worden gegeven, omdat niet beide klassen in handen van dezelfde 
leraar zijn! 

V o o r wat het gebruik van een bandrecorder bij de lessen in het Nederlands betreft zijn de 
volgende groepen van scholen te onderscheiden: 

a. die welke geen bandrecorder gebruiken (40% der scholen); 

b. die waar de bandrecorder wel gebruikt wordt. 

Van groep b vermeldt de directeur/rector bij 1/3 van dat aantal 'incidenteel'. 
Het is opvallend dat in enkele jaren op vrij veel scholen de bandrecorder een gewaardeerd 
hulpmiddel is geworden. O p een aantal scholen heeft men aan één apparaat niet genoeg en 
is er een tweede bandrecorder aangeschaft o f aangevraagd. O p een enkele school gevoelt 
men behoefte aan een derde exemplaar, vooral omdat ook bij andere talen en bij muziek van 
de bandrecorder gebruik wordt gemaakt. 
Zij die geen bandrecorder hebben, motiveren dit vaak door te melden dat het gebruik te tijd-
rovend is en/of dat het rendement te gering is. Weer anderen zien in de grote aantallen leer-
lingen per klas een bezwaar. 
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Aan vele scholen klaagt men over het geringe aantal lesuren voor het vak Nederlands, in het 
bijzonder ook in de bovenbouw. Een opmerking die ingegeven is door een juist begrip 
voor het belang van goed moedertaalonderwijs. Men kan zich echter afvragen of niet eerst 
de kwaliteit van het onderwijs in het Nederlands moet verbeteren, alvorens een groter 
aantal wekelijkse lessen in dat vak wordt voorgeschreven. 

Leerlingenpracticuin natuurkunde 

In de laatste jaren is men op vele scholen er toe overgegaan leerlingenproeven voor natuur-
kunde in te voeren. Twee belangrijke factoren hebben hierbij stimulerend gewerkt. Ten 
eerste wordt thans bij de nieuwbouw van scholen steeds toestemming verleend het natuur» 
kundelokaal zodanig in te richten, dat het zowel bruikbaar is voor klassikaal onderwijs als 
voor leerlingenpracticum. Ten tweede heeft de Commissie voor Leerlingenproeven, inge-
steld door de drie pedagogische centra, in samenwerking met de Vereniging van Leraren 
in Natuur- cn Scheikunde, de Groep Leraren in Wiskunde en Natuurwetenschappen van het 
Genootschap en de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, een even overzichtelijke als 
praktische handleiding voor het natuurkundepracticum samengesteld. Deze handleiding, 
getiteld 'Doen en Denken', is thans in 3 delen verschenen. Het eerste deel geeft een algemene 
inleiding en een beschrijving van een serie leerlingenproeven voor het eerste leerjaar natuur-
kunde (2e klas h.b.s. en 3e klas gymnasium), het tweede deel hetzelfde voor het tweede 
leerjaar natuurkunde (3e klas h.b.s. en 4e klas gymnasium), terwijl het kortgeleden verschenen 
derde deel proeven voor de bovenbouw (4e en 5e klas h.b.s.-B en 5e en 6e klas gymnasium-B, 
eventueel ook 5e klas gymnasium-A) behandelt. De bedoeling van deze handleiding is aller-
minst, voor te schrijven hoe een leerlingenpracticum voor natuurkunde ingericht behoort te 
worden. Men wil slechts een voorbeeld geven hoe het kan. Inmiddels hebben ook andere 
auteurs practicummethoden voor natuurkunde ontwikkeld, waarbij gedeeltelijk andere 
methoden toegepast worden. De handleiding heeft er ook toe bijgedragen, dat een eenvoudig 
maar solied instrumentarium voor het leerlingenpracticum tegen een redelijke prijs ver-
krijgbaar is. De van overheidswege gesubsidieerde scholen kunnen voor hun practicum-
inrichting subsidie verkrijgen na goedkeuring van hun daartoe in te dienen begroting. 

Gezien deze ontwikkeling leek het nuttig na te gaan in welke mate thans het natuurkunde-
practicum is doorgedrongen in de scholen voor v.h.m.o. Uit een bij de scholen ingestelde 
enquête is het volgende gebleken. 

24 % van de scholen is thans in het bezit van een volledig instrumentarium voor het leerlingen-
practicum in het eerste leerjaar natuurkunde; 
2 3 % van de scholen is thans in het bezit van een gedeelte van het voor dit doel bestemde 
instrumentarium; 
53% van de scholen bezit nog geen practicuminstrumentarium voor het eerste leerjaar 
natuurkunde. 
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15 % van de scholen is thans in het bezit van een volledig instrumentarium voor het leerlingen-
practicum in het tweede leerjaar natuurkunde; 
25% van de scholen bezit een gedeelte van dit instrumentarium; 
60% van de scholen bezit nog geen practicuminstrumentarium voor het tweede leerjaar 
natuurkunde. 

35% van de scholen geeft op dat de mogelijkheid aanwezig is tot het verrichten van leer-
lingenproeven door de leerlingen van de bovenbouw; op 17% van de scholen worden deze 
proeven gedaan met behulp van onderdelen van het demonstratie-instrumentarium; op 18% 
van de scholen beschikt men over speciaal instrumentarium voor deze leerlingenproeven; 
°P 65 % van dc scholen wordt in de bovenbouw nog geen natuurkundepracticum gedaan. 

In dc klasse 5A-gymnasium worden 2 a 3 uur per week aan natuurwetenschappen besteed. 
Op 8 % van de gymnasia en gymnasiale afdelingen van lycea wordt bij dit onderwijs ook tijd 
uitgetrokken voor natuurkundepracticum: Op 2 % van deze scholen wordt hierbij speciaal 
instrumentarium gebruikt. 
De tijd die op de verschillende scholen en in de verschillende klassen aan natuurkunde-
practicum besteed wordt, loopt sterk uiteen. Op de scholen die een leerlingenpracticum 
hebben ingevoerd, wordt in het eerste leerjaar natuurkunde gemiddeld 15% van de voor 
natuurkunde beschikbare tijd aan practicum besteed, in het tweede leerjaar natuurkunde 
gemiddeld 11% en in de beide leerjaren van dc bovenbouw gemiddeld 6% en 5%. 
Er is dus een duidelijke neiging aanwezig, in de lagere klassen meer tijd voor de leerlingen-
proeven uit te trekken dan in de hogere klassen. Dit is begrijpelijk, omdat men in de hogere 
klassen vreest in tijdnood te geraken in verband met de nogal omvangrijke eisen voor natuur-
kunde bij het eindexamen. 
Opvallend is dat men in dc enkele klassen 5A-gymnasium waar leerlingenpracticum gedaan 
wordt, hiervoor gemiddeld 21 % van de voor natuurkunde beschikbare tijd neemt. Hier 
is men immers niet geremd door vrees voor exameneisen. Het is interessant na te gaan welke 
redenen er kunnen zijn dat niet tot invoering van leerlingenproeven wordt overgegaan. 
Vooral onder de oudere leraren zijn er velen die zich zorgen maken over de hoeveelheid tijd 
die verloren' zou gaan als men de leerlingen zelfstandig proeven liet doen. Men vergeet 
daarbij dat de meeste leerlingen hun zelfstandige waarnemingen bij de proef en de uitwerking 
daarvan veel intensiever beleven dan het zoveel passiever aanhoren van de docent tijdens een 
klassikale les. 
Een belangrijke reden die belemmerend kan werken bij de invoering van een leerlingen-
practicum, is de toestand van het natuurkundelokaal. Naar verhouding treft men veel vaker 
een leerlingenpracticum aan in een nieuw gebouw met naar de eisen des tijds ingerichte 
lokalen dan in een oud gebouw met lokalen die ongeschikt zijn voor het verrichten van leer-
lingenproeven. Er wordt thans naar gestreefd zoveel mogelijk de lokalen in oudere school-
gebouwen door inwendige verbouwing geschikt te maken voor gebruik als practicum-
lokaal. Het is duidelijk dat van een leraar die in een verouderd lokaal werkt, meer enthousias-
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me vereist wordt o m zijn lokaal te laten moderniseren dan er van de gebruiker van een m o -
dern ingericht lokaal gevraagd wordt o m van dc geboden moderne inrichting goed te 
profiteren. 
Helaas dwingt het nijpend tekort aan bevoegde en goede natuurkundeleraren een aantal 
rectoren en directeuren er toe het invoeren van het leerlingenpracticum op te schorten. Als 
men het natuurkunde-onderwijs noodgedwongen moet opdragen aan onbevoegde en on-
ervaren docenten, die vaak al hun vrije tijd voor hun studie nodig hebben, is het raadzaam de 
extra belasting, die een leerlingenpracticum nu eenmaal voor de natuurkunde-docent 
betekent, achterwege te laten. Uiteraard heeft ook het opdragen van de extra taak van het 
leiden van een lecrlingenpracticum aan een onbekwame leraar weinig zin. 
N u verwacht mag worden dat in de komende jaren meer aandacht besteed zal worden aan de 
opleiding van leraren voor het v.h.m.o. lijkt de hoop gewettigd, dat de toekomstige jonge 
leraren beter voorbereid op ook dit gedeelte van hun taak hun intrede in de scholen zullen 
doen. 
V o o r de geleidelijke en harmonische ontwikkeling van een leerlingenpracticum voor 
natuurkunde is het bezwaarlijk, wanneer er op een school herhaaldelijk wisseling van leraren 
in dit vak plaats vindt. D i t klemt te meer omdat dc wijze van ontwikkeling vrij sterk van het 
persoonlijk inzicht afhangt. 
Een goede amanuensis, die niet alleen het instrumentarium uitstekend verzorgt maar ook in 
staat is de leraar te assisteren bij het practicum en daarbij dc leerlingen zelfstandig eenvoudige 
uitleg te geven, is onmisbaar voor het goed functioneren van het leerlingenpracticum. 
Bij het leerlingenpracticum wordt in het algemeen gerekend op 12 groepjes van 2 leerlingen, 
die samen een proef doen. V a n het instrumentarium mogen dan ook 12 stuks aangeschaft 
worden. Bij klassen die groter dan 24 leerlingen zijn, kan dit aanleiding tot moeilijk-
heden geven. Theoretisch mogen de practicumlessen bij meer dan 24 leerlingen gesplitst 
worden, maar dikwijls maakt het lerarentekort het nemen van deze gewenste maatregel 
onmogelijk. 
M e n zal dan noodgedwongen een aantal leerlingen moeten combineren tot groepjes van 
drie. Het aanschaffen van meer toestellen is in zo'n geval ongewenst, omdat het voor leraar cn 
amanuensis samen in het algemeen niet mogelijk is behoorlijk toezicht te honden op meer 
dan 12 gelijktijdig verlopende proeven. O p sommige scholen ziet men in de grote klassen 
een bezwaar tegen het invoeren van het leerlingenpracticum; dit is te betreuren. 
Dikwij ls hoort men de mening verkondigen dat een leerlingenpracticum voor leerlingen 
die zich later in hun schoolloopbaan niet zullen specialiseren in natuurkunde, van weinig 
nut is. D i t betreft dan de leerlingen die naar gymnasium-A of h.b.s.-A zullen gaan, cn ook 
dc leerlingen van de middelbare school voor meisjes. Deze mening is in verschillende op-
zichten onjuist. In de eerste plaats is het voor deze leerlingen van zeer groot belang dat het 
natuurkunde-onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk is, cn deze aantrekkelijkheid neemt door 
het invoeren van practicum ongetwijfeld toe. Maar voorts is het juist voor deze leerlingen 
zeer nodig, dat zij een goed idee verkrijgen van de plaats die de natuurkunde in het denken 
van de twintigste-eeuwse mens en in de huidige economie inneemt; dit is slechts zeer ten 
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dele mogelijk wanneer hun de gelegenheid onthouden wordt door het verrichten van eigen 
waarnemingen cn berekeningen de werkwijze van de natuurkunde uit ervaring te leren 
kennen. 
De meeste leraren kunnen zich verenigen met het systeem waarbij de leerlingen van een 
klas allen gelijktijdig dezelfde proef doen. Enkele leraren blijken echter de voorkeur te geven 
aan het laten doen van verschillende proeven op hetzelfde tijdstip, met dien verstande dat er 
in de loop van de cursus door alle leerlingen dezelfde serie proeven gedaan wordt. Dit lijkt 
aantrekkelijk omdat er met minder toestellen kan worden volstaan, maar het levert veel 
bezwaren op. Het toezicht op het practicum wordt veel ingewikkelder wanneer elk groepje 
leerlingen met een andere proef bezig is. Bovendien heeft iedere proef zijn eigen plaats in de 
leergang, zodat men niet willekeurig de volgorde wijzigen kan. Voor dc onderbouw moet 
dan ook op didactische gronden de voorkeur gegeven worden aan het zogenaamde werken 
'in gelijk front'. Voor de bovenbouwklassen in het zeer goed te verdedigen dat niet steeds in 
gelijk front gewerkt wordt, omdat de leerlingen daar meestal reeds een zekere basiskennis 
bezitten, die zij voor een proef nodig hebben. 
Een andere vraag op didactisch gebied die ten aanzien van het leerlingenpracticum nogal eens 
gesteld wordt, is de vraag of het te verkiezen is de leerlingen eerst een proef te laten doen en 
hen daaruit een natuurkundige wet te laten afleiden dan wel hen de proeven te laten verrichten 
als een verificatie van de eerst in de klassikale les behandelde of afgeleide natuurkundige 
wetten. In het algemeen lijkt de eerste methode aantrekkelijker, omdat de 'ontdekking' voor 
dc leerlingen boeiender en interessanter is dan de verificatie. Didactisch is echte'r de eerst-
genoemde methode niet steeds goed vol te houden. De beste weg lijkt hier voortdurend het 
systeem zo gunstig mogelijk aan te passen aan de meest gewenste behandeling van het onder-
werp. 
Er is thans in Nederland veel belangstelling voor het natuurkundeleerlingenpracticum, zowel 
bij de direct er bij betrokken docenten en leerlingen als bij hen die verantwoordelijk zijn 
voor de gang van zaken bij het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs. Op grond 
hiervan mag de verwachting uitgesproken worden dat de hierboven geschetste ontwikkeling 
zich in versneld tempo zal voortzetten, zodat na een aantal jaren het leerlingenpracticum op 
alle scholen voor v.h.m.o. een wezenlijk onderdeel van het natuurkunde-onderwijs zal uit-
maken. 

Oude talen 

Uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat gedurende de afgelopen drie jaren ongeveer een 
derde van de scholen is overgegaan tot een andere methode voor het beginonderwijs in het 
Latijn. In de meeste gevallen ging men van een meer traditionele op een nieuwere, veelal 
min of meer directe, methode over. Ook de stap in omgekeerde richting kwam echter 
vrij veelvuldig voor. In deze laatste gevallen werd als motivering gegeven dat de vroegere 
methode 'de degelijkheid in het onderwijs' meer bevorderde, dat bij de nieuwe methode de 
leerlingen 'goed raden, maar geen Latijn leerden', en volgens een andere school, dat 'de leer-
lingen in de derde en de vierde klas in een stadium geraken, waarbij zij in de grondbeginselen 
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van het Latijn heg nog steg weten en dan door middel van privaatlessen weer worden bij-
gewerkt, maar dan met behulp van de oude, overzichtelijker methode.' Als voordelen van 
een meer directe methode zag men, dat de leerlingen wennen aan een samenhangende 
Latijnse tekst, dat men sneller met vertalingen kan beginnen, en vooral ook, dat van het 
begin af de belangstelling gewekt wordt. 

Uit een en ander blijkt wel, dat nog geenszins een communis opinio bestaat over de weg 
waarlangs een modernisering van het onderwijs in de Oude Talen zich zal moeten voltrekken. 
Toch is activiteit op dit gebied wel zeer geboden, omdat het gymnasium en de gymnasiale 
afdeling van het lyceum zich in de toekomst meer nog dan vroeger in een concurrentie-
positie geplaatst zullen zien. Steeds minder universitaire studierichtingen zijn alleen voor 
gymnasiasten en weldra is nog slechts één uitsluitend voor alfa-gymnasiasten toegankelijk. 
Steeds meer zal derhalve de keus bepaald worden door de belangstelling die het gymnasium 
uit zich zelf zal weten te wekken. Reden tot defaitisme behoeft dit geenszins te geven. Wan-
neer binnenkort te vijfjarige h.b.s. als voorbereidend hoger onderwijs vervangen zal zijn door 
een zesjarige athenaeum speelt de cursusduur van de beide scholen geen rol meer bij de 
keuze, en wanneer dan bovendien de mogelijkheid bestaat één der Oude Talen aan een 
overigens modernwetenschappelijk gericht programma toe te voegen, liggen er kansen om 
een veel groter percentage der toekomstige studenten met de cultuur der klassieke oudheid 
in aanraking te brengen dan vroeger het geval was. 

Intussen is het bekend, dat men niet stil zit in de kring der leraren classici. De groep Leraren in 
Klassieke Talen van het Genootschap van Leraren aan Nederlandse Gymnasia en Lycea, en de 
Klassieke Sectie van de Katholieke Lerarenvereniging St.-Bonaventura hebben studiecom-
missies gevormd o.a. voor het begin-Latijn en het begin-Grieks. Het is te hopen dat deze 
commissies binnenkort met rapporten zullen komen en dat deze rapporten in ruime kring 
weerklank zullen vinden en praktische resultaten zullen opleveren. 

Niet alleen echter op het gebied van het elementaire onderwijs in Latijn en Grieks is bezinning 
geboden; ook voor het onderwijs in de hogere klassen geldt dit. Naast goede en boeiende 
lessen maakt de inspectie ook lessen mee waarvan het doel enkel lijkt te bestaan in het ver-
werven van een zekere vertaaltechniek. Tc weinig zijn dikwijls leraar en klasse innerlijk 
betrokken bij de inhoud van hetgeen zij lezen. Te weinig wordt nog gebruik gemaakt van de 
grote vrijheid die leerplan en eindexamenreglement de leraar laten bij de keuze van zijn lec-
tuur: die keuze lijkt vaak meer bepaald door een nu eenmaal bestaande traditie dan door een 
bij de leraar bestaande behoefte, nu juist deze passages van deze schrijvers tot geestelijk 
eigendom van de leerlingen te maken. 
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H . WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 

I. RIJKSUNIVERSITEIT TE L E I D E N 

Algemeen 

Bij de overdracht van het rectoraat aan het eind van het studiejaar 1960/1961 herdacht de 
rector magnificus vooreerst de in het afgelopen academische jaar overleden hoogleraren en 
memoreerde hij degenen die de universiteit moesten verlaten dan wel aan de universiteit 
werden benoemd. 
Het aantal inaugurele oraties bedroeg elf, één meer dan het vorige jaar. Ingesteld werden een 
leerstoel voor de middeleeuwse geschiedenis en een leerstoel in het recht der internationale 
organisaties, terwijl o.m. een tweede hoogleraar in dc wijsbegeerte en een tweede hoog-
leraar in de algemene geschiedenis werden benoemd. Nieuwe benoemingen hadden verder 
plaats bij de faculteit der godgeleerdheid voor de bijzondere didaktiek van de godsdienst-
vakken, bij de faculteit der rechtsgeleerdheid o.m. voor de toegepaste sociologie cn planologie 
en voor het Oosteuropees privaatrecht, bij de faculteit der geneeskunde o.m. voor de micro-
biële ziekten en antibiotica en voor de neurologie in het Rotterdamse departement, bij de 
faculteit der wis- en natuurkunde o.m. voor de theoretische natuurkunde, de fysische schei-
kunde en de theoretische astrofysica en plasmofysica. 
Na het opsommen van aan leden van de universitaire gemeenschap verleende onderscheidin-
gen besteedde spreker aandacht aan een aantal jubilea, waaronder de honderdjarige vestiging 
van de sterrenwacht op haar tegenwoordige plaats. 
Vervolgens memoreerde hij de verschillende wetenschappelijke bijeenkomsten welke in het 
afgelopen cursusjaar te Leiden werden gehouden, de bezoeken van buitenlanders aan de 
Leidse universiteit, en enkele door docenten van de Leidse universiteit bijgewoonde con-
gressen en andere bijeenkomsten, waar zij dikwijls ook voordrachten hielden. 
Met betrekking tot het aantal promoties in het cursusjaar 1960/1961 deelde de rector mede dat 
dit 66 bedroeg. Onder de gepromoveerden waren vier buitenlanders. 
Van de afgelegde examens memoreerde hij het doctoraal examen vrije studierichting in de 
faculteit der rechtsgeleerdheid, waarmede Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix op 7 
juli de studie te Leiden heeft besloten. Een ander examen dat dient te worden vermeld is het 
doctoraal examen Slavische letteren dat de heer W. E. Blom te Oegstgcest op 10 maart als 
ruim tachtigjarige met goed gevolg heeft afgelegd. 
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De rector stelde met grote erkentelijkheid vast, dat schenkingen ten behoeve van het weten-
schappelijk werk wederom in ruime mate zijn ontvangen. Met betrekking tot het bestuur 
van de universiteit deelde hij o.a. mede dat met de tegenwoordige bestuursorganisatie, voor 
zover hij het vermocht te beoordelen, de universiteit vooruit kon. Het senatus presidium 
heeft in de regel eens in de twee weken vergaderd en toont, naar sprekers mening, een 
effectief bestuursorgaan te kunnen zijn. De vergaderingen zullen voortaan driewekelijks 
worden gehouden, gesynchroniseerd met de vergaderingen van curatoren, waarvoor dezelfde 
regelmaat gaat gelden. Spreker zei ervan overtuigd te zijn, dat de universiteit in het presidium 
en het dagelijkse senaatsbestuur bestaande uit rector, secretaris en prosecretaris van de senaat 
en onder-voorzitter van het presidium, een organisatie bezit waardoor de behandeling van 
senaatswege van grote en vaak over een aantal jaren lopende vraagstukken tot haar recht kan 
komen. Dank zij deze organisatie lijkt het ook mogelijk de onmisbare voordelen te blijven 
behouden van het jaarlijks wisselende rectoraat. Immers, de rector kan zaken naar behoefte 
met anderen behandelen of deze aan hen overlaten. 
Het overleg tussen senaat en curatoren fungeert bijzonder bevredigend. 
De presidiumbijeenkomsten werden veelal bijgewoond door de president-curator en steeds 
door de secretaris van curatoren, thans secretaris der universiteit. De vergadering waardeert 
dit hogelijk, uit persoonlijk zowel als uit zakelijk oogpunt. Van senaatszijde wonen rector en 
prosccretaris de vergaderingen van curatoren bij. Ik wil gaarne getuigen, aldus de rector, dat 
het voor ons van grote waarde en gewicht is, op deze wijze goed ingelicht te zijn over allerlei 
zaken waaromtrent wij anders slechts de kennis van de buitenstaander zouden hebben. 
Spreker wees er verder op dat in verband met de inwerkingtreding van de Wet op het 
Wetenschappelijk Onderwijs krachtens deze een aantal te Leiden in de praktijk reeds gevolgde 
regels in het bestuursreglement moet worden neergelegd. Ondanks veel voorbereidend werk 
kon het desbetreffende ontwerp nog niet worden voltooid, doch wel is de overtuiging 
ontstaan dat men er goed aan zal doen niet meer dan het beslist nodige in dit reglement op te 
nemen, en al datgene wat als uitwerking in detail kan worden beschouwd of sterk aan 
wisseling van inzicht of behoefte onderhevig kan zijn, over te laten aan nadere uitvoerings-
regelingen, die minder rigide en gemakkelijker te herzien zijn. Spreker ging hierna wat meer 
uitvoerig in op enkele gevolgen van de invoering van de Wet op het Wetenschappelijk 
Onderwijs, zoals de instelling van de Academische Raad. In dit verband wees hij o.m. ook op 
de bepaling welke de faculteiten belast met de zorg voor de inrichting en de goede gang van 
het onderwijs, het vaststellen van een regeling terzake, waarin ook voor ieder examen de 
normale studieduur wordt aangegeven, en het toezien op de naleving daarvan. Aan de 
gedachte dat onze faculteiten niet alleen gezaghebbende maar ook desnoods gezagoefenende 
lichamen behoren te zijn, zullen wij ons nog wel wat moeten gewennen. Naar de overtuiging 
van de rector bestaat er een dringende noodzaak in deze richting te gaan. 
Ten aanzien van de afzonderlijke faculteiten merkte spreker o.a. op dat de theologische 
faculteit sedert dit jaar doende is, haar arbeid behalve aan de vorming van predikanten mede 
dienstbaar te maken aan de opleiding van leraren in de zgn. godsdienstvakken voor scholen 
voor voorbereidend hoger cn middelbaar onderwijs en ook voor andere onderwijsinstellin-

304 



Rijksuniversiteit te Leiden 

gen. Verder wees hij op de Boerhaavc-cursusscn voor voortgezet medisch onderwijs, die 
weliswaar reeds sinds T950 door dc medische faculteit zijn georganiseerd voor specialisten, 
maar ingaande 1958 op een vastere en bredere grondslag zijn gekomen. Zij beogen nascholing 
voor medici, ook huisartsen. De docenten worden tegenwoordig ook betrokken uit het 
buitenland, zodat veel meer Nederlandse medici van de voordrachten van befaamde buiten-
landse specialisten kunnen profiteren dan men door individuele reizen van Nederlanders 
naar den vreemde kon bereiken. 
Ten aanzien van de personeelsuitbreiding aan de academie deelde de rector mede dat die 
reden tot veel zorgen gaf. De drang tot uitbreiding van de personeelsformaties blijft vrijwel 
overal bestaan. Dc vijfdaagse werkweek, met ingang van juli ingevoerd, heeft deze zaken 
waarlijk niet eenvoudiger gemaakt, met name voor continue diensten als in het ziekenhuis. 
De stelselmatige verzorging van de publiciteit in onze eigen academische kring en daar-
buiten zal, als ik mij niet bedrieg, geleidelijk vastere vorm gaan aannemen, aldus de rector. 
Wat in het bijzonder de voorlichting op het gebied van de studie betreft kenden wij tot 
dusver de voorlichtingsdag, aan het einde van de kerstvakantie gehouden voor aanstaande 
eindexaminandi, en de cerstcjaarsdag in het begin van september, welke dag het vorige jaar 
tot een triduüm is uitgedijd. De organisatie is in handen van de studentenfaculteitsbesturen, 
die daarmede veelal zeer verdienstelijk werk doen. Bovendien is gedurende de zomervakantie 
het inlichtingenbureau in het academiegebouw voortdurend met studenten bemand. De 
wenselijkheid is gevoeld, dc gehele studievoorlichting onder het opzicht tc stellen van een 
permanent orgaan, waarin senaat en staf, bureau der universiteit en studentcnfaculteitsbesturen 
vertegenwoordigd zouden zijn. Een zodanige permanente commissie is dit jaar tot stand 
gekomen. 
Ook de algemene informatie binnen de langzamerhand zo groot en onoverzichtelijk gewor-
den universitaire kring moet per se dc aandacht blijven vasthouden en voor zoveel mogelijk 
gepaard gaan met een meningsuiting van en een gedachtenwisseling tussen de verschillende 
samenstellende delen van de academische gemeenschap. 
In het komende jaar wordt een poging gedaan het Leids Universiteitsblad in meerdere mate 
aan dc verschillende doeleinden dienstbaar te maken. De bezwaren die te overwinnen zijn 
taxeer ik hoog, aldus de spreker, maar ik hoop van harte dat de proef slagen zal, althans ons 
de weg der verdere ontwikkeling zal tonen. Van de persdocumentatie, die ons op de hoogte 
houdt van veel belangwekkends dat in binnen- cn buitenland over onze universiteit ge-
schreven wordt, verscheen in dc loop van dit jaar de honderdste aflevering. 
Het bestuur van de stichting Pro Civitate Academica toont voort tc willen gaan met de re-
organisatie die door de omstandigheden en de wijziging van opvattingen nodig werd. 
Met betrekking tot de studievrijheid merkte de rector op dat er aan de gang van het onder-
wijs, aan docenten- zowel als aan studentenkant, te verbeteren valt. Het georganiseerde over-
leg met studentenvertegenwoordigers verdient ook te onzent verder te worden uitgebreid: 
bij sommige studierichtingen met kleine aantallen studenten werkt het voldoende cn be-
vredigend, bij andere met meer massale aantallen doet het dat soms niet, maar soms blijkt het 
ook daar heel goed mogelijk. Men mag met een beroep op de studievrijheid echter niet het 
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recht opeisen zijn medestudenten in de weg te staan o f de geregelde studieloop te ontwrichten. 
Spreker vroeg zich af o f men niet verstandig zou doen door de beoogde vrijheid meer te 
richten op de inrichting van de studie dan op die van de niet-studic. 
V o o r wat de culturele activiteiten betreft noemde de rector vooreerst de academische f i lm-
studiedagen, die begin november te Leiden werden gehouden. Het lustrum vierende C o l -
legium Musicum cn het studentenzangkoor hebben verder een muziekinteruniversitaire 
georganiseerd, een concours waaraan door iedere Nederlandse studentenmuziekvereniging 
kon worden deelgenomen en dat een veelbelovende belangstelling heeft genoten. Onder de 
tentoonstellingen van beeldende kunst die vanwege het Leids Academisch Kunstcentrum 
regelmatig in het trappenhuis van de nieuwe vleugel van het academiegebouw worden ge-
houden, heeft die van werk van leden van de eigen akademische kring een goed figuur 
geslagen. N a vervolgens zijn vertrouwen in zijn opvolger te hebben uitgesproken, droeg de 
rector de rectorale waardigheid aan hem over. 

Studenten 

Aan de rijksuniversiteit te Leiden waren voor het studiejaar 1960/1961 5616 (vorig jaar 5269) 
studenten ingeschreven, onder wie 3811 mannelijke en 1805 vrouwelijke studenten. Het 
aantal dergenen die voor het eerst bij een instelling voor hoger onderwijs in Nederland wer-
den ingeschreven, bedroeg 921. 
De faculteit der godgeleerdheid telde 106, die der rechtsgeleerdheid 993, die der geneeskunde 
1227, die der wis- en natuurkunde 1459 en die der letteren en wijsbegeerte 1239 studenten. 
Bij de verenigde faculteiten der rechten en der letteren en wijsbegeerte waren 301 studenten 
ingeschreven cn bij die der letteren en wijsbegeerte, wis- cn natuurkunde en geneeskunde 
284 studenten. De verschillende faculteiten en het studium generale telden 7 toehoorders. 

Examens en p romot ies 

Bij de faculteit der godgeleerdheid werden 16 propaedeutische examens afgelegd, waarvan 14 
met goed gevolg. V o o r het groot tentamen slaagden alle 11 kandidaten. Het aantal kandi-
daatsexamens bedroeg 6; daarvan werden 5 met goed gevolg afgelegd. Aan het kerkelijk 
voorbereidend examen namen 6 kandidaten deel, die allen slaagden. O o k de 7 kandidaten 
voor het doctoraal examen legden dit met goed gevolg af. Het aantal promoties bedroeg 2. 
Bij de faculteit der rechtsgeleerdheid namen 233 gegadigden aan het kandidaatsexamen deel, van 
wie 127 slaagden, en 160 aan het doctoraal examen, van wie 124 slaagden. Aan het doctoraal 
examen vrije studierichting en het doctoraal examen Zuidafrikaans recht namen onderschei-
denlijk 11 en 1 kandidaat deel, van wie respectievelijk 10 en 1 met goed gevolg. 
Het kandidaatsexamen notariële studie werd door 5 van de 10 kandidaten met goed gevolg 
afgelegd. De 3 kandidaten voor het doctorale examen notariële studie slaagden allen. 
Aan de notariële examens (ie, 2c cn 3e gedeelte) namen respectievelijk 1, 3 en 9 kandidaten 
deel. Alleen de 7 kandidaten voor het 3 e gedeelte legden hun examen met goed gevolg af. 
Het aantal promoties bedroeg 4, waarvan 1 cum laude. 

Aan het kandidaatsexamen ie en 2e gedeelte bij dc faculteit der geneeskunde onderwierpen zich 
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onderscheidenlijk 207 en 196 studenten, van wie respectievelijk 120 en 119 met goed gevolg. 
A a n de doctorale examens ie en 2e gedeelte namen onderscheidenlijk 109 en 122 kandidaten 
deel, van wie respectievelijk 86 en 87 slaagden. 
V o o r het artsexamen ie en 2e gedeelte gaven zich onderscheidenlijk 90 en 105 kandidaten op, 
van wie respectievelijk 71 en 95 het examen met goed gevolg aflegden. 
D e artsexamens, afgenomen aan de stichting Klinisch Hoger Onderwijs te Rotterdam, 
werden voor wat het ie en 2e gedeelte betreft afgelegd door respectievelijk 32 en 61 kandida-
ten, van wie onderscheidenlijk 28 en 17 slaagden. Het aantal promoties bedroeg 20, waarvan 
4 cum laude. 
Bij de faculteit der wis- en natuurkunde werden van de 169 kandidaatsexamens 167 met goed 
gevolg afgelegd, terwijl de 89 kandidaten voor het doctorale examen allen slaagden. D i t was 
eveneens het geval met de 3 deelnemers aan het apothekersexamen en de kandidaat voor het 
examen m.o. plant- en dierkunde. Van de twee deelnemers aan het examen m.o.-B natuur-
kunde slaagde er één. Het aantal promoties bedroeg 25, waarvan 4 cum laude. 
Vanwege de faculteit der letteren en wijsbegeerte werden 100 kandidaatsexamens afgenomen; 97 
van deze examens werden met goed gevolg afgelegd. V o o r het doctorale examen slaagden 
alle 43 kandidaten. Het aantal promoties bedroeg 10, waarvan 3 cum laude. 
Het aantal kandidaatsexamen bij de verenigde faculteiten der rechtsgeleerdheid en der letteren en 
wijsbegeerte bedroeg voor de westerse sociale studierichting 27 en de niet-westerse sociale 
studierichting 3, waarvan respectievelijk 20 cn 2 niet goed gevolg werden afgelegd. V o o r de 
doctorale examens van beide studierichtingen slaagden onderscheidenlijk alle 11 en 2 kan-
didaten. 

Aan de kandidaatsexamens psychologie en opvoedkunde van de verenigde faculteiten der 
letteren en wijsbegeerte, der wis- en natuurkunde en der geneeskunde namen onderscheidenlijk 17 en 
2 gegadigden deel, van wie respectievelijk 16 en 2 slaagden, en aan het doctoraal examen 
psychologie 22, die allen slaagden. 

Gebouwen 

D e universiteit ziet zich voor wat de huisvesting betreft voor vele en ingewikkelde vraag-
stukken geplaatst. Dat een instituut, een laboratorium, een kliniek grote behoefte heeft aan 
uitbreiding, is op het ogenblik meer regel dan uitzondering. O o k wanneer men alleen 
rekening houdt met die voorzieningen waarvoor de uitgewerkte plannen gereed liggen, ziet 
men dat er nu eigenlijk enorm veel tegelijk zou moeten worden uitgevoerd. Zeer hinderlijke 
grenzen worden gesteld door dc beschikbare geldmiddelen en nog veel méér door de bouw-
mogelijkheden. 
Toch dient men er zich rekenschap van te geven dat er we l iets gebeurt. Het grote pol i -
kliniekgebouw vordert gestadig, evenals de nieuwe kliniek en polikliniek voor keel-, neus- en 
oorheelkunde. De uitbreiding en herinrichting van de polikliniek voor de verloskunde zijn 
bijna voltooid, die van dc polikliniek voor dc oogheelkunde eveneens. O o k het patholo-
gisch laboratorium ondergaat een voorlopige maar niet onbelangrijke voorziening, in af-
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wachting van een meer radicale oplossing. De bouw van een barak voor de kindercardiologie 
is aanbesteed. 
De nieuwe bouw voor de zoölogie vordert, evenals de inrichting van het gebouw van het 
weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht voor het rijksmuseum van geologie en mineralogie. 
De bouw van het zeer grote complex voor de organische scheikunde is begonnen, althans 
wat enige voor de propaedeuse bestemde gedeelten betreft, en wel op 26 juni, toen de 
minister de eerste paal heeft ingeheid. Het terrein van het voormalige laboratorium voor 
de fysiologie aan de Zonneveldstraat wordt gereed gemaakt voor de uitbreiding van het 
Kamerlingh-Onneslaboratorium. De inrichting van een isotopenlaboratorium voor de 
anorganische en fysische chemie komt binnenkort klaar. 
De theoretische biologie kreeg een instituut in het huis Stationsweg 32, waar ook de elektro-
nische rekenmachine, eveneens tot instituut verheven, zal worden geparkeerd. 
Niet onvermeld mag blijven de voortgaande activiteit van de Stichting Leidse Studenten-
huisvesting, die weer enige wooncomplexen aan het Haagwegkwartier toegevoegd heeft 
weten te krijgen cn die geen gelegenheid voorbij laat gaan, huizen in de oude stad die voor 
bewoning door studenten in aanmerking komen, daartoe geschikt te maken. 

II. RIJKSUNIVERSITEIT TE U T R E C H T 

Algemeen 

In de aanvang van zijn rede bij de overdracht van het rectoraat op 18 september 1961 deelde 
de rector magnificus mede, dat de senaat had gemeend de plechtige senaatsvergadering van de 
derde maandag in september tc moeten handhaven, ofschoon de nieuwe wet op het weten-
schappelijk onderwijs het uitbrengen van een verslag over de lotgevallen van de universiteit 
en een rectoraatsoverdracht in het geheel niet kent. Ik meen, aldus de rector, dat de senaat er 
goed aan doet deze traditie te handhaven, ondanks het ontbreken van een wettelijke basis, 
ondanks ook het feit dat het universitair bedrijf zo omvangrijk is en de gebeurtenissen zo 
talrijk zijn, dat de rector in zijn verslag een keuze heeft te doen uit het vele dat zou kunnen 
worden gememoreerd. 
Van een overdracht van het rectoraat is in de nieuwe wet te minder sprake, doordat deze de 
mogelijkheid van een meerjarig rectoraat kent en men vanuit 'Den Haag' daarop ook be-
paaldelijk aandringt. Ik meen, aldus spreker, dat het geen zin heeft nu nog eens op de pro's en 
contra's van het één- of meerjarig rectoraat in te gaan. Ik kan alleen hopen dat men ten 
departemente begrijpt, dat het geen dom conservatisme of gebrek aan inzicht is, wanneer de 
Utrechtse senaat zich zo sterk geporteerd gevoelt voor het éénjarig rectoraat en voor het 
behoud van dc opvolging naar anciënniteit. Wij achten, aldus de rector, aan beide zó grote 
voordelen verbonden dat daarbij die welke het meerjarig rectoraat biedt in het niet vallen. 
De rector ging vervolgens wat dieper in op de nieuwe wet op het wetenschappelijk onderwijs 
en besprak daarbij met name de Academische Raad, dc verhoging van de bestuursvaardig-
heid van de faculteiten, de samenwerking van curatoren en senaat, de positie van de buiten-
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gewone hoogleraren en de regeling van de positie van de wetenschappelijke medewerkers. 
Voor wat het tweede onderwerp betreft merkte spreker op, dat vergroting van de bestuurs-
kracht als argument wordt gebruikt voor het vierjarig voorzitterschap van faculteiten en sub-
faculteiten. De voorzitter nieuwe stijl zal om zijn werkelijke of verhoopte bestuurscapaciteiten 
moeten worden gekozen. Ook hier wenst men dus de doorbreking van de opvolging naar 
anciënniteit. Spreker meende te moeten betwijfelen of dit alles met de realiteit strookt. Hoog-
leraren worden nu eenmaal niet hoogleraar vanwege hun managerkwaliteiten en het gezag 
dat zij in dc faculteiten genieten wordt daardoor niet bepaald. Bij de grote en zeer heterogene 
faculteiten is het gewenst dat de verschillende studierichtingen achtereenvolgens tot leiding 
geroepen worden. De leden van faculteit en subfaculteit worden veel nauwer betrokken bij 
het onvermijdelijke organisatorische werk als zij weten te eniger tijd zelf tot de leiding te 
zullen worden geroepen. Is er een voorzitter voor vier jaar of langer, dan zal men in hem de 
'boss' gaan zien, die het dan ook maar doen moet. 
De regelmatige samenwerking tussen curatoren en senaat, welke in Utrecht sinds vele jaren 
onofficieel iets vanzelfsprekends was doordat de rector magnificus en de secretaris van de 
senaat aan de wekelijkse vergaderingen met de president-curator en de secretaris van de 
universiteit deelnamen, en tevens het voorrecht hadden de voltallige vergaderingen van 
curatoren bij te wonen, heeft in de nieuwe wet, althans ten dele, een meer officieel karakter, 
en anderzijds een aanvulling gekregen. 
De positie van buitengewoon hoogleraar en die van rector hebben nogal ingrijpende wijzi-
gingen ondergaan. 
In de nieuwe wet komt in tegenstelling met de vorige de positie van de wetenschappelijke 
staf en zijn taak in verschillende artikelen ter sprake. Artikel 63 spreekt van 'het wetenschap-
pelijk corps', dat bestaat uit de hoogleraren, de lectoren, de wetenschappelijke medewerkers 
en de bibliothecaris. 
De wet verwijst bij herhaling naar een bestuursreglement, waarin allerlei in de wet genoemde 
bepalingen nader moeten worden uitgewerkt. 
Voor de positie van de wetenschappelijke medewerkers is vooral artikel 62 van belang, en het 
ligt voor de hand dat zowel deze medewerkers als de leden van dc senaat hiervoor grote 
belangstelling hadden. In een aantal vergaderingen van een comité uit de lectoren en weten-
schappelijke medewerkers enerzijds, van de scnatus contractus anderzijds, en in gecombineer-
de vergaderingen van beide groepen, kon een aantal artikelen van het bestuursreglement 
worden behandeld en uitgewerkt, die ten slotte aan de senaat werden voorgelegd en daar 
met enkele geringe wijzigingen werden aangenomen. 
Na uitvoerig bij de viering van het 65ste lustrum te hebben stilgestaan herdacht de rector 
de in het afgelopen academische jaar overleden hoogleraren cn anderen die in de verslag-
periode aan de universiteit waren ontvallen en memoreerde hij degenen die om verschillende 
redenen de universiteit hadden verlaten. 
Verder releveerde hij o.m. dc benoemingen die in het verslagjaar hadden plaats gehad. 
A l deze wijzigingen hebben tot gevolg dat de senaat bij het begin van het nieuwe academi-
sche jaar 194 hoogleraren telt, van wie 131 gewoon, 40 buitengewoon en 23 bijzonder. 
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In het vervolg van zijn rede maakte de rector gewag van het contact dat de universiteit met 
het buitenland had, o.a. door het verlenen van eredoctoraten aan buitenlandse geleerden en de 
bezoeken van buitenlandse beoefenaren van wetenschap aan de Utrechtse universiteit. Verder 
maakten 59 hoogleraren 127 wetenschappelijke reizen, terwijl lectoren en wetenschappelijke 
ambtenaren 194 van dergelijke reizen ondernomen hebben. Van deze reizen waren er 22 naar 
landen buiten Europa. 
Omtrent de colleges van het studium generale merkte de rector op dat deze door een toe-
nemend aantal studenten worden gevolgd. 
Op de jaarlijkse vergadering van de universiteitsraad werd uitvoerig gediscussieerd over het 
begrip studiebegeleiding, waarbij wel bleek hoe verschillend deze kwestie in de diverse 
faculteiten lag. Zowel het woord zelf als ook de term 'tutor' bleken een zeer uiteenlopende 
inhoud te hebben. De rector bracht van deze discussies verslag uit aan de senatus contractus, 
die besloot over de studiebegeleiding van de vóórkandidaatsstudenten een enquête te houden, 
in de hoop dat degenen die bij de verschillende studierichtingen betrokken zijn, van elkaar 
zullen kunnen leren. Het resultaat van deze enquête is enkele dagen geleden in de senatus 
contractus besproken en zal aan de faculteiten worden toegezonden. 
Ten aanzien van de huisvesting van studenten merkte de rector op dat het moeilijk is kamers 
te krijgen in Utrecht, en gezien de groei van het aantal studenten wordt het steeds moeilijker. 
De Commissie voor de Studentenhuisvesting is intussen actief. In september 1960 kwam de 
Stevens-fundatie tot wederopzeggens ter beschikking voor de huisvesting van 80 studenten, 
terwijl op 7 oktober aan de Opaalweg vier studentenpaviljoens voor totaal 68 studenten 
officieel in gebruik genomen worden. De plannen voor de bouw van enkele flats aan de 
Rubcnslaan, voorlopig voor 1000 studenten, zijn thans in een vergevorderd stadium. De 
groei van het aantal studenten, aldus de rector, moet zijn consequenties hebben. W i l de studie-
duur niet worden verlengd, of de studie zelf niet in kwaliteit achteruit gaan, dan zal het 
ondcrwijsapparaat aan die sterke toeneming moeten worden aangepast. Dat wil zeggen dat er 
meer laboratoriumruimte zal moeten zijn en dat het wetenschappelijk personeel, maar ook 
het administratief en het technisch personeel, zal moeten worden uitgebreid. Zijn dergelijke 
uitbreidingen niet mogelijk dan zal, wil men de huidige studieduur en -kwaliteit handhaven, 
de numerus clausus de enige oplossing zijn. 
Dit woord heeft een onaangename klank. Dc feitelijke situatie is echter zo dat, terwijl er geen 
enkele rem bestaat op de inschrijving, de door de hoogleraren gevraagde uitbreidingen slechts 
zeer gedeeltelijk tot stand komen. Het duidelijkst spreekt dit bij dc vragen om uitbreiding van 
wetenschappelijk en ander personeel. 
Een achttal hoogleraren noemde in hetgeen zij de rector met het oog op dit verslag schreven 
expliciet dit gebrek aan personeel. 
Ook het verpleegsterstekort in het Academisch Ziekenhuis werd ter sprake gebracht. Hier-
over stuurde de medische faculteit de rector een uitvoerige nota. Het tekort bestaat sinds 
jaren en neemt nog voortdurend toe. In de laatste maanden is het zo groot geworden, dat 
verschillende ziekenzalen niet meer volledig kunnen worden benut en een aantal zelfs 
geheel moest worden gesloten. Het aantal patiënten moet daardoor ook afnemen. Minder 
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patiënten betekent minder mogelijkheden voor het geven van klinische colleges en voor het 
afnemen van artsexamens, met als onvermijdelijk gevolg verlenging van de studieduur. Of -
schoon dus de universiteit niet zo groeit als bij de toeneming van het aantal studenten gewenst 
is, is er toch bepaald geen stilstand. Die groei is het meest spectaculair wanneer men zich de 
nieuwbouw, verbouw en aankoop van nieuwe gebouwen voor de geest haalt, die universi-
taire instituten, laboratoria, klinieken o f onderdelen daarvan herbergen. 
A a n het slot van zijn rede sprak de rector een woord van dank tot allen die hem bij de ver-
vull ing van zijn taak hadden bijgestaan, waarna hij de rectorale waardigheid aan zijn op-
volger overdroeg. 

Studenten 

A a n de rijksuniversiteit te Utrecht waren voor het studiejaar 1960/1961 6812 (vorig jaar 6320) 
studenten ingeschreven, onder wie 5271 mannelijke en 1541 vrouwelijke studenten. 
Er waren 443 personen ingeschreven voor enkele lessen. 
D e faculteit der godgeleerdheid telde 282, die der rechtsgeleerdheid 654, die der geneeskunde 
1695, onder wie 506 voor tandheelkunde, en die der wiskunde en natuurwetenschappen 
1759 studenten. Letteren en diergeneeskunde telden respectievelijk 898 cn 472 studenten. 
Bij de verschillende verenigde faculteiten waren 1052 studenten ingeschreven. 

Examens en promoties 

Bij de faculteit der godgeleerdheid werden 31 propaedeutische examens met goed gevolg afge-
legd. V o o r het groot tentamen slaagden 34 van de 36 kandidaten. Het aantal kandidaats-
examens bedroeg 27; daarvan werden 26 met goed gevolg afgelegd. 
Aan het kerkelijk examen namen 35 kandidaten deel, van wie 34 slaagden. De 17 kandidaten 
voor het doctoraal examen legden dit allen met goed gevolg af. Het aantal promoties bedroeg 
7, waarvan 2 cum laude. 
Het aantal kandidaatsexamens bij de faculteit der rechtsgeleerdheid bedroeg 136, waarvan 85 
met goed gevolg werden afgelegd. D e aantallen doctorale examens Nederlands recht 
en doctorale examens vrije studierichrichting bedroegen onderscheidenlijk 49 en 13, waarvan 
respectievelijk 44 en 11 met goed gevolg werden afgelegd. 
V o o r het notariaat (ie, 2e en 3e deel) en het doctorale examen was het aantal kandidaten 
onderscheidenlijk 8, 7, 17 en 7, van wie respectievelijk 2, 5, 11 en 5 slaagden. Het aantal 
promoties bedroeg 5, waarvan 1 cum laude. 
Voor wat dn faculteit der geneeskunde betreft kan worden medegedeeld dat aan het kandidaats-
examen geneeskunde werd deelgenomen door 188 gegadigden, van wie 116 slaagden, en aan 
het doctorale examen geneeskunde (ie cn 2e gedeelte) door 293 kandidaten, van wie 225 
slaagden. V o o r dc semi-artsexamens slaagden 98 kandidaten van de 112 en voor de arts-
examens 87 van de 105. 
Aan de kandidaatsexamens tandheelkunde onderwierpen zich 102 studenten, van wie 70 met 
goed gevolg, en aan de doctorale examens (ie en 2e gedeelte) en het tandartsexamen onder-
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scheidenlijk 126 en 64 van wie respectievelijk 118 en 54 met goed gevolg. Het aantal promo-
ties bedroeg 17. 
Aan de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen werden van de 163 kandidaats- en de 131 
doctorale examens onderscheidenlijk 1 

57 cn 131 met goed gevolg afgelegd. V o o r het 
apothekersexamen (ie en 2e gedeelte) slaagden alle 26 kandidaten, evenals de 3 kandidaten 
voor het examen m.o. biologie en de enige kandidaat voor het examen scheikunde m.o . -A. 
Het aantal promoties bedroeg 36, waarvan 8 cum laude. 
Aan de verschillende kandidaatsexamens bij de faculteit der letteren werd door 59 kandidaten 
deelgenomen, van wie 55 slaagden, cn aan de doctorale examens door 37 kandidaten, die allen 
het examen met goed gevolg aflegden. Het aantal promoties bedroeg 12, waarvan 6 cum 
laude. 
A a n de verenigde jaculteiten der letteren en der rechtsgeleerdheid werden 37 van de 44 propaedeu-
tische en 27 van de 31 kandidaatsexamens met goed gevolg afgelegd. De 12 kandidaten die 
zich aan een doctoraal examen onderwierpen slaagden allen. 
Aan de verenigde faculteiten der wiskunde en natuurwetenschappen en der letteren werden 39 van de 
41 kandidaatsexamens met goed gevolg afgelegd. V o o r het doctorale examen slaagden alle 
21 kandidaten. 
Voor het kandidaatsexamen psychologie cn dat voor opvoedkunde aan de verenigde faculteiten 
der letteren cn der wiskunde en natuurwetenschappen slaagden onderscheidenlijk 25 en 12 kandi-
daten van dc respectievelijk 27 en 12 gegadigden. V o o r het doctoraal examen in de psycholo-
gie slaagden alle 6, en dat in de opvoedkunde alle 8 kandidaten. 
Bij de jacultcit der diergeneeskunde ten slotte slaagden 51 van de 62 gegadigden voor het kandi-
daats- en 107 van de 123 kandidaten voor het doctorale examen (ie cn 2e gedeelte). Het 
dierenartsexamen werd door 62 van de 66 kandidaten met goed gevolg afgelegd. Het aantal 
promoties bij deze faculteit bedroeg 6. 

G e b o u w e n 

In april van het verslagjaar heeft de secretaris-generaal van het ministerie van onderwijs, 
kunsten en wetenschappen de eerste paal in de grond geslagen op het terrein waar te zijner 
tijd het nieuwe universiteitscomplex zal verrijzen. Het feit dat dit terrein binnen vier ge-
meenten valt was oorzaak dat er veel moest worden onderhandeld. De problemen van de 
onteigening, van de aanleg van wegen, waterleiding en verwarming, naast die van de te 
verkrijgen bouwvergunning en die van het ter beschikking staande bouwvolume, de juiste 
verdeling van het terrein voor de instituten, laboratoria en het academisch ziekenhuis, en de 
inrichting daarvan hebben veel van de daarbij betrokken instanties gevraagd en zullen dat 
voorlopig nog blijven doen. 

Verder had de opening plaats van het nieuwe psychologisch laboratorium en het nieuwe 
sociologisch instituut, het nieuwe genetisch instituut cn het instituut voor Engelse cn dat 
voor Russische taal- en letterkunde. 
D e theologische faculteit mag een goede voorziening van heel het ruimteprobleem verwach-
ten door de aankoop van een nieuw gebouw. Gereed is gekomen het nieuwe instituut voor 
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antropologe. In hetzelfde gebouw werden een grote collegezaal en drie kleine collegezalen 

Verdlfkwamen de verbouwing van de lokalen voor de buitenpraktijk tot khmsch labora-
torium en een nieuwe stal gereed. Dit geschiedde eveneens voor het instituut voor voedings-
middelen van dierlijke oorsprong. 
Voor de sterrenwacht werd een dependance verkregen. Een noodgebouw kwam gereed voor 
de chemische dierfysiologie. . > r, 
Aan het einde van het cursusjaar werd het nieuwe instituut voor muziekwetenschap aan 
de Rijnkade in gebruik genomen. 

III. RIJKSUNIVERSITEIT T E G R O N I N G E N 

Algemeen 
Ook de rector magnificus van de universiteit te Groningen wijdde in zijn rede bij de over-
dracht van het rectoraat op 18 september 1961 aandacht aan de nieuwe wet op het weten-
schappelijk onderwijs en enkele gevolgen daarvan voor het bestuur van de «mversitat 
Voordat deze wet van kracht werd had een commissie 'Versterking van de bestuurskracht van 
de senaat' reeds aanbevolen over te gaan op een meerjarig rectoraat, met als completering 
daarnaast een meerjarig secretariaat en een toerbeurts prorectoraat naar anciënniteit. Niet 
minder soepel was het aanpassingsvermogen van dc universiteit waar het ging om de samen-
werking tussen curatoren en senaat. , 
In het vervolg van zijn rede wees spreker o.m. op de bestaande angst, dat het bureau van de 
universiteit een te groot aandeel opslokt van de groei die de minister ons toemeet en van de 
tijd die het leven ons gunt. Tegenover deze angst, of is het naijver, hoort men vaak de hoop 
uitspreken dat onze universiteitssecretaris in de naaste toekomst, door het delegeren aan hulp-
krachten van allure van een deel zijner onmenselijk uitgebreid wordende taak bevrnd, 
meer tijd zal overhouden voor het nemen van spoedeisende beslissingen en voor het ont-
wikkelen van initiatieven. Spreker meent in dezen optimistisch gestemd te mogen zijn Het 
bouwbureau is bijvoorbeeld geboren en, hoewel van bescheiden opzet, op efficiënte wijze 
aan het werk. Een tweede voorbeeld is hetgeen door anderen wordt gepresenteerd voor het 
vierjarenplan en de opzet van het reglement voor de universiteit. De rector sprak de hoop 
uit dat deze weg van delegeren verder gevolgd zal worden. 
Ten aanzien van de ruimtenood wees hij erop dat deze alom nijpt en hand over hand^toe-
neemt De fenomenale groei van het aantal studenten gaat ver uit boven het landsgemiddelde 
en de officiële schattingen van enkele jaren geleden zijn reeds lang verouderd 
Naast de ruimtelijke voorzieningen vraagt de uitbreiding van de wetenschappelijke stat 
met eersterangs krachten in met mindere mate onze aandacht. De meeste hoogleraren worden 
steeds meer overbelast en het onmisbare contact met studenten is bedenkelijk vluchtig ge-
worden. De oplossing kan met uitsluitend in het instellen van steeds meer professoraten 
gezocht worden, omdat er met zoveel gegadigden rondlopen van wie de geschiktheid voor 
het ambt redelijk waarschijnlijk lijkt. 
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Beter is een systeem waarbij meer krachten worden ingeschakeld tussen assistent en hoog-
leraar. V o o r het kweken van kader is dit ook van het grootste belang. W i l deze inschakeling 
echter in de praktijk effectief zijn, dan zal de universiteit meer armslag gegund moeten 
worden wat de salariëring betreft. De salariskoppeling tussen universiteitsposities en andere 
overheidsfuncties is een systeem dat bezig is ons hoger onderwijs te verstikken. 
W i e een indruk w i l krijgen van de uitbreidingen die Groningen in de toekomst zou wensen, 
dient het zogenaamde ontwikkelingsplan te raadplegen dat wij op grond van de nieuwe wet 
hebben moeten maken. 

Wanneer men nu het totaal aan aspiraties der faculteiten overziet, dringen drie aspecten 
zich aan ons op. 
Het eerste is dat dit totaal de voor de laatste jaren door de regering toegestane groei in aan-
zienlijke mate overtreft. Als men hier nog bij optelt wat in de loop van de voor ons liggende 
vijfjaren om aandacht zal komen vragen buiten hetgeen om dat nu al kon worden voorzien, 
dan realiseert men zich eerst recht welke inspanning Nederland zich zal moeten getroosten 
o m in de internationale krachtmeting niet af te zakken. 

Een tweede aspect van het ontwikkelingsplan is, dat speciaal de /3-faculteiten ongeveer een 
derde van de afstudcrenden zullen moeten vasthouden o m de wetenschappelijke staven op 
peil te houden en naar de geuite wensen aan te vullen. E n dit zal moeten gebeuren in een 
tijd waarin de maatschappij steeds luider om afgestudeerden zal roepen. 
Als derde aspect noemde de rector het verheugende feit, dat ook de a- en de semi-a-weten-
schappen in gelijke mate alom urgente problemen zien en initiatieven ontwikkelen o m deze 
te bestuderen. M e n moet hopen dat zij i n niet mindere mate dan de /3-wetenschappen door 
de overheid in dit streven zullen worden gesteund. 

N a deze beschouwingen naar aanleiding van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs 
herdacht spreker o.a. de in het verslagjaar overleden hoogleraren en memoreerde hij degenen 
van curatoren en docenten die de Groningse universiteit hadden verlaten. Verder releveerde 
hij o.m. de benoemingen die in het verslagjaar hadden plaats gevonden en de onderscheidin-
gen die aan leden van de universitaire gemeenschap werden verleend. 
Een gewichtige gebeurtenis voor de studentenmaatschappij was de opening aan het begin van 
de cursus van de eerste Groninger studentenflat. 
D e studentenverenigingen vervullen op cultureel en sociaal gebied een hoogst belangrijke rol . 
Helaas staan meer dan duizend studenten buiten de gezelligheidsverenigingcn en neemt een 
groot aantal van hen die l id zijn nauwelijks aan de activiteiten deel. W i j wensen groot 
succes toe, aldus de rector, aan het gedurfde initiatief van corps en Magna Pete, een pand in de 
Gelkingcstraat in te richten als centrum voor culturele activiteiten en deze toegankelijk te 
stellen voor alle studenten. 
Met grote erkentelijkheid memoreerde spreker het feit dat een aantal ondernemingen, ge-
vestigd in de drie noordelijke provinciën, een kapitaal hebben bijeengebracht tot steun 
van de in 1958 geopende technologische opleidingen bij de faculteiten der wiskunde en 
natuurwetenschappen. Deze ondernemingen hebben daarmee daadwerkelijk blijk gegeven 
van hun belangstelling voor de genoemde nieuwe studiemogelijkheden aan onze universi-

315 



De universiteiten en hogescholen 

teit. Het gevormde 'Technisch Wetenschappelijk Fonds' is in beheer bij het Groninger 
Universiteitsfonds. . . . . , 
Na een opsomming te hebben gegeven van de vele contacten met het buitenland die er m he 
verslagjaar waren geweest, droeg de rector met een woord van dank aan allen die hem in het 
afgelopen jaar de meest bereidwillige hulp hadden geboden, de rectorale waardigheid aan 
zijn opvolger over. 

Studenten 

Het totaal van de voor volledig onderwijs ingeschreven studenten bedroeg voor het cursus-
jaar 1960/1961 3446, onder wie 710 vrouwelijke studenten. Bij de voor de eerste maal inge-
schreven studenten t.w. 788 waren 216 vrouwelijke studenten. 
De faculteit der godgeleerdheid telde 73, die der rechtsgeleerdheid 235, die der geneeskunde 
1144 (onder wie 350 voor tandheelkunde), die der wiskunde en natuurwetenschappen 801 en 
die der letteren 394 studenten. , 
Voor de economische wetenschappen waren 279 studenten ingeschreven, voor de opvoed-
kunde 26, voor de psychologie 153, voor de sociale aardrijkskunde en de sociale weten-
schappen onderscheidenlijk 170 en 171. 

Examens en promoties 

Aan de faculteit der godgeleerdheid werden 18 propacdcutische, 6 kandidaats- en 5 doctorale 
examens afgelegd, alle met goed gevolg. Er had één promotie plaats cum laude. 
Het aantal kandidaatsexamens bij de faculteit der rechtsgeleerdheid bedroeg 40, waarvan 36, en 
het aantal doctorale 17, waarvan 16 met goed gevolg werden afgelegd. 
Aan de doctorale examens notariële studierichting onderwierpen zich 2 kandidaten die 
slaagden. Voor het notarieel staatsexamen slaagden 6 van de 10 kandidaten. Er had een 

VooTwat ITfaculteü der geneeskunde betreft kan worden medegedeeld, dat aan het kandidaats-
examen geneeskunde werd deelgenomen door 98 gegadigden, van wie 86 slaagden en aan 
het doctorale examen geneeskunde door 100 kandidaten, van wie 75 slaagden Voor de 
artsexamens (ie en 2e gedeelte) slaagden 104 van de 126 kandidaten, in welk aantal degenen 
die deze examens in Rotterdam aflegden, begrepen zijn. 
Aan de kandidaatsexamens tandheelkunde onderwierpen zich 77 studenten, van wie 42 met 
aoed gevolg, en aan de doctorale examens 26, van wie 19 met goed gevolg. 
Van de 39 kandidaten die het tandartsexamen aflegden, slaagden 30. Het aantal promoties 
bedroeg 18, waarvan 3 cum laude. 
Aan de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen werden 59 van de 63 kandidaatsexamens 
met goed gevolg afgelegd; de 40 kandidaten voor de doctorale examens slaagden allen. 
Voor dc apothekersexamens (ie en 2e gedeelte) slaagden 7 van de 9 kandidaten. 
Het aantal promoties bedroeg 14, waarvan 1 cum laude. 
Aan de kandidaatsexamens bij dc faculteit der letteren werd door 34 gegadigden deelgenomen, 
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die allen slaagden, en aan de doctorale examens door 20 kandidaten, die eveneens allen 
slaagden. Er had één promotie plaats. 
Aan de kandidaatsexamens bij de faculteit der economische wetenschappen namen 29 van de 45 
gegadigden met goed gevolg deel, en aan de doctorale examens 9 van de 10. Er had ccn 
promotie plaats cum laude. 
Voor wat dc verenigde faculteiten betreft kan het volgende worden medegedeeld. 
De 18 kandidaats- en de 8 doctorale examens psychologie/pedagogiek werden alle met goed 
gevolg afgelegd, evenals 24 van de 25 kandidaats- en 9 van de 10 doctorale examens sociale 
aardrij kskunde. 
V a n de 21 studenten die het kandidaatsexamen sociale wetenschappen aflegden slaagden 20; 
de 11 kandidaten die zich onderwierpen aan het doctorale examen slaagden allen. 

IV. UNIVERSITEIT V A N A M S T E R D A M 

Algemeen 

Bij de opening van het nieuwe cursusjaar op 18 september 1961 heeft de rector magnificus aan 
de universiteit een rede uitgesproken, waarin hij ccn terugblik wierp op het cursusjaar 
1960/1961. 
Allereerst vroeg hij de aandacht voor enige mutaties in het college van curatoren, waarna hij 
dc in dit jaar overleden hoogleraren, leden van de wetenschappelijke staf en studenten 
herdacht. Verder memoreerde hij de docenten die de Amsterdamse universiteit in het verslag-
jaar om verschillende redenen hadden verlaten, en releveerde hij o.m. de benoemingen die 
hadden plaats gevonden. 
De senaat k w a m in het afgelopen jaar op de gebruikelijke tijden bijeen. Een der belangrijkste 
zaken die behandeld werden, was het door curatoren opgestelde bestuursreglement. Door 
een kleine commissie uit de senaat was een rapport opgesteld om de discussie in de senaats-
vergadering te vergemakkelijken. Afgezien van een aantal wijzigingen van formeel juridische 
aard waren het vooral de wijze van opstellen van de faculteitsbegrotingen en de positie van de 
wetenschappelijke staf, die de aandacht van dc senaatsleden bezig hielden. 
W a t dit laatste punt betreft, aldus de rector, moet opgemerkt worden dat in wet en verorde-
ning is voorgeschreven, dat de lectoren en de wetenschappelijke staf moeten worden be-
trokken in de uitoefening van de taak welke aan senaat, de faculteiten en de interfaculteiten is 
opgedragen. Een en ander moet in het bestuursreglement nader worden geregeld. Deze 
bepaling is geheel nieuw, en het is begrijpelijk dat sommige leden van de senaat enigszins 
huiverig tegenover deze noviteit stonden. Aan de andere kant hebben de lectoren en leden van 
de wetenschappelijke staf een steeds belangrijker aandeel bij het onderwijs en onderzoek. 
Het gaat er dan ook niet o m hun invloed uit te schakelen, maar juist o m deze op een zo 
efficiënt mogelijke wijze tot zijn recht te doen komen. D e plaats waar zij het best hun stem 
kunnen doen horen, is allereerst het instituut o f laboratorium waar zij werkzaam zijn, en 
iedere hoogleraar zal dan ook wel regelmatig stafbesprekingen houden. In de tweede plaats 
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lijkt het gewenst dat de vakgroepen en subfaculteiten het advies van de stafleden kunnen 
inwinnen. Het zijn immers deze organen die nagenoeg al het voorbereidende werk ver-
richten; hier kan het meest van de specifieke kundigheden van de stafleden worden geprofi-
teerd. Een directe inschakeling van de stafleden in de hogere bestuursorganen zou weinig 
effect sorteren en waarschijnlijk de gehele bepaling van artikel 32 tot een dode letter maken. 
Ondertussen is over deze zaak nog stellig niet het laatste woord gesproken, en verder overleg 
zal ongetwijfeld tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing leiden. Welke oplossing 
men ook zal vinden, in geen geval mag afbreuk worden gedaan aan de eigen verantwoor-
delijkheid van dc bestuurscolleges. 
Vele leden van de senaat ontplooiden individueel een grote activiteit, die soms bijna veront-
rustend was. Vele voordrachten werden gehouden, zowel in ons land als ver buiten de lands-
grenzen. Vele congressen en symposia werden bezocht. Koninklijke onderscheidingen, ere-
doctoraten of eervolle benoemingen vielen hun ten deel. Dikwijls ook deed de regering 
een beroep op hen ons land te vertegenwoordigen, aldus de rector. 
In het vervolg van zijn rede deelde hij mede dat de werkzaamheden van het presidium vooral 
eerst waren gericht op de komende en daarna op de verkregen zelfstandigheid van de univer-
siteit. 
Reeds zeer vroegtijdig waren plannen ingediend voor de uitbreiding van de administratieve 
staf. Vooral de personeels- en salarisafdelingcn moesten sterk worden uitgebreid wilden zij 
tegen de nieuwe taak zijn opgewassen. 
Op andere terreinen kwamen nog enige wijzigingen in de organisatie en aanvullingen tot 
stand. Op praktische gronden werd de financieel-economische dienst een zelfstandige 
diensttak. Reeds lang werd aan de universiteiten de behoefte gevoeld aan een voorlichtings-
ambtenaar. A l geruime tijd geleden was besloten ook aan deze universiteit hiervoor iemand 
aan te stellen, en op 1 augustus heeft de benoeming van een dergelijke functionaris plaats 
gehad. De taak van zulk een ambtenaar is zeer veelzijdig; hij zal niet alleen voorlichting 
naar buiten hebben te geven over alles wat onze universiteit aangaat, maar hij zal ook de 
interne voorlichting hebben te verzorgen. Verder zal hij een taak hebben bij de samenstelling 
van het jaarboek en bij de opstelling van het jaarlijks verslag van de universiteit. 
De status van het academisch ziekenhuis is nog steeds niet geregeld, ondanks vele daarover 
door dc commissie uitgebrachte rapporten. 
Met betrekking tot de voorzieningen voor de studenten merkte spreker op dat het bureau 
van de raadsman in studentcnaangelegenheden werd uitgebreid met een tweede studenten-
decaan. Bovendien werd een medewerker aangesteld. 
Ook werd in overleg met het bestuur van de Stichting U.G.Z. een universiteitsarts aange-
steld. Indien ook nog een psycholoog kan worden benoemd, zal het complex van sociale 
maatregelen ten behoeve van de studenten nagenoeg compleet zijn. 
De plannen, in de ergste nood aan studentenkamers te voorzien, beginnen thans vaste vorm 
te krijgen. Medio 1962 zal het wooncomplex aan de Westermarkt gereed zijn. Hier kunnen 
116 studenten onderdak vinden. Met de bouw van het woonhuis aan de Weesperstraat, waar 
250 studenten gehuisvest kunnen worden, zal zeer binnenkort worden begonnen. Verder 
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werden door de Stichting Studentenhuisvesting twee panden aangekocht, die door de stu-
denten bewoond worden. 
In plaats van de voorlichtingsdag, die gewoonlijk in de paasvakantie werd gehouden, zijn dit 
jaar op 5, 6 en 7 juli voorlichtingsdagen georganiseerd, die goed zijn bezocht. 
In het vervolg van zijn rede wees spreker er o.m. op dat het aantal dergenen die hun studie 
met een promotie afsluiten, te gering is, n.1. minder dan 10% van het aantal dat jaarlijks af-
studeert. Hij zei zich volkomen te realiseren dat de zuigkracht van de maatschappij vele 
afgestudeerden van de universiteit wegtrekt vóór zij aan het bewerken van een proefschrift 
toekomen, maar dit geldt zeker niet voor alle faculteiten. Nu er als gevolg van de verbeterde 
financiële omstandigheden meer plaatsen voor de wetenschappelijke staf beschikbaar zijn, 
kan hierin stellig verbetering komen. 
Door de ruimere toevloed van geldmiddelen kon bijna overal de apparatuur worden uitge-
breid en verbeterd, en de achterstand die in dit opzicht bestond zal dan ook snel worden 
ingehaald. 
Ook kon de wetenschappelijke staf in vele gevallen behoorlijk worden versterkt. Dit laatste is 
vooral belangrijk omdat men steeds meer tot het inzicht komt dat, vooral in de eerste studie-
jaren, goede voorlichting en hulp bij de studie nodig zijn, thans 'studiebegeleiding' genoemd. 
De beschouwing van de resultaten van enkele vergelijkbare afdelingen heeft tot de conclusie 
geleid dat studieduur en studierendement gunstig beïnvloed worden door meer studie-
begeleiding. Het is dan ook verheugend dat dit inzicht thans meer algemeen wordt gedeeld. 
Meer en meer worden werkcolleges ingevoerd en de grote hoorcolleges beperkt. Bij de bouw 
en inrichting van laboratoria, instituten en seminaria wordt hiermede dan ook rekening 
gehouden. 
Nadat de rector nog gewag had gemaakt van dc belangrijke schenkingen die in het verslag-
jaar aan de universiteit werden gedaan verklaarde hij het nieuwe academische jaar voor 
geopend. 

Studenten 

Voor de cursus 1960/1961 lieten zich in totaal 7619 studenten inschrijven. Hoewel dit aantal 
groter is dan ooit tevoren en ook groter dan dat der ingeschrevenen aan andere universiteiten 
en hogescholen, blijft de groei van de universiteit achter bij die van de andere universiteiten. 
Evenals het vorig jaar trok de literaire faculteit het grootste aantal studenten: n.1.: 1799; 
hierna komt de faculteit van wiskunde en natuurwetenschappen met 1623 en die van genees-
kunde met 1198 studenten. De verenigde faculteiten der wiskunde cn natuurwetenschappen 
en der letteren telden 815 studenten, de faculteit der economische wetenschappen 781, de 
faculteit der politieke en sociale wetenschappen 596, de faculteit der rechtsgeleerdheid 572 
en die der godgeleerdheid 135. De verenigde faculteiten der rechtsgeleerdheid en der econo-
mische wetenschappen, die der wiskunde en natuurwetenschappen en der economische 
wetenschappen en die der letteren, der rechtsgeleerdheid cn/of der economische weten-
schappen tenslotte telden 47, 34 en 19 studenten. 
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E x a m e n s en p romot ie s 

Aan de faculteit der godgeleerdheid werden 11 propaedeutische examens afgelegd, alle met 
goed gevolg. Het aantal kandidaatsexamens bedroeg 20, waarvan 17 met goed gevolg werden 
afgelegd, cn het aantal doctorale examens (ie en 2e gedeelte) 12, alle met goed resultaat. Het 
aantal promoties bedroeg 4, waaronder 1 cum laude en 1 honoris causa. 
Bij de faculteit der rechtsgeleerdheid namen 105 gegadigden aan het kandidaatsexamen deel, van 
wie 68 slaagden, en 124 aan de doctorale examens, van wie 80 slaagden. Bij deze faculteit 
bedroeg het aantal promoties 2. 
Aan het kandidaatsexamen (ie en 2e gedeelte) bij de faculteit der geneeskunde onderwierpen 
zich 345 studenten, van wie 199 met goed gevolg. 
Aan de doctorale examens (ie en 2e gedeelte) namen 298 kandidaten deel, van wie 209 
slaagden. 
V o o r het artsexamen (ie en 2e gedeelte) luidden deze cijfers 313 cn 243. Het aantal promoties 
bedroeg 30, waarvan 2 cum laude. 
Bij de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen werden van de 142 kandidaatsexamens 141 
met goed gevolg afgelegd, terwijl de 99 kandidaten voor het doctorale examen allen slaagden. 
Aan het apothekersexamen (ie en 2c gedeelte) onderwierpen zich 15 kandidaten, van wie 14 
slaagden. 
Voor dc akten wiskunde m.o . -B, natuurkunde en scheikunde m.o . -A en natuurkunde 
m.o.-B gaven zich onderscheidenlijk 1, 2 en 1 kandidaat op, die allen slaagden. Het aantal 
promoties bedroeg 33, waarvan 3 cum laude. 
Vanwege de faculteit der letteren werden 109 kandidaatsexamens afgenomen; 106 daarvan 
werden met goed gevolg afgelegd. De 66 kandidaten voor de doctorale examens slaagden 
allen. Van de 36 kandidaten voor Nederlands m.o . -A en van de 11 kandidaten voor Duits 
m.o . -A slaagden onderscheidenlijk 25 en 7. 
Het aantal promoties bedroeg 13, waarvan 2 cum laude. 
Bij de faculteit der economische wetenschappen werden 75 van de 97 kandidaatsexamens, de 3 
baccalaureaatsexamens, 53 van de 55 doctorale examens en 4 van de 6 accountantsexamens 
met goed gevolg afgelegd. Het aantal promoties bedroeg 6, waarvan 4 cum laude. 
Aan de faculteit der politieke en sociale wetenschappen werden 40 kandidaats- en 29 doctorale 
examens afgelegd, waarvan respectievelijk 36 en 28 met goed gevolg. Twee kandidaten zijn 
cum laude gepromoveerd. 
Vanwege de verenigde faculteiten der wiskunde en natuurwetenschappen en letteren werden 66 
kandidaats- en 26 doctorale examens afgenomen. De aantallen geslaagden bedroegen respec-
tievelijk 59 en 26. 
Aan het belastingconsulentexamcn werd door één kandidaat deelgenomen, die niet slaagde. 
Aan het kandidaatsexamen en aan het doctoraal examen acturiële wetenschappen nam 
één kandidaat met goed gevolg deel. 

G e b o u w e n 

Een der grootste zorgen van de universiteit is de huisvesting. 
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De ontwikkelingsplannen zullen de basis moeten vormen voor de bouwkundige plannen 
De faculteiten hebben thans ieder ccn lid aangewezen dat zich meer speciaal met de huisves-
ting zal moeten bezighouden. De gezamenlijke vertegenwoordigers zullen met presidium 
en de technisch-economische dienst een bouwprogramma voor de gehele universiteit moeten 
opstellen en vooral de mate van prioriteit moeten bepalen. Op deze wijze wordt voorkomen, 
dat teveel incidentele beslissingen worden genomen. Het ruimtegebrek is echter hier en daar 
zo nijpend geworden dat men wel tot tijdelijke maatregelen moet besluiten. Rondom 
de Oudemanhuispoort zijn een aantal oude panden voor de uitbreiding van de universiteit 
bestemd. De verbouwing en inrichting dezer panden, die alle op de monumentenlijst staan 
is duur, en de ermede gewonnen ruimte is in vele gevallen onvoldoende. Het is daarom 
verheugend dat de universiteit het Maagdenhuis heeft kunnen aankopen. Hierin kunnen 
verschillende onderdelen van de faculteit der letteren worden ondergebracht en bovendien 
kunnen het universiteitsbestuur en de meeste diensten er onderdak vinden. Hierdoor is het 
mogelijk de tweede fase in de nieuwbouw van het Oudemanhuispoortcomplex sneller te 
doen aanvangen, zulks te meer omdat het kerkgebouw met bijbehorende dienstruimten van 
de Evangelisch-Lutherse gemeente aan de Handboogstraat voorlopig voor tien jaar is gehuurd. 
De aula, senaatskamer en receptieruimte zullen binnen niet al te lange tijd worden afgebroken, 
evenals het houten hulpgebouw. De kerk met annexen zal tijdelijk als aula en senaatskamer 
worden gebruikt. 

Tezamen met de nieuwe universiteitsbibliotheek, waarvan de bouw naar wens verloopt, en de 
te zijner tijd gerestaureerde oude bibliotheek zal aldus een nieuw universitair complex ge-
vormd worden. De door de verhuizing naar het Maagdenhuis vrijgekomen ruimten zullen 
een nuttige bestemming vinden als collegezalen en seminaria. Zo zal de juridische faculteit, 
waarvoor de panden O.Z. Achterburgwal 219 en 221 gereed zijn gekomen, over meer ruimte 
moeten kunnen beschikken, wil zij haar plannen ten uitvoer kunnen brengen. Voor de 
economische faculteit zal eveneens meer ruimte moeten worden gevonden, o.a. voor het 
op te richten instituut voor verkeerseconomie. 
Door de ingebruikneming van het pand O.Z. Voorburgwal 187 is voor de politiek-sociale 
faculteit reeds iets bereikt. Hetzelfde geldt voor de psychologie die met een uitbreiding op het 
terrein van het Binnengasthuis ten dele geholpen is. 
Met de uitvoering van de plannen van de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen 
wordt goede voortgang gemaakt. Het chemisch practicumgebouw zal binnenkort in gebruik 
worden genomen. Het laboratorium voor vastestoffenfysica is reeds een eind boven de 
grond. Voorts is een begin gemaakt met de werkplaatsen van het laboratorium voor mole-
cuulfysica, dat als volgend project op het bouwprogramma staat. 
Een aantal verbouwingen op het Roeterseiland is gereed gekomen of in voorbereiding. 
Voor wat de biologische sector betreft kan worden medegedeeld dat aan de voorbereiding 
van de bouw van de experimenteel-biologische laboratoria thans wordt gewerkt. Er zal op 
Artisterrein een nieuw zoölogisch museum komen en er zullen nieuwe ruimten worden 
gebouwd voor het zoölogisch laboratorium. 
De bouw van de laboratoriumvleugel op het terrein van het Wilhelminagasthuis, die aan-
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vankelijk vertraging ondervond, verloopt thans naar wens. Met de uitbreiding en moderni-
sering van de oogheelkundige kliniek is een aanvang gemaakt. 
De medische faculteit zal dit jaar voor het eerst de propaedeusc in eigen hand nemen. Daartoe 
was o.m. nodig een practicumzaal, die op de collegezaal van het anatomisch-embryologisch 
laboratorium wordt gebouwd. Het laboratorium voor gezondheidsleer kreeg een uitbreiding 
en de afdeling voor elektronenmicroscopie werd geheel opnieuw ingericht. Over gebrek aan 
activiteit van dc bouwafdeling kan dan ook stellig niet worden geklaagd. 

V . VRIJE UNIVERSITEIT T E A M S T E R D A M 

Algemeen 

Het eerste gedeelte van dc rede bij de overdracht van het rectoraat op 18 september 1961 was 
gewijd aan de plaats van de universiteit en de hogeschool in de moderne wereld, en de 
moeilijkheden die zich voor deze bij het vervullen van hun opdracht voordoen. 
De rector magnificus wees er o.m. op, dat de onderscheidene groeperingen in de wereld 
genoopt worden ieder de eigen positie te handhaven of te versterken. Daarbij treedt op 
bijzondere wijze de techniek naar voren, de techniek, die zonder wetenschap ondenkbaar is. 
Verder moet men zich economisch handhaven, wat enkel mogelijk is bij sterke industrialisa-
tie, bij een doeltreffend benutten van aanwezige bodemschatten en een vergroting van de 
agrarische produktie tot het uiterste. 
Een steeds ingewikkelder samenleving bepaalt derhalve de gedaante van universiteit en hoge-
school, waarbij de natuurwetenschappen een grote rol zijn gaan spelen. Aan hun betekenis 
tornen zou dwaas zijn. Gewaakt moet echter worden voor het gevaar dat alles aan nut en 
baat gaat opgeofferd worden onder minachting van historie en van moeilijk op praktische 
bruikbaarheid te toetsen geestelijk cultuurbezit. 
Een ander gevaar is dat, aangezien de maatschappij de wetenschap niet ontberen kan, deze 
niet om haar zelfswil maar ter wille van de sociale kansen welke zij biedt, gezocht gaat 
worden. De studie zou in hoofdzaak broodstudie zijn geworden. Een grote toeloop van 
studenten, met alle daaraan verbonden problemen, is het gevolg. Men voelde zich echter 
onbevredigd. De universiteit als verzameling van vakopleidingen, de hogeschool als insti-
tuut voor de opleiding van hen die een klein menselijk kengebied bestrijken, ze lokten niet 
aan. De verhouding tot de staat en tot het bedrijfsleven werden als delicaat onderkend. 
Men besefte dat de onmogelijkheid, het universitaire onderwijs uit particuliere bron te 
financieren, niet tot te grote gebondenheid aan de overheid diende te leiden. Tegen inbreuk 
vanuit de maatschappij op de zelfstandigheid der wetenschap rees verzet. Het was verkeerd 
voorts dat het africhten van studenten in de plaats zou komen van het bieden van een veel-
zijdige toerusting. 
Spreker is van oordeel dat dienst aan de wetenschap zich met het verzekeren van een levens-
basis verenigen laat. De universiteit, opgekomen uit praktische organisatiedwang, een in-
stelling van onderricht tot overdracht van kennis, tot het bijbrengen van bekwaamheden, 
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nodig om de verschillende posten in het leven te vervullen, is tegelijk middelpunt van 
bezinning op de waarheid, los van enig bijoogmerk ondernomen dan wel in verbinding met 
een religieus of humanistisch aangevoelde verantwoordelijkheid. Zij heeft een lange ge-
schiedenis doorlopen en ondergaat nog steeds nieuwe veranderingen. Zij moet zich echter 
verzetten tegen alle streven haar tot een verzameling vakopleidingen te degraderen of alleen 
naar het praktisch nut te vragen. 
Spreker is van mening dat globaal beschouwd de universiteit tot dusver steeds het een met het 
ander heeft weten te verenigen. Zij moet zich door vaak luidkeels gestelde eisen niet van haar 
stuk laten brengen. Wanneer een verstandige verbinding met vakopleidingen wordt gelegd, 
het begrip zich verscherpt omtrent de onmogelijkheid en de onwenselijkheid, alles voor de 
praktijk der leerlingen bij te brengen, dc massaliteit op verstandige tegenweer door splitsing 
der instellingen stuit en men met voortvarendheid duidelijke feilen herstelt, is er geen reden 
voor paniek. Veel verwarring en ontevredenheid vinden daarin oorzaak dat men de onvol-
doende uitgemonsterde universiteiten en hogescholen teveel laat doen. De onderwijstaak 
moet uitvoerbaar blijven voor de docenten. Het loopt verkeerd als de academies massale 
verwerkingsinstituten voor middelmatig intellect worden, met de hoogleraren als bedrijfs-
chefs, die van hun staf een groep administratieve fabrickskrachten hebben gemaakt. Nog 
steeds zijn het de hoogleraren die een universiteit of hogeschool maken en breken. 
De universiteit, aldus de rector, hoe behulpzaam ook, behoort te blijven wat zij was, de 
naar alle zijden vrije wetenschappelijke instelling, die niet schools, niet straf, niet door college-
plan, regeling van casus, en eisen van tentamina nodeloos heersend, de ruimte voor persoon-
lijke aanleg en omstandigheden gunt. De universiteit mag, ja moet zelfs de maatschappij 
dienen, als men het begrip maatschappij maar niet versmalt tot economisch bestel. 
De meeste studenten komen van ouds aan, niet om geleerden te worden, maar om een weten-
schappelijk verantwoorde opleiding te krijgen, om breder kennis te verwerven, om voor-
bereid te worden op een meestal niet-wetenschappelijke loopbaan. Het een sluit het ander 
niet uit, en enkel overdaad in een bepaalde richting schaadt. 

Spreker acht dc tot dusver genoemde zwarigheden ernstig maar niet onoverkomelijk. Zelfs de 
vakstudies van de b-faculteiten, welke grote investeringen vragen, kunnen bij de universiteit 
worden ondergebracht, want ze bezitten stellig een uitgesproken wetenschappelijk karakter. 
Ook is de vorm van een zelfstandig wetenschappelijk centrum uitvoerbaar, dat meer uit-
gesproken aan het onderzoek dienstbaar, niet geheel los van de academie behoeft te staan. 
Opleidingen die sterk naar geestelijke geschooldheid overhellen, lenen zich evenzeer voor 
een eigen organisatie, aanleunende tegen de universiteit. Tegen de afhankelijkheid van de 
industrie en tegen te radicale staatsbemoeienis kan worden gewaakt. Wat naar de mening 
van spreker daarentegen aanleiding biedt tot diepe bezorgdheid is de door de wetenschap 
aan de mens over de natuur verschafte heerschappij, die hij niet meester is. 
Het wel en wee der Vrije Universiteit, haar gedurende het afgelopen jaar ten deel gevallen, 
kan van deze vragen niet worden losgemaakt, aldus de overgang naar het tweede gedeelte 
van zijn betoog, waarin de rector een verslag gaf van de lotgevallen van de universiteit 
gedurende het studiejaar 1960/1961. Het aantal hoogleraren die hun ambt aanvaardden, 
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bedroeg 7; 6 lectoren vingen hun lectoraat aan met een openbare les. Van de benoemingen, 
welke te gelegener tijd op een inaugurele oratie of een openbare les zullen uitlopen, vermeldde 
de rector een ordinariaat in de algemene psychologie en methodcnleer, een extra ordinariaat 
in de staathuishoudkunde, in het bijzonder ter behandeling van de vraagstukken van geld- en 
kredietwezen, en lectoraten in de bestuurswetenschappen, de algemene farmacologie en de 
staathuishoudkunde, in het bijzonder ter behandeling van de economische politiek en de 
prijstheorie. 
Na de aan leden van het docentenkorps verleende onderscheidingen en eervolle benoemingen 
te hebben gememoreerd, wijdde de rector aandacht aan de contacten met het buitenland die 
er in het verslagjaar waren geweest. 
Met betrekking tot de studenten en de op hen geleverde kritiek merkte de rector o.m.op, 
dat er inderdaad een zekere rauwheid is en heel wat materialisme. Cynisme en twijfelzucht 
zijn evenzeer aanwezig. Niet iedere norm wordt geëerbiedigd; met de verhoudingen onder-
ling is het niet steeds in orde, noch sociaal, noch moreel. Toch is de student aan de Vrije 
Universiteit niet slechter dan zijn voorganger van 25 of 30 jaren her, zo min als de Neder-
landse student in het algemeen slechter is. 
Na de mutaties in het college van curatoren te hebben gememoreerd deelde de rector mede 
dat dc senaat vijfmaal vergaderde en de senatus contractus vier maal, in welke vergaderingen 
aan de orde kwamen: de taak onzer hogeschool in dc aanbrekende periode, het studium 
generale en de stijl van het studentenleven, alsmede een modernisering van het academisch 
apparaat. 
Voor wat de financiën betreft merkte spreker op dat forse bedragen, ook bij een gunstige 
subsidieregeling als de huidige, nodig zijn. Ook wanneer het subsidiepercentage nog wordt 
opgevoerd blijft de noodzaak van voortdurend door velen geboden financiële hulp. Het 
protestantse bedrijfsleven moet zeker krachtiger dan vandaag het geval is steun kunnen ver-
lenen, niet toegevend aan de verleiding om, als voor vele doeleinden wordt gevraagd, deze 
lijn te trekken dat voor niets gegeven wordt. 
Met betrekking tot de kritiek die op het academisch onderwijs wordt geleverd wees spreker 
erop dat in geen enkele periode een academie haar leerlingen nu werkelijk alles gaf wat zij 
nodig hadden. Maar ook thans houdt in haar algemeenheid de bewering, dat zij die hun graad 
behaalden diep teleurgesteld hun alma mater verlieten, geen steek, en zij is evenzeer voor de 
Vrije Universiteit onjuist. De huidige Nederlandse student is niet een totaal gedesinteresseer-
de. Zij die aan de Vrije Universiteit hun opleiding ontvangen zoeken niet allen de weg van 
de minste weerstand. Ondanks te druk bezette studieprogramma's leggen velen een behoor-
lijke belangstelling aan de dag. 
Onze onderlinge samenwerking, aldus de rector, wordt ietwat door te grote zelfstandigheid 
der faculteiten geschaad, die in de toekomst meer kennis van elkaar en van eikaars plannen 
zullen moeten dragen. De Vrije Universiteit houdt niet met gemak de ontwikkeling bij. 
Wij hebben minder dringend dan andere universiteiten een studium generale nodig, maar de 
in verband daarmede door senaatscommissies vervaardigde rapporten leerden, dat algemene 
vorming niet ons sterkste punt is. Jammer genoeg geschiedt het leggen van de in deze tijd 
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onmisbare publieke relaties onvoldoende of in het geheel niet. De contacten in deze tijd 
behoren goed verzorgd te wezen en er zijn genoeg kansen om de academie buiten de muren 
actief te laten zijn. 
Met betrekking tot de bestuursvorm van de universiteit en die van de haar dragende vereni-
ging meende spreker de vraag te mogen stellen of deze wel voldoen. Een syndicaat van 4 jaar 
werd ingesteld om de invloed te verstevigen van de senaat. Directeuren en curatoren trachten 
naar vermogen leiding te geven aan een zich uitbreidend universitair geheel. Een algemeen 
beheerder fungeert reeds enkele jaren, het secretariaat van curatoren werd naar de omvang 
der bemoeienissen belangrijker, evenals het senaatsbureau. Nieuwe besturen voor ziekenhuis 
en verpleegstersschool traden verder op. Waar nodig werd gecoördineerd. Toch kan men 
zich afvragen of niet nog andere wegen behoren te worden ingeslagen. Verdient het denk-
beeld om de colleges van curatoren en directeuren samen te smelten geen overweging, en het 
optreden van een enkel aan de vergroting der universiteit zich wijdend, daartoe geheel vrij-
gemaakt functionaris ? 
Voor wat de verhouding tot de overheid betreft merkte de rector op, dat de kennis van acade-
mische problemen op het ministerie groot is, het beleid allure heeft en meestal voortvarend 
mag heten. Toch past een waarschuwing: een universiteit of hogeschool is geen tak van 
staatsdienst. Zo weinig mogelijk regels. Als het even kan geen preventief maar slechts een 
repressief optreden, dat uitsluitend het te zeer uit de band springende afremt. 
In het vervolg van zijn rede ging spreker uitvoerig in op wat de universiteit behoort te zijn. 
De universiteit zal altijd verschillende doeleinden hebben te verenigen. Zij moet zijn 
centrum van onderzoek, school die kennis overdraagt, kweekplaats van te vormen 
groeperingen, schutsvrouwc der geestelijke vrijheid, voortrekster op de weg naar een 
betere toekomst. 
Zij is naar haar wezen veelzijdig en omvattend. Geen te strakke patronen; geen afkappen van 
andere mogelijkheden ten behoeve van een rechtlijnige houding. Zodra echter de weten-
schap alleen gezocht wordt om haar nut, past een onverbiddelijk neen. Nationalisering en 
militarisering der wetenschap met daarmede gepaarde economiscring zijn uit den boze. 
Spreker zei de volstrekte gerichtheid op de praktische behoeften te verwerpen. Indien het 
praktisch gewenste over het wetenschappelijk verantwoorde beslissen gaat, is - inzonderheid 
in een door de techniek gestempelde tijd als de onze - alles verloren. 
Met het afroepen van Gods zegen en de wens dat de universiteit bloeie tot in lengte van dagen 
droeg de rector vervolgens de rectorale waardigheid aan zijn opvolger over. 

Studenten 
Het totale aantal ingeschreven studenten bedroeg 3169, waaronder 544 vrouwelijke. Voor de 
eerste maal werden 655 studenten ingeschreven. Onder hen bevonden zich 139 vrouwelijke 
studenten. Het aantal buitenlandse studenten bedroeg 106. 
Voor de onderscheidene studierichtingen luidden de aantallen studenten: theologie 332, 
rechten 260, geneeskunde 356, wiskunde en natuurwetenschappen 660, letteren 440, econo-
mie 496, psychologie 320, pedagogiek 57, politicologie 63, sociologie 93, notariaat 51, 
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actuariële wetenschappen 4, culturele antropologie 3, terwijl 34 studenten bij meer dan 
ccn faculteit ingeschreven waren. 

Examens en promoties 

Bij de faculteit der godgeleerdheidwerden 34 kandidaatsexamens afgelegd, waarvan 31 met goed 
gevolg. Aan de doctorale examens (ie en 2e gedeelte) onderwierpen zich 14 kandidaten, die 
allen slaagden. Het aantal promoties bedroeg 5, waarvan 1 cum laude. 
Bij de faculteit der rechtsgeleerdheid namen 51 gegadigden aan de kandidaatsexamens deel, van 
wie 49 met goed gevolg, en 25 aan de doctorale examens, van wie 20 slaagden. Bij deze facul-
teit bedroeg het aantal promoties 5. 
Aan het ie, 2e en 3e deel van het notariaatsexamen onderwierpen zich onderscheidenlijk 
2, 6 en 12 kandidaten, van wie respectievelijk o, 5 en 7 slaagden. Voor het doctorale examen 
notariaat slaagden 3 van de 4 kandidaten. 
Bij Ac faculteit der geneeskunde werden 133 kandidaatsexamens ( ic en 2e gedeelte) afgelegd, 
waarvan 76 met goed gevolg. Aan de doctorale examens (ie en 2e deel) namen 77 kandidaten 
deel, van wie 61 slaagden. Het semi-artsexamen werd door 33 en het artsexamen door 21 
kandidaten afgelegd, van wie onderscheidenlijk 29 cn 19 slaagden. Het aantal promoties 
bedroeg 4. 
Bij de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen onderwierpen zich 48 studenten aan het 
kandidaatsexamen, die allen slaagden. Het doctoraal examen werd door 31 kandidaten 
afgelegd, die eveneens allen slaagden. Het aantal promoties bedroeg 6. 
Bij de faculteit der letteren slaagden de 3 kandidaten voor het examen, bedoeld in artikel 136 der 
Hoger-onderwijswet. 
De 20 kandidaten voor het examen propacdcutisch theologie slaagden eveneens allen. 
Het kandidaatsexamen werd door 39 van de 40 studenten met goed gevolg afgelegd. 
Aan het doctoraal examen werd door 22 kandidaten deelgenomen, die allen slaagden. Het 
aantal promoties bedroeg 2. 
Vanwege de faculteit der economische wetenschappen werden 71 kandidaatsexamens afgenomen; 
50 van deze examens werden met goed gevolg afgelegd. Van dc 23 kandidaten voor het 
doctorale examen slaagden 22. 
Aan het kandidaatsexamen psychologie cn pedagogiek van de verenigde faculteiten van ge-
neeskunde en letteren werd door onderscheidenlijk 39 en 10 en aan het doctoraal examen door 
respectievelijk 21 en 6 kandidaten deelgenomen. V o o r het kandidaatsexamen in die vakken 
slaagden onderscheidenlijk 38 en 9 studenten, voor het doctoraal examen slaagden alle 
kandidaten. 
Het aantal kandidaatsexamens bij de verenigde faculteiten van rechtsgeleerdheid, letteren en econo-
mische wetenschappen bedroeg 15 voor sociologie en 8 voor politicologie, waarvan onder-
scheidenlijk 9 en 8 met goed gevolg werden afgelegd. 
V o o r het doctoraal examen sociologie (ie en 2C gedeelte) slaagden alle 4 kandidaten. 
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VI. R O O M S - K A T H O L I E K E UNIVERSITEIT TE N I J M E G E N 

Algemeen 
Het eerste gedeelte van de rede die de rector magnificus bij gelegenheid van de overdracht van 
het rectoraat op 18 september 1961 uitsprak, was gewijd aan de aard en de taak van de theo-
logische faculteit in het geheel ener katholieke universiteit. 
D e theologie is in de ware zin van het woord geloofswetenschap en steunt daarom op de 
openbaring. Zij w i l allereerst de aard en de omvang van de geopenbaarde waarheid zuiver 
kennen en bestudeert dus haar bronnen. D a n w i l zij verder alles weten wat er weetbaar is 
voor de mens in zijn aardse staat. In de theoloog is daarom het geloof werkzaam, dat weten 
w i l wat, waarom en hoe het gelooft. D e theologie maakt het geloof niet begrepen maar 
maakt duidelijk wat wij geloven en trekt hieruit conclusies, in het bijzonder conclusies die 
betrekking hebben op de vraagstukken van eigen tijd. 
O o k is zij een uitermate moeilijk vak. Het christelijk geloof is immers in de meer dan 19 
eeuwen van zijn bestaan telkens opnieuw zo nauw verweven geworden met dc aardse 
werkelijkheid dat het vaak bijzonder moeilijk was en voor velen nog is, de grens te trekken 
tussen het goddelijk geloof en de menselijke godgeleerdheid. Het eerste is onfeilbaar en 
bedriegt ons niet, de tweede is even feilbaar als de mens die haar beoefent. De goede en echte 
theoloog is steeds een specialist. Uitgebreide kennis, feeling, jarenlange vertrouwdheid met 
het 'vak' zijn onontbeerlijk. Theologie is niet voorbehouden aan de priesters; er is slechts een 
theologie voor de gelovige, al behoort het uit hoofde van hun ambt tot de taak van eerst-
genoemden zich cr mee bezig tc houden. Maar omdat 'wetenschappelijke' theologie in de 
loop der eeuwen een delicaat en moeilijk te hanteren specialisme geworden is, is niet elke 
bisschop of priester in deze zin van het woord 'vaktheoloog', doch zijn het slechts weinigen 
onder hen. 
Wanneer men nu van allerlei zijden de roep naar 'theologie voor leken' hoort, is dit een ver-
heugend verschijnsel, voor zover hierin een echt verlangen naar meer en dieper geloofs-
kennis spreekt. 
Maar het zou een ramp zijn wanneer deze roep ertoe zou leiden dat betrekkelijk velen, na 
slechts enkele jaren onderricht in de allereerste beginselen van het 'vak', zouden menen reeds 
echte theologen te zijn. 
D c wetenschappen die op de vier andere faculteiten en verenigde faculteiten der Nijmeegse 
universiteit worden onderwezen en beoefend, steunen niet op het geloof, maar op de rede, 
dat is op inzicht cn ervaring. De menselijke wetenschap is een geheel menselijke aangelegen-
heid, zij is zelfstandig, heeft haar eigen methoden, steunt op inzicht van het verstand en op 
ervaring. D e gelovige weet dat er tussen haar en zijn geloof geen werkelijk geschil kan be-
staan, omdat de menselijke geest die de wetenschap beoefent en de natuur die hij bestudeert 
door dezelfde G o d zijn geschapen, die ook Zi jn openbaring heeft geschonken. 
Wanneer de beoefenaar van de wetenschap tot een conclusie meent te moeten komen die in 
strijd is met de gangbare theologie, dus met menselijke conclusies uit het geloof, dan zal hem 
dit tot een gesprek met de theoloog moeten voeren, opdat - zo mogelijk - blijke wie van 
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beiden zich vergist. Daarom is in het bestel van een katholieke universiteit de theologische 
faculteit van zulk een uitzonderlijke betekenis; uitwisseling van gedachten tussen haar do-
centen en die van de andere faculteiten, vooral die der geesteswetenschappen, kan beiden 
veel leren: de theoloog kan het behoeden voor het te ver trekken van de grenzen van het 
geloof, de ander kan het ervoor bewaren deze grenzen niet te ver in tegengestelde richting te 
verleggen en zo aan het geloof tekort te doen. Zelfs zal een zekere synthese mogelijk zijn, van 
welker betrekkelijk karakter men zich echter steeds bewust zal moeten zijn. Naast de theolo-
gie is er dus geen 'katholieke wetenschap' in de eigenlijke zin van dat woord, maar wel 
katholiek beoefende wetenschap. 
Zo vindt de theologische faculteit haar plaats in het geheel der universiteit en is zij daarin 
onmisbaar. Zij beoefent de theologische wetenschap als een hoog specialisme in het geheel der 
wereldkerk, om deze op te bouwen, in stand te houden en tegen de dwaling te beveiligen. In 
dc universiteit van heden kan zij deze taak slechts vervullen in samenwerking met de andere 
faculteiten. 
In het vervolg van zijn rede herdacht de aftredende rector magnificus voorts de in het afge-
lopen academische jaar overleden voorzitter van het college van curatoren, en twee oud-
hoogleraren. 
Verder maakte hij gewag van de hervorming en vereenvoudiging van het bestuur der 
universiteit, die op 15 september hun beslag kregen. 
Ten aanzien van de wetenschappelijke staf deelde de rector mede dat het aantal professoren en 
andere docenten bleef groeien: 7 hoogleraren en 6 lectoren werden aangesteld. 
Enkele hoogleraren moesten eervol ontslag aanvragen vanwege het bereiken van de leeftijd 
van zeventig jaar. 
Het studentenleven was dit jaar wederom opgewekt. Er bestaat onder de studenten een groot 
verlangen naar persoonlijke contacten met de hoogleraren. De sterke groei van het aantal 
studenten maakt beperking echter noodzakelijk, voornamelijk voor wat betreft het contact 
dat buiten het eigenlijke studiecontact om gaat. 
Na gewag te hebben gemaakt van de aan leden van de universitaire gemeenschap verleende 
onderscheidingen en de contacten met Nederlandse en buitenlandse universiteiten en hoge-
scholen droeg de rector met een woord van dank aan zijn medewerkers de rectorale waardig-
heid aan zijn opvolger over. 

Studenten 

Aan de rooms-katholieke universiteit waren voor het studiejaar 1960/1961 3164 studenten 
voor volledig onderwijs ingeschreven, onder wie 684 vrouwelijke studenten. Het aantal 
eerstejaars studenten bedroeg 647. De faculteit der godgeleerdheid telde 70, die der rechts-
geleerdheid 367, die der geneeskunde 710, die der wiskunde en natuurwetenschappen 117, en 
die der letteren 1111 studenten. Bij de verenigde faculteiten der letteren en der rechtsgeleerd-
heid waren 275, bij die der letteren en der geneeskunde 438 en bij die der letteren en der 
wiskunde en natuurwetenschappen 76 studenten ingeschreven. 
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Examens en promoties 

Aan de faculteit der godgeleerdheid werden 16 baccalaureaats-, 15 liccntiaats- en 15 doctorale 
examens afgelegd, alle met goed gevolg, terwijl 1 promotie cum laude plaats vond. 
Bij de faculteit der rechtsgeleerdheid namen 83 gegadigden aan het kandidaatsexamen deel, 
van wie 55 slaagden en 46 aan het doctoraal examen, van wie 33 slaagden. Aan het doctoraal 
examen notariaat namen 2 kandidaten deel, die beiden slaagden. 
V o o r het ie, 2e en 3e deel van het notarieel examen slaagden onderscheidenlijk 1, 2 en 9 
kandidaten van de respectievelijk 1, 5 en 11 gegadigden. 
A a n de kandidaatsexamens bij dc faculteit der geneeskunde onderwierpen zich 91 studenten, 
van wie 60 met goed gevolg. Aan de doctorale examens namen 119 kandidaten deel, van wie 
76 slaagden. V o o r het semi-artsexamen en het artsexamen slaagden onderscheidenlijk 
43 en 31 kandidaten; 19 en 6 werden respectievelijk afgewezen. Het aantal promoties be-
droeg 5. 
Bij de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen slaagden alle 13 gegadigden voor het 
kandidaatsexamen biologie. Het aantal promoties bedroeg 2. 
Bij de faculteit der letteren werden 123 van de 129 kandidaatsexamens met goed gevolg afge-
legd, terwijl alle 77 kandidaten voor het doctorale examen slaagden. Het aantal promoties 
bedroeg 9, waarvan 3 cum laude. 
Het aantal kandidaatsexamens sociale wetenschappen bij de verenigde faculteiten der letteren en 
der rechtsgeleerdheid bedroeg 29, waarvan 24 met goed gevolg werden afgelegd. V o o r de 
doctorale examens slaagden alle 15 kandidaten. In de politieke en sociale wetenschappen 
slaagden de beide kandidaten voor het doctorale examen. Het aantal promoties bedroeg 1. 
Aan de kandidaatsexamens bij de verenigde faculteiten der letteren en der geneeskunde namen 52 
kandidaten deel, van wie 51 slaagden, en aan het doctorale examen 20, die allen slaagden. 

Gebouwen 

D e bouwactiviteit op het terrein van Heyendael en omgeving is in krachtig tempo voort-
gezet. Een der drie nieuwe, het vorig jaar i n aanbouw zijnde vleugels van het preklinisch 
instituut is in stilte in gebruik genomen. Andere gebouwen naderen hun voltooiing. Een 
tweede deel van het eerste grote gebouw der faculteit van wiskunde en natuurwetenschappen 
is zo goed als gereed gekomen en wordt binnenkort in gebruik genomen. 
Een definitief begin is gemaakt met het opstellen van de bouwplannen voor de drie A-facul-
teiten door de benoeming van een 'bouwheer', die met energie en vooruitstrevendheid zijn 
even boeiende als moeilijke taak heeft aanvaard. 
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VIL T E C H N I S C H E H O G E S C H O O L T E D E L F T 

Algemeen 

In zijn rede aan het einde van het studiejaar 1960/1961 herdacht de rector magnificus o.m. 
de in dat jaar overleden leden van de hogeschoolgemeenschap cn memoreerde hij de docenten 
die de technische hogeschool moesten verlaten dan wel daaraan werden benoemd. 
Aan het einde van het studiejaar omvatte het docentenkorps 112 gewone hoogleraren, 45 
buitengewone hoogleraren, 3 bijzondere hoogleraren en 26 lectoren. Het aantal onderwijs-
opdrachten bedroeg 35, waarvan 23 werden verleend aan buiten de hogeschool staande 
personen. In de loop van het jaar vingen 6 gewone en 6 buitengewone hoogleraren hun werk-
zaamheden aan. Daarentegen verlieten 5 gewone en 5 buitengewone hoogleraren om ver-
schillende redenen de hogeschool. Twee lectoren verlieten de hogeschool in verband met het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd; een lector werd tot hoogleraar benoemd. 
Na gewag te hebben gemaakt van de eerbewijzen die aan medewerkers van de technische 
hogeschool ten deel waren gevallen, ging spreker over tot de ontwikkelingen die voor de 
universiteiten in het algemeen en voor de eigen senaat in het bijzonder gewichtige gevolgen 
hebben gehad. In dc eerste plaats memoreerde hij de aanvaarding door de Staten-Generaal 
van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs. In verband hiermede werd de totstandkoming 
van een bestuursreglement voor de hogeschool urgent. Door een prettige samenwerking van 
curatoren met rector en assessoren is het ontwerp nu zo ver gevorderd, dat behandeling in de 
afdelingen en, daarop volgend, in de senaat binnen de eerstvolgende maanden kan plaats 
hebben. Vele taken zouden de senaat boven het hoofd groeien, wanneer hem en zijn ver-
tegenwoordigers niet ter beschikking stonden de diensten van het bureau van de hogeschool. 
Zoals overal in onze tegenwoordige maatschappij met haar overspannen arbeidsmarkt is de 
werving van personeel een voortdurend probleem. Met het plaatsen van advertenties, het 
oproepen en schiften der sollicitanten, hun beoordeling en de inpassing van hun salaris is zeer 
veel werk gemoeid. 

Ernstig is het gesteld met de huisvesting. Dit geldt zowel voor hoogleraren, wetenschappe-
lijke staf, overig personeel alsook voor studenten. De overheid dient er zich nog meer dan 
thans van bewust te zijn dat de stichting van grote en kostbare laboratoria vergeefs is, wanneer 
het onmogelijk blijkt wegens gebrek aan passende huisvesting de bijbehorende staf aan te 
trekken. 
Een vraagstuk nauw met het bouwen annex is dat van de collegezalen. Het toenemende 
aantal docenten en door hen te geven colleges evenals de sterke groei van de studenten-
bevolking, die splitsing van diverse colleges nodig maakt, leidde tot de vraag hoe de beschik-
bare zaalruimte op de meest doelmatige wijze zou kunnen worden gebruikt. Door curatoren 
werd daarom enige jaren geleden een commissie in het leven geroepen, waarin hoogleraren 
enerzijds cn de secretaris van de hogeschool met enkele medewerkers anderzijds zitting 
hadden. 
Het zalenvraagstuk is nauw gekoppeld aan dat van gids en lesrooster, toevertrouwd aan een 
eigen senaatscommissie. Door nauwe samenwerking van de twee groeperingen kwam een 
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slotrapport van de commissie collegezalen tot stand, dat de weg wijst voor de toekomstige 
ontwikkeling. 
Gezien het vele daaraan verbonden werk is gedurende het afgelopen cursusjaar de gehele 
procedure bij het verlenen van studiesteun aan een grondige revisie onderworpen. Het 
ligt in de bedoeling aan al degenen die van het R i j k studiesteun ontvangen een brochure 
uit te reiken, waarin het beurzenbeleid duidelijk uiteen wordt gezet, en waarin de betrokke-
nen vooral ook wordt gewezen op de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen o m voor 
continuering van studiesteun in aanmerking te komen. 

M e t betrekking tot het bouwbeleid gaf de rector als zijn mening te kennen dat, hoewel door 
de regering op royale wijze de financiële middelen voor nieuwbouw beschikbaar worden 
gesteld, de goedkeuringsprocedure bij de betrokken ministeries uitermate omslachtig is. 
D i t heeft niet alleen tot gevolg dat de voortgang van de bouwactiviteiten zeer traag is verge-
leken bij analoge bouw i n de industriële sector, maar ook dat de kosten hoger worden 
zowel wegens de daaruit voortvloeiende mindere efficiëntie van de planning als wegens dc 
intussen optredende prijsstijgingen op de bouwmarkt. D e met de controle nagestreefde 
besparingen worden op deze wijze illusoir en verkeren veelal in hun tegendeel. 
D e contacten tussen de hogeschool en de studentenwereld waren, voor zover de rector kon 
constateren, doorgaans van constructieve en aangename aard. 

In de commissie van overleg tussen de hoogleraren en dc studenten is uitvoerig ter sprake 
gekomen het contact tussen het wetenschappelijk korps en de studenten. M e n hoort bij 
herhaling dat dit contact vóór de tweede wereldoorlog veel nauwer geweest zou zijn en 
door de sterke groei van de studentenpopulatie zeer geleden zou hebben. Afgezien van het feit 
dat men het verleden vaak idealiseert moet erop worden gewezen dat wat thans de weten-
schappelijke staf heet voor de oorlog nauwelijks aanwezig was. Hier is nu een groep die de 
grote schare van studenten, vooral ook in de eerste jaren, persoonlijk van bijstand kan dienen. 
Het aanhalen van de band tussen staf en studenten is dan ook een van de belangrijke aanbeve-
lingen die door de commissie van overleg is uitgesproken, naast verschillende andere, die 
vooral betrekking hebben op betere voorlichting inzake de studie, examens en studieresul-
taten. Een tweede onderwerp, dat zeer de aandacht had, was het studierendement. 
Uiteindelijk k w a m een commissie studiemethoden tot stand, door de senaat ingesteld, 
waarin naast enkele hoogleraren, leden van de wetenschappelijke staf en twee vertegenwoor-
digers van het bedrijfsleven door bemiddeling van het curatorium geïntroduceerd, ook 
studenten zitting hebben, die door de Delftsche Studenten Raad werden aangewezen. 
Tot een integrerend deel van de technische hogeschool mogen worden gerekend de inter-
nationale post-acadcmiale cursussen, thans twee i n aantal, die onder auspiciën van de Nuffic 
zijn georganiseerd. Naast de reeds enige jaren bestaande internationale waterbouwkundige 
cursus is vorig jaar voor het eerst een Europese cursus voor gezondheidstechniek gehouden, 
niet tc verwisselen met de een jaar daarvoor begonnen Nederlandse cursus op hetzelfde 
gebied, eveneens op post-academisch niveau. Al le cursussen hebben aan hoge verwachtingen 
voldaan. Het aantal deelnemers aan de internationale waterbouwkundige cursus bedroeg 37, 
dat aan de Europese cursus voor gezondheidstechniek 21. 
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Na de contacten met universiteiten en hogescholen in Nederland en daarbuiten te hebben 
gememoreerd en dc bijdragen die van studentenzijde werden geleverd tot het algemeen 
geestelijk leven aan de hogeschool te hebben genoemd, besloot de rector zijn rede met het 
uitspreken van de hoop, dat ook het nieuwe studiejaar aan hoge verwachtingen zou voldoen. 
Aan het in het desbetreffende jaarboek opgenomen verslag van de lotgevallen van de techni-
sche hogeschool in het studiejaar 1960/1961 wordt nog het volgende ontleend. 
In het verslagjaar werd verder gewerkt aan de realisering van het organisatieschema van het 
bureau van de technische hogeschool. Met ingang van 1 januari 1961 werd een bedrijfs-
geneeskundige dienst ingesteld, die voorlopig beperkt van omvang zal zijn. 
Ook in de onderwijsafdelingen werden verschillende maatregelen op organisatorisch gebied 
getroffen of voorbereid. 
Van de zijde van de afdeling der algemene wetenschappen werd voorgesteld over te gaan 
tot de instelling van een wiskundige dienst. De taak van deze dienst zou moeten zijn het 
verlenen van wiskundige hulp bij onderzoekingswerk aan de hogeschool, terwijl volgens 
door curatoren te stellen regelen opdrachten van derden zouden kunnen worden aanvaard. 
Het college van curatoren hechtte zijn goedkeuring aan de oprichting van een ontmoetings-
centrum op het gebied van het regelen, meten en automatiseren tussen de betrokken docenten 
van de afdelingen der werktuigbouwkunde, der elektrotechniek en der technische natuur-
kunde. 
Het afgelopen studiejaar werden voor het studium generale 82 voordrachten gehouden over 
een groot aantal onderwerpen verdeeld. Het aantal docenten dat hierbij betrokken was 
bedroeg 30. Het totale aantal toehoorders steeg van 7455 tot 8444 met een gemiddeld bezoek 
per voordracht van 103 studenten. 
De studentendecanen en de adjunct-studentendecaan ontvingen het afgelopen studiejaar 
tezamen circa 3200 bezoeken van studenten of aanstaande studenten. De gespreksonder-
werpen waren globaal onder te brengen in dc rubrieken studievragen (40%), militaire 
dienst (25%), financiële aangelegenheden (20%), sociale en andere bijzondere omstandig-
heden (15%). De Stichting Studentenhuisvesting streefde ook dit jaar naar een verdere 
uitbreiding van de huisvestingsmogelijkheden der studenten. Het aantal vanwege de stichting 
gehuisveste studenten steeg van 802 tot 871 aan het einde van het studiejaar. De accommo-
daties van de sportstichting blijven zich in een toenemende belangstelling verheugen. Van 
het totale aantal ingeschreven studenten neemt 44% aan een of andere vorm van sport-
beoefening deel. 
Het aantal maaltijden waarvoor de Stichting Delftse Studenten Eettafels subsidie ontving, 
vertoonde over de periode juli 1960/juni 1961 een daling van 292 787 tot 278 336. Daaren-
tegen werden bij de Stichting Mensa Delft meer maaltijden gebruikt in het boekjaar 1960 
(100 385) dan in het voorafgaande boekjaar (95 683). 

Studenten en examens 

Het totale aantal ingeschreven studenten groeide met ca. 6,5% en kwam van 6325 op 6750. 
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Voor het eerst ingeschreven werden 1169 studenten, hetgeen ongeveer 11 % meer is dan het 
vorige jaar, toen dit aantal 1051 bedroeg. 
Opvallend is vooral de stijgende belangstelling voor de wiskundige, civiele, bouwkundige en 
metaalkundige studie. De groei in de afdeling der technische natuurkunde in de vooraf-
gaande jaren heeft plaats gemaakt voor een kleine vermindering in het aantal der voor het 
eerst ingeschrevenen. 
De aantallen met goed gevolg afgelegde propaedeutische, kandidaats- cn ingenieursexamens 
bedroegen respectievelijk 817, 568 en 576; het aantal promoties bedroeg 25, waarvan 9 met 
lof. 

Gebouwen en inrichting 

In de afdeling der werktuigbouwkunde kon het nieuwe laboratorium voor verbrandings-
motoren en gasturbines in gebruik worden genomen. Het laboratorium voor analytische 
scheikunde aan de Jaffalaan werd voltooid, behoudens de inrichting van een der verdiepingen, 
die werd uitgesteld in verband met de benoeming van een hoogleraar. Het gebouw staat 
thans ter bescliikking van de afdeling der scheikundige technologie. 
In de onderafdeling der scheepsbouwkunde kwam in het voorjaar de uitbreiding van het 
sleeptankgebouw gereed, waardoor de grote sleeptank en het stromingskanaal in aanzienlijke 
mate verlengd konden worden. 
Het nieuwe laboratorium voor aëro- en hydrodynamica van de afdeling der werktuigbouw-
kunde is dusdanig gevorderd dat het vermoedelijk nog in het najaar volledig in gebruik kan 
worden genomen. Hetzelfde geldt voor het hoofdgebouw van de tussenafdeling der metaal-
kunde. De bouw van het nieuwe laboratorium voor technische fysica vorderde helaas 
minder snel dan werd verwacht. 
Verheugend is dat met de heiwerkzaamheden van het collegezalencomplex van de afdeling 
der technische natuurkunde een begin kon worden gemaakt. De werkzaamheden aan de hal 
van de kernreactor en de bijbehorende laboratoria maakten goede voortgang. 
Dat er met spoed gewerkt wordt aan de plannen voor nieuwe gebouwen,bestemd voor de 
afdelingen der elektrotechniek, der weg- en waterbouwkunde en de bouwkunde is reden 
tot voldoening. 
Voor wat de inrichting betreft dient te worden vermeld de overdracht aan de technische 
hogeschool van een door de Nederlandse Vereniging voor Liftnijverheid beschikbaar gestelde 
liftinstallatie voor experimentele doeleinden in het laboratorium voor hefwerktuigen en 
transportinrichtingen. Voorts werd van de minister toestemming verkregen voor de bestel-
ling van een T R 4 Telefunken rekenautomaat ten behoeve van de onderafdeling der wiskun-
de; dit toestel zal de capaciteit van de reeds aanwezige outillage in zeer aanzienlijke mate 
overtreffen. 
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VIII. T E C H N I S C H E H O G E S C H O O L TE E I N D H O V E N 
Algemeen 

In zijn op 20 september 1961 uitgesproken rede betreffende de lotgevallen van de technische 
hogeschool tc Eindhoven in het studiejaar 1960/1961 besprak de rector manificus vooreerst 
een aantal vraagstukken waarmede de universiteiten en hogescholen in de samenleving van 
thans worden geconfronteerd. 
Er voltrekt zich in onze wereld een technisch-industricle, sociaal-economische, cultureel-
religieuze en internationaal-politieke ontwikkeling, waarin universiteit cn hogeschool nauw 
betrokken zijn. Nieuwe bepaling van plaats en houding van universiteit cn hogeschool in de 
gang van het levensgeheel is nodig om te voorkomen dat behoudzucht zonde wordt tegen de 
tijd en dat vernieuwing onverwachte of averechtse uitwerking heeft. 
De westerse welvaart stijgt en naar algemene mening is voortgang van die stijging begerens-
waard. Het westen hoopt die groei te kunnen voortzetten en te kunnen bijdragen aan ver-
mindering van de achterstand in andere delen van de wereld. Van universiteit en hogeschool 
wordt verwacht dat zij door onderzoek en onderwijs zullen medewerken aan de schepping 
van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. W i l Nederland nog meetellen in de wereld en wil-
len wij bovendien onze bijdrage leveren aan de ontwikkeling van achtergebleven gebieden, 
dan zullen wij vandaag moeten sparen om voor morgen te investeren. Het onderwijs is zowel 
voor enkeling als gemeenschap een vorm van sparen en investeren, die hoge opbrengst 
kan opleveren. 
Met uitbreiding van universiteiten cn hogescholen en met hun spreiding over het land is ech-
ter het geheel van de vraagstukken nog maar nauwelijks aangeraakt, aldus spreker. Want een 
groot gedeelte, en het belangrijkste gedeelte, van het nationale vermogen bestaat niet uit 
gouden maar uit geestelijke talenten. De investering bestaat in de eerste plaats uit wat het 
meest schaars voorradig is: deugden van leermeesters en van leerlingen. Hierbij doen zich 
echter problemen voor. 
Welk gedeelte van onze jonge mensen onttrekken wij aan het produktieproces en hoe her-
kennen wij talent ; 
Een tweede vraagstuk is dit. Om morgen de beste mensen te kunnen krijgen moeten vandaag 
de beste mensen worden vrijgemaakt. Indien men voortzetting van de exponentiële groei 
van het aantal wetenschappelijk 'geschoolde' krachten noodzakelijk acht, is het nodig een 
exponentieel groeiend aantal leermeesters ter beschikking tc stellen, dat moet worden geput 
uit vorige en dus kleinere generaties. Is de samenleving bereid terwillc van de toekomst men-
sen vrij tc maken die in het heden niet of nauwelijks kunnen worden gemist; 
Een derde vraagstuk. Universiteit en hogeschool worden, naar inzicht van velen, veredelings-
en toeleveringsbedrijven voor de maatschappij. Zolang onderwijs consumptie is, voorrecht 
voor bemiddelden, staat het vrij te morsen en te verspillen. Zodra onderwijs investering wordt 
van geld en van mensen worden de strakke richtlijnen die het beleid bepalen van een onder-
neming, dagelijkse zorg voor universiteit en hogeschool. Spreker noemde enkele voorbeel-
den. 
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Studie wordt, zo tracht men aan jonge mensen door voorlichting duidelijk te maken, voor 
begaafden niet slechts voorrecht maar ook burgerdienstplicht. De overheid draagt haar 
statistici op te zoeken naar vindplaatsen van talent en plaatst daar de boortorens en de raffina-
derijen. De werkgever gaat bij afgestudeerden en zelfs bij studerenden solliciteren. Ook de 
jonge mensen bemerken deze ontwikkeling van vraag en aanbod: zij stellen zich slechts 
voor de studie beschikbaar, indien aan voorwaarden voor huisvesting, voeding, verzorging 
wordt voldaan; zij vragen medezeggenschap en spreken soms van 'studieloon'. Men kan met 
ontkomen aan de indruk dat de keuze van de studie om de studie, van een wetenschappelijke 
loopbaan terwille van de wetenschap, steeds zeldzamer wordt. Belangstelling en toewijding, 
die vroeger konden worden vóórondersteld, moeten nu worden gewekt. 
Bedrijfskundige vraagstukken worden van alle kanten en bij voortduring gesteld. Zijt ge 
zuinig met uw kostbaarste grondstof: de mensen; Wordt er geen talent verspild of onoor-
deelkundig bezig gehouden; Zijt ge er zeker van dat onderwijsprogramma's doeltreffend 
zijn en dat hedendaagse academische didactiek de best mogelijke is; Men dringt aan op 
bekorting van de leveringstermijn van academisch gevormden; in plaats van de tot nu toe 
gebruikelijke gemiddelde studieduur van zeven of acht jaren worden getallen genoemd 
van vier of vijf jaren. Men verzoekt om van de begingeneratie een groter gedeelte aan de 
eindpaal te brengen dan de vijftig of zestig ten honderd die het momenteel klaarspelen. 
Aan de wensen tot verkorting van het numerieke rendement en bekorting van de studieduur 
wordt steeds de mededeling toegevoegd dat het zogenaamde 'peil' der afgestudeerden 
'natuurlijk' niet mag dalen. Wat hebt ge, zo kunnen de vragen en de twijfel worden samen-
gevat, in het afgelopen studiejaar verwezenlijkt van Uw viervoudige wettelijke opdracht: 
vorming tot zelfstandige beoefening der wetenschap, voorbereiding tot het bekleden van 
maatschappelijke betrekkingen, bevordering van het inzicht in de samenhang van de weten-
schappen en van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef; 
Het antwoord luidt dat wij het zelf ook niet weten, dat ook wij twijfelen. 
De universiteiten en hogescholen prediken tegenover het bedrijfsleven de onafwijsbare 
noodzaak van wetenschappelijk onderzoek, maar zij hebben in het wetenschappelijk onder-
zoek naar het wetenschappelijk onderwijs nog maar nauwelijks geïnvesteerd. Zo staan wij m 
de dagelijkse vraagstukken van opleidingen en programma's, van doceren en examineren, 
van ontwikkelingsplan en begroting aarzelend en twijfelend. 
Een andere problematiek waarmede de school in onze tijd geconfronteerd wordt is het 
volgende. 
School en hogeschool worden werktuigen der maatschappelijke arbeidsverdeling. Hun 
getuigschriften zijn toegangsbewijzen tot de rangen der geschoolden. Slagen en zakken voor 
hun examens beslissen in belangrijke en toenemende mate over de maatschappelijke toekomst 
van hun leerlingen. De scholen kiezen een nieuwe élite, een meritocratie, een talentocratie, 
een managersklasse, of hoe men haar verder wil noemen. Haar leden kunnen hun diploma s 
niet, als aandelen en obligaties, nalaten aan hun kinderen. Iedere jonge mens moet opnieuw 
beginnen. De biologische erfelijkheid gehoorzaamt echter aan minder eenvoudige wetten 
dan die van het juridische erfrecht. Universiteit en hogeschool worden oorzaak van sterke 
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maatschappelijke doorstroming naar 'boven' en naar 'beneden'. Zij ondervinden daarvan 
ook weer de gevolgen en worden voor vraagstukken gesteld die een halve eeuw geleden nog 
nauwelijks bekend waren, die vandaag nog niet voldoende zijn herkend. 
Diploma's die verkrijgbaar zijn voor ieder die zich aanmeldt, hebben geen maatschappelijke 
waarde. De selecterende taak wordt in de eerste plaats vervuld door de instellingen van voort-
gezet en van wetenschappelijk onderwijs. Men kan ruwweg stellen dat zij een diploma uit-
reiken aan de helft van degenen die het verlangen. Zij passen dit proces toe op snel toenemen-
de aantallen jonge mensen en worden gedwongen massale selectiemethoden toe te passen. 
De schiftende taak gaat de gevende taak in toenemende mate overdekken; leermeesters en 
leerlingen komen te leven onder de dictatuur van examens, tentamens, proefwerken en 
cijfers. Juist in deze tijd worden daarom van alle kanten kwellende vragen gesteld: is dit 
stelsel van beoordeling rechtvaardig en ter zake dienende; stemt de uitkomst overeen met de 
opdracht; is de winst groter dan de schade? Weinigen zullen deze vragen met overtuiging 
bevestigend durven beantwoorden; de anderen hebben hoogstens een vermoeden dat het 
anders zou kunnen. 
Spreker merkte verder op dat vrijwel alle examenprestaties kunnen worden verbeterd 
door oefening. Vrijwel alle examens kunnen na afwijzing onbeperkt worden herhaald. 
Naarmate het diploma meer wordt begeerd, zal er harder en langer worden gewerkt. De 
overlading en de verlenging van de gemiddelde studieduur ontstaan niet uit onderwijs-
kundige maar uit maatschappelijke oorzaken. Zij kunnen door onderwijskundige maat-
regelen slechts in die mate worden verzacht waarin sociale vooroordelen worden doorbroken 
en waarin de maatschappelijke gevolgen van de nederlaag door de slachtoffers minder 
ernstig worden geacht. Zij zijn echter voor ieder die bij het onderwijs is betrokken een in 
toenemende mate zorgwekkend vraagstuk. 
Het examen, dat om redenen van maatschappelijke aard wordt afgenomen zonder aanzien 
des persoons, is in de maatschappij van vandaag een verschijnsel van ontzaglijke persoonlijke, 
sociologische en economische betekenis. Het verdient uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, 
dat veel dieper moet gaan dan de statistische berekening van rendementen. 
Universiteit en hogeschool hebben een eigen roeping, een eigen taak, een eigen verantwoor-
delijkheid, een eigen vrijheid en een eigen recht, die niet zijn afgeleid uit opdrachten van over-
heid, volksvertegenwoordiging en maatschappij. Universiteit en hogeschool moeten in daad 
en woord getuigen van de waarde en de waardigheid van de menselijke geest in zijn harts-
tochtelijk zoeken naar waarheid, in zijn kritisch en statistisch waarnemen, zijn redelijk en 
verbeeldend denken, zijn schouwend scheppen. Zij moeten de wetenschap beoefenen om 
haarszelfs wil, maar ook grenzen en perken der wetenschap aanwijzen. Zij moeten strijden 
tegen vooroordeel, bijgeloof en barbarie, tegen fascisme en communisme, maar ook tegen 
empirisme, rationalisme en dilettantisme. In getuigenis en in strijd zijn zij het geweten, de 
wapenrusting en het adelskenmerk van een volk. Hun dienst aan de maatschappij is geen 
eredienst aan de goden dezer eeuw, of zij volk heten of ras, industrialisatie of ruimtevaart. 
Kennis is macht' is niet hun wapenspreuk en van de technocratische welvaartsstaat verwach-

ten zij niet het heil. 
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In het tweede deel van zijn betoog ging de rector over tot de bespreking van de lotgevallen 
van de hogeschool in het afgelopen cursusjaar. 
Na de overledenen van de universitaire gemeenschap te hebben herdacht, ging hij nader in op 
het studium generale. Hij merkte op dat het niet aangaat het studium generale verplicht te 
stellen. Dwang om in te gaan kan de hogeschool alleen uitoefenen door het voorschrijven van 
verplichte vakken in examenprogramma's. Dc voorbereiding tot generale examens zou dan 
echter het studium generale tot last maken, in plaats van tot voorrecht. Wij zullen moeten 
trachten de studenten op andere wijze dan door examendwang te trekken en te boeien, het-
geen o.m. zou kunnen worden bereikt door de studenten bij dc inrichting en dc uitvoering 
van het studium generale te betrekken. 
Commissies van voorbereiding, curatoren cn senaat van de hogeschool hadden zich van het 
begin af op het standpunt gesteld dat een gedeelte van de wetenschappen, die men gemaks-
halve samenvat onder de naam 'nict-tcchnische vakken', in de maatschappelijke structuur 
van deze tijd voor de evenwichtige vorming van dc aanstaande ingenieur zo belangrijk zijn, 
dat hun bestudering verplicht moet worden gesteld. 
Naar doelstelling, inhoud en gewicht van de algemeen-maatschappelijke vorming is lang 
gezocht. In het afgelopen jaar is voorlopige afsluiting gevonden. 
Voor de kandidaatsexamens in alle afdelingen zijn inleidingen in de psychologie, de socio-
logie, de economie, de organisatieleer, dc perceptie- en informatietheorie, het sociale recht 
verplichte examenvakken. Het onderwijs stelt zich ten doel toekomstige ingenieurs de met-
technische aspecten van hun taak te leren zien cn hen te vormen tot kritische gespreks-
partners van dc specialisten op de onderscheiden, niet-technische terreinen. Voor de inge-
nieursexamens in alle afdelingen kunnen uit deze groep vakken worden gekozen, terwijl ook 
de mogelijkheid bestaat om in een der niet-technische vakken af te studeren. In de afdeling der 
werktuigbouwkunde wordt met ingang van het studiejaar 1962/1963 een nieuwe studie-
richting voor na het kandidaatsexamen ingesteld, die de bedrijfskundige wordt genoemd en 
waarin op de genoemde vakken sterk dc nadruk wordt gelegd; de bezitter van het diploma 
kan zich echter, terecht, werktuigkundig ingenieur blijven noemen. De Eindhovense voor-
stellen tot het verkrijgbaar stellen van een diploma van bedrijfskundig ingenieur en tot het 
inrichten van een opleiding daartoe zijn in behandeling bij de door de minister van onderwijs, 
kunsten en wetenschappen ingestelde commissie 'technische studie en maatschappijweten-
schappen'. Ook in eigen kring wordt de wisseling van gedachten voortgezet. 
In het afgelopen studiejaar werd een begin gemaakt met de opleidingen van wiskundige 
ingenieurs en natuurkundige ingenieurs, waarvoor bevredigende belangstelling bestond. 
In de gewenst geachte volgorde van colleges en oefeningen wordt de opleiding van de wis-
kundige ingenieurs van alle andere opleidingen afgesplitst in het derde studiejaar. 
Spreker wees cr verder op dat een aantal voorstellen tot het instellen van nieuwe opleidingen 
in studie is. Hieraan dient vooraf te gaan een bezinning op de criteria die voor aanvaarding 
moeten worden aangelegd. Evenzo is het noodzakelijk te zoeken naar criteria ter beoordeling 
van de vele voorstellen tot het invoeren van nieuwe verplichte vakken en keuzevakken in de 
examenprogramma's die zowel vanuit eigen kring als vanuit de maatschappij worden gedaan. 
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Aanvaarding van alle voorstellen echter zal tot onoverkomelijke uitvoeringsmoeilijkheden 
leiden. 
Het inrichten van nieuwe opleidingen en het invoeren van nieuwe vakken zijn niet de eerste 
en niet de belangrijkste maatregelen van vernieuwing van het wetenschappelijk onderwijs. 
Voor wat het wetenschappelijk onderzoek betreft merkte spreker op dat de hogeschool in de 
eerste jaren van haar bestaan slechts aan de voorbereiding van het onderzoek aandacht kon 
besteden. Vermeld mag worden dat thans op vele plaatsen van de hogeschool speurwerk 
wordt verricht, dat een aantal verhandelingen van medewerkers is verschenen, en dat een 
viertal promoties tot doctor in dc technische wetenschappen plaats vond op grond van onder-
zoekingen die in de laboratoria der hogeschool waren uitgevoerd. 
Met voldoening constateerde de rector dat wetenschappelijke samenwerking - met daaruit 
soms voortvloeiende taakverdeling - met onderzoekers en instellingen in binnen- en buiten-
land op vele plaatsen groeiende is. 
Met een kort woord over de ontwikkelingen in de studentenwereld besloot de rector zijn rede. 

Studenten en examens 
Het aantal studenten steeg van 760 aan het einde van de vorige cursus tot 1033 aan het einde 
van de cursus 1960/1961. 
Van het totale aantal studenten studeerden 336 in de afdeling der werktuigbouwkunde, 311 
in de afdeling der elektrotechniek, 299 in de afdeling der scheikundige technologie, 67 in de 
afdeling natuurkunde en 12 in de afdeling wiskunde, terwijl 8 zich lieten inschrijven voor 
enkele lessen. In het afgelopen cursusjaar werden 367 nieuwe eerstejaarsstudenten ingeschre-
ven. Gedurende het cursusjaar 1960/1961 werden 167 propaedeutische, 105 kandidaats- en 10 
ingenieursexamens met goed gevolg afgelegd. Het aantal promoties bedroeg 4. 

IX. L A N D B O U W H O G E S C H O O L TE W A G E N I N G E N 

Algemeen 

Aan het verslag betreffende de lotgevallen van de landbouwhogeschool in het cursusjaar 
1960/1961 wordt het volgende ontleend. 
In het verslagjaar heeft de senaat vele verliezen geleden. De hoogleraar in de landbouwplan-
tenteelt, de hoogleraar in de virologie en vier oud-hoogleraren overleden, terwijl de hoog-
leraar in de tropische landbouwplantenteelt en de hoogleraar in de landbouwwerktuigkunde 
meenden om gezondheidsredenen hun taak na de examenperiode in januari 1961 te moeten 
beëindigen. 
Wegens het bereiken van de zeventigjarige leeftijd werd aan de hoogleraar in de houtmeet-
kunde, bosbedrijfseconomie, bosbedrijfsregeling, en houtteelt en bosbescherming in de tropen 
met het einde van het studiejaar op zijn verzoek eervol ontslag verleend. 
De vele lege plaatsen, ontstaan door overlijden of aftreden van hoogleraren, moesten worden 
bezet. Bij de voorziening in het onderwijs in de landbouwplantenteelt is overwogen, dat het 
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nodig is liet fundamenteel onderzoek intensiever bij het onderwijs te betrekken. Daarnaast 
mag de opleiding van studenten die hun belangstelling richten op de problemen van weten-
schapstoepassing, niet uit het oog worden verloren. 
Dit heeft geleid tot de benoeming van een buitengewoon hoogleraar in de landbouwplanten-
teelt. Voorts zal een lector worden aangetrokken voor het onderwijs in de teelt van akker-
bouwgewassen. De onderwijsopdracht voor de graslandcultuur werd uitgebreid tot een 
onderwijsopdracht voor landbouwplantenteelt en de graslandcultuur. In de vacature van 
hoogleraar in de tropische landbouwplantenteelt kon worden voorzien. De leerstoel voor de 
landbouwwerktuigkunde werd gesplitst, daar het moeilijk is een hoogleraar te vinden die 
zowel de werktuigkundige aspecten van de machines als de landbouwkundige toepassing 
daarvan beheerst. 
Met ingang van 19 september 1961 werd voorts een nieuwe hoogleraar voor de planten-
veredeling benoemd. 
De belangrijke plaats die het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de veevoeding is 
gaan innemen, leidde tot een omzetting van het lectoraat op dit gebied in een gewone leer-
stoel. Dc lector in de veevoeding werd tot hoogleraar in de veevoeding benoemd. 
De landbouwhogeschool zal in de naaste toekomst met twee grote problemen worden ge-
confronteerd, t.w. de toeneming van het aantal studenten en de consequenties daarvan, en 
de noodzakelijkheid van uitbreiding van het fundamenteel onderzoek in de landbouw. 
In verband hiermede heeft het bestuur op verzoek van de minister van landbouw en visserij 
een ontwikkelingsplan voor de periode 1961 tot en met 1970 opgesteld. Hierin zijn op basis 
van de verwachte toeneming van het aantal studenten de daarmede verband houdende uit-
breiding van het onderwijsapparaat en de benodigde ruimtelijke voorzieningen in cijfers 
uitgedrukt, terwijl voorts aan de gedachten tot uitbreiding van het onderwijs en het onder-
zoek vorm is gegeven. 
Wat de ruimtelijke voorzieningen betreft is bijzondere aandacht geschonken aan het op-
vangen van een stijgend aantal studenten in de propaedeuse. 
Het is met het oog op het vorenstaande bijzonder verheugend dat het scheikundig-technolo-
gisch complex gereed is gekomen. Het werd op 19 april 1961 officieel door dc minister van 
landbouw en visserij in gebruik gesteld. Voorts werd het nieuwe gebouw voor entomologie 
in gebruik genomen. De afdeling regionale bodemkunde verkreeg eveneens een betere huis-
vesting. 
De commissie die was ingesteld om na te gaan welke de consequenties zijn van de huidige 
natuurwetenschappelijke ontwikkeling van het fundamenteel landbouwkundig onderzoek, 
bracht op 8 februari 1961 haar rapport aan de minister van landbouw en visserij uit. 

Studenten en examens 

Het totale aantal ingeschreven studenten bedroeg in het studiejaar 1960/1961 1187. Van hen 
waren voor volledig onderwijs ingeschreven 1147 en voor enkele lessen 40 studenten. 
De propaedeutischc studie werd gevolg door 336, de kandidaatsstudie door 574 en de inge-
nieursstudie door 220 studenten. 
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Voor liet propaedeutisch examen slaagden 191, voor het kandidaatsexamen 109 en voor het 
ingenieursexamen 74 kandidaten. Aan 24 afgestudeerden werd de doctorsgraad verleend, 
waarbij 2 maal het predikaat 'met lof' werd toegekend. 
De huisvesting der studenten levert moeilijkheden op. Meer en meer zijn zij verplicht 
kamers te zoeken in de omliggende gemeenten en velen moeten zich in Wagcningcn tevreden 
stellen met kamers die niet aan redelijke eisen voldoen. De plannen voor de bouw van 
nieuwe studentenflats voor ongeveer 100 studenten zijn gereed, maar de uitvoering der 
plannen is vertraagd. 

X . N E D E R L A N D S C H E E C O N O M I S C H E H O O G E S C H O O L 
TE R O T T E R D A M 

Algemeen 

De rector magnificus ving zijn rede bij de opening van het nieuwe studiejaar op 18 september 
1961 aan met een herdenking van hen die aan de hogcschoolgemeenschap waren ontvallen. 
Voor wat de huisvesting van de hogeschool betreft memoreerde hij het feit dat door de 
gemeente Rotterdam een terrein van 9 hectare bij Woudestein voor de Nederlandsche 
Economische Hoogeschool werd gereserveerd. Woudestein als vestigingsplaats biedt goede 
mogelijkheden. Verplaatsing van de hogeschool heeft echter consequenties, met name ten 
aanzien van de huisvesting van de studenten en de zich uitbreidende stad, en de gebouwen 
voor de sociëteiten der studentenverenigingen. 
Intussen groeide het aantal studenten van 1783 in het vorige studiejaar tot 1971 ingeschrevenen 
in 1960/1961. Het gebouw, dat in 1915 was opgezet voor 500 studenten, moet nu plaats 
bieden aan een aantal dat ongeveer 4 maal zo groot is. Voordat de naoorlogse geboortegolf 
omstreeks 1964/1965 het wetenschappelijk onderwijs zal bereiken, zal het nieuwe gebouw 
nog niet in gebruik zijn genomen. Tussenvoorzieningen werden daardoor onvermijdelijk. 
Dank zij de bereidwilligheid tot inpassen en schuiven van velen konden het onderwijs en het 
onderzoekingswerk vruchtbaar voortgang vinden. 
Bij het bespreken van de uitbreiding van het programma van de hogeschool herinnerde de 
rector aan de pogingen die werden ondernomen tot het opnemen van een juridische facul-
teit in de hogeschool. Tot dusverre hebben deze pogingen nog geen succes gehad. 
Naast de juridische faculteit als mogelijke hoeksteen staat de sociale faculteit, die in artikel 19 
van de wet op het wetenschappelijk onderwijs is geïntroduceerd. De economische hoge-
scholen beschikten reeds vóór deze wettelijke maatregel over de bevoegdheid tot het be-
oefenen van de sociale wetenschappen. 
Curatoren en senaat willen zich in de gedachte van de samenhang der maatschappijweten-
schappen beraden op de plaats van een sociale faculteit in de hogeschool. De genoemde 
faculteit krijgt de volle aandacht, maar vorm en inhoud zullen stelselmatig worden beproefd 
volgens het recept: gesprek, gedachte, geschrift, voor wij naar buiten treden. Ook het funda-
ment van het bestel van de economische hogeschool werd niet vergeten. 
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In de opzet van de mathematisch-economische studierichting werd een wijziging aange-
bracht, die neerkomt op een uitbreiding met drie docenten voor de tot deze richting be-
horende speciale vakken. 
Aan de lector in de wiskunde en de statistische analyse werd een hernieuwd geschapen keuze-
vak in de doctorale studie, namelijk statistische analyse voor de niet-kwantitatief-economische 
richtingen, toevertrouwd. Bij het scheppen van dit keuzevak is gedacht aan de groep studen-
ten die bij het werk te maken krijgen met de mogelijkheden van de toepassing, zonder dat 
men de zelfstandige uitvoering volledig beheerst. 
Aan de structuur van de propaedeuse, kandidaats- en doctorale opleiding werd niets ge-
wijzigd. Over de opbouw van de studie in de accountancy is een gesprek gaande tussen 
docenten van de verschillende universiteiten en hogescholen alsmede vertegenwoordigers 
van het N.I.V.A. en de V.A.G.A. 
Met betrekking tot de kandidaatsexamens kondigde de rector aan dat mede onder invloed 
van het onderzoek over de propaedeuse ook naar het kandidaatsexamen over de loop der 
jaren een statistisch onderzoek zal worden ingesteld. 
Het gesprek over de studieduur en de studieresultaten gaat regelmatig voort. Het ligt voor 
de hand dat ook de vraag telkens opkomt hoe dc wijze van het overbrengen van kennis en van 
het wekken van inzicht op studieduur en resultaten kan inwerken. De rector verheugde zich 
erover dat de wetenschappelijke staf zelf het initiatief heeft genomen tot praktijkgesprekken 
met de hoogleraar in de pedagogiek. Menige nuttige wenk kon worden gegeven. Het gesprek 
is zo vertrouwd geworden dat er docenten zijn die de pedagoog naar de colleges willen mee-
nemen, en dat niet alleen om hem wijzer te maken. Verder is besloten in contact te treden 
met een aantal Europese instituten van economisch hoger onderwijs om na te gaan op 
welke wijze men daar de vragen van studiestructuur en onderwijsmethoden tracht op te 
lossen. 
Ook bij de doctorale werkcolleges rijzen bij de toeneming van de aantallen de vragen. 
De opbouw van de doctorale studie moet vrij blijven ter keuze van de student. Maar hoeveel 
deelnemers kan men geestelijk nog omspannen> En langs welke wegen vindt men de zin-
volste oplossing als splitsing en verdubbeling moeten plaats vinden ? Hoe benadert men zo 
dicht mogelijk de equivalentie naar inhoud en eisen van parallel lopende werkcolleges: 
En andersom gedacht, hoe kan men, rekening houdende met beschikbare tijd en mankracht, 
zoveel mogelijk verbindingen leggen tussen het werk van de doctorale studenten onderling 
en met studenten van andere economische faculteiten en hogescholen; Een tweetal experi-
menten op dit gebied werden ondernomen. Door excursies naar verwante ondernemingen 
werd het contact tussen studie en toepassing van de verworven kennis in de werkelijkheid 
bevorderd. 
Met betrekking tot de vraag of de student een hoogleraar moet ontmoeten in de loop van 
zijn studie, merkte spreker op dat de uitbreiding van de wetenschappelijke staf in sterke 
mate mede plaats vindt om de mogelijkheden tot gesprek over de studie voor de studenten te 
vergroten. 
Ook de Vereeniging voor Studentenbelangen kwam over zulke en verwante vraagstukken 
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met begrip en verbeeldingskracht spreken. De senaat weet bepaald geen feilloze antwoorden, 
maar zijn leden en de wetenschappelijke staf zijn niet ziende blind en horende doof. 
De rector bracht ook de spanning tussen organisatie, onderwijs en wetenschappelijk werk ter 
sprake. De opgaande trend van de gang naar het wetenschappelijk onderwijs gaat blijkens 
de ter beschikking staande gegevens voort. Hij gaf uiting aan zijn bezorgdheid dat de kwanti-
tatieve ontwikkeling van het onderwijs met de daaruit volgende organisatorische werkzaam-
heden een touwtrekken om dc beschikbare tijd zou opleveren, tot schade van het weten-
schappelijk werk. Spreker liet vervolgens de arbeid van de verschillende commissies de revue 
passeren, zoals die van de commissie voor de rijksstudietoelagen, de toelatingscommissie en de 
commissie voor het studium generale. 
Met betrekking tot het onderwijs en de wetenschapsbeoefening merkte spreker op, dat met 
moet worden aangestuurd op een splitsing van onderwijsprofessor en researchprofessor. Er 
moet een bepaalde taak worden verricht, het volbrengen van een programma van vorming, 
en dit moet geschieden door een groep van mannen, elk met eigen voorkeuren. De oplossing 
is niet het scheppen van formele categorieën, maar het onderling gesprek. In interne taak-
verdeling zal men als gelijkwaardig moeten aanvaarden het recht van elke hoogleraar op 
onderwijs en onderzoek en men zal, in onderling respect, de verhouding tussen beide taken, 
die voor ieder van periode tot periode zal gelden, gegeven de onderwijsplicht van het 
geheel, moeten ontwikkelen. 
Als een uiting in deze richting zag spreker het centrum van onderzoekingswerk aan de 
Nederlandsche Economische Hoogeschool, het researchcentrum, met een bezetting van 
wetenschappelijke medewerkers met een wisselend programma, telkens ten behoeve van 
onderzoekingen van andere hoogleraren. 
Na de wisselingen in het docentenkorps te hebben gememoreerd, wijdde spreker aandacht 
aan voorlichting, informatie en public relations. In het studiejaar 1960/1961 is daaraan veel 
gedaan. 
Met een woord van dank aan allen die geholpen hadden het studiejaar 1960/1961 tot een 
voorspoedig jaar te maken, besloot de rector magnificus zijn rede. 

Studenten en examens 

In het studiejaar 1960/1961 waren ingeschreven 1972 studenten, onder wie 50 vrouwelijke. 
Van deze 1972 waren 531 voor de eerste maal ingeschreven, 313 voor de tweede maal, 273 
voor de derde maal, 236 voor de vierde maal en 619 voor de vijfde maal of voor een groter 
aantal malen. Van de mogelijkheid tot het volgen van enkele lessen werd gebruik gemaakt 
door 4 personen. 
Van buiten de grenzen waren 50 studenten afkomstig, t.w. 18 uit Suriname en de Nederlandse 
Antillen, 12 uit Indonesië en 20 uit andere landen. Het aantal kandidaten dat het propaedeu-
tisch examen in de economische wetenschappen aflegde bedroeg 486, van wie 322 slaagden, 
terwijl aan het kandidaatsexamen in de economische wetenschappen door 180 van de 304 
gegadigden met goed gevolg werd deelgenomen. 
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Aan het aanvullend examen (baccalaureaat) namen 4 gegadigden deel, die allen slaagden. 
Voor het doctoraal examen in de economische wetenschappen meldden zich 104 gegadigden, 
van wie 96 slaagden. 
Voor het examen in accountancy slaagden 8 van de 12 kandidaten. In de loop van het studie-
jaar 1960/1961 vonden 11 promoties plaats. 

X I . K A T H O L I E K E E C O N O M I S C H E H O G E S C H O O L 
TE T I L B U R G 

A l g e m e e n 

In zijn rede bij de overdracht van het rectoraat op 18 september 1961 merkte de scheidende 
rector magnificus o.a. op, dat de versterking van het docentenkorps opnieuw de aandacht 
vestigt op de algemeen waarneembare specialisatietendens, waaraan ook de Tilburgse hoge-
school zich niet kan en mag onttrekken. Dc senaat is er zich echter van bewust dat aan deze 
tendens naar vakkundigheid gevaren verbonden zijn. Het kan nimmer de taak van een 
geesteswetenschappelijke hogeschool zijn, technocraten op te leiden die in hun eenzijdigheid 
het betrekkelijke van hun eigen kunnen uit het oog verliezen. Het typisch Tilburgs karakter 
van een breed opgezet studieprogramma voor alle richtingen, waarin naast een veelheid 
van keuzevakken één kernvak een dominerende rol zal blijven spelen, blijft het voornaamste 
beleidsprincipc van de senaat. Vooral de invoering van de meer praktisch georiënteerde 
keuzevakken is gecompliceerd, doordat de maatschappij hoe langer hoe meer gedifferentieer-
de problemen opwerpt. Nadat duidelijk werd dat de specifieke vraagstukken in de agrarische 
sector een speciale leeropdracht ter zake gemotiveerd doen zijn, hebben we met de inaugu-
ratie van een hoogleraar voor de sociale en economische vraagstukken in de middenstand 
erkend, dat ook in dit opzicht een specialisatie waardevol kan zijn. Overigens is het een 
bekend feit dat het initiatief tot het oprichten van dergelijke bijzondere leerstoelen steeds door 
het desbetreffende bedrijfsleven werd genomen. 
De vraag rijst of ook nog andere sectoren van de economie, bijvoorbeeld de verkeerssector, 
in aanmerking komen voor een bijzondere behandeling. In principe vertonen natuurlijk alle 
takken van nijverheid cn handel typische kenmerken, en zij hebben daarmede specifieke 
problemen op te lossen. Deze kunnen nimmer volkomen door het bestaande docentenkorps 
worden overzien. Sommige van de specialismen kunnen echter wellicht beter worden be-
hartigt door het organiseren van post-doctorale cursussen of eventueel door het laten op-
treden van gespecialiseerde assistenten dan door het doen creëren van nieuwe leerstoelen. 
De senaat is er in elk geval van overtuigd, dat post-doctorale cursussen over speciale onder-
werpen steeds minder kunnen worden gemist. Met dankbaarheid wordt dan ook vermeld 
dat ook dit jaar weer het Economisch Sociologisch Instituut en het Instituut voor Arbeids-
vraagstukken in samenwerking met andere organisaties en met medewerking van een 
groot deel van de docenten, initiatief op dit terrein hebben ontplooid. Zo werd de nieuwe 
cursus van het Economisch Sociologisch Instituut over commerciële organisatie een groot 
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succes. De cursus van het Instituut voor Arbeidsvraagstukken over sociaal bedrijfsbeleid 
werd succesrijk voortgezet. Daarnaast hebben onze econometristen voordrachten laten 
houden door deskundigen over het gebruik van elektronische rekenapparatuur in de onder-
neming. Een ander facet van de gereleveerde specialisatietendens komt tot uitdrukking in het 
zelfstandig worden van bepaalde wetenschappen, zodat zij zich tot een aparte faculteit kunnen 
constitueren. Het verheugt de senaat in bijzondere mate dat dit jaar de mogelijkheid van een 
wettelijke sanctie werd gegeven tot het instellen aan de Tilburgse hogeschool van een sociale 
faculteit. 
Het accent op het geesteswetenschappelijk karakter van de hogeschool werd vergroot door de 
benoeming van een hoogleraar in de politieke, economische en sociale geschiedenis en een 
buitengewoon hoogleraar in de leer van de economische en sociale aanpassing van de ont-
wikkelingslanden. De bedoeling is, aldus dc rector, dat wij steeds meer in samenwerking 
met andere instituten van zusterinstellingen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het 
welzijn van de minder ontwikkelde landen gestalte en vorm geven door het leggen van con-
tacten en het verstrekken van wetenschappelijk gevormde krachten en gefundeerde adviezen. 
Dc ontwikkeling van de hogeschool vond ook haar uitdrukking in een, zij het beperkte, 
wijziging van het studieprogramma in de afdeling der economische wetenschappen. In 
de huidige opzet van de doctorale studie in de economische wetenschappen wordt door het 
grootste deel van de studenten geopteerd voor dc economisch-bedrijfshuishoudkundige 
richting. Binnen deze richting was het mogelijk nog tot enige differentiatie te komen, doordat 
men een bijzondere en uitgebreide studie van de bedrijfshuishoudkunde kon maken. Hierbij 
kreeg o.m. de leer der administratieve organisatie een groter accent. Daarvoor werd dan ook 
met ingang van i september een lector benoemd. 
De senaat is thans tot de overtuiging gekomen, dat het wenselijk is bovenbedoelde differen-
tiatie iets te verscherpen in die zin, dat voor hen die geen bijzondere en uitgebreide studie 
maken van de bedrijfshuishoudkunde, het accent nog meer komt te liggen op de studie van 
de algemene economie, mede door het geven van een zekere verlichting in de bedrijfs-
economie, en voor hen die dit wel doen een verlichting te geven in de algemene economie. 
De eerst bedoelden behoeven thans slechts een van de beide onderdelen van dc bedrijfs-
economie te bestuderen en voor de laatst bedoelden vervalt het vak geld-, krediet- en bank-
wezen, omdat zij geacht worden een voldoende basiskennis van bedoelde vakken op kandi-
daatsniveau te hebben verkregen. 
Daartegenover staat, dat in de meer algemeen-economisch georiënteerde specialisatie ver-
plicht worden de leer van de openbare financiën en een vak dat genoemd wordt: de organi-
satievorm van de arbeid en bedrijfsleven. Dit vak is bedoeld als een meer institutionele aan-
vulling van de theoretische economie. 
In plaats van geld-, krediet- en bankwezen wordt in de meer bedrijfseconomisch georiënteerde 
specialisatie het belastingrecht als verplicht opgenomen. Het is immers ondenkbaar dat de 
bedrijfseconomisten niet op enigerlei wijze met fiscale problemen zullen worden gecon-
fronteerd. 
Inzake de scripties wordt thans een veel ruimere keuze gelaten: naast een scriptie in het kern-
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vak zal het de kandidaat vrij staan de tweede scriptie voor een ander door hem te kiezen 
vak te maken. 
Met betrekking tot de studieduur merkte spreker op dat een van de beleidsbeginselen van de 
senaat is, het principe van een zeer strenge selectie bij het propaedeutisch examen; verder 
moeten bij de kandidaats- cn de doctorale examens zodanige eisen worden gesteld, dat deze 
examens niet tot al te veel struikelingen aanleiding geven. Volgens de rector kan in het 
algemeen worden gezegd dat de studieduur bevredigend is. 
Met de uitbreiding van de wetenschappelijke staf werd een begin gemaakt. 
Verder kan worden vermeld de succesvolle inschakeling van doctorale studenten als onbe-
zoldigde co-assistenten bij de instructie van eerstejaars voor het vak algemene leer en ge-
schiedenis van de economie. De klassieke hoorcolleges zullen in de a-faculteiten wel steeds 
de voornaamste plaats blijven bekleden om de wetenschap uit te dragen; daarnaast zal echter 
aan het systeem, onder controle van co-assistenten de verworven kennis in een klein team-
verband toe te passen, steeds meer plaats moeten worden ingeruimd. 
Aan het slot van zijn betoog dankte de rector allen die hem in zijn ambtsperiode op velerlei 
wijze tot steun waren geweest, waarna hij de rectorale waardigheid aan zijn opvolger 
overdroeg. 

Studenten en examens 

Het aantal voor volledig onderwijs ingeschreven studenten bedroeg 909, onder wie 25 
vrouwelijke studenten. Van hen waren 670 studenten ingeschreven in de afdeling der eco-
nomische en 179 in de afdeling der sociale wetenschappen. 
De cursus accountancy werd gevolgd door 20 studenten, de cursus belastingdeskundige door 
28 studenten en de cursus heroriëntering belastingdeskundige door 12 studenten. Het aantal 
toehoorders bedroeg 20. 
Voor het propaedeutisch examen in de economische wetenschappen slaagden 86 studenten 
en voor het propaedeutisch examen in de sociale wetenschappen 28. 
Het kandidaatsexamen economische wetenschappen werd door 64 en dat der sociale weten-
schappen door 22 studenten met goed gevolg afgelegd. Voor de doctorale examens in de 
economische wetenschappen slaagden 42 en voor die in de sociale wetenschappen 10 kandi-
daten. Verder slaagden 1 kandidaat voor het baccalaureaatsexamen en onderscheidenlijk 4 en 
2 voor het examen accountancy en het examen belastingdeskundige. 
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3. Statistiek van het gewoon en voortgezet gewoon lager onderwijs io6o/'6i. 
4. Statistiek van het gewoon en voortgezet gewoon lager onderwijs IO6I/'62. 
5. Mededelingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, juni 1961, 110. 7458. 
6. Mededelingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, mei 1962, 110. 7473. 
7. Statistiek van het uitgebreid lager onderwijs IOÓO/'ÓI. 

8. Statistiek van het uitgebreid lager onderwijs IO6I/'62. 
9. Statistiek van het kweekschoolonderwijs IO6O/'6I. 

10. Statistiek van het kweekschoolonderwijs IO6I/'62. 
11. Statistiek van het nijverheidsonderwijs i96o/'6i. 
12. Statistiek van het nijverheidsonderwijs IO6I/'62. 
13. Statistiek van het land- en tuinbouwonderwijs IO6O/'6I. 
14. Statistiek van het land- en tuinbouwonderwijs i9Ói/'62. 
15. Statistiek van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs IO6O/'6I. 
16. Statistiek van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs io6i/'62i 
17. Mededelingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, april 1961, 110. 7457. 
18. Mededelingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, april 1962, 110. 7470. 
19. Statistiek van het wetenschappelijk onderwijs IO6O/'6I. 
20. Statistiek van het wetenschappelijk onderwijs IO6I/'62. 

353 







P R O D U K T I E : 

PERS- E N PUBLICITEITSDIENST V A N H E T MINISTERIE V A N O N D E R W I J S , K U N S T E N E N W E T E N S C H A P P E N 

P.K. 63.218/900 - 308100* 










