
Commissie Bos, Subcommissie III (Onderwijs) 
NA Commissie Herziening Grondwet 1914-1916, inv.nr. 4. 
 
Overzicht van het verhandelde, benevens de besluiten, genomen in Subcommissie III 
(voorwaarden voor de subsidieering van het bijzonder onderwijs). 
 
Voorzitter: de Heer De Savornin Lohman. 
5e Vergadering, gehouden in het gebouw der Tweede Kamer op Woensdag 21 
October 1914, te 12 uur. 
Aanwezig alle leden, te weten met den Voorzitter, de Heeren: Ter Laan, Roodhuyzen, 
Tydeman en Van Wijnbergen, alsmede de Secretaris De Jonge. 
 
De Voorzitter verzoekt den Secretaris het overzicht der vorige vergadering voor te 
lezen, waarin op verzoek van de Heeren Ter Laan, Roodhuyzen en Van Wijnbergen 
nog eenige kleine wijzigingen worden aangebracht. 
 
art. 59, tweede lid, b., juncto art. 59, derde lid 
De Voorzitter stelt aan de orde zijn voorstel om letter b van art. 59, tweede lid, te 
doen vervallen; zijns inziens is er eene onbillijkheid in gelegen om de Rijksbijdrage 
niet uit te keeren aan scholen met ƒ180,- schoolgeld indien althans voortaan alle 
scholen uit de openbare kassen zullen worden betaald zonder schoolgeldheffing. 
Daarentegen behoort letter d onveranderd te blijven, n.l. de uitzondering voor de 
scholen, die als winstgevend bedrijf worden gehouden. 
 
De Heer Ter Laan herinnert er aan, dat hij bij zijn voorstel tot wijziging van de 
Leerplichtwet had uitgerekend, dat de werkelijke kosten per leerling voor de openbare 
scholen bedragen ±ƒ40,- en voor de bijzondere scholen ±ƒ41,-; het gemiddelde is 
ƒ40,40. Hij heeft geen bezwaar tegen eene ruimere marge, maar is van oordeel, dat als 
men de kosten stelt op ƒ50,-, ieder die eene school doet bezoeken door zijne kinderen 
waar tegen schoolgeld wordt geheven, eene anti-nationale daad verricht, door zich 
aldus van de volksschool af te zonderen. Wie dus ƒ80,- schoolgeld betaalt behoort in 
geen geval subsidie uit de Staatskas te ontvangen. 
 
De Heer Tydeman gevoelt veel voor de gedachte van den Heer Ter Laan, dat de Staat 
zich met die dure scholen niet moet inlaten. Zij hebben bovendien het bezwaar, dat zij 
de verbrokkeling van het onderwijs in de hand werken. En naarmate de volksschool 
grooter wordt, is er minder toeloop naar de bijzondere school. Bovendien is eene 
school met ƒ80,- schoolgeld òf eene inrichting waar het onderwijs bijzonder verzorgd 
moet zijn, òf eene school waaraan iets wordt verdiend; de bepaling is dus een 
aanvulling van letter d, want het begrip "winstgevend bedrijf" is niet scherp genoeg 
omlijnd. vooral door het woord "bedrijf".  
Spreker acht dus het bepaalde onder letter b heilzaam, omdat het veel gecijfer afsnijdt 
betreffende het budget eener school, ten einde na te gaan, of deze al dan niet winst 
oplevert. De bepaling ware z.i. dus te behouden. 
 
De Heer Roodhuyzen kan veel van het betoog der beide vorige sprekers 
onderschrijven, en wijst er op, dat scholen van ƒ80,- schoolgeld niet liggen in de lijn, 
die de Staatscommissie zich tot taak zag gesteld n.l. om door wegneming ook van 
geldelijke bezwaren de vrije keuze der ouders te vergrooten.  
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Spreker zou er dus voor gevoelen de ƒ80,- te verlagen. De bepaling heeft bovendien 
niet steeds gezond gewerkt, men denke aan scholen waar de ouders een schoolgeld 
even beneden ƒ80,- betalen doch bovendien eene hooge contributie als lid van de 
schoolvereeniging. Tegen deze handelwijze verzet de wet zich niet. Naar sprekers 
gevoelen moet de Staat zich niet bemoeien die - behoudens zekere marge - een 
schoolgeld heffen boven den kosten der prijs. 
De Heer Van Wijnbergen heeft steeds gemeend, dat waar de beide bepalingen (b en d) 
dezelfde strekking hebben, het behoud van het sub d bepaalde voldoende is, zooals de 
Voorzitter voorstelt. Hecht men er echter aan ook b te behouden, dan heeft hij 
daartegen evenwel geen bezwaar. Maar wel acht spreker het gevaarlijk om de ƒ80,- te 
verlagen, omdat men in deze gevallen verkeerd doet zich naar een gemiddelde over 
het geheele land te richten; beter ware het berekenen van een plaatselijk gemiddelde. 
De Voorzitter zegt, dat hij zich op een ander standpunt plaats[t] dan de overige 
Heeren. Voor hem is het geene school- maar eene belastingquaestie. Ofschoon 
spreker ook niet is voor standenscholen kunnen er toch voor het platteland scholen 
noodig zijn, die zeer duur zijn. De quaestie omtrent het winstgevend bedrijf staat op 
zichzelve; dit kan uit de boeken steeds worden nagegaan, en in de statuten kan 
worden bepaald, dat het restant wordt gestort in 's Rijkskas <gewijzigd in: wordt 
besteed voor eene zaak van openbaar nut>.  
Spreker heeft in deze aangelegenheid een ander rechtsbegrip dan de Heer Ter Laan, 
die alles wil nivelleeren en plaatst zich ook niet op het standpunt van den Heer 
Roodhuyzen, dat de Staat aan de individuën zooveel moet bijbetalen tot ieder eene 
gelijke portie heeft. Ook zij die een hoog schoolgeld betalen, betalen mede in de 
belasting voor alle scholen, en spreker acht het daarom onbillijk om aan hen, die de 
school willen verbeteren en opvoeren, in het geheel geene subsidie te geven. 
De Heer Tydeman gaat uit van het standpunt, dat de Staat slechts moet bekostigen het 
eigenlijke volksonderwijs; wie iets bijzonders hebben wil moet dit niet alleen zelf 
weten, maar ook zelf betalen. Daarom is de bestaande bepaling practisch niet 
verkeerd, maar ware deze misschien op een lager getal te brengen. 
De Heer Ter Laan merkt op, dat wanneer men aan eene school waar ƒ80 schoolgeld 
geheven wordt, nog een Rijkssubsidie geeft, deze zeer zeker een winstgevend bedrijf 
oplevert. Hiertegenover vraagt de Voorzitter, dat indien nu bewezen is dat de school 
geen winstgevend bedrijf oplevert, hoewel er ƒ80 schoolgeld moet worden betaald, op 
welken rechtsgrond, quo jure, onthoudt men dan die school subsidie? 
De Heer Ter Laan zegt, dat de rechtsgrond deze is, dat men niet mag in de hand 
werken de pogingen om zich te onttrekken aan de volksschool. 
De Voorzitter zal, daar zijn inzichten niet gedeeld worden, er zich niet verder tegen 
verzetten, als men art. 59, tweede lid, b ook wenscht te behouden. 
De Heer Ter Laan, die het liefst schoolgeld geheel zou willen afschaffen, stelt voor, 
indien het heffen van schoolgeld behouden blijft, in het artikel te lezen ƒ50,- in plaats 
van ƒ80,-. 
De Heer Tydeman vindt dit zeer ingrijpend, en wil de zaak nog wel eens bekijken. 
De Voorzitter stelt voor de  eindbeslissing aan te houden, doch men zou kunnen 
stemmen over de vraag, of althans verlaging gewenscht is. Is de Heer Tydeman daar 
vóór? 
De Heer Tydeman kan dit niet zeggen; hij voelt er wel voor. 
De Heer Van Wijnbergen vindt het vreemd, om nu in de jaren sinds 1890 alles 
duurder is geworden, te decreteeren, dat de kostende prijs per leerling gedaald is van 
ƒ80,- tot ƒ50,- Hij gevoelt dus niet veel voor verlaging. 
De Heer Roodhuyzen verklaart zich voor de verlaging.  

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1913 Commissie-Bos, notulen, subcommissie 3 onderw, 1914-10-21

NL-HaNA, Staatscie. Onderwijs, 2.04.48.02, inv.nr. 4



De Voorzitter constateert, dat 2 leden vóór verlaging zijn, dat de Heer Ter Laan tot 
ƒ50,- wil gaan, dat de Heer Tydeman wel voor verlaging voelt, maar zich nog niet kan 
decideeren, en dat de Heer Van Wijnbergen en spreker geene verandering in het 
artikel wenschen. 
De Heer Roodhuyzen zegt toe nog eens te zullen nagaan, hoe men destijds tot het 
getal ƒ80,- is gekomen. 
Besloten wordt de zaak later nog te beslissen. 
 
artikel 59, eerste lid, 7e 
De Voorzitter maakt de opmerking, dat men zich had uitgesproken voor de 
wenschelijkheid om het beroep op de commissie, bedoeld in art. 59 eerste lid, 7e te 
vervangen door een beroep op den Onderwijsraad.  
Spreker acht het bezwaarlijk, dat een lichaam, dat door zijne samenstelling de zaken 
uit een paedagogisch oogpunt beschouwt, quaesties als hier bedoeld behandelt, en zou 
daarom dit punt voorloopig wenschen aan te houden. Aldus wordt besloten. 
 
artikel 48 
De Heer Ter Laan zou nog ten aanzien van art. 48 (welk artikel de Voorzitter in 
afzonderlijke artikelen wil splitsen) willen opmerken, dat z.i. de regeling van het 
subsidie van het m.u.l.o. zoodanig zal moeten zijn, dat dit uitsluitend berekend wordt 
naar het aantal leerlingen dat m.u.l.o. volgt of zal volgen. Men moet voorkomen, dat, 
zooals thans wel gebeurt, 3 scholen onder één dak en één schoolhoofd door het 
medetellen van leerlingen, die nooit m.u.l.o. zullen krijgen, eerder subsidie voor dat 
onderwijs ontvangen, dan het geval zou zijn, als de m.u.l.o.school op zichzelve stond. 
De Heer Tydeman is het hier mede eens; het eenige middel zou zijn om die scholen 
als afzonderlijke scholen te construeeren. 
De Heer Van Wijnbergen is van oordeel, dat men dient te streven naar de definitie van 
het woord "school", terwijl de Voorzitter meent, dat de oplossing ware te vinden in 
het leerplan. 
De Heer Ter Laan vindt bij nader inzien, dat voor de berekening van dit subsidie, men 
zou kunnen volstaan met het aantal leerlingen, die m.u.l.o.werkelijk ontvangen, want 
zij, die het nog niet genieten behoeven ook voor de berekening van dit subsidie niet 
mede te tellen. 
De Heer Tydeman is van meening, dat de wet duidelijk moet aangeven, wat eene 
m.u.l.o. school is; deze behoort niet te zijn een appendix van de gewoone school. 
Spreker acht het gewenscht, dat een artikel uitdrukkelijk voorschrijft: "De school voor 
u.l.o. of de school voor m.u.l.o., daar zal dit of dat voor gelden. 
De Heer Roodhuyzen zegt, dat het de vraag is, als men 100% ontvangt, of het u.l.o. 
zoo kan blijven als het thans is. 
De Heer Ter Laan merkt op, dat dit samenhangt met de vraag, of men niet in de wet 
dient te omschrijven wat u.l.o. en m.u.l.o. is. 
De Voorzitter zegt, dat ook voor u.l.o. een afzonderlijk artikel kan worden gemaakt, 
en vraagt, of de Heer Ter Laan, die met de practijk bijzonder bekend is, aan de hand 
van sprekers schema nopens art. 48, een dergelijk artikel zou willen ontwerpen. 
De Heer Ter Laan wijst aan de hand van het bestaande artikel erop, dat de scherpere 
bepaling omtrent m.u.l.o. voor het u.l.o. ontbreekt, en zegt toe een voorstel te zullen 
ontwerpen. 
De Heer Tydeman zegt, dat zich hier dan nog de groote quaestie bij voordoet, of men 
één of twee categorieën boven de gewone volksschool zal plaatsen. Z.i. moet men ook 
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het m.u.l.o. niet te hoog opvoeren. Vervolgens heeft men nog de quaestie van den 
leertijd, n.l. een 7-jarige, en een 9-jarige, als er twee categorieën zijn. 
De Voorzitter zou zich willen houden aan het bestaande kader, dat in verband met het 
verhoogde subsidie vanzelf eene verbetering zal ondergaan, terwijl de andere 
quaesties meer samenhangen met de wijzigingen, die uit het werk der 
Ineenschakelingscommissie kunnen voortvloeien. 
Dit onderwerp wordt thans verlaten, in verband met de door den Heer Ter Laan te 
ontwerpen redactie. 
 
art. 59, tweede lid, d 
De Heer Tydeman zou art. 59, tweede lid, d zóó willen lezen, dat er geen winst 
gemaakt kan worden, in den trant van de Amsterdamsche verordening op het 
bijzonder bewaarschoolonderwijs, waar art. 3, n, luidt: 
"Indien naar het oordeel van B. en W. in een jaar winst is gemaakt, zonder dat de 
bewaarschool overigens als winstgevend bedrijf kan worden aangemerkt, wordt van 
de bijdrage zooveel afgehouden als de winst naar het oordeel van B. en W. bedraagt." 
De Voorzitter merkt op, dat men het ééne jaar iets kan overhouden bij de bijzondere 
school, en het andere jaar verlies maken.  
Spreker vreest voor groote administratie, die door de betrokken personen misschien 
niet steeds in den vorm geschiedt als de ambtenaren voorschrijven, en waarvoor dit 
alles? Men make zich toch geen illusie, dat de school winst zal afwerpen; bovendien 
bestaat de waarborg, dat het subsidie wordt uitgegeven aan datgene waarvoor het door 
het Rijk bestemd wordt, en ten overvloede kan altijd de repressieve controle worden 
uitgeoefend door de procedure voor den Raad van State. 
 
De Heer Tydeman is van meening, dat als er Staatsgeld wordt uitgegeven, de Staat 
daartegen over het recht heeft inzage van de boeken te vorderen. 
De Heer Ter Laan wijst erop, dat elke school toch, hoe primitief ook, hare rekening en 
verantwoording heeft, Wat is er tegen om dat over te leggen? Zelfs als het subsidie 
wordt 100%, dan kan óók bij uitgaven die ten laste der school blijven, door schenking 
of legaat geld worden overgehouden. 
De Voorzitter betoogt nader, dat al deze groote omslag tot niets dient; wie met de 
practijk bekend is, weet dat óók bij volledige subsidieering, er nog zooveel komt 
kijken, dat er geen geld wordt overgehouden. Dit zou inderdaad een eisch zijn, 
waarop de pacificatie zou mislukken <gewijzigd: "Dit ..... mislukken" wordt 
gewijzigd in: Men zou aan de bijzondere schoolbesturen, die toch al de grootste 
moeite hebben om alle wetsbepp. na te leven, een zoo grooten last opleggen, zóó de 
wrijving tusschen de ambtenaren en de schoolbesturen in de hand weken, en zoo de 
tijdige uitbetaling belemmeren, dat, indien men naar een nieuw middel om de 
pacificatie tegen te houden had willen zoeken, geen beter dan dit had kunnen worden 
gevonden.> 
 
Besluit 
De Voorzitter doet thans stemmen over de vraag, of in de wet eene bepaling in den 
trant der Amsterdamsche clausule zal worden opgenomen. Er vóór verklaren zich de 
Heeren Ter Laan en Tydeman, er tegen de Heeren Roodhuyzen, Van Wijnbergen en 
de Voorzitter, zoodat het artikel op dit punt niet gewijzigd wordt. 
 
Schooltoezicht 
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Aan de orde is hetgeen de Voorzitter omtrent het Schooltoezicht heeft voorgesteld. 
Men vereenigt zich algemeen met het eerste gedeelte van dat betoog, n.l. dat er slechts 
ééne categorie schoolopzieners zal zijn, met boven hen inspecteurs, en merkt op, dat 
de vraag van den Heer De Beaufort (Notulen XIe vergadering, blz. 151) nopens den 
invloed der schoolopzieners op de benoemingen bij het bijzonder onderwijs reeds is 
opgelost. 
De Heer Roodhuyzen maakt bezwaar tegen hetgeen de Voorzitter voorstelt omtrent 
extra-belooning der schoolhoofden voor administratieven arbeid.  
Ook de Heer Ter Laan is daar tegen; die belooning vinden de schoolhoofden in hun 
hooger salaris.  
De Heer Roodhuyzen zou het ook betreuren, indien de taak de schoolhoofden werd 
uitgebreid; dit is eene oorzaak tot oneenigheid met de ouders. Het schoolhoofd 
behoort slechts te constateeren, het schooltoezicht maakt dan werk van de zaak. 
Mitsdien wordt die passage met algemeen goedvinden geschrapt. 
 
M.U.L.O. 
Het M.U.L.O. is reeds behandeld. 
 
Middelbaar en Gymnasiaal onderwijs 
Naar aanleiding van hetgeen de Voorzitter omtrent het Middelbaar en Gymnasiaal 
onderwijs voorstelt, zegt de Heer Ter Laan, dat hij 3 klachten heeft: 1. betreffende het 
te gering aantal leerlingen, noodig om eene bijzondere instelling van M.O. te openen, 
2. betreffende het aantal dat kosteloos plaatsing zal kunnen vinden, en 3. betreffende 
het recht om het godsdienstonderwijs te verzuimen.  
De Voorzitter zegt, dat men deze klachten pro memorie kan opnoemen. 
Nadat de Heer Roodhuyzen had opgemerkt, dat de opdracht der Staatscommissie toch 
ook is om de gelijkstelling op het gebied van het M.O. en Gymnasiaal onderwijs door 
te voeren, merkt de Voorzitter op, dat men hier liever niet aan moet raken; er bestaat 
een accoord, quieta non movere. 
Ook de Heer Tydeman heeft eene klacht tegen het M.O., n.l. op grond van de niet-
vrijstelling van bijwoning van het godsdienstonderwijs.  
De Voorzitter zegt, dat deze punten nader in pleno zouden kunnen besproken worden. 
 
Bewaarschoolonderwijs 
Zoo vinden ook de Heeren Tydeman en Ter Laan, dat hetgeen door den Voorzitter 
met betrekking tot het Bewaarschoolonderwijs wordt voorgesteld bezwaarlijk in 
behandeling kan komen, nu er in pleno nog niets over is gezegd.  
Ofschoon de Voorzitter opmerkt, dat het toch tot de opdracht der Subcommissie 
behoort, besluit men thans voorloopig hare werkzaamheden te beëindigen. 
De Voorzitter sluit hierop de vergadering tot een nader te bepalen dag. 
N.B.  
Deze notulen zijn voorloopig door den Voorzitter goedgekeurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1913 Commissie-Bos, notulen, subcommissie 3 onderw, 1914-10-21

NL-HaNA, Staatscie. Onderwijs, 2.04.48.02, inv.nr. 4


