
Met 7 bijlagen. Gebeilli.

Staatscommissie voor het Onderwijs.

De derd e Subcommlssie, aan welke is opgedragen regelingen
te treffen aangaande de voor waarden die voor s ubsidieering
van het bijzonder lager onderwijs zijn te stellen , alsmede een
voorstel omtrent de regeling van het Bewaarschoolonderwijs te
ontwerpen, heeft de eer de vruchten van haren arb eid in
bijgaande voorstellen aan de Staatscommissie aan te bieden.

Zij merkt daarbij op, dat naast de artikelen der Lager
Onderwijswet, die bovengenoemde voorwaarden regelen , ook
eenige andere artikelen door haar in behandeling zijn genomen
(bijv. die omtrent het schooltoezicht), en wel in zooverre die
artikelen niet aan het oordeel van eene andere Subcom missie
waren ond erworpen.

Ofschoon niet rechtstreeks tot hare taak beuoo rende. heeft
zij gemeend door splitsing van het ingewikkelde art. 48 der
Lager Onderwijswet de behandeling daarvan in Uwe vergadering
te vergemakkelljken. De inhoud van het artikel is niet gewijzigd,
doch op verzoek van haar mede-lid , den Heer 'rEU LAAN, is
een amendement van ztjne hand aan dit artikel toeg evoegd .

Naast het voorstel der Subcommissie omtrent het Bewaar
schoolonderwijs worden mede aangeboden een afzonderlijk
voorstel daaromtrent van den Heer TYDEJIlAN en een van den
Heer 'rEIl LAAN, welke voorstellen geene meerderheid in de
Subcommissie konden verwerven.

De Subcommiesie lIJ

I
, leden.

~

Aan
Heeren leden dey Staaiecommieeie

VOOY het OJltleywÏ(js.

(w .

27 April 1915.

g.) A. F. DE SAVOHNIN LOH~[AN, Voorzitter,

K. TEU JL\ A N.

A. ROODHUYZEN,

M. 'rYDEMA N Jr. ,

A. 1. 1\'1. J. VAN ,VIJNBERGEN,

'vV. D. DE JO NGE, Secretarie.
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Gebeim.

Staatecomnnssie voor het Onderwijs.

TEKST DER ARTIKELEN.

'l'l'FEL 1.

.Alyemeene bepalinqen,

Artikel O.

"Er is een Onderwijsraad, om den Minister met de uit
voering dezer wet belast, in alle zaken hot lager onderwijs
betreffende, met inb egrip van het lager vakonderwijs, te dienen
van advies; voorts om de functies te verrichten, hem bij deze
wet opgedragen .

Aan de leden van dien Raad wordt, behalve vergoeding voor
rei s- en verblijfkosten, een zitpenning toegekend .

De Raad bestaat uit ten minste negen en ten hoogste vijf·
tien leden; de verdere sam enstelling en werkzaamheden worden
geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur;"

Artikel 2bis. eJ
,;De tot de sch ool toegelat en kinderen zijn in elke klasse

verplicht aan het onderwij s in alle de aldaar onderwezen
vakk en deel te nemen. Van de deelneming aan het onderwijs
in de vakken in art ikel 2 verm eld onder j en s kan door
burgemeester en wethouders vrij st elling worden verleend, doch
alleen op grond van ingewonnen geneeskundig advies."

Ar tikel 4.

eerste lid, ongewijzigd.

tw eede lid;

"Bij algemeenen maatregel van bestuur worden door Ons,
zoowel Ï1l het belan g van de gezondheid als van het onderwij s,
algomee ne regelen vas tgesteld omtr ent den bouw en de in
richting der lokalen , waarin lager schoolonderwijs gegeven
wordt, voor zoover de scholen waar toe die lokalen behooren
geheel of gedeeltelij k ui t openbare kassen worden onderhouden,
alsmede omtrent het aantal kinderen, dat daarin mag worden ,
toegelaten."

Artikel 12.

In de plaats van het eers te, twe ede en vierde lid komen
de volgende leden:

"Van Rijkswege wordon kwee kscholen en dagnormaalscholen
tot opleiding van onderwijzers opgericht en onderhouden.

De inrichting wordt bij algomeenen maatregel van ibest uu r
geregelcl.

(I) Art. '2 lJiö is h et derd e lid van J18t bestaan de ar t. IG.
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Op deze scholen zijn het eerste en tweede lid van artik el :i5
van toepassing.

Aan bijzondere kweeksch olen en dagnormaa1scholen, die vol
doen aan dezelfde eischen als aan de van Rijkswege opgerichte
zijn voorgeschreven, wordt eene Rijksbijdrage toegekend, vol
doende om in die eischen te voorzien . De regeling hiervoor
wordt vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur."

Artikel 12bis.

"De besluiten van den gemeenteraad betreffende den leeftijd,
welken de kind eren moeten bereikt hebben vóór zij tot de
school worden toegelaten, worden aan de goedkeuring V11n
Gedeputeerde Staten onderworpen.

Het tweede lid van artikel 19 is ten deze to epasselljk.'

Artikel 14.

eerste lid:
"Onverm inderd het bepaalde in artikel 5 kan V11n elk besluit ."

krachtens deze wet door Gedeputeerde Staten genomen, bij
Ons in hooger beroep worden gekomen door ieder, die bij de
vernietiging of verbetering van het besluit van Gedeputeerde
Staten belang heeft ."

tweede lid, ongewijzig(1.

Artik el 16.

eerste lid, ongewijzigd.

tweede lid :
"Het onderwijs omvat de vakken , in artikel 2 vermeld onder

a-k, en daar , waar genoegzame behoefte aan uitbrei ding
bestaat, een of meer of wel alle vakken, vermeld in dat artikel
onder l-t."

derde lid, vervalt hier. (1)

vierde lid, ongewijzigd.

Artikel 19.

eerste lid,
onder e te lezen:
"den Ieeftijd, waarop de kinderen de openbare school moeten

verlate n" ,

onder f vervalt ;

tweede lid, ongewijzigd.

Artikel 20.

eerste lid, ongewijzigd.

tweede lid, nieuno :
"Insgelij ks kan bij een met redenen omkleed besluit door

Gedeputeerde Staten worden bevolen, dat naburige gemeent en'
zich vereenigen tot het oprichten en in stand houden van

_gemeenschappelijke scholen of tot het vas tstellen eener regeling
omtrent de toelating van kinde ren uit de eene gemeente op
scholen der andere."

tweed e lid, (bestaand) ongewijzigd .

derde lid, (bestaand) ongewijzigd .

Artikel 2:1:.

eerste lid:
"De regeling van de schooltijden en van de vacantiën, de vast

stelling van het leerplan en van de bij het onderwijs t e
gebruiken boeken en de verdeeling der school in klassen
geschieden door het hoofd der school en, zoo de regeling voor
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.ineer dan eene school gelijkelijk werkt" cloor de hoofden dier
scholen na bespreking m et de gezamenlijke onderwijzers onder
goedkeuring van burgemeester en wethouders en van den
schoolopziener."

tweede lid , (nieuw) :

"Het leerplan geeft den omvang van het onderwijs aan en
de verdeeling van de leerstof over de klassen. Het onderwijs
moet de vakken om vatten, bedoeld in artikel 16, tweede lid. Het

"Ieerplan moet voorts het aa nta l uren aa nwijzen, dat best eed
zal worden aa n elk vak afzonderlijk, alsmede het aa ntal leer
'jaren voor elk vak, en de verdeeling der leerstof over de
verschillend e leerjaren, zoodat een voldoend en ' regelm atig .
voortschrljdend onderwij s in die leervakk en wordt verkregen."

tweede lid, (bestaand) :

"Bij verschil tueschon burgemeester en wethouders en den
schoolopziene r bes list, op verzoek van burgemeester en wet 
houders, de Onderwijsraad .'

Artik el 22.

"Bij de regeling der schooltijden wordt door het vrijgeven
van uitdrukkelijk in de regelin g genoemde uren gezorgd, dat
de schoolgaande kindere n in de schoolloka len of elders gods
dienstonderwijs van de godsdienstleeraren ku nn en geni et en. Die
vrijgeving gesc hiedt in over leg met de godsdienstleeraren .
. Onder voorwaarden, door burgemeester en wethouders in
o verleg m et den schoolopziener te bepal en , worden de school
.lokalen, des noodig verwarm d en verli cht, kos teloos voor dit
.godsdienstonderwijs beschikbaar gest eld .

Bij verschil omtrent het vr ijgeven of de beschikbaarstelling
in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoeld, tusschen
hen die daa rtoe moeten medewerken, beslist Onze Minister ,
die met de uitvoer ing dezer wet belast is."

Art ikel 24.

eerste lid :

"Het hoofd der school wordt bijgestaan door ten minste
'é én onderwij zer, zoodra het aantal schoolgaa nde kinderen meer
dan vij f en tw intig, door ten minste twee onderwijzers, zoo
dra het een en negentig bedraagt."

tweede, derde, vierde en vijfde lid, ongewijzigd.

zesde lid :

"Bij de toepassing van dit artikel wordt tot gro ndslag
genomen het gem iddelde getal kin deren, berekend naar het
aanta l, dat op 31 Maar t, 30 Juni , 30 September en 31 December

.van het onmiddellijk voorafgaan de ka len derjaar als werke lf k
schoolgaande bekend stond. Kinderen, die tijdelijk in de ge·
m eente ver toeven , wonend e in een tent" vaar- of voertuig,
behoeven niet onder dat getal te word en opgenomen."

zevende lid, ongewijzigd.

Artikel 29 bis.

"De volgend e straffen kunnen door burgemeester en wet-
houders aan den onderwijzer word en opgelegd :

Cl. mondelinge berisping ;

b. schriftelijke berisping;

c. waarsc huwing ;

<Z . schorsing met behoud van jaarwedde ;

e. schors ing met stilstand van jaarwedde.

. Van ,het bes luit tot schorsing staat beroep open op den
Onderwij sraad, welk beroep moet worden ingesteld binnen
dertig vrije dagen, te rekenen van den dag, waarop het beo
sluit aan den belangh ebbende ' is toegezonden ."
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Artikel 30.

Achter het tweede lid een nieuw lid in te voegen, luidende:

"In de gevallen, bedoeld in het eerste lid onder b en c, is
het laa tste lid van artikel 29 bis toepasselijk."

Art ikel 59.

eerste lid,

onder 1°. te lezen: '

"de school staat onde r het bestuur van eene ins tolling of.
vereeni ging, die rechtspersoonlijkheid bezit , en de instelling
of de vereeniging en het bestuur geldelijk onafhankelijk zijn
van het aan de school verbon den, 'personeel;"

onder 2°. te lezen:

"het leerplan aan den ,schoolopziener wordt medegedeeld en
niet door den Onderwijsraad als onvoldoende is afgekeurd ;"

onder 3°. te lezen:

"dat onderwij s gegeven wordt volgen s een aan den school
opziener medegedeelden en in een der schoolvertrekken op eene
zichtbare plaats opgeha ngen roost er van lesuren, waarop tevens
de feestdagen en vacantietijden zijn vermeld;"

onde r 4°. te lezen :

"het aantal onderwijzers voldoet aa n de eischen , voor de
openbare scholen gesteld in de artikelen 23 en 24', en . geen
onderwijzer voor langer dan een jaar tijdelij k wordt aangeste ld ;"

onder 5°., ongewUzigd.

hi erach ter in te voegen :

onder 5°. bis :

"de onderwijzers niet benoemd zijn zonder vooraf gepleegd
overleg met den schoolopziene r;"

onder 6°. en 7°., ongewijzigd.

hiera cht er in te voegen:

onder 7°. bis:

"voldaan zij aan de bij algemeenen maatregel van bestuur
zoowel in het belang van de gezondheid als van het onderwij s
vastgestelde regelen omtrent den bouwen de inrichting dor
lokalen, waarin het onder wijs gegeven wor dt , alsmede omtrent
het aantal kind eren, dat daarin mag worden toegelaten;"

hiera chter in te voegen 4 nieuwe alinea's :

"1. Het leerplan geeft den om vang van het onde rwijs aan
en de verdeeling van de leerstof over de klassen, zonder dat "
'wordt ingegrepen in den geest waarin het onderwijs wordt'
gegeve n. Het onderwij s moet de vak ken omvatten bij de wet
aangegeven in artikel 2 onder a- k, tenzij , wat vak k betreft,
blijk e dat de schoo lgaande kinderen daarin elders voldoende
onderwij s ontvangen. Het moet ten minste twee en twintig '
ur en per week wor den gegeven, waarvan ten hoogste twee ,
ur en in het vak, vermeld onde r k van art ikel 2. Het leerplan '
moet voorts het aantal uren aanw ijzen, dat bes teed zal worden
aan elk vak afzonderlijk, alsmede het aantal leerjar en voor
elk vak en de verdeeling der leerstof over de verschillende
leerj aren, zoodat een voldoend en regelm atig voortschrijdend
onderwijs in die leervakken wordt verkregen.

2. Indien de schoolopziener van oordeel is, dat het leerplan
onvoldoende is en het schoolbestuur weigert het te wijzi gen,
kan hij den Onderwijsraad- verzoeken uit te maken, dat net
leerplan niet voldoet aan de wettelijke vereischten.

3. Indien de schoolopziener afwijking van den roost er van !
lesuren of van het leerplan heeft geconstateerd, kan daarin
aa nleiding worden gevonden tot geheele of gedeeltelijk e inhouding
van de Rijksbijdrage. .'

4. Afwijking van den roost er van lesuren kan plaats hebben .
met toestemming van het bestuur en van den schoolopztener."
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tweede lid. .

onder a te lezen':

"waarvan het aantal leerlinge n boven zes jare n, dat als
' werkelijk schoolgaande bekend staat, berekend naa r den maat
sta f in artikel 24 vermeld, in gemeen ten met meer dan 100 000

.. ! ingezetenen mind er dan 100, en in andere gemeenten minder
(dan 40 bedraagt , met dien verstande, dat voor eene school,
.welke reeds eene bijdrage volgens dit artikel genoot, doch
waar het aan ta l leerlin gen beneden onderscheidenlijk 100 of

,40 daalt , dat genot gedurende drie achtereenvolgende jaren
(,niet op dien grond verloren gaat, mits in geen jaar het aantal
'daalt beneden onderscheiden lijk 80 of 30. Op verzoek van
:het bestuur eener school in eene gemeente met minder dan
:;100 000 ingezetenen kan Onze Minister, die met de uitvoering
';dezer wet belast is, den Onderwijs raad gehoord, bepalen , dat
tele school voor die bijdrage in aanmerking komt, ook al
.bedraagt het aantal leerlingen minder dan 40, mits het aantal
niet daalt beneden 25 ;"

'onder b, vervalt.

ondere, .ongewijzigd.

onder d te lezen':

"waarvan blijkt, dat zij gehouden worden als winstgevend
bedrijf, of doorgaans winst opleveren."

derde en vierde lid, ongfJwijzigd .

vijfde lid, onder A, verva lt het slot "mits .
toegelaten." (Zie artikel 5'9, eerste lid, 7° bis.)

leden 6 tot en met 12, ongewijzigd.

Artikel flO, tweede lid:

"Dat toezicht wordt onder ~ijne 'bevelen uitgeoefend door
d~ inspecteurs en de -scliöölopxieners."

i In de volgena~ rtrtikelen vervalt het onderscheid tusschen
':districts- en arrondissementsschoolopzieners, en vallen de
clistrictsschoolopzieners weg.

Arti kel 911 . . . .. . dat 'Van lederen schoolopziener een der
arrondissementen, -waarinenz.

\ , Arti kel 91'ó
vervangen.

• een inspecteur door een schoolopziener

Artikel 92, 'l ste lid, vervalt.

Artikel 92, 7de en 8ste lid, vervallen.

Arti kel 98. In dit artikel worde de 2de helft aldus gewijzigd:

"doen zoowel aan dezen als aan den inspecteur de voor
: stellen, die zij in het belang van het onderwijs achten; doen
-aan den inspecteur de voorstellen, die zij enz."

Art ikel 99, Lste lid, vervalt.
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Bijlage n -, 2. GeheÏJII.

Staatscommissie voor het Onderwijs.

KORTE TOELICHTING

bij den tekst der artikelen door Subcommissie UI
(voorwaarden voor de subsidieering van het

bijzonder onderwijs) voorgesteld.

Artikel O.

lIIet het denkbeeld , dat bU de Staatscommiss ie ingan g vond,
om een Onderwijsraad in te stellen, kon de Sub commissie
zich vereenigen. Haars inzi ens behoort deze een adviseerend
karakter te hebben, en wel in dezen zin, dat niet slechts de
Minist er den Onderwij sr aad, doch deze ook den Minister ee n
voors tel zal kunnen doen. Aan de verant woordelijkhe id van
den Minister wordt aldus niet getornd. Xaast dit algemee ne
karak ter , dat den Raad in onder wijszaken word t toegekend ,
kan de wet hem nog andere fun cties opdragen, gelijk de Sub
commiss ie bijv. voorstelt te doen ten aanzien van aa n onder
wijzers op te leggen straffen (artikel 29bis) en aan onderwijzers,
and ers dan overeenkomstig eigen verzoek, te verl eenen ont
slag (artikel 30), in welke gevall en beroep op den Onderwij s
raad openstaa t.

"Vat de samenstelling en den werkkring van den Raad
betreft, zoo heeft de Subcommissie gemeend slechts enkele
hoofdpunten dienaangaande in de wet te moeten vas tlegg en.
Eene vertegenwoordiging is bedoeld van dat deel van ons
onderwijs, dat geene eigen colleges ter behartiging van zijne
belangen bezit, (zooals senaten, curatoria, enz.); de omschri] vin g'
van het gebied, waarover zijn e werkzaamheid zich uit strekt,
kw am naar (Ie meen ing der Subcommissie het duidelijkst naar
voren in deze bewoordingen : ..alle zaken het lager onderwij s
betreffend e, met inbegrip van het lager vakonderwijs" . Aangezi en
het niet de bedoeling is, dat de Onderwijsraad zal zijn ee n
ambtena ren-college, doch bij de same nste lling rekening za l
kunnen geho uden word en zoowel met de verschill ende takken
van onderwijs als met de ondersche idene richtingen in de
onderwijs wereld, werd het wenschelijk geacht den Raad uit
ten minste negen en ten hoogste vijftien leden te doen bestaan .
Men wa s het er over eens, dat zoowel m annen als vrouw en,
die op onderwijsgebied bekendheid hebben verworven , in d en
Onderwijsraad zouden behooren te word en benoemd.

Artikel 2 bis.

Het bestaande artikel 16 , derd e lid , legt de verpli chting
aan de tot de school toeg elaten kind eren om aan het onderwij s
in alle de aldaar onderwezen vakk en deel te nemen, alleen op,
voor zoover het betreft het openbaar lager onderwijs. Deze
verplichting dient thans ook voor het b~jzonder onderwijs te
worden gesteld, Derhalve moet de bepaling in de wet word en
verp laatst, en scheen invoeging achte r artikel 2 daarvoor het
meest in aanme rking te kom en .

In begin sel acht de Sub commissie niet langer de vrü stellin g
tot deeln eming aan de vakken j en e gerechtvaa rdigd ; zij
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worden derhal ve met de andere vakken van lager onderwij s
op ééne l\jn gesteld, met dien verstande, d;1t het gemeente
bestuur vrijstelling van de verplichting kan verleenen, doch
alleen op grond van ingewonnen geneeskundig advies.

De Subcommissie hecht in die mate a,111 goed gymnastiek
onderwijs, ' da,t z\j aan de Staatscommissie wensent aan te beo
velen op den duur tot algemeene invoering van vak s, met
weglating van vak j, over te gaan.

Artikel 4.

De nieuwe redactie van het tweede lid van artikel 4 gaat uit
van het beginsel, dat scholen van openbaar en van bijzonder
onderwijs gelijkelijk moeten voldoen aan de regelen in het
belang van de gezondheid en van het onderwijs omtrent den
bouwen de inrichting der schoollokalen en het aantal daarin
toe te laten kinderen tè .'stellen. In verband hiermede is in
artikel 59, eerste lid, onder 'ivbie, een nieuw voorschrift opge
nomen, terwijl het bepaalde .in het vijfde lid van artikel 59,
onder A, in fine vervalt De bestaande vrijheid der bijzondere
school om, behoudens de bepaling van artikel 5 der wet, zich
niet aan de voorschriften der Hpg8<'\ring te houden, vervalt
door deze algomeene bepaling niet, vermits geen dwang tot
naleving er van bestaat; alleen houdt z\j, zulks doende, op
gesubsidieerd te worden.

Het slot van het tegenwoordige artikel 4 behoeft niet
behouden te blijven, vermits scholen als daar bedoeld sinds
1906 niet meer bestaan.

Artikel 12.

In de veronderstelling, dat de Staatscommissie zich met het
voorgestelde eerste lid, dat de opleiding beperkt tot die in
kweekscholen en dagnormaalscholen, waaromtrent echter de
voorbereiding berust bij Subcommissie IV, vereenigt, is ook
voor deze onderwijsinrichtingen de financieele gelijkstelling
doorgevoerd tusschen het openbaar en het bijzonder onderwijs.

De vraag, of gemeentelijke kweekecholen behouden zullen
worden, is eveneens meer aan het oordeel van laatstgenoemde
Subcommissie te onderwerpen .

Artikel 12 bis .

'l'en einde de concurrentie tusschen de twee takken van
onderwijs te doen ophouden 'voor wat betreft den leeftijd van
toelating tot de school, stelt de Subcommissie voor het beo
paalde in artikel 19, eerste lid, e, voor zoover het op de toe
letting betrekking heeft, niet slechts voor openbare, doch ook
voor bijzondere scholen te doen gelden. Dit nieuwe artikel
behoort dan eene plaats te krijgen in 'I'itel 1. Mitsdien stelt
de gemeenteraad voor alle scholen in de gemeente den leeftijd
van toelating vast, doch onder goedkeuring van Gedeputeerde
Staten, terwijl door toepasselijk verklaring van het tweede lid
van artikel 19 en de nieuwe redactie van artikel 14, een
recht van beroep op de Kroon aan belanghebbenden wordt
gewaarborgd.

Ar.ikel 14.

Het kwam der Subcommissie gewenecht voor de uitzonde
ringen op het recht van beroep, welke thans nog in artikel
14 zijn opgenomen, niet langer te bestendigen. Een over 
wegend bezwaar tegen een recht van beroep op de Kroon in
de gevallen van artikel 19, eerste lid, Ct, b, c en ä, schijnt
niet aanwezig.

Voor zoover letter l van dat artikel betreft, zij aangetee
kend, dat wordt voorgesteld de goedkeuring van Gedeputeerde
Staten op het ongevraagd ontslag te doen vervallen, doch
daarentegen den betrokkene een beroep op den Onderwijsraad
toe te kennen (artikel 29 bis).

Artikel 16.

De voorgestelde wijziging van het tweede lid beperkt zich
tot opheffing der bevoegdheid van Gedeputeerde t;taten om
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t ijdelij k vrijste lling te vertee nen van de verplich tin g tot het
geven van onder wits in vak j. In aan sluiting aa n hetgeen b~i

artikel 2 bis werd betoo gd, is het duidelijk, dat zoodanige vrij 
ste ll ing niet zoude overeen stemmen met den wen sch om het
gy m nastiek-onderw ijs alge meen in te voere n.

De overbre ng ing van het derde lid naar artikel 2 bis is
aldaar verklaard.

Ar tlk el 19.

Het bepaalde ond er letter e van dit artikel beperkt zich na
het nieuwe voorschrift van art ikel 12 bis tot de vas tstelling door
den geme enteraad van den leeftijd , waar op de kinderen de
openbare school moeten verlate n . Eene rede n om de bepaling:
ook van dezen leeftli d aa n de besture n der bijzondere scholen
te ontnemen en bij den gemeenteraad over te bre ngen, achtte
de Subcom missie niet aa nwezig.

Gelijk reeds bij ar tikel 14 werd toegelicht behoort het
bepaalde ond er letter f te vervallen, in verb and met het nieuw
opgenome n lid van art ike l 30, dat bij onge vraagd ontslag een
rech t van beroep geeft op den Onderwijs raad.

Artik el 20.

Ofsch oon de Subcomm iss ie van oordeel is, dat art ike l 1Ö,

eers te lid , niet behoort te word en gewijzigd , vermits dit in
breeden zin dient te worden uitgelegd, ziet zij toch niet over
het hoofd, dat opricht ing en in standhouding van uiters t klein e
openbare scholen ongewensch t kan zijn . Evenwel ook opheffing
van zooda nige schooltjes kan bezwaren meebre ngen . In beide
gevallen dienen waarborgen te worden gevonden of uitgebreid.
De Subcomm iss ie ziet alleree rst eene verbetering in ruimere
toekenning van het recht van beroep op de Kr0 6n, zoodat zij
in artikel 14 voorstelt de aldaar uitgezonderd e gevallen, in
alt. 19 ond er de letters a , IJ, C en cl voorzien , ook in hoogste
instantie voor beslissing vatbaar te verklaren.

Voorts ach t de Subcommissie het gewe nscht om na ast het
voorsch ri ft van artikel 16, vierde lid, krachtens hetw elk
naburige gemeenten met in ach tn eming van de bepalingen der
Gem een tewet , zich kunnen veree nigen om eene gem een 
schappelijke school te stichte n of in stand te houden en
regelen omtrent toelating van kinderen uit de andere ge
meen te op de school vast te stellen, eene dwingend e bepaling
met gelijke strekking op te nem en en de hun teering daarvan
aan Gedep uteerde Staten toe te vertrou wen; bij deze onvri]
wi llige sa menwerking kunnen uiteraard de bepalingen der
Gemeentewet gee ne toepassing vinden .

Artikel 21.

Het schee n der Subco m m iss ie eene verbete ring toe de
regelingen wel ke artikel 21 thans aan het schoolhoofd of de
schoolhoofden ter vaststelling toevertrou wt onder goedke uring
van gemeentebestuur en schooltoezicht, voor het vervolg
sleehts van krac ht te noen zijn, indien het ond erwij zend
personeel met het hoofd of de hoofden daaro ver een e beo
sprekin g heeft gehad. Met m eer grond nog mag hiertoe een
voors te l ged aan worden, indien besloten wordt, dat alle ond er 
wij zers dezelfde akte zullen m oet en bezitten. Het ligt natuurlijk
ni et in de bedoeling, dat de hoofden van alle scholen in de
gemeente met alle onde rwijzers dier scholen te za me n eene
bespreking zu llen houd en. Het woord "meerdere" is als een
germanisme veranderd in "meer dan eene" ,

Teven s worde hier opgeme rkt, dat vermits de Subcom missie
bU art ike l 90 zal voorst ellen in het vervolg het Rijksschool
toezich t uitslu itend op te dr agen aan in specteurs en schoo l
opzieners, dit artikel het eerste is, waar de "districts·school ·
opziener" plaats maakt voor den "sc hoolopziener"; elders zal
deze verande ring ook plaats vinden, als van den arro ndisse
ments-schoolopz iener sp ra ke is.

De Subcom m iss ie, er naar strevend om waa r doenlijk
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gelijkstelling tusschen openbaar en bijzonder onclerwij s te be
vord eren , heeft gemeend, dat de omschrij ving van het leerplan
voor de bijzo ndere school, welk e zij in artikel 59 wensch t in te
voegen , en aldaa r toelich t , ook voor het openb aa r onderwijs
ni et kon word en gemist. Men vind t die omschrij ving in het
nieuw voorgestelde tweede lid van art ikel 21; zij wijkt in geen
anderen zin van de bij het bijzonder onderwijs gek ozen 1'01'

ruul eering af, dan door den aard van het openbaar onderwijs
word t geboden.

Het bes taande tw eede lid kent een beroep op den Minister
toe; de Subcom missie is van oordeel, dat het doelmatiger is
de beslissing, evenals zij ten aa nzi en van het bijzond er onder
'wijs voors te lt, ook hier te leggen in handen van den Onderw ils 
r aad , en wel op verzoek van burg emeester en wethouders.

Ar t ikel 22.

Evenals de St aatscomm issie (notulen blz . 102) kon ook de
Subcommissie zich ten aa nzien van ar tikel 22 vere entgen m et
h et bek ende amendeme nt-Bos-Röer,r.. De voorgestelde wij zigin g
ten aa nz ien va n het vorige artikel maakte eenige redactie
wijzigingen in het laats te lid noodzak elijk.

Artikel 24 .

Door in het eerste lid van dit artikel het getal 40 te ver
anderen in 25 wordt thans imperatief bepaald, da t reeds dan
een tweede onderwijzer aanwezig moet zijn. De pract ijk was
in t ussch en ree ds aldus, va ndaa r, dat de sprong van 25 op 91
slech ts schij nbaa r zeer groot is .

Ten aan zien va n het zesde lid van art ikel 24 wordt voor
ges te ld voortaan ni et m eer den dat um van 15 Jan ua ri met
alle da araan kl evende bekend e bezw ar en, to t grondslag te nem en
van het getal kind eren voor de toepassing van dit artikel, doch
te rug te keeren to t het oors pronke lijk voorstel van Minister
l\I A CK AT van 1889 en het ge middelde te bereken en naar he t
aa ntal k inderen da t aanwezig is op den laatsten dag van elk
kwartaal. Het toe nmalige bezwaar, dat 's zom ers de sch olen
leegliepen , te n gev olge \vaarva n het aantal kinderen op één
onderwijzer te groot zou worde n, is thans vervallen door de
werking van de Leerpl ich twet.

Art ikel 29bis.

Het kwam der Subco mmissie ge wen sent voor de rechtspositie
van den ond er wijzer te versterke n . Zij m eent hi ertoe te geraken
door eene opklimmende reeks van st ra ffen in de wet op te
nemen, die den openba ren ond erwijzer s lechts door burgem ees ter
en wethoud ers, kun nen worden opgelegd. Ten einde eene be
hoorlijke behandeling der zaak te beter te verzekeren, s taat
beroep ope n op den Ond erwij s raad, doch ui tslu iten d in de
gevallen ond er 0, en e omschreven, nl. wanneer schors ing hetzij
m et behoud, hetzij m et st ils tand van jaarwedde is uit gesproken .

Artikel BO.

Gelijk reeds bij ar tikel 19 , eers te lid, t, werd ver meld , za l
de goedkeur ing va n het ongevraagd verleend ontslag niet meer
beruste n bij Gede puteerde Staten. Daarentegen is door toepas
se lij kverkla ring van art ikel 29bis, laatste lid, den onts lagene
de gelege nhe id geboden in beroep te gaa n bij den Onder wij sraad.

Artikel 59.

eerste l id .

onder 1°.

Ten einde zooveel m ogelijk te voorkome n, dat de bljzoudere
school tot eene ond erneming va n h et onder wijzend personeel
word t gemaakt, is aa n de voorwaarde, welke th a ns reeds
ond er 1°. wordt gesteld, de nieuwe eisch toege voegd , dat noch
de instelling of de vereeniging noch het bestuur daarvan gel
delijk afhankelijk mag zij n va n het aan de school verbonden
personeel.
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onder 2°.
De Subcommissie heeft getracht eene oploss ing te vinden van

het moeilij ke vraagstuk ten aanzien van het leerplan der
bijzonde re school. De voorstanders van de vrl]e school zouden
niet kunne n toestemmen in eene voorafgaand e goedke ur ing
va n het leerplan hunner school, en z\j die er op wijzen, dat
het Rij kss ubsidie aanmerkelijk zal worden vergroot, meenen
die goedke ur ing als controle-middel op de deugdelijkheid van
liet onde rwijs niet te kunnen missen. Door hetgeen onder 2°.
wordt voorgesteld, in onderling verband met de 4 nieuwe alinea 's
achter ïO. bis, vleit de Subcom missie zich den weg tot ver
zoen ing te hebben aangewezen . "Naast den reeds thans in de
wet voorkom enden eisch, dat het leerplan den schoolopziener
moet worden medegedeeld is deze nieuwe ingevoegd, dat het
nie t door den Onderwijsraad als onvoldoe nde is afgekeurd . In
het tweede der nieu we alinea's wordt den schoolopziener de
bevoegdheid gege ven om beroep in te ste llen bij den Onder
w lis raad, indi en hl] van oordeel is, dat het leerpl an on vol
doende is, (1. w. 11 . nie t voldoet aan de omsc hrijving die in de
eers te alin ea er van wordt gege ven. De zekerheid, dat deug
delijk onde rw ijs wordt gegeven, wordt aldus verkregen, overleg
met den schoolopziener wordt niet uitgesloten, integendeel
ondersteld, doch de beslissing wordt in elk twijfelachtig geva l
in handen gelegd van een onpartijdig college . Eene nadere
toelichting van dit systeem vindt men b\i de 4 nieuwe alinea's.

onder 3°.
Dit onderde el onde rging geene andere wijziging dan eene

die in verban d staat met de in het eerste der nieu we alinea's
samengevatte oms chrij ving van hetg een in het leerplan moet
voorkome n.

onder 4°.
De Subcommissie achtte het gewenecht onder de voorwaarden

ook op te nemen wat ten aanzien van het openbaar onderwijs
bepaald is in het derde lid van ar t . 24; zoodoende zal aan
beide soorten van schol en het aanta l onderwijzers met ver 
plichte hoofdakte gelijk zijn . Men bereikt dit het eenvo udigst
door onde r 4°. de woorden "het derde lid uit gezonderd" te
sch rappen.

onder 5'\ bis.

Eene geheel gelljke wij ze van benoeming van de openbare
onderwijzers en van de bijzondere is niet mogelijk , verm its
lJU de eerst e categorie aan de benoemi ng eene voordracht
voorafgaat, terw ijl b\j het biizonder onderwijs de benoeming
terstond plaats heeft . Het kwam der Subcommissie echter
doelmatig voor, dat de benoeming niet zal geschieden zonder
vooraf gepleegd overleg met den schoolopziener. Onder "onder
wijzers" is ook hier het hoofd der school begrepen.

onder 7°. bis.
In ver band met de beslissin g, dat de geldelijke voorziening

van het bijzonder onderwijs niet meer zal geschieden overeen 
komstig eene schaal van bijdragen, gelijk th an s in ar tikel 59,
vijfde lid, A, voorkomt, zullen ook de slotwoorden aldaar niet
meer op h unne plaa ts zijn . Mitsdien is, in aans luiting teve ns
aan de gewijzigde redactie van ar tikel 4, eene opneming van de
aan het slot van het vijfde lid, A, gestelde voorwaarde onde r
7°. bis noodzakelijk.

De 4- nieuwe alinea's .
1. Gelijk reeds bij het voorgestelde ad artikel 59, eers te

lid, 2°., werd betoogd, wordt th an s voorgesteld de omschrijving
van het leerplan in de wet vast te leggen. Ten einde de
vrijheid van het bijzond er onderwij s te waarborgen, wordt
ui tdrukkelijk voorgeschreven, dat niet wordt ingegrepen in
den geest, waarin het onderwijs wordt gegeve n.

Voor het overige sluit de inhoud van de eerste ali nea zich
aan bU hetgeen tha ns in het eerste lid onder 2°. en 3°.
voorkomt, met dien verstande, dat ook vak j onde r de ver
plichte vakken van onderwij s is opgenomen, en dienovereen-
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korristig het muumum aan tal lesuren van 20 op 22 is gebracht.
De reden, waarom vak j niet meer van de andere vakken
behoort te worden onderscheiden, is toegelicht bti de artikelen
2bi8 en 16.

2, 3 on 4. De overige nieuw voorgestelde alinea's behoeven
na hetgeen reeds werd opgemerkt geene nadere toe lichting ,
Ook afwijking van den rooster van lesuren , zoo zU door den
schoolopziener wordt gecons tateerd, kan tot geheele of ge
deeltelijke inhouding van de Rljksbijdrage aanleiding geven:
Door dien rooster wordt thans verzek erd, dat het minimum
aantal lesuren voor elk vak bij het leerplan vastgesteld, ook
gegeven wordt ; derhalve een waarborg te meer voor de naleving
VRn het leerplan, waarvan de lesrooster de resumtie is. Daar
die afwijking niet eene bestu nrsdaad is, en onder zekere
omstandi gheden ook zeel' onschuldig kan zUn, moet den Minister
ten aanzien VRn de inh oudin g van de bljdm ge eenige
vrijh eid worden gelaten. Do vierde alinea geeft do mogelijkh eid
om van de regeling af te wijken, indien do practijk dit
ver eischt,

tweede lid .

onder a.
Ten aanzien van de vraa g, hoeveel kind eren eene bijzondere

school moeten bezoeken, alvorens zij voor de Rliksbljdrage in
aanmerking komt, heeft de Subcommissie de voorkeur gegeven
aan het voorstel van den Heer DE BEAUFOHT (notulen blz. 130),
die een minimum van 40 kinderen wenscht, met de mogelijk
heid, krachtens mini st erieele beslissing, tot een getal van 25
af te dalen , welke beslissin g alleen kan worden genomen, den
Onderwij sraad gehoord. Slechts in één opzicht wijkt het voorstel
der Subcommissie af van dat van den Heer DE BEAUFORT, nl.
door voor gemeenten met meer dan 100000 ingezetenen een
minimum van 100 kinderen voor eene ges ubsidieerde school
te eisenen. In dit laatste geval mag in geen jaar het aantal
dalen beneden SO, en voor de kleinere gemeenten niet beneden 30
(behoudens den reeds vennelden slotzin). De geta llen 80 en 30
zijn gekozen, omdat zU ongeveer overeenstemmen met de
bestaand e verhouding 25 en 20 .

onder b.

De Subcommissir achtte het niet billijk , dat scholen, waar
meer dan f SO schoolgeld wordt geheven, van elk subsidie zijn
uitg esloten. Zoodanige scholen ku nnen bij zonder goed ingericht
worden, en van groot nu t zijn. Tegen misbruik wordt gewaakt
door de nieu we redactie, die de Subcommissie bU het eerste
lid onder 1°. van dit artikel heeft voorgesteld, en voorts, doordat
de bedoeling van deze bepal ing reeds genoegzaam tot ha ar
recht komt door het bepaalde onder el van ditzelfd e lid, vooral
nu hieraan nog eenige woorden zijn toegevoegd, die de str ekking
nader omlijnen.

onder ä .

De aanvulling, die bU het onder d bepaalde wordt voorgesteld,
is in het hierboven onder b vermelde, voldoende verklaard.

u[jfele Ziel.

De weglating aan het slot van letter A werd reeds verklaard
bi] het voorgestelde onder 7°.bis van het eerste lid.

Artikel 90 en volgende.

In overeenstem ming met den algemeenen wensch der Sta ats
commissie om het Rijksschooltoezicht te beperken tot inspec
teurs en schoolopzieners, heeft de Subcommissie schem at isch
aangegeven in de artikelen 90 en volgende, dat het onderscheid
vervalt' tu sschen distri cts- en arrondis sements-schoolopzieners,
en de distri cts-schoolopzieners wegvallen.

Is eenmaal in de Sta atscommissie tot deze wijziging besloten,
dan kan eene eventueele Subcommissie voor de Redactie de
geheele wet gemakkelij k op dit punt met de beslissing in
overeenstemming brengen.
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Bijlage n -, 3.

Bestaand art. -i8, eerste
lid, 1°., a en b, alinea's
1 tot en met -i.

Bestaand art. -i8, eerste
lid, 1°., b, alinea's 5 tot
en met 7.

Bestaand art. !S, eerste
lid, 1°., b, alinea 8.

Geheilli-.

Staatscommissie voor het Onderwijs.

Voorstel van Subcommissie III betreffende de
splitsing van het bestaande artikel 48

in onderscheidene artikelen.

Art ikel 48 (nie uw) .

Door het HUk wordt over elk dien stjaar aan de gem eente
eene bi jdrage verleend:

Ct. voor elk hoofd eener school en voor elk der onder
wijzers, die het hoofd der school bijstaan, voor zoover die bij
stand volgen s artikel 24 verplicht is, de minima-j aarwedden ,
waa rop zij volge ns artikel 26 aanspraak hebben;

b. indi en het aan de school verb onden onderwij zend per 
soneel . het minimum van onderwijzers, bij artik el 24 gesteld,
overschrijdt :

voor scholen van meer dan vier ' en twintig en minder dan
een en veer tig leerli ngen, voor één onderwijzer de minimum
jaarwedde, waarop hij volgen s artikel 26 aanspraa k heeft;

voor schole n van meer dan veertig en minder dan dri e
hon derd tien leerlingen, tw eeh onderd zestig gulden voor één
ouderwijzer ;

voor scholen van drieho nderd tien en meer leerlingen, twee
honderd zestig gulden per onderwijzer, voor ten hoogste tw ee
onderwij zers .

Artikel 48 bis (nieuw) .

Indien het onderwijs om vat, behalve de vakken a-k, teven s
gedurend e ten minste tien uren per week ten minste twee der
vakken onder T, In en n en het vak onder 1) van artikel 2
genoemd, of, voor zooveel de school uitslu iten d door meisjes
wordt bezocht, ten minste drie der vakk en onder I, 111" n en
]J 'van artikel 2 geno emd, bedraagt de in het vorig artikel.
onder b bedoelde bijdrage:

voor scholen van negentig en mind er .leerlingen, voor één
onderw ijzer de minimum-jaarwedde, waarop hij volgens artikel 26
aa nspraak heeft;

voor ' scholen van een en negentig tot en met eenhonderd
negen en negentig leerlingen , voor twee onderwijzers en voor
scholen van t weehonderd en meer leerlingen, voor dri e onder
wijzers de minima-jaarwedden, waarop zij volgens artikel 26
aa nspraak hebben .

Artik el 48 ter (nieuw).

Indi en de SdlOOI omv at hetzij ten minste negen achter een
volgend e leerj uren , hetzf ten minste dri e tot acht achteree n
volgend e leerjaren, welk e geacht kunnen worden overeen te
komen met een gelij k aa ntal der hoogste leerjaren van de
scholen met negen achtereen volgend e leerjar en, en het onder
wijs aldaa r in te n min s te drie der vakken, onder I, m, n e n
]J van artikel 2 geno emd gezamenlijk in ieder der hoogste dri e
klassen ten minste gedurende acht uren per week wordt ge-
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geven aan ten minste achttien leerlingen in die drie klassen te
zamen, bedraagt de in artikel "18 onder b bedoelde bijdrage voor
scholen van negentig en minder leerlingen, voor drie onder
wijzers, voor scholen van een en negentig tot en met een honderd
negen en negentig leerlingen, voor vier onderwijzers en voor
scholen van tweehonderd en meer leerllngen, voor vijf onder
wijzers de minima-jaarwedden, waarop z~j volgens artikel 26
aanspraak hebben.

Artikel 48 quater (nieuw).

Bovendien wordt voor elk der mannelijke in de drie voor
gaande artikelen bedoelde onderwijzers, die het hoofd der school
bijstaan, mits zij den leeftijd variaólit en twintig jaren hebben
bereikt en hetzij gehuwd zijn, hetzf als weduwnaar inwonende
minderjarige kinderen hebben, door het R~jk aan de gemeente
over elk dienstjaar verleend eene bijdrage van vlif en twintig
gulden.

. . .~ -

Artikel 48 quinquie« (nieuw).

Indien het aantal leerlingen in de hoogste drie klassen der
scholen, bedoeld in artikel 48 ter, beneden 18 daalt, gaat voor
eene school, welke reeds pene bijdrage'volgens genoemd artikel
genoot, dat genot gedurende drie achtereenvolgende jaren niet
op dien grond verloren, mits in geen jaar het aantal daalt
beneden 12.

' Voor de toepassing van het bepaalde bij genoemd ' artik-el
blijven leerjaren boven dat, hetwelk geacht kan worden het
negende leerjaar eener lagere school te zijn, buiten aanmerking.

Artikel 48 eexiee (nieuw).

Indien de bijdragen 'bedoeld in de artikelen ,48 tot en met
48 quater verschuldigd zijn. over gedeelten van een jaar, wordt
voor de berekening het jaar op 360 en de maand op 30 dagen
gesteld. Indien bij de berekening van het aantal volgens den
maatstaf van artikel 24 verplichte onderwijzers, leerlingen
beneden de zes jaren zijn meegeteld, wordt voor de vaststelling
van de in artikel 48 onder Cl bedoelde bijdrage het aantal
verplichte onderwijzers berekend, gelijk dit zijn zou, indien
deze leerlingen buiten aanmerking waren gelaten. Eveneens
blijven voor de berekening van de bijdrage bedoeld in de arti
kelen 48 onder b, 48 bis en 48 ter de leerli.ngen beneden de
zes jaren buiten aanmerking.

Artikel 48 septiee (nieuw),

Door het Rijk wordt bovendien aan de gemeente eene bijdrage
verleend van vijf en twintig ten honderd van de kosten wegens
het stichten, verbouwen of aankoepen van schoollokalen, voor
zoover die niet komen ten laste van anderen of op andere wijze
worden gevonden. Wordt voor het stichten van schoollokaren
grond gebruikt, die eigendom der gemeente is, dan wordt de
waarde van dien grond door drie deskundigen op kosten van
de gemeente bepaald. Van die waarde wordt vijf en twintig
ten honderd uitgekeerd, waarop aanspraak wordt verkregen in
het jaar, waarin de schoollokalen voltooid worden opgeleverd.

Artikel 48 octiee..(nieuw) .

Voor de in de artikelen 48 tot en met 48 qua ter vermelde
bijdragen komen niet in aanmerking de scholen ' waar de op
brengst der schoolgelden èene inkomst oplevert van gemiddeld
tachtig gulden of meer per leerling en per ' jaar.

Voor de berekening daarvan dient tot grondslag het aantal
leerlingen, waarnaar, volgens den maatstaf in artikel 24 ver
meld, het aantal onderwijzers geregeld wordt.

Voor die bijdragen komen mede niet in aanmerking de
scholen, waar, bij vacature in het onderwijzend personeel,
tusschen het ontstaan daarvan en de aanvaarding zijner
betrekking door den benoemde, een langere t~jd verloopt dan:
wat het hoofd der school betreft, van zes maanden, wat de
overige onderwijzers betreft, van vier maanden.

Bestaand art. 48, eerste '
lid, 1°., c, alinea 1.

Bestaand art. 48, eerste
lid, 10.,c, alinea 2, eerste
en tweede volzin.

Bestaand art . 48, 'eerste
lid, 1°.,c, alinea 2, derde,
vierde en vijfde volzin.

Bestaand art. '48, eerste
lid, 2°.

Bestaand art. 48, tweede,
derde. vierde en vijfde
lid. '
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Bestaand art. 48, zesdelid.

3

Indien niet is voldaan aan den eisch, in het voorgaande
lid gest eld, kan door Ons, in bijzondere omstandigheden, \' 0 0 1'

een bepaalden tUd ontheffing worden verleend , indi en het
gemeentebestuur vóór het einde van het jaar, volgende op dat,
waarin de vacature had moeten zijn vervuld, een daartoe
strekkend verzoek aan Ons indient.

Artikel 41'1 uooies (nieuw).

Voorschriften omtrent de ui tvoering der bepalingen van de
artikelen 48 tot en met 48 octies worden bij algemeenen maatregel
van bestuur gege ven, met inachtneming van het beginsel, dat,
behoudens aan vulling of terugbetaling na afloop van het dienst
ja ar, de uitkeerin g der bijdrage geschiedt :

ct. bij voorsch ot :
die, in artikel 48 onder a. bedoeld, naar het aan tal onder

wijzers dat ingevolge het bepaalde bij de artikelen 23 en 24
aan de school moet verbonden zijn;

die, in de artikelen 48 onder IJ, 48uis, 48ter en 48quater
bedoeld. voor zoover het aantal op 1 Januari van het dienstjaar
aan de school verbonden onderwitzers voor die bijdrage in
aanmerking komt;

IJ. die, in artikel 48septies bedoeld, in verband met de be
ta liugs ter mi jnen, of nadat de aans praak is verkregen.
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Bijlage n'', 4. Geltehn.

Staatsoommissie voor het Onderwijs.

Amendement Ter Laan op het voorstel van Sub
commissie Hl betreffende de splitsing

van artikel 48 der wet op het
Lager Onderwijs.

Artikel 48bi s (nieuw).
"Indien het onderwijs in ieder der hoogste drie klassen om

vat, behalve de vakken a-k, tevens gedurende ten minste
acht uren p,~r week ooor ten min ste achttien Ieerlinçen. in die
drie kiaesen te zamen ten m inste twee der vakken onder l, in.
en n en het vak onder p van artikel 2 genoemd, of, voor zoo
veel ' de school uitsluitend door mei-j es wordt bezocht , ten
minste drie der vakken onder i , 111, 11 en p van artikel 2 ge-
noemd, bedraagt enz. (verder gelijk het artikel) .
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Bijlage n -, 5. G ebehn.

Staatseemmissie voor het Onderwijs.

Voorstel van Subcommissie III
omtrent het Bewaarschoolonderwijs.

Art. 1. Van wege de gemeente kunnen, mits naar gelijken maatstaf,
geldelijke bijdragen worden toegekend aan binn en de gemeente
gelegen bewaarscholen, indien:

10. de school s taat onder het afzonderlijk bestuur van eene
rechtspersoonlijkheid bezitt ende instelling of vereeniging ;

2°. de instelling of de vereentging geldelijk onafhankelijk
is van het aan de school verbonden person eel;

3°. o. a. de volgende werkza amheden daarin worden verr icht :
a. spelen, vooral dienstbaar gemaakt aan iichamelijke ont

wikk eling; b. aanschouwingsoefenin gen tot ontwikkeling der
zin nen en tot het verwerven van kenni s uit de omgeving ;
c. oefeningen van de hand; d. het aanbrengen van begrippen
van kleine hoeveelheden ; e. vertellen: [, zingen op gehoor;
y . spreekoefeningen ; het leeren van kind erversjes;

4°. zU onder het hoofd staat van eene vrouw, in het bezit
eener akte van bekwaamheid voor bewaarschoolh ouderes;

5". aan het hoofd van elke klasse staat eene onderwij zeres ,
die bijgestaan kan worden door helpsters ;

6°. de school steeds toegankelijk z\j voor de leden van de
plaatselijke commissie van toezicht op de bewaarscholen;

7". de school voldoet aan de overige eischen die het ge·
mee ntebes tuur heeft gestelcl.

Art. 2. Besluit het bestuur eener gemee nte zelve oene bewaarschool
op te richt en en daarin bewaarschoolonderwij s te doen geven,
dan moet zoodanige school voor het minst voldoen aan de
vereischten in het vorig artikel voor bijzondere bewaarscholen
gestelcl.

In dat geval ontwerpt het bestuur eene bewaarschoolinrich
tin g voldoende om alle in de te rmen vallende kinderen in de
gemeente toe te lat en. Indien deze kinderen bijzondere, aan
de voor de gemeentebewa arschool gestelde eisenen voldoende,
bewaarscholen bezoeken, word t aan de besturen dier scholen per
leerling uit gekeerd wat door de gemeente per leerlin g zou zijn
uitgegeven, indien allen de openbare school hadden bezocht,
na aftrek van hetgeen aan schoolgeld zou zijn geheven. Is
voor de toelating der gemeentebe waarschool een bepaalden
leeftijd gesteld, dan komen voor die uitkeering : alleen die
leerlingen in aanmerking welke dien leeftijd hebben bereikt.

Het hoofd der openbare bewaars chool wordt door den Raad
benoemd uit eene voordracht van Burgemeester en Weth ouders
van twee personen. Het overig personeel wordt door Burgemeester
en Wethouders aangesteld .

De gemeenteraad ste lt met inachtneming van dit art ikel
eene verordening voor het bewaarschoolonderwij s vast.

Toelichting.

Uwe Subcommissie is ten aan zien van het bewaarschool
onderwijs niet tot eens temmigheid kunn en geraken. Hare
meerderheid was van meening dat het wenschelijk was zich
zich zooveel mogelijk aan te sluiten aan den bestaanden toe
stand, en aan die school niet het karakt er toe te kenn en van
leer-, maar van bewaarschool. Zij meenden dat dit niet alleen
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om paedagogische redenen wenschelijk was, maar niet mind er
om redenen van flnancieelen aard. Krijgt deze soort scholen
het karakter van leerschool, dan is het plicht om, zij het ook
na verloop van zekeren termijn, haar overal in te voeren,
he tgeen de publi eke kas op enorme kost en zal te staan komen.

Zij meende dat de bewaa rschool meer op de behoefte van
gezinn en dan op behoefte van het onderwijs berust, en dat
derhal ve allereer st de gezinnen zelve zich, in hun belang, tot
het oprichte n ervan gedrongen zullen gevoelen. Zoolang die
school geheel particulier is, behoeft de wetgever er zich niet
mee te bemoeien.

Indien echter de gemeente raad oordeelt dat steun uit de
publieke kas noodig is, behoort zorg te worden gedrage n, dat
die ste un alleen verleend wordt aan scholen, die aan zekere
eischen voldoen, "en dat aan alle zoodanige scholen een sub
sidie naar gelijken maatstaf verstr ekt wordt. Vermits op dit
standpunt de bewaarschool tevens gemeentezorg is, behoort
het Rljk zich met de subsidie niet in te lat en.

Het is op deze beginselen, dat het voorgest elde artikel 1
berust.

Meent de gemeente dat zij zelve de taak in handen moet
nemen, dan is daar op zich zelf natuurlijk geen bezwaar tegen.
De door haar in te richten school zal dan ten minste moeten
voldoen aan bij de wet vastgestelde eischen. Zij zal strengere
eischen kunnen ste llen. Het werd niet noodig geacht de bekende
neutraliteitsclausule onder de wettelijke eischen op te nemen,
omdat de bewoordingen waarin die vervat is voor de inrich
tin g eener bewaarschool een vreemden indruk maken en in
vele gemeenten uiteraard stee ds leerkrachten van een bepaalde
gezindheid (protestantsch of Roomsch-Katholiek) noodig zullen
blijken te zijn . Bezwaar is daartegen niet , wanneer de par-

.ticuli eren het recht verkrijgen op een subsidie uit de ge
meentekas, tengevolge waarvan eenerzijds de gemeente el
belang bij heeft haar school zoo brui kbaar mogelijk voor allen
te maken, an derz ijds de particuli eren door eigen scholen op
te richten in eigen behoeften zullen kun nen voorzien.

Wil men op het gebied van het bewaarschoolonderwijs strijd
vermijd en, dan zullen de bijzondere scholen naar clenzelfden
maatstaf moeten worden ges ubsidieerd, en' zal, als maatstaf,
kunnen worden genomen hetgeen elk kind aan de gemeente
zou kost en, indien allen die in den leeftijd vallen de openbare
school bezochten.
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Bijlage n -, 6. GeheiD•.

Staatscommissie voor het Onc1erwijs.

PUNTEN
voor de regeling van het bewaarschoolonderwijs,

aan de Staatscommissie medegedeeld door
Mr. Tydeman.

I. Het van gemeentewege gegeve n of ges ubsidieerde be
waarschoolonderw ijs moet aa n b\i de wet gestelde eischen
voldoen . Die eischen betreffen den leeftij d der kind-eren, de
leerkrachten, den om vang van het onderwijs en van de overige
verric hti ngen in de bewaarschool, cle Iocaliteiton met toebe
hoeren, terwijl bovendien he t toezic ht wettelijk geregeld zal
moeten worden.

IJ. In elke gemeente, waarvan de kom meer dan 1000
(2000) inwo ners heeft, worden van gemeentewege een of meer
bewaarscholen ingericht en in stand geho uden, voor zoover
niet bHikt , dat door an deren in de behoefte aan bewaarschool 
onderwijs is voorzien. Vrijstelling van deze verp lichting, hetzij
als overgangsbepaling, hetzij op grond van abnormaleomstan,
digheden, zal gege ven kunnen worden.

IJL Ind ien het gemeentebestuur niet aan de s ub II bedoelde
verp lichting voldoet , voorzien Gedeputeerde Staten hierin en
trekken de nooclige gelden daa rvoor uit op de gomeentebe
grooting.

IV. Bijzondere bewaarscholen worden ui t de gemeentekas
gesubsidieerd, naar den maatstaf van den kostenden prijs van
het bewaarschoolonderwils in de gemeente en van het aantal
schoolgaande kinde ren . De kostende prijs wordt berekend per
kind en op den gron dslag van het bestaan van slechts één
Boort bewaarschool in de gemeente.

V. De ui tgaven voor het bewaarschoolonderwijs worden door
het Rijk aan de gemeente vergoed .

VI. Voor de oprichting van bijzondere bewaarscholen is
medewerking van het gemeentebestuur noodig. De inrichting
geschiedt onde r toezic ht van het gemeentebestuur. Bovendien
is er een voortduren d toezicht op alle bewaar scholen door eene
commissie, welke wordt gekozen door alle ingezetenen, die
op I Januari een of meer kinderen van 3-5 jaar hebben .

VII. De gemeentebesture n benoemen de leerkrachten voor
de gemeentelij ke bewaarscholen. De besture n der bij zonder e
bewaarscholen benoemen de leerkrachten voor de bijzondere
bewaarsc holen. In beide gevallen na overleg met de Commiss ie
van toezicht. De salarissen zijn gelijk in de gemee ntelijke en
in de bijzondere bewaarscholen.

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1913 Commissie-Bos, verslag, subcommissie 3 onderw, 1915-04-27

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



2

VIII. De wet. regelende de eischen, waaraan bewaarscholen
m oeten voldoen, stelt geerierl ei eisch, die betrekking heeft op
de godsdien stige overtuiging der kinderen of van de ouders
der kinderen.

IX . In gemee nten, waar alleen bijzondere bewaarsc holen
zijn , moeten deze scholen voor de kinderen der ingezetenen,
zond er ond erscheid van godsdienstige gezindte, toegankelijk zijn.

'l'OELlCHTJNG.

Het voorstel gaat uit van het denkbeeld, dat eene alq emeene
voorziening in de behoeften aan bew aarscholen , volgens goede
beginselen, op eenvoudige wijze ing ericht, wen schelijk is. Uit
tw eeërlei oogpunt: 1°. als hulp bij de opvoeding der kinderen
te verleenen aa n hen , die niet of slechts gebrekkig aan redelijke
eische n daarbij kunnen beant woorden ; 2°. als voorbereiding
voor de gewone lagere school op welke, na de bewaarschool,
m et meer vrucht en mind er tijdverlies het gewoon lager onderwij s
zal kunnen gege ven worden . Men moge betreuren, vat niet
alle oud ers zalven deze taak del' eerst e opvoeding kunnen ver
vullen , de maatschappelijk e toestand en laten dat niet toe, zoodat .
m en de huisgezinnen in het belang van eene niet- verwa arloozing
der prill e jeugd hierbij moet help en door hun geschikte bewaar
scholen aan te bieden. Deze. zullen echter geensz ins kost eloos
behoeven te zijn voor hen die niet onvermoge nd zUn.

Algem eene voorziening kan m. i. all een verkregen word en
door dA oprichting van bewaarscholen aan de gemee n ten als
taak op te leggen. Behoudens uitzonderingen voor gemee nten
of gedeelten van gemeenten, waar de verspreidheld der bevol
king het bezoek der bewaarscholen van zeer jeugdige kinderen
belet , bestaat overal de behoefte aan voorziening. Maar lang
ni et overal bestaat het initiati ef en de wil, om ter zak e van
het algemeen belan g eener behoorlijke aanvangsopvoeding, de
hand aan den ploeg te slaan en eene aan red elijke eischen
voldoende bewaarschool in te richten, Indi en dit in hoofdzaak
aan het par ticulier initiatief wordt overge laten, zal algem eene
voorzi ening n iet verkregen worden.

Is men voorts van meening, dat in de bewaarschool geene
richtingen moeten vertegenwoordigd worden, doch het algemee n
opvoedend karakter voor kinderen van 4-:-6 jaar b, v. tot zijn
recht m oet komen, - waarbij niet naar ontho uding of naar
neutraliteit te n aanzien van den godsdienst behoeft te wor den
gestreefd, - dan behoeft de inrichting van gem eentewege voor
ni em and bezwaar op te leveren. Dat overigens de gemeentelijk e
bewa ar school de kleur der omge ving zal dragen zal evenmin
behoeven gewraakt te word en .

Oprichting van bijzondere bewaars cholen zal echter geenszin s
uitgesloten zij n . Integend eel die oprichting zal gemakkelijk
gem aakt moeten worden. Daarom wordt flnan cieele gelijkstelling,
bij voldoening aan de wettelijke eischen , die aan de gemeentelijke
scholen zullen gesteld worden , voorgesteld . Toch zullen de
gem eentebesturen, ter bevordering van eene zooveel mogeluk
zuinige en doelmatige behandeling van de geheele materie ,
eenige zeggenschap bij de oprichting van bijzondere scholen
m oeten verkrijgen. Ook de oprichting van bijzondere bewaar 
scholen moet , ten aanzien der organisatie, als een gemeentelijk
belang beschouwd word en .

Dat de kost en door het Rijk aa n de gemeen ten zullen moeten
vergoed word en, is onvermijdelijk, omdat de gemee nte-financiën
dezen last niet zull en kunnen lijden en de geheele voorziening
als een algemeen volksbelang, du s als een st uk van Staatszorg,
waarvan de uitvoering aan de gemeenten word t opgedragen,
is te beschouwen.

De voorgestelde regelin g zal met de m oeilijkheid eener gelijk
tijdige inv oering hebben te rekenen en derhalve dool' over 
gangsbepalingen of disp ensati ën het bereiken van den ge
wenselit en toest and moeten vergemakkelijk en.

TïDEillAN.
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Bijlage nv, 7 . G ehehll.

Btaatscommissie .voor het Onderwijs.

VOORSTEL
omtrent het Bewaarschoolonderwijs van het lid

der Staatscommissie, K. ter Laan.

1. De wet verpl icht de gemeenten tot oprichting van eene
of meer bewaarscholen, tenzij een hooger gezag and ers beslist.

2. Daarnaas t kunnen bijzondere bewaarscholen worden op
gericht, die aan dezelfde eischen hebben te voldoen en op
dezelfde wijze uit de openbare kas betaald worden.

3. Om tot de oprichting van zulk eene bewaarschool te
kunnen overgaan , moet de noodzakel ijkheid blijken op bij de
wet te bepalen wijze, bijv. door eene verklaring, dat er genoeg
leerlingen komen en dat eene -zekere som als waarborg daar
voor aanwezig is.

.1. Van Rijkswege word t de opleiding van bewaarschool 
. onderwijzeressen geregeld. Daarnaast kunnen dan weèr bti
zondere opleidingsinrichtingen komen.

K . TER LAAN.
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