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aantallen van jongens en meiSjes loopen op de scholen voor 
zwakzinnigen, zoowel van debielen als van imbecillen, zeer 
uiteen_ Er zijn steeds meer dan tweemaal zooveel jongens dan 
meisjes. zoodat het geen bijzonderheid is klassen van 16 leer

ingen aan te treffen. waarbij I, 2 of 3 meisjes zijn. 
Reed s bij de inrichting der ee.rste scholen werd dit opgemerkt. Men 

schreef het hieraan toe, dat ouders en wellicht ook de onderwijzers der 
ÇJewone scholen de noodzakelijkheid van dit bijzonder onderwijs meer 
inzagen voor de jongens dan voor de meisjes en de eerste dus gauwer 
opgaven als candidaten voor de scholen voor achterlijken. 

In later jaren, toen de gewenschtheid van dit onderwijs, zoowel op de 
ÇJewone scholen als door de ouders voldoende werd ingezien, bleef het 
onderhaVige verschijnsel in dezelfde mate bestaan. 

Verschillende, min of meer aannemelij ke verldaringen zijn er voor ge
Heven. Z oo zou in verband met het grooter aantal bijzonder intellectueelen 
onder de mannen, door het grooter aantal achterlijken onder hen, het 
l1[\tuurl ijk evenwicht tegenover de vrouwen weer worden hersteld. 

Hoe het zij. voor de organisatie in de school is het verschijnsel dikwijls 
Instig. O mdat de wijze, waarop de jongens en meisjes maatschappelijk bruik
hiWf moeten worden gemaakt, zeer uiteenloopt. is in de hoogste klasse 
srlitsing naa r sexe gewenscht. 

1)00 1' he t genoemde verschijnsel is het dikwijls onmogelijk een meisjes

klasse van voldoende sterkte hierdoor te v ormen, terwijl daartege ll (' ''''' 
jongensklasse een veel te groot aantal leerlingen zou tellen . 

Ook de organisatie van het onderwijs in nuttige handwerken wnJdl dj 
't gering aantal meisjes bemoeilijkt. 

In de afbeelding is door de Jengteverhouding het verschil in ad ul.t! " 
gegeven. Het feit is belangwekkend genoeg om er de aandacht (lP 1I ' r 

tigen. 

De lengteverhouding geeft het verschil 
in aantal weer. 
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