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Nieuwe Rotterdamsche Courant, 8 april 1928 

  

Onderwijs voor 
zwakzinnigen.  
Algemeene vergadering van de Vereeniging van 
onderwijzers en artsen. 
 
Gisteren ls te Utrecht, onder voorzitterschap van den 
heer P. H. Schreuder. de algemeene vergadering 
gehouden van de Vereeniging van onderwijzers en 
artsen, werkzaam aan inrichtingen voor onderwijs 
aan achterlijke en zenuwzwakke kinderen. 
 
De voorzitter opende de vergadering met een 
welkom aan de afgevaardigden en in het byzonder 
aan dr. A. van Voorthuizen. inspecteur van 
buitengewoon onderwys. met zyn ambtenaar. De 

samenwerking, zeide spr., is zeer intensief geweest en hy verheugde zich er over dat de inspecteur 
door zijn tegenwoordigheid weder blijk gaf van zyne belangstelling. leder jaar is er groei te 
constateeren en ook dit jaar is het weer het geval.  
Die vooruitgang is te danken aan ons onderwijs, waarvan propagandistische kracht uit gaat. By 
uitwendige groei ls er ook inwendige groei te constateeren. De avonden nazorg werd in verschillende 
plaatsen geregeld: steeds meer pogingen worden er aangewend tot persoons- en arbeidsondeiwijs. 
Ook de lichamelijke hygiëne wordt niet vergeten, hetgeen bewezen wordt door de aangewende 
poging om tot een openluchtschool voor zwakzinnigen te komen, door de belangstelling voor de 
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lichamelijke opvoeding en door de gemeentelijke tandenverzorging, zooals in eenige scholen te 's-
Gravenhage plaats heeft. De vereeniging ziet haar invloed wassen: dit groeiende en wordende stelt 
hooge eischen aan initiatief en werkkracht. Schoolplicht en leerplicht, arbeidsonderwijs,  
persoonsonderwijs, overbrugging van de kloof tusschen school en  maatschappij, verhouding 
tusschen school en huisleerlingental per klasseschool voor verschillende ge» meenten gezamenlijk, 
de provinciale steun, voortgezette vakstudie, bezoldiging, openluchtonderwüs. de psychologie der 
leervakken en leermiddelen is het lijstje van punten die om bestudeering vragen. Nog veel en 
moeilijk werk moet er worden verricht. 
 
Met den wensch dat dit samenzijn moge medewerken «m Impulsies tot eendrachtige arbeid over te 
brengen naar afdeelingen en persoonlijke leden besloot spr. zyn toespraak. 
 
Hierna komen aan de orde vier voorstellen, alle van de afdeeling Haarlem. Na toelichting door den 
heer Broekhuizen vereenigde de vergadering zich met het voorstel waarin er op wordt aangedrongen 
dat het H.B. het vraagstuk der Centrale Scholen voor Buitengewoon Lager Onderwijl bestudeere en 
niet een uitgewerkt plan kome om een regelmatige ontwikkeling van dit instituut te kunnen 
bevorderen. 
 
Uitvoerige besprekingen hadden plaats over de voor stellen II en III. Aangedrongen werd op indiening 
van «en rooster. 
 
De inspecteur van buitengewoon onderwijs dr. A. van Voorthuizen. noemde deze voorstellen van de 
afdeeling Haarlem, betreffende vergoeding van rijk of gemeente voor het vervoer van leerlingen van 
het BLO een hernieuwde actie voor schoolplicht van zeer veel belang. Spr. spoorde aan tot 
bestudeering van de verordening van BLO der provincie Noord-Holland, welke een goed voorbeeld 
v»n een goede regeling l« en van waaruit men de centrale scholen kan voorbereiden. 
 
Ook over het vierde voorstel, dat eveneens door den heer Broekhulzen werd toegelicht, ontsponnen 
zlch levendige besprekingen. 
 
Ten slotte werd het aangenomen. Dlt voorstel luidde als volgt; Het H. B. drlnge er by de Regeering op 
aan. dat het K. B. van 1923 worde gewijzigd In dien zin dat de artikelen, waarin de mogelijkheid 
wordt opengesteld tot aanstelling van een fröbelonderwljzeres in de bezinkingsklasse, kome te 
vervallen. In afwachting van het tot stand komen van bedoelde wijziging dringe het H. B er by de 
betrokken gemeentebesturen op aan niet langer van deze mogelijkheid gebruik te maken en de 
reeds aangestelde frobelonderwijzeressen te salarieeren op dezelfde wyze als het overig personeel 
der B. S.  
De wenschelijkheld werd besproken om met den Minister van O. K. en W. te bespreken dat voortaan 
de subsidie met zal worden toegekend per klasse (18 leerlingen) maar per leerkracht, omdat anders 
de subsidie in gevaar kan komen. De vergadering vereenigde zich hiermede. 
 
De afdeeling 's-Gravenhage was van meening. dat het geven van onderwijs aan een maximum aantal 
boven 18 leerlingen per klasse niet toelaatbaar ls. Na eenige voorstellen van hulshoudelljken aard 
bracht de heer C. Visser, van Haarlem, rapport uit van de nazorg, en arbeidsonderwyscommissie. 
waarna de vergadering werd gesloten. 
 


