
B YLAES 

B YLAE A 

WET VAN DEN 13DEN AUGUSTUS 

OP HET LAGER ONDERWIJS 

Aisemeene Bepalinsen 

Art. 

Het lager ondcrw i j s wordt ondcrschl'i dL'n III ~Jl'hOOIl 

en meer uitgebreid onderwijs. 

Het gewoon lager onderwi j s omv,lt het ondcrwi j sin: 

het I ezen, 
het schr i j yen, 
de beginselen dcr vormleer, 
die der Nederlandschc tnal, 
die der aardrijkskunde, 
die der gcschiedenis, 
die der kennis van de natuur, 
het zingen. 

Tot het meer uitgebreid la~cr onJcrh1i,js I<lJl'dt ~Jl'I'l·kl·"d 

het onderwijs in: 

k) de beginselcn dcr kcnnis van de Icvendc 
ta len, 
die der wiskundc, 
die der landbouwkundc, 
die 9ymnastick, 
het teekencn, 
de handwcrkcn voor' me i s,i l'S. 
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Art. 2 

lager onderwijs wordt gegeven in scholen en in de 

woningen der ouders of voogden van de kinderen. 

Het eerste is school- het laatste huisonderwijs. 

Onderwijs aan de kinderen van ten hoogste drie 

gezinnen gezamenlijk wordt nog als huisonderwijs 

beschouwd. 

Art. 3 

De lagere scholen worden onderscheiden In openbare 

en bijsondere scholen. 

Openbare scholen zijn die, opgerigt en onderhouden 

door de gemeenten, de provincien en het Rijk, af= 

zonderlijk of gezamenlijk,de overige zijn bijzondere 

scholen. 

Aan bijzondere scholen kan van wege de gemeente of de 

provincie subsidie worden verleend, onder zoodanige 

voorwaarden, als het gemeente- of provinciaal be= 

stuur noodig acht. 

De aldus gesubsidieerde scholen zijn toegankelijk 

voor al Ie kinderen, zonder onderscheid van godsdiens= 

tige gezindheid. Het Iste en 2de lid van art. 23 

zijn op die scholen toepassel ijk. 
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Art. 4 

Geen schoolonderwijs wordt gegeven in localen, die 

door den districts-schoolopziener verklaard zijn 

voor de gezondheid schadel ijk te wezen of van onvol= 

doende ruimte voor het aantal schoolgaande kinderen. 

Indien in zijne uitspraak niet wordt berust, beslis= 

sen Gedeputeerde Staten na een nieuw zelfstandig 

onderzoek. 

Het komen in hooger beroep, zoo van de uitspraak van 

den schoolopziener als van die van Gedeputeerde 

Staten, geschiedt binnen veertien dagen, te rekenen 

van den dag, waarop de kennisgeving der uitspraak 

bij de belanghebbenden is ontvangen. 

Tot het komen in hooger beroep zijn bevoegd allen, 

ten wier nadeel de uitspraak is uitgeval len, met 

name de ouders of voogden der schoolgaande kinderen, 

indien de schoolopziener in de uitspraak van Gedepu= 

teerde Staten heeft berust. 

In afwachting der eindbeslissing kan het onderwijs 

in het afgekeurde locaal worden voortgezet. 

Art. 5 

Het schoolonderwijs wordt gegeven door hoofd- en 

hulponderwijzers, hoofd- en hulponderwijzeressen, 

en kweekelingen, zoo mannelijke als vrouwelijke. 

Kweekelingen zijn zij, die den ouderdom nog niet 

bereikt hebbende waarop zij tot het examen als 
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hulponderwijzer of als hulponderwijzeres kunnen 

worden toegelaten, bij het schoolonderwijs behulp= 

zaam zijn. 

Dien ouderdom bereikt hebbende, mogen zij a!s 

kweekelingen werkzaam blijven gedurende den tijd, 

die nog verloopen moet alvorens zij tot het examen 

kunnen worden toegelaten. 

Indien kweekelingen het examen, vermeld in het 2de 

en 3de lid, met ongunstig gevolg hebben afgelegd, 

of om redenen, ter beoordeeling van den provincialen 

inspecteur, verhinderd zijn geweest, examen af te 

leggen, kunnen zij nog tot aan het eerstvolgend 

examen als kweekelingen werkzaam blijven. 

Art. 6 

Niemand mag lager onderwijs geven, die niet in het 

bezit is der bij deze wet gevorderde bewijzen van 

bekwaamheid en zedelijkheid. 

Vreemdel ingen behoeven bovendien Onze vergunning. 

Art. 7 

De bepalingen van het voorgaand artikel zijn niet 

toepasse!ijk op: 
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Art. 8 

c) hen, die van het geven van lager onderwijs 
geen beroep makcnde en zich zonder gelde= 
lijke belooning daartoe bereid verklarende, 
van Ons vergunning hebben verkregen tot het 
geven van zoodanig onderwijs; 

d) de candidaten en doctoren in de letteren en 
in de wis- en natuurkunde, voor zooveel zij 
door hunne academische graden bevoegd zijn 
onderwijs te geven in een of eenige der 
vakken, verme I din art. I. 

Die lager onderwijs geeft, zonder daartoe bevoegd te 

zijn of in strijd met het Iste lid van art. 4, wordt 

voor de eerste maal gestraft met eene boete van vijf 

en twintig tot vijftig gulden, voor de tweede maal 

met eene boete van vijftig tot honderd gulden en 

gevangenisstraf van acht tot veertien dagen, te 

zamen of afzonderlijk, en vervolgens telkens met 

gevangenisstraf van eene maand tot een jaar. 

Op hem, die buiten de grenzen zijner bevoegdheid 

lager onderw i j s geeft, is de he 1ft dezer straffen 

van toepassing. Hiervan zijn uitgezonderd de hulp= 

onderwijzers, tijdelijk aan het hoofd eener school 

geplaatst, mits de tijdclijke waarneming niet langer 

dan zes maanden dure. 

Art. 463 van het Wetboek van Strafregt en art. 20 

der wet van den 29sten Junij 1854 (Staatsblad no. 

102) zijn ten deze toepasselijk. 
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Art. 9 

Bij elke veroordeeling tot boete wordt tevens door 

den regter bepaald, dat indien de veroordeelde twee 

maandcn na daartoe te zijn aangemaand in gebreke 

blijft de boete of geregtskosten te voldoen, de 

opgelegde straf zal worden vervangen door gevangenis= 

straf van ten hoogste veertien dagen, indien meer dan 

vijftig gulden, en ten hoogste zeven dagen, indien 

niet mecr dan vijftig gulden aan boete is opgelegd. 

Art. 10 

Behalve in de gevallen hierna vermeld, vervalt de 

bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs voor 

hem, di e b i j e i ndvonn is is veroordee I d: 

a) wegens misdaad; 

b) wegens diefstal, opl igting, meineed, 
misbruik van vertrouwen of aantasting 
der zeden. 

Art. II 

Die de bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs 

verloren heeft, kan haar niet terugkrijgen. 

In de geval len, bedoeld bij art. 22, 7de lid, en 

art. 39 kan zij door Ons worden teruggegeven. 

Art. 12 

Tot opleiding van onderwijzers zijn er ten minste 

twee rijkskweekscholen en worden van rijkswege aan 

enkele der meest voortreffel ;jke lagere scholen 
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normaal lessen verbonden. 

De opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen 

op de lagere scholen wordt zooveel mogelijk van 

rijkswege bevorderd. 

Art. 13 

Van elk besluit, krachtens deze wet door Gedeputeer= 

de Staten genomen, kan bij Ons in beroep worden 

gekomen. 

Art. 14 

De bepalingen dezer wet omtrent de onderwijzers 

zijn insgelijks op de onderwijzeressen van toepassing, 

voor zooverre zij voor deze geene uitzonderingen 

behelst. 

Art. 15 

Deze wet IS niet toepasselijk: 

a) op hen, die uitsluiten::l ondecwUs geven 
in een dec vakken, vermeld onder I, n, 0 

en p van art. I en op de daarvoor bestem= 
de scholen; 

b) op militaire onderwijzers en het onderwijs 
door hen gegeven aan mi litairen. 

Van het openbaar ondecwi is 

I. Van de scholen 

Art. 16 

In elke gemeente wordt lager onderwijs gegeven in 

een voor de bevolking en de behoefte voldoend getal 
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scholen, toegangclijk voor al Ie kinderen, zonder 

onderscheid van godsdienstige gezindheid. 

Het onderwijs omvat ten min~te de vakken, vermeld 

onder a - i van art. I. Waar behoefte aan uitbrei= 

ding bestaat en deze mogelijk is, worden een, meer 

of al Ie vakken, onder k - p van art. I vermeld, in 

het onderwijs opgcnomen. 

Twee of meer naburige gemeenten kunnen, met inacht= 

ncming van art. 121 der wet van den 29sten Junij 

1851 (Staatsblad no. 85), zich vereenigen tot het 

oprigten en in stand houden van gemeenschappelijke 

scholen. 

Art. 17 

De gcmeenteraad bepaalt het getal der scholen. Zijn 

besluit wordt aan Gedeputeerde Staten medegedeeld. 

Zoo Gedeputeerde Staten het getal onvoldoende achten, 

bevelcn zij vermeerdering. 

Indien het Ons onvoldoende voorkomt, kan vermeerdering 

door Ons worden bevolen. 

De uitbreiding van het onderwijs, bij het 2de lid van 

hct voorgaand artikel bedocld, wordt op dezelfde 

wijze vastgesteld. 

2. Van de onderwi j .zCt'S 

Art. 18 

Wanneer het geta I der I eer I i ngen op eene schoo I meer 
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dan seventig bedraagt, wordt de hoofdonderwijzer 

bijgestaan door een kweekeling, meer dan honderd 

door een hulponderwijzer, meer dan honderd vijftig 

door een hulponderwijzer en een kweekeling. Boven 

dit get a I wordt hij telkens voor vijtig leerlingen 

door een kweekeling, en voor honderd leerlingen door 

een hulponderwijzer bijgestaan. 

Art. 19 

Aan elken hoofdonderwijzer wordt, behalve vrije 

woning zoo mogelijk met een tuin, eene jaarwedde 

toege legd. 

Ingeval hem geene vrlJe woning kan verschaft worden, 

ontvangt hij eene bi I lijke vergoeding voor huishuur. 

Bij verschi 1 tusschen den gemeenteraad en den onder= 

wijzer omtrent het bedrag dier vergoeding beslissen 

Gedeputeerde Staten. 

Ten behoeve van elken kweekeling, bedoeld in het 

voorgaand artikel, wordt den hoofdonderwijzer eene 

jaarlijksche toelage verleend. 

Aan elken hulponderwijzer wordt eene jaarwcdde toege= 

legd. 

De jaarwedden en toelagen worden door den gemeente= 

raad onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

bepaald. 

Voor een hoofdonderwijzer is het bedrag der jaarwedde 

ten minste f400, voor een hulponderwijzer ten minste 
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f200. Het bedrag der toelage IS ten minste f25. 

Art. 20 

In gcmeenten waarin, wegens de uitgcbreidheid van haar 

grondgebied bij verspreide bevolking, een grooter 

aantal scholen vereischt wordt dan anders noodig zou 

zijn, kan, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, 

aan het hoofd van eene of eenige dier scholen een 

hoofd- of hulponderwijzer geplaatst worden, wier 

jaarwedde ten minste f200 bedraagt. 

Art. 21 

Om als hoofd- of hulponderwijzer benoemd te kunnen 

worden, wordt vereischt het bezit: 

a) eener acte van bekwaamheid tot het geven 
van schoolonderwijs; 

b) van een getuigschrift van goed zedelijk 
gedrag, afgegeven door het dagelijksch 
bestuur der gemeente of gemeenten, waar 
de bezitter gedurende de twee laatste 
jaren heeft gewoond. 

Art. 22 

De hoofdonderwijzers worden benoemd door den gemeen= 

teraad uit eene voordragt van minstens drie en hoog= 

stens zes personen, opgemaakt door burgemeester en 

wethouders, in overleg met den districts-schoolopzie= 

ner, na een vergelijkend examen, door hem of onder 

zijn opzigt afgenomen ten overstaan van burgemeester 

en wethouders of van afgevaardigden uit hun midden, 

en van de plaatselijke schoolcommissie of van afge= 

vaardigden uit die commissie. De leden van den 
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raad worden tot het bijwonen van dit examen uitge= 

noodigd. 

De hulponderwijzers worden benoemd door den gemeente= 

raad, uit eene voordragt van drie personen, opgemaakt 

door burgemeester en wethouders in over leg met den 

hoofdon~jjzer en den districts-schoolopziener. 

De hoofd- en hulponderwijzers kunnen door burgemees= 

ter en wethouders, den .choolopziener gehoord, worden 

geschorst. BUrgemeester en wethouders geven zoo 

spoedig mogelijk rekenschap van hun besluit aan den 

raad. 

De hoofd- en hulponderwijzers worden ontslagen door 

den gemeenteraad, op voordragt van burgemeester en 

wethouders en den districts-schoolopziener. Ontslag 

op eigen verzoek geschiedt regtstreeks door den raad. 

In schorsing of ontslag, naar inzien der ptaatsetijke 

schoolcommissie of van den districts-schoolopziener, 

noodig en de gemeenteraad nalatig of weigerachtig 

daartoe over te gaan, dan kan de schorsing of het 

ontslag door Gedeputeerde Staten geschieden. 

Schorsing geschiedt uiterlijk voor drie maanden en 

met behoud of met gedeeltelijk of geheel verlies der 

bezoldiging gedurende het buiten dienst blijven. 

Die ontslagen zijn ter zake van een ergerlijk levens= 

gedrag of het verspreiden van leeringen, strijdig 

met de goede zeden of aansporende tot ongehoorzaam= 

heid aan de wetten des lands, kunnen door Gedepu= 
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teerde Staten worden verklaard hunne bevoegdheid 

tot het geven van onderwijs verloren te hebben. 

Het benoemen en ontslaan der kweekelingen geschiedt 

door den hoofdonderwijzer, onder goedkeuring van den 

districts-schoolopziener. 

In geval van schorsing, ontslag of ontstentenis van 

den hoofd- of hulponderwijzer, wordt door burgemees= 

ter en wethouders, in overlcg wat den hoofdonderwij= 

zer betreft met den districts-schoolopziener, wat 

den hulponderwijzer aangaat met den hoofdonderwijzer, 

in de tijdelijke waarneming der opengeval'en plaats 

voorzlen. Die van hoofdonderwijzer moet uiterlijk 

binnen zes maanden na het openval len zijn vervuld. 

Art. 23 

Het schoolonderwijs wordt, onder het aanleeren van 

gepaste en nuttige kundigheden, diens~ gemaakt aan 

de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der 

kinderen en aan hunne opleiding tot al Ie Christelijke 

en maatschschappelijke deugden. 

De onderwijzer onthoudt zich van iets te leeren, te 

doen of toe te laten, wat strijdig is met den eerbied, 

verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van anders= 

denkenden. 

Het geven van onderwijs in de godsdienst wordt over= 

gelaten aan de kerkgenootschappen. Hiervoor kunnen 

de schollocalen buiten de schooluren ten behoeve van 

de leerlingen, die er ter school gaan, beschikbaar 
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worden gesteld. 

Art. 24 

De hoofd- en hulponderwijzers bekleeden geene ambten 

of bedienigen dan met goedkeuring van Gedeputeerde 

Staten, die vooraf burgemeester en wethouders, en in 

gemeenten van 3000 zielen en daarboven de pladtseli 

ke schoolcommissie, in de overige gemeenten den 

districts-schoolopziener hooren. 

Zij drijven geen handel, doen geen nering noch . 

oefenen eenig beroep uit; dit verbod is mede toepas: 

selijk op de leden van het gezin der hoofd- en hulp= 

onderwijzers, voor zooverre het verbodene ten huize 

van dezen zou geschieden. 

Art. 25 

Aan hoofd- en hulponderwijzers wordt in de volgende 

geval len en onder de daarbij gestelde voorwaarden 

pensioen ten laste van den Staat verleend. 

Art. 26 

Regt op pensioen wordt, na bekomen eervol ontslag, 

verkregen op bereikten vijf-en-zestigjarigen leeftijd 

en veertigjarigen diensttijd. 

Insgel ijks kan pensioen worden verleend aan hen, die, 

na tienjarigen diensttijd, uit hoofde van ziels- of 

ligchaamsgebreken voor de waarneming hunner betrekking 

ongeschikt zijn en op dien grond eervol ontslag hebben 

bekomen. Die ongeschiktheid wordt aangenomen op de 
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verklaring van den districts-schoolopziener en van 

Gedeputeerde Staten. 

Bij de berekening van het pensioen komen aileen in 

aanmerking diensten, onder deze wet ~Is hoofd- of 

hulponderwijzer, en, v66r dien tijd, als onderwijzer 

aan eene openbare school, ten behoeve van het lager 

onderwijs bewezen. 

Voor hem, die niet eervol wordt ontslagen, gaat aan= 

spraak op pensioen verloren. 

Art. 27 

Het pensioen beloopt voor elk jaar dienst een zes= 

tigste deel van de jaarwedde, die over de laatste 

twaalf maanden, het eervol ontslag voorafgegaan, 

heeft gediend tot grondslag van de betaling der 

bijdrage, bij art. 28 bepaald, doch mag nimmer het 

twee derde gedeelte dier jaarwedde te boven gaan. 

Art. 28 

Ais bijdrage voor pensioen wordt door de hoofd- en 

hulponderwijzers, te rekenen van het tijdstip waarop 

deze wet in werking treedt, jaarlijks betaald twee 

ten honderd van de jaarwedde aan hunne betrekking 

verbonden. Die bijdrage komt ten voordeele van den 

Staat en wordt door de zorg der gemeentebesturen 

geind en aan 's Rijks schatkist verantwoord. 

Art. 29 

Door de gemeentcn, uit welke, krachtens deze wet, 
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~oofd- en hulponderwijzers worden gepensioneerd, 

wordt aan den Staat een derde gedeelte van het 

bedrag van het pensioen vergoed. 

Art. 30 

De bepalingcn van de artt. !2, 23, 24, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 37, 40 ell 41 der wet Vdn den 9den 

Mei 1846 (Staatsblad no. 24) zoo als die bij de wet 

van den 3den Mei 1851 (Staatsblad no. 49) zijn op 

de pensioenen der hoofd- en hulponderwijzers toe= 

passel ijk. 

3. Van de kosten van het onderwi is 

Art. 31 

Elke gemeente voorziet in de kosten van haar lager 

onderwijs, voor zooverre die niet komen ten laste 

van anderen, of op andere wijze worden gevonden. 

Art. 32 

Die kosten zijn: 

a) de jaarwedde der hoofd- en hulponder= 
wijzers; 

b) de toelagen ten behoeve der kweeke= 
Ii ngen; 

c) de kosten van het oprigten en in stand 
houden of het huren der schoolgebouwen; 

d) die van het aanschaffen en onderhouden 
der schoolmeubelen en der schoolboeken 
en schoolbehoeften der leerlingen; 

e) die van licht en brand, benoodigd voor 
de school localen; 
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f) die van hct oprigten en in stand 
houden of het huren der onderwijzers= 
woningen; 

g) de vergoeding aan de hoofdonderwijzers 
voor het gemis van vrije woning; 

h) de bijdrage der gemeente tot het 
pensioen der onderwijzcrs; 

i) de kostcn der plaatselijke school= 
commissie. 

Art. 33 

Ter tegemoetkoming in deze kosten kan eene bijdrage 

voor ieder schoolgaand kind worden geheven. 

Bedeelden en zij, die, schoon niet bedeeld, onver= 

mogend zijn schoolgeld te beta len, worden niet aan 

de heffing onderworpen. 

Het gemeentebestuur bevordert zooveel mogelijk het 

schoolgaan der kinderen van bedeelden en onvermogen= 

den. 

Art. 34 

Het invoeren. wijzigen of afschaffen van schoolgeld 

geschiedt met inachtneming van de artt.232-236 der 

wet van den 29sten Junij 1851 (Staatsblad no. 85). 

De invordering wordt gcregeld door eene plaatselijke 

verordening. overeenkomstig de bepaligen van de artt. 

258-262 dier wet. 

Art. 35 

Yoor de kinderen van dezelfde klasse eener school 

is het schoolgeld gelijk. 
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Voor twee of meer kinderen uit ~~n gezin, gelijktij= 

dig ter schoolgaande, kan het bedrag lager worden 

gesteld. 

Art. 36 

Indien Wij, na onderzoek door Gedeputeerde Staten 

en de Provineiale Staten gehoord, oordeelen dat eene 

gemeente door de uitgaven, tot eene behoorl ijke in= 

rigting van haar lager.onderwijs vereischt, te zwaar 

zou worden gedrukt, wordt hetgeen ten laste der 

gemeente zal blijven door Ons bepaald en in het 

overige door de provineie en het Rijk, elk voor de 

helft, voorzien. 

Van het Si izonder onderwi is 

Art. 37 

Tot het geven van bijzonder schoolonderwijs of van 

huisonderwijs wordt vereiseht het bezit; 

a) eener aete van bekwaamheid; 

b) van gelijk getuigsehrift als in art. 
2 I, lit. b, is verme I d; 

e) van een bewijs, dat beide deze stukken 
door burgemeester en wethouders der 
gemeente, waar het onderwijs zal gegeven 
worden, zijn gezien en in orde bevonden. 

Art. 38 

Omtrent de afgifte van het bewijs, vermeld bij lit. 

e van art. 37, wordt, uiterlijk binnen vier weken, 

279 

Voor twee of meer kinderen uit ~~n gezin, gelijktij= 

dig ter schoolgaande, kan het bedrag lager worden 

gesteld. 

Art. 36 

Indien Wij, na onderzoek door Gedeputeerde Staten 

en de Provineiale Staten gehoord, oordeelen dat eene 

gemeente door de uitgaven, tot eene behoorl ijke in= 

rigting van haar lager.onderwijs vereischt, te zwaar 

zou worden gedrukt, wordt hetgeen ten laste der 

gemeente zal blijven door Ons bepaald en in het 

overige door de provineie en het Rijk, elk voor de 

helft, voorzien. 

Van het Bi izonder onderwi is 

Art. 37 

Tot het geven van bijzonder schoolonderwijs of van 

huisonderwijs wordt vereiseht het bezit; 

a) eener aete van bekwaamheid; 

b) van gelijk getuigsehrift als in art. 
2 I, lit. b, is verme Id; 

e) van een bewijs, dat beide deze stukken 
door burgemeester en wethouders der 
gemeente, waar het onderwijs zal gegeven 
worden, zijn gezien en in orde bevonden. 

Art. 38 

Omtrent de afgifte van het bewijs, vermeld bij lit. 

e van art. 37, wordt, uiterlijk binnen vier weken, 

279 



te rekenen van den dag waarop de aanvrage daartoe 

geschied is, door burgemeester en wethouders 

beslist. 

Van die beslissing, of wanneer binnen dien termijn 

de beslissing aan de belanghebbenden niet is kenbaar 

gemaakt, wordt beroep toegelaten op Gedeputeerde 

Staten. 

Na afwijzing door Gedeputeerde Staten, of indien 

binnen den tijd van zes weken hunne beschikking aan 

de belanghebbenden niet is kenbaar gemaakt, kan bij 

Ons in beroep worden gekomen. 

Art. 39 

De onderwijzers, die bij het geven van bijzonder 

schoolonderwijs of van huisonderwijs, leeringen 

verspreiden, strijdig met de goede zeden of aanspo= 

rende tot ongehoorzaamheid aan de wetten des lands, 

kunnen, op voordragt van burgemeester en wethouders, 

van de plaatselijke schoolcommissie of van den 

districts-schoolopziener, door Gedeputeerde Staten 

worden verklaard hunne bevoegdheid tot het geven 

van onderwijs verloren te hebben. 

Deze bepaling is ook van toepassing op de onderwi 

zers, die zich aan een ergerlijk levensgedrag 

schuldig maken. 
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Van de acten van bekwaamheid tot het seven 

van onderwi,i s 

Art. 40 

De acten van bekwaamheid tot het geven van school

en van huisonderwijs worden verkregen door het af= 

leggen van examens. 

Art. 41 

Hiertoe wordt twee malen 's jaars In elke provincie 

de gelegenheid aangeboden door eene commissie, zamen= 

gesteld uit den inspecteur en vier schoolopzieners. 

Die commissie houdt hare zittingen in de hoofdplaats 

der provincie. Zij is bevoegd zich door deskundigen 

te doen bijstaan. 

De aanwijzing der schoolopzieners en de bepaling van 

den tijd, waarop de commissien vergaderen, geschiedt 

door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

De examens worden in het openbaar gehouden, met uit= 

zondering van die der onderwijzeressen. 

Art. 42 

De tijd, gedurende welken de examens worden gehouden, 

wordt bij openbare aankondiging ter algemeene kennis 

gebragt. 

Die een examen wenscht af te leggen, meldt zich 

tijdig aan bij den schoolopziener van het district, 

waarin hij woont, of, van buiten 's lands komende, 

281 

Van de acten van bekwaamheid tot het seven 

van onderwi,i s 

Art. 40 

De acten van bekwaamheid tot het geven van school

en van huisonderwijs worden verkregen door het af= 

leggen van examens. 

Art. 41 

Hiertoe wordt twee malen 's jaars In elke provincie 

de gelegenheid aangeboden door eene commissie, zamen= 

gesteld uit den inspecteur en vier schoolopzieners. 

Die commissie houdt hare zittingen in de hoofdplaats 

der provincie. Zij is bevoegd zich door deskundigen 

te doen bijstaan. 

De aanwijzing der schoolopzieners en de bepaling van 

den tijd, waarop de commissien vergaderen, geschiedt 

door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

De examens worden in het openbaar gehouden, met uit= 

zondering van die der onderwijzeressen. 

Art. 42 

De tijd, gedurende welken de examens worden gehouden, 

wordt bij openbare aankondiging ter algemeene kennis 

gebragt. 

Die een examen wenscht af te leggen, meldt zich 

tijdig aan bij den schoolopziener van het district, 

waarin hij woont, of, van buiten 's lands komende, 

281 



voornemens is zieh te vestigen, met opgave van de 

aete, die hij verlangt. 

Hij legt daarbij over een of meer getuigsehriften 

van zijn goed zedelijk gedrag en zijne geboorte

aete. 

Oe dag en plaats van het examen worden hem door den 

sehoolopziener bekend gemaakt. 

Hij legt het examen af in de provineie, waar hij 

woont, of, van buiten 's lands komende, voornemens 

is zieh te vestigen. 

Art. 43 

Om tot het examen te worden toegelaten, moet de 

gevorderde ouderdom zijn bereikt. 

Oeze is bepaald voor de huisonderwijzers, huisonder= 

wijzeressen, hulponderwijzers en hulponderwijzeressen 

op 18 jaren, voor de hoofdonderwijzers en hoofdonder= 

wijzeressen op 23 jaren. 

Art. 44 

Voor het examen ter verkrijging eener aete van be= 

kwaamheid als hulponderwijzer en als hulponderwijzer 

wordt gevorder.d: 
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~oed lezen en sehrijven; 
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acte. 

Oe dag en plaats van het examen worden hem door den 

schoolopziener bekend gemaakt. 

Hij legt het examen af in de provincie, waar hij 

woont, of, van buiten 's lands komende, voornemens 

is zich te vestigen. 

Art. 43 

Om tot het examen te worden toegelaten, moet de 

gevorderde ouderdom zijn bereikt. 

Oeze is bepaald voor de huisonderwijzers, huisonder= 

wijzeressen, hulponderwijzers en hulponderwijzeressen 

op 18 jaren, voor de hoofdonderwijzers en hoofdonder= 
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kwaamheid als hulponderwijzer en als hulponderwijzer 
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~oed lezen en schrijven; 

voldoende kennis der zinsontleding, der spel= 
regels en eerste gronden der Nederlandsche 
taa I; 

vaardigheid om zich, zoowel mondeling als 



schriftelijk, juist en gemakkelijk uit te 
drukken; 

beginselen van de vormleer; 

rekenen, zoowel met geheele getallen als 
gewone en tiendeelige breuken, toegepast 
op munten, maten en gewigten: - als hulp= 
onderwijzer daarenboven de leer der even= 
redigheden; 

aardrijkskunde en geschiedenis; 

beginselen van de kennis der natuuri 

theorie van het zingen; 

beginselen-van onderwijs en opvoeding. 

Art. 45 

Voor het examen ter verkrijging eener acte van be= 

kwaamheid als hoofdonderwijzeres wordt gelijke ken= 

nis als van den hulponderwijzer gevorderd, maar gron= 

diger en met toepassing op hare bestemming als hoofd= 

onderwi j zeres. 

Art. 46 

Voor het examen ter verkrijging eener acte van be= 

kwaamheid als hoofd~nderwijzer wordt gelijke kennis 

als van den hulponderwijzer gevorderd, doch grondiger, 

meer omvattend en ontwikkeld. 

Art. 47 

Zij, die eene der acten verlangen of reeds verkregen 

hebben, in de drie voorgaande artikelen genoemd, 

worden, op hun verzoek, daarenboven onderworpen aaneen 

examen in een of meer der vakken, vermeld onder 

k - p van art. I. 
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schriftelijk, juist en gemakkelijk uit te 
drukken; 
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diger en met toepassing op hare bestemming als hoofd= 
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kwaamheid als hoofd~nderwijzer wordt gelijke kennis 

ats van den hulponderwijzer gevorderd, doch grondiger, 
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Art. 47 

Zij, die eene der acten verlangen of reeds verkregen 
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examen in een of meer der vakken, vermeld onder 

k - p van art. I. 
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Art. 48 

Het examen ter verkrijging eener acte van bekwaamheid 

als huisonderwijzer of huisonderwijzeres loopt over 

een of meer der vakken, vermeld in art. I. 

Daarbij wordt althans gelijke kennis als van den 

hulponderwijzer gevorderd. 

Art. 49 

Wanneer het examen naar genoegen der commissie IS 

afgelegd, wordt door haar aan den geexamineerde de 

verlangde acte uitgereikt. 

Op de acte van bekwaamheid tot het geven van school= 

onderwijs worden tevens het vak of de vakken van het 

meer uitgebreid lager onderwijs aangeteekend, waarin 

met gunstig gevolg examen is afgelegd. 

Insgelijks worden op de acten van bekwaamheid tot 

het geven van huisonderwijs de verdere vakken van 

het lager onderwijs aangeteekend, waarin met gunstig 

gevolg examen is afgelegd. 

Art. 50 

De acte van bekwaamheid wordt uitgereikt tegen 

betaling van: 

284 

tien gulden voor die van hoofdonderwijzer en 
die van hoofdonderwijzeres; 

vijf gulden voor die van hulponderwijzer en 
die van hulponderwijzeres; 

vijf gulden voor die van huisonderwijzer en 
die van huisonderwijzeres in meer dan ~~n vaki 
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Het examen ter verkrijging eener acte van bekwaamheid 

als huisonderwijzer of huisonderwijzeres loopt over 
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Art. 49 
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afgelegd, wordt door haar aan den geexamineerde de 

verlangde acte uitgereikt. 

Op de acte van bekwaamheid tot het geven van school= 

onderwijs worden tevens het vak of de vakken van het 

meer uitgebreid lager onderwijs aangeteekend, waarin 

met gunstig gevolg examen is afgelegd. 

Insgelijks worden op de acten van bekwaamheid tot 
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tien gulden voor die van hoofdonderwijzer en 
die van hoofdonderwijzeres; 
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drie gulden voor die van huisonderwijzer en 
die van huisonderwijzercs in ~~n vak. 

Voor de eerste aanteekening op de acte voor het 

schoolonderwijs wordt betaald drie gulden en op die 

voor het huisonderwijs In ~~n vak twec gulden. De 

eerste aanteekening op de acte voor hct huisonderwijs 

in meer dan ~~n vak en aile verdere aanteekeningen in 

het algemeen geschieden kosteloos. 

Deze gelden strekken ter voldoening der kosten van 

de vergaderingen der commissien, daaronder begrepen 

de schddeloosstclling der deskundigen. Het over= 

schietende wordt in's Rijks schatkist gestort. 

Art. 51 

De acten van bekwaamheid gelden voor het geheele 

Rijk. Die voor het schoolonderwijs ook voor het 

huisonderwijs. Die voor het huisonderwijs geven 

tevens de bevoegdheid om in eene school onderrigt 

te geven In een of mcer der vakken, vermeld onder 

b, c en i - p van art. I. 

De acten van bekwaamheid als hoofdonderwijzer en als 

hoofdonderwijzeres geven ook het regt om als hulp= 

onderwijzer en als hulponderwijzeres werksaam te 

zijn. 

Behalve in de gevallcn voorzien bij art. 20, kan de 

acte van hulponderwijzer, onder de ·oorwaarden door 

Ons te bepalen, regt geven om aan het hoofd eener 

openbare school te stadn. 
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Behalve in de gevallcn voorzien bij art. 20, kan de 

acte van hulponderwijzer, onder de ·oorwaarden door 

Ons te bepalen, regt geven om aan het hoofd eener 

openbare school te stadn. 



Van het toezicht op het onderwi is 

Art. 52 

Met het toezigt op het onderwiJs zijn, onder het 

oppertoezigt van Onsen Minister van Binnenlandsche 

Zaken, be last: 

a) plaatselijke schoolcommissien; 

b) districts-schoolopzieners; 

c) provinciale inspecteurs. 

Art. 53 

In elke gemeente is eene plaatselijke school= 

commissie. 

In gemeenten, die zich ingevolge het 3de lid van art. 

16 vercenigd hebben tot het oprigten en in stand 

houden van gemeenschappelijke scholen, is eene 

gemeenschappe I ijke commi ss i e. 

Art. 54 

In gemeenten beneden de 3000 zielen zlJn de werk= 

zaamheden der plaatselijke schoolcommissie opgedra= 

gen aan burgemeester en wethouders. 

In de overige gemeenten worden die commissien door 

den gcmeenteraad benoemd. 

Het lidmaatschap dezer commissien is vereenigbaar 

met dat van dien raad. 
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In elke gemeente is eene plaatselijke school= 

commissie. 
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16 vercenigd hebben tot het oprigten en in stand 
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gemeenschappe I ijke commi ss i e. 

Art. 54 

In gemeenten beneden de 3000 zielen zlJn de werk= 

zaamheden der plaatselijke schoolcommissie opgedra= 

gen aan burgemeester en wethouders. 

In de overige gemeenten worden die commissien door 
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met dat Vdn dien raad. 
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Art. 55 

Elke provincie wordt door Ons In schooldistricten 

verdeeld. 

Elk district staat onder het toezigt Vdn een school= 

opziener. 

In geval van overlijden, ziekte of afwezigheid van 

den schoolopziener, kan in de waarneming zijner 

betrekking door Onzen Minister van Binnenlandsche 

Zaken worden voorzien. 

Art. 56 

De schoolopzieners worden door Ons benoemd voor den 

tijd van zes jaren. 

De aftredenden zijn weder benoembaar. 

Zij kunnen ten al len tijde door Ons worden ont= 

slagen. 

Art. 57 

De schoolopzieners genieten uit 's Rijks kas eene 

som bij abonnement, als vergoeding voor hunne rcis

en verblijfkosten. 

Art. 58 

In elke provincie is een inspecteur. 

De inspecteurs worden door Ons benoemd. Zij kunnen 

ten allen tijde door Ons worden ontslagen. 
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Art. 55 

Elke provincie wordt door Ons In schooldistricten 

verdeeld. 

Elk district staat onder het toezigt Vdn een school= 

opziener. 

In geval van overlijden, ziekte of afwezigheid van 

den schoolopziener, kan in de waarneming zijner 

betrekking door Onzen Minister van Binnenlandsche 

Zaken worden voorzien. 

Art. 56 

De schoolopzieners worden door Ons benoemd voor den 

tijd van zes jaren. 

De aftredenden zijn weder benoembaar. 

Zij kunnen ten alIen tijde door Ons worden ont= 

slagen. 

Art. 57 

De schoolopzieners genieten uit 's Rijks kas eene 

som bij abonnement, als vergoeding voor hunne rcis

en verblijfkosten. 
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In elke provincie is een inspecteur. 

De inspecteurs worden door Ons benoemd. Zij kunnen 

ten alIen tijde door Ons worden ontslagen. 
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Zij genieten uit 's Rijks kas eene jaarwedde en 

vergoeding voor ries- en verblijfkosten. 

Art. 59 

De inspecteurs worden eenmaal 's jaars door Onzen 

Minister vun Binnenlandsche Zaken bijeengeroepen, 

ten einde onder zijne leiding de algemeene belangen 

van het lager onderwijs te overwegen en te bevorderen. 

Art. 60 

De inspecteurs bekleeden geene ambten of bedienigen 

zonder Onze toestemming. 

Art. 61 

De leden der plaatselijke schoolcommissien, de 

schoolopzieners en de inspecteurs leggen, bij de 

aanvuarding hunner betrekking, den eed of de 

belofte af, dat zij haar naar behooren en getrouw 

zullen waarnemen. 

De eedsaflegging of belofte geschiedt door de leden 

der plaatselijke schoolcommissien in gemeenten van 

3000 zielen en daarboven in handen van den burg~= 

meester, in de overige gemeenten in handen van den 

regter van het kanton waarin zij wonen, door de 

schoolopzieners in handen van Onzen Commissaris in 

de provincie, door de inspecteurs in handen van 

Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 
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Zij genieten uit 's Rijks kas eene jaarwedde en 

vergoeding voor ries- en verblijfkosten. 

Art. 59 
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ten einde onder zijne leiding de algemeene belangen 
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belofte af, dat zij haar naar behooren en getrouw 
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der plaatselijke schoolcommissien in gemeenten van 
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meester, in de overige gemeenten in handen van den 

regter van het kanton waarin zij wonen, door de 

schoolopzieners in handen van Onzen Commissaris in 

de provincie, door de inspecteurs in handen van 

Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 
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Art. 02 

Ik :"den der plaatselijke schoolcommissien, de 

schoolopzieners en de inspecteurs ziJn bevoegd van 

de overtredingen dezer wet en der verdere verorde= 

ninqen op het lager onderwijs proces-verbaal op te 

maken. 

Art. 63 

Aile scholen, waar lager onderwijs wordt gegeven, 

zoo openbare als bijzondere, zijn steeds toegankelijk 

voor de leden der plaatselijke schoolcommissie van 

de gemeente, voor den schoolopziener van het district 

en voor den inspecteur der provincie. 

De onderwijzers zijn gehouden hun de verlangde 

inlichtingen te geven omtrent de school en het 

onderwijs. 

Wei gering in dezen wordt gestraft met eene boete van 

vijf en twintig gulden of gevangenisstraf van drie 

dagen, en 'bij herhaling telkens met beide straffen 

te zamen. 

Art. 463 van het Wetboek van Strafregt en art. 20 

der wet van den 29sten Junij 1854 (Staatsblad no. 

102) zijn ten deze toepasselijk. 

Art. 64 

De plaatselijke schoolcommissien houden een naauw= 

keurig toezigt op aile scholen in de gemeente waar 

lager onderwijs gegeven wordt; bezoeken die ten 
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Art. 02 

l.le :"den der plaatselijke schoolcommissien, de 
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minste twee malen 's jaars, hetsij gezamenlijk, 

hetzij door commissien uit hear midden; zorgen 

dat de verordeningen op het lager onderwijs stipt 

nagekomen worden; houden aanteekening van het 

onderwijzend personeer, van het getal leerlingen en 

van den staat van hct onderwijs; doen jaarlijks 

v66r den Istcn Maart aan den gemeenteraad een 

beredeneerd verslag van den toestand van hct onder= 

wijs in de gemccntc, en zcnden daarvan afschrift 

aan den districts-schoolopziener; deeren dezen de 

belangrijke veranderingcn mede, die hct schoolwezen 

hceft ondcrgaan; geven hem en den provincialen 

inspecteur al Ie inlichtingen, hulp of medewerking 

vragen, bijstand, en beijveren zich den bloei van 

hct onderwijs naar vermogen tc behartigcn. 

Art. 65 

Oe schoolopzieners zorgen voortdurend bekend tc 

hlijven met den toestand van het schoolwezen in 

hun district; bezoeken ten minste twee malen 's 

jaars al Ie scholen in hetzelve waar lager onderwijs 

wordt gegeven en houden van dat schoolbezoek naauw= 

keurig aanteekening; zorgen dat de verordeningen op 

het lager onderwijs stipt nagekomen worden; treden 

in overleg met de plaatselijke schoolcommissien de 

gemcentebesturen; doen zoowel aan deze, als aan den 

provincialen inspecteur de voorstellen, die zij in 

het bel,ulH van het onderwijs achten; geven dien 

inspecteur kennis van al hetgeen hun bij het school= 

b~zoek belangrijk is voorgekomen en verstrekken hem 

aile inlichtingen, die hij verlangt; doen jaarlijks 
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dat de verordeningen op het lager onderwijs stipt 

nagekomen worden; houden aanteekening van het 

onderwijzend personeef, van het getal leerlingen en 

van den staat van hct onderwijs; doen jaarlijks 

v66r den Istcn Maart aan den gemeenteraad een 

beredeneerd verslag van den toestand van hct onder= 

wijs in de gemccntc, en zcnden daarvan afschrift 

aan den districts-schoolopziener; deefen dezen de 

belangrijke veranderingcn mede, die hct schoolwezen 

hceft ondcrgaan; geven hem en den provincialen 

inspecteur al le inlichtingen, hulp of medewerking 

vragen, bijstand, en beijveren zich den bloei van 

hct onderwijs naar vermogen tc behartigcn. 

Art. 65 

Oe schoolopzieners zorgen voortdurend bekend tc 

hlijven met den toestand van het schoolwezen in 

hun district; bezoeken ten minste twee malen 's 

jaars al le scholen in hetzelve waar lager onderwijs 

wordt gegeven en houden van dat schoolbezoek naauw= 

keurig aanteekening; zorgen dat de verordeningen op 

het lager onderwijs stipt nagekomen worden; treden 

in overleg met de plaatselijke schoolcommissien de 

gemcentebesturen; doen zoowel aan deze, als aan den 

provincialen inspecteur de voorstellen, die zij in 

het bel,ulH van het onderwijs achten; geven dien 

inspecteur kennis van al hetgeen hun bij het school= 

b~zoek belangrijk is voorgekomen en verstrekken hem 

alle inlichtingen, die hij verlangt; doen jaarlijks 

290 



v66r den Isten Mei een beredeneerd verslag van den 

toestand van het onderwijs in hun district aan den 

inspecteur en zenden daarvan afschrift aan Gedepu= 

teerde Staten der provincie; behartigen de belangen 

der onderwijzers, bevorderen hunne bijeenkomsten en 

wonen die, zoo vee I mogelijk, bij. 

Art. 66 

De schoolopzieners hebben toegang tot de vergaderingen 

van aile plaatselijke schoolcommissien in hun dis= 

trict en brengen daarin eene raadgevende stem uit. 

Art. 67 
De inspecteurs trachten, zoo door schoolbezoek als 

door mondeling en schriftelijk overleg met de dis= 

tricts-schoolopzieners, plaatselijke schoolcommis= 

sien en gemeentebesturen, de verbetering en den 

bloei van het schoolwezen te bevorderen: ZIJ lichten 

Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken v~~r omtrent 

aile onderwerpen waarover hun oordeel wordt gevraagd; 

zij vervaardigen uit de jaarlijksche verslagen der 

schoolopzieners en uit hunne eigene aanteekeningen 

jaarlijks een beredeneerd verslag omtrent den toe= 

stand van het onderwijs in de provincie, en zenden 

dit v66r den Isten Julij aan Onzen Minister voor= 

noemd. 

Oversanssbepalinsen 

Art. 68 

De onderwijzers en onderwijze"~ssen, zoo openbare 

als bijzondere, de huisonderwijzers en huisonder= 

wijzeressen, die op het tijdstip van het in werking 
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door mondeling en schriftelijk overleg met de dis= 

tricts-schoolopzieners, plaatselijke schoolcommis= 

sien en gemeentebesturen, de verbetering en den 

bloei van het schoolwezen te bevorderen: ZIJ lichten 

Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken v~~r omtrent 

alle onderwerpen waarover hun oordeel wordt gevraagd; 

zij vervaardigen uit de jaarlijksche verslagen der 

schoolopzieners en uit hunne eigene aanteekeningen 
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stand van het onderwijs in de provincie, en zenden 
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Oversanssbepalinsen 

Art. 68 

De onderwijzers en onderwijze"~ssen, zoo openbare 

als bijzondere, de huisonderwijzers en huisonder= 

wijzeressen, die op het tijdstip van het in werking 
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treden dezer wet wettig in die betrekkingen zijn, 

behoevcn, om daarin voort te gaan, geene herbenoe= 

ming of erkenning. 

Na dat tijdstip worden de v66r hetzelve verkregen 

acten van algemeenc toelating den Isten en 2den 

rang beschouwd gelijke regten te geven als de acten 

van bekwaamheid als hoofdonderwijzer; die van den 

3den rang gel ijke regten als de acten van bekwaam= 

heid dis hulponderwijzer; die van schoolhouderes 

gelijkc regten als de acten van bekwaamheid als 

hoofdonderwijzeres, doch aileen binnen de provincie 

of de gemeente waarin de acten zijn afgegeven. 

De huisonderwijzers en huisonderwijzeressen, die, 

na dat tijdstip, zich als zoodanig in eene andere 

gemeente wenschen te vestigen, zijn verpligt zich 

vooraf aan het examen, vermeld in art. 48, te 

onderwerpen. 

De hoofdonderwijzers der bij het in werking treden 

dezer wet bestaande bijzondere scholen van de tweede 

klasse, welke minstens den tweeden rang bezitten, 

kunnen, indien die scholen door de gemeentebesturen, 

in over leg met den districts-schoolopziener, als 

openbare lagere scholen worden overgenomen, bij die 

inrigtingen als hoofdonderwijzers worden aangesteld. 

De bepalingen van art. 22 omtrent de voordragt en 

het vergelijkend examen zijn daarop niet van toepas= 

sing. 
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Art. 69 

De jaarwedden van aile tijdens het in werking treden 

dezer wet dienstdoende openbare hoofdonderwijzers en 

hoofdonderwijzeressen worden, zoolank zij hunne 

betrekking bekleeden, in geen geval tot een minder 

bedrag geregeld dan hetgeen zij in de laatste vijf 

jaren, aan gemeld tijdstip voorafgegaan, of voor 

hen, die korter in dienst zijn geweest, over het 

kortere tijdvak, in hunne betrekking, gemiddeld, 

jaarlijks, aan inkomsten hebben genoten. 

Art. 70 

Tot het in werk i ng brengen der voorschr i ften betrek= 

ke I ijk: 

het bepalen van het getal der scholen in 
evenredigheid met de bevolking en de 
behoefte, en de uitbreiding van het onder= 
wijs (artt. 16 en 17); 

den bijstand in het onderwijs aan den 
hoofdonderwijzer te verleenen (art. 18); 

de jaarwedden en andere voordeelen der 
hoofd- en hulponderwijzers en de toelagen 
ten behoeve der kweekelingen (artt. 19 
en 20); 

de kosten van hct onderwijs (artt. 31 
35); 

wordt een termijn toegestaan van uiterlijk drie jaren, 

te rekenen van het tijdstip waarop deze wet verbindende 

IS. 

Gedurende dien termijn worden aan de openbare hoofd= 

onderwijzers en hoofdonderwijzeressen en aan de 

gemeenten de jaarwedden en toelagcn der provincien 
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en van het Rijk uitbetaald, in welker genot zij zijn 

tijdens het in werking treden dezer wet. 

Art. 71 

Aan bijzondere scholen, welke tijdens het in werking 

treden dezer wet in het genot zijn van subsidie van 

wege de gemeente of de provincie, en niet beantwoor= 

den aan de voorwaarden van het 4de lid van art. 3, 

kan het subsidie niet langer dan nog gedurende een 

jaar na cerstgenoemd tijdstip worden verleend. 

Art. 72 

In afwachting der wettelijke regeling van het middel= 

baar onderwijs zijn de voorschriften dezer wet mede 

van toepassing op alles wat betreft het verder voort= 

gezet onderwijs in de levende talen en in de wis- en 

natuurkunde. 

Om tot het examen ter verkrijging eener acte van 

bekwaamheid voor een of meer dier vakken te worden 

toegelaten, wordt de ouderdom van ten minste 18 jaren 

gevorderd. Voor de acte wordt eenmaal vijf gulden 

betaald. 

Art. 73 

Deze wet treedt in werking den Isten Januarij 1858. 

Behoudens het bepaalde bij art. 70 zijn alsdan de 

bestaande algemeene, provinciale en plaatselijke 

verordeningen op het lager onderwijs afgeschaft, de 

provinciale commissien van onderwijs, plaatselijke 
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schoolcommissien en commissien van plaatselijk 

schooltoevoorzigt ontbonden, de districts-school= 

opzieners ontslagen en door het schooltoezigt, 

ingevolge deze wet, vervangen. 
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BYLAE B 

WET NO.4, I 874 

Reselende het onderwi IS In de Zuid-Afrikaansche 

Repub Ii ek 

Vasgesteld bij Volksraadsbesluit, Art. 155, 

dad. 23 October 1874 

Inleiding 
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NADEMAAl het noodig bevonden is, dat de 

inrigting van het openbaar onderwijs, met 

eerbiediging van ieders godsdienstige be= 

grippen, door de wet worde geregeld, gelijk 

dezelve van Staatswege geldelijke ondersteu= 

ning vindt, en nademaal het noodig is dat 

over a I in het land en zooverre het mogelijk 

is van Regeringswege voorziening worde ge= 

maakt voor voldoend openbaar onderwijs, en 

dat het onderwijs zoo veel mogelijk vrij 

zal zijn, behoudens het toezigt der Regering 

en behoudens het onderzoek naar de bekwaam= 

heid en zedelijkheid der onderwijzer en 

onderwijzeressen: 

Zoo is het dat Ik, Th,'mas Francois Brugers, 

Staatspresident der Z.A. Republiek, met toe= 

stemming van den Hoog-Ed. Achtbaren Volksraad, 

heb goedgevondell vast te stellen, gel ijk ik 

bij daze guedvindt vast te stellen 
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I. Aisemeene bepalinsen 

Art. I. Het onderwijs wordt onderscheden In 

lager en hooger onderwijs. 

2. Het lager onderwijs wordt onderscheiden in 

gewoon en meer uitgebreid onderwijs. 

3. Het gewoon lager onderwijs omvat het onder= 

wijs in: 

a het lezen, 
b het schrijven, 
c het rekenen, 
d de beginselen der Vormleer, indien mogelijk, 
e die der Nederduitsche Taal, 
f die der Aardrijkskunde, 
9 die der Geschiedenis, 
h het zingen. 

4. Tot het meer uitgebreid lager onderwijs 

wordt, behalve het bepaalde in het voorgaand 

artikel, gerekend het onderwijs in: 

die der kennis van de Natuur, 
de beginselen der kennis van de levende 
talen, vooral de Engelsche taal, 

die der Wiskunde, 
die der landbouwkunde, 
de Gymnastiek, indien door de ouders of 
voogden verlangd, en de oefening in het 
gebruik van sabel en geweer, alsook in 
het dr i I I en, 

het T eekenen, 
Handwerken voor meisjes, 
de oefening in de Muzijk, zoowel theoretisch 
als praktisch. 

5. Tot het hooger onderwijs wordt gerekend het 

onderw i j sin: 
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b 
c 
d 
e 
f 
9 
h 
I 

k 
I 

m) 

6. 

Hoogere Nederduitsche en Engelsche 

Taalkunde, 


de Fransche en Hoogduitsche talen, 

de latijnsche en Grieksche talen, 

Hoogere Reken- en Meetkunde, 

Algebra, 

Scheikunde, ook die van den landbouw, 

Natuurlijke Historie, 

Physiologie der dieren, 

Geologie en Mineralogie, 

Technologie, 

Aardrijkskunde, zoowel Politieke als 

Physieke, 

Aigemeene geschiedenis en 

letterkunde, 


Sterrekunde, 

logica, 

Muzijk en Teekenkunst. 


geschiedenis der 

De scholen worden onderscheiden In drie 

klassen: 

I. Voor het gewoon lager onderwijs, en dragen 

den naam van Wijkscholen, waarvan er minstens 

~~n in elk Veldcornetschap zal bestaan. 

2. Voor het meer uitgebreid lager onderwijs, 

en drdgen den naam van Distriktsscholen, 

waarvan op iedere hoofdplaats van een distrikt 

~en zal bestaan. 

3. Voor het hooger onderwijs, en dragen den 

naam van Gymnasium, dat vooreerst een Gyn= 

nasium wordt opgerigt te Pretoria, en dan, 

zoodra zulks mogelijk is, te Potchefstroom. 

en daarna, indien doenlijk, ook in andere 

steden of dorpen. 
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7. AI de%e scholen ontvangen van het Gouverne

ment eene toelage op de volgende voege: 

Voor de eerste: De som van £25 jaarlijks, 
indien er het getal van twaalf kinderen gerc= 
geld onderwijs in ontvangen; £50 als het 
getal komt tot 25 kinderen, en voor elke tien 
kinderen dat getal te bovengaande eene ver= 
meerdering van £20. 

Voor de tweede: De som van £300 per jaar, en 
in geval er meer dan honderd kinderen onder= 
wijs geregeld inontvangen, eene vermeerdering 
van £100 voor hulponderwijs. 

Voor de derde: De som van £500 per jaar. 

8. De onderwij%ers worden onderscheiden in drie 

klassen en elke klas in twee rangen, op de 

volgende wij%e: 

I. Onderwij%er 
2. do. 
3. do. 
4. do. 
5. do. 
6. do. 

eerste klasse, 
do. 

tweede klasse 
do. 

derde klasse 
do. 

Iste 
2de 
Iste 
2de 
Iste 
2de 

rang. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

9. De Regering draagt %org voor een hoofd-dep8t 

voor schoolbehoeften, model len van schoolmeubele= 

ment en wat tot het onderwijs benoodigd is, op 

de zetelplaats; en voor een takdepot te Potchef= 

stroom, waarvan het eerste onder onmiddelijk 

toe%icht en het laatste onder oppertoezigt van 

den Superintendent Generaal van Opvoeding, en 

waarvoor deze verantwoordelijk is aan de Regering. 

10. De verschi I lende Schoolcommissien in iedere 

wijk en district zorgen voor een behoorlijk 

schoolgcbouw en zijn meubi lair en verdere 
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toebehooren. 

Als er geen geschikte Gouvernementsgrond of 

andere open grond te vinden is tot het bouwen 

van cen wijkschool zal de Schoolcommissie 

daartoe zulk een stuk grond aankoopen of op 

eenc andere wijze trachten te verkrijgen, als 

zij best rekent. Ook zal zoodanig gebouw tot 

geen ander einde gebruikt worden. Aileen zal 

het nog gebezigd mogen worden tot de uitoefening 

van openbare Godsdienst, indien vereischt. 

I I. De tegenwoordige schoolgebouwen, het Gouver= 

nement toebehoorende, zul len kosteloos door de 

Regering op de verschi I lende Schoolcommissien, 

ter plaatse waar zij zijn, worden getransporteerd, 

die het regt zul len hebben onder voorkennis der 

Regering dezelve zoo noodig te verkoopen en de 

opbrengst daarvan aan te wenden tot bouw of aan= 

koop van meer geschiktelocalen. 

12. Geene school zal aanspraak hebben op gelde= 

lijke ondersteuning van de Regering tenzij het 

vereischte gctal leerl ingen hebbende, volgens 

art. 24. 

13. De Superintedent Generaal van Opvoeding heeft 

toe:tigt over al deschoolgebouwen. Geen school 

onderwijs zal gegeven worden in localen die door 

hem of zijn vertegenwoordiger verklaard zul len 

zijn, wegens gebrek aan ruimte of anderzins, 

schadelijk te wezen voor de gezondheid der 
kinderen. 
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14. Indien in zijne uitspraak niet wordt berust, 

beslist de Regering, na ingesteld onderzoek. 

In afwachting der eindbeslissing kan het onder= 

wijs in het afgekeurde locaal worden voortgezet. 

15. Eenige ouder of voogd van schoolgaande 

kinderen kan zijne klagte over de ongeschiktheid 

der schoollocalen of het daarbij behoorende, 

bij den Superintendent Generaal van Opvoeding of 

zijn vertegenwoordiger indienen. 

16. Voor de Goudvelden of andere plaatsen, 

waar mijnwerken op groote schaal worden uitge= 

voerd en vele kinderen zijn, worden speciale 

regulatien gevolgd, in overeenstemming met den 

geest van deze wet, door den Superintendent 

Generaal van Opvoeding voorgeschreven. 

17. Het onderwijs wordt gegeven door hoofd- en 

hulponderwijzers en kweekelingen, zoo wei manne= 

lijke als vrouwelijke. 

18. Niemand zal in eenige school, die Gouverne= 

mentstoelage ontvangt, onderwijs mogen geven, 

tensij hij daartoe van Regeringswege zijne aan= 

stel ling heeft. 

19. Zulke aanstelling geschiedt aileen wanneer 

de applicant of gekozene behoorlijk voorzien is 

van een diploma. 

20. Dit ziet echter niet op kweekelingen, of 

op mi litaire onderwijzers. 
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I I. Bi jzondere bepalinsen van de scholen 
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21. ledere Wijk-, Distrikts- of Hoogere School 

staat direct onder generaal opzigt van den Super= 

intendent Generaal van Opvoeding en het verder 

onmiddelijk toezigt van de plaatselijke school= 

commlssle. 

22. De Wijkscholen zul len op zoodanige plaatsen 

en in zoodanige localen worden gehouden als 

geschikt zullen geoordeeld worden door de school= 

commissie. 

23. De Districtsscholen worden gehouden op de 

hoofdplaats van ieder district en in geschikte 

gehuurde of eigene localen. 

24. Geene Wijkschool zal aanspraak kunnen maken 

op Gouvernements Toelage tenzij er minstens 12 

kinderen geregeld onderwijs ontvangeni en geene 

Distriktsschool tenzij er ten misten 40 kinderen 

geregeld onderwijs ontvangen. 

25. Tot de scholen worden toegelaten al Ie blan= 

ke kinderen, zonder onderscheid van Godsdienst, 

echter met goedkeuring der directie en onder 

zulke voorwaarden als hierna bepaald zul len 

worden. 

26. Geen Godsdienst-onderwijs wordt in de 

schooluren gegeveni echter zullen de school loca= 

len buiten de schooluren met goedvinden der 

schoolcommissien, daartoe beschikbaar zijn voor 
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Goedsdienstleeraars of onderwijzers, zullende 

verder in iedere school in den Bijbel gelezen 

en in de Bijbelgeschiedenis onderwezen worden. 

27. De 5chooluren zijn gedurende den wintertijd, 

d.i., van I Apri 1 tot I October, van 9 tot 12 

uur a.m., en van 2 tot 4 uur p.m., en gedurende 

den zomer, d.i. van 1 October tot 1 Apri I, van 

8 tot I I uur a.m., en van 3 tot 5 uur p.m. 

28. De schoolgelden zul len sijn: Voor de 

Wijk5cholen: 

I. Voor kinderen beneden 7 jaar, 4s.6d. 
per maand. 

2. Voor kinderen boven 7 jaar, 8s • per maand. 

Voor de Distriktsscholen: 

I. Voor kinderen beneden 7 jaar, 65. per 
maand. 

2. Voor kinderen boven 7 jaar, lOs. per 
maand. 

Voor de Hooge Scholen: 
I. Voor kinderen beneden 14 jaar, 20s. 

per maand. 
2. Voor kinderen boven 14 jaar, 30s. 

per maand. 

29. De schoolgelden zijn maandelijks betaalbaar 

aan den Tresaurier der Schoolcommissie. 

30. De Regering heeft regt, op aanbeveling der 

Schoolcommissie, aan arme kinderen ten deele 

of geheel het schoolgeld te schenken. 
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31. Er zullen drie vacantien zijn: 

I. Van 25 September tot 5 Oktober. 
2. Van 20 December tot 20 Januarij. 
3. Van ~~ne week v66r tot ~~ne week na 

Paschen. 

Tevens zal er geene school gehouden 
worden op Zaturdage~ Zon- en Feestdagen. 

32. Het onderwijs wordt aan meisjes en jongens, 

zoo veel doenlijk is, te zamen gegeven, hoewel 

zij afzonderlijke zitplaatsen hebben. 

33. Waar eene onderwijzeres aan eene school 

verbonden is, zijn de meisjes, indien verlangd 

wordende door de ouders of voogden, in den 

namiddag uitsluitend onder haar bestuur in een 

afzonderlijk locaal voor het leeren van hand= 

werken, schrijven, teekenen, enz. 

34. Het toelaten van kinderen tot, of uitzetten 

uit de school, geschiedt niet dan met toestemming 

der Schoolcommissie. 

35. Jaarl ijks wordt een examen van de leerlingen 

gehouden, in de maand December, tenz i j om gew i g= 

tige redenen, door den Sup. Gen. van Opvoeding 

vooruit anders bepaald. V66r elke van de twee 

andere vacantien wordt een examen in tegenwoor= 

digheid der Schoolcommissie gehouden. 

36. I ederen ouder of voogd staat het vr i j, naar 

vcrkiezing, zijne kinderen in de Nederduitsche 

of Engelsche taal te doen onderwijzen. Het 

onderwijs wordt gegeven in de Nederduitsche 
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taal, doch staat het den onderwijzer vrij zich 

bij afwisseling ook van het Engelsch te bedienen. 

Waar twee onderwijzers zijn, ~~n voor het Neder= 

duitsch en ~~n voor het Engelsch, gebruikt ieder 

de taal waarin hij onderwijs geeft. 

37. Het staat iederen burger vrij, de scholen 

te bezoeken doch zonder zich met de wcrkzaam= 

heden der school in te laten of die te hinderen. 

38. In de Distriktsscholen kan ook hooger on= 

derwijs gegeven worden dan in art. 4 bepaald, 

doc~ in zulke geval len betalen de leerlingen 

de helft meer dan het schoolgeld in art. 28 

bepaald. Dit geschiedt niet zonder voorkennis 

van den Superintendent Generaal van Opvoeding. 

I II. Van de onderwi i zers en onderwi,j zeressen 

39. De onderwijzers en onderwijzeressen worden 

gekozen door de verschi Ilende plaatselijke 

Schoolcommissien, die de gekozen ter approbatie 

en ter verkrijging der aanstel ling, door middel 

van den Superintendent Generaal van Opvoeding, 

aan de Regering voorgedragen. 

40. Voor de betrekking van hoofd-onderwijzer 

in de Hoogere Scholen zijn aileen verkiesbaar: 

I. Onderwijzers van de eerste klasse, 
eersten rang. 

2. Doctoren in de Letteren, Godgeleerdheid, 
Phi losophie en Regtsgcleerdheid. 
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3. Kandidaten in de letteren en die den graad 
van Master of Arts, of Bachelor of Arts, 
aan eenige Universiteit ontvangen hebben. 

Voor de betrekking van hulponderwijzer in de 
Hoogere School: 

I. Behalve de bovengenoemden, onderwijzers 
van de eerste klasse, tweden rang. 

2. Kandidaten in de Theologie en Phi losophie. 

3. Personen die aan de hoogescholen alhier 
het eerste klasse certificaat hebben 
ontvangen. 

Voor de betrekking van hoofdonderwijzer in de 
Distriktscholen: 

I. Behalve voornoemden, onderwijzers tweede 
klasse, eersten rang. 

2. Personen die in Hoi land het certificaat 
hebben ontvangen van onderwijzer tweeden 
rang. 

3. Personen die goede getuigschriften uit 
het buitenland hebben van bekwaamheid, 
welke door den Superintendent Generaal 
van Opvoeding zijn goedgekeurd. 

Voor de betrekking van hulponderwijzer in de 
Distriktscholen: 
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I. Behalve voornoemden onderwijzers tweede 
klasse, tweeden rang. 

2. Pcrsonen die aan een hoogeschool alhier 
het 2de klasse certificaat hebben ont= 
vangen en goedgevorderde kweekelingen 
der school, et goedkeuring van den Super= 
intendent Generaal. 

3. Onderwijzer derde klasse, eersten rang, 
en zulke geschikte personen als de Super= 
intendent Generaal goedkeurt. 
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Voor de betrekking van hoofdonderwijzer in eene 
Wijkschool: 

I. Onderwijzers derde klasse, eersten rang: 
voor hulponderwijzer al Ie onderwijzers 
derde klasse of gevorderde leerlingen. 

41. Behalve de bogengenoemde vereischten, wordt 

van elk onderwijzer gevorderd, dat hij Vdn goed 

zedelijk gedrag zij en lidmaat eener Protestant= 

sche Kerk. Behoorlijke certificaten zullen 

hieromtrent van onbekende personen worden gevor= 

derd. 

42. Voor de vereischten van onderwijzers tot 

verkrijgen van diplomas, zie onder hoofdexamens 

de artikels in deze wet voorkomende. 

43. Oe jaarwedden van de onderwijzers zullen 

niet minder zijn dan: 

Voor Hoofdonderwijzer 

Hoogere school 
Oistriktsschool 
Wijkschool 

£400 
£200 
£100 

Voor hulponderwijzers -

Hoogere school 
Distriktsschool 
Wijkschool 

£250 
£125 
£ 30 

44. Onderwijzeressen krijgen respectievelijk 

dezelfde jaarwedden. 

45. Daar de behoefte aan hulponderwijzers afhangt 

van omstandigheden, wordt in de al of niet nood: 

zakelijke aanstelling van een hulponderwijzer 

overgelaten aan de beoordeling van den SUperin= 
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tendcnt ,;.'nera<.ll Vdn Opvocdi ng. 

40. leder ondcrwi.izer of onderwijzeres zal, 

in ueval Vdn w<1ngedra9, door de schoolcommissie 

kunnen worden HC~Lhorst, en kennis zal hiervan 

b j nne n 14 da!,Jen !lcgeven worden aan den Super i n= 

tcnd('llt l,ener-.hll van Opvoedi ng, di e de zaak 

Z,} I ondel' zoeken, en de .-;ch(}f·" I rig beve st i gen of 

opheffen. 

1 n geva I V,in ontevredenhe i d van een der part i jen, 

valt berocp up den H.E. Uitvoerenden Raad. Doch 

dit moet geschieden binnen ~~ne maand na de 

ontvangst der bes Ii ssi ng van den Super i ntendent 

Generaal van Opvoeding. Op de finanle beslissing 

der Regering voigt onmiddelijk ontslag uit de 

dienst of opheffing der schorsing. 

47. Eervol ontslag wordt, na eene kennisgeving 

Viln drie maanden, door de Regering op verzoek 

van den applikant gogeven, doch niet zonder voor= 

kcnnis van de schoolcommissie en den Superinten= 

dent Gcneraa I van Opvoedi ng. 

48. Behalve in geval len, zoo als van insubordi 

natie nalatigheid in dienst, dronkenschap en on= 

bevoegdheid wegens een of ander reden, vervalt 

de bevoegdheid tot het gcven van onderwijs in 

de scholen voor hen die bij een vonnis veroor= 

deeld zijn wegens opligterij, meineed, misbruik 

van vertrouwen of aantasting der zeden. 
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49. Die de bevoegdheid tot het geven van onder= 

wijs verloren heeft, om redenen in het voorgaande 

artikel genoemd, kan haar niet terugkrijgen, 

zonder toestemming van den HEd. Uitvoerenden 

Raad. 

50. De onderwijzers en onderwijzeressen hebben 

te letten zoowel op de karaktervorming der leer= 

lingen als op hunne verstandsontwikkeling en ver= 

meerdering van kennis. Zij hebben tevens te 

letten op de reinheid van ligchaam en geest, 

op het gedrag en de gezondheid der leertingen, 

en zul len daartoe buiten de gewone schooluren 

zoo veel mogelijk zich op vriendschappelijken 

voet met de teerlingen in aanraking stellen en 

hen bij de ligchaamsoefeningen onderrigten. 

51. De onderwijzers of onderwijzeressen zul len 

zich onthouden van iets te leeren, te doen of te 

laten wat strijdig is met den eerbied, verschul= 

digd aan de godsdienstige begrippen van anders= 

denkenden, van het geven van onderwijs in de 

Godsdienst gedurende de schooluren, en zich 

zelfs buiten de schooluren er nlet mede inlaten, 

tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de ouders 

of voogden der kinderen. 

52. De onderwijzers of onderwiJzeressen mogen 

geene ambten of bediening bekleeden dan met 

goedkeuring der Regering. Zij mogen geen handel 

drijven, geen nering doen, nog eenig beroep uit= 

oefen. Dit verbod is mede toepasselijk op de 
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zich onthouden van iets te leeren, te doen of te 

laten wat strijdig is met den eerbied, verschul= 

digd aan de godsdienstige begrippen van anders= 

denkenden, van het geven van onderwijs in de 

Godsdienst gedurende de schooluren, en zich 

zelfs buiten de schooluren er nlet mede inlaten, 

tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de ouders 

of voogden der kinderen. 

52. De onderwijzers of onderwiJzeressen mogen 

geene ambten of bediening bekleeden dan met 

goedkeuring der Regering. Zij mogen geen handel 

drijven, geen nering doen, nog eenig beroep uit= 

oefen. Dit verb od is mede toepasselijk op de 
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ledcn van het ge:in der onderwij:ers en onderwij= 

zeressen, voor :00 verre het verbodene ten hui:e 

V<ln de:e :ou gcsch i eden. 

53. De hoofdonderwij:er vall ",Ike school zal 

zor9 draycn voor de registers der school, 

dpzelve biJhouden en maalldelijks ziJne rappor1-"n, 

volgens schema in art. 141 vervat, opzenden naat" 

den Superintendent Generaal van Opvoediny. Hij 

is tevens belast met den verkoop van bocken en 

andere schoolbehoeften. 

IV. Van de Schoolcommissien 

54. I cdere schoo I za I staan onder het onm i dde= 

lijk toezigt van eene commissie, bestaande uit 

zes leden, yeko:en door de burgers van elke wijk, 

voor de Wijkscholen, en de burgers van elk dorp 

of elke stad voor de Distriktsscholen. 8ehalve 

deze leden zal de Veldcornet ex-officio Voor= 

zitter zijn der Wijkschool-commissie, en de 

Landdrost van het district ex-officio Voorzitter 

van de Distriktsschoolcommissie. De leden worden 

gckozen voor den tijd van drie jaren; doch kunnen, 

zulks begeerende, te eeniyen tijd aftreden. 

55. Uit de Schoolcommissie wordt een Secretaris 

yekozen, die tevens ook Tresaurier zal zijn. 
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lijk gelden. 

57. De directie der Hoogere Scholen is in handen 

van eene commissie, bestaande uit zes leden, 

gekozen door de burgers van de stad waarin zij 

gevestigd zijn, en op de zetelplaats bovendien 

uit twee leden van den Uitv. Raad en den Super= 

intendent Generaal van Opvoeding. 

58. De Schoolcommissie zorgt voor een geschikt 

schoolgebouw en toebehooren, voor het meublement 

der school, de behoorlijke uitbetaling der jaar= 

wedden aan de onderwijzers en voor een geregeld 

driemaandelijksch verslag van de werkzaamheden 

der commissie aan den Superintendent Generaal 

van Opvoeding, door middel van haren Secretaris 

opgezonden. 

59. De leden der Schoolcommissie zlJn gehouden, 

de school geregeld te bezoeken, acht te slaan 

op de werkzaamheden derzelve, den staat van de 

localen en verdere toebehooren waar te nemen en 

toe te %ien dat al les behoorlijk in orde is, en 

de onderwijzers zijn verpligt hun de noodige in= 

lichting te geven. De commissie heeft echter 

geen regt om zich met de werkzaamheden van de 

school in te laten, noch met de wijze waarop het 

onderwijs wordt gegeven, behoorende dit tot de 

pligten van den Superintendent Generaal. Indien 

zij echter bezwaren hebben tegen de wijze van 

onderrigt geven of iets daarmede in betrekking, 

kunnen zij zicr wenden tot den Superintendent 

311 

lijk gelden. 

57. De directie der Hoogere Scholen is in handen 

van eene commissie, bestaande uit zes leden, 

gekozen door de burgers van de stad waarin zij 

gevestigd zijn, en op de zetelplaats bovendien 

uit twee leden van den Uitv. Raad en den Super= 

intendent Generaal van Opvoeding. 

58. De Schoolcommissie zorgt voor een geschikt 

schoolgebouw en toebehooren, voor het meublement 

der school, de behoorlijke uitbetaling der jaar= 

wedden aan de onderwijzers en voor een geregeld 

driemaandelijksch verslag van de werkzaamheden 

der commissie aan den Superintendent Generaal 

van Opvoeding, door middel van haren Secretaris 

opgezonden. 

59. De leden der Schoolcommissie zlJn gehouden, 

de school geregeld te bezoeken, acht te slaan 

op de werkzaamheden derzelve, den staat van de 

localen en verdere toebehooren waar te nemen en 

toe te %ien dat al les behoorlijk in orde is, en 

de onderwijzers zijn verpligt hun de noodige in= 

lichting te geven. De commissie heeft echter 

geen regt om zich met de werkzaamheden van de 

school in te laten, noch met de wijze waarop het 

onderwijs wordt gegeven, behoorende dit tot de 

pligten van den Superintendent Generaal. Indien 

zij echter bezwaren hebben tegen de wijze van 

onderrigt geven of iets daarmede in betrekking, 

kunnen zij zicr wenden tot den Superintendent 

311 



Generaal van Opvoeding. ledere onderwijzer of 

onderwijzeres zal in geval van wangedrag, enz., 

(zie art. 46) 

60. De Schoolcommissie bepaalt den dag voor 

hat publieke examen en regelt de werkzaamheden 

in over leg met de onderwijzers. Zij is voorts 

vcrpligt, zoo vee I mogelijk haren zedelijken 

invloed te gebruiken tot bevordering van het 

onderwijs. Daartoe doct zij kollekten voor 

prijzen, leer- en spcelbehoeftcn voor de leer= 

Ii ngen. 
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61. De Secretaris en Thesaurier der School= 

commissie zorgt voor de geregelde invordering 

der schoolgelden en uitbetaling van de jaarwedden 

der onderwijzers. Hij doet er maandelijks ver= 

slag van bij den Superintendent Generaal van 

Opvoeding. 

62. De Schoolcommissie houdt maandelijks eene 

geregelde vergadering en bovendien zoo dikwij Is 

als de wcrkzaamheden zulks vorderen. 

63. Ingcval van eenc V<lcature in de commlssle 

wordcn dadelijk stappen genomen om een ander te 

latcn kiezen, volgens art. 62. 

64. De commissie heeft het regt huishoudelijke 

bepalingen te maken, die echter niet in strijd 

mogen zijn met deze wet. 
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65. Minstens iedere drie maanden bezoekt de 

commlssle of eenige afgevaardigden uit hilar 

midden de school offici eel. 

V. Van den Superintendent Generaal van Opvoeding 

66. Er zal een Superintendent Generaal van Opvoe= 

ding zijn, aangesteld door de Regering, die zijn 

verblijf zal hebben op de zetelplaats. Hij moet 

iemand zijn van erkende wetenschappelijke bekwaam= 

heid en lidmaat van eene Protestantsche kerk. 

67. Hij wordt aangesteld voor den tijd van 

zeven jaren, doch kan wegens nalatigheid of 

wangedrag en onbekwaamheid te eeniger tijd door 

de Regering uit zijn dienst ontzet worden. 

68. Hij geniet eene jaarwedde van £600, 
behalve reiskostcn volgcns tarief voor het be= 

zoeken der scholen. 

69. Hij is belast met het oppertoezigt over de 

scholen, met de regeling van het onderwijs, met 

de geldelijke en algemeene administratie van de 

dep8ts; zorgt voor de geregelde opzending Viln 

de maandstaten en copie-registers der scholen. 

70. Hij bezoekt ten minste eenmaal in het jaar 

in persoon al Ie Hoogescholen en Distriksscholen 

en zoo vee I mogelijk de Wijksccholen. 

71. Hij beslist ter eerster instantic over 

geschi'len, tusschen onderwijzers en Schoul= 
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commissie ontstaan, alsook over de geschiktheid 

der school-Iocalen. 

72. Hij doct jaarlijks in de maand Maart verslag 

aan de Regering van den algemeenen staat van het 

onderwijs, welk vcrslag in de Stuatscourant wordt 

gcpub Ii ccerd. 

VI. Van de examens 

A. Oe vereischten voor onderwi jzers derde 

k I cl s se % i in: 

73. Naauwkeurig en natuurlijk le%en met een be= 

schaafde uitspraak. De le%ers moeten daarbij 

blijken geven dat %ij het gelezene verstaan. 

74. Het vervaardigen van een schoonschrift -

groot, middelsoort en klein - het laatste 

zoowel met een loopende als staande hand. Bij 

het beoordeelen van het schrift wordt ook op 

dat der opstel len gelet. 

75. Voldoende kennis van de rededeelen, van de 

woordvorming en vormverandering; bedrevenheid 

in het taal- en redekundig ontleden, bekendheid 

met de regels voor het p1aatsen van de leesteekens 

en met die van de gebruikelijke spelling, alsmede 

bedrevenheid in de toepassing van beiden. 
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76. Vaardigheid om %ich zoowel mondeling als 

schriftelijk juist en gemakkelijk uit te drukken. 

Zij wordt beoordeeld: 
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77. Naar de wijz:e, waarop de vragen, In d~n 

loop van het examen gedaan, z:ijn beantwoord. 

78. Naar een of twee opstel len over onderwerpen, 

die verondersteld mogen worden aan de vcrvaardi= 

gers bekend te z:ijn. 

79. Grondige bedrevcnheid In de vier hoofdbe= 

werkingen der rekenkunst, zoowel met g0wonc en 

tiendeelige breuk0n, als met geheele getal len, 

en daarenboven vaardigheid in de toepassing der 

hoofdregels bij de schriftetijke oplossing van 

vraagstukken en bij het rekcnen uit het hoofd. 

Naauwkeurige bekendheid met het tegenwoordige 

stelsel van muntan, maten en gewigten, en met 

die maten en gewigten z:elve. 

80. De hulponderwijz:ers moeten tevens kennis 

hebben Van de leer der evenredigheden, en in 

staat z:ijn om eenvoudige vraagstukken, steunende 

op die leer, vlug en naauwkeurig op te lossen. 

81. Aigemeene kennis van de oppervlakte der 

aarde en van de staatkundige aardrijksbeschrijving, 

een en ander verkregen ook door het gebruik van 

globe en landkaarten. 

82. Bekendheid met de hoofdpunten der geschiede~ 

nis in 't algemeen. 

83. [enige bekendheid met dieren, planten en 

delfstoffen, en met de algemeene natuurkundige 

eigenschappen dar ligchamen. 
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b4. Kennis van het notenschrift en de toonschalen, 

voor zoo ver die noodig zijn voor het onderwijs 

in het zingen. 

85. Duidelijke beyrippen van de gepaste middelen 

w~~rdoor de orde en tucht in de school worden 

gehandhaafd. 

B. Voor onderwi i zers tweede k lasse 

86. De vereischten zijn: Naauwkeurig en natuur~ 

lijk lezen met eene beschaafde uitspraak. De 

lezer moet daarbij blijken geven dat hij het 

gelezene verstaat. 

87. Het vervaardigen van een schoonschrift -

groot, middelsoort en klein, - het laatste zoowel 

met eene loopende als staande hand. Bij het be= 

oordeelen van het schrift wordt ook op dat der 

opstel len gelet. 

88, Eene grondige kennis van de rededeelen, van 

de woordvorming en vormverandering, bedrevenheid 

in het taal- en redekundig ontleden; bekendheid 

met de regels voor het plaatsen van de leesteekens 

en met die van de gebruikelijke spelling, alsmede 

bedrevenheid in de toepassing van beide; bekend= 

heid met de voornaamste regels der woordvoeging 

en met de beteekenis en kracht der woorden; 

eenige bekendheid met voornaamste voortbrengselen 

der letterkunde. 

89. Vaardigheid om zich zoowel mondeling als 
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schriftel ijk juist en gemakkel ijk uit tc drukken. 

90. Zij word beoordeeld:-

Naar de wi j ze waarop de vragen, in den loop 
van het examen gedaan, zijn beantwoord. 

91. Naar ~~n of twee opstel len over de opgegeven 

onderwerpen. 

92. Kennis van de meetkundige I igchamen, en van 

de regtlijnige figuren, gepaard met bedrevenheid 

in het mededeelen van die kennis aan kinderen. 

93. Grondige kennis van de leer der evenredig= 

heden, vaardigheid in hare toepassing op vraag= 

stukken uit het dagelijksch leven; grondige 

bekendheid met trekken van den vierkants- en 

kubiekwortel uit geheele en gebroken getal len; 

kennis van de eigenschappen der reken- en meet= 

kundige reeksen. 

94. Grondige kennis zoowel van de hoofdpunten 

der wis- en natuurkundige aardrijksbeschrijving, 

a I s van de staatkund i ge der versch i I I ende were I d= 

dee len. Het moet bl ijken dat de onderwijzer 

die kennis vooral door het gebruik der aardglobe 

en van kaarten heeft verkregen zoodat het beeld 

van de oppervlakte der aarde en de betrekkelijke 

ligging van landen, zee~n, enz., hem klaar en 

levendig voor oogen staat. In het schetsen van 

kaarten uit de vrije hand mag hij niet onbedreven 

z i j n. 
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95. Bekendheid met de hoofdpunten der algemeene, 

en vooral der vaderlandsche geschiedenis in hun 

onderling verband. 

96. Bekendheid met eenige voorname verschijn= 

selcn uit de bewerktuigde en onbewerktuigde natuur. 

97. Kennis van het notenschrift, de toonschalen, 

en accoorden, zoover die noodig is om grondig 

onderwijs in het zingen te gcven, en de teeken= 

kunst. 

98. Duidel ijke begrippen van de wijze waarop het 

schoolonderwijs, onder het aunleeren van gepaste 

en nuttige kundigheden, dienstbaar kan worden 

gemaakt aan de ontwikkeling van de verstandelijke 

vermogens der kinderen en aan hunne opleiding tot 

aile maatschappelijke deugden. 

99. Van klassikaal onderwijs. 

100. Van de verschi Ilende leerwijzen in 't 

algcmeen. 

101. Van de leerwijze voor elke yak in 't 

bijzonder. 

102. Van de gepaste middelen waardoor orde en 

tucht in de school worden gehandhaafd. 

103. Eenige bekendheid met de geschiedenis van de 

opvoeding en het onderwijs. 

104. Vervolg voor onderwijzer tweede klasse en 
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onderwlJzers .,erst.- klasse ,II de vukken, ve/'meld 

ond, J' I etters i - p van art. 4 dezer wet. 

Dc vereischten zijn: Betrekkelijk de Neder= 

du.tsche en Engelsche talen: 

105. Een goede uitspraak der taal waarin het 

examen wordt afgelegd. 

106. Vaardigheid in het overzetten uit en in 

de taa I. 

107. Kennis van de gronden der spraakkunst. 

108. Vaardigheid in het spreken dier taal. 

Betrekkeli jk de Wiskunde 

109. Grondige bedrevenheid In de beginselen der 

stelkunst tot en met de leer der vierkants-verge= 

lijkingen, daaronder begrepen de leer der wortel= 

grootheden en der gewone logarithmen. 

110. Vaardigheid in de oplossing van stelkundige 

vraagstukken. 

III. Grondige bekendheid met de beginselen der 

vlakke meetkunst tot aan de ligging en snijding 

der vlakken. 

112. Toepassing van die kennis bij de oplossing 

van eenvoudige meetkunstige werkstukken. 

319 

onderwlJzers cerste klasse ," de vukken, ve/'meld 

ond, J' letters i - p van art. 4 dezer wet. 

Dc vereischten zijn: Betrekkelijk de Neder= 

du.tsche en Engelsche talen: 

105. Een goede uitspraak der taal waarin het 

examen wordt afgelegd. 

106. Vaardigheid in het overzetten uit en in 

de taa I. 

107. Kennis van de gronden der spraakkunst. 

108. Vaardigheid in het spreken dier taal. 

Betrekkeli jk de Wiskunde 

109. Grondige bedrevenheid In de beginselen der 

stelkunst tot en met de leer der vierkants-verge= 

lijkingen, daaronder begrepen de leer der wortel= 

grootheden en der gewone logarithmen. 

110. Vaardigheid in de oplossing van stelkundige 

vraagstukken. 

Ill. Grondige bekendheid met de beginselen der 

vlakke meetkunst tot aan de ligging en snijding 

der vlakken. 

112. Toepassing van die kennis bij de oplossing 

van eenvoudige meetkunstige werkstukken. 

319 



Betrckke 1 Uk de Landbouwkunde 

113. Kennis van den aard en zamestelling der 

gronden. 

114. Van de grondverbetering in het algemeen, 

alsmede van de meststoffen en hare verzamel ing, 

bcwaring en gebruik. 

115. Van de planten- en dierenwereld en van de 

natuurverschijnselen, voor zoover zij van invloed 

zjjn op den landbouw. 

Bctrekkeli jk Gymnastiek 

116. Thcoretische kennis. 

117. Praktische bedrevenheid, bepaaldelijk in 

de nuttige ligchaamsoefeningen. 

Betrekkelijk het Teekenen 

118. Behendigheid met de verschi 1 lende methoden 

van net onderrigt in het nandteekenen. 

Ily. Praktische bedrevenheid in net teekenen 

naar voorbeelden en voorwerpen. 

120. Kennis van de beginselen der perspectief. 

Betrekkeli jk de Handwerken voor meisjes 

121. Bedrcvenneid in nuttige handwerken, als: 

naaijen, breijen, stoppen, mazen, enz. 

122. Bedrevenheid in fraaije handwerken, als: 

borduren, enz. 
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C. Voor onderw; i ZE'res eorstt' k lasse 

De vereischtcn zijn: 

123. NclaU\"keuri~l <.'1\ ll<ltuurlijk Ipzt'n nlet cen\.' 

besch~dfde uitspraak. De lezeres moet dclclrbij 

blijken geven dat zij hC't gelezene vprsta<lt. 

124. Het ver\aardigen Vdn een sclH.onschrift 

groot, middelsoort <.~n klc~in, het latltst(' z<>owel 

met eene loopende als staonde hand. Bi j het be= 

cordep I pn Vdn het sehl'i ft ""rdt ~Ol-. up dut d"r 

opstel len gelet. 

Eene meer grondl~le kennis van de redpdeelen, 

en woordvorm i 119 en vormverander i nq, d" n b i j het 

examen van de hulponderwijzcrs verlangd wordt; 

bedrevenheid in het taal- en redekundi~1 ontlC'den, 

bekendheid met de reyels voor het plaatsen Vdn 

de leesteekens en met die Vdn de yC'hruikelijke 

spelling, alsmedp bedrevenheid in de toepassing 

van beiden; eenige bekendheid met de voornaamste 

regels der woordvoeginq pn met de voortbr('ngselcn 

der nieuwere letterkunde. 

125. 

schriftelijk juist en gemakkelijkuit te drukken. 

Zij wordt beoordeeld: 

126. Naar de wi j ze waarop de vragen, in den 

loop van het examen sedaan, zijn beantwoord. 

127. Naar een of twee opstpl len over opgegeven 

onderlycrpen. 
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128. Kennis der eenvoudigste meetkundige 

li~chamen en der regtlijnige figuren, gepaard 

met bedrevenheid in het mededeelen dezer kennis 

aan kindcren. 

129. Grondige bedrevenheid in de vier hoofd= 

bewerkingen der redekunst, zoowel met gewone en 

tiendeelige breuken als met geheele getal len; 

en daarenboven vaardigheid in de toepassing der 

hoofdregels bij de schriftelijke oplossing van 

vraugstukken en bij het rekenen uit het hoofd. 

Naauwkeurige bekendheid met het tegenwoordige 

stelsel van maten, munten en gewigten, en met 

die mat en en gewigten zelven. 

130. De hoofdonderwijzeressen moeten tevens 

voldoende kennjs hebben van de leer cer evenredig= 

heden, en In staat zijn om eenvoudige vraagstukken, 

steunende op die leer, vlug en naauwkeurig op te 

lossen. 

131. Aigemeene kennis van de oppervlakte der 

aarde en van de staatkundige aardrijksbeschri 

ving der werelddeelen; eenige bekendheid met 

de hoofdpunten der wis- en natuurkundige aardrijks= 

beschrijving: alles verkregen ook door het ge= 

bruik van globe en landkaarten. 

132. Bekendheid met de hoofdpunten der geschiede= 

nls in het algemeen in hun onderling verband en 

met die des vader lands in het bijzondcr. 
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133. Voldoende bekendheid met de dieren, plant~n 

en delfstoffen en met de algemeene natuur~undige 

eigenschappen der ligchamen. 

134. Bekendheid met het notenschrift en de toon= 

schalen, zoover die noodig zijn voor het school= 

onderwijs in het zingen; tevens met het bespelen 

van de piano en de teekenkunst. 

Duidelijke begrippen: 

135. Van de wijze waarop het schoolonderwijs, 

onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundig= 

heden, dienstbaar kan worden gemaakt aan de ont= 

wikkeling van de verstandel ijke vermogens der 

kinderen en hunne opleiding tot aile maatschappe= 

lijke deugden. 

136. Van de verschi Ilende leerwijzen in 't 

algemeen. 

137. Van de leerwijze voor elk yak in 't bij= 

zonder. 

138. Van de gepasse middelen, waardoor orde en 

tucht in de school worden gehandhaafd. 

139. Eenige bekendheid met de geschiedenis van 

de opvoeding en het onderwijs. (Zie voorts 104 

dezer wet en v.v.) 

D. 
140. De vereischten voor onderwijzers eerste 

klasse zijn behalve al het voornoemde voor onder= 

323 

133. Voldoende bekendheid met de dieren, plant~n 

en delfstoffen en met de algemeene natuur~undige 

eigenschappen der ligchamen. 

134. Bekendheid met het notenschrift en de toon= 

schalen, zoover die noodig zijn voor het school= 

onderwijs in het zingen; tevens met het bespelen 

van de piano en de teekenkunst. 

Duidelijke begrippen: 

135. Van de wijze waarop het schoolonderwijs, 

onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundig= 

heden, dienstbaar kan worden gemaakt aan de ont= 

wikkeling van de verstandel ijke vermogens der 

kinderen en hunne opleiding tot alle maatschappe= 

lijke deugden. 

136. Van de verschi Ilende leerwijzen in 't 

algemeen. 

137. Van de leerwijze voor elk yak in 't bij= 

zonder. 

138. Van de gepasse middelen, waardoor orde en 

tucht in de school worden gehandhaafd. 

139. Eenige bekendheid met de geschiedenis van 

de opvoeding en het onderwijs. (Zie voorts 104 

dezer wet en v.v.) 

D. 
140. De vereischten voor onderwijzers eerste 

klasse zijn behalve al het voornoemde voor onder= 

323 



wijzers bekendheid met: 

a) 	 Hooger Nederduitsche en Engelsche taal= 
kunde. 
De Fransche en Hoogduitsche talen. 

c 
b 

De Latijnsche en Grieksche talen. 
Hoogere Reken- en Meetkunde. 

e 
d 

Algebra. 
f Scheikunde, ook die van den Landbouw. 
9 Natuurlijkc Historie. 

Physiologie der Dieren.h 
Geologie en Mineralogie.i 

k Technologie. 
I Aardrijkskunde, zoowel staat- als wis- en 

natuurkundig. 
m) 	 Algemeene Geschiedenis en Geschiedenis 

der Letterkunde. 
Sterrekunde. 
Logica. 
Muzijk en Teekenkunst, indien mogelijk. 

VII. Bi jvoegsel 

141. AI de onderwijzers zul len gehouden zijn, 

een 	behoorlijk dagboek en register te houden, 

waarvan de vormen door de Regering zul len ver= 

schaft worden. 

THOS. BURGERS, 
Staatspresident. 

Op last, 

SWART, 
Staatssecretaris. 

Gouvernementskantoor~ Pretoria, 
16 December 1~74. 
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BYLAE C 

HOLLANDER-ONDERWYSERS IN TRANSVAAL (1886-1905) I) 

1880-1893 
Bergmans, J. 
Boersma, I'. 
Boersma, S. 
Botha, D.J. 
Breyer, H.G. 
Crots, r-. P. 
De Bru1.Jn, J. 
De Jonge, C.G. 
De Lang, J. 
Evers, H. * 
Floor, J.J. 
Fockens, J.W. 
Kijftenbelt, J.H. 
Limpers, D. 
Lub, J. 
Mante I, S. 
Mejeur, J. 
Moora, H. 
Poen, W. 
Reinink, H. 
Roodhuizen, C.S. * 
Sausenthaler, A.H.H. 
Stephan, p.J.J. 
Strijbis, O. 
Susan, G. * 
Te Boekhorst, J.K.M. 
Tromp, N. 
Van Angelbeek, R.A. 
Van Bruggen, J. 
Van Drimmelen, P. 

Van't H~aff, J.p. * 
Vegter, J. 
Visscher, H. 
Vi ss ink, E. 
Wagner, F. W. 
Wolters, A.H. 
Zerbst, N.J. 
Zonneveld, G. 

J..§..2!l 
Berg, R.F. 
Dijkstra, H. 
Gaarkeuken, s. 
Hendr i kse, J. 
Homfeld, J. 
Koelman, J.H.G. 
Meeth, A. 
Siotema, J. 
Soer, J.W.A. 
Ten Cate, H. 
I> Ikens, T.F. 
Vdn del' Zanden, J.W. 
Van Palenstein-Hendenman, 

H.D. 
Visser, G.K.C.S. * 

I) Saamgestel uit gegewen~ in: Jaarverslae van die 
NZAV, verslae van die wFonds ten behoeve van het 
Hoi landsch onderwijs in Zuid-Afrikaw

, onderwys= 
verslae, LA 519 en LA 696. 
Die name van die onderwysers(esse) is alfabeties 
gerangskik onder die jaartalle waarin hulle na 
Transvaal gekom het. 
Onderwyseresse word met 'n asterisk aangedui. 
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1~95-1896 

Bonp,->chans, H. 
De Gr'ijs, 1\. 
Dekker, A. \'. 
De Vries, H. 
Feldmdnn, J.T.M.S. 
Frowcin, C.R. 
Heimcl, C.l. 
Hoi Icnbach, M.C. * 
Homburg, A. 
Jdnsen, C. 
Jonker, B. 
Jurrius, J.P. 
Ke I z i nga, A.H. 
K I oo",tcr, W. 
Koot, W.D. 
Offr i nga, W. 
Ram<ln, P.A. 
Rietveld, C .. J. ~~i

Roorda, l. 
Saalbach, S.F.M. 
Sme e nk, S. f • .~~ 

Steen, l.l. 
Stephan-Hoi lenbach, M.K. * 
Susan, J.M. -;~ 

Vahrmeijer, W.D. 
"7 . Va II entgoed, N. 

Van der Borne, f.C. 
Van der Maas, E.M. 
Van der \<;oude, A. 
Van Tu i nen, G. 
Veenemans, B. 
Vrugt, H. 
Wi e I j nga, J. Y. 

Adridni, A.E • . ::
Bantjes, R. ;~ 

Bet i st, H. 
Bcukenkamp, J.C. 
Beukenkamp, W. 
Boersma, J. 
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Corne I j sjl'n, H.A. 
De Boer, P. 
De em'k, J.E. 
D(' Cock, M.A.B. 
Den Hertogh Renken, 

A. C. C •. ::-
De Jonge, A.f. 
De Wi t, H. J. 
Gaarkeuken, D.J. 
Gangel, C.F.B. 
Haafkens, M. * 
Haima, C. * 
Heima v.d. Wal, C. 
Hofman, A.E. 
Hogenkamp, G. 
Hoogeveen, J. 
Joosten, F. 
Kamp, J. 
Kastein, J.F. 
Klazinga, A.H. 
Kloppers, P.J. 
Koe leman, J. 
Kooijker, A.H. 
Kossen, F. 
Mennega, E. 
Mennega, W. 
Me i jer, l. 
Oost, H. 
Op't hof, A. 
Plokhooy, C. 
Raman, A.W. * 
Schouten, J.J. 
Siebos, J.C. 
Smeenk,O.l.l. 
Speelman, P. 
Stafleu, A. 
Thomasjen, l. 
U yte nhoudt, M. 
Vaandrager, M. 
Van Beijnum, J.E. 
Van den Bergh, P. 
Van der Mark, C. 
Van der Mark, J. 
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Wet nr. 14 van 1896. (In Oe 
het onderwijs voor de bTanke 
Zuid-Afrikaansche Republiek. 
Staatsdrukker, 1898). 
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het onderwijs voor de b1r.;nke 
Zuid-Afrikaansche Republiek. 
drukker, 1898). 
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