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1. 

INLEIDING 

Onder het buitengewoon onderwijs (buo) vallen de groepen 
genoemd in het "Besluit buitengewoon onderwijs 1967", 

opgenomen in Staatsblad nr.58 van 14 februari 1967. 

Het buo kan worden onderscheiden in vier hoofdgroepen : 

1. onderwijs aan zwakzinnigenj 

2. onderwijs aan kinderen van de bevolking zonder vaste 
woonplaats (schippers- en , woonwagenkinderen)j 

3. onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoei-
1ijkhedenj 

4. onderwijs aan kinderen op scholen voor overig buo, 

te weten: scholen voor (verbonden aan): doven, 
slechthorenden, slechthorenden met afdeling voor 

ernstig spraakgebrekkigen, ernstig spraakgebrekkigen, 

blinden, slechtzienden, lichamelijk gebrekkigen, lang
durig zieken in herstellingsoorden, ziekelijke kinde

ren, kinderen die aan toevallen lijden, zeer moeilijk 
opvoedbare kinderen, inrichtingen voor kinderbescher
ming, pedologische instituten,. 

In het navolgende zal nader worden ingegaan op de huidige 
positie van alle bovengenoemde vormen van het buitenge~ 

woon onderwijs in de agglomeratie, met uitzondering van 

scholen die noodzakelijkerwijs verbonden zijn aan inrich
tingen of herstellingsoorden. 

Verder zal aandacht worden besteed aan de vraag of en 

welke nieuwe buo-scholen in de naaste toekomst in de 
agglomeratie Eindhoven mogelijk gewenst zijn. 

In bijlage 1 wordt globaal aangegeven welke kinderen voor 

de diverse vormen van het buitengewoon onderwijs in aan
merkj_ng komen. 

Bijlage 11 geeft een alternatieve benaderingswijze van 

het mogelijke aantal leerlingen bij ' het zwakzinnigen 

onderwijs. Deze benadering swij%e is gebaseerd op lande-
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lijke deelnemingspercentages, zoals die uit diverse 

publilmties van het e.B.S. kunnen worden berekend. 

Als bijlage 111 is bijgevoegd de "statistiek van het 

buitengewoon onderwijs in de agglomeratie Eindhoven in 

1969/'70". 
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1 . .QHDER.)'lIJS AAN ZWAKZINNIGEN 

Het onderwijs aan zwakzinnigen is in twee groepen ver
deeld: 

a. onderwijs aan debielen 

b. onderwijs aan imbecielen. 

a. Onderwijs aan debielen 

Op 16 januari 1970 telde de agglomeratie Eindhoven 

zeven scholen voor debielen, met 670 leerlingen. 

Vlietstra en drs.Kingma ,) merken op, dat 2 á 3~ 

van de schoolbevolking debiel is, hetgeen bevestigd 

wordt door het beschikbare l ande lij ke cijfermateriaal. 
Zo namen in Nederland in 1968 34.486 leerlingen deel 

aan het onderwijs voor debielen. Dit is 2,4%' van het 
totale aantal g.1. o.-leerlingen. 

Een school voor debiele kinderen kan, aldus dezelfde 
bron, gesticht worden als men kan putten uit een re
servoir van minstens 2.000 g.1.o.-leerlingen. 

(Bij 2.000 leerlingen kan men er op rekenen , dat de 
wettelijke stichtingsnorm van 35 lee r lingen wordt be

reikt.) 

Op 16 januari 1970 waren ' er in de agglomeratie circa 

41.600 g .1.o.-le erlingen. Volgens de landelijke norm 
zou het aantal debielen circa 1.000 leerlingen moeten 

bedragen, terwijl, zoals al vermeld, op dat moment 

670 leerlingen (d.i. 1,6% van het aantal g .l.o.
leerlingen) op een debielenschool waren geplaatst. 

~~_~2E~~~~~~_~~~_~~_~~g2~~~ 
Uit de l eeft ijdsopbouw van de afzonderlijke agglome
ratiegemeenten kunnen, gebruik makend enerzijds van 
het huidige landeli jke deelnemingspercentage (2,4;.-1, 

van de g.l.o .-bevolking) en anderzijds van het deel
nemingspercentage, zoals dit voor de agglomeratie 

,) N.Y.Vlietstra en drs.T.Kinc;ma: De onderwijskundige en 
sociale zorg voor gehandicapte jeugd in Nederla nd. 
Uitgave N.Samson N.V., Alphen B.d .Rijn, 1968, blz.83 . 
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Eindhoven bekend is (1,6~), per gemeente de volgende 
aantallen debiele kinderen worden berekend: 

gemeente 

Best 
Geldrop 

Heeze 

Nuenen 
Oirschot 

6-11 jarigen 
per 
1.1.19691) 

1.883 

3.543 
881 

1.372 
1.382 

Son en Breugel 1 .595 
Valkenswaard 2.942 

Veldhoven 3.948 
Waalre 1.407 
Etndhoven 20.756 

39.709 

aantal debiele kinderen 
bij een deelneming van: 

1,6~ 2,4~ 

30 45 

57 85 

14 21 

22 33 
22 33 
25 38 

47 71 

63 95 
22 34 

332 498 I _._-
634 953 

1) Het aantal 6 11 jarigen is nagenoeg identiek 

aan het aantal g.l.o.-leerlingen. 

Van de huidige scholen voor debielen zijn er vier ge

vestigd in Eindhoven, een in Geldrop, een in Valkens

waard en een in Veldhoven. 

Uit het hierboven gegeven overzicht blijkt, dat enkel 

bij een deelneming van 2,4~ van de 6· - 11 jarigerl c.q. 

het aantal g.l.o.-leerlingen voor de gemeenten Best en 
Son en Breugel een aantal debj.elen kan worden berekend, 

dat voldoet aan het wettelijk stichtingsgetal van 

35 leerlingen . 
De vraag is evenwel of het onderwijskundig gezien 

gewenst is scholen te stichten, die wat aantal leer

lingen betreft, marginaal zullen zijn. 
Het is denkbaar, dat de oprichting van een streekschool, 

waarop l eerl j.ngen ui t meerdere gemeenten aangew·ezen 

zijn, een meer doelmatige benadering inhoudt. 
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b . Onderwii.ê_aan imbeci.elen 

Op 16 januari 1970 telde de agglomeratie Eindhoven 

twee scholen voor imbecielen, n . l. één in Eindhoven 

en één in Veldhoven , met 179 leerlingen . 

Hoewel de schoo l in Veldhoven niet rechtstreeks ver
bonden is aan een internaat, is zij toch voor een 

groot deel van haar leerlingen aangewezen op "Het 
Honk", een in dezelfde gemeente gevestigd internaat 

voor geestelijk gehandicapte kinderen. 25 van deze 
leerlingen zijn afkomstig van gemeenten, die gelegen 

zi j n buiten de agglomeratie Eindhoven . 

De in Eindhoven gevestigde school telt 15 leerljngen 

die niet uit de agglomeratie afkomstig zijn . I'/él af·
komstig uit de agglomeratie Eindhoven zijn derhalve 

139 van de i n totaal 179 leerlingen. 

In Nederland namen in 1968 8 . 864 l eerlingen deel aan 

het onderwijs voor imbecielen. Dit is 0 , 6% van het 
t ot ale aantal g.l.o.leerlingen. 

Op 16 januari 1970 waren e r i n de agglomeratie circa 

41 .600 g.l.o.-leerlingen. Vo l gens de landelijke norm 

zou het aantal imbecielen circa 250 l eerlingen moeten 
bedragen . 
Zoals vermeld waren op dat moment 139 leerlingen, 

afkomstig ui t de aggl omeratie Eindhoven (d . i. 0 , 3% 

van het aantal g . l.o .- leerlingen) op een imbecielen
school geplaatst. 

Samenva tting 9.nderwi .i s aan zwakzinnigE!,n 

Hoewel de d ee lname aan dit type buitenge woon onderwijs 

i n de agglomeratie Eindhoven duidelijk beneden het lande
l ijk gemiddelde ligt , mag h i eruit niet zonder meer de 

conclusie worden getrokken , dat in deze regio een tekort 

aan onderwij s voorzj.eningen voor zwakzinnigen zou bestaan . 
Er lmnnen zich regionale verschillen voordoen o. a. in de 

bereidheid van de ouders om hun kinderen aangepast onder

wijs te laten volgen . Ook de mate waarin het g.l.o. deze 

kinderen onderwijskundig weet op t e vangen is een belang-
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rijke factor, die in de toekomst wellicht nog sterker haar 

inv~oed zal doen gelden. 

Ter ondersteuning van de verdere opinievorming op dit punt 

is in bijlage 111 een uitgebreide cijfermatige benadering 

opgenomen van het theoretisch mogelijke aantal leerlinge n 

bij het zwakzinnigenonderwijs, uitgaande van een berekend 

deelnemingspromillage van de zwakzinnigen aan het zwak·~ 

zinnigenonderwijs. 

Deze benadering swijze leidt tot een duidelijk hogere be

.hoefte aan scholen voor zwakzinnigen. 

Aangezien anderzijds voor de komende jaren een nauwelijlcs 

toenemend aantal 6 - 11 jarigen is berekend, is het op

stellen van een prognose een volkomen arbitraire zaak, die 

hier dan ook achterwe ge zal blijven. 

" 
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2. ONDERVlIJS AAN KINDEREN VAlT DE BEVOLKI NG ZONDEH VASTE -----
WOONPLAAT S 

Eindhoven kent één school voor woonwagenkind e ren, het

geen, onder meer door het gelimitee rde aantal wagens 
dat op h et Eindhovense kamp een plaats kan vinden , nu 

en in de naas te toekomst voldoende is om aan de vraag 
naar deze soort buitengewoon onderwij s te voldoen . 

. Op 16 januari 1970 bedroeg het aantal l eerlinge n 137 . 
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3. ONDERWIJS AAN KINDEHEN MET ~]<,EH- EN OPVOEDINGSMOEILIJ~-

HEDJEN 

Op 16 janua ri 1970 war~n er in de agglomeratie Eindhoven 

drie scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoei

lijkheden (zg. l.o.m.-scholen). Deze scholen, die overigens 
alle gevestigd zijn in Ej.ndhoven, telden 383 leerlingen. 

Vooralsnog wordt aangenomen, dat 1% van de g.l.o.
leerlingen is aangewezen op l.o.m.-soholen '). 
Het aantal g.l.o.-leerlingen in de agglomeratie was op 

16 januari 1970 oiroa 41.600, hetgeen zou betekenen, dat 
theoretisoh 416 leerlingen op dit type onderwijs zijn 
aangewezen. 
Gezien het huidige aantal leerlingen (383) mag worden 

aangenomen, dat dit soort buo voldoende is uitgebouwd. 

Het is evenwel wenselijk de l.o.m.-kinde r en in. geen grotere 
aantallen dan 80 tot 100 bij elkaar te brengen '). 
Gehoor geven aan deze wens houdt in, dat in Eindhoven of, 

wat mogelijk de voorkeur verdient, in een van de overige 

agglomeratie gemeenten tenminste één nieuwe l.o.m .-school 
gestioht wordt. 

Overigens heerst de gedaohte, dat een aantal kinderen met 

leer- en opvoedingsmoeilijkheden méér gebaat zouden zijn 

bij opname in een sohool voor ziekelijke kinderen . 

Ook uit andere overwegingen, die elders in deze nota nog 

ter sprake komen, is de stiohting van een school voor 

ziekeli jke kj.nderen aan te bevelen. 

Waarschijnlijk zou een dergelijke sohool zoveel huidige 

l .o.m.-kinderen tot zioh trekken, dat het l.o.m.-onderwijs 

geen verdere uitbreiding behoeft (zie sub h, scholen voor 

ziekelijke kinderen). 

,) VlietstrajKingma , t.a.p. blz.115. 

_ J 
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4. ONDERWIJS AAN KINDEREN OP SCHOLEN voon OVEIUG BUO 

a. Scholen voor doven 

Het onderwij s aan doven is geconcentreerd in vijf in-

stituten, nameltjk te Groningen, St . Michielsgestel, 
Rotterdam, Voorburg en Amsterdam. 
Deze instituten tellen in totaal 11 scholen voor doven, 

ieder met een eigen leiding. 

Vlietstra en Kingma 1) achten het niet waarschijnlijk, 

dat er ooit m6ér instituten voor doven zullen komen. 

Streekscholen voor dagonderwijs achten zij niet moge 
lijk, omdat de leerlingen van te ver zouden moeten 

worden aangevoerd. 
Ook de heer Van Riet, se~retaris van het R.K.Instituut 

voor Doven in St.Michielsgestel is van mening, dat het 

onderwijs aan doven geen verdere uitbreiding behoeft. 

Dat deze mening, in ieder geval voor wat betreft de 
agglomeratie Eindhoven, juist is, blijkt uit de volgen~ 
de behoeftehenadering voor 1969. 

Voor Eindhoven kan een maximum-deelnemingspromillage 

aan het onderwijs voor doven worden aangehouden van 

1,2%0 van de 6 - 12 jarigen (gelijk aan het %0 van 
's-Hertogenbosch, een gemeente met een school voor do 

ven tn de onmiddellijke nabijheid, in 1962 2). 
Voor de overige agglomeratiegemeenten 0,7%0 (als "ver

stedelijkt platteland" iet s hoger dan het "landelj_jk 

gebied" Oost-Brabant 2). 

------

1) VlietstrajlUl1gma, t.a.p. blz.23. 

2) a.B.S. Statistiek van het buitengewoon lager on

derwijs 1958 - 1962 . 

, 
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Staat 1 ----
Benadering potentiële schoolbevolking bij het 

onderwi j s aan dove;, in de agglomeratie Eindhoven, 1969 

aantal maximum de elneme rs 
6-1 2 jr. dee l nemings-
pe r 1. 1 . ' 69 promillage abs. 

-

Eindhoven 2~. 024- 1 , 2 29 
Overige agglome-
ratiegemeenten 21. 72 1 0,7 16 

- ---- - - - --- - - -----_ ._~- -- -- ------

liet wettelijk stichtingsgetal voor een school voor doven 

is 48. 
De maximale potentiële schoolbevolking in 1969 blijft 

hier onder. 

b . Schol en voor slechthorenden 

De agglomeratie Eindhoven teld e op 16 januari 1970 

twee scho l en voor slechthorende kinderen (b eide geves

t i gd in Eindhoven ) met 254 l eerlingen. 

Dr. P.E . Hoeksema komt in zijn proefschrift ,) tot de 

conclusie , dat per j aarkl asse van de leerplichtige jeugd 

0,2% buitengewoon onderwijs nodig heeft op een schoo l 

voor doven of op een school voor s l echthorenden. 

Het onderwj. j s aan gehoorge stoorden omvat de I e efti jds

categorie 4 - 19 jarigen . 
Het aantal 4 - 19 jarigen in de aggl omeratie bedroeg op 

1 j anuari 1970 10 1.4-0 1. 
Het aantal gehoorgestoorden zou dus bij toepas sing van 

.- eerdergenoemd percentage 203 bedragen. 

,) P.E.Hoeksema. Over s l echthorendheid bij schoolkinderen 
(pro efschrift). Uitg. Hoitsema t e Groningen. 
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Het beduidend hoger aantal leerlingen op de scho l en 
voor slechthoren op 16 januari 1970 is te verklaren 

uit het feit, dat op beide scholen le erlingen in inter

naat zijn opgenomen, die voor een belangrijk deel van 
buiten de agglomeratie afkomstig zijn. 

Aangenomen mag worden, dat dit type buitengewoon onder

wijs in de agglomeratj.e Eindhoven voldoende vertegen
woordj.gd is. 

c. Scholen voor slec~.thorenden met afdeling voor ernstig 

spraakge brekkig.en 

Aan een school voor s le chthorenden kunnen ééri of meer 
klassen worden verbonden voor kinderen met een ernstig 
spraakgesprek. 

Ondanks het feit , dat een vroegtijdig operatief in

gri jpen ertoe zal l eiden , dat het aantal van deze kinde

ren verminderd, is voor geheel Neder l and he t aantal 

leerlinge n op dit schooltype vanaf 1967 gestegen van 
666 naar 797. In 1967 kende Nederland vijf , in 1969 
zes scholen voor s l echthorenden met een afdeling voor 
ernstig spraakgebrekkigen . 

Merkwaardig is het feit , dat praktisch al deze scholen 
geconcentreerd zijn in het westen van Nederland. 

Beneden de grote rivieren is dit schooltype onbekend. 

Er is evenwel geen enke l e r eden om aan te nemen, dat in 
Zeeland, Noord ··Brabant en Limburg geen kinderen met een 

ernstig spraakgebrek (veelal gespleten gehemelte ) voor
komen. 

Omdat verdere gegevens over ernstig spraakgebrekkigen 

ontbreken i s bij de behoefte benadering uitgegaan van de 
situatie in Amsterdam . 

Amsterdam telde op 16 januari 1969 121 ernstig spraak
gebrekkige leerlingen , ) . Uit is 1, 5%0 van de 6 - 12 ja

rigen. Voorts was 95,5% van het aantal l eerlingen af
komstig u~t Amsterdam of aangrenzende gemeenten . 

,) Jaarboek 1970, Bureau van Statistiek der gemeente Am
sterdam. 
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Het aantal 6 - 12 jarigen in de agglomeratie bedroeg 

op 1 januari 1970 46.703. 
Naar de Amsterdamse norm gerekend komt dit neer op 

70 ernstig Bpraakgebrekkig~n. 
Hoewel dit aantal moet worden gezien als het maximaal 
aantal potentigle leerlingen is er alle reden het ver

binden van 6én of meer klassen voor ernstig spraakge

brekkigen aan een van de scholen voor s l echthorenden 

in studie te nemen. 
(J~en aantal van 13 leerlingen vereist, volgens het 
Besluit buitengewoon onderwijs 1967, de aanstelling van 

twee leerkrachten.) 

Zie verder ook onder d. "scholen voor ernstig spraak

ge brelckigen" . 

d . §.ch01.en voor ernstig spraakgebrekkige!!. 

Nederland kent slechts één afzonderlijke school voor 

ernstig spraakgebrekkigen en wel in Amsterdam. 

Voor wat betreft deze sector van het buo stellen Vliet
stra en Kingma het volgende: 

"Tegenwoordig is men geneigd onder ernstig spraakge
brekkigen ook te verstaan kinderen met een ernstige 

stoornis in de spraakontwikkeling. Bij deze ontwikke
ling kan het van belang zijn, dat het Besluit buiten

gewoon onderwijs 1967 scholen voor ernstig spraakge
brekkigen erkent en daaronder wil verstaan kinderen die 

niet op grond van doofheid of slechthorendheid tot deze 

groepen behoren. Een interessante ontwi kkeling kan 

thans tegemoet gezien worden. " ,) 

Mogelijk dat een inventarisatie van het aantal ernstig 

spraakgebrekkige kinderen in de agglomeratie Eindhoven 
aanleiding kan zijn de mogelijkheid tot stichting va.n 

een hier omschreven school nader te onderzoeken. (Het 

wettelijk stichtingsgetal is 27 l eerlingen.) 

,) Vlietstra/Kingma, t.a.p. blz.33. 
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e. Scholen voor blinden 

De schoolzorg voor blinde kinderen is geconcentre(èrd 

in enkele plaatsen in Nederland. De in totaal zeven 

scholen voor blinden telden op 16 januari 1970 
598 leerlingen. 
Al deze scholen zijn verbonden aan internaten. 

Het is, gelet op het gerülge aantal blinde kinderen 

in Nederland en gelet ook op de verdere daaraan ver·

bonden problemen van b.v. het overbruggen van de afstand 
tussen huis en school voor blj.nden, aan twj. jfel onder
hevtg of men ooit tot dagscholen voor blinde kinderen 

kan komen. 

Argumenten voor enig initiatief in de regio Eindhoven 
voor deze vorm van buo zijn nauwelijks aan te voeren. 

f. Scholen voor slechtzienden 

Ook het onderwijs voor s lecht ziende kinderen was vóór 
1962 geconcentreerd in een viertal i.nternaten. 

In 1962 werd echter te Rotterdam en in 1965 te Amster

dam' een algemene dagschool voor fl l echtziende kinderen 
geopend. 

De zes scholen tesamen hadden op 16 januari 1970 
525 leerlingen-. 
In Rotterdam was het aantal leerlingen in juni 1970 83. 
In 1969, vier jaar na de opening dus, telde de schoo l 
voor slechtziende kinderen in Amsterdam 72 leerlingen,') 

d.i. 0,9%0 van de 6 - 12 jarige Amsterdammers. 
De dagscholen voor slechtzienden in Amsterda m en Rotter

dam recruteren hun leerlingen vanuit een zéér wijde om

geving en uit een bevolkingsbestand van waaruit een even

tuele Eindhovense school nooit zal kunnen putten. 

Toepassing van het Amsterdamse deelnemingspromillage van 

0,9%0 van de 6 - 12 jarigen, dat voor een school in of 

om Eindhoven 42 leerlingen oplevert (0,9%0 van 46.703) 
moet derhalve word en beflchouwd al s een absoluut ma ximll.m. 

,) J aarboek 1970 , Gemeente Amsterdam. 
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Het wettelj_jk stichtingsgetal van een school voor 

slechtzienden is 20. 

g. Scholen voor lichamelijk gebrekkigen 

Op 16 januari 1970 telde de agglomeratj_e Eindhoven 

twee scholen voor lichamelijk gebrekkigen, met 246 leer
lingen. 

Er bestaan twee typen van scholen voor lichamelijk ge 

brekkigen; voor beide typen zijn in de agglomeratie ver

tegenwoordigd. Huize Zonhnve te Son is een internaat 

voor zwakzinnig lichamelijk gehrekkige jongens, een 

revalj.datiecentrum waaraan een· school verbonden is. In 

dit internaat zijn 130 jongens opgenomen. 

Eindhoven kent de z.g. mytylschool, een dagschool voor 

lichamelijk gebrekkigen. 

De schatting van het aantal kinderen, dat is aangewezen 

op een dagschool voor lichamelijk gebrekkigen loopt uit 

een van 12 tot 20 per 100.000 inwoners '). 
Voor de agglomeratie Eindhoven, met 331.439 inwoners op 

1 januari 1970, betekent dj .. t een minimum aantal van 40 

en een maximum aantal van 66 lichamelijk gebrekkige kinde-

ren. 

De Eindhovense mytylschool heeft 116 leerlingen. Hiervan 

zijn evenwel 53 leerlingen afkomstig uit gemeenten bui

ten de agglomeratie. 

Mede door een zeer goed functionerend uitwisselings

programma van leerlingen voor voortgezet onderwijs met 

de mytylscholen in Tilburg en 's-Hertogenbosch mag worden 

aangenomen, dat in de behoefte voor scholen voor lichame

lijk gebrekkigen is voorzien. 

,) Vlietstra/K:Lngma, t . a.p. blz. 5·1. 
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h. Scholen voor ziekeli;jke kinde~ 

Vlietstra en Kingma merken op: "Uitgaande van de erva

ring, dat er overeenkomst bestaat tussen kinderen à.ie 

een school voor ziekelijke kinderen bezoeken en kin
deren met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, treft het 

dat steden a l s o .a . Eindhoven drie l.o.m.-scholen heb

ben, maar daar geen voorzieningen bestaan voor het 
psychosomatisch gestoorde kind in de vorm van open

lucht scholen" 1). 

In Nederland waren op 16 januari 1970 18 scholen voor 

ziekelijke kinderen (ook wel openluchtscholen genoemd) 
met 1 .675 leerlingen. 

In zuid-Nederland zijn slechts twee openluchtscholen, 
beide gevestigd in Tilburg (Goirle). 

De vraag of er in of in de naaste omgeving van Eindhoven 

ruimte is voor de stichting van een · school voor zieke-· 
lijke kinderen wordt door medische en onderwijskundige 
instanties positief beantwoord. 

Hoe groot het te verwachten aantal leerlingen voor dit 
type buit engewoon onderwijs zal zijn, is moeilijk te 

benaderen. Wel staat vast, dat de aanwezigheid van eeI!. 

dergelij ke school de deelneming sterk beïnvloedt. 

Amsterdam telde op 16 januari 1969 34A leerlingen aan 
de drie aanwezige scholen voor zj.ekelijke kinderen. 

Dit is 5,1~0 van de 7 - 12 jarigen 2); 99,7% van de 
leerlingen was afkomstig uit Amsterdam . 

Een toepassing van het Amsterdamse deelnemingspromillage 

op de g.1. o . -le erlingen van Eindhoven resulteert in 105 
potentiäle leerlingen voor een openluchtschool, alleen 

reeds üit Eindhoven, zonder daarbij dus de overige agglo
meratiegemeenten te betrekken. 

Arnhem gaf in juni 1969 een deelnemings promillage op 

1) Vlietstra/Kingma, t. a .p. blz. 66. 
2) Voor deze leeftijdsgroep 

met de Arnhemse gegevens 

is gekozen om een verge lijldng 

mogelijk te maken. 
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van 8 %0 V8,n de 7 - 12 jar:igen. 
Voor Ej,ndhoven zou een dergeli,jke deelneming ruim 160 

leerlingen betekenen. 

Aangezien ook Tilburg, dat in 1962 een deelneming had 

van 5,4%0 van de 6 - 12 jaiigen 1), in 1970 een richt
getal gaf van 1%0 van de stadsbevolking (voor Eindhoven 
dus ruim 180 leerlingen), mag worden verondersteld, dat 

het minimale aantal leerlingen op een eventuele in of 

in de nabijheid van Eindhoven te stichten school voor 
ziekelijke kinderen 100 zal zijn en het maximale aantal 
leerlingen 180, daarbij dus enkel gerekend met de even

tuele Eindhovense leerlingen . 

Het wettelijke stichtingegetal voor een school voor 

ziekelijke kinderen is 47 leerlingen. 

i. Scholen voor kinderen die aan toevallen lijden 

Nederland kent 4 scholen voor kinderen die aan toevallen 
lijden. 

Op 16 januari 1970 hadden deze scholen 354 leerlingen 2). 
De vier scholen zijn a lle verbonden aan inrichtingen, 

waarvan er twee in de nabijhej,d van Eindhoven gevestigd 
zijn. 

In Maarheeze wordt de mannelijke epileptj_sche bevolking 

verzorgd, in Heeze de vrouwelijke bevolking. 

Het lijkt niet waarschijnlijk dat er in Nederland dag

scholen voor epileptische kinderen worden gesticht. 

ZelfB de grote bevolkingBcentra zullen daar amper vol
doende leerlingen voor leveren 3). 

j. Scholen voor zeer moeilijk opvoedbare Id!.1deren 

Op 16 januari 1970 waren er in Nederland 35 scholen voor 
zeer moeilijk opvoedbare kinderen (z.g. m.o.k.-Bcholen ) 

met 1.928 leerlülgen, aanwezig. 

1) a.B.S.-st~tistiek van het buitengewoon lager onderwijs 
19 58 - 1962 

2) a.B.S.-medede1ingen juli 1970, nr.7571 

3) Vlietstra/Kingma, t.a.p. blz.73. 

. --. f" 
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In zuid-Nederland zijn slechts 2 van dergelijke m.o.k.
scholen, niet verbonden aan inrichtingen voor kinderbe
scherming, en wel in Mook en Heythuysen (Limburg). 

Overigens zijn aan diverse inrichtingen voor kinderbe
scherming , die wel sterk in het zuiden vertegenwoordigd 

zijn, scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen 
verbond en. 

De dagscholen voor dit type buo zijn grotendeels geves

tigd in de grote steden, waarbij vooral de sterke con
centratie in het westen van Nederland opvalt. 

Voor een behoefte benadering van het aantal zeer moeilijk 
opvoedbaren in de agglomeratie Eindhoven is gebruik ge
rea aId van de deelneming in %0 van de 6 - 12 j arigen in 

1962, zoal s die vermeld zijn in de C.B.S.-publica tie 

"Stat i stiek van het buitengewoon onderwijs 1958"· 1962 ". 

Voor Eindhoven is een minimum deelnemingspromillage van 

2,2 (overeenkomstig ' s-Gravenhage , waar een m.o.k.

dagschool aanwezig is) en een maximum deelnemingspronül
l age van 3,5 (ongeveer ge lijk aan Groningen, .Haarlem, 

Amsterdam en Rotterdam, waar eveneens m.o.k.-scholen 
zijn) aan te houden. 

Voor de agglomeratie exc lusief lündhoven een minimum 

van 0,3%0 (gelijk aan het gebied rond Nijmegen, Haarlem 
en Amsterdam) en een maximum van 0,6~bO (gelijk aan ste

den als Tilburg en Helmond). 

Staat 2 -----
Benadering potentiële schoo lbevolking bij het onderwj.js 

aan zeer moeilijk opvoedba re kinderen in de agglomeratie 

Eindhoven, 1969 

Eindhoven 
Agglomera tie 
exc 1. Eindhoven 

6-12 jr. 
per 
1.1.1969 

24.024 

21.72 1 

deeln 

min. 

2,2 

0,3 

.-%0 
max. 

3,5 

0,6 

deeln, abs. 

min. max. 

53 84 

7 13 

---
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Het wettelijk stichtingsgetal voor een school voor zeer 

moeilijk opvoedbare kinderen is 24. 

Er lijkt dus in de agglomeratie Eindhoven ruimte te 
zijn voor de stichting van tenminste ~6n school voor 
zeer moeilijk opvoedbare kinderen. 

k. Scholen verbonden aan pedologische instituten 

Het Besluit buitengewoon onderwijs 1967 erkent als 
pedologisch instituut, waaraan een buo-school kan zijn 

verbonden, een i nstituut dat een binding bezit met een 

Nederlandse universi tei t of dat de wetenschappeli.jke 
begeleiding van het onderwijs verzorgt aan scholen, die 

tot verschillende soorten van buitengewoon onderwijs 

behoren . 

Op 16 januari 1970 namen in Nederland ~88 leerli.ngen deel 
aan het onderwijs op scholen, verbonden aan pedologische 

instituten. Het enige in het zuiden van het land gelegen 

pedologisch instituut is gevestigd in Oisterwijk. 
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SA~lENV A'r'l'ING Tm CONC:WSIES 

1. De deelname aan het onderwi j G a<~n zwakz i nnigen ligt 
in de agglomerat i e Ei ndhoven duidelijk onder het lan
delijk ge midde l de. 

Hieruit mag niet zonder meer de conclusie worden ge

trokken, da·t er een tekort is aan onderwijsvoorzi e·· 

ninge n in deze sector. EI' kunnen zich regional e ver

schillen voordo en, o.a. in de bereidheid van de ouders 

hun kinderen aangepast ondervd j G t e la ten volgen. 
Ook de mate waarin het gewoon htger onderwij s deze 

geestelijk gehandicapte kind eren onderwijskundig we e t 

op te vangen i s een belangrijke factor, die in de toe 

komGt welli.cht nog sterker haar invloed za l doen gelden. 

2. Het onderwijs aan kinderen van de bevolking zondel: 
vaste woonplaats is in de agglomeratie, in de vorm 
van een schoo l ·voor woonwagenkinderen, voldoende 
vertegenwoordigd. 

3. Het oncJ'(Hwi.i s aan kinderen met l eer::: ... ~_..o..:evoedings
moeili;j lcheden . De stichting van een schoo l voor zi.e

kelijke kind eren en/of een school voor zeer moei li. jk 
opvo edbaren zal waarschijnlij k zoveel kinderen van 

het huidige l.o. m. -onderwi j s tot z i.ch trekken , dat 

de drie huidige schol en voor ki nderen met leer- en 
opvoedingsmoe ilijkheden in een "i.dea le" beze t t ing van 

80 tot 100 l eerlingen per school kUlmen functioneren. 

4. He t onderwi j s aan kinderen op scholen voor o.ve r i.g buo. 
Aan een uitbreiding van de in de aggiomeratie Eindhoven 

reeds aanwezige schooltypen voor overig bui.tengewoon 

onderwij s i s vooralsnog geen behoefte . Wel dient de 
verbinding van een afdeling voor ernstig spraakgebrek

kigen aan één van de beide scholen voor slechthorenden 
in overwl' ging t e worden genomen . 

In de aggl omeratie Eindhoven is verder wellicht ruimte 

voor de stichting van de volgende schooltypen voor 

overig buitengewoon onderwijs : 

po 
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a. onderwijs aan slechtzienden; 

b. onderwijs aan ziekelijke ki.nderen; 

c. onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbal'e kinderen. 

I 
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VIEI,KE KINDEHEN NEMEN DEEJJ AAN ~~ ])IV!~HSE VOHJ.lBN y:AN HET 

BUITENGEWOON ONllEHWIJS IN NEDERLAND? 

Debiele kinderen zijn zwakzinnige kinderen die niet al·· 

leen motorisch maar ook verbaal opvoedbaar zijn. Behalve 

handenarbeid en lichamelijke oefening draagt ook lezen, 

schrijven en rekenen bij tot hun ontwikkeling. 

Im~ciele ldnderen zijn zwakzinnige kinderen die enkel 

motorisch opvoedbaar zijn. Hun voornaamst8 l88rstof 

ligt in d8 handenarbeid, de lichamelijke oéfening en de 

elementaire v8rstandsoefening8n . 

Bi j het onde:cwi j s aan ;tdp.deEen van de pevolking zo.nder 

va8~L~oonplaats (schippers- 8n woonwagenk:Lnder8u) 

spre8kt de naam voor zichzelf. 

Kinderen met leer- en opvoeding smoeil~jJs.l?,eden zlJn kin-
deren, die een leerpotentie met vele normale facetten 

hebben. In die leerpotentie doen zich echter uitvalsver

schijnselen voor. L.o.m.-scholen zijn dus scholen voor 

partieel defecte kinderen. 

Onder dove ldnde:ren verstaat men de z. g. pre-linguaal 

doven, d.w.z. kinderen bij wie vóór zij tot enig taal

bezit konden komen een zodanig gehoorverlies ontstond 

bij de geboorte of op zeer jeugdige leeftijd, dat zij 

de taal niet meer langs de op het gehoor ingestelde 

- auditieve -- wijze konden leren. 

De groep van slechthorenden omvat al die kinderen, die 

een gehoorvermogen bezitten, dat zich uitstrekt van 

even boven de grens, die voor plaatsing op een school 

voor doven is getrokken tot aan een hoorvermogen dat 

h~n slechts in zeer lichte mate gehoorgestoord doet 

zijn. 
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!2l'nstii:LJ'!J2.raalcgebrekldgen kunnen worden onderscheiden 

in twee groepen, t.w. de kinder'en met gehemelte-defecten 

- met doorgaans bijkomende spleet of spleten in bovenlip 

of bovenkaak - en kinderen met andere spraakgebreken, 

zoals verlammingen in he t spraakorgaan, er'nstige vormen 

van stamelen of canuledragers. 

Blinde kinderen . In het algemeen kan een kind. als blind 

worden beschouwd als het een gezichtsscherpte heeft van 

minder dan 1/10 en als het gezichtsveld gereduceerd j,s 

to t 15 graden cf minder. 

Slechtziende kinderen., Over de vraag welk ldnd als slecht

ziend moet worden aangemerkt, hetgeen in de zwaarste ge

vallen tevens raakt aan de scheidslijn tussen blind en 

slechtziend,lopen de menJ.ngen uiteen. Een kJ.nd met visus 0 

is blind, evenals een kind, dat slechts lj.cht van donker 

kan onderscheiden. )'1aar over de rubricer:Lng van een daar 

juist bovenuit reikend gezichtsvermogen denkt de oogarts 

anders dan de onderwijzer en deze weer anders dan de 

psycholoog. 

Op scholen voor lichame li,iL&l_Qrekki~!! treft men een 

uiteenlopende groep gehandicapten aan, die niet over een 

normaal gebruik van romp of ledematen beschikken. De sqho

len worden naar hun aard onderverdeeld in twee groepen, 

t.w. de zg. centrumscholen, verbonden aan een revalidatie-, 

centrum, en de dagscholen, in Nederland veelal mytylscho 

len genoemd. 

In de zg. centrumscholen is de noodzaak van intensieve 
medische behandeling de voornaamste indicatie voor opname. 

Op de mytylscholen vangt men de lichamelijk gebrekkige 

jeugd allereerst op in haar onderwijsbehoefte. 

Ziekclij kekindercn zi jn ki!0eren, die in hun functioncre n 

op school belemmerd worden dool' de pedagogische, didacti,· 

sche, resp. sociale gevolgen van medische problematiek. 

(Omschrijving vastgeste ld in overleg met de G.G.en G.D .• ) 
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. Op scholen voor b:inderen die I!;an toevall~n ljjclen wordt 
onderwijs gegeven aan epileptische kinderen. 

Zeer lIloeili;jk 0_pvo2dbare ..1dnderen . De term "moeil:Ljk op

voedbaar" wil niet altijd zeggen, dat men te maken heeft 
me t een belhamel of met een leerling die constant op een 

re l ui t is. Ook de door de onderwijzers en klassegenoot

jes moeilijk te benaderen, zeer in zichzelf gekeerde leer
l ing, behoort tot de groep van moeili.jk opvoedbaren. 

In .l2.edologische instituten worden vooral de ondoorzichtige 
en gecompliceerde gevallen van psychisch gestoorde kinde

r en opgenomen . 
De ki nderen worden hier nauwkeurig geobserveerd, alvorens 
een beslissing wordt genomen naar welke vorm van bui ten .. · 

gewoon onderwijs zij zullen worden doorgezonden of dat 

door- of terugwijzing naar het g . l.o. mogelijk i s. 

Geraadpleegde l i teratuur: 

N.Y.Vlietstra en d.,rs . T. Kingma: De onderwijskundige en sociale 

zorg voor gehandicapte jeugd in Nederland. 

Uitg. N.Samson N.V. , Alphen aid Rij n , 1968. 

N.W.M~ike l : De onderwijskundige zorg voor het gehandicapte ----_ ._--
king. Brochure van het ~lj.nisterie van Onderwijs en Weten--
schappen . 
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li)EN THEORE'rISCH KWANTITATn;VE BENADERING VAN HE'r AANTAL 

LEIÎRLINGEN BIJ HET ZilAKZINNIGJi:N-ONDBRI'lIJS 

Staa t 1 ---
De leerlinge n bij het zwakzinnigenonderwijs in Nederland 
i n %0 van de bevolking , pe r geslacht en pe r leeftijdsjaar, 
vanaf 195 1 

Leei't~jd 195 1 1955 1958 196 1 1968 in jaren 
1---- - -

!!:2!!g~!!~ 
6 1 2 1 ,981 
7 7 9 8 10 9,453 
8 14 15 16 18 18,249 
9 19 20 23 24 2~,667 

10 26 24 26 28 28,320 
1 1 28 26 28 30 30,994 
12 29 29 28 32 33,873 
13 30 30 27 31 31 ,507 
14 19 21 18 19 23,230 
15 6 8 6 7 10,609 
16 3 3 3 3 5,537 
17 2 2 2 2 3,436 

Meisjes _ ___ lL __ 

6 1 1 1 ,44.9 
7 5 6 6 7 5 , 985 
8 10 10 1 1 12 12 , 036 

. 9 14 14 15 15 16,002 
10 17 16 17 18 18,882 
1 1 18 19 19 20 20 , 516 
12 19 20 18 21 21 ,'534 
13 18 21 19 21 21 ,309 
14 12 15 14 14 15,743 
15 4 6 6 5 8,058 
16 3 3 3 3 5,tf63 
17 2 2 2 2 3,4 19 

-'------'-------- --

Bronnen: C.B.S. Statistiek van het buitengewoon lager 
onderwijs, 1951/ ' 52 - 1954/ ' 55 
Idem, 1958 - 1962 
Statistiek van het buitengewo on onderwi j s 
1968/ ' 69_ 

In de periode 1951 - 1968 is voor ieder leeftijdsjaar , zo
wel bij de jongens als bij de meisj es, een lichte stijging 
van het deelnemingspromillage waar te nemen . 
Per waarnemingsjaar blij f t evenwel de s tructuur van de deel·
name per l eeftijdsj aar nagenoeg ongewijz i gd . Bij 12- jarige 

. .1 
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leeftijd blj_;jkt de deelname aun het zwakzinnige nonderwi js 
maximaal te zijn . 
Verond e:csteld wo r dt, dat op 12- j ari ge leeftijd al l e zwa k
zinnigen van die lee:ft ijd aangepast onderwijs volgen . Op 
basis van het bij dit l eeftijdsjaar behorende de e lnemings
promillage j_s dan vo or Neder l and het aantal zvmk z.innigen 
per l eeftijdsjaal' en per ges l acht te berekenen. 
Deze aantallen, ge re lateerd aan het aantal le e rl i ngen , dat 
in 1968 deelnam aan het zwaluünn igenonderwijs , r esult ee rt 
in: 

Staa t 2 
Het deelnemingspromillage van de zwakz innige n aan he t 
zwakzinnigenonderwijs in Neder land, per geslacht en 
pe r l eeftijdsjaar - -------r . --- ::J-----Lee ftUds- totaal zwa kzinni- aantal de elnemings-

j aal' aanta l gen le erlingen .promillage 

j~gg~!:!.ê (33, 873 %0) 

6 123 .163 4.172 244 58, 5 
7 123 .766 4. 192 1.170 27 9 ,1 
8 11 9 . 894 4.061 2 .1 88 538,8 
9 121 .052 4.100 2.986 728,3 

10 11 8 .645 4.019 3.360 836 , 0 
1 1 117 . 307 3 . 974 3 . 630 91 3,4 
12 11 6. 141 3.934 3 .934 'lO00, 0 
13 113 .878 3 . 857 3 .588 930,3 
H 11 4 .290 3.87 1 2 .655 685,9 
15 113 .394 3 . 841 1. 203 313,2 
16 114. 676 3 .884 635 163,5 
17 11 2 .044 3.795 385 101 , 4 

!!!~ ~9,;i~.~ (21, 534 "/co ) 
6 117.999 2 .541 171 67,3 
7 11 8 . 803 2.558 711 278 ,0 
8 114.321 2 .462 1 .376 558,9 
9 11 6.046 2.499 1. 85 7 74-3 ,1 

10 11 3 .070 2 .435 2 .135 876 , 8 
1 1 111.9 11 2 . 410 2 .296 952,7 
12 11 0.385 2.377 2 . 377 1000 , 0 
13 109 . 204 2 . 352 2 . 327 989,4 
14 108.237 2.33 1 1.704 7)1,0 
15 108 .087 2 . 328 87 1 374,1 
'16 109.096 2 . 349 596 253 ,7 
17 106.747 2.299 365 158 ,8 

Bronnen: C.B.S. Jaarove:r.z i cht bevolking en volksgezond
heid, 1968 . 
Statistj_ek van h e t bui tcngewoon onder-
wijs, 1968/'69. 
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Uitgaande van de leeftijdElopbouw van de agglomeratie Eind
hoven op 1 januad, 1969 i El , met behulp van de in staat 2 
becijferde dee lnemingspromillages, per geslacht en per 
leeftijdsjaar het mogelijke aantal leerlingen bij het zwak
z i nnigenonderwijs in de agglomeratie te berekenen. 

Staat 3 
Berekening mogelijk aantal le erling en bij het zwakzimligen
onderwijs in de agglomeratie Eindhoven, per geslacht en 
per leeftijds j aar ' 

L"fti.jde-[tota1 "w;'m1n- =t""'ffiinga}aantal 
j aar aantal nigen promi l lage l eerlingen 

-_._- - --'- ----- -------

j2~g~~~ (33,873 %0 ) 

6 3.525 119 58,5 7 
7 3.62 1 123 279, 1 34 
8 3.370 11 4 538,8 61 
9 3.393 11 5 728,3 8~ 

10 3 . 279 111 836,0 93 
11 3. 151 107 913 , 4 98 
12 3. 143 106 1000 , 0 106 
13 3.009 102 930 , 3 . 95 
14 2.982 101 685 , 9 69 
15 2.876 97 313,2 30 
16 2.9 11 99 163,5 16 
17 2.700 91 1 0 1 ,~, 9 

---
702 

L1)~:ï:!Ü~§ (21, 534 %0 ) 

6 3.397 73 67, 3 ,-
-' 

7 3.H4 74 278,0 21 
8 :3. 186 69 558 , 9 39 
9 3. 168 68 743, 1 51 

10 3. 127 67 876,8 59 
11 3.048 66 952 , 7 63 
12 2.893 63 1000,0 63 
13 2 . 948 63 989,4 62 
14 2.794 62 731 ,0 45 
15 2.808 60 374 , 1 22 
16 2. 797 60 253 , 7 15 
17 2 . 813 61 158,8 10 

455 
_ _ L-_ .. ___ _ 

Op basis van de berekende landelijke deelnemingspromillages 
van de zwakzinnigen aan he t 2'.wakzinnigenonderwi j s zou het 
aantal leerlingen in de a gglomeratie Eindhoven bedragen: 

totaal 

702 jongens 
455 me i sjes 

1 .1 57 l eerl i ngen 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::=:; 
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Op 16 januari 1970 bedroeg het aantal leerlj.ngen bij het 
zwakzinnigenonderwj. j s hicr 8·19 . 
Het aantal leerlingen per geslacht en per leeftijd sj aar 
voor dit tijdstip is gegeven in tabel 7 van bijlage 111. 

Het ondendjs Flan zvmkzim1igen is in twee groepen verdeeld : 

onderwijs aan debielen 
onderwijs aan imbecielen. 

Om deze onde:cverdeli.ng ook te maken v'oor de in staat 3 be
rekende aantallen zwakzinnige leerlingen in de agg lomeru·tie 
Eindhoven :i.s uitgegaan van de verhouding debielen7imbecielen 
zoals die gemiddeld voor 1968 en 1969 voor Nederland uit het 
beschikbare cijfermateriaal valt af te leiden. 

Staat 4· 
Berekening aantal debiel en en aantal imbecielen in de 
agg lomerat:L e Eindhoven, per geslacht en per lecftijdsjaar. 

_.-
Nederland 
---------_. Leef 

jaar 
tijds- imbecielen in % van 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
1) 
14 
15 
16 
17 

6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 

I ~ ~ L 

zwakzinnige leerlingen 

1 96~~.196~~!J 1965/1969 

j ongens 

66,4 63,9 65 
28,0 24,4 26 
18,7 18 , 2 19 
1 5,3 1.5 ,1 15 
12 ,7 13,5 13 
1 2,6 12,0 12 
12,4 12 ,5 13 
13, 1 12,6 13 
17 ,4 18,4 18 
36,3 36 ,4 37 
59,5 57,8 59 
73,2 78,8 76 

)nel.s ,i e s 
70,2 73,4 72 
33,3 30,0 32 
22,8 21 , 7 22 
15,6 17 , 9 17 
1 5 , 6 "14- , 1 15 
14,6 14· ,6 15 
14,2 14, 0 14 
14,6 14·,6 15 
20 ,6 19, 8 20 
4·0, 1 36,6 38 
56 , 5 57 , 3 57 
70,4 68,9 70 

-
Agglomeratie Eindhoven 

. 
zwak- waarvan: 
zinn . 
leer- debie j imbe-
liné,'Bn len eielen 

~.-... -~------

7 2 5 
34 25 9 
61 49 12 
84 71 13 
93 81 12 
98 86 12 

106 92 14 
95 83 12 
69 57 12 
30 ·19 1 1 
16 7 9 

9 2 7 . 
702 574 128 .. _ 

5 1 4 
21 14 7 
39 30 9 
51 42 9 
59 50 9 
63 54 9 
63 54 9 
62 53 9 
45 36 9 
22 14 8 
15 6 9 
10 3 7 --

455 357 98 

1 ) Bron: O.B.S. Statistiek v/h buitengewoon ond erwi.is 1968/ ' 69 
2 ) ·Bron: c.n.s. Medede lingen nr.757 1 , juli 1970 
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Op basis van de voor Nederland gemiddeld in 1968/1969 
te berekenen vernoudü1g debielen/imbecielen zou het 
aantal debiele leerlingen in de agglomeratie bedragen: 
574 jongens + 357 meisjes = 931 en 
het aantal imbeci e l e leerlingen: 
128 jongens + 98 meisjes = ?fG . 

Op 16 januari 1970 bedroeg het aantal debiele leerlingen 
in de agglomeratie 670 en het aantal imbeciele leerlin
gen 179. 



STATISTIEK VAN HET 

BUITENGEWOON ONDERWIJS 

IN DE 

AGGLOl'L8RA'rIE IUNDHOVEN 

1969/'70 

Bijlage JII 

Afdeling Onderzoek en Statisti.ek 

der Gemeentesecretarie 

Eindhoven 



'['abel 1 

Scholen, leerlingen en onderwij zers naar richting van 

de school, 16 januari 1970 

scholen 

leerlingen 

totaal 
jongens 
meisjes 

onderwU.z e r1?, 

totaal 
mannen 

vrouwen 

~~abel 2 ---- -

totaal 

18 

1 .964 
1. 169 

795 

157 
80 

77 

r~ko 

16 

1. 773 
1 .037 

736 

144 

72 
72 

prot. chr. 

1 

59 
26 

33 

4 
2 

2 

Scholen, leerlingen 
per 16 januari 1970 

en onderwijzers naar schooltype, 

- --, 

overig I 
bjjzonder 

1 

132 
106 

26 

9 
6 

3 

,----------- -----
1------____________ . j' __ s_c_ho :L ~n [_]_.e_e_I_"l_i~gen 1~_n_~:!_w_iJ_' z_e_-;-'_s 

totaal 

mannen 

vrouwen 

scholen voor: 
zwakzinnigen 

slechthorenden 

kinderen met leer- en 
opvoedingomoei1ijkheden 

lichamelijk gebrekkigen 
kinderen d.ie aan 
toevallen lijden 

woonwagenlünderen 

18 

9 
2 

3 
2 

1 
1 

1.964 
1 • 1 69 

795 

849 
254 

383 
246 

95 
137 

157 
80 

7'1 

6:2 

28 

27 

24 

7 
9 



Tab e l 3 

Scholen, leerlingen en onde rwijze rs bij het zwakzinnigen

onderwijs, naar richti ng der school, per 16 januari 1970 

~SOhOl," _ _ ___ 1 ~ot~aJ~--

totaa l 
uitsluitend voor debielen 

uitsluitend voo r imbecielen 

voor debielen en imbecielen 

J~eerli~.!! totaal 
jongens 
meisjes 

debi e len totaal _._-- -,---
jongcms 

meisjes 

imbecielen totaal 
~. _ ---_ ._ ---

jongens 

meisjes 

Ond e rwi ,j z ~!:.!."l. totaal 

mannen 
vrouwen 

)"al11:'"an op scho}:~ n voor: 

debielen totaal - - -----_. 
ffialmen 

vrouwen 

imb ecielen totaal ---- - - _._--
mannen 
vrouwen 

9 

7 
2 

849 
460 
389 

670 
383 
287 

179 
77 

10ç 

62 

33 
29 

50 
28 
22 

12 

5 
7 

r .. k. prot. chr . 
--- I . 

8 

6 

2 

790 
434-
356 

611 

357 
254-

179 
77 

102 

58 
31 
27 

46 
26 
20 

12 

5 
7 

1 

1 

59 
26 
3, 

59 
26 

33 

4-
2 
2 

It 

2 

2 



Tabel 4a 
Le erlingen bij het overig buit engewoon onderwijs, 

naa r schooltype en richting, per 16 januari 1970 

i 
totaal r 0 Je. 

Leerlingen totaal 978 846 

jongens 641 555 
meisj e s 557 311 

waarvan op scholen voor: 

slechthoren :ien to taal 254 254 
jongens 131 131 
meisj es 123 125 

kinderen me t 1 88 1'- en ------
~12::':9. ~Q;i~g§!!I Cle nl.J~!:~~~!:! 

totaal 585 25 1 

jongens 306 200 

meisjes 77 51 

~ ~~ ~'?:~!~J:2: ,1)S _~~!2!.:~)s)s~t2~!:! 
totaal 246 246 

jongens 196 196 

meisjes 50 50 

kinderen di 9 aan toevallen ------_._---
1Li~~!:! 

to taal 95 95 
jongens 8 8 

meisjes 87 87 

------- .-

overig 
bijzonder 

132 
10 6 

26 

-
-

132 
106 

26 

-
-
-

-
-
-



Tal~el 4b 
Onderwijzers bij het overig buitengewoon onderwijs, 
naar schooltype en richt:Lng, per '16 januari 1970 

---------

0!ld eI'wi .j~~ê. totaal 

mannen 

vrouwen 

waarvan op scholen voor: 

slechthorenden totaal 
mallien 

vrouwen 

kinderen met leer- en 

~ E~~ ,~~ :~~~ ~IE~ ~~1~ j!::!!~ ~ .C;~ 
totaal 
mannen 

vrouwen 

1~~~~~~1~j!::_~~2E~!::!::l~~~ 
totaal 
mannen 

vrouwen 

kind eren die aan toevallen 
1 ' ' d 
=LL~!! 

to taal 

mannen 
vrouwen 

-----r--
totaal 

86 

44 
42 

28 

12 

16 

27 

16 

1 1 

24 

14 

10 

7 
2 

5 

r.k. 

7? 
39 
38 

28 

12 

16 

18 

11 

7 

24 

14 

10 

7 
2 

5 
. ______ ....1-____ ---1-_________ , 

overig 
bi.jzonder 

9 

5 
4 

9 
5 

4 



Tabel 5 

J"eerlingen en onderwij zers bj.j de school voor woonwage n

kinderen per 16 januari 1970 

totaal Jllannen vrouwen 
----------

GemiddeJ.d aantal l eer-

lingen in de periode 

1 januari - 31 december 

1969 137 68 69 

waarvan zeer jeugdige 

kinderen 41 19 22 

Ond erwj. j.'2: ers 9 4 5 

- - - -- -- --- . --- -



I 

I 

Tabel 6 
Leerlingen en onderviijzers bij het overi g buitengevlOon onderwijs 

naar afdeling , per 16 januari 1970 

t otaal 

op scholen voo r : 

- slechthorenden 

- kinderen met leer- en 
opvoedi ngsmoeilijk-
heden 

. . - llcnamellJk gebrekklgen 

- kinderen die aan toe
vallen li jden 

I 

I 
I 

Leerlingen 

totaal kern-
afd. 

978 851 , 

254 204 

383 3'73 , 

2461 205 
! 

95 69 

afd. 
voo r 
zeer 
jeugd . 

67 

30 

iO 

13 

14 

I Onè.e Lvii j zers 

I a f d. li I lafd. 
veor I totaal 'k;':z:'n- Ivoor 
v oo rtg. j a.l.d. zee:c-
onde r w. , i jeugd. 

I 

I 

I I , 
I 

86 60 70 7 
I I 

20 I 28 21 4 

, 

I I 
- i 27 , 26 1 , 

28 24 19 1 

12 7 4 1 

I 
I 

I ~ I a-LQ. 
yoor 

' voort.cr .. ! onde r~ . , 

Q 
~ 

\ 
3 1 

I 
I 

-

4 

2 

~ ___________________ ~ ____ ~ ____ L-__ ~L-_____ I ____ ~ __ ~ ____ ~ ____ ~ 



.. Q"aa ) Jz:'. - Jr. Jr . - v - J=" I I Jr'l Jr. - -' Jr' I lO J:Ci I "-'I (;:'C''' ': C''''': I· · 1 I, '. 'I <'J ,'~ . 11 5' I 6' 17 J'".' S ,', r· 1 9 J' r. 'I 10 ' i· 1 1 2 ' i 1 3 ' I1 14 J' r . '1 1" ' :1' - ' lp; r : 13 !',. i 
~----------~I----~I--~'----~--'--r---~' ----"~--~--~----~--~----~--~'~--~----~,----+_--_+_:~ 

';O",,,~rlS tot"-,~" 1..01 1 I I 13 I 2' I 5'5 82 136 i 1'57 155 ! 165 1 142 71 41 i 25 .6 ! ;J ! 
I ~~~;: O~ schelen i

l 
I I i '! 'I' I i I 1 o' 'I' 

I - z'"o.kzi:mige~ 460 1 'I 6 19 43 59 56 70 I 74 6i 381 18 ! 10 

i ~ebieler. I 383

1

1 
1 3 12 313 52 55 (;2

1 

67 53 30 1 6 I 3 • i 
' ! ;:::boci 01en 77 - 1 3 7 5 7 8 7 8 I a 1 12 1 7 4 I 

/

1 - o"o"i& 'cu i ten - I I 11 i ' I I ! 

',I 

~r;~o", o~oe~- 1 641 7.8 i5 34 39 77 81 85 / 921' 8i 33 i 23' i5 'I 

~l';C ':ltho:-e:1dë-n l ;)1 2 Ó 9 18 11 12 i2 18 j 15 1 18 8 I 4 1 ! 
:.::iJ1(:~:,C~: i::!? ~ I ! I 

, 1e< > e", 00- ! 6 1 . I 

2 

726 1 2 6 13 20 28 72 68 86 1 

3891 '1 6 i6 3, 40 52161156 52 

I ~:~!:~:~en I ~~~ i 6 : 2~ 3~ 4~5~ I 5~ ~~ '~ I

I 

~ I 
I - o" ' r'-O"·.n I ' 
! ~~;'~ ~~ o;d~r~ - 1

1 

33 7 1 2 6 12 14 i:
o 

I, 38 28 34 36 36 40 25 I 1~_. ,I 

1 -"-""oo-':1'e" 123! 2 6 9 15 12 Ó 13 14 17 91 ' I 

I
I ~~~;~;~~. ~;; ., '1

1 

I _ \1 1 i 
v·Jed . L:oei l. :~ _ '17 2 8 8 11 18 17 11 1! _ 

:1 li:~ : ~::r:~~ . I
1 

50 3 2 3 i 6 5 9 6 2 'I 3 I 
eV2.11.!'! 87 2 2 3 I 9 3 8 3 11 11 !,' 9 I 

99 92 92 
27 1 

, 
! 

7 1 

2 1 

5 ! 

20 

15 ! JCe~ i I 
. , __ .l..-..._~_---!'------.l_---L_---L_--L._ ---~--~--~ __ L-_~ __ _L___~ 

1 IJ ! 
- , 

i 

~ J i 
i 

I - , 

201 

1 i 

i 1 

9 

! 

I 
- ! 

, 
i 3e: ' 
! - i 

- i 
; ) 1 

! 

i , 

20 

i = ~ 
12 

ê 

2 

- i 
2 ! 

4 

i 
i 


