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Ontwerp-rondschrijven aan de Hoofden van Gewes. 

telijk bestuur. 

Zooa1s UHoogBdelGestrenge bekerd is, 

zijn de ordonnanties van 3 November 1b80 

(Btbl. 201) en van 2d Maart 1923 (tb1.136), 

waarbij het toezicht op de niet-gesubsidieer-

de particuliere scholen was geregeld, vervan-

gendoor de "Toezicht-ordonnantie particulier 

onderwijs" (3tbl. 1932 no. 494), welke in wer-

king is getreden op 1 Cctober j.1.(btb1.495). 

Gold tot dusverre voor de particuliere 

scholen de algemeene regel, dat het aan een . 

ieder vrij stond onderwijs te geven behoudens 
• • 

kennisgeving aen het Hoofd van Gewestelijk 

bestuur, en we.e alechts voor het onderwijs 

door Europeanen aan niet-Europeanen een ver-

gunning vereiecht, voortaan zal ingevolge de 

nieuvle ordonnantie nlemand schoolonderwijs 

kunnen geven zonder daartoe vergunning te 

hebben bekomen van het Hoofd van Gewestelijk 

Bestuur (artikel 1). Behalve dat het verleenen 

van deze vergunning afhankelijk zal zijn van 

dezelfde politiek-pclitioneele factoren, 

als gevolg waarvan de ordonnantie van Staats-

b1eed 1923 No. 136 de enderwijsbevoegdheld 

kan worden ingetrokken, kan deze nu ook wor-

den geweigerd op grond van het oordeel, 

dat de onderwijsdeskundigen zich omtrent de 

capaciteiten, van den aanvrager hebben ge- 

vormd. Bij hegeeringaverordening van  

vastgeateld, welke ambtenaren 

belast zijn met het uitbrengen van het advies 

daaromtrent. 

Vocrzo,gver 
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Voorzoover ncodig moge or hlerblj op wor- j
den gewezen, dat het doel van het huidlge |

i

stelssel, wat betreft de onderwljsvergunnlng, j
ook bereikt had kiinnen worden door aan het I

vorige stelsel (dat van kennlsgeving) een ;
i

nleuw alement (dat van al dan niet erkennen '
i

als leerkracht) toe te voegen, en dat slechts i
j

om redeiien van doelmatigheld aan het vergun- ■
i

nlngsstelsel de voor-keur gegeven ls« Hlerult '
!

blijkt hoe, evenals blj het vroegere, ook i

bij het nleuwe otelsel de gev/etensvrljhsid,-" !

uiteraerd binnen de grenzen van bekis'eomheid |

en openbare orde ten aanzien van het ge- !

ven van onderwijs nlet betrokken Is. 3

De nleiiwe d-donnantie geeft aan het Hoofd-

van Gewestelijk Bestuur nket alleen de bevoegd®

held een aangevraagde vergimning te welgeren !

(artikel 6) of een reeds verleende vergim- j
ning in te trekken (artikel 7)? doch stelt -j
hem ook In s taat tot het nemen van maatrege- |

len ten opzichte van de scholen als zoodaulg» j
^ Voor de oprlchtlng van een school is geen ver-:

I

giinnlng noodlgj, daar ingevolge artikel 10 vol-|
i

staan kan worden met een kennlsgeving aan het

Hoofd Van Gewestelijk Bestuur; deze laatste

Is echter bevoegd de sluiting eener echool te

gelasten in het belang van de openbare orde»

vo.n de openbare gezondheid of velllgheid, of

van het onderwijs (art. li|).

t/ Verder maakt de ordonnantle een einde ^

aan het mlsbruik, dat van de benaming der

school wordt gemaekt. Ten einde te vcorkomen,

dat pai^tlculiere scholen van Inferleitr gohal-

te zich sieren met een blj het Gouvernement

gebrulkelijke
Sfc W
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gebruikelijke benaming, waardoor mislelding

ten aanzien van den aard van het gegeven on-

derwlja ontataat, Is de bepallng ontworpen

(art. 12), dat de bij het Gouvernement ge-

bruikelijke benamlngen alleen mogen v/orden ge-

bezigd met ver-gvinning van den Dlrecte\ir van

Onderwlja en Eeredlenst. De Gouverneur-Gene-

raal doet b verzoeken aan dezen maatregel

nauwkeurig de hand te hourien en derhalve zorg

te dragen, dat de partlcullere scholen voor-

^aan nlet langer opschrlften voeren, die ge

li jk zijn aan of vrijwel overeenkomen met de

bij het Gouvernement gebruikelijke benamingen.

Dit geldt ciet name voor de tltels "Hollandsch-

Inlandsche school" of "Hollandsch-ChlneeBche

school", die veelal worden gebezigd door on-

derwljsinrlchtingen, die geenszins op het

peli staan eener openbare H.I,S, of E.C,G,

Uiteraard zal de aanduiding H.I,S, niet

niogen worden gehandhaafd onder voorgeven, dat

deze aanduiding een afkcsrtlng ia voor "HoI-

landach-Indische school" of "Hollandsch-Indo-

nesische school".

Ten aanzien van het reeda In functie

zijnde onderwijzend personeel la bepaald, dat

zij binnen 6 maanden na Inwerkingtredlng van

de ordonnantle de vergunnlngsaanvrage zullen

hebbcn In te dienenj zoolang omtrent die aan-

vrage niet is besilat, kan het cndei'wijs dcor-

gaan (art. 19). Een model-vergunnlngsaanvrage

zal U blnnenkort dcor den Direeteur van Onder-

wija en Eeredlenst worden toegezondon.

Omtrent het algeraeene karakter van de

toesicht-ordonnfentie weaischt de Gouverneur-

Generaal
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Generaal nog het vclgende onder Uw aandacht i

te brsngen. Ket ligt geenszins In de bedoc- i

ilng, het heataan der aan de vo(Ji*acliriften

der crdor.nantle "beantwoordende ongesubsldleer-

de scholen te bemoeill jken of deze onderv/ljs- ^

Inrlchtingen als zoodanig te doen verdwijnenj

dit zou vooral in de huidige tiJdsomstandighe-

den ongewenscht zi^n, nu het Gonvernement ge-

dwongen is, voorloopig de uitbreicing van het

schoolonderwijs als gevolg ven den benarden

flnancleelen toestand te staken. De bedoe-

ling van de nieuv/e regeling is ultsluitend

het verwljderen van ultwassen, het tegengaan

van excessen, behalve dat aan per8onerxj, waar»

van redeliJkerwijze verwacht kan worden dat

zij door hun onderwijs een gevaar znllen ople-

vereb voor de openbare rust en orde, een ver«

gimnlng kan worden geweigerd, c.q. een hun

reede verleende vergunning kan worden Inge-

trokken op deselfde gronden, waarop vroeger ^

onder de werking van Staatsblad 192^ I^o. IJb,

de onderwijsbevoegdlieid kon worden ontnomen,

thans is het ook mogelljk om uit een onder-
1

wijskundig oogpunt ongeschikte elementen te |
i-

weren docr weigerlng c.q« Intrekklng der '

vergianning.

Het karakter der niewe ordonnantlo is

dan ook meer negatief dan positlefj zij be«

oogt geenszins, hooge eischen aan het ongesub-

oidleerd onderwijs te stellen, noch opvoering

van het onderwijspeil aan de scholen> zij

heeft slechts ten doel, de mogelijkheld te ope

nen ora op te treden in de gevalien,waarln het

toelaatbaar minimum niet wordt bereikt» Aan

het
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het personeel mogen derhalve niet te hooge 

eischen worden gesteld; de gebouwen mogen niet ,  

worden beoordeeld naar volgens de bij het Gou-

vernement geldende normen. 

Wat de beoardeeling van politieke gedra-

gingen der aanvragers of houders van een ver-

gunning betreft, moge ernstige aandacht wor-

den gevraagd voor het onderscheid tusschen cul-

tureel en politiek nationalisme alsook voor den 

herhaaldelijk door de hegeoring uitgesproken 

weasch, de deelneming aan het staatkundig en 

maatschappelijk leven dezer gewesten niet te 

belemmeren, tenzij en voorzoover zulks in het 

belang van rust en orde noodzakelijk wordt ge-

acht. Hieruit volgt, dat een zoodanige beoor-

deeling met tact en gematigdheid dient te ge-

schieden. 

Bij de beoordeeling van de gebouwen en 

hunne inrichting alsmede van de leermiddelen, 

is het gewenscht zich er rekenschap van te ge-

ven, dat deze bij Inheemsche scholen niet aan 

Westersche opvattingen behoeven te beantwoor-

den. Mits de uitrusting voldoende solide en hy-

gienisch blijke, kan deze geheel in Inheem-

schen trant worden gehouden, en zoowel aan de 

beginselen waarop het onderwijs is gebaseerd 

als aan het milieu waaruit de leerlingen voort-

komen, aangepast zijn. 

Uit het vorenstaande volgt, dat de aan 

het onderwijzend personeel te verleenen ver-

gunning geen verklaring van geschiktheid is, 

die in de plaats zou kunnen treden van een di-

ploma. De verleening van een vergunning (die 

te allen tijde intrekbaar is) beteekent niet, 

dat 
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dat het tioofd van Clewestelljk Bestuur den be-

trokkene een geschikte leerkracht v1ndt,maar 

alleen dat hij geen voldoende termen heeft 

gevonden ora dezen het geven van onderwijs te 

verbieden. De beschikking, waarbtj de vergun-

ntng wordt verleendy rnag dan ook naar hot 

uiterlijk niet het karakter hebhen van een di-

ploma; ztj moet nlet meer behelzen dan een 

klartng, dat het Gewestelljk Bestuursheofd 

geen bezwaar heeft, dat de aanvrager onderwijs 

geeft te aangeduider plaatse, in de vakken 

door hem aangevraagd. 

Mede volgt ult de reeds geschetste doel-

stelling van de nieuwe ordonnantie, dat in ge-

vallen, waarin naar het oordeel van het Hoofd 

van Gewestelijk Bestuw.het toelaatbaar mint-

mum niet is bereikt, eerst overleg met de(n) 

betrokkene(n) werdt gepleegd alvorens tot 

sluiting eener school ex artikel wordt over- 

gegaun. Is derhalve een gebouw ongesehtkt ver- 

klaards  dan zal verst getrecht worden het be-

trokken schoolbeetuar(schoolhoofd) de noodige 

verbeteringen te doen aanbrengen; slechts als 

deze achterwege blijven kan tot siniting wor-

den overgegaan. Uiteraard behoudt het Hoofd 

van Gewestelijk Bestuur ten volle de bevoegd-

heid in het belang van de openbare orde de 

nocdige maatregelen te nemen, desnoods up 

staanden voet. 

Omtrent de werkingesfeer van de Toozicht-

ordonnantie valt nog het voigende op te mer-

ken. blijkens art. 1 geldt zlj niet voor de 

openbare of uit eenige openbbre kas gesubsi. 

dieerde scholen. Evenmin geldt zij voor do 

ntet- 

O
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dat het hoofd van Gewestelijk Bestuur den he-

trokkene een geschikte leerkracht vindt,maar i

alleen dat hij geen voldoende termen heeft |
gevonden ora dezen het geven van onderwijs te j
vei'hieden» De beschikking, waarbij de vergun- j

1
j

nlng wordt verleend, mag dan ook naar hot j

uiterlijk niet het karakter hebben van een dl- I

ploma; zij moet niet meer behelzen dan een vei--:

klaring, dat het Gewestelijk Bestuurshoofd

geen bezv/aar heeft, dat de aanvrager onderwijs

geeft te aangedulder plaatse, in de vakken
I

door hem aangevraagd. !
j

Mede volgt uit de reeds geschetste doel

stelling Van de nieuwe ordonnanties, dat in ge

vallen, waarin naar het oordeel van het Hoofd

van Gewestelijk Bestuui'. het toelaatbaar mini

mum niet ia bereikt, eerst overleg met dein)
I

bötrokkene(n) vfórdt gepleegd alvorens tot ;
)

sluiting eener school ex artikel lij. wordt over-!

gegaan, Is derhalve een gebouw ongeschikt ver- j

klaoird, dan zal eerst getracht worden het be- |
trokken schoolbeetuur(schoolhoofd) de noodige

verbeteringen te doen aanbrengen; slechts als

dese achterwege blijven kan tot sluiting wor

den overgegaan. Uiteraard behoudt het Hoofd

van Gewestelijk Bestuur ten volle de bevoegd

heid in het belang van de openbare orde de

nocdige maatregelen te nemen, desnoods op

staanden voet.

Omtrent de werkingssfeer van de ïoosicht-

ordonnaitie valt nog het volgende op te mer- '

ken. blijkens art. 1 geldt zij niet voor de

openbare of uit eenige openbare kas gesubsi

dieerde scholen, iSveniuln geldt zij voor do

niet-
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niet-gesubsldJeerde scholen, waar door Europea-

nen ondarwljs wordt gegeven aan Eiiropeanen,

vermits voor dezen vorm vtui onderwijs de bepa-

llngen van do artlkelen 26 - 5^ van het Euro-

peesch ondervvijsrogleicent (Stbl. liiSk No.l92)

blijven gelden; voor laatstbedoeld onderwijs

bi.ijft het bezit ecner akte vereiocht en kan

dus een vergurming door het Hoofd van ^©wes-

telijk Bestuur worden gemiet.

Volgens ai't, 2 omvat de ordonnantie even-

Eiin het huisonderwi js en het god s di en s t on

derwijs» f^ersonen, dle uifcsluitend godsdienat-

onderwljs geven, blijven onderworpen aan de

t©n aanzien van dlt onderwijs geldende bepa»

llngenj geven zij daarnaast onderwijs in een

of meer schoolsche vakken, dan hebben zij

daartoe vergunning noodig ingevolge de toe-

zlcht-ordonnantie. Er dient met nadriik op te

worden gewezen dat peraonen, dle zich bezig

houddn met het geven van godadlenstonderwijs,

waarouder mede valt het onderwijs In dle vak-

ken, die kunnen worden aangemerkt als voorbe-

reidend godsdisnstonderwijs, dat daarbij aaa-

sluit en behoort en onmlsbaar is om het eigen-

lijke godsdienstonderwijs met vrucht te kun

nen volgen (gedacht wordt aan lezen, schrljven

en rekenen) nlettemin voordat onderwijs ten

vclie de bepalingen hebben na te komen, v/elke

daarvoor bijzonderlijk zijn gesteld,

Ofsohoon v/ellicht ten overvloede kan nog

woixlen opgemerkt, dat de nleuvre ordonnantie

zich ook ultstrekt over het voortgezet onder

wijs en het vakonderwljs in den ruimsten zin.

Dlt
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Dlt laatste echtsr alleen voor zoover het on-

derwijs betreft in vakl:eri, dle ook op scholen

plegen te worden onderwezen,

Voor herij dle ultsluitend aan. volwassenen

onderv.ijs wenschen te geven, Is Ingevolge de

nieuwe ordommntle wel eon vergiurming noodig,

doch "blijft het Inspecteursadvles achterwege,

zoodat hier ultsluitend het belang van de open-

bare orde on ruat tot weigering of intrelcklng

eener vergunnlng kunnen leiden. D^ze regellng

is aldua vastgesteld xiit overweging, dat vol

wassenen in voldoende Tcate zelf kunnen beoor-

deelen, of het gehalte van het door hen gevolg»

de onderwljs voldoende is.

Het standpuntjdat de Hegeering innoeiat

ten opzichte van do vraag, of de nieuwe ordon-

nantle ook moet gelden voor de zelfbesturende

landachappen, wijkt niet af van dat, hetwelk

kenbaar is geraaakt bij het geheizn rondschrij-

ven van den Isten Gouvernements Secretaris van

16 Augustus 1923 H'o. Het ia de ^

wensch van den Landvoogd, dat eenerzijds in

zelfbes tui'ende landa chappen de totstendkoiDlng ,
I

van aan de T^ezlahtcrdonnantie analoge rege-
\

lingen zooveel mogelijk acet worden bevorderd, i
J
8

doch dat er anderzijds tegen moet worden ge- j
1

waakt, dat dergelijke zelfbestuursregelingen !

verder gaan dan genoemde ordonnantie» Het par-^

ticulier niet-geaubsidleerd onderwljs mag der-l

halve in de zelfbesturen niet sterker aan ban

dan worden gelegd dsniii reahtatreekach be-

stuurde gebleden.

Omtrent de ̂ ©geeringsverordening van....

........kan nog worden opgemorkt, dat daar-

blj met het algemeen toealcht op de uitvoe-

ring
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ring der ordonnt»ntie sljn belast de ambtena-

ren. van het Binnenlandsch Beatmir, de Inspec-

■fceerende anibtenaren van het onderwijs en de
anbtenaren van den dienst der Chlneesche Za-

ken. Een nadere regeling van de wijze, waarop
deze drie categorleen van autoritelten moe-

ten samenwerken, ia den Gtouverneiir-Generaal

onnoodig voorgekomen in het vertrouwen, dat

deze samenwerklng in de practijk op vlotte

wijze zal worden gevonden, evenals zulks on-

der d e werking van het tjr.B. van 21 Juli I925
No. lx (Gtbl« 574) ket geval was«

i)oor mededeeling van het vorenstaande,

met het verzoek daarnaar te handelen en de on-

der U staande ambtenaren van het B,B. te doen

handelen, heb ik de eer, laij van een door den

Gouverneur-Generaal gedane opdracht te kwijten.

;  .r
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