
11 
De selectie voor het zwakzinnigen-
onderwijs

Al aan het eind van de negentiende eeuw, nog voor de invoering van de leer-
plicht, bezocht het overgrote deel van de kinderen de lagere school. Daar bleek 
een aantal van hen vanwege een verstandelijke beperking niet in staat het 
onderwijs te volgen. Voor deze groep moeilijk(er) lerende kinderen ontstonden 
rond de eeuwwisseling de eerste zogeheten ‘zwakzinnigenscholen’. Schoolart-
sen raakten vanaf het begin betrokken bij de selectie van kinderen voor deze 
vorm van buitengewoon onderwijs en bleven dit tot in de jaren zestig. De rol 
die zij binnen de selectieprocedure speelden, veranderde echter aanzienlijk. 
Van hoofdrolspelers werden zij figuranten.

11.1 De schoolarts en de selectie voor het zwakzinnigenonderwijs

Op 1 mei 1899 opende in de Amsterdamse Potgieterstraat de eerste afzon-
derlijke dagschool voor ‘zwakzinnigen’, de School voor Achterlijke Kinderen, 
haar deuren.1 Dit initiatief kreeg vrij snel navolging in andere grote steden. 
Waarschijnlijk speelde de invoering van de leerplicht in 1901 hierbij een niet 
onbelangrijke rol.2 De leerplicht impliceerde dat ieder kind, of het nu normaal 
functioneerde of lichamelijk of geestelijk beperkt was, recht had op passend 
onderwijs van goede kwaliteit.3 Zwakzinnige kinderen vormden een probleem 
op de lagere school. 

Deze kinderen konden niet voldoende profiteren van het onderwijs en 
waren zowel klasgenoten als onderwijzer tot last. De oprichting van een aparte 
school voor deze kinderen onderving beide problemen. Een zwakzinnigen-
school verloste enerzijds het lager onderwijs van kinderen die niet mee kon-
den komen en anderzijds ontving het moeilijk lerende kind er onderwijs dat 
beter aansloot bij zijn capaciteiten. Zwakzinnigenscholen waren bedoeld voor 
een selecte groep verstandelijk beperkte kinderen, de zogenoemde ‘debielen’. 
Debielen – de term is afgeleid van de medische term debilitas mentis: zwak-
zinnigheid – waren ‘wezenlijk achterlijk’, maar hun verstandelijke beperking 
was zo gering dat deze vaak pas op de lagere school aan het licht kwam.4 De 
overheid hoopte via aangepast onderwijs deze moeilijk lerende kinderen niet-
temin te kunnen laten opgroeien tot bruikbare leden van de maatschappij. Op 



249de selectIe Voor het zWakzInnIgenonderWIjs

zwakzinnigenscholen hoorden, volgens de subsidievoorwaarden voor dit type 
onderwijs, slechts kinderen ‘die door een abnormale hersenwerking nooit in 
staat zullen zijn, (…) het gewone onderwijs te volgen, maar die door onder-
wijs, dat aan die gebrekkige hersenwerking is aangepast, toch zoover kunnen 
worden gebracht, dat zij eenmaal in staat zullen zijn, eene zelfstandige positie 
in de maatschappij in te nemen.’5

Het selecteren van kinderen voor het zwakzinnigenonderwijs was niet 
eenvoudig. Zwaar ‘imbeciele’ kinderen en ‘idioten’ mochten bijvoorbeeld niet 
worden toegelaten.6 Deze kinderen waren te ernstig verstandelijk beperkt om 
een dergelijke vorm van onderwijs te kunnen volgen.7 Daarnaast hoorden ook 
verstandelijk normale kinderen met een aanzienlijke schoolachterstand niet 
thuis op de ‘debielenschool’. Schoolachterstand wees namelijk niet per defi-
nitie op een verstandelijk tekort. In veel gevallen bleek de achterstand veroor-
zaakt door schoolverzuim, ziekte, oververmoeidheid of een zintuiglijk gebrek. 
Onderwijzers waren volgens medici niet voldoende in staat ‘wezenlijk achter-
lijken’ te onderscheiden van ‘schijnachterlijken’.8 Daarnaast bleken zij in de 
eerste jaren dat de scholen voor ‘achterlijken’ bestonden slecht op de hoogte te 
zijn van de doelstelling en de mogelijkheden van dit type onderwijs. Zo kreeg 
de Amsterdamse toelatingscommissie in haar beginjaren de volgende redenen 
voor aanmelding voorgelegd: ‘het kind heeft een hartkwaal en moet zich te veel 
inspannen, om gewoon onderwijs te kunnen volgen’, ‘het kind is suf, gevolg 
van werkzaamheden thuis – loopt ’s morgens van half zeven met blikjes melk, 
en ’s avonds van acht tot half elf’ en ‘hij schijnt op ’t oogenblik, wat zijn ver-
mogen betreft, wel in een beteren toestand te zijn, juist daarom zou het zeer 
gewenscht zijn, dat hij niet terugkeerde in de klasse, waar de kinderen hem van 
vroeger kenden.’9 

De eerste klasse voor achterlijken aan de school van D. Kohler te Rotterdam, 1896  
(Schreuder, Vos & Herderschêe (1929) 205)
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Om te voorkomen dat kinderen ten onrechte terecht kwamen op een school 
voor zwakzinnigen stelden gemeentebesturen toelatingscommissies aan die 
kandidaten vóór plaatsing keurden.10 In een toelatingscommissie zat het hoofd 
van de zwakzinnigenschool en een ter zake kundig arts. De aanwezigheid van 
een arts in de toelatingscommissie was aan het begin van de twintigste eeuw 
om meerdere redenen gewenst. In vergelijking met onderwijzers waren artsen 
beroepshalve beter in staat de oorzaken van onderwijsachterstanden te ach-
terhalen. Hierdoor konden zij voorkomen dat slechthorende of slechtziende 
kinderen per abuis in het zwakzinnigenonderwijs terecht kwamen. Zij vonden 
bij achterlijke, slecht oplettende of ‘luie’ kinderen niet zelden een lichamelijke 
aandoening die de achterlijkheid of traagheid van het kind verklaarde.11 Een 
andere reden was het gehanteerde toelatingscriterium. Dat bestond primair uit 
het antwoord op de vraag of het kind over voldoende verstandelijke vermogens 
beschikte om het einddoel van het gewoon lager onderwijs te bereiken.12 De 
diagnose ‘zwakzinnigheid’, of meer precies ‘debiliteit’, stond dus eigenlijk gelijk 
met een negatief antwoord op die vraag. Omstreeks 1900 beschouwden artsen 
zwakzinnigheid als een ziektebeeld, een ongeneeslijke ziekte die primair werd 
gekenmerkt door somatische afwijkingen en intelligentiegebreken.13 De (weten-
schappelijke) kennis over zwakzinnigheid was hoofdzakelijk psychiatrisch en 
neurologisch van aard en had zich ontwikkeld in zwakzinnigeninrichtingen in 
binnen- en buitenland.14 Buiten enkele opvoedings- en onderwijsexperimenten 
in gestichten en het bekende ‘idiotenschooltje’ waarmee de Haagse predikant 
C.E. van Koetsveld (1807-1893) vanaf 1855 experimenteerde, een internaat 
annex dagschooltje, kende de zorg voor zwakzinnigen nog vrijwel geen speci-
fiek (ortho)pedagogische insteek of nomenclatuur.15 J. Klootsema (1867-1926), 
het eerste schoolhoofd van de Amsterdamse School voor Achterlijke Kinderen, 
gebruikte bijvoorbeeld in zijn Misdeelde kinderen (1904) medische definities en 
typologieën om afwijkingen bij kinderen te beschrijven.16 

Medici golden als vanzelf als de deskundigen bij uitstek voor het stellen van 
de diagnose ‘zwakzinnigheid’.17 Het onderwijzend personeel van de zwakzin-
nigenscholen erkende deze deskundigheid. Ook dit vond ‘dat de vaststelling 
der geestelijke afwijkingen, het stellen der diagnose aan den arts moet worden 
overgelaten, evenals de medische behandeling’, zo valt te lezen in het jaar-
verslag over 1910 van de Vereeniging van Onderwijzers en Artsen, werkzaam 
aan Inrichtingen voor Onderwijs aan Achterlijke en Zenuwzwakke Kinderen.18 
Deze belangenorganisatie was in 1903 opgericht en verenigde niet alleen de 
onderwijzers van de dagscholen, maar ook de onderwijzers die werkten in 
gestichten en artsen die binnen het zwakzinnigenonderwijs werkzaam waren.19 
De naam Vereeniging van Onderwijzers en Artsen duidt op de vanzelfsprekend-
heid van de aanwezigheid van medici binnen het zwakzinnigenonderwijs. Wel 
waren de onderwijzers in het zwakzinnigenonderwijs van meet af aan duidelijk 
over de plaats die de arts er in hun ogen toekwam. Zij zagen hem ‘door zijn 
meer wetenschappelijke kennis der psychische afwijkingen en mede, doordat 
hij den invloed der physische factoren op de intellectueele functies beter kan 
beoordeelen’, als een voor de onderwijzers ‘uitstekende en dikwijls onmisbare 
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medewerker’.20 Het zwakzinnigenonderwijs was voor deze onderwijzers echter 
in de eerste plaats een pedagogische aangelegenheid.21 Daarom hoorde in hun 
visie aan het hoofd van een zwakzinnigenschool geen arts maar een pedagoog 
te staan. De pogingen van artsen om meer te zeggen te krijgen over het zwak-
zinnigenonderwijs weerden onderwijzers dan ook steeds opnieuw af.22 Bui-
ten de Groninger schoolarts Van Voorthuijsen, in 1920 door de rijksoverheid 
aangesteld als eerste Inspecteur van het Buitengewoon Onderwijs, verwierven 
artsen binnen het zwakzinnigenonderwijs inderdaad geen leidinggevende posi-
ties. Een dergelijke positie hadden medici binnen zwakzinnigeninrichtingen 
wel altijd gehad.23 

Dr. A. van Voorthuijsen (Christ (1936) 3)
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De aanstelling van de arts Van Voorthuijsen werd door de zwakzinnigen-
onderwijzers dan ook met gemengde gevoelens ontvangen. Binnen het buiten-
gewoon onderwijs vroeg men zich af of een arts hiervoor wel de aangewezen 
persoon was; ook voor het welslagen van het onderwijs aan lichamelijk en 
geestelijk afwijkende kinderen hoorden de pedagogische voorwaarden in de 
eerste plaats te komen.24

Dit betekende niet dat artsen geen invloedrijke rol speelden binnen het 
zwakzinnigenonderwijs. Integendeel. Diverse schoolartsen namen in de begin-
jaren plaats in het bestuur van de Vereeniging van Onderwijzers en Artsen en 
schreven met grote regelmaat in het tijdschrift van de vereniging.25 Via deze 
kanalen brachten zij medische kennis over op de onderwijzers in het zwakzin-
nigenonderwijs. Zo pleitten verschillende schoolartsen op wetenschappelijke 
gronden bijvoorbeeld voor meer individueel gericht onderwijs dat beter aan-
sloot bij de mogelijkheden van de onderling sterk verschillende zwakzinnige 
kinderen.26 

Vooral Van Voorthuijsen en de Amsterdamse schoolarts voor het buiten-
gewoon onderwijs, Herderschêe, golden als autoriteiten op het gebied van 
het afwijkende kind. Beide artsen publiceerden talloze artikelen, rapporten en 
boeken waar andere auteurs veelvuldig naar verwezen. Daarnaast waren Van 
Voorthuijsen en Herderschêe nauw betrokken bij het oprichten van de oplei-
ding voor zwakzinnigenonderwijzers die in 1929 van start ging.27 Binnen deze 
opleiding en ook bij eerdere cursussen verzorgden zij samen met andere art-
sen de medische en psychologische cursusonderdelen. Dat de wereld van het 
zwakzinnigenonderwijs dit werk zeer waardeerde, blijkt onder meer uit het feit 
dat verschillende zwakzinnigenscholen naar deze en andere schoolartsen zijn 
vernoemd.

De rol van medici spitste zich binnen het zwakzinnigenonderwijs toe op 
de selectie binnen de toelatingscommissies. De eerste artsen die zitting namen 
in deze commissies waren psychiatrisch geschoold.28 Met de opkomst van 
schoolartsen werd de taak van commissie-arts door deze nieuwe professionals 
overgenomen. Dat deze taak steeds vaker aan schoolartsen toeviel, is niet toe-
vallig. Het groeiende aantal scholen voor zwakzinnigen overtrof al snel het 
kleine aantal beschikbare specialisten. Psychiatrisch geschoolde artsen waren 
alleen beschikbaar in de grootste steden en in gemeenten met een zwakzin-
nigengesticht. Kinderpsychiaters bestonden nog niet; dat specialisme zou pas 
later tot ontwikkeling komen.29 Met andere woorden, andere artsen met kennis 
van het zwakzinnige kind waren nodig om de positie van commissie-arts in te 
nemen.30 Gezien de aard van hun werk waren schoolartsen hiervoor de aan-
gewezen medische experts. Via gericht geneeskundig onderzoek probeerden 
zij zo vroeg mogelijk ziekten en afwijkingen bij individuele kinderen op te 
sporen. Hierbij keken schoolartsen ook naar mogelijke geestelijke achterlijk-
heid. Omdat zij dagelijks constateerden dat zwakzinnige kinderen niet pas-
ten binnen het gewoon lager onderwijs en zij soms zelfs genoodzaakt waren 
deze kinderen wegens overlast van school te verwijderen, pleitten zij in hun 
jaarlijkse verslagen aan het gemeentebestuur bij herhaling voor de oprichting 
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van zwakzinnigenscholen. Zo verzuchtte de schoolarts van Nijmegen in zijn 
jaarverslag over 1912 na het aantreffen van enkele zwakzinnige kinderen op de 
lagere scholen dat voor deze kinderen een school voor achterlijken een ware 
weldaad zou zijn.31 Achtergrondinformatie over het geestelijk achterlijke kind 
en de voor deze kinderen bedoelde zwakzinnigenscholen kregen individuele 
schoolartsen aangereikt tijdens de halfjaarlijkse vergaderingen van de school-
artsenvereniging. Herhaaldelijk stond een bezoek aan een zwakzinnigenschool, 
een lesdemonstratie of een lezing over het zwakzinnige kind op de agenda.32 
Bij de oprichting van dergelijke scholen stelden schoolartsen doorgaans in 
opdracht van het gemeentebestuur een onderzoek in om te achterhalen hoeveel 
en welke kinderen mogelijk voor plaatsing in aanmerking kwamen. In gemeen-
ten waar al een zwakzinnigenschool bestond, verwezen zij kandidaten in over-
leg met de lagere school door naar de toelatingscommissie. Ook probeerden zij 
ouders van kinderen die voor plaatsing op een zwakzinnigenschool in aanmer-
king kwamen te overtuigen van de meerwaarde van dergelijk onderwijs voor 
hun kind.33 Hiertoe informeerden zij hen over het doel, de doelgroep en het 
beoogde resultaat van de debielenschool. Dit laatste was zeker niet overbodig. 
Ouders wilden de geestelijke beperking van hun kind niet zien – ‘Thuis is hij 
anders “bij” genoeg!’ – en hadden een negatief beeld van het zwakzinnigenon-
derwijs.34 Dit gold overigens ook voor onderwijzers en huisartsen. Toelatings-
commissies constateerden steeds opnieuw dat onderwijzers niet wisten welke 
kinderen voor plaatsing op een debielenschool in aanmerking kwamen.35 Uit 
angst formatieplaatsen te verliezen weigerden sommige lagere scholen zelfs 
kinderen naar het buitengewoon onderwijs te laten gaan.36 Huisartsen dachten 
bij ‘achterlijk’ vaak aan idiotie waardoor zij debiele en soms zelfs licht imbeciele 
kinderen als niet zwakzinnig kwalificeerden.37 

Ondanks dat zij hier niet specifiek voor waren opgeleid, maakten de erva-
ringen die schoolartsen zo opdeden met zwakzinnige kinderen, zo vonden zij 
ook zelf, hen bij uitstek geschikt als commissie-arts. Zo schreef de Amster-
damse schoolarts J. Lubsen Nzn. in 1919 dat ‘krachtens zijn aanraking met de 
school, niemand zoo aangewezen is als de schoolarts’ om mogelijke kandidaten 
voor de zwakzinnigenschool te onderwerpen aan een ‘nauwkeurig medisch-
psychologisch onderzoek’.38 De meeste gemeentebesturen lijken deze opvatting 
te hebben gedeeld; zij stelden een schoolarts aan als lid van de toelatingscom-
missie zodra de gemeente de beschikking kreeg over een zwakzinnigenschool. 
In 1929 werd deze functie bij 70 van de 83 zwakzinnigenscholen bekleed door 
een medicus die op die school tevens optrad als schoolarts.39 42 van hen werk-
ten daarnaast ook als schoolarts binnen het gewoon lager onderwijs, de rest 
als huisarts, kinderarts of psychiater. Voor het keuringswerk zelf was maar een 
beperkt aantal schoolartsen nodig. Over het algemeen nam één schoolarts per 
gemeente zitting in de toelatingscommissie. Bij voorkeur was dit een psychia-
trisch geschoold arts. Eventuele andere schoolartsen verwezen de vermoedelijk 
zwakzinnige kinderen door naar de toelatingscommissie en leverden zo nodig 
relevante informatie over het kind.40 
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11.2 De intelligentietest als maatstaf

Voorafgaand aan het onderzoek verzamelden toelatingscommissies voor zwak-
zinnigenscholen inlichtingen over de leerprestaties en karaktereigenschappen 
van de aangemelde kandidaten. Dit gebeurde via een vragenlijst die door het 
hoofd van de lagere school moest worden ingevuld. Het daadwerkelijke toe-
latingsonderzoek bestond aanvankelijk uit een medisch en een pedagogisch 
onderzoek. Deze onderzoeken vonden gedeeltelijk plaats aan de hand van 
vragenlijsten.41 Tijdens het medisch onderzoek trachtte de arts schijnach-
terlijkheid uit te sluiten en aanwijzingen te vinden voor debiliteit. Hiervoor 
ondervroeg hij ouders over de ziekte- en ontwikkelingsgeschiedenis van hun 
kind. Vervolgens verrichtte hij een lichamelijk onderzoek. Hierbij lette de arts 
op de algemene lichamelijke conditie, de werking van de zintuigen, de vorm 
van het hoofd, het uiterlijk van ogen, oren en aangezicht en op de motoriek 
van het kind. Ook stelde de arts vragen over het karakter. Het andere com-
missielid, het schoolhoofd van de zwakzinnigenschool, nam vervolgens het 
pedagogisch onderzoek voor zijn rekening. Hij onderzocht hoe groot de leer-
achterstand van het kind was en waar kennishiaten zaten.

Op basis van beide onderzoeken besliste de commissie over toelating. Zij 
was zich er terdege van bewust dat de kwalificatie ‘geschikt’ een kind negatief 
kwalificeerde. Daarom was men uiterst voorzichtig met het stellen van de diag-
nose ‘debilitas’ en stuurde men kinderen liever terug naar het gewoon lager 
onderwijs dan dat men een twijfelgeval direct plaatste. Zo meldde de com-
missie in Amsterdam: ‘De commissie voor het medisch-paedagogisch onder-
zoek is steeds zeer voorzichtig met haar adviezen, als het jeugdige candidaa-
tjes betreft, die geen in het oog springende afwijkingen vertoonen en dikwijls 
worden dan ook door de L.S. [lagere school, FdB] als “achterlijk” opgegeven 
kinderen afgewezen als “op het moment te goed”, met aanbeveling van een 
herhaald onderzoek.’42 De Amsterdamse toelatingscommissie legde hiermee de 
vinger op de zere plek van het toenmalige toelatingsonderzoek. Vertoonden de 
meeste idioten en imbecielen zichtbare tekenen van lichamelijke en geestelijke 
minderwaardigheid, debielen zagen er op het oog normaal uit. Het geven van 
een goed gefundeerd oordeel over het verstandelijk vermogen op basis van het 
lichamelijk en pedagogisch onderzoek was hierdoor vrijwel onmogelijk.43 Men 
kon immers niet ‘in het hoofd’ van kinderen kijken.

Artsen probeerden dit wel. Hiervoor maten zij bij voorkeur de schedel van 
kandidaatjes om uitspraken over het intellect te kunnen doen. De Amsterdam-
se schoolartsen Hamelberg en Herderschêe, die ieder afzonderlijk de bruik-
baarheid van deze meetmethode onderzochten, concludeerden echter dat sche-
delmetingen onbetrouwbaar waren.44 De grootte van het hoofd vertelde niets 
over de geestelijke vermogens, wist Herderschêe: ‘Maar hoe zelden wordt de 
achterlijkheid veroorzaakt door een algemeen gebrek aan functioneerend her-
senweefsel; harmonisch onontwikkeld zijn onze kinderen bijna nooit; was dit 
wel het geval, dan zou er een kans bestaan, dat de schedelmeting praktische 
waarde had, zoodat men kon zeggen: een kind van dit geslacht en dien leeftijd 
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met een schedelomtrek beneden bijv. 50 cm. is ongeschikt voor de gewone 
school; beneden bijv. 45 cm. is ’t zelfs ongeschikt voor de school voor achterlij-
ken. Maar de hersenmachine functioneert niet onvoldoende, omdat zij te klein 
is, maar omdat zij defect is.’45

Niet alleen in Nederland voelde men het gemis van een eenvoudige, een-
duidige maatstaf om het verstandelijk vermogen van kinderen te bepalen. In 
Frankrijk kampte men met hetzelfde probleem. Daarom vroeg het Franse Minis-
terie van Onderwijs in 1904 aan de artsen A. Binet (1857-1911) en Th. Simon 
(1873-1961) een methode te ontwerpen om zwakzinnige van normale kinderen 
te kunnen onderscheiden. Dit resulteerde in 1905 in een eerste versie van de 
intelligentietest Binet-Simon. Deze psychologische test, in 1908 en 1911 door 
Binet en Simon verder gestandaardiseerd en uitgebreid, bestond uit verschillen-
de naar leeftijd en moeilijkheid gerangschikte vragen en opdrachten. Doordat 
Binet en Simon de test bij duizenden kinderen hadden afgenomen, wisten ze 
welke vragen een gemiddeld kind op een bepaalde leeftijd goed beantwoordde. 
Door deze vragen per leeftijd te rangschikken verkregen ze een ‘échelle métrique 
de l’intelligence’ waarmee ze de resultaten van individuele kinderen konden 
afmeten aan die van een ‘gemiddelde’ leeftijdsgenoot. De afwijking van het 
gemiddelde bepaalde de verstandelijke leeftijd van het kind. Binet en Simon 
legden de grens tussen zwakzinnig en normaal bij een achterstand in verstan-
delijke ontwikkeling van twee tot drie jaar op leeftijdsgenoten. In 1912 zette de 
Duitser W.L. Stern het resultaat van de Binet-test om in een getal, het intelligen-
tiequotiënt, door de verstandelijke leeftijd en de werkelijke leeftijd door elkaar 
te delen en te vermenigvuldigen met 100. Intelligentie, en daarmee de mate van 
zwakzinnigheid, kon men hierdoor cijfermatig weergeven.46

De intelligentietest van Binet en Simon verwierf wereldwijd erkenning.47 
In Nederland waren het schoolartsen die de mogelijkheden van deze psycho-
logische test als eersten onderkenden en de test opnamen in het toelatingson-
derzoek. De Haagse schoolarts-psychiater dr. J.W.H. Wijsman (†1928) bracht 
de test in dit verband voor de zwakzinnigenscholen als eerste ter sprake. In 
een lezing voor de Vereeniging van Onderwijzers en Artsen waarvan hij op 
dat moment voorzitter was, besprak Wijsman in 1907 de test uitvoerig. Hij 
was van mening dat zij ‘algemeen als de beste der thans bestaande kan worden 
beschouwd’ omdat zij het gezonde verstand testte.48 Hierdoor kon de test ook 
bij analfabeten en kinderen die nog geen onderwijs hadden genoten worden 
afgenomen. Wijsman ging in zijn lezing uitgebreid in op de verschillende vra-
gen en proeven, het classificeren van de antwoorden en op de normering. De 
volledige test liet hij vervolgens opnemen in het jaarverslag van de vereniging. 
Wijsman was een van de eersten die in Nederland experimenteerden met de 
test. Hij deed dit door haar af te nemen bij Haagse kinderen van de gewone 
lagere school en, iets later, bij kinderen van een zwakzinnigenschool.49 

Een andere schoolarts die zich in diezelfde periode al actief bezig hield met 
psychologisch onderzoek en hierover in diverse tijdschriften publiceerde, was 
Herderschêe.50 Herderschêe werkte sinds 1907 als schoolarts op de zwakzin-
nigenscholen van de Amsterdamse Vereeniging voor Spraakgebrekkige en Ach-
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terlijke Kinderen en was als zodanig lid van de lokale toelatingscommissie. Als 
geen ander probeerde hij de Binet-test geschikt te maken voor de selectie van 
kinderen voor het zwakzinnigenonderwijs. Hij onderzocht de testvragen op 
bruikbaarheid en construeerde een op de Nederlandse situatie aangepaste test 
door vragen te veranderen of te verschuiven. In het Amsterdamse toelatings-
onderzoek paste men in 1910 zijn eerste versie van deze test toe.51 Vanaf 1913 
gebruikte men er de door Herderschêe vertaalde en aangepaste Binet-test uit 
1911.52 De Haagse uitgeverij HAGA bracht de door Herderschêe in de praktijk 
verder verbeterde test in 1919 op de markt. HAGA verkocht de test in een kist 
met daarin alle benodigdheden. De testvragen zelf stonden in het bijgeleverde 
Onderzoekboekje, volgens methode-Binet waarin de vragen voor het pedagogische 
en medische onderzoek eveneens waren opgenomen. Herderschêe’s versie, 
voortaan de Binet-Herderschêe-test genoemd, bleek een succes. Vrij snel na 
het uitkomen van de test gebruikten alle toelatingscommissies zijn test bij het 
psychologisch onderzoeken van kandidaten. 

De Binet-Herderschêe-test (Archief en  
Documentatiecentrum Nederlandse Psychologie)
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De Binet-Herderschêe-test was niet de enige Binet-test van Herderschêe. In 
1919 publiceerde hij een test speciaal voor doofstomme kinderen.53 Daarnaast 
ontwierp de Amsterdamse schoolarts paralleltests, zodat men eerder geteste 
kinderen met andere maar vergelijkbare vragen toch op een betrouwbare 
manier opnieuw kon onderzoeken.54 Herderschêe was hierdoor de belangrijk-
ste vormgever van het psychologisch onderzoek in toelatingscommissies.

Het afnemen van de Binet-test en het interpreteren van de resultaten achtte 
Herderschêe in 1917 een taak voor een goed onderlegd psycholoog of psy-
chiater. Gespecialiseerde psychologen waren er voor de Tweede Wereldoorlog 
echter nog vrijwel niet en lang niet iedere school kon beschikken over een psy-
chiater. In dat geval bleef de keuze tussen pedagoog en medicus over, ‘al zijn 
geen van beide geheel competent te achten.’55 Toch was die keuze voor de arts 
Herderschêe niet moeilijk: ‘door opleiding en praktijk zal in het algemeen de 
medicus de gekozene moeten zijn. Ja, van den paedagoog zou ik bijna willen 
zeggen, hoe beter onderwijzer, hoe slechter onderzoeker.’56 Bij gebrek aan een 
psychologisch of psychiatrisch geschoolde specialist vormde het psychologisch 
onderzoek in zijn ogen een taak voor de schoolarts. Gezien het gewicht van dit 
onderzoek voor het bepalen van de verstandelijke vermogens van kinderen, 
betekende dit een belangrijke versterking van de invloed van de schoolarts op 
de selectie voor toelating tot het zwakzinnigenonderwijs. In de praktijk bleek 
overigens dat de schoolarts lang niet altijd in zijn eentje het intelligentieonder-
zoek afnam. Uit het rapport Positie, werkkring en werkwijze der Nederlandsche 
schoolartsen, in 1924 uitgebracht door de NVvS, bleek dat in meer dan de helft 
van de toelatingscommissies de schoolarts het psychologisch onderzoek samen 
met het hoofd van de zwakzinnigenschool afnam, een situatie die Herderschêe 
in 1917 al als het meest wenselijk had betiteld.57

11.3 Kritiek op de rol van de schoolarts

Tijdens het interbellum ontstond kritiek op de schoolarts als tester en op 
het door hem gehanteerde instrument, de Binet-Herderschêe-test. Al in de 
jaren twintig bleek dat sommige hoofden van zwakzinnigenscholen het psy-
chologisch onderzoek in de toelatingscommissies liever alleen afnamen, iets 
wat medici sterk afkeurden.58 Deze schoolhoofden achtten de arts daarvoor 
onvoldoende bekwaam of rekenden het ‘binetteren’ simpelweg tot hun peda-
gogische taak. De commissie-arts raadpleegden zij enkel voor het lichamelijk 
onderzoek. De onderwijzer H.E. schreef hierover: ‘Het spreekt van zelf, dat de 
schooldokter het paedagogisch onderzoek niet kan doen, daar hij gewoonlijk 
niet beschikt over voldoende psychologische training en oneindig veel minder 
ondervinding heeft om de antwoorden en verrichtingen door de test vereischt, 
te beoordeelen.’59 In een noot volgde weliswaar als nuancering: ‘Hier zijn niet 
bedoeld de psychiaters en schoolartsen, die door studie en praktijk voldoende 
kennis hebben van abnormale kinderen’, maar de boodschap was duidelijk. 
Naarmate het aantal zwakzinnigenscholen steeg, nam bij gebrek aan opleiding 
het aantal commissie-artsen zonder psychologische of psychiatrische kennis 
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en ervaring toe. Inspecteur van het Buitengewoon Onderwijs Van Voorthuijsen 
was zowel het feit dat sommige schoolhoofden het psychologisch onderzoek 
alleen afnamen als de gebrekkige kennis van artsen een doorn in het oog.60 
Hij pleitte daarom herhaaldelijk voor meer samenwerking tussen pedagoog en 
medicus. Ook wilde hij de geringe invloed van medici op het buitengewoon 
onderwijs vergroten en onderwijzers medisch leren denken.61 Arts en school-
hoofd zouden altijd samen het psychologisch onderzoek voor hun rekening 
moeten nemen en zich beiden in deze materie moeten verdiepen. De rijksover-
heid deelde de wens dat capabele professionals het toelatingsonderzoek zou-
den afnemen. In 1933 bepaalde zij per Koninklijk Besluit dat elke commissie-
arts bekend moest zijn ‘met het psychiatrisch onderzoek’ bij zwakzinnigen.62 
Evenmin als bij het bestrijden van besmettelijke ziekten legde de wetgever deze 
handelingsbevoegdheid expliciet in handen van schoolartsen.

De aanvulling in de wetgeving betekende volgens Van Voorthuijsen dat de 
arts steeds opnieuw moest proberen ‘een indruk te krijgen van de geestelike 
gesteldheid; hij zal zich steeds de vraag moeten voorleggen: mag in dit geval van 
zwakzinnigheid worden gesproken.’63 Het psychologisch onderzoek gold hierbij 
als belangrijkste instrument. Een gedegen onderzoek was nodig om te voorko-
men dat lichamelijk gezonde, op school slecht presterende niet debiele kinderen 
het zwakzinnigenonderwijs zouden overspoelen. School- en commissie-artsen 
constateerden al in de jaren twintig en dertig dat een vrij grote groep leerlingen 
op de lagere school niet mee kon komen.64 Onderzoek wees uit dat het meren-
deel van deze leerlingen echter niet debiel was, maar ondermaats presteerde als 
gevolg van ‘zwakbegaafdheid’ of een zogeheten ‘partieel defect’ als rekenzwakte 
of woordblindheid.65 Het gewone lager onderwijs speelde hier niet of nauwe-
lijks op in. De Amsterdamse schoolarts Herderschêe was een van de eersten die 
hier op wees. ‘De school doet in hoofdzaak beroep op het abstracte verstand 
en er is maar één programma voor alle leerlingen, terwijl de maatschappij vele 
kansen biedt.’66 Hij was van mening dat het lager onderwijs in zijn bestaande 
vorm te weinig rekening hield met de sterkste en zwakste leerlingen en pleitte 
er daarom voor het onderwijs meer af te stemmen op het individu.67 Daarnaast 
opperde Herderschêe om, net als in het buitenland, speciale scholen of hulp-
klassen op te richtten voor niet zwakzinnige achterblijvers.68 Andere medici, 
zoals de kinderarts Koenen die in 1933 promoveerde op Zwakzinnigheid bij kin-
deren en diverse schoolartsen, onder wie de Deventer arts Brutel de la Rivière, 
deelden de kritiek op het lager onderwijs: ‘De principieele en ernstige fout van 
ons Lager Onderwijs is, dat het zich niet heeft aangepast aan de natuurlijke 
verschillen in verstandelijken aanleg.’69 Net als Herderschêe pleitten zij voor 
meer individuele aandacht in het lager onderwijs. Dat dit mogelijk was, wees 
een experiment in Deventer uit, waarbij snelle leerlingen mochten doorwerken 
en de zwakkeren extra hulp kregen.70

In onderwijskringen evenwel was lang niet iedereen overtuigd van de nood-
zaak van psychologisch onderzoek door een arts. Integendeel. In het rapport 
Hoe komt het zwakzinnige kind op de school voor B.O. en hoe wordt het beoordeeld?, 
in 1937 uitgebracht door de BvNO, concludeerden de rapporteurs dat het 
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intelligentieonderzoek aan het schoolhoofd overgelaten moest worden.71 De 
argumenten van Herderschêe waren volgens hen achterhaald: ‘Testen is een 
kwestie van practijk en routine. Bij de onderzoeker ontstaat langzamerhand de 
juiste instelling en de juiste houding tegenover de proefpersoon. Onze conclu-
sie luidt: Het intelligentie-onderzoek geschiedt door de paedagoog.’72 Voor dit 
standpunt had de arts Van Voorthuijsen geen goed woord over. In 1939 – hij 
was op dat moment adviseur van de Minister van Onderwijs – schreef hij in een 
rapport: ‘Men kan er geen vrede mee hebben, dat de rol van den geneesheer bij 
het onderzoek zich beperkt tot het geven van enkele inlichtingen over de licha-
melijke toestand. De plaatsing van een kind op een school voor buitengewoon 
onderwijs is voor het verdere leven van het kind zo belangrijk, dat alleen na 
nauwkeurig afwegen van de argumenten, welke pleiten vóór en tegen de toe-
lating, de beslissing mag worden genomen.’73 De nog altijd voorkomende situ-
atie waarbij de medicus zich zo goed als niet met het psychologisch onderzoek 
bezighield, moest volgens hem streng worden veroordeeld. Ook beoordeling 
van het testresultaat achteraf, door een medicus, wat meer dan eens gebeurde, 
achtte hij onjuist en onbetrouwbaar.74

Over het psychologische gedeelte van het toelatingsonderzoek ontstond 
in de jaren dertig binnen het zwakzinnigenonderwijs eveneens discussie. Tij-
dens de algemene vergadering van de Vereeniging van Onderwijzers en Artsen 
in 1930 – voornamelijk bezocht door onderwijzers omdat artsen nog altijd 
maar een klein gedeelte van het ledenbestand uitmaakten – had de afdeling 
Haarlem de vereniging gevraagd onderzoek te verrichten naar de verschil-
lende testreeksen en onderzoeksmogelijkheden.75 Zij kwamen met deze vraag 
omdat in het buitenland nieuwe testmethoden waren ontwikkeld, zoals de 
Standford-Revision, omdat de Binet-Simon-test niet langer bevredigde. De test, 
zo luidde de kritiek, was te verbaal gericht en bleek in hoge mate schoolse 
vaardigheden te meten. De afdeling Haarlem wilde graag weten welke test 
nu het meest geschikt was om te gebruiken bij het toelatingsonderzoek. Het 
bestuur van de Vereeniging van Onderwijzers en Artsen reageerde positief op 
het voorstel en stelde een commissie in met daarin testautoriteit Herderschêe, 
J.J. Edens, het hoofd van een Amsterdamse zwakzinnigenschool en de Haar-
lemse afgevaardigde L. Broekhuizen. Deze commissie rapporteerde tijdens de 
algemene vergadering in 1933 dat de meeste commissies in Nederland gebruik 
maakten van de Binet-Herderschêe-test en dat deze test nog prima voldeed.

De Haarlemse afdeling van de Vereeniging van Onderwijzers en Artsen rea-
geerde teleurgesteld op het rapport. Zij had op een vergelijkend onderzoek gere-
kend, maar de commissie was er volgens de woordvoerder van de Haarlemse 
afdeling, F.A. van Riet, ‘a priori’ van uit gegaan dat de oude Binet-test de best 
mogelijke methode was.76 Dat betwijfelde Van Riet sterk. De Binet-Herderschêe-
test, in 1932 voor de zesde keer herdrukt, verschilde namelijk maar weinig van 
Binets origineel uit 1911, waarop later zoveel kritiek was gekomen.77 Uit reacties 
bleek verder dat veel zwakzinnigenonderwijzers vonden dat de uitslag van de 
Binet-Herderschêe-test te weinig informatie opleverde om direct na plaatsing 
adequaat met het kind aan de slag te kunnen. De diagnose ‘debiel’ gaf slechts 
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aan dat het kind een verstandelijke beperking had. Zij vertelde niets over de 
leerproblemen en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en ook over de 
persoonlijkheid zweeg de testuitslag.78 Herderschêe reageerde wat geïrriteerd 
op deze kritiek: ‘Wat oud is, behoeft daarom nog niet onbruikbaar te zijn.’79 
Volgens hem verwachtten de zwakzinnigenonderwijzers te veel van de Binet-
test. Hij erkende dat de test geen goed beeld kon geven van de persoonlijkheid 
van kinderen, maar dit was ook niet het doel van de test. Het psychologisch 
onderzoek op de manier van Binet ‘dient ons uitsluitend voor het stellen der 
diagnose: zwakzinnigheid’.80 Uit eigen ervaring wist hij dat de Binet-test een 
bruikbare diagnose opleverde, iets wat onderzoek van andere schoolartsen 
bevestigde.81 Het leren kennen van de persoonlijkheid diende volgens hem 
plaats te vinden door langdurige observatie op de school zelf.

Schoolartsen waren overigens niet blind voor de tekortkomingen van de 
Binet-test. Van Voorthuijsen had al eerder aangetoond dat de test inderdaad 
in belangrijke mate schoolse kennis en vaardigheden mat.82 Herderschêe zelf 
waarschuwde al vanaf het begin van het gebruik ervan herhaaldelijk voor over-
waardering van de test.83 Daarnaast waren artsen het er over eens dat voor een 
goed resultaat en een juiste interpretatie de test diende te worden afgenomen 
door ervaren onderzoekers. Men moest ‘de methode en haar moeilijkheden 
door en door kennen en haar tactvol op de candidaat toepassen, niet alleen 
rekening houdend met de antwoorden en reacties, die de candidaat op de vra-
gen en opdrachten geeft, maar evenzeer met de wijze waarop hij dit doet.’84

11.4 Naar een pedagogisch toelatingscriterium

Toch gold de Binet-Herderschêe-test na de Tweede Wereldoorlog nog altijd als 
een waardevolle testmethode voor toelatingscommissies. Ondanks de voortdu-
rende kritiek kon men er in zeer korte tijd zwakzinnigheid mee diagnosticeren, 
wat gezien het plaatsingscriterium voor het zwakzinnigenonderwijs erg han-
dig was. Omdat andere psychologische methoden voor intelligentiebepaling 
meer tijd vergden om tot eenzelfde conclusie te komen, gebruikte het grootste 
gedeelte van de commissies nog tot aan het eind van de jaren zestig de Binet-
Herderschêe-test.85 Onderwijzers uit het zwakzinnigenonderwijs bleven de test 
intussen bekritiseren omdat zij van mening waren dat het testresultaat te wei-
nig bruikbare informatie voor de onderwijspraktijk opleverde. Zij kregen de 
kinderen in hun klas en wilden direct zoveel mogelijk over hen weten. Een IQ 
van 70 en het label ‘debiel’ gaf weliswaar aan dat een kind op een debielen-
school thuis hoorde, maar niet wat voor specifieke zorg het nodig had. Eigen-
lijk, zo betoogde de hoofdinspecteur van het Buitengewoon Onderwijs N.Y. 
Vlietstra in zijn jaarverslag over 1955, zou de pedagogische hulpvraag van het 
kind al tijdens het toelatingsonderzoek centraal moeten staan. ‘Het resultaat 
van dit onderzoek moet een beeld zijn dat het kind als opvoedeling en leerling 
typeert.’86 Met de Binet-Herderschêe-test kon deze pedagogische doelstelling 
niet bereikt worden; daar waren andere methoden voor nodig.

Dit besef drong ook steeds meer door tot de betrokken artsen. Toch duurde 
het tot 1961 voor de kinderpsychiater dr. F. Grewel als eerste arts openlijk afre-
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kende met het toelatingscriterium ‘zwakzinnigheid’ en het daarvoor gebruikte 
testinstrument.87 De diagnose ‘zwakzinnigheid’ was in zijn ogen helemaal geen 
diagnose. Net zomin als de labels ‘slechthorend’, ‘psychopatisch’ en ‘spastisch’ 
vertelde het oordeel ‘zwakzinnig’ iets over de aard en de ernst van het gebrek.88 
Om een kind met intellectuele tekorten goed te kunnen beoordelen, was IQ-
bepaling volgens Grewel in de regel waardeloos. ‘Hoe oppervlakkig gaat men 
met kinderen om als men ze op grond van een fictieve maat als het I.Q. naar een 
speciale school zendt, zonder zich te verdiepen in de oorzaken van de slechte 
prestaties.’89 Verwijzing diende plaats te vinden op basis van een gedifferen-
tieerde medische, psychologische en pedagogische diagnose van de aard van 
de ‘ziekte’ en van de psychologische tekorten.90 Een verwijzing op een der-
gelijke grondslag kon vervolgens dienen als basis voor aangepaste didactiek. 
Mede dankzij het beschikbaar komen van meer specialistische psychiatrische 
en vooral psychologische kennis over intelligentietekorten raakte de diagnose 
‘zwakzinnigheid’ en daarmee de Binet-Herderschêe-test steeds meer op de ach-
tergrond. De intelligentiebepaling zelf bleef onveranderd belangrijk binnen het 
toelatingsonderzoek, zij het niet langer om normale en zwakzinnige kinderen 
te kunnen onderscheiden. Samen met ander medisch, psychologisch en peda-
gogisch onderzoek gingen toelatingscommissies de intelligentiebepaling veeleer 
gebruiken voor het opstellen van een adequaat pedagogisch-didactisch plan.91 

Deze verschuiving in taakopvatting binnen de toelatingscommissies had 
alles te maken met de voortgaande professionalisering van de zwakzinnigen-
onderwijzer. Deze was in ruim vijftig jaar tijd van een veredeld onderwijzer via 
scholing uitgegroeid tot een goed opgeleide specialist met kennis van zaken. 
Deze (bij)scholing vond vanaf 1913 plaats door middel van vakantiecursussen. 
In 1929 werd hiervoor – mede door de artsen Herderschêe en Van Voorthuijsen 
– de Opleiding voor Buitengewoon Onderwijs opgericht, waar onderwijzers 
vanaf 1951 een officieel diploma konden behalen.92 Tijdens deze opleiding 
kwamen onderwerpen als kinderpsychologie, psychopathologie en geestelijke 
hygiëne aan bod. Deze specifiek op het afwijkende kind gerichte kennis maakte 
de zwakzinnigenonderwijzer tot een deskundige op het terrein van het verstan-
delijk beperkte kind. Sinds het in Amsterdam gehouden tweede Internationale 
Congres voor Orthopedagogiek (1949) noemden de onderwijzers van het bui-
tengewoon onderwijs zich dan ook zelfbewust ‘ortho-paedagoog’.93 Want, zo 
constateerde het Hoofdbestuur van de Vereeniging van Onderwijzers en Artsen: 
‘Ons werk is van veel bredere omvang dan alleen maar van onderwijzen. Wie 
zich daartoe zou beperken blijft voor het BLO onder de maat.’94 Deze opwaar-
dering van onderwijzer tot orthopedagoog stond niet op zichzelf. In 1950 ver-
wierf de orthopedagogiek academische status door de aanstelling van de peda-
goog I.C. van Houte, oud-hoofdinspecteur van het Buitengewoon Onderwijs, 
tot eerste hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Dit 
maakte het statusverschil ten opzichte van medici kleiner.

Hoewel ze veel eerder al kenbaar hadden gemaakt dat het buitengewoon 
onderwijs een pedagogische aangelegenheid was, profileerden orthopedagogen 
zich in de jaren vijftig en zestig steeds duidelijker als de professionals bij uit-
stek voor wat betreft het onderwijzen en opvoeden van het afwijkende kind. 
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Weliswaar konden ze voor een volledig beeld van het kind (nog) niet zonder 
de medische en psychologische hulp van arts en psycholoog, maar de ortho-
pedagogische hulpverlening diende zonder meer voorop te staan. ‘Want hoe 
gestoord een kind ook moge zijn, alle medische, sociale en onderwijzende 
bemoeiing moet toch gezamenlijk gericht zijn op dat éne doel: het helpen 
komen tot een bestaansvorm, die voor dit kind de volwassen zelfstandigheid 
het meest benadert. Met andere woorden, het pedagogisch aspect dient dirige-
rend te zijn’, aldus een hoogleraar orthopedagogiek in 1965.95

Al in 1952 maakte de belangenvereniging voor het buitengewoon onderwijs 
het nieuwe zelfbewustzijn van orthopedagogen zichtbaar door haar naam te 
veranderen in de Vereniging van Orthopaedagogen en Anderen. Na bijna vijftig 
jaar verdwenen de artsen uit de naam van de vereniging. In de discussie over 
de nieuwe naam bleek dit overigens nog een strijdpunt. De schoolhoofden C. 
de Jeu en W.A. van Liefland wilden medici gezien hun historisch belang graag 
afzonderlijk blijven noemen. ‘Aanvankelijk waren zij de enigen, die ons konden 
helpen en ons inderdaad geholpen hebben. (…) Zij hebben ons medisch leren 
denken en we kunnen hen niet missen.’96 Het mocht niet baten. Ook in andere 
benamingen werd in de jaren zestig de meer pedagogische oriëntatie zichtbaar. 
‘Debiele’ kinderen gingen ‘moeilijk lerende kinderen’ heten en de ‘debielen-
school’ veranderde in een school voor Moeilijk Lerende Kinderen. Doordat het 
medische aspect duidelijker in dienst kwam te staan van de ‘pedagogische diag-
nose’ en ‘nieuwe’ professionals zoals psychologen en orthopedagogen het alleen-
recht op het psychologisch onderzoek claimden, verloren schoolartsen invloed 
binnen de toelatingscommissies.97 Veel weerstand boden zij niet. Lieten school-
artsen zich voorheen regelmatig horen middels artikelen en lezingen, na 1950 
werd het stil. Herderschêe was in 1943 gepensioneerd en stopte rond 1950 
met publiceren, na ruim veertig jaar actieve dienst binnen het buitengewoon 
onderwijs. Van Voorthuijsen, als oud-schoolarts eveneens toonaangevend, stierf 
in 1952. Er stond geen nieuwe lichting schoolartsen op met dezelfde interesse 
en kennis van zaken om de oude garde op te volgden. In plaats van schoolartsen 
verwoordden steeds vaker kinderpsychiaters als Hart de Ruyter en Grewel het 
medische standpunt in het Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs.98

In het lager onderwijs waren schoolartsen intussen steeds meer het accent 
gaan leggen op de interactie tussen lichamelijke en psychische groei. Zij wilden 
het ‘hele’ kind in zijn totale levenssituatie bezien.99 Hierdoor beperkte hun 
werk zich niet langer tot het signaleren van lichamelijke afwijkingen of ziekten, 
maar bewogen zij zich ook actief op het terrein van de geestelijke hygiëne. In 
deze rol bleven zij zoeken naar kinderen die op het buitengewoon onderwijs 
beter tot hun recht zouden komen. Waar mogelijk lieten zij zich hierbij bijstaan 
door academisch geschoolde testpsychologen. In de praktijk betekende dit dat 
de psycholoog tests afnam en dat de schoolarts op basis van deze resultaten en 
eigen onderzoek zijn conclusies trok en kinderen verwees naar het buitenge-
woon onderwijs.100 Schoolartsen hadden er over het algemeen weinig moeite 
mee het testen over te laten aan de psycholoog. Wel wilden zij hierover zelf 
de eindverantwoordelijkheid blijven houden, ondanks dat velen hiervoor naar 
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het oordeel van schoolartsen en pedagogen nog altijd niet voldoende psycholo-
gisch en pedagogisch waren geschoold, onder meer door het uitblijven van een 
specifieke opleiding tot schoolarts.101 

Testpsychologen kwamen niet alleen te werken binnen het gewoon lager 
onderwijs.102 In het Besluit Buitengewoon Lager Onderwijs 1949 stelde de 
katholieke onderwijsminister Rutten, zelf psycholoog, hun aanwezigheid ver-
plicht voor toelatingscommissies van de nieuwe scholen voor Zeer Moeilijk 
Opvoedbare Kinderen – ontstaan uit de oude ‘psychopatenscholen’ – en die voor 
Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden,103 bedoeld voor de eerder al door school-
artsen gesignaleerde groep zwakbegaafden en ‘partieel defecten’.104 Zij namen 
het psychologisch deel van het toelatingsonderzoek op zich, medici verrichtten 
hier van meet af aan slechts het lichamelijk onderzoek. De rol die hen vroeger 
bij het zwakzinnigenonderwijs als vanzelfsprekend was toegevallen, kwam hier 
dus direct in handen van een andere professional. Opvallend genoeg stelde de 
rijksoverheid in 1949 niet ook een psycholoog verplicht voor de toelatings-
commissies voor het debielenonderwijs. De voornaamste reden hiervoor lijkt te 
zijn geweest dat er nog te weinig psychologen waren om dit voor alle zwakzin-
nigenscholen verplicht te stellen. Vandaar dat de schoolarts in het debielenon-
derwijs een prominent lid van de tweehoofdige toelatingscommissie bleef. Het 
probleem was echter dat ook binnen deze toelatingscommissies de schoolarts 
kampte met een kennistekort en juist hier wreekte zich dit tekort in opleiding 
op pijnlijke wijze. Van pedagogische kant klaagde men herhaaldelijk over het 
gebrek aan kennis en belangstelling van de commissie-artsen.105 Dit leidde in de 
jaren zestig tot het pleidooi om psychologen in de toelatingscommissies voor het 
zwakzinnigenonderwijs op te nemen. In veel commissies gebeurde dit vervol-
gens ook. Het duurde echter tot 1972 voor de psycholoog per Koninklijk Besluit 
officieel aan de toelatingscommissie voor het zwakzinnigenonderwijs werd toe-
gevoegd. Dit Besluit sprak overigens van een ‘psycholoog of orthopedagoog met 
testbevoegdheid’ als derde commissielid naast het schoolhoofd en een arts. De 
orthopedagogen hadden zich intussen het testen ook eigen gemaakt. Met deze 
wetswijziging was de eens zo voorname rol van de schoolartsen bij de selectie 
voor het zwakzinnigenonderwijs gereduceerd tot een bijzaak. Zij mochten nog 
slechts het lichamelijk onderzoek verrichten.

11.5 Besluit

Bij gebrek aan meer gericht opgeleide professionals gold de schoolarts decen-
nialang als de aangewezen deskundige om zitting te nemen in de toelatingscom-
missie voor het zwakzinnigenonderwijs. In de beginjaren waren er simpelweg te 
weinig psychiatrisch geschoolde specialisten om het oordeel ‘debiel’ te kunnen 
vellen. De schoolarts was op dat moment de enige arts met relevante kennis 
voor deze taak. Als vanzelfsprekend viel de schoolarts hierdoor de positie van 
commissie-arts toe. Later, bij de intrede van de Binet-test in het toelatingson-
derzoek, verwierf de beroepsgroep bij gebrek aan psychologen en psychiaters 
psychologische testbevoegdheid. Hiermee verkreeg zij een taak waarvoor zij niet 
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was opgeleid. Andere geschikte professionals waren echter niet voorhanden. 
Ook de onderwijzers van het zwakzinnigenonderwijs kwamen niet voor deze 
taak in aanmerking. Vooral medici achtten hen hiervoor ongeschikt. In de jaren 
twintig gingen artsen hier genuanceerder over denken. Om een zo betrouwbaar 
mogelijk oordeel te kunnen vellen, vonden zij het wenselijk dat de commissie 
van arts en schoolhoofd gezamenlijk het psychologisch onderzoek afnam. 

Toen in de jaren vijftig en zestig andere professionals invloed verwierven 
binnen de toelatingscommissies, probeerden schoolartsen hun eens zo sterke 
positie in de commissie niet koste wat kost te verdedigen. De reden hiervoor is 
dat de beroepsgroep zich terdege bewust was van haar kennistekort op psycho-
logisch en pedagogisch vlak. Vanuit die optiek sprak het vanzelf dat hun taak 
in de toelatingscommissie, met uitzondering van het lichamelijk onderzoek, 
geheel door pedagogische specialisten werd overgenomen. Dit doet echter niets 
af aan de belangrijke rol die schoolartsen decennialang binnen de commis-
sies hebben gespeeld. Het is aan schoolartsen als Herderschêe en – in mindere 
mate –Wijsman te danken dat er een voor die tijd goede selectiemethode werd 
ontwikkeld waarmee commissies met meer zekerheid het oordeel ‘zwakzinnig’ 
konden vellen. Daarnaast waren schoolartsen zelf mede verantwoordelijk voor 
de professionalisering van de zwakzinnigenonderwijzer. Dankzij hun artike-
len, lezingen, rapporten en boeken gaven zij actuele medische kennis over het 
zwakzinnige kind door aan onderwijzers. Ditzelfde gebeurde via cursussen en 
later via de Opleiding voor Buitengewoon Onderwijs. Zij waren namelijk van 
mening dat onderwijzers meer dienden te weten van het afwijkende kind om 
het adequaat te kunnen helpen. Uit het feit dat de artsen pas na heftige discus-
sie uit de naam van de beroepsvereniging van zwakzinnigenonderwijzers ver-
dwenen, kunnen we afleiden dat deze onderwijzers zich wel bewust waren van 
wat deze beroepsgroep voor het zwakzinnigenonderwijs had betekend.

Uiteindelijk verloren de schoolartsen terrein ten opzichte van relatief nieu-
we professionals als orthopedagogen, psychologen en kinderpsychiaters. Zij 
lieten hun stem ook steeds minder vaak horen. De grote namen van weleer ver-
dwenen van het toneel en de nieuwe lichting schoolartsen kon hun positie niet 
overnemen. De nieuwe professionals claimden zeggenschap over het buiten-
gewoon onderwijs op basis van kennis en vaardigheden die de schoolarts niet 
bezat. Uiteindelijk betekende dit dat de schoolarts zijn rol bij het psychologisch 
onderzoek kwijt raakte, een verlies dat het Koninklijk Besluit van 1972 beves-
tigde. Door de verandering van toelatingscriterium – het onderzoek richtte zich 
niet langer op ‘zwakzinnigheid’, maar op het achterhalen van de pedagogische 
hulpvraag – raakte het werk van artsen, zij verrichtten enkel nog lichamelijk 
onderzoek, volledig ondergeschikt aan het pedagogisch onderzoek. Het toe-
latingsonderzoek kwam volledig in dienst te staan van het zo goed mogelijk 
inspelen op de pedagogische hulpvraag van het kind. Ook dit reduceerde de 
invloed van de schoolarts binnen de toelatingscommissie. De hoofdrolspeler 
van weleer was figurant geworden.




