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Verslag van den staat dor hooge-, middelbare en 

BIJLAGE Y. 

UITSLAG van de in 1911 gehouden examen» ter ver-
krijging rutb likten run bekwaamheid voor huit- en 
ichoolondi r/rijs in de nuttige en in de fraaie hand* 
ir erken voor meisjes. 

Nuttige handwerken. 

Breda. 
De inrichting van het examen was geheel gelijk aan die 

van het voorgaande jaar. Hoewel de uitslag van het examen 
niet ongunstig is te noemen, slaagden weer velen met even 
voldoende cijfers. De reden hiervan ligt meer in het prac-
tisch dan in het theoretisch gedeelte, hoewel ook dit laatste 
nog veel verbetering behoeft. De leeftijd echter (17 jaar) , 
waarop examen mag worden afgelegd, is te jong om van het 
theoretisch gedeelte hooge verwachting te koesteren. 

Wat het practisch gedeelte betreft, vindt de commissie, dat 
breien en naaien achteruit gaan, zoowel wat netheid als vaar-
digheid betreft. 

Bij het breien worden zelfs de eenvoudigste opgaven, zooals 
een voetje, niet zonder fouten gebreid; daarbij is sommig 
werk zoo ongelijk, dat men er geen voldoend cijfer voor geven 
kan. Bij bet breien van eenen hals voor eenen borstrok wer-
deii dikwijls de insteektoeren niet goed gewerkt; bij de mouw 
waren van velen de heffingen foutief, zoodat mooi en goed 
breiwerk tot de uitzonderingen behoort. 

Bij het mazen wordt te weinig gedacht, dat het deel, dat 
er ingebracht moet worden, stevig moet zijn. Velen werken 
het los, mazen te weinig steken over of steken het overge-
niaasde gedeelte niet goed door. 

Het stoppen is in de meeste gevallen goed. 
Bij het naaien valt op te merken: 
Waar eene degelijke leiding werd gegeven, muntte het 

werk uit door netheid en vaardigheid. Andere candidaten 
daarentegen leverden slecht werk en hadden bovendien veel 
te weinig af in den bepaalden tijd. De stiksels zijn dikwijls 
ongelijk, de zoomsteken slordig, de ruimten worden slecht 
verdeeld, het opzetten van boorden is ongelijk en knoops-
gaten worden meestal slecht gewerkt. 

Bij het knippen moet de aandacht daarop gevestigd wor-
den, dat de gebogen lijnen (vooral bij vrouwen, mans- en jon-
gensbroeken) veel te wenschen overlaten. De mooie vorm 
ontbreekt, omdat de lijnen veel te recht worden afgeknipt. 

Wat het theoretisch gedeelte betreft, moet opgemerkt wor-
den, dat bet teekenen op het bord door velen slecht wordt 
uitgevoerd, o.a. het teekenen van kousen, waarvan een be-
paald gedeelte, de voet. Het teekenen van steken wordt door 
velen goed, door sommigen onduidelijk aangegeven. 

Vooral wanneer het bijv. aanmazen moet voorstellen, wordt 
er te weinig gedacht om het stippelen der lijnen, die achter 
liet werk moeten komen te liggen. 

Bij het aangeven van de lap stof of van het papier, dat voor 
een patroon moet dienen, wordt door vele candidaten niet 
gedacht om op het bord de maat van de lengte en breedte er 
bij te zetten. Ditzelfde geldt ook voor de deelen, die af ge-
knipt moeten worden, wat toch zeker met eene klasse nood-
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j zakelijk is, daar alle kinderen niet dadelijk onthouden, wal 
de onderwijzeres heeft besproken. 

Bij het knippen van deelen van een kleedingstuk van papier 
[ — zooals eene hemdsmouw voor zich zelf, een stuk voor een 

manshemd, eene ronde band voor eene rok, boordjes en schou-
dertjes voor eene kinderschort — wordt dit laatste het minst 
vlug en goed behandeld, zoowel wat het knippen als de ver-
klaring van het spelden en naaien betreft. 

Bij het breien wordt er nog te weinig rekening gehouden, 
dat er met jonge kinderen, bijv. bij het opzetten van eene 
ronding of bij afmindering van eene kous, geen deelsom-
nietjes van gemaakt moeten worden. Zij moeten voor eene 
ronding uit liet hoofd leeren verdeelen, eerst een gemakkelijk 
getal er van afnemen en dan het overige laten verdeelen. Bij 
de afmindering kan dit ook op hoogst eenvoudige wijze wor-
den behandeld. 

Het zetten van den hiel en van den voet wordt door weini-
gen duidelijk behandeld. 

Bij het mazen op het karton of op het bord wordt te weinig 
vergelijking gemaakt met het breien. 

Van het merken wordt, wat de theorie betreft, te weinig 
l werk gemaakt. 

Wat het naaien betreft, hiervan wordt door velen de volg-
orde beter verklaard; het verstellen schijnt meer te worden 

'. beoefend. 
De beginselen van de vakken schijnen steeds voor de can-

didateu de meeste moeielijkheden op te leveren. 

's Graveiihage. 
Over het algemeen is de uitslag van het examen gunstig te 

noemen. 
. Van de 7G2 adspiranten slaagden G24. Afgewezen wer-

' den 138. . 
Het practische gedeelte gaf minder aanleiding tot opmer-

kingen dan het mondelinge, hetgeen uit de bijgaande tabel 
is af te leiden. 

Toch kan de opmerking niet achterwege blijven, dat bij 
| het practische gedeelte enkele naaiwerken beslist slordig 
! waren te noemen: het inzetten van een ronde mouw, het ver-
[ stellen van een katoenen liemdje en bet maken van knoops-
I gaten. 

Het knippen is steeds vooruitgaande; ook het naknippen 
van een gegeven model werd beter uitgevoerd dan vroeger; 
doch het berekenen van de hoeveelheid stof niet opgaaf der 
breedte, voor het nageknipte model was vele malen on vol-
doende. 

1 Het breien van nieuwe stukken was bevredigend; de afwer-
king van versteld breiwerk was niet altijd netjes. 

Het mazen en stoppen gaven geen aanleiding tot bijzondere 
opmerkingen. 

Wat het mondelinge gedeelte betreft, mag nog wel eens 
worden gewezen op het voorteekenen op het bord. Vele can-
didaten teekenden zeer slordige lijnen, waardoor de vorm van 
een kleedingstuk, dat geknipt moest worden, zeer onjuist werd 
voorgesteld. De teekening van averechtsche steken en van een 
overhaling en mindering was menigmaal zeer onduidelijk. 
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De bekendheid van de breedte der meest gebruikel i jke stof-
fen, hetgeen voor eene aans taande onderwijzeres in de hand* 
werken van zoo groot nu t is, was vele malen onvoldoende. 

De behandel ing van de beginselen van breien, naaien en 
merken was dikwijls zeer onbegr i jpel i jk ; degenen, die zich 
met de opleiding belasten, zullen hieraan nog meer aandach t 
moeten schenken. 

H e t was opmerkelijk, dat bij de afgewezen candidaten velen 
waren, die reeds de akte van bekwaamheid als onderwijzeres 
hadden verkregen. 

Vakken waarin 
word 

geëxamineerd. 10 

Aantal malen dat weid toegekend: 

9 1 8 I 7 I 6 1 6 4 I 8 I 2 

Pr ictijl 
7 •21 107 232 258 6 '113 1 16 
1 47 140 231 239 1 93 7 
— 20 181 279 104 — 84 8 
— 17 218 251 174 0 88 9 
8 96 237 225 158 5 29 3 

Theorie: 

Naaien . . . 

Knippen . . 

Breien . . . 

Mazen . . . 

Stoppen . . 

Naaien . . . 

Knippen . . 

Breien . . . 

Mazen . . . 

Stoppen . . 

Utrecht. 
Voor het examen hadden zich 494 candidaten aangemeld , 

13 van deze zijn niet opgekomen wegens ziekte of andere om-
s tand igheden . 

Van de 481 geëxamineerden s laagden er 373. 
108 candidaten moesten worden afgewezen. 

De volgende tabel geeft het aan ta l cijfers (1 10)aan, dat 
voor de practi jk en de theorie werd toegekend. 

— 3 73 251 323 — 99 7 
— 2 72 251 333 — 94 6 
— 1 143 257 267 — 82 6 
— 6 112 225 315 85 12 
— 1 68 234 364 — 81 7 

2 ~•" 

1 — 

2 1 

- 1 

5 1 

1 8 
6 — 
6 1 
5 2 

Vakken waarin 
werd 

geëxamineerd. 

Aantal malen dat werd toegekend: 

6 I 7 8 9 10 2 8 

ractijk: 

Knippen 

Naaien . 

Stoppen 

Mazen . 

Breien . 

Knippen 

Naaien . 

Stoppen 

Mazen . 

Breien . 

2 
3 

6 75 1 248 110 
9 85 — 199 149 
1 89 — 193 173 
9 64 1 225 143 
1 41 — 218 169 
Theorie 

— — 6 108 — 1295 71 

— 1 9 173 — , 288 57 
— 1 8 80 — | 292 97 
— 1 6 83 — 1 260 117 

_̂_ 

1 «i 118 — 1247; 89 i 

_̂_ 
• 

69 851 2 2405 1175| 

38 1 
86 — 
.,:, 9 
46 3 
46 6 

»1 -
8 — 
8 — 

Hande l ingen der S ta ten-Generaa l . Bi j lagen. 1912—1913. 

Ofschoon de a lgemeene indruk van het examen niet ongnu-
stitf was te noemen, is de commissie van oordeel, da t er d i t 
j aa r toch geen voorui tgang viel te bespeuren. 

Over de verschil lende vakken werden de volgende opmi-\-
kingen gemaakt . 

Knippen. H e t knippen van verkleinde modellen werd 
meestal goed ui tgevoerd, doeli dat van bru ikbare kleeding-
stukken naar een gegeven maa t voldeed dikwijls niet aan de 
gestelde eischen, omdat uien zich hierbij niet hield aan de 
opgegeven maa t . H e t naknippen was dikwijls zeer onvol-
doende, vele cand ida ten wisten bl i jkbaar niet het onderscheid 
tusschen het knippen en naknippen van een k leed ings tuk ; d i t 
bleek h ieru i t , da t bij de laats tgenoemde werkzaamheid veelal 
naden werden aangekn ip t . 

Naaien. Mooi naa iwerk kwam lelden voor, ook werd in 
den gegeven tijd te weinig afgewerkt . Over het algemeen was 
het minder goed dan het vorige jaar . H e t verstellen in bont 
en flanel liet dikwijls zeer veel te wenschen over ; bij he t bont 
verstellen hield men vaak in het geheel geen rekening met 
het pat roon. Ook het maken van knoopsgaten bleek te weinig 
beoefend te worden. 

Stoppen en merken. H e t stoppen was vrij goed en gaf 
geen reden tot bijzondere opmerkingen . H e t merken in stik-
steek werd zelden netjes u i tgevoerd : in kruissteek kwam het 
nog al eens voor, da t het merk scheef geplaa ts t werd. 

Mazen. De resul ta ten van het mazen waren nie t onbevre-
d igend, alleen d ien t aan de afwerking meerdere zorg te wor-
den besteed. H e t mazen van geribd breiwerk werd het minst 
goed ui tgevoerd. 

Breien. Onderdeelen van kous en borstrok waren beter dan 
het vorige j a a r . doch bij het verstellen van breiwerk, voor-
namelijk bij het inbreien van een stukje in ger ibd , werd dik-
wijls ongelijk gewerkt en was de afwerking aan de achterzi jde 
nog al eens s lordig. 

H e t theoretisch gedeelte gaf aan le id ing tot de volgende 
opmerkingen. 

Bij het knippen leverden de eenvoudigste kleedingstukken 
o.a. kinderrok, k inderhemd en gegeerde vrouwen rok voor de 
candidaten groote moeil i jkheden op. Zij gaven dikwijls blijk 
wel een kleedingstuk te kunnen knippen u i t een vel papie r 
van bekende a fmet ingen , in het knippen voor de pract i jk 
bleken zij dikwijls minder goed onderlegd. 

Bij het naa ien bleek, da t de afwerking van de naden yan 
een rok, he t afwerken van de bovenzijde van den kinderboeze-
laar en he t zetten van banden op de verschi l lende kleeding-
stukken het minst was beoefend. 

De teekeningen op het bord werden vrij goed ui tgevoerd, 
doch he t bleek, da t vele candida ten bij het geven van onder-
wijs nog niet genoeg profijt van die teekeningen wisten te 
t rekken. Zij toonden wel ln-kend te zijn met he t bestaan der 
leermiddelen, doch waren met de behande l ing niet al len op de 
hoogte. Di t bleek vooral met het voorwerken bij het b r e i en ; 
de candidaten hadden dikwijls zelf groote moeite het werk 
behoorlijk in de handen te houden. 

Ook bij het naa ien werd het leermiddel voor het inzetten 
van een stukje en het afwerken van een splitje met band niet 
gebru ik t om er eenig voordeel van te hebben bij het geven 
van onderwijs . 

Zwolle. 

Evena ls in het vorige j a a r is ook nu de ui ts lag van het 
examen guns t ig te noemen en vele cand ida ten behaa lden in 
alle onderdeelen een voldoend cijfer. Anderen verkregen de 
akte ju is t op de g rens , die voor toe la t ing was vastgesteld, 
terwijl aan sommige der afgewezenen in bijna al le onderdee-
len een onvoldoend cijfer moest worden toegekend. I n di t 
laa ts te geval bleek öf de le id ing öf de te ger inge ontwikkel ing 
der candidaten h iervan de oorzaak te zijn. 

H e t knippen bli jf t voorui tgaan . De wenk. vervat in he t 
verslag van het vor ig j a a r schijnt ter ha r t e genomen, want 
ineengeregen knipwerk kwam, behoudens eene enkele uitzon,-
de r ing . niet voor. De commissie meent evenwel te moeien 
wijzen op het onvoldoende in liet knippen van modellen van 
kleedingstukken. De verhoudingen der deelen onder l ing waren 
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soms zoodanig, dal dese, toegepast ra hetzelfde kleedingstuk 
in weikelijke grootte, een niet t<' dragen geheel tonden ople-
reren. Ook moeten de oandidaten Leeren meer rekening te 
houden met de bestaande itofbreedtcn en, in verband hier-
inede, roordeeliger knippen uit de gegeven hoeveelheid 
papier. 

Het naaien blijft, evenals liet knippen, voorui tgaan . Dil is 
een gunstig verschijnsel, omdat deze beide onderdeelen ren 
groole praotiache « a a r d e zijn. 

De beoordeel ing r icht te zich naai' de samenstel l ing, de ui t-
voering en de hoeveelheid van bet ingeleverde naaiwerk en 
liet bleek, dat. vele eaiididalen zoo goed bedreven waren, da t 
deze drie grondslagen meermalen leidden tot een verhoogd 
cijfer. 

De meeste onvoldoende cijfers werden toegekend bij opga-
ven als : het maken van een ronde mouw en deze in het arms-
gal plaatsen; de plooi van een manshémd; hals mei boordje; 
pijp van een jongensbroek en de hierin voorkomende knoops-
gntcn, alsmede onder- en bovendeel van een geerrok. 

H e t verstellen van kleediiigstiikken wordt aanmerkel i jk 
beter . Toch meent de commissie iiojj- onder de a a n d a c h t te 
moeten brengen, dat het p rogramma spreekt van bet inzetten 
van rechthoekige stukjes, en dat deze in geru i te of ges t reepte 
stof het mooist worden ingezet, als de naad ook aan de keer-
zijde langs rui t je of streepje loopt. 

H e t mazen was meestal voldoende. De onvoldoende cijfers 
werden dikwijls veroorzaakt door het kort overniazen aan de 
kan ten , waardoor het herstelde werk onsterk wordt. Vooral 
kwam dit voor in ger ibd breiwerk en in het split van een 
borstrok. Ook bedierven sommige oandidaten haa r maaswerk 
door het werken met te langen d raad . 

De vraag is of het pract isch nu t van t eem en kleine h iel-
maas wel opweegt tegen den tijd aan het leeren van deze 
mazen besteed. 

H e t stoppen van breiwerk s taat ook t h a n s weer in uitvoe-
r ing beneden het stoppen in l innen- en keperweefsel. Di t 
pract ische werk behoort niet meer zorg te worden ui tgevoerd. 

Over het algemeen was ook het breien goed. 
De meeste onvoldoende cijfers werden gegeven voor: liet 

breien van halve rug- en voorzijde van een borstrok, waar de 
oandidaten meermalen afweken van het opgegeven aantal 
opzetsteken of voor hielstuk met voet in twee deelen gebreid 
en het verstellen van zoodanig hielstuk. Misschien vindt dit 
laa ts te zijn oorzaak h ier in , dat de kous of sok met los voetblad 
in deze streken heel weinig wordt gebruikt en dooi' vele can-
didaten slechts wordt geleerd, omdat het p rog ramma het 
eischt. 

Bij sommige oandidaten was het verschil tusschen het prae-
tisch en het monde l ing gedeelte van het examen groot. He t 
bleek meermalen zeer moeieljjk om kort en duideli jk te zeg-
gen. hoe iets gewerkt moet worden. Waarschi jn l i jk komt d i t ; 
omdat deze oandidaten zich niet hebben gewend aan een 
geregelden gedach tengang bij haa r werk. maar van den hak 
op den tak spr ingen en hierdoor groote moeite hebben voet bij 
stuk te houden . 

Ten slotte uit de commissie den wensch. dat het teekenen 
o]) het bord zooveel moge voorui tgaan, dat de teekening in 
werkelijkheid b ru ikbaar wordt gemaakt bij het onderwijs in 
de nu t t i ge handwerken op de lagere school. 

Fraai <• handwerken. 

Utrecht. 

In de regel ing van het. examen, zooals die sedert eenige 
jaren is gevolgd, werd geene verander ing gebracht . 

Zi j , die werden afgewezen, schoten te kort in technische 
vaardigheid , bleken geen begrip te hebben van afstand en 
verhouding , of hielden geen rekening met de eischen van liet 
ma te r i aa l . H e t F ransch borduurwerk had meestal de fout vau 
te hard te zijn. 

[n p laa t l van met steken te vullen hadden enkele candi-
daten de gewoonte om over een groot aan ta l losse draden te 
borduren tot in he t overdreven toegepast . 

Hij het mondel ing examen viel in vergel i jking niet vroeger 
voorui tgang waar te nemen in het teekenen op het bord. 

Ten slotte zij hier nog vermeld, dat he t meermalen is voor-
gekomen, dat de candida ten , door het werk in de pauze met 
elkander te bespreken, het spoor bijster raak ten . Zij maakten 
dientengevolge in de borduurproef, die des namiddags gege-
ven werd, fouten, die zij anders waarschijnl i jk zouden ver-
meden hebben. 

Aanta l malen , dat voor de verschi l lende onderdeelen de 
verschil lende waardeei ingscijfers zijn toegekend: 

Kl '.! 3 2 

Borduren met den 
platten steek . . . 

Fransch borduren. . 

Engelsch borduren . 
Kruissteek 
Haken 

Breien 

Knoopen 
Guipuro 
Kantsteken 
Patroonteokenen . . 
Methodiek 

I 11 

o 

6 

4 

10 

— | 6 

1 8 

18 42 

17 .V, 

23 4!) 

25 54 

— 3 10 21 
— 7 24 
1 10 23 

— 4 19 26 

15 52 

52 

55 

89 — 

31 6 
24 7 
29 2 
20 5 
13 — 
11 2 
26 5 
21 3 
21 2 
29 7 
12 2 

Totaal. 

110 

110 

110 

110 

5 7 ; 

110 

110 

110 

110 

110 

Lid 


