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I n l e i d i n g .
Dit artikel behandelt de totstandkoming van
het middelbaar technisch onderwijs in Gouda
en werpt een licht op de moeilijkheden die de
stichting van een ,dergelijke  school met zich----LI-  -LL CF.  -1- , . .- .- __
llleeD~Cnt. locn  waren er enkele tientallen
mensen die er in bleven geloven en tenslotte
resultaat boekten.

in deze schoolbesturen en dit was dus de ideale
broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van het uitgebreid technisch onderwijs.
Voor het goede begrip nog een korte uiteen-

zetting over de nomenclatuur. Het ambachts-l- ** 1 1. , .lc.AA  . . . -.onaerwqs  neette  seaert  lY4Y lager technisch
onderwijs, in de wandeling vaak technisch
onderwijs genoemd. De middelbare technische

,

Structuur van het technisch onderwijs,
Onderwijsstructuren zijn dikwijls moeilijk te
doorzien vanwege alle veranderingen in het
onderwijs na de Tweede Wereldoorlog. Daarom
volgt eerst een korte uiteenzetting. In het begin
van de jaren vijftig bestond het technisch dag-
onderwijs uit drie hoofdvormen: het lager tech-
nisch onderwijs of ambachtsonderwijs, het mid-
delbaar technisch onderwijs en de technische
hogeschool.
De industrialisatie van Nederland na de Tweede
Wereldoorlog werd zeer sterk door de overheid
gestimuleerd. Al snel bleek dat in het technische
bedrijfsleven een tekort ontstond aan lager
technisch kader. Mtsers en ingenieurs namen
de middelbare en hogere kaderfuncties in op
het gebied van leiding geven en research. Lagere
kaderfuncties werden vervuld door oudleerlin-
gen van de ambachtsscholen die zich na bedrijfs-
opleidingen of schriftelijk onderwijs verder
bekwaamden. Dit was echter niet meer vol-
doende in kwalitatief en kwantitatief opzicht
en het bedrijfsleven zocht naar andere wegen.
Ook de leraren van de ambachtsscholen zagen
met lede ogen aan dat veel intelligente leerlingen
maar moeilijk konden doorstuderen. Weliswaar
bestonden er avondcursussen om naar het mid-
delbaar technisch onderwijs door te stromen,
maar in de praktijk was dit maar voor weinig
leerlingen een kansrijke mogelijkheid.
De Nijverheidsonderwijswet die het vakonder-
wijs regelde, bevatte een artikel dat uitgebreid
technisch onderwijs (uto)  mogelijk maakte. Op
grond van dit artikel werden tot 1968, toen de
Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) werd
ingevoerd, de scholen voor uto opgericht met
volle steun van de overheid, zoals wij in dit
artikel zullen zien.
Stichtingen en verenigingen voor uto werden
veelal opgericht door besturen van scholen voor
lager technisch onderwijs (lto) en het bedrijfs-
leven. Het bedrijfsleven had altijd al ruim zitting

school (mts) is sedert 1957 hogere technische
school (hts) en het uitgebreid technisch onder-
wijs heet vanaf 1968 middelbaar technisch
onderwijs (mto). In dit artikel spreken wij voor
1968 dus over uitgebreid technisch onderwijs
(uto)  en na de invoering: van de WVO over
midde 1.

De een
De sticnnng van scnoren  voor uto is vrij snel
gegaan en vond in het begin plaats in de vier
grote steden, Amsterdam (1946),  Rotterdam
(1950),  Den Haag (1950) en Utrecht 1957), de
provinciehoofdsteden en in industriecentra. Van
voor die datum dateren al een aantal vakscholen
voor bepaalde branches waar hoogwaardig vak-
onderwijs meestal te zamen met economische
vakken werd gegeven om zelfstandige beroeps-
uitoefening mogelijk te maken.
In 1949 bestonden er vier uts-en, in 1953 al
tien en in 1956 reeds 21, waaronder in de
provincies Zuid-Holland en Utrecht scholen in
Den Haag (neutraal bijzonder = nb. en r.k.),
Rotterdam (gemeentelijk en n.b.), Leiden (n.b.)
en Hilversum (n.b.). Tevens waren in deze twee
provincies daarvoor al zes scholen voor vak-
onderwijs van bijzondere aard opgericht, de
school voor fotografie (Den Haag), de instru-
mentmakersschool te Leiden, de vakschool voor
meubilerings- en houtbedrijven (Rotterdam), de
dagschool voor goud- en zilversmeden (Schoon-
hoven) en twee vakscholen in Utrecht, voor de
grafische vakken en het schilderen.
De eerste uts in de stad Utrecht begon in 1957
met het onderwijs. Het was dus vrij vermetel
van een groep personen al in 1956 te denken
aan een uts in Gouda, een stad van ongeveer
40.000 inwoners, liggend tussen drie grote ste-
den en in de directe nabijheid ervan. Toch vond
het bestuur van de technische school aan de
Graaf Florisweg dat het tijd werd om over een
uts na te denken. Dat niet iedereen daar direct
ook van overtuigd was, blijkt wel uit het vervolg
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De eerste schreden.
Op 5 april 1956 schrijft het bestuur van de lts het uto,  blijkt dat in de plaats of regio zelf
aan de Graaf Florisweg  een bijzondere verga- initiatieven genomen moeten worden om tot
dering  uit “in verband met de mogelijkheid te stichting van een uts te komen. En natuurlijk
komen tot de stichting van een uts”. Tijdens is de stichting van een school ook sterk afhan-
deze vergadering vinden alle bestuursleden dat kelijk van de politiek. In Den Haag bestaan
“een uts een logische behoefte is tussen het lager in 1956 al drie uts-en (n.b., p.c. en r.k.) waarvoor
en het middelbaar technisch onderwijs. Tal van goedkeuring is verleend en waarvan er twee met
industrieën hebben behoefte aan kader om het onderwijs zijn begonnen. Het besluit van
leiding te geven op dit niveau”. De directeur de overheid dat de uts-en, evenals de lts-en naar
van de lts, A. de Nie die al die jaren een stuwende denominatie kunnen worden gesticht, wordt in
rol zal vervullen bij de vestiging van een uts 1954 voor het eerst geëffectueerd met de oprich-
in Gouda, heeft een rapport van december 1955 ting van de r.k. uts in Nijmegen en de p.c. uts
ontvangen over de mogelijke vestiging van een in Den Haag in 1955, hoewel de laatste eerst
uts in Zeeuws Vlaanderen. De bestuursleden in 1968 met het onderwijs aanvangt.
zullen dit rapport bestuderen omdat het waar- De commissie die een rapport zal samenstellen,
schijnlijk als basis kan dienen “voor de stichting bestaat uit de heren Ten Cate (vz), Verheul,
van een uts die in een grote behoefte kan Swaneveld en De Nie. Dit rapport komt gereed
voorzien voor de industrie in Gouda en in de in december 1958 en heet voluit Rapport betref-
wijde omgeving”. Na kennisneming van het fende de wenselijkheid tot oprichting en instand-
rapport zal het voorbereidende werk verder houding van een uitgebreid technische school te
ingedeeld worden. Gouda voor Gouda en omstreken. Het rapport
Reeds de volgende maand komt het bestuur van telt zestien pagina’s en behandelt de geografische
de lts weer bijeen en wordt een commissie en economische situatie, de instroompopulatie
gevormd die een rapport zal samenstellen over van ulo en téchnisch  onderwijs en de motieven
de noodzaak van een uts. Dit rapport zal daarna voor de stichting van een uts. Men dacht toen
aangeboden worden aan het departement. Uit nog aan een zeer kleinschalige school, 78 gedi-
een gesprek met ir. C.J.  Slot, inspecteur van plomeerde leerlingen voor drie vakrichtingen
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(bouwkunde, elektrotechniek en werktuigbouw-
kunde) per jaar.
Ltsers en ulo-abituriënten zouden in de ver-
houding van ongeveer 2 : 1 de school bezoeken,
in totaal 246 leerlingen verdeeld over vier leer-
jaren voor lts-ers en drie leerjaren voor ulo-
leerlingen. De lts-ers doorlopen eerst een scha-
kelklas  omdat het ulo-onderwijs een jaar langer
duurt dan de technische school.
De behoefte aan uts-ers voor het bedrijfsleven
wordt ook vastgesteld. Het aantal werknemers
in het technische bedrijfsleven in Gouda en
omgeving is ongeveer 20.000, onderverdeeld in
bouwnijverheid en meubelindustrie 7000,
metaal- en grafische industrie 5800, levensmid-
delenindustrie 1000, tapijt- en garenindustrie
1300, chemische bedrijven en aardewerkindu-
strie 2500 en overig 2200. De behoefte aan uts-
ers wordt vastgesteld op 5% van het aantal
werknemers, hetgeen neerkomt op de aanwe-
zigheid van bijna 1000 uts-ers en een jaarlijkse
behoefte van 66 personen. In dat opzicht zou
de school dan in de behoefte kunnen voorzien.
De commissie van voorbereiding bestaat bij de
verschijning van het rapport uit de heren G.
Bannink (vz), A. de Nie (secr.)  J. Verheul  en
A. de Weger.  Bannink is in het dagelijks leven
inspecteur lager onderwijs, De Nie directeur van
de lts en Verheul  en De Weger  zijn beiden
directeur van een metaalverwerkend bedrijf. De A. de Nie, tot 1972 directeur van de Its Graaf Horis-
eerder genoemde heer Swaneveld was oud- weg en stuwende kracht achter de oprichting van de
directeur van de lts. mts Gouda.
Op 2 januari 1959 volgt reeds een bespreking
met C. J. Slot, de inspecteur voor het uto  in plaats op 23 maart 1959. Men is van mening
Nederland. Dit gesprek werkt als een koude dat het tekort aan geschikte personen met name
douche. Als belangrijke argumenten voor het in de metaalindustrie zeer nijpend is. De voor-
afwijzen van een school noemt Slot: te weinig zitter van de Kamer van Koophandel heeft in
industrie in Gouda, te geringe belangstelling van zijn nieuwjaarsrede ook sterk gepleit voor een
ulo-leerlingen voor het uto,  al te veel uto-scholen uts in Gouda. De uto-commissie besluit niet
in de grote steden op bereikbare afstand, een bij de pakken neer te zitten en zich verder te
algemeen tekort aan belangstelling voor tech- doen informeren over het uto  en het college
nisch onderwijs en een te weinig zichtbaar effect van burgemeester en wethouders van Gouda
van wat gediplomeerde leerlingen hebben in te lichten over de plannen.
bereikt. Dit laatste is wel waar; het uto  timmert Informatie bij de uts te Rotterdam levert geen
niet aan de weg want gediplomeerde leerlingen positieve geluiden op. De ulo-scholen beschou-
vinden ongemerkt hun weg, vooral in het mid- wen het uto  als een negatieve keuze voor hun
den- en kleinbedrijf. Dit komt door het prak- leerlingen. Per jaar worden in Rotterdam maar
tisch  jaar waarin de leerlingen stage lopen bij 120 ulo- en lts-leerlingen aangenomen na een
drie of vier bedrijven en waar ze later als toelatingsexamen onder 250 gegadigden. De
werknemer terugkeren of blijven, want het Nie, die dit gesprek voert, pleit voor een verdere
praktische jaar vormt het einde van de opleiding. oriëntatie; een goed idee omdat de grote steden
De grote bedrijven, zoals Akzo, Philips, Stork niet representatief blijken te zijn voor de tech-
en Hoogovens, leiden meestal hun eigen jonge nische belangstelling, met name van ulo-leer-
werknemers op die via lts, leerlingwezen, avond- lingen. Ook het aannamebeleid is in die tijd
uts en bedrijfsopleidingen opklimmen tot kader- zeer streng; alleen de beste leerlingen worden
functies. Slot geeft ook aan dat een uts  minimaal aangenomen. Tevens wordt nog vermeld dat in
300 leerlingen moet tellen, anders is scholen- Rotterdam de bedrijven de gediplomeerde uts-
bouw niet verantwoord, vooral vanwege de ers vaak in lts-functies willen plaatsen en dat
kostbare leermiddelen. voor de kaderfuncties alleen oudere werknemers
De evaluatie van het gesprek met Slot vindt in aanmerking komen.
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Luchtfoto van het nieuwe schoolgebouw in 1971.
Foto: Bart Hofmeester.

Profess ioneel  verder .
De uto-commissie ziet in zijn vergadering van
28 april 1959 wel dat een spoedige stichting van
een uts onmogelijk is, maar besluit de stichting
van een dag-uts te blijven nastreven. Er is ook
nog overwogen tot een avond-uts te komen,
maar de kleine aantallen leerlingen aan de
avond-uts te Rotterdam wekken geen positieve
verwachtingen voor Gouda. Besloten wordt bij
twaalf uts-en in Nederland door middel van
vragenlijsten nadere informatie te vragen om
een duidelijker beeld van het uto te krijgen, Op
24 mei 1960 komt de commissie weer bijeen
en ook dan wordt geconcludeerd dat gezien de
huidige belangstelling van jongeren voor het uto
een school in Gouda nog niet mogelijk is. Uit
een gelijktijdig gegeven advies aan B&W  van
Gouda blijkt dat de commissie tot de conclusie
is gekomen dat het uto  nog een experimentele
opleiding is waarvan men nog niet weet of het
een lang leven beschoren .zal  zijn. De commissie
zelf is wel hoopvol op een toenemende belang-
stelling voor het uto  en zegt zelfs dat men gelijk
zal krijgen. Het uitgevoerde onderzoek bij de
uts-en in Nederland kan echter niet tot deze
bewering leiden. Een belangrijk besluit van de

vergadering van 24 mei 1960 is dat men met
het Economisch  Technologisch Instituut (ETI)
in Rotterdam, contact \ zal opnemen hetgeen
resulteert in een opdracht in december 1960 een
rapport samen te stellen over een mogelijke
vestiging van een school te Gouda.
Dan is ook een verdere professionalisering van
de commissie tot stand gekomen door de toe-
voeging van leden van B&W  en de Kamer van
Koophandel tot de commissie van voorberei- \
ding. Naast de oorspronkelijke leden doen nog
twee personen hun intrede, die een belangrijke
bijdrage zullen leveren aan de stichting van de
school: H. Luidens, wethouder van onderwijs
en volksontwikkeling en drs. B. W. Buenk,
secretaris van de Kamer van Koophandel in
Gouda.
Het ETI-rapport dat uit slechts zes bladzijden
bestaat en in mei 1961 verschijnt, is zeer positief
over de stichting van een uts in Gouda. De
Rijksbegroting 1961 bevat een nota betreffende
de spreiding van uto-scholen.  De minister acht
stichting van een school bij een aantal van 200
à 300 leerlingen in totaal,’ verdeeld over drie
afdelingen, verantwoord. Het ET1 berekent een
leerlingenaantal tussen 225 en 270 leerlingen
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indien 2 a 23% van de 15 tot 21-jarigen  voor delijken de bedoeling van de staatssecretaris.
uto  kiezen. Landelijk zal het naar verwachting In Zuid-Holland zijn nu acht uts-en met 2856
in 1965 op l,S%  liggen, maar in plaatsen met leerlingen. Het gedeelte over deze provincie
een uts ligt het vaak hoger. Ook de geboortegolf eindigt met de zin: “Hoewel de behoefte aan
van de naoorlogse jaren zorgt voor een blijvend meer uts-en niet direct aantoonbaar is, zou uit
hoger potentieel jongeren waaruit geput kan spreidingsoverwegingen gedacht kunnen wor-
worden. Overigens is het opvallend dat de den aan een uts tussen ‘s-Gravenhage en
oorspronkelijke berekening van de uto-commis- Utrecht; de in dit gebied te verwachten aantallen
sie met andere berekeningswijzen tot 246 leer- leerlingen blijven evenwel vooralsnog nog vrij
lingen voor de gehele schoolbevolking was geko- klein”. Zo’n zin schept geen hoge verwachtin-
men; precies het gemiddelde van de ET1 ver- gen. De slotbeschouwing van de nota vermeldt
wachtingen. dat er thans 38 uts-en zijn, negen andere moeten
Uit de eerste nota betreffende de spreiding van nog met het onderwijs beginnen, zes gebieden
uto-scholen  (1961) blijkt dat definitief is gekozen of plaatsen worden overwogen en twee regio’s
voor een verdere uitbreiding van het uto als worden nauwlettend door de staatssecretaris
een gevestigde schoolsoort met scholen op deno- “gadegeslagen” te weten de Betuwe en het
minatieve grondslag. De staatssecretaris voegt gebied tussen ‘s-Gravenhage en Utrecht “opdat
de daad bij het woord; de achterstand van het zonodig ook in deze regio’s tijdig de nodige
uto bij het p.c. en r.k.  onderwijs wordt ingelopen voorzieningen kunnen worden getroffen in het
door de oprichting in de jaren 1960 tot en met belang van het uitgebreid technisch onderwijs”.
1962 van vier p.c. en vier r.k.  uts-en. De Met deze nota heeft het uto  wederom de volle
gemiddelde schoolgrootte is in 1961 inmiddels aandacht van de overheid gekregen.
bijna 300 leerlingen ondanks de stichting van Het bestuur van de Stichting uitgebreid tech-
veel nieuwe scholen. Het gaat met het uitgebreid nisch onderwijs voor Zuid-Holland-Oost meldt
technisch onderwijs de goede kant op. deze stand van zaken op 14 december 1965 aan
Op 20 september 1962 is het zover dat een groep belanghebbenden en spreekt de hoop uit dat
initiatiefnemers voor de oprichting van een uts de bezettingsgraad van de scholen in Zuid-
te Gouda bij elkaar komt. Zij besluiten een Holland in 1966 en 1967 zodanig zal zijn dat
stichting op te richten met het doel in 1965 binnenkort toestemming voor een uts in Gouda
het onderwijs te beginnen. Buenk optredend als zal worden verkregen.
secretaris heeft een grote groep vertegenwoor-
digers uitgenodigd. Van technisch onderwijs en Goedkeuring,
r.k. onderwijs, vakbeweging, bedrijfsleven onder In de Rijksbegroting voor 1967 wordt rijkssub-
andere Unilever Emery, de bouwwereld, Neder- sidie voor een uts toegezegd zoals blijkt uit een
landse kabelfabrieken, de firma Wolff, de brief die het bestuur begin oktober 1966 ont-
gemeenten Gouda en Schoonhoven, en de vangt. Koningin Juliana tekent het besluit op
industriële club van Alphen aan den Rijn en 9 mei 1967 met terugwerkende kracht tot 1
Woerden. Ook in latere jaren zal blijken dat januari 1967. De school mag het onderwijs
het bestuur altijd een zeer brede samenstelling beginnen in drie vakrichtingen: bouwkunde,
heeft en vele disciplines vertegenwoordigd zijn elektrotechniek en werktuigbouwkunde.
zodat voor de vele commissies deskundigen ter Het bestuur ontplooit meteen vele activiteiten.
beschikking staan. De initiatiefnemers ontwer- Gedacht wordt aan theorieonderwijs in de zoge-
pen statuten en besluiten een stichting op te naamde  Kleischool aan de Lange Tiendeweg
richten waarvan de akte op 3 april 1963 wordt 79 en praktijkonderwijs in de verschillende lts-
verleden. Subsidie voor de start van het onder- en. Als bouwterrein komt een terrein ten oosten
wijs wordt gevraagd voor het schooljaar 1966- van de r.k. lts aan de Winterdijk in het Nieuwe
1 9 6 7 . Park-gedeelte in aanmerking. Dat terrein is

echter sterk verkaveld en nog gedeeltelijk in
De tweede uto-nota. gebruik.
Het is nu gedurende anderhalf jaar stil tot in In de tijdelijke huisvestingen denkt het bestuur
1965 de Tweede nota betreffende de spreiding te beginnen met de afdelingen bouwkunde en
van uto-scholen  van de staatssecretaris van werktuigbouwkunde, zo mogelijk al in augustus
onderwijs en wetenschappen Grosheide het licht 1967. Dat is echter het jaar voorafgaande aan
ziet. Ben degelijker werkstuk heeft het Ministerie de invoering van de nieuwe wet op het voort-
van Onderwijs en Wetenschappen waarschijnlijk gezet onderwijs waarbij het uto omgezet zal
nooit geleverd over een tak van onderwijs. In worden in middelbaar technisch onderwijs.
30 pagina’s wordt landelijk en per provincie een Daarbij verdwijnt de schakelklas voor lts-leer-
volledige overzicht gegeven van de huidige stand lingen en wordt de opleiding voor alle leerlingen
van zaken en de verwachtingen tot 1970. Tien vierjarig, ook voor ulo-leerlingen die nu geen
tabellen, drie grafieken en elf bijlagen verdui- schakelklas doorlopen, De tweede inspecteur
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Vooraanzicht van het nieuwe schoolgebouw in 1971.
Foto: Bart Hofmeester.

voor het uto A. Rommes brengt het bestuur
af van de gedachte nog in 1967 met het onderwijs
te beginnen. Beter kan men in 1968 meteen in
de nieuwe structuur gaan werken.

Huisvesting van de nieuwe school.
Reeds op 1 november 1966 krijgt het bestuur
het aanbod van de Algemene Bond ter bevor-
dering  van Beroepsonderwijs (ABB) waar men
per 3 november 1966 als lid is toegetreden, deel
te nemen in een bouwstroom van systeemscho-
len, zodat op korte termijn in een goede huis-
vesting kan worden voorzien. Toch is 1967 nog
niet het jaar waarin al uitzicht bestaat op de
start van het onderwijs in 1968. Gedacht wordt
aan 1969 of zelfs 1970. Veel’ zit tegen. De,
noodbehuizing Lange Tiendeweg valt af van-
wege  te hoge renovatiekosten. Wel wordt de
mts ‘Gouda als eerste in de bouwstroom
geplaatst van vijf te bouwen scholen door het
architectenbureau ir. K. Ruige te Rotterdam.
De bouwcommissie uit het bestuur doet al veel
voorbereidend werk, Het bouwterrein is een echt

zorgenkind. Het bestuur kijkt zelfs heel serieus
naar een tweede bouwterrein in Waddinx-
veen. Het terrein aan de Winterdijk valt af.

B&W  van Gouda bieden nu aan in Bloemen-
daal-Oost de eerste lokatie te vormen, aan de
zuidzijde van het gebied waar echter nog een
weg aangelegd en een brug gebouwd moeten
worden. De gemeente zegt toe hiervoor op korte
termijn te kunnen zorgen. Het bestuur stelt
echter ook nog harde voorwaarden aan de
gemeente om voor woonruimte voor de leraren
te zorgen. In die tijd is de woningnood in Gouda
zeer groot. Bloemendaal moet nog geheel ’
gebouwd worden hoewel de plannen al verge-
vorderd zijn. Als de gemeente de huisvesting
kan toezeggen en een spoedig gebruik van het
aangeboden terrein kan garanderen, geeft het
bestuur de voorkeur aan de Goudse lokatie.
Besprekingen met het College van B&W  volgen.
Op 4 september 1967 verzoekt het bestuur de
staatssecretaris van O&W  het terrein in het
uitbreidingsplan Bloemendaal 11 te mogen
kopen. De goedkeuring voor de aankoop van
8820 m2 grond wordt spoedig verkregen.

Het Aderwijs.
In de bestuursvergadering van 15 februari 1968 \
wordt op voorstel van De Nie zweer  naarstig
gezocht naar huisvestingsmogelijkheden o m
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toch per 1 augustus met het onderwijs te kunnen Op 2 september 1968 wordt om 9.20 uur met
beginnen. Als men het twee jaar zonder nieuw het onderwijs begonnen na korte toespraken
gebouw kan uitzingen, gaan de eerste leerlingen van de voorzitter en de directeur. De afdelingen
het praktijkjaar in en heeft men weer een jaar elektrotechniek en werktuigbouwkunde tellen
speling. In het schooljaar 1971-1972 keren die beide twee eerste klassen, een goede start omdat
leerlingen terug op school en zal de nieuwe pas in april met de werving van leerlingen kon
school ook gereed zijn. De start met de afde- worden aangevangen.
lingen elektrotechniek en werktuigbouwkunde Hoe in de nieuwe school, die in 1971 wordt
is het beste te realiseren, waarvoor de oude geopend, tien jaar later meer dan 1000 leerlingen
muloschool aan de Keizerstraat en de lagere in plaats van 450 waarvoor zij is gebouwd,
technische scholen in aanmerking komen, gehuisvest zijn en hoe in 1977 de eerste scho-
De oude mulo-school wordt echter voor de neus lengemeenschap middelbaar beroepsonderwijs
van het bestuur weggekocht. Dan komt ineens met de schoolsoorten mto en meao in Nederland
het genereuze aanbod van het bestuur van de tot stand komt, is misschien een onderwerp voor
r.k.  technische school en het r.k. bestuur van een volgend artikel.
het kleuter en lager onderwijs om gedurende
twee jaar de praktijklokalen, aula en theorie-
vleugel van de lts aan de Winterdijk zoveel Geraadpleegde literatuur
mogelijk ter beschikking te stellen evenals enkele 1. Ph. J. Idenburg, Schets van het Nederlanhe
lokalen in de r.k.  lagere school aan de Spie- schoolwezen (Groningen 1964).
ringstraat. 2. Tweede nota betrefende  spreiding van uitge-
Met deze toezeggingen kan het onderwijs begin- breide technische scholen (Ministerie van
nen. Op 29 april 1968 wordt H.B. Zeedijk tot O&W, ‘s-Gravenhage 1965).
directeur benoemd. In de periode van 1 mei 3. Nota inzake de oprichting van een uts  te Gouda
tot 1 augustus combineert hij zijn werk als (ETE, Rotterdam 1961).
directeur van de lts te Loenen op de Veluwe 4. Rapport betrefende  de wenselijkheid tot
met het directeursschap van de mts te Gouda. oprichting en instandhouding van een uitge-
Middelbare technische school dus, omdat op breid technische school te Gouda voor Gouda
1 augustus 1968 de Wet op het Voortgezet en omstreken (Uto-commissie 1958).
Onderwijs van kracht wordt en de school geheel 5. MTS Gouda, Notulen bestuurs- en commisa
volgens het nieuwe onderwijssysteem gaat wer- sievergaderingen gedurende de periode 1956-
ken. Inmiddels hebben zich in april reeds 130 1968.
leerlingen voor de twee vakrichtingen aange-
meld, niet in het minst door de stuwende kracht
van de drie ltsdirecteuren in Gouda: De Nie,
Van Leeuwarden en Dijkshoorn. Half mei wordt
het toelatingsexamen gehouden waarvoor 105
leerlingen slagen. Van de leerlingen is 70%
afkomstig van het lto en 30% van het ulo.
Ongeveer 25% van de leerlingen komt uit
Gouda, de rest uit de regio. De regio levert
dus een belangrijk deel van de studenten. De
school voorziet in een grote behoefte in het
gebied van Zoetermeer tot Woerden en van
Alphen aan den Rijn tot Schoonhoven.
Tegelijkertijd met de advertentie voor de direc-
teur zijn ook sollicitanten gevraagd voor het
leraarschap. Begin mei volgt de aanstelling van
acht leraren, drie in een volletijdfunctie, drie
in een deeltijdfunctie die verder aangevuld wordt
met lesuren aan de lts en nog twee leraren voor
een beperkt aantal uren. Twee leraren zijn
afkomstig van de lts Graaf Florisweg, een leraar
van de lts in Krimpen aan den IJssel, een uit
het bedrijfsleven en drie van de r.k.  lts. De
huisvestingsproblemen beperken zich gelukkig
tot die voor de directeur en een van de leraren
en worden spoedig opgelost. De directeur en
de in september aangetrokken administrateur
krijgen samen een kamer in de r.k. hs.
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Bezoek  van burgemeester Van Hofwgen (midden met
brio aan de mts in 197.5. Op de foto rechts van de
burgemeester de directeur van de school H.  B. Zeedijk.
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