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Inventaris van het archief van de 
Districtsschoolartsendienst Rijssen 

1944-1977

Geschiedenis van de organisatie 
Begin jaren ’30 werd in de pers bij herhaling melding gemaakt van ziektevallen 
bij schoolgaande kinderen ontstaan door de aanwezigheid in de klassen van open
tuberculoselijders. Een van de middelen om de besmetting met tuberculose te 
voorkomen zou een goed werkend medisch toezicht zijn. 

Door de Geneeskundig-Inspecteur van de Volksgezondheid werd op 29 mei 1934 
een circulaire gestuurd waarin ernstig wordt aanbevolen een of andere vorm van 
medisch schooltoezicht in te voeren. Het college was van oordeel dat 
geneeskundig schooltoezicht zeker wenselijk moet worden geacht, echter 
tengevolge van de crisis konden geen gelden worden vrijgemaakt om dit te 
realiseren. Ook in de jaren daarna is er geen financiële ruimte. 

Het duurt tot 1940 alvorens de gemeente actie onderneemt om te komen tot de 
invoering van een dergelijk schooltoezicht. Contacten werden gelegd met de 
Geneeskundig-Inspecteur van de Volksgezondheid en ook de Vereeniging “Het 
Groene Kruis Rijssen” mengde zich een jaar later in de discussie en drong aan op 
een spoedig invoering. 

Met omliggende gemeenten worden diverse besprekingen gevoerd en op 6 
december 1943 wordt een regeling aangegaan tussen de gemeenten 
Diepenheim, Goor, Holten, Markelo, Olst, Raalte en Rijssen waarbij wordt 
vastgesteld de Gemeenschappelijke regeling tot het instellen van een 
schoolartsendienst in het district Rijssen. Er wordt een districtscommissie 
ingesteld waarbij de leden bestaan uit de burgemeesters van de deelnemende 
gemeenten. Uit het bestuur van de districtscommissie wordt tevens het dagelijks 
bestuur gekozen. De districtscommissie houdt verder toezicht op de 
schoolartsendienst en benoemt, schorst en ontslaat schoolartsen. 

De gemeente Rijssen wordt belast met het financieel beheer van de 
schoolartsendienst. Zij zorgt voor de invorderingen van alle inkomsten en 
ontvangsten en doet alle betalingen. Jaarlijks wordt een begroting, een 
jaarrekening en een jaarverslag vastgesteld. 

De gemeenschappelijke regeling trad met ingang van 1 januari 1944 in werking. 
In 1946 werd de gemeenschappelijke regeling uitgebreid met de gemeente 
Bathmen, in 1947 gevolgd door de gemeenten Diepenveen, Heino, Wierden en 
Wijhe. De omvang van het gebied was inmiddels zo toegenomen, dat het gebied 
van de regeling werd opgesplitst in twee districten, namelijk district A en B. Ieder 
district omvatte ongeveer 6500 leerlingen. 

In januari 1944 nemen de werkzaamheden een aanvang. Het totale aantal 
leerlingen was rond de 8000. De schoolarts C.L. Bense legde aan alle scholen 
oriënterende bezoeken af. In april was de organisatie zover gevorderd, dat iedere 
school systematisch kon worden bezocht. Er werden ouderavonden gehouden om
de ouders het nut te doen inzien van een schoolarts en het was tevens een prima
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gelegenheid om de bevolking wat elementaire begrippen van algemene hygiëne 
bij te brengen, waaraan – volgens de schoolarts – zeer dringend behoefte was. 
Het algemene uiterlijk van de schoolgaande jeugd maakte een goede indruk, de 
voedingstoestand was vrij goed. Kleding liet niet veel te wensen over, schoeisel 
uitgezonderd. Verder werd aandacht besteed aan de 
schoolgebouwen zelf, de leslokalen (ligging, lichtinval, ventilatie en verwarming 
enz), privaten, gangen enz. Doordat vervoermiddelen ontbraken moest dokter 
Bense het gehele district per rijwiel bezoeken. Ondanks de zeer grote 
moeilijkheden als gevolg van de bezetting, wist dokter Bense uitstekende 
resultaten te bereiken. 

Na de bevrijding voelde dokter Bense zich geroepen zijn medische diensten in 
Indië aan te bieden. De Districtscommissie van de schoolartsendienst was 
unaniem van oordeel dat met het oog op het  ontstellend tekort aan medici 
aldaar, hem de vrijheid moest worden gelaten daarheen te gaan. Het gevolg was 
echter dat, aangezien alle pogingen om een vervanger te vinden strandden, de 
dienst tijdelijk niet kon functioneren. 

In 1947 werd een tweede arts, de heer E.C.W. Ochsendorf aangesteld. De 
onderzoeken van de schoolgaande kinderen werd uitgebreid. Gekeken werd naar 
de algemene lichamelijke toestand. Deze was over het algemeen goed te 
noemen (62 kinderen kregen een “onvoldoende”. Deze kwamen voornamelijk 
voor in de vele kinderrijke gezinnen, speciaal op Rooms-katholieke scholen). 
Verder werd aandacht besteed aan huid- en haaraandoeningen, ogen, oren, neus-
en keelholte, mondholte, hals, borst, buik, spier- en beenderweefsel, aangeboren 
en verkregen misvormingen, bedwateren en geestelijk achterstand.

In de loop van de jaren werd het takenpakket van de schoolartsendienst 
uitgebreid. Er werd aandacht besteed aan spraakonderwijs, 
schooltandverzorging, schoolmelkverstrekking en zwakke kinderen konden 
aansterken in de zogenaamde gezondheidskolonies. Ook inspectie van bestaande
scholen en advisering bij nieuwbouw van scholen was een belangrijke taak. 

In 1973 werd de eerste bespreking gevoerd over de opheffing van de regeling. In 
verband met de oprichting van een nieuwe bestuurslaag – de Gewesten Almelo, 
Deventer en Zwolle – werden diverse districtsgezondheidsdiensten opgericht. De 
reden voor de opheffing van de gemeenschappelijke regeling was dat daarmee in
de pas werd gelopen met de ontwikkelingen op het gebied van de 
gewestvorming. Organisatorische redenen voor de opheffing waren een betere 
coördinatie, centralisatie van administratie en financieel beheer, onderlinge 
uitwisselbaarheid, voorkoming doublures enz. In 1974 waren reeds diverse 
gemeenten uitgestapt. Per 1 april 1977 werd de regeling definitief opgeheven. 

Geschiedenis van het archief

In artikel 6 van de oorspronkelijke gemeenschappelijke regeling van 1943 wordt 
vermeld, dat de gemeente Rijssen wordt belast met het financiële beheer van de 
schoolartsendienst, welke zij over haar begroting en rekening laat lopen. Het is 
aan te nemen, dat naast het financieel beheer de gemeente Rijssen ook de zorg 
had voor de administratie en het voor het archief van de dienst. 

Over de geschiedenis van het archief is niet veel bekend. De administratie werd 
in ieder geval gevoerd vanuit het stadhuis van de gemeente Rijssen. In 2010 
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wordt in de archiefbewaarplaats van de gemeente Rijssen-Holten drie 
archiefdozen aangetroffen met financiële bescheiden en jaarverslagen alsmede 
enige lijsten over pirquet-onderzoek. 

De gemeenschappelijke regeling, uitvoeringscorrespondentie, persoonsdossiers 
of andere archivalia zijn niet aangetroffen. Wel is een gemeenschappelijke 
regeling aangetroffen van de Districtsschoolartsendienst Rijssen in het archief 
van de gemeente Rijssen. Dit betreft echter het archiefexemplaar van de 
gemeente Rijssen en is niet in deze inventaris opgenomen. Hiervoor wordt 
verwezen naar de inventaris van de gemeente Rijssen.

Ook aangetroffen in het archief van de gemeente Rijssen zijn begrotingen, 
jaarrekeningen en jaarverslagen. Deze zijn vergeleken met de exemplaren in dit 
archief en daar waar nodig aangevuld. De dubbelen zijn vernietigd. 

Bij aanvang van de werkzaamheden had het archief een omvang van 0,30 meter.

Verantwoording bewerking
In 2011 is het archief van de Gemeenschappelijke regeling bewerkt door Erich 
Stapersma van de firma DOXsupport, een project- en adviesbureau op het gebied
van de documentaire informatievoorziening en consultancy gevestigd te 
Oosthuizen. 

Gelet op de geringe omvang van het archief en de historische inhoud ervan, zijn 
er tijdens de bewerking en de daaropvolgende inventarisatie geen stukken 
vernietigd.

De materiele toestand van het archief is goed te noemen. Nietjes en paperclips 
zijn verwijderd en dossieromslagen, hechtmiddelen en dozen vervangen door 
zuurvrij materiaal. De archiefstukken op zich bevonden zich in een goede staat 
en waren niet aangetast door vocht of schimmel. Na de bewerking heeft het 
archief een omvang van 0,30 meter. 

Openbaarheid
Alle dossiers in deze inventaris zijn openbaar 
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1. Organisme 

1.1 Financiële aangelegenheden 

1-2 Begrotingen
1944-1977

NB: De begrotingen over de jaren 1946, 1962, 1964-1969,
1971-1973 en 1975 ontbreken

2 omslagen

1 1944-1957

2 1958-1977

3-4 Jaarrekeningen
1944-1976
NB: De jaarrekeningen over de jaren 1963-1967, 1969-
1970 en 1973-1974 ontbreken

2 omslagen

3 1944-1956

4 1957-1976

1.2 Jaarverslagen

5-10 Jaarverslagen
1944-1976
NB: De jaarverslagen over de jaren 1965 en 1975 
ontbreken

6 omslagen

5 1944-1950

6 1951-1955

7 1956-1961

8 1962-1966

9 1967-1970

10 1971-1976

2. Taakuitvoering
11 Lijsten met pirquet-onderzoeken

1947-1952
4 stukken


