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BOEKHOUDEN, DIPLOMA A EN B. 

Over deze hande1sop1eidingen wordt zo 
vaak gevraagd, dat het wel zijn nut zal 
hebben de voornaamste gegevens in dit ar
tike1 verzameld onze lezers aan te bieden. 

We i'11oet.;n clan maar beginnen met het 
e~nddoel, met het examen. · 

Een gouvernementsexamen voor deze di
ploma 's pestaat niet en deze examens worden 

•afgenomen door verenigingen. En wel door : 

1. D~ Bond van Verenigingen voor Han
delsonderwijs in Ned.-lndie, secretariaat 
Grote Gambel 37, Semarang. Bij deze 
Bond zijn aangesloten: het Instituut voor 
Handel1bnderwijs te Batavia-C; Hande!s
studie te Semarang; de Algemene Han
delsbond te Soerabaia en het Indo-Euro
pees Verbond te Batavia-C. 

Deze ,,Bond" stelt zich ten doel de 
bevordering van het handelsonderwijs. 
heeft echter geen opleidingscursusser. 
voor vakexamens. 

2. De Vereniging van Leraren in het Boek
houden, die aangesloten is bij de ver
eniging van dezelf de naam te Amsterdam. 
Secretaris: J. F. Staverman. Darmobou
levard 11, Soerabai.:i. 

Deze vereniging kent slechts een exa
men,~het praktijkexamen, dat overeenkomt 
met het diploma B. 

Door de ,,Bo.t1d" warden de examens ge
woonlijk afgenomen tweemaal per jaar, in 
April en October en wel in de volgende 
plaatsen: Batavia, Soerabaia, Semarang. 
Bandoeng, Djokja, Malang, Padang, Medan, 
Palembang, Makasser, Bandjarmasin en 
Madioen, eventueel oak te Amboina, Menado, 
Djambi en Gorontalo. 

De oproeping voor deze examens wordt 
ge'!Voonlijk in de bladen bekend gemaakt en 
aanmelding moet geschieden bij het Secreta
riaat ~ z!e hierbov~ adre~ )_ . b.egi~, Ma art :rc;ior 
de- Ap.nl-examens en begm Sept~mber vo·or 
de najaarsexamens. Het examengeld voor 
diploma A f 13.50, en voor diploma B 
f 15.75, moet tegelijkertijd gestort warden. 
Bij slagen betaalt men voor het diploma 
f 7.50. Formulieren voor aanmelding zijn bij 
het Secretariaat verkrijgbaar. 

Op het diploma A komen 4 cijfers voor 
en wel voor de onderdelen: Balans, Boek
houden, Handelsrekenen en Rekeningcourant, 
Handelsrecht en -kennis. Voor het prakfiJk
diploma, diploma B, komt nag een vijfde 
cijfer voor en wel voor Statistiek. 

Het werk wordt samengesteld door bezit
ters van de akte M.0. Boekhouden of door 
accountants, terwijl als !eden der examen
commissie heren met qezelf de bevoegdheden 
fungeren. 

De examens door .de Ver, v. L. worden 
ook elk half jaar afgenomen, gewoonlijk in 
Juni <>en December. 

Ze wCJ<len af genomen in Batavia, Ban
doeng, Semarang, Djokja, Malang en Soera
baia. Oak kan men dit examen in kleinere 
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plaatsen afleggen, ten overstaan van een 
B.B.-ambtenaar. Men moet zulks clan min
stens 4 maanden van te vor~n aanvragen bij 
het secretariaat. Het op deze examens ge
maakte examenwerk wordt in Amsterdam 
beoordeeld. 

Het examengeld bedraagt f 15.--'. Aan
meldingsformulieren zijn bij het secretariaat 
v rkrijgbaar. 

De ,.Bond" en de V.v.L. hebben op meer
dere plaatsen in Indie plaatselijke vertegen
woordigers, waar eveneens alle inlichtingE'n 
verstrekt warden. 

Het programma voor het Voorbereidend 
Examen Boekhouden. diploma A, luidt als 
vol gt: 

Ter verkrijging van de verklaring wordt 
vereist: 
a. Grondige kennis van de beginselen van 

het Enkel- en Dubbel boekhouden, der 
meest gebruikte hulpboeken; journali
sering volgens de dagelijkse en maande
lijkse m~thode; opmaken van eenvoudige 
balansen en verlies- en winstrekeningen. 
Kennis van de boekhouding van naamloze 
vennootschappen wordt niet vereist. 

lJ: Vaar..digheid. in het uitv'oeren van een
voudige berekeningen betreff ende goe
deren-, geld-. metaal-, wissel-, en 
effectenhandel, kapitaalbelegging . reke
niog-courant (staff el-; progessieve- en 
retrograde-methode, waarbij alleen de 
staffelmethode met perioden wordt ge
vraagd), winstverdeling (met uitzondering 
van die bij naamloze vennootschappen), 
gemiddelde vervaldag, verzekering. . 

c. Enige kennis van de voornaamste bepa
lingen van het handelsrecht en die ge
deelten van het burgerlijk recht. welke op 
de handel betrekking hebben en van het 
f aillissemeh tsrech t. 

d. Enige algemene handelskennis. 
e. V91dpende ken!lis~ cler_ ~'derlan.dse tacil 
f. Een behoorlifk handschrift. · · 

Het programma voor het Praktijkexamen 
Boekhouden, diploma B, volgt hieronder: 

Ter verkrijging van het praktijk-diploma 
boekhouden wordt vereist: 
a. Grondige kennis van: het boekhouden 

naar de enkeli:; en dubbele methode en 
van de verschillende vormen dezer 
methoden, zoals zij in de praktijk voor
komen; statistieken; · afschrijvingen en. 
reserves; de wijzen van waardebepaling 
der activa en passiva bij het balans
opmaken. 

b. Grondige kennis van: de berekeningen, 
welke in de goederen-. geld-, metaal-, 
wissel- en effectenhandel en cultures 
voorkomen, met inbegrip van arbitrage; 
kostprijsberekeningen bij kapitaalsb~leg
ging en rekening-courant; rentabiliteits~ 
berekeningen; de muntstelsels van de 
voornaamste landen; winstverdeling bij de 
verschillende ondernemingsvormen; ge
middelde waarden. 

lJruk. Smits Bat.-C 

c. Grondige kennis van de voornaamste 
bepalingen van het handelsrecht en die 
gedeelten van het burgerlijk en strafrecht. 
welke op de handel betrekking hebben; 
van het faillissementsrecht en surseanse 
van betaling, de wet op de cooperatieve 
verenigingen, de voornaamste belasting~ 
wetten en de zegelordonnantie. 

d , Algemene handelskennis en kennis van 
de voornaamste in den handel gebruikte 
formulieren. 

e. Voldoende kennis der N ederlandse taal. 
f. Een ·behoorlijk handschrift. 

De stof, waaro;er het examen zich beweegt, 
is te vinden, volgens opgave van het Bonds
secreta:riaat, in de volgende studieboeken, 

Voorb.ereidend boek<l1ouden A. 

Kreukniet I 
Hagers II 

Hagers III 

Mic;hel 

Michel 

Bouman, Klerk 
en v.d. Vliet 

Michel' 

Michel 

Michel 

geheel uit. 
o.tigeveer in het midden aan
vangen, dus met de hulp
boeken. 
afschrijvingsrekeningen, boe
kingen bij de vennootschap 
onder een f irma en de com
manditaire vennootschap. 
W enst men Kreukniet alleen 
te gel5ruiken, clan client men 

·te gaan tot Kreukniet III tot 
en met de vennootschap 
onder een firma en de com
manditaire vennootschap. 
Balansopgaven I ste gedeeltr:, 
4de druk. 
Rep. Boekhouden lste gt:
deelte, ,2de druk. 

Handelsrekenen deel II tot 
II B, maar niet verder clan 
de berekeningen betreff ende 

· de winstverdeling der ven
nootschap onder een firma -
en der commanditaire. ven,.. 
nootschap. 
F.ep. Handelsrekenen 1 ste 
gedeelte, 2de druk. 
Beknopte Inleiding Ned. Ind. 
Handelsrecht, 4de druk. 
Beknopte Inleiding tot de 
kennis van de Handel in 
N ed.-lndie. 

Praktijk boekhouden B. 

Hagers 

Kreukniet 

tot dee! V tot en met de 
hoof dstukken over Geheim
en Filiaal Boekhouden. 
of 
tot en met dee! IV en uit 
Hagers V de hoof dstukken 
ove'r Geheim- en F iliaal 
Boekhouden of· anders het 
Supplement van Kreukniet, 
alleen voor de genoemde 
hoof dstukken, waarvoor het 
Supplement wef wat te duur 
is. 



Michel 

Michel 

Bouman. Klerk 
en v.d. Vliet 

Michel 

Michel 

Michel 

Michel 

Rep. Boekhouden 2de ge
deelte, 2de druk. 
Balansopgaven 2de gedeelte, 
4de druk. 

Handelsrekenen tot en me : 
deel III. 
Rep. Handelsrekenen 2dc 
gedeelte, 2de druk. 
Statistiek en Graf ische Voor
stelling. 
Inleiding tot het Ned. Ind. 
Handelsrecht 3de druk. 
Kennis van de Handel. 

De examenstof is niet alleen te halen uit 
bovengenoemde boekenlijst: natuurlijk zijn 
ook andere boeken te gebruiken. Daarom 
geef ik hieronder een tweede opgave van te 
gebruik~n boeken. 

Boekhouden ,,A". 

I. W. Alons 
2. 

3. K. Bonjer 
noor en 

4. 

J. H. Hey
enbrok 

" 
5 A.A. Bouw-

hof ,......., J. C. 
Lagerwerff 
en J. H. A. 
Krediet met 
medewerking 
van Alons. 

De balans op het A-examen. 
Volledige UJtwerkingen bij 
de Balans op het A-examen. 
Beknopt overzicht van Ken
nis en Recht van de Handel 
van Ned. Ind. 

Vragen bijhorende bij no. 3 . 
Boekhouden voor het A
diploma Boekhouden in Ned. 
Oost lndie en Handelscur
sussen. 

6. Volledige uitwerkingen van 
no. 5. dl. J,.......,JJI. 

7. A.A.D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff mer 
medewerking van LP. Ritchi. 
Handelsrekenen voor het A
diploma Boekhouden in Ned. 
Ind. en voor Handelscursus
sen. 2de druk. 

8. F. L. Hansel. Het voorb. examen Boek
houden. ( Ex.-opgaven). 

9. Examenopgaven met uitwerkingen. Seer. 
Bond Ver. v. Handelsond. 
Grote Gambel 37. Semarang. 

Boekhouddiploma ,,B". Praktijk
diploma. 

1. Joh. Bouman. Leerboek het Dubbel Boek
houden. IIA en B; IIIA en 
B; IVA. B. C. 

2. Hansel. Het Praktijk-examen Boek
houden. 

3. Bouwhof en Lagerwerf f. Handelsrekenen, 
deel II. III, IV. 

4. Bonjernoor en Heyenbrok. Beknopt over
zicht van Kennis en Recht 
van de Handel in lndie. 

5. Examenopgaven met uitwerkingen. Seer. 
Bond Ver. v. Handelsond. 
Gombel 37, Semarang. 

Het aangeven op deze manier zal, hoop ik, 
geen verwarring stichten. W anneer men 
ender leiding studeert, zal de leraar zijn eigen 
keuze wel doen. 

Bij zelfstudie kan mec rlan de ontbrekende 
studieboeken aanschaffen. 

Zelfstudie is echter voor de meeste can
didaten niet aan te bevelen. Ik bedoel hier
mede niet iedereen. maar de meeste aanvra
gers over dit onderwerp zou ik willen aan
raden enige leiding te zoeken. Die hulp kan 
zijn schrif telijk en mondeling. 
, Ik kon hier misschien even wijzen op de 
in dit blad voorkomende advertenties. Voor 
de voJiedigheid wil ik hier graag enige op
leidingsinrichtingen aangeven, waar schrifte
lijk en mondeling wordt opgeleid. 

1. Cursus Blom. Rijswijk 18, Batavia-C. 
2. Instituut Schoevers, Scottweg 11, Bat.-C:. 
3. Cursus Bos, Djokja. Voor diploma E. 

Het opgeven van scholen, avondcursussen 
en privaatlesgevers is niet de bedoeling van 
dit artikel. Men kan plaatselijk hiernaar in
formeren of de nodige gegevens aan on::; 
bureau opvragen. Speciaal schriftelijke op
leidingen worden aangegeven in verband met 
de vele aanvragen hieromtrent. 

BEURZEN. 

III. Studiefonds van Kesteren. 

De tegemoetkoming kan worden verleend 
tot een bedrag van f 400.,......., 's jaars. 

Zij kan ook worden bestemd ten bate van 
jongelieden, die zich aan de T.H. te Ban
doeng technisch bekwamen en daartoe gelde
lijke ondersteuning behoeven en verdienen. 

Verzoekschrif ten ( niet gezegeld) van ge
gadigden ,......., bij voorkeur zij, die het examen 
aan .de Technische Hogeschool te Bandoeng 
aan het eind van het 2e studiejaar met goed 
gevolg hebben afgelegd - dienen onder 
overlegging van alle gegevens, welke bij de 
sollicitatie van nut kunnen zijn ,......., in ieder 
geval een verklaring over de vermogens
toestand, als bedoeld bij de Gouvernements
studiebeurzen ,......., te worden gericht tot de 
Faculteit. 

IV. Studiefonds van het ,,Indo
Europees verbond": 

1. De aanvraag moet worden ingediend door 
tussenkomst van het af delingsbestuur of 
den correspondent, clan wel rechtstreeks 
worden gericht aan het fondsbestuur 
( Batavia-Centrum); 

2. Overlegd moet worden; een model ·ver
klaring van terugbetaling, een gewaar
merkte opgave van de laatste aanslag dc:1 
ink~mstenbelasting, de rapportcij fers van 
het lopende of afgelopen schooljaar, een 
verklaring van het schoolhoofd omtrenL 
aanleg en ijver, een gewaarmerkte opgave 
van de plaats en de datum van geboorte 
en een geneeskundige verklaring; 

3. Verplicht is het doen van aangifte be
treffende de eventuele toekenning van 
een andere studiebeurs of toelage; 

4. De toekenning van studiebeurzen ge
schiedt telkens voor een cursusjaar; zij 
kan ten allen tijde worden ingetrokken, 
indien het fondsbestuur daartoe termen 
aanwezig acht; 

5. Uitbetaling van beurzen geschiedt op het 
eind van elke maand tegen af gif te van 
kwitantie; 

6 . Terugstorting geschiedt zo mogelijk da
delijk na de intrekking der beurs, hetztj 
ineens, clan wel in termijnen op nader 
overeen te komen voorwaarden; 

7. Rente wordt berekend van af de datum 
van intrekking der beurs ad. 3% per jaar. 

OPROEP. 

Bij de Militair Geneeskundige Dienst be
staat gelegenheid tot plaatsing van enige 
ziekenverpleegsters, die bij gebleken. ge
schiktheid na ten hoogste zes maanden tot 
verpleegster 1 ste klasse zullen worden aa11-
gesteld. 

Gegadigden moeten in het bezit zijn van 
het diploma van de Nederlandse Bond voor 
Ziekenverpleging. 

Sollicitaties, voorzien van een bewijs van 
goed zedelijk gedrag, afgegeven door het 
Hoofd van Plaatselijk Bestuur, te richten tot 
den Inspecteur van den Militair Geneeskun
digen Dienst ( Departement van Oorlog) te 

Bandoeng. ten wiens kantore ook eventued 
nader gewenste mondelinge, clan we! schrif te
lijke inlichtingen omtrent salaris, huisvestmg 
enz. kunnen worden bekomen. 

~ 

VERDERE STUDIE VOOR EF.N 
H. I. K.-DIPLOMA BEZITTER. 

Typerend is het feit, dat we d-! laatst<' 
week meerdere aanvragen kregen van 
HIK'ers, die verder willen studeren. In 
onderstaande gegevens willen we.. de meeste 
vragen trachten te beantwoorden. Dankbaar 
maken we bier gebruik van de gegc vens, die 
we van de Algemene Inspectie \.an het V'T.L.-, 
Mula- en Kweekschoolonderwijs mochten 
ontvangen. 

In de eerste plaats clan het studeren voor 
de Europese onderwijzersakte. De exumens 
zijn openbaar en ieder kan dus hieraan deel
nemen. Het zal echter voor een HIK'er, d1e 
in betrekking is, geen kleinigheicl zijn om zich 
voor dit examen voor te bereide1 .. .Zelfstudie 
eist toch al zo enorm veel energic en di.:s 
zeker een studie als die voor de onderw!}zers
akte, waarvoor men zeker ir 99 % der ge
vallen een opleidingsinrichting client te be
zoeken. Mondelinge cursussen op dit \'.)ebied 
zijn in In die niet en de hoof dakt~cursus 
S!H .A.C. te Batavia-C. heeft hiervoor geen 
opleiding. Dit laatste vermeld ik hicr. even, 
omdat sommige aanvragers zulks meenden. 

Een HIK'er, die als extraneus aan het 
examen voor de Europese onderwijzersakte 
wil deelnemen, moet het hele examen mee
maken en vrijstelling voor een of an Jcr vak 
kan hij niet krijgen. 

De examens voor het schriftelijk l:Jedeelte 
worden gewoonlijk in April gehouden en het 
mondeling valt clan in J uni/ Juli. 

Zonder meer eenieder de studie afraden, 
kan ik natuurlijk niet. Men moet hiervoor alle 
omstandigheden kennen, die tot het besluil'. 
geleid hebben om · zich door zelf studie te 
bekwamen voor de Eur. onderwijzersakte. 

Het weergeven van het progranv,na voor 
het examen ter verkrijging van de Eur. 
onderwijzersakte, bedoeld in artikel 2 § I 
onder b der ordonnantie van 17Maart1931 
(Staatsblad no. 108) zal de mee.sten wel 
nader op de hoogte brengen. De vereisten 
zijn: 

1. Nederlandse taal, letterkunde en lezen: 
a. vaardigheid in het mondeling en schrif

telijk uitdrukken der gedachten; 
b. kennis van de hoofdzaken der Nede1-

landse spraakkunst; " 
c. het lezen en verstaan van een stuk proza 

of poezie: 
d. bekendheicl met enige gedichten en proza

werken van Nederlandse schrijvers; 
e. vaardigheid in het zuiver uitspreken van 

Nederlandse klanken en klankverbin
dingen. 

2. Franse, Engelse en Duitse taal. 
Het schrif telijk vertalen van een eenvoudig 

stuk proza uit de vreemde taal in het Ne
derlands. 

3. Schrijven. 
Vaardigheid in het schrijven. zowel op het 

schoolbord als op papier, het eerste ook met 
drukletters. 

4. Rekenkunde: 
a. bekendheid met de hoofdzaken der reken

kunde, te weten: 
de hoof dbewerkingen met gehele en ge
broken getallen; 
kleinste gemene veelvoud en gr0otste 
gemene deler; 
de meetkundige evenredigheden; 
vierkantsworteltrekkihg; 



• 

b. enige bekendheid met de hoofdzaken van 
het handelsrekenen. 

5. Wiskunde. 
a. Algebra. 

Enige beken~eid met de hoof dzaken uit 
de algebra toi. en met de vergelijkingen 
~ag den tweeden graad met een on
bekende; 

b. Meetkunde. 
EnigC! bekendheid met de hoofdzaken ult 
de vlakke meetkundc en uit de meetkunde 
in de ruimte. 

6. Geschildenis en Staatsinrichting: 
a. bekendheid met de hoofdzaken uit de: 

gesdfledenis van Nederland en Neder
lcfndsch-In9die; 

b. enige bekendheid met de hoofdzaken der 
algemene geschiedenis, inzonderheid na 
1789. Bekendheid met de hoofdzaken uit 
de geschiedenis van Azie, voor zover 
deze voor Nederlandsch-Indie van be
lang is; 

c, enig b&endheid met de hedendaagse 
staatsinnchting van Nederlandsch-Indie 

• en met de hoofdzaken der staatsinrichting 
van .,Nederland. 

• 9
7. Aardrijkskunde: 
a. a~emene kennis van de werelddelen . 

Nadere bekendheid met de landen of 
landstreken, die voor Nederland en voor 
Nederlandsch-Indie in het bijzonder van 
betekenf!; zijn; 

.b. kennis van Nederland, Nederlandsch
Suriname en Curac;;ao. 

c. enige kennis van de plaats der aarde in 
ons zonnestelsel. 

8. Kennis der Natuur: 
<l. kennis ,van de eenvoudigste natuur- en 

scheikundige verschijnselen. Vaardigheid 
in het nemen van eenvoudige proeven 
voor de lagere school; 

• 

b. enige bekendheid met de bouw en de 
verrichtingen van het menselijk lichaam. 
vooral ten opzichte van de bloedsomloop. 
de spijsvertering en de ademhaling, en 
met r\e bouw en het ]even van de belang
rijkste inheemse en algemeen bekendc-: 
uitheemse dieren en planten; 

c. enige bekendheid met hoofdzaken van de 
gezondheidsleer. Practische geschiktheid 
voor bet verlenen van eerste h ulp hij 
ongelukken; die in de school kunnen 
voorkomen. 

9. Zang: 
a. kennis van bet no ten- en cij ferschrift, de 

maatverdeling en de toonschalen, voor
zover die ~ennis nodig is voor het school-
onderwijs in het z1ngen; 

b. cnigc bekwaamheid met de stemvorming 
en de kinderzang; 

c. hei lezen in de maat en bet zingen van 
het blad van een eenvoudige melodie; 

d. bet zingen van een lied ter keuze van den 
candidaat. 

10. Tekenen: 
a. tekenen op papier van een eenvoudig 

stilleven, naar de natuur; 
b. enige bedrevenheid in het illustratief

tekenen op het schoolbord; 
c. enige bedrevenheid in het decoratief 

tekenen; 
d. bekendheid met perspectivische verschijn

selen, voorzover die bekendheicl nodig is 
voor onderwijs in de lagere school. 

11. Lichamelijke oefening: 
Bedrevenheid in het uitvoeren en doen 

uitvo!lren zonder en met toestellen en ge
reedschap van zaal-, en klein-terreinspelen, 
vrije-, orde-, houdings-. spring- en even
wichtsoefei:iingen, voor leerlingen van beider
lei sekse en van de leeftijd, wamop zij <le 
lagcre school bezoeken. 

12. Opvoedkunde: 
a. bekendheid met de hoofdzaken der 

paedagogiek en, in verband daarrnede, 
der zielkunde; 

b. bekendheid met de inrichting en de taak 
der school; 

c. bekendheid met de algemene beginselen 
van de methodiek en de toepassing daar
van op een leerwijze voor drie der vakken 
a-i, waaronder Nederlandse taal niet is 
begrepen ( zie d); 

d . . enige kennis van de Indische taalpaeda
gogiek; 

e. ( facultatief) vaardigheid in het practisch 
werken in de lagere school. 

13. N uttige handwerken (f acultatief voor 
vrouwelijke candidaten). 

Knippen. 

Bedrevenheid in: 
a. bet knippen van kleinkindergoed (hemdje. 

luier, broekje, goerita, kabaja); 
b. het knippen naar opgegeven maten van 

kinder- en vrouwenhemd, kinder- . e11 
vrouwenbroek. onderjurk, kabaja, het 
aangcsloten onderlijfje ( koetang) . 

Naaien. 

Bedrevenheid in: 
a. het naaien van onderdelen, voorkomende 

aan de bovengenoernde kledingstukken; 
b. bet inzetten van rechthoekige stukjes in 

katoen, keper, bont en flanel; 
c. +,et naaien op de hand- en trapnaai

machlne van eenvoudige naden en zomen. 

Stoppen. 

Bedrevenheid in: 
a. het stoppen van een rechte scheur. gawtje 

en winkelhaak in linnen wecf sel; 
h. het stoppen van kousen. 

Afwerken van voorwerpen. 

Het kiezen van eenvoudige middelen tot 
bet ooglijk afwerken, ook wat betreft de 
keuze der kleuren, van voorwerpen, welke in 
de lagere school vervaardigd warden; b.v. 
door afhaken, omboorden als anderszins. 

Tekenen op het bord. 

Bedrevenheid in het tekenen op het bord 
van datgene. wat nodig is bij het geven van 
onderwijs in de nuttige handwerken voor 
meisjes op de lagere school. en het verklaren 
daarvan. 

Theorie. 

J uiste denkbeelden omtrent het geven van 
grondig, op de practijk gericht, ook klassikaal, 
onderwijs in de nuttige handwerken voor 
meisjes. 

14. Handenarbeid (facultatief). 
a. Bedrevenheid in het vlechten, vouwen en 

knippen; 
b. het maken van een eenvoudig werkstuk 

in karton; 
c. het boetseren van een eenvoudig voor

werp naar een model ~n het snijden van 
een meetkundig lichaam in klei. 

Wil men ~en compleet overzicht hebben 
van de studie voor de Europese onderwijzers
akte, dan zou men nog inzage rnoeten nernen 
van de gebruikelijke boeken. Maar uniiorme 
boekenlijsten zijn niet voorgeschreven. Een 
boekenlijst, zoals die aan een kweekschool 
gcbruikt wordt, volgt hieronder: 

Nederlands. 
J. Schouten en Notermans: Werkb. bi1 

Spreek- en Schrijfkunst v.h. Ned . voor het 
M.O. in N.I. 

E. Rijpma: Beknopte Ned. Spraakkunst. 
M. Mendel: Taalgebruik I. 
C. Apeldoorn en de Jong: Het Taalexamen I. 

Schrif telijk. 
Mann, Schweitzer en v.d . Wateren: Nieuw 

Leesboek III. 
Mann, Schweitzer en v .d. Wateren: Niem.v 

Leesboek IV. 
G. Lefferstra: .. Proza en Poezie" . 
A. v Schendel: Het Fregatschip: .. Johanna 

Maria". 
A . de Vries: .. Bartje". 
Koenen - Endepols: Woordenboek. 

Opvoedkunde. 
Roumbouts.: Kath. Paedagogiek 

Elementaire Zielkunde. 
Roumbouts: Kath. Paedagogiek Elementaire 

Zielkunde. 
1 e dl. Opvoeders. 

.. 2e di. Het Kind . 
De la Court en Crijns: Methodiek dl. II. 
Jonkmans en Nieuwenhuis. Handl. NieU\\ 

Taalonderwijs. 
Noyens en Klasens: Nieuwe Schrijfcursu!'. 
G. v. Hees: De School III. 
Bigot: Het Kind. 

Natuurkunde. 
Levison en Frahm: Leerb. der Natuurk. · d 

K :veekschool di. 1. 
di. u. 

Dierkunde. 
Holstvoogd en Delsman: Leerboek' der Dier

kunde. 

Plantkunde. 
Boedijn en Kuperus: Plilntkuncle dl. I. 

di II . 

Scheikunde. 
Lichtenbelt: Beknopt leerb. der Scheikunde. 

Rekenen. 
Jansen en v. Brink: Theorie der Rekenkunde 

Il\et opgaven. 
Bij de Ley: Beknopt leerb. der Rekenkunde 
Bij de Ley: Theorie vraagstukken II. 
Bouwhoff, Lagerwerff en Ritchi: Handelsrek . 

v. Mulo I. 

Wiskunde. 
Wijdenes: Beknopte Algebra dl. II . 
Thijn en Scholtens: Stereometrie . 

Geschiedenis. 
Kleyntjes en de Bie: Het Rijk v1d Tijd . 
Kleyntjes en Huybers: De Lage Landen. 
Haan en Uljee: Ind. Geschiedenis. 
Mollen: Overzicht der Staatsinrichting v 

N.O.I. 
v. Duinen: Ind. Geschiedenis. 
Bont: Geschiedenis ,......, Atlas. 

Aardijkskunde. 
Kwast: Natuurkundige Aardrijkskunde. 
Gescher: Beknopte Wereldgeografie. 
Blonk, Brummelkamp en Fahrenfort: Hoof d

stukken uit de economische aardr. van 
Ned. en NedAndie. 

v. Balen: Kleine Globe met armatuur. 
Bos: Atlas. 

Schrijven. 
Gestel en v.d. Laan: Het Lopend Schrift l. 

II . 

Te ken en. 
Laagland en J;in•:wn : De Tekenles op de 

Kweekschool. · 



Zang. 
Veldkamp: Pract. Muziekleer met Oefenb. I. 

" II. 
Veld,kamp en" Bouman;· Zang,~chool in Lie-

deren I e Bunde!. 
B. J. Douwes: Liederkeur. 
Veldkamp en Bouman: Zang chool in Lie

deren 2e Bunde!. 

Frans. 
Ahn en Moret: De hoofdzaken v.d . Franse 

Spraakkunst. 
Bot en Uiterwaal: Beknopte Franse Spraak-

kunst II . 
Uitten bogaard: Choix de Mots . 
J. A. Brugmans: Sainte Jeanne d'Arc . 
H . Malot: Romain .Kalbris No. 31. (Meulen-

hoff) . 
L' Abbe Constantin. 
Woordenboek Frans-Nederlands. 

Duits. 
Mameren en Oosterkamp: De Asp . Onder

wijzer III. 1931-1932. 
,, ,, ,, ,, III. 1933-1934. 

Moll: Frag1re nte aus moderner Litteratur 
zum Ubersi-tzen I. 

J. H. Schouten: Zeitgenossen di. I. 
Gerzon: Schwere Wnrter. 
Woordenboek Duits-Nederlands . 

Engels. 
H. J. de Maar : English Passages Trans

lation dl. I. 
,, ,, ,, di. II. 

v.d. Poe]: Beknopte Eng. Spraakkunst. 
v. Harte: Words and Idioms. (Muusses). 
Oitenbogaard: Eng. Idioms. 
Breitensteins: A New Eng. Primer II met 

werkboekje. 
Trouws en Wittermans: Eng. Lees- en 

Vertaalstukken. 
Dr. v.d. Veen: Een 100-tal examenopg. 

Eng.-Nederl. 
Miss Rod. 
St. Winifred's or the World of School. 
Woordenboek Engels- Nederlands . 

Handwerken. 
Reuhl-Kroon: Nuttige Hanclwerken vobr 

School en Huis (nieuwste druk). 

Gymnastiek. 
Dobbenga en Claessen: Spel en Athletiek. 

Wil een HIK'er studeren voor Hoofdakte, 
clan kan dat, zonder dat hij de Eur. onder
wijzersakte bezit. 

Hij client clan eerst de Indische Hoof dakte 
te halen, terwijl hij een aanvullend examen 
moet afleggen voor Frans en Duits. Ik moge 
hierbij opmerken, dat de bestaande regeling 
voor de Indische Hoof dakte misschien ge
wijzigd wordt. Na het behalen van de Indi
sche Hoof dakte kan de Eur. Hoof dakte 
gehaald worden. 

Per 1 Augustus a.s. wo,rdt te Bandoeng 
weer een Gouvernements hoofdakte-cursus 
opgericht. Er wordt begonnen met een eerste 
klas, <loch uitsluitend voor de opleiding voor 
Indische H.A. 

In Bandoeng is een hoofdakte-cursus, een 
dagcursus, van het l.E.V. In het algemeen 
worden tot deze hoofdakte-cursus pasge
slaagden voor de Europese L.A. toegelaten. 

In dienst zijnde leerkrachten worden er 
niet geplaatst. De toelating geschiedt door 
het schoolbestuur, terwijl de beursleerlingen 
door het Departement worden aangewezen. 

Voor hoof dakte kan men hi er in In die 
echter een schriftelijke cursus volgen en we] 
die van de S .H.A.C. te Batavia-C. (Dir. Mr. 
W. F. Gonggrijp). Prospectussen zijn aan 
dit adres te bekomen; voor zover voorradig 
kan men die aan ons bureau eveneens ter 
inzage krijgen . 

INGEKOMEN. 

Uit Indie: 
Volledige gegevens ontvingen we van de 

lndustrieschool ,,St. Louisa" van de Johannes 
Gabrielstichting te Soerabaia. 

De school is gevestigd te Kediri, Hoofd
s traat 23 en staat onder leiding der E. Z . 
Dochters van Lidde. 

Van de stichting ,,Risfonds", kantoor: 
Secretariaat A.V.R.O.S. te Medan mochten 
we onze beurzenvragenlijst ingevuld terug 
ontvangen. 

De Bond van Ver. voor Handelsonderwijs 
in Ned.-lndie, Grote-Gombel 37 Semarang, 
zond gebruikelijke boekenlijsten voor de op-. 
lei din gen,· waarvoor door de Ver. exam ens 
worden afgenomen. 

Het R. K. Studiefonds te Soerabaia zond 
ons naar aanleiding van het 10 jarig bestaan 
van dit fonds het jaarvers~ag 1937. Van 
harte kunnen we het Bestuur met dit mooie 
werk van 10 jaren feliciteren en als er onder 
onze Jezers zijn, die behoef te gevoelen zich 
f inancieel voor het studiefonds te in teres-· 
seren, zal de Z.E. Heer Past. Jae. Bruno, 
Tempelstr. 9, denk ik, we! erg blij zijn . 

Uit Nederland: 

Prospectus van de cursus tot Opleiding 
van Apothekersassistenten en analysten ver
bonden aan de J uliana-apotheek te Apel
doorn . Leider apotheker P. A. Fluyt. 

Een rijk gei:llustreerd prospectus ontvingen 
we van het lnstituut St. Louis te Ouden
bosch ( N-Br). Aan dit internaat is verbonden 
een L.S., een U.L.O., een Handelscursus en 
een Bisschoppelijke Kweekschool voor onder
wijzers. 

Van het Stedelijk Gymnasium, Johan van 
Oldenbarneveldt Gymnasium te Amersfoort, 
werd ons het programma voor de cursus 
1937-1938 gezonden. 

De schriftelijke assurantiecursus ,,Enac" 
Hyacintenlaan 27 te Haarlem, zond haar 
prospectus. Duur der opleiding 1 jaar. 

Van de schrif telijke en mondelinge leer
gangen voor Engels L.O. en M.O. van 
G. J. van der Keuken, Botticellistraat 3, 
Amsterdam-Z., ontvingen we een prospectus. 

·Keurige prospectussen werden ons aange
boden door het Pensionaat Villa St.-Marie 
te Neuchatel-Peseur, Zwitserland. Speciaal 
voor jonge meisjes, die de Franse taaJ willen 
leren. Voor zover de voorraad strekt, zijn 
aan ons bureau deze prospectussen beschik
baar. 

Eveneens ontvingen we een keurig ver
zorgd prospectus van Dalton-Hall , Victoria 
Park, Manchester, Engeland. 

BELEEFD VERZOEK ! 

Het is nodig, dat we steeds nauwkeurig 
op de hoogte zijn met alle inrichtingen van 
onderwijs. 

Adresveranderingen, veranderingen in het 
programma. de oprichting van nieuwe onder
wijsinstituten eisen steeds onze aandacht. 

Regelmatig verzenden we clan ook vele 
verzoeken om nadere inlichtingen. 

Het zou ons aangenaam zijn en een groot 
gemak, als ons al deze gegevens ongevraagd 
werden toegezonden . Voorzovcr ze van 

algemeen belang zijn, zullen we deze ge
gevens in het orgaan, waarover we thans 
beschikken, bekend maken. 

Ook privaatlesgevers zouden we willen 
verzoeken ons hun gegev~ns te doen toe
komen. We kunnen clan, "'1'.Jij eventuele aan
vragen, ook hun adres doorgeven. 

Van meerderen kregen we reeds de nudige 
inlichtingen. 

VAN HET BUREAU. 
0 

Bijdragen en abonnementsgelden kunnen 
dadelijk per postwissel overgemaakt worden. 
Verzoeke zeer beleefd het wisr.el nauwkeurig 
en d uidelij k in te vullen en op de ach terzij de 
de nodige gegevens te willen vermelden. 

Speciaal bij het storten van bijdragen zijn 
deze gegevens nodig voor een behoorlijke 
administratie. 

VOOR ONZE ADVERTE2RDERS. 

In ons blad zullen advertenties worden 
opgenomen, die betrekking hebbe/1 op dt> 
stof. die door ons bureau behandeld wordt. 

De inlichtingen, die we aan onze a-linvra
gers doorgeven, moeten zo betrouwbaa1 
mogelijk zijn en ,,schreeuwende" reclame 
kunnen onze advertenties dus niet zijn. 

Wanneer eventueel advertenties ter plaat
sing worden aangeboden, waarvan we de 
zekerheid hebben, dat de inrichtingen , daarin 
genoemd, niet aanbevolen kunnen worden. 
clan houden we ons het recht voor, deze te 
weigeren. 

Meermalen komt het voor, dat men ons 
oordeeJ vraagt over bepaalde inrichtingen of 
cursussen en navraag om inlichtingen moet 
ons in het belang van onze clienten toege
staan worden. 

De inlichtingen worden door ons bureau 
verstrekt aan iedereen zonder onderscheid 
van godsdienstige gezindte. 

De tarieven voor de advert'entiel"· vindt U 
hieronder aangegeven voor een of meer keren 
plaatsing. 

l pag. 
1; 2 pag. 
1; .J. pag. 
1/ 8 pag. 

' /u; pag. 
' / :1'2 pag. 

een- drie- zes-
maal ma al maal 

f 40.- f 37.50 f 35.-
f 22.50 f 21.- f 19.75 
f 12.50 f 11.75 f 11.-
f 7.- f 6.50 f 6.-
f 3.75 f 3.50 f 3.25 
f 2.50 f 2.25 f 2.-

BIJDRAGEN. 

twaalf
maal 

f 30.
f 16.75 
f 9.25 
f 5.25 
f 2.75 
f 1.75 

Z. te P. bijdrage ineens ............... f 2.5C 
I.B. te B. ,, over Nov. '37 ......... ,, 2.5C 
B.T.N. te B. ,, Nov. en Dec. '37 ,, 4.-
U.N. te B. ,, Nov. '37 ........... 5.-

ABONNEMENTEN WERDEN 
GENOTEERD VOOR: 

P.Q.J. v. L. te M.; K.S. te B.; F.M. te M. 
Z. te P.; J. Th. M. B. te B.; F.H. te M. , 
Z. te P.: S. te T.; J.B. te S.; E.B. te M , 
M. te Z.; C. v.d. B. te R.: M.H.M. te M 

VRAGENRUBRIEK. 

In dit gedeelte van het blad zullen allccr 
die vragen opgenomen worden, diJ> van al · 
aemeen belang kunnen zijn. 

De praktijk heeft uitgewezen, dat hel 
meermalen nodig is onze aanvragers op111erk-



~aam te maken op een of meer der volgende 
)ltnten. Nu we langs deze weg vele adspi
·ant-aanvragers kunnen bereiken, willen we 
~r graag gebruik van maken beleefd te 
.rerzoeken: 

'· • l. Juist te adresseren: Studievoorl. Bureau 
v~n •de K.O.B., Tosariweg 57, Batavia-C. 

2. Het adres niet op naam ( M. Hagenaars) 
te steYen. 

3. Postzegel voor antwoord in te sluiten. 
( Inlichtingen worden evenwel gratis 
verstrek~. · 

!. Duidelijk adres van den afzender op te 
geven 

). Be4cnopt en• d~idelijk Uw aanvrage in h ~t 
Hollands weer te geven. 

H.S. te S., 
vraagt inlichtingen omtrent H.I.K.-exa

:nens. 
De HJK.,,examens zijn openbaar: ieder 

:ean dus al extraneus aan het ~xamen 

d~lnemen. 

De examens worden gehouden: schriftelijk 
in April en mor.Ieling in Juni en wel dit jaar 
te Bandoeng en Solo. Men moet zich hier
voor cfanmelden bij den Dir. van 0. en E.; 
~xamengeld f 10.---. 

i\.v.S. te S., 

vraagt naar de examens in Nederland. 

3. De toelatingsexamens voor de H.B.S. 
zijn in Juni en Juli. (Voorbeeld: H.B.S. 5 
Woerden in 1936 16 en 17 Juli). Ikwou 
hier graag bij opmerken, dat een bewijs 
van toelating tot een Indische H.B.S. ook 
geldig is voor Nederland. 

4. Eindexamens H.B.S. worden gehouden 
van Juni t/m half Juli. 

P. te M., 
vraagt nadere inlichtingen omtrent een 

bericht in de bladen over de gelijkwaardig
heidsverklaring der H.B.S. 3 j. voor jongens 
van de C.A.S. te Batavia-C. 

Deze berichten zijn in zoverre juist, dat 
het besluit in aangehaalde vraag genoemd, 
werkelijk van het Departement is uitgegaan. 
Het blijkt echter op een vergissing te be
rusten en het besluit is clan ook reeds in-
getrokken. -

Leedingen van deze H.B.S. 3 j. kunnen 
dus zonder examen niet overgaan naar de
zelf de klas ener Gouvernements-Mulo. 

R.S. te W., 

vraagt inlichtingen over de Hollands ln
landse School. 

Tot een H.I.S. warden toegelaten: 

a. Kinderen van adellijke afkomst, 
b. ,, hoge priaji' s, 
c. 

De H.I.S. telt 7 leerjaren en kinderen, die 
de 7e klasse doorlopen hebben, gaan ge·woon-
lijk via de voorklas naar de Mulo. · 

Voor de betaling van schoolgeld gelden 
dezelf de bepalingen als voor de Europese 
school. De leerlingen zijn ingedeeld in 8 
categorien, waarvan de 8e categorie de laag
ste betalingsklasse aangeef t. 

De 8e categorie is die, waarvan het in
komen der ouders minder dan f 1200.- per 
jaar bedraagt. Voor het eerste kind wordt 
clan f 2.40 per maand betaald. voor het 
tweede f 1.20, voor het derde f 0.60 en voor 
het vierde f 0.30. 

De vergoeding voor leermiddelen hangt af 
van de klasse, waarin de kinderen geplaatst 
zijn en is voor alle groepen hetzelfde. Per 
maand bedraagt 't leermiddelengeld in de 
1 e klasse f 0.06; in de 2e f 0.18; in de 3e 
klas f 0.24 in de 4e f 0.30; in de 5e en 6e 
f 0.36 en in de 7e f 0.42. 

Alleen in zeer bijzondere gevallen wordt. 
en clan alleen nog voor de vier hoogste klas
sen, schoolgeldvermindering of vrijstelling 
gegeven. 

Een advies hieromtrent gaat van het hoofd 
der school via den Regent, de Europese 
schoolcommissie, de Inspectie naar den Di
recteur van Onderwijs en Eredienst. 

Om toegelaten te worden moet men zich 
opgeven in April of Mei bij het Hoofd van 
de school. Die neemt echter geen leerlingen 
aan. maar stelt alleen een lijst met gegevens 
samen en zendt die, voorzien van zijn advies 
naar de schoolcommissie. 1. Toelatingsexamens voor de Mulo (Ulo) 

in Nederland worden ' niet afgenomen. 'd. 

waarvan de ouders een Wes
terse opvoeding hebben genoten, 
van overheidsdienaren, die een 
salaris ontvangen van minstens 

Bij de aangifte is het gewenst mee te 
nemen een legitimatiebewijs door den be
trokken wij kmeester getekend. Verd er het 
benoemingsbesluit van den vader van den 
1eerling en het belastingbiljet. 

f 35.-, 
2. De mulo-eindexamens: het schrif telij k 

gedeelte is in J uni, terwijl het mondeling 
valt in' Juli en zo nodig in Augustus. 
Aangifte gewoonlijk 2e helft van Maart. 

e. van particulieren met een mi
nim umsalaris van f 50.---. 

• •• ~---I De Zwitserse School met individuele opleiding 

DEELNAME IEDEREN DAG MOGELIJK 

EINDEX, GYMN .. H.B. S EN HANDELSDIPLOMA 

Diploma's in Holland erkend. 

Voorbereidingscursus voor Hollanders voor het 
toelatingsex. T echn ische H ogescl:lool Zurich. 

NIEUWE OPLEIDING VOOR JONGE VROUWEN 
Eenjarige cursus met als doel vorming als vrouw en opleiding 

tot beroepsbezigheden als arts. ass.. ex. onder staatstoez., opl. 

in anat., physiol., verbandleer, psycholog , administr. en talen. 

I N S'T I T U U T M I N E RV A, Z U R I C H 
Vraagt prospectus en Hollandse referenties. 

·l~------------------------1· 

INITIIIJIJT SCHOEVERS, 
BATAVIA-CENTRUM 
SCOTTWEG tt TEL. WL. 3333 

Stcnografie, Nieuw Groote, directe methode. 
Machineschrijven, 10 ,·inger-systeem, blinde 
toetsen, rhythmiscb. 
Tachografie (de 'i.~ed. snelschrift-machine). 
Talen: N ederlands, Engels, Duits, Frans. 
Kantoor opleiding proef kantoor. 
Boekhouden. 
Spreekuren 9-12 en 5-7. 
Vraagt prospectus. 
Schriftelijke lessen in: 
Boekhouden, N ederlands, Engels, Duits, Frans, , 
Stenografie. 
Zendt 10 cen(s-postz~gel voor proefles. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Abonneert U op • · • • : STUDllEVOOHLllCHTllNO : 
! van de K.O.B. in Ned •• Indie ! 
• • • · Abonnementsprijs f 2.- per jaar bij vooruitbetalinQ. • 

• • + Voor donateurs van het Studievoorlichtingsbureau: gratis. • • • + ., REDACTIE EN ADMINISTRATIE: + 
+ "' TOSARIWEG 57 - Batavia-C. Tel. Wl. 5267. + • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



,,iJ~'~ 
HOOFDKANTOOR: RUSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILIALEN: SUMATRAWEG 50, TEL. 3322 . WELT. 

MATRAMANWEG 167, MR. CORNELIS 
Bl·NNENWEG 2, BUITENZORG 
BODJONG 51, SEMARANG, TEL 1996 

'• '• 

• 1.,V 

" 
Stenografie nGrootea:J N ederlands en. Moderne T ~1en. 
Machinescbrijven, T alen, H andelscorrespondentie, Boekhouden. 

Reclame-Tekenen, Boon1zaken. 
,. 

Onder d.ezelf de Leiding: 

Onderwijsbur.eau ,,EXCELSIOR" 

V oor schrif telijke I es.sen in : 

Boekhouden, T alen, Handelscorrespondentie, Mulo A, £en

voudige Handels-opleiding, Kleinan1btenaarsexamen, Stenografie. 

INTERNAAT EXTERNAAT 

• • ' • • • t ' • ~ I , . ' ~ t ' I ' , ' , -

liELECTROTECHNISCHE SCH·OOL ii , 
Opgericht 1931. Djaga Monjet 2 - Batavia-C. (tel. 732 W.) 

(lnrichting voor E.lectrotechnisch Ambachtsondecwijs) 
Besluit v.d. Directeur van 0. & E. van 25 Mei 1935 

No. 16473/ B. 

T weejarige Vakschool voor Meisjes 
M. U. L. 0. voor Meisjes 

Lagere school en Frobelschool 

Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BATAVIA. 
Opleiding voor Electromonteur (duur 4 Semester:s) 
Opleiding voor Radiomonteur (duur 1 Semester 
na behaald diploma Electromonteur). 

met filialen Theresia-school aan den Theresia
kerkweg (Gondangdia) 

Eis toe la ting: eind lagere school met voldoende voor 
REKENEN en NEDERLANDS (opleiding ·A). 
Voor H. B, S. & Mulo abiturienten, opleiding B. H. C. S. Maria.school 

De Hoofden der scholen zijn elke Donderdag van half 
vijf tot half zeven voor ouders en verzorgers te spreken. 

· Prospectus bij aanvraag gratis. 
Vraagt inlichtingen bij den Directeur. . 

DE OVERSTE. . { t AUGUSTUS II AANVANG ' NIEUWE CURS US 1 FEBRUA.~ 

Steno 

Mu t o-b ov oog dhoid 
(Mond. en schr.) 

J. A. ~ t H NA A ft 
Stenograaf Volksraad 

en 

Leraar Gem. M. H. 5. 

Laan Canne 36 - Batavia-C. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . . = • • • • = Adverteert : • • • • • • : . I 
• ID • • • • • ! ShidievOorlichting. i 
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