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DANK. 

Met vreugde verspreid~n we het tweede 
iummer van ons orgaan. 

Van vers~hillende. zijden mochten yve 
>lijken vin i11stemming_ ontvangen naar aan..
eie:l ing v~n het verschijnen van ,,Studie
'oorJichting ". 
, Van ilarte ~nken. we allen vom· hun 
>elangstelling en voor de ontvangen succes-

• vensen. 
Financiele belangstelling kunnen we <Dok 

1iet misse.p en ook daarover kunnen we 
1oorlopig t~reden zijn. Een hartelijk dank 
>ok voor allen, die door bijdrage en/ of 
1bonnement ons hun sfeun verleenden. 

Morele steun is aanmoedigend, f inancien 
:ijn echter onmisbaar. 

Behalve de belangstellenden hierboven ge-
1oemd, mochten we nog een groep bereiken, 
lie even ha")rtelijk welkom is en die we even
eer onze dank niet mogen onthouden. 

Waren de tot nu toe doorgegeven inlich
ingen een kwestie van correspondentie 
·oornamelijk, nu kunnen ,,vakmensen" er hun 
:ritische blikken over la-ten gaan . 

En gelukkig doen ze dat ook en dat niet 
lleen. !!I 

Van meerdere vakmensen mochten we 
iuttige wenken en gegevens ontvangen. En 
lat komt onze aanvragers weer ten goede. 

Bij ~et geven van inlichtingen wordt door 
1ns steeds gestreef d naar de grootst moge
.jke pauwkeurigheid en volledigheid. Aan
ullende gegevens zullen echter de waarde 
ler inlichtingen slechts vermeerderen. 

BEI.£E ER'ZO£~! 

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

Adresve.randeringen, veranderingen in het 
rograwma, de oprichting van nieuwe onder-
1ijsinstituten eisen steeds onze aandacht. 

Regelmatig verzenden we clan ook vele 
erzoeken om nadere inlichtingen. 

Het zou ons aangenaam zijn en een groot 
emak, als ons al deze gegevens ongevraagd 
rerden toegezonden. Voorzover ze van 
lgemeen belang zijn, zullen we deze ge
evens in het orgaan, waarover we thans 
eschikk~n, bekend maken. 

Ook privaatlesgevers zouden we willen 
erzoeken ons hun gegevens te doen toe
omen. We kunnen dan, bij eventuele aan
ragen, ~ hun adres doorgeven. 

Van meerderen kregen we reeds de nodige 
1lichtingen. 

I 

de K. 0. B. • Ned.-lndie 1n 
OP LAGE L Abonnementspdj• I 2.- p. jaac bij voocunbetaling. 

WI. 5267 5000 Donateurs varn het Studievoorlichtingsbureau gratis. 

I EXEMPLAREN 

BOEKHOUDEN M.O. 

Om aan de examens voor boekhouden 
M.O., de akte K XII, te mogen deelnemen, 
is het niet nodig aan bepaalde eisen van 
vooropleiding te voldoen. Een zekere voor
ontwikkeling is natuurlijk zeer zeker gewenst, 
doch prcipaedeuse is niet vereist. Diploma 
H.B.S. of een gelijkwaardig- diploma behoeft . 
dus niet overgelegd te worden. leder, die zich 
dus, wat kennis betreft, geschikt acht om aan 
bet examen deel te nemen, kan zich daartoe 
aanmelden bij den voorzitter der examen
commissie: de Inspecteur van het M.O. te 
Bandoeng of bij het Dep. van 0. en E . te 
Batavia-C. De aankondiging voor deze 
examens wordt gewoonlijk tijdig in de bladen 
bekend gemaakt. 

Hierbij wil ik even aanhalen, dat dit jaar 
voor- het eerst in Indie examen kan worden 
gedaan in Paedagogiek ( aantekening Q). 

Naast een bedrag van f 25.- voor examen
gelden, -client men een gezegelde geboorteakte 
of gezegelde akte van bekendheid en een 
bewijs van goed zedelijk gedrag over te 
leggen. 

.In Indie worden de examens gewoonlijk 
af gen omen te Bandoeng of te Batavia; het 
schriftelijk gedeelte zoveel mogelijk in de 
woonplaats van den candidaat. 

Het examen kan in twee gedeelten worden 
afgelegd, beide gedeelten met een tussen·· 
ruimte van een tot hoogstens 3 jaar. Het 
eerste deel omvat de vakken Staathuishoud
kunde ( Economie), Boekhouden en Bedrijfs
huishoudkunde. 

Het tweede gedeelte omvat Handelsreke
nen, Organisatie en Techniek van de 
Handel en Recht. 

Economie en Recht worden uitsluitend 
mondeling geexamineerd, de andere vakken 
schriftelijk en mondeling. Het schriftelijk 
duurt drie dagen, het mondeling twee dagen 
en hier in Inaie valt het schriftelij:k ongeveer 
in October, het mondeling examen in De
cember. 

De akte K XII geeft bevoegdheid voor 
huisonderwijs, waarbij maximaal 5 leerlingen 
in een club mogen deelnemen. Bezitters van 
een onde.rwijsbevoegdheid kunnen hier in 
Indie bij het M.O. geplaatst worden. 

Het examenprogram met uitvoerige toe
lichting is "bij het Depot van Leermiddelen 
a f 0.90 verkrijgbaar. Ons bureau heeft even..
eens enige exemplaren ter inzage beschikbaar. 
V oor hen, die een beknopter examenprograrn 
wensen, willen we dat hier even aangeven, 
zoals het te vinden is in de wet op het 
Middelbaar onderwijs. 

De eisen zijn clan de volgende: 

A . Boekhouden. Kennis van: 

a. de voornaamste boekhoudstelsels en 
-vormen in gebruik bij productie- en 
verbruiksverhoudingen; 

b. techniek van het boekhouden; 
c. de administratieve statistiek. 

J.J1uk o:;m1ts B at.- lJ 

B. Handelsrekenen. Kennis van het handels
rekenen in zijn gehele omvang, meer in 
het bijzonder van de be.rekeningen, well<e 
betrekking hebben op: 
a. credietverlening; 
b. het· betalingsverkeer; 
c. goederenhandel; 
d . effectenhandel. 

C. Bedrijtshmshoudkunde. Kennis van: 
a. algemene bedrijfseconomisch~ begrip

pen; 
b. organisatie en finantiewezen der on

derneming; . 
c. balansleer. 

D . Organisatie en Techniek van den Handel. 
Kennis van: 
a. de organisatie van dep handel in het 

algemeen en van de instellingen ter 
bevordering van den handel; 

b. de organisatie en de techniek van de 
credietverlening, het betalingsverkeer, 
de goederenhandel, bet transport- en 
verzekeringswezen en de effecten
handel; 

c. ontwikkeling, doel, werkingsfeer en 
werkwijze van enkele voorname groe
pen van ondernemingen in Nederland 
en Ned.-Indie. 

E. Staathuishoudkunde. Bekendheid met de 
beginselen der Staathuishoudkunde. 

F. Recht. Bekendheid met de voornaamste 
bepalingen van het Ned. Ind. Privaat
r@cht, die betrekking hebben op handel en 
verkeer. 

De Indische examencommissie bestaat uit 
een voorzitter: de Inspecteur M.O. en 5 tot 
8 leden. 

De leden zijn 1eraren M.O. of accountants . 
De laatste jaren fungeerden als Ieden de 
heren: W. Alons, J. J. Buning, Mr. E. J. P . 
van Dunne, J. P. H. de l'Ecluse. D . J. Ger
ritsen, Prof. Mr. Dr. A. G. Harthoorn, Drs. 
L. Kort4als, G. J. H. Matthijssen. M . van 
Overeem, Dr. R. E. Smits, A. M . Schoevers. 
Mr. J. L. H. Vossenaar en D . de Zwaan. 

De studie voor deze akte kan schriftelijk 
geschieden. Voor beginnenden mag men de 
studietijd normaal wel op ongeveer 6 jaar 
stellen. Dit hangt natuurlijk af van ijver, 
bekwaamheid, beschikbare tijd enz. 

Mondelinge cursussen hebben we in Indie 
niet. Privaatonderricl;i.t wordt gegeven door 
de heren: 

W. Alons, Mampangweg 34, Batavia~C.; 
Drs. C.F.H . Braun, Sumat.raweg 30, Bat.-C.; 
J. H. P. de l'Ecluse, Batavia-C.; 
E. F. Jahn, Kebon Sirih 94, Batavia-C.; 
Drs. L. Korthals, Villalaan 7, Batavia-C.; 
M. Schaay, Badhuisweg 31, Malang; 
D. de Zwaan, Djokjaweg 75, Batavia-C. 

Voor privaatlessen betaalt men + f 25,,-. 
- f 30.- per maand per wekelijks lesuur: 
het benodigde bedrag voor boeken mag men 
wel op een f 200.- stellen. 



Iemand, die niet in de gelegenheid is, om 
mondelinge lessen te. nemen, zal dus aange
wezen zijn op een schriftelijke cursus, waar 
we alleen in Holland voor terecht kunnen. 

W el wordt schriftelijke Ieiding gegeven 
door J. A. Mijer, Reinierszboul. 22, Soerabaja. 

De voornaamste schriftelijke opleidingen 
in Holland zijn die van: 

·het Instituut voor Handelswetenschappen, 
Rijnsburgerweg 146, Leiden; 

bet lnstituut Kuyper, Reinier Vinkeleskade 61 
Amsterdam; 

bet Bureau tot publ. van Wetenscb. Nieuws, 
Leliegracht 30, Amsterdam; 

het Instituut Harry Moscow, Oosteinde 14, 
Amsterdam; 

het Instituut Groot Nederland, Olympla
plein 61, Amsterdam-Z. 

Over de mondelinge opleidingen in Neder
land uitvoerig een en ander weergeven is 
voor aspirant-studenten in Indie minder 
belangrijk. Voor. hen, die everit ueel in Hol
land zullen studeren, gee£ ik de volgende 
mondelinge opleidingen aan: 

1. R.K. Leergangen, Bossche weg 95, 
Tilburg; 

2. Acad. Opl. te Amsterdam, Rotterdam, 
Tilburg; 

3. Instituut Kuyper, hier1'oven reeds 
genoemd; 

4. Cursus Hugas, v. Hoytemastr 65, 
Den Haag; 

5. Blomer, Biltstr. 10, Utrecht; 
6. Mr. W. J. Witsenboer, 

Galile1str. 132, Den Haag; 
7. Reinderhoff, Sweelinckstr. 108, 

Den Haag; 
8. Frenkel, Rosestr. 64, Rotterdam; 
9. Brands, Schiedamsesingel 92, 

Rotterdam; 
10. J. C. Lagerwerff, Galileistr. 164, 

Den Haag. 

Het ligt natuurlijk absoluut niet in de 
bedoeling om bepaalde reclame te maken voor 
een der genoemde adressen. Ieder kan zich 
nu zelf op de hoogte stellen door het aan
vragen van proeflessen of anderszins. Om 
een vol1edig overzicht te verkrijgen over deze 
studie, mogen deze objectieve gegeven.s niet 
ontbreken. . 

Een lijst van gebruikelijke boeken kap. het 
slot zijn van deze inlichtingeq. Ik wilde hier 
echter bij opmerken, dat een officiele lijst van 
verplichte boeken niet bestaat. Elke exami
nator kan bepaalde studieboeken aanbevelen. 
Het woord ,.verplicht" in deze lijst is clan 
ook aldus op te vatten, dat de stof in deze 
boeken verwerkt, zeker gekend moet worden. 

Boekhouden: 

Verplicht. 
Dr. W. Kreukniet, Practisch Boekh. dl. I~IV 

en Supplement. 
Joh. Bouwman, Leerb. v.h. Boekh. dee! V. 

Aanbevolen. 

Bouwhoff en Lagerwerff, Leerb. v.h. Dubhe] 
Boekh., Supplement. 

J. E. Mulder, Onderwijsleer voor heit Examen 
Boekhouden M.O. 

I}. G. Simon, Kostprijsberekening en Admi
nistratieve fabrieksorganisatie. 

W. Ree en W. F. Zuurdeeg, Het bedrijf en 
de administratie van effecten en bankzaken. 

A. A. D. Bouwhoff, J.C. Lagerwerff, Krediet. 
Boekh. dl. I t/m V. 

Handelsrekenen. 
Verplicht. 

M. van Overeem, Leerb. v. Handelsrekenen, 
dJ. ~-IV met bijbehorende tafels. 

Aanbevolen. 
A. A. D. Bouwhoff en Lagerwerff, Handels

rekenen di. I t/m IV en Supplement 
A en B. 

F. A. Blomer, .G. W. Comello en J. H. A. 
Krediet. Grafische voorstellingen in het 
Handelsrekenen. 

conom1e. 
Verplicht. 

Mr. Dr. M. Spaander, Staathuishoudkunde. 
Bordewijk, Beginselen der Economie. 
Heller. Grundprobleme der volkswirtschaft-

lichen Theorie. · 
Prof. Dr. G. M. Verrijn Stuart, Geld en 

Crediet. 
Het Bankwezen. 
Het Bankwezen i/d. Ned. Kolonien. 

Aanbevolen. 

Prof. J. van Gelderen, Voorlezingen Tropi
sche Koloniale Staathuishoudkunde. 

William Smart, An Introduction - into the 
theory of value. 

Spann, Haupttheorien der Volkswirtschafts-
lehre. 

Heller, Theoretische Volkswirtschaf tslehre. 
Taussig, Principles of Economy. 
Harrley Whithers, The meaning of Money. 
H. A. van Nierop, Schets van het Bankwezen. 
Beaujon, Handel en Handelspolitiek. 
Kaag, Handelspolitiek. 

Jaarverslagen van de Javase Bank en de 
Nederlandse Bank. 

Mr. I. B. Cohen, Hoof dlijnen der Staathuis
boudkunde. 

Mr. L. Lancee, Beknopt overzicht van het 
Ned. Ind. Belastingrecht. 

Bedrijfseconomie. 

Verplicht. 

Dr. C. Huismans, Leerboek der Bedrijfs
huishoudkunde. 3e druk. 

Kleerekoper, Bedrij fseconomie. 
Prof. Dr. N. J. Polak, Enige grondslagen 

voor de f ina~ciering der onderneming. 
Dr. W. Kreukniet en Dr.. B. H. de Jongh, 

Depretiatie.- en Reservefondsen. 

Aanbevolen. 

Dr. B. H. de Jongh, Effecten en Crediet
vormen. 

M. v. Overeem, Het finantiewezen der 
Onderneming. 

H.J. van Arkel, De balans en enige hiermede 1 

verband houdende vraagstukken. 
Scbmalenbach, Dynamische Bilanzenlehre. 
Osbahr, Die Bilanz vom Standpunt der Un~ 

ternehmung. 
Schmidt, Organische Bilanzlehre. 
Gerstner, Bilanz~Analyse. 
Liefmann, Unternehmungsformen. 

,, Kartelle, Konzerne. und Trusts. 
A. A. D. Bouwhof en Lagerwerff, Elementair 

leerboek der bedrijfshuishoudkunde. 

Recht. 
. V erplicJit. 

Kalma, Privaatrecht I en II. 
Mr. H. Polak, Ned. Ind. Privaatrecht. 

Aanbevolen. 
Mr. D . M. Spaander, Handelsrecht. 

T echniek en Organisatie van den Handel: 

Verplicht. 

M. v. Overeem, Organisatie en Techniek 
van den Handel di. 1-11. 

Aanbevolen. 
Cherrington, The elements of marketing. 
Prof. Dr. N. J. Polak, De taak van de tussen

handel. 

MEDEDEELINGEN. 

Stenografie. 
Aan onze mededelingen in ons vorige 

nummer inzake de examYJP,S in stenografie 
kunnen wij nog toevoegeril dat ook de Fede
ratie voor Stenografie ,,Groote" Afd. Ned.
Indie hier te lande examens in sterfogei·afie 
en machineschrijven afneemt. 

Door den Directeur van Ond~rwijfi>1 en 
Eredienst zijn de Inspecteurs van het W.L.O. 
als Gedelegeerden bij de Federatie-leraars
examens aangewezen. Sinds 193(1 ~ invoe
ring van de steno op de Indische Mulo ~ 
zijn clan ook alle leerkrachten, die h~t diploma 
Leraar Stenografie in lndie bchaalden0 door 0 

de Federatie geexamineerd. 
De Federatie~examens worden in Mei en 

November op verschillende plaatsen in lndie 
afgenomen. Een lijst van bij de Federatie 
aangesloten bevoegde leerkrachten in de 
stenografie ( een 46-tal) wordt op aanvraag 
gaarne gratis toegezonden. 

0 
~ 
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Onderwijsbureau ,,Excelsior". " 
Het onderwijsbureau ,,Excelsior" met 

schriftoelijke opleiding vooo Boe~houden0 
Talen, Handelscorrespondentie, Mulo A, een~ 
voudige handelsopleiding, Kleinambteb.aars
examen en Stenograf~e, , dat eerst onder 
le~ding stond van dep. Heer Blokdijk is over
genomen door Instituut .,Blom". ' 

Zij, die hieromtrent inlichting~n inwonnen, 
dienen daar dus rekening mee te houden. 
Zie hiervoor ook de in dit blad voorkomende 
advertentie. 

lnstituut Kuyper. 
Vertegenwoordiger voor Instif:Wit Kuyper 

(instituut v:oor mondelinge en ,schriftelijke 
leergangen in Sociale en Bedrijfswetenschap
pen, Reinier Vinkeleskade 61, Amsterdam-Z) 
is de Heer B. H. Sch.oonenberg, van Neck
straat 5, Bandoeng. 

AANVULLENDE GEGEVf'.NS. 

Accountancy. . 

Aan de Handelshogeschool te Rotterdam, 
de Handelsfaculteit- aan de gemeentelijke 
Universiteit te Amsterdam en de R.K. Hoge
school voor sociaie en economische weten
schappen te Tilburg bestaat gelegenheid tot 
het afleggen van het examen in de Rekening
wetenschap of Accountancy, nadat , met 
goed gevolg het doctoraal examen i9 d-t 
Handelswetenschappen is af g<elegd. Het 1s 
een aanvullend e!Xamen, aansluitend en op
gebouwd op de vol1 dige doctorale studie. 
Men. kan ·niet op een der genoemde h.oger
onderwijsinstellingen studeren voor .,Accoun
tant'', al houdt men bij de keuze der vakken 
er bij voorbaat rekening mee, dat men uit
eindelijk academisch gevormd accountant wil 
worden. · • 

De feitelijke accountantstudie begint dus 
na de doctorale studie, zodat men ' geen 
academisch gevormd accountant kan worden, 
zonder eer~t economisch doctorandus te zijn. 

De gem1dde1de studietijd tot aan het doc,_ 
toi;:aal examen kan op 5 a 6 jaar worden 
gesteld. In Tilburg zelfs een jaar langer, 
omdat- sociologie en ethica hier verplichtend 
zijn. De studie voor academisch gevormd 
~ccountant zal dus gemiddeld wel 7 a 8 jaar 
m beslag nemen. · 

Salarissen van f 400.- zijn voor een 
geroutineerd assistent op een particulier 
accountantskantoor in Indie niet zel<lzaam. 

Voor accountant wordt ook.P?1Je:leid aan 
het bekende lnstituut voor I-fandelsweten~ • 
schappen te Leiden. 
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Paedagogiek voor het examen M.O. 
Boekhouden. 

Voor deze studie warden eveneens ge
bruikt: 
I. G . W. Come'Sto ,,Onderwijsleer voor de 

Schoolakte B~kh. M .O. K XII en Q". 
.I.ly:gave HandeJswetensch. Bibl. Leiden. 

2. Dr. S. Elzinga ,,De grondslagen der 
maatschappij-schooJ". 

Duits. • 
Een bekende cursus voor opleiding Duit::. 

L.O . (en oek voor M.O.) is de schriftelijke 
en mondelinge opleiding van M . H. Flothuis, 
G. Terborgstraat 32 I, Amsterdam-Z. 

0 

STUDEREN MET EEN BEURS. 

Zo gemakkelijk wordt aan een bepaalde 
studie begonnen. Een behoorlijke training, 
een dosis geluk en nog wat capaciteiten 
bovendien, opent de poorten van diverse 
onderwijo1nri~tingen voor de jeugd. 

E en factor , die niet altijd even goed over
w;gen schiJnt te wordcn, is de financiele 
zijde, di~ aan de studie vastzit. De vraag 
l\aar financiele '1ulp bij studie en opleiding 
wordt 0 dan ook herhaaldelijk gesteld. 

Betref t zulks het geven van inlichtingen 
voor Hollandse studiebeurzen, dan is nien 
nogaJ gauw klaar. In de gids ,,Studiebeurzen" 
uitgegeven bi; J. Muusses te Purmerend tegen 
de prijs van f 1.50, vindt men alles, wat In 
HolJand op dit gebied bestaat. 

Men mene echter niet, da.t men door aan
schaffing van dit werkje reeds over de nodige 
studiecontanten in de vorm van een beurs 
kan beschikken. Het verkrijgen van een beurs 
is niet zo · gemakkelijk, hoe groat ook de 
beurzenverzameling in dit werkje is. 

Inlichtingen geven omtrent beurzen in 
Indie is in zoverre eenvoudiger, orndat het 
aantaJ fondsen veel geringer is. In de af
gelopen weken heb ik naar aanleiding van 
diverse aanvragen de ·nieuwste gegevens 
verzameld op dit gebied en gaarne wil ik die 

• voor onz<!'l Jezers vastleggen in ,,Studievoor
lich ting". Alie gegevens zijn nog niet binnen
gekomen en die kunnen dus later geplaatst 
worden. De beurzen clan, waarvan we de 
bepalingen en voorwaarden mochten ont
vangen of die we nog wachtende zijn, zijn 
de volgende: 
I. Gouvernements studiebeurzen. 
II. ,, studietoelagen. 
III.' Studiefonds van Kesteren te Bandoeng. 
lV. Studiefonds van het Indo-Europees 

Verbond, te Batavia-C. 
V. Stichting ,,Risfonds" te Medan. 
VI. Vcreniging ,,Studiebank", Bcitavia-C. 
VII. Studiefonds A.M.S.-af cl. B. te Djokja. 
VIII. Studiefonds ,,Darrnoworo", Djokja. 
IX. Van Lith Stichting, Moentilan. 
X. Studiefonds Mangkoen~garan, Solo. 
XI. K.W. III fonds te Batavia-C. 
XII. Beurs ,,Palang Doewa", Batavia-C. 
XIII. K.3.B.-studiefonds te Batavia-C. 

Een kleine uitbreiding zal misschien deze 
lijst nog krijgen. · 

1. Gouvernementsstudiebeurzen. 
Deze beurs is bekend als de z.g. college

geldbeurs, omdat deze tegemoetkoming het 
bedrag van het collegegeld ener Hogeschool, 
lijnde f 300.-, bedraagt. 

Dit bedrag van f 300.-, wordt niet aan 
belanghebbende uitbetaald en wordt tussefl. .. 
tijds niet verstrekt. De beurs geldt slechts 
voor een jaar; terugbetaling is niet nodig en 
het aa1$tal dezer beurzen wordt jaarlijks door 
het Dep. •,a,stgesteld. 

Deze beurs kan men dus alleen krijgen als 
men wil gaan studeren of reeds studeert aan 
een Hogeschool, speciaal in Indie. 

a. De eerste studenten komen dus van een 
Middelbare school. Willen ze in aan
merking komen voor een beurs, clan 
moeten ze onvermogend zijn en op hun 
eindcijferlijst gemiddeld ten minste 8 
hebben. 

Het gezegelde verzoekschr.ift moet v66r 
10 Juli ingediend worden bij den Direc
teur van 0. en E. Ze hebben over te 
leg gen: 

1. hun cijferlijst. 
2. hun rapportcijfers van het laatste jaar. 
3. een advies van den Directeur der 

inrichting omtrent aanleg, gedrag, 
ijver en persoonlijke eigenschappen 
van den student, waarbij ze geplaatst 
zijn in volgorde van voorkeur. 

4. een verklaring van den betrokken 
Regent voor Inhcemsen uit de provin
cies West-, Midden~ en Oost-Java, 
dat geen collegegeld betaald kan 
warden, doch we! de verdere studie
uitgaven ( kostgeld, boeken en instru · 
menten) . 

5. een opgave van alle inkomsten der 
ouders c.q. verzorgers (belastingbil
jet); hoeveel kinderen ten hunnen 
laste zijn en wat die kosten aan 
schoolgeld, leermiddelengelden en 
eventueel kostgeld. 

Voor de vlotte afwerking is het 
nodig dadelijk alle bescheiden bij het 
verzoek over te leggen, speciaal die 
onder 4 en 5 genoemd. 

b. Collegegeldbeurzen kunnen ook verkre~ 
gyn worden door reeds ingeschreven 
begaafde studenten, die tenminste een 
examen met gunstig gevolg hebben af ge
legd. Het aantal dezer beurzen wordt ook 
door het pep. va~tgesteld. 

Het gezegelde verzoekschrif t moet hier 
warden ingediend door tussenkomst van de 
betrokken Faculteit en wel voor de RechtsM 
hogeschool en de Geneeskundige Hogeschool 
v66r 1 Aug. en voor de Technische Hoge~ 
school v66r 15 Juli. 

Men moet opgeven, hoe lang men reeds 
als student is ingeschreven, welke examens 
men met goed gevolg heeft afgelegd en een 
verklaring overleggen omtrent de vermogens
toestand en een advies van de Faculteit; als 
onder a. 3, 4 en 5 dus. 

De beurs geldt zowel voor mannelijke als 
vrouwelijke studenten. 

II. Gouviemementsstudietoelagen. 

Reeds studerenden aan een Hogeschool in 
Indie kan in bijzondere gevallen een finan
ciele tegemoetkoming verl~end worden in de 
vorm van een studietoelage. 

Deze toelage wordt verleend aan studeten
den, die niet meer in staat zijn op eigen 
kosten de studie voort te zetten. Ze moeten 
begaafd zijn, zodat het te betreuren zou zijn, 
als ze voor verdere studie verloren gingen. 

De beurs kan dus ten alien tijde, als de 
omstandigheden ongunstig zijn geworden, 
warden aangevraagd. Niet dus door hen, di<> 
reeds aan het begin der studie f inancieel 
onvermogend zijn. 

De beurs kan aangevraagd worden door 
studenten van beiderlei kunnen en terug
betaling behoeft niet te geschieden. Het 
bedrag hangt af van de financiele omstandig
heden en wordt maandelijks door tussen
kornst van den secretaris van de Hogeschool 
aan belanghebbende. uitbetaald. 

Het gezegelde verzoekschrift moet door 
tussenkomst van de Faculteit ingediend wor
den bij den Directeur van 0. en E. Alie 
omstandigheden, die tot financleel onver" 
mogen voerden, moeten nauwkeudg opge" 
geven warden, zodat onderzoek en bepaling 
van het bedrag goed mogelljk ls. 

VRAGENRUBRIEK. 

In dit gedeelte van het blad worden alleen 
die vragen opgenomen, die van algemeen 
belang kunnen zijn. 

De praktijk heeft uitgewezen, dat het 
meermalen nodig is onze aanvragers opmerk
zaam te maken op een of meer der volgende 
punten. Nu we langs deze weg vele adspi
rant-aanvragers kunnen bereiken, willen we 
er graag gebruik van maken beleef d te 
verzoeken: 
1. Juist te adresseren: Studievoorl. Bureau 

van de K.O.B. , Tosariweg 57, Batavia-C. 
2. Het adres niet op naam (M. Hagenaars) 

te stellen . 
3. Postzegel voor antwoord in te sluiten. 

(lnlichtingen worden evenwel gratis 
ver$trekt). 

4. Duidelijk adres van den afzender op te 
geven. 

5. Beknopt en duidelijk Uw aanvrage in het 
Hollands weer te geven. 

M.G. te A., 
vraagt inlichtingen over het lidmaatschap 

en de examens van de Ned. Ind. Vereniging 
van Leraren in het Boekhouden. 

Lid van deze Vereniging kan men worden, 
als men in het bezit is van de middelbare 
akte K XII met 9antekening Q. De.zelfde 
voorwaarde als in Nederland dus. Bovendien 
eist de ballotage in Indie een langdurige 
praktijk als zelfstandig boekhouder. Secretaris 
der Vereniging is: J. F. Staverman, Darmo-
boulevard 11, Soerabaia. ' 

De vereniging kent slechts een examen, 
het praktijkexamen, dat gelijkgesteld is met 
het lndische ,,B" examen. 

Ieder halfjaar (Juni en December) worden 
exarnens boekhouden en handelscorrespon
dentie (Nederlands, Frans, Duits, Engels en 
Spaans) af gen omen in Batavia, Bandoeng, 
Semarang, Djokja, Malang en Soerabaia. 

In kleinere plaatsen kan, bij tijdige aari.
vraag, examen worden afgelegd ten overstaan 
van een B.B. ambtenaar. Verzoeken tot het 
afleggen van dergelijke examens dienen 
minstens 4 maanden van te voren te warden 
gericht tot het Secretariaat der Vereniging. 

De beoordeling van het examenwerk heeft 
te A'msterdam plaats; de administratie van 
het examen geschiedt in Indie. 

A. te B., 
vraagt naar tijdschriften voor Stenografie. 

l. De ,,Groote" schrijver; maandblad van de 
Federatie voor stenografie ,,Groote". Met 
bijvoegsel: De Indische ,, Groote" schrij
ver . Adres van verzending in Nederland: 
Bureau Federatie, Randwijcklaan 39, 
Randwijck, Amsterdam-Z. 
Adres Indie: Secretariaat Federatie voor 
Stenografie ,,Groote" afd. Ned.-Indie, 
Laan Canne 36, Batavia-C. 

2. St. Genesiusblad, · orgaan van de R.K. 
Bond van ,.Groote" schrijvers ,,St. Gene
sius". Secretariaat ,,St. Genesius" St. 
Catharinastraat 32, Eindhoven. 

B.S. te T., 
vraagt over terugbetalen van' collegegelden 

aan de Rechtshogeschool te Batavia-C. bij 
plotseling vertrek naar Europa of andere 
bijzondere omstandigheden. 

In art. van het Reglement van de R. H. 
vindt men deze vraag uitvoerig beantwoord: 

( 1) Indien door omstandigheden, on
afhankelijk van de wil van den betrok
kene - ter beoordeling van de Faculteit 
- van geen of slechts van een deel der 
lessen, waarvoor collegegeld is betaald, 
gebruikt is gemaakt geworden, kan de 
Directeur van 0. en E. bepalen, dat het 
gestorte bedrag geheel of gedeeltelijk 
wordt terugbetaald. 



(2) Wanneer een student, aan wien 
is vergund het collegegeld in termijnen 
te betalen, door de in vorig lid bedoelde 
omstandigheden genoodzaakt is de studi~ 
te staken, kan hij door dezelf de autoriteit 
geheel of gedeeltelijk worden ontheven 
van de verplichtingen tot betaling van de 
nog niet verschenen termijnerl. 

( 3) Aan verzoeken :van de if!,, 1 ste en 
2de lid bedoelde studet!ten om hernieuwde 
inschrijving, hetzi,i aan dezelf de, hetzij 
aan een andere hogeschool, kan ge:en 
gevolg worden gegeven, tenzij ten ge
noege van den Voorzitter der betrokken 
Faculteit is aangetoond, dat het terug
betaald clan we! kwijtgescholden college
geld bij den Secretaris der Hogeschool of 
in 's Landskas is gestort. 

( 4) Van de verplichting tot deze 
aanzuivering kan in bijzondere gevallen 
door den Directeur van 0. en E. ont
heffing worden verleend,_ met dien ver
stande, dat geen student tot het laatste 
examen wo1dt toegela ten. tenzij ·ten 
genoege van de Faculteit is aangetoond, 
dat voor hem i 1 totaal 4 Y f JOO.~~ aan 
collegegeld in 's Lands· kas is gestort. 

B. te P., . 
vraa,gt naar een fabriek voor natuurkunde

instrumenten hier in Indie en naar een filiaal 
van de firma Tamson hier te lande. 

Fabrieken speciaal voor het vervaardigen 
van natuurkundige instrumenten heeft men 
hier op Java niet. 

In Bandoeng is echter een leergang van 
de Vereniging voor de opleiding van instru
mentmakers en glasblazers aan de Technische 
Hogeschool. De cursus wordt gegeven iJ1 het 
Bosscha Laboratorium van de T.H. Leraar
administrateur J. V. van Gelderen. 

Hier worden instrumenten aangemaakt 
volgens tekening en ook gerepareerd, zowel 
vo"Or gouvernementsinstellingen als voor par
ticulieren. 

Het filiaal van de f irma Tam son ult Uen 
Haag (Nieuwstraat 7-9) is al enige jaren 
geleden opgeheven en alle handelszaken 
worden thans door het kantoor te Den Haag 
zelf geregeld. 

INGEKOMEN. 

Uit lndie. 
De nieuwste gegevens mochten we ont

vangen voor de opleiding van onderwijzer (es) 
en Chin. onderwijzer (es) aan de Holl. Chin. 
K weekschool te Batavia (Mr. Cornelis). 

Eveneens ontvingen we de gegevens voor 
de onderwijzersopleiding ( K.S.-dipl., H.I.K., 
H.C.K. en Europees onderwijzer) van de 
R.K. Centrale Kweekschool van het Xaverius., 
College te Moentilan. 

Van de Cultuurschool te Malang werd ons 
het programma gezonden voor het leerjaar 
1937-1938. 

De Hogere Burgerschool ,,St. Angela" met 
3-j. cursus voor meisjes van de E.Z. Ursu
linen te Bandoeng zond het programma van 
de cursus 1937-1938. 

Gegevens werden verkregen over de op
leiding voor candidaatnotaris van de Ned. 
Ind. Cursus voor Handel en Notariaat te 
Semarang. ( Pendrian 77). 

Prospecti werden toegezonden door In
stituut ,,Schoevers", Scottweg 11, Batavia-C., 
bevattende gegevens omtrent mondelinge 
en schriftelijke opleiding voor Stenografie, 

, Machineschrijven, Tachotypie, Handelscor~ 
respondentie, Boekhouden en Talen. 

We ontvingen een prospectus van ,,Stema", 
instituut voor Stenografie ,, Groote" en 
Machineschrijven, Secretarieweg 2, Bata
via-C. 

Propectussen werden ontvangen van de · 
Electrotechnische school, Djaga Monjet 2, 
Batavia-C., waar opleiding plaats heef t voor 
electromonteur en radiomonteur. 

Uit Holland. 
Prospectussen werden ontvangen van: 

de gemeentelijke zeevaartschool ,,Willem 
Barentsz. school" te Terschelling , 

de Middelbare Technische School te Haarlem 
met boekenlijst voor de cursus 1937-1938, 

de Middelbare Kunstnijverheidsschool te 
Maastricht, 

het St. Aloysius-College, Oostduinlaan 50, 
Den Haag, 

het Mijzieklyceum, ,Albert Hahnplantsoen 2, 
Amsterdam-Z., 

de Kweekschool voor Lichamelijke Opvoe
ding, Meezenlaan 54, Den Ha!')g, 

de Opleidingscursus van Montessori~leer
krachten, Duinweg 6, Den Haag, 

de !< ath. Opvocdingscursus voor Mont~s
sorileerkrachten, Groesbeeksche weg 27, 
Nijmegen, 

de Rotterdamsche N otariaatsschool, Scheep
makershaven 60, Rotterdam, 

het Gymnasium Erasmianum, V redehofweg 
64, Rotterdam, 

het Amsterdamsch Conservatorium, Bach
straat 5, Amsterdam-Z. 
Schriftelijke cursussen: 

de Hoof daktecursus ,,Petrus Canisius", 
Hatertse weg 55. Nijmegen, 

de cursus voor Engels L.O. en M.O. A van 
Dr. L. Verkoren te Ede (Gld)., 

de cursus ,,Tubantia" te Almelo voor Frans 
L.O. en M.O. A , 

bet Instituut Kuyper voor schriftelijke en 
mondelinge leergangen in Sociale en Be
drijfswetenschappen, 

de Vereniging Opleiding Staatsexamen, 
Linnaeusparkweg 183, Amsterdam-0, 
schriftelijk en mondeling. 

VOOR ONZE ADVERTEERDERS. 

In ons blad zullen advertenties worden 
opgenomen, die betrekking hebben op de 
stof. die door ons bureau behandeld wordt. 

De inlichtingen, die we aan onze aanvra
gers doorgeven, moeten zo betrouwbaar 
mogelijk zijn en ,,schreeuwende" reclame 
kunnen onze advertenties dus niet zijn . 

W anneer eventueel advertenties ter plaat
sing worden aangeboden, waarvan we de 
zekerheid hebben, dat de inrichtingen, daarin 
genoemd, niet aanbevolen kunnen warden, 
clan houden we ons het recht voor, deze te 
\;,1eigerc;1. 

Meermalen komt bet voor, dat men on:; 
oordeel 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 advertenties vindt U 
hieronder aangegeven voor een of meer keren 
pJaatsing. 

een- drie- zes-
ma al ma al maal 

1 pag. f 37.50 f 35.-
1/ 2 pag. f 21.- f 19.75 
1/4 pag. f 11.-
l /p, pag. 

I I]{) pag. 
1 / "') .,_ pag. 

VAN HET BUREAU. 

Bijdragen en abonnementsgelden kunnen 
Jadelijk per postwissel overgemaakt worden. 
Verzoeke zeer beleef d het&issel na-uwkeurig 
en duidelijk in te vullen e\{ op de achterzijde 
de nodige gegevens te willen ver:ne!den. 

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

BIJDRAGEN. 
'J 

Het is voor ons onmogelijk steeds in een 
uitvoerig schrijven onze welgemeende dank 
te betuigen aan hen, die ons financiele steun 
verleenden. 

Zoveel mogelijk echter zenden we daar
voor steeds een drukwerk, dat onze dona
teurs, naar ik hoop, als even harlelijk bedoeld 
willen beschouwen als een persoonlijke dan;c
betui ain g. 

Gaarne vermelden we ecWl:er rde gestort~ 
bedragen hieronder nogmaals ter verant
woording. 

U.N. te B., Sept. en Oct. 1937 f 
Dr. T. te B., jaarlijkse bijdra~e ,, 
I.C. te D., jaarlijkse bijdrage .... .. 

10.-
5.-
5.-

E.Z. te P., jaarlijkse bijdrage ..... . lt 5.--
K.S.F. te F., jaarlijkse bijdrage .. . 
Mgr. B. te P., jaarlijkse bijdrage ,, 
F. te P., jaarlijkse bijdrage ......... 
K.S.B., te M., jaarlijkse bijdragP ·" 
M.A. te S., bijdrage ineens ......... 
KO.B. afd. M., 3e kwartaal 1937 ,, 
U.P. te B., over Sept. en Oct. 1937 11 , 

U.K. te S., over Nov. 1937 ......... 
v.d. K. · te B., 4e kw.artaal 1937 11 

B.T.N. te B., Sept. en Oct. 1937 11 

C.K. te M., jaarlijkse bijdrag-e .... .. 
Z.L. te B., bijdrage ineens ....... .. 
F.J.O. te B .. over Aug., Sept., Oct., 

Nov. i 937 .. . . . . . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . . 
11 

5.-
5,.---
5.-

12.-
5.-· 
2.25 
5.-
2.50 
3.-
4 .-
5.-
3.-

2.~ 

Abonnementen werden genoteerd voor: 

A. V. te B.; Dr. T. te B.; K. te B.; I. B. 
te B.; C. M. te B., (2 X); I. C. te D.; I. S. 
te B.; U. N. te B. (2 X ); N. de M. te S.; 
K.B.G. te B.; U. P. te B.; A. v.d. K. te B.; 
J. H. te B.; A. S. te D.; E. Z. te P.; U. K. 
te S.; U. D. te S.; Mgr. B. te P.; S. L. te A.; 
S. V. te B.; F. te P.; K.S.B. e M.; E. Z. 
te B.; F. te M.; S. F. te M.; E. Z. v. L. te K.; 
B. te B.; .B. te S.; B. te P.; B. v. L. te P.; 
D. te T.; E. Z. , te B.; E. Z. te S.; F. te T.; 
F. te M.; F. te S.; F. te D.; F. te S.; F. te A.; 
F. te M.; F. te M.; F. te S.; B. te S.; D. L. 
te B.; U. M. te B.; Z. v. V. te P.; Z. v. L. 
te P.; E. Z. te K.; E. Z. te M.; U: te B.; 
B. K. te B.; B.T.N. te B.; P. te M.; P. te A.; 
Mgr. M. te P. P. te M.; K.S.B. te B.; K. 
te D.; 0. S. te B.; J.S.H.O. te S.; V. te B.: 
M.B.C.S. te B.; B. te S.; B.C.B. te S.; J. C. 
v. E. te S.; M.M.K. te M.; G. J. v.d. V. te 
M.; J.A.S. te B.; F. G. te T.; Ch. E. v.d. 
B. te B.; F. te P.; E.D.L. te S.; J. M. v.L. 
te M.; E. S. te B.; S. F. te F.; Z. te P.; 
I. S. te M.; F. M. te P.; B. te P.; I. te G.; 
N. te D.H.; L. en T.O. te N.; K. S. te N.; 
I. V. te D.H.; S. T. te N.; B. te D.; Z. A. 
te B.; A.T.H. te B.; z;. L. te ~.; 7. M. te 
Bs. A.A.; C. K. te M.; L. te S.L.; N. C. v. 
T. te S.; P. de N. te M.; A. M. v.d. K. te M.; 
F. W. te M.; B.V.C. te B.; F.J.O. te B . 
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Zo juist verschenen.· 

ENCYCLOPEDISCH WOORDENBOEK .. . 
VOOR 

0 • 

GROOT NEDERLAND 

• 

' 

() 

DOOR 

K. ter Laan, met medewerking van H.J. J. Wachten, pr,. voor het katholieke gedeelte . 

Gebonden in zwaar kunstleder met gekleurde marmersnede f 3.50 

Voor Uw STUDIE UW KANTOQR · UW HUISKAMER 
EEN GLOEDNIEUWE ENCYCLOPEDIE VOOR HET NEDERLANDSE VOLK TEGEN SPOTGOE.DKOPE PRUS! 
(,:\eze. voortreffelijke encyclopedie, waaraan ruim vijf jaren werd gewerkt, is samengesteld door K. ter laan, terwijl ~e 
aute r de gewaardeerde medewerking heeft gehad van den Heer H. J J. Wachters, Pr. voor het katholieke gedeelte. 
Dit boek is geen vertal ing van een of andere buitenlandse encyclopedie, maar een oorspronkelijk geheel nieuw opge
zet werk. Het is een algemeen woordenboek, dat van meer dan 30.000 artikelen op duidelijke wijze de verklaring geeft. 
el vind~ antwoord op tal van vragen op het gebied van Economie, Geografie, Historie, Politiek, Vreemde woorden 
en Uitdrukkingen e.nz., enz , kortom alles wat ons Nederlanders interesseert en is daardoor tevens een Historisch en 

• Geografisch woordenboek voor Nederland en lndie geworden. 
Het moet onmisbaar zijn voor iedereen, zowel voor particulieren als voor leraren, Onderwijzers, Kantoormensen, Stu
denten, Scholieren enz, ja het 1ls met recht een boek voor elken beschaafden Nederlander, die over genoemde onder-
werpen nader wil worden ingelicht. · 
Het• Encyclopedisch woordenboek voor Groot Nederland is ook een .,index" op Uw grote Encyclopedie van 15 of meer 
delen. Het moet altijd bij de hand zijn om direct iets op te zoeken wat U of Uw huisgenoten onbekend is, wanneer 
U Uw krant, boek of tijdschrift leest en omdat het handzaam, zo volledig en zo goedkoop is, gelieve U niet te verzuimen 
dit standaardwerk direct aan te scha~fen. Een Geschenk voor jong en oud. 

- .. 

N. V. VIRIBUS UNITIS -
~ 

-

G'ROO,T KLOOSTER. 
Noordwijk 29 - Batavia-Centrum 

INTERNAAT EXTERNAAT 

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

Lagere school en Frobelschool 
met filialen Theresia-school aan den Theresia

kerkweg (Gondangdia) 
H. C. S. Mariaschool 

BATAVl A SOERABAJA 

INSIIIIJIJI StBOEYERS, 
BATAVIA-CENTRUM 
SCOTTWEG tt TbL. WL. 3333 

Stenotirnfie, Nieuw Groote, directe methode. 
Machineschrijven, 10 vinger-systeem, blinde 
toetsen, rhythmisch. 
T achografie (de. Ned. snelschrift-machine). 
Talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans 
Kantoor o pleiding proef kantoor. 
Boekhouden. 

.. ~ De Hoofden der scholen zijn elke Donderdag van half 
vijf tot h91f zeven voor ouders en verzorgers te spreken. 

Spreekuren 9-12 en 5-7. 
V raagt prospectus. 
Schriftelijke lessen in : 
Boekhouden, N ederlands, Engels, Ouits, Frans, 
Stenografie. 

Steno 

M .u l D -~ B V o 8 g d h 8 i ~ 
(Mond. en schr.) 

J. A. ~ ~ H ~ A AR 
Stenograaf Volksraad 

en 

Leraar Gem. M. H. S. 

Laari Canne 36 - Batavia-C. 

DE CV.ERSTE. 
Zendt 10 cenls-postzegel voor proefles. 

=················································! • • • : Adverteert • • • • • • · ID • • • i · StudievoorlichtinQ. 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILIAtEN: SUMATRAWEG 50, TEL. 3322 WELT. 

t , , 

MATRAMANWEG 167, MR. CORNELIS 
B I N N E N W E G 2, B U IT E NZ 0 R G 
BODJONG 51, SEMARANG, TEL. 1996 

· } 

., 

; I 

Stenografie ,,Grootea~ N ederlands en Moder·ne T alen. 

Machineschrijven, T alen, H andelscorrespondentie, Boekhouden. 

Reclame-Tekenen, Boomzaken. 
,, 

Onder dezelfde Leiding: 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" . 

V oor schrif telijke lessen in : 

Boekhouden, T alen, Handelscorrespondentie, Mulo A, Een

voudige Handels - opleiding, Kleinambtenaarsexamen, Stenografie. 

INSTITUUT ,,ST. LOUIS" 
AMBARAWA- Midden Java 

MULO-SCHOOL en EUR. LAG. SCHOOL 

Aan beide is een EURO PEES INTERNAAT 
verbonden voor R. K. JONG ENS; tot het 
Lagere School internaat. kunnen V\.'orden 
toegelaten jongens van het 6e en 7 e leerjaar. 

Het geheel staat onder leiding der Broeders 
van Maastricht . 

r;LECTROTECHNISCHE SCHOOL JI 
Opgericht 1931. Djaga Monjet 2 - Batavia-C. (tel. 732 W.) 

(lnrichting voor Electrotcchnisch Ambachtsonder wijs) 
Besluit v.d. Directeur van 0. & E. van 25 Mei 1935 

No. 15473/B. ' 
Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BATAVIA. 

Opleiding _voor Electromonteur (duur 4 Semesters) 
Opleiding voor Radiomonteur (duur 1 Semester 
na behaald diploma Electromonteur). 
Eis toe la ting: eind lagere school met voldoende voor 
REKENEN en NEDERLANDS (opleiding A). 
Voor H.B. S. & Mulo abiturienten, opleiding B. 

Pros.pectus bij aanvraag gratis. 
V: raagt inlichtingen bij den Directeur. 

· { i A au T\J 
AANVANG NIEUWE CURSUS 1 FEBRUARI 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . •-
• Abonneert U op • • • : STlUDIIE\VOORLiCHTllNG -: • • + van de K.O.B. in Ned •• fndic • 

• • + Abonnementsprijs f 2.- per jaar bij vooruitbetalinn. + 
• 6 ~ 
• Voor donateurs van het Studievoorlichtingsbur~au: gratis. + 
: REDACTIE EN ADMINISTRATlE: . : 
+ TOSARIWEG 57 - Batavia-C. Tel. Wl. 5267. ~T • 

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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