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I~ EXEMPLAREN 

BIJ HET VERSCHIJNEN VAN HET 
EERSTE NUMMER VAN 

ONS ORGAAN. 

Het is mij als bondsvoorzitter van de 
K.O.B. een bijzonder voorrecht en een groot 

d "' h 0 geno~r,:;.'tl it"eerste nummer van et rgaan 
• -ei1· • ons Studievoorlichtingsbureau · met een 
enhl woord te mogen inleiden. 

En w. l hieroi.p, omdat ik daarduur m de 
tgelegenheid gesfeld wordt uiting e geven aan 
mijn waardering voor het vele werk, dat in 
het verleden door den heer L. P. Ritchi en 

-momenteel door den heer M . Hagenaars 
verricht is in het belang van een juiste studie
voorliohting.-

De inrichting en de uitbouw van ons 
Studievoorliohtingsbureau eiste veel initiatief, 
veel werkkracht en veel werklust. 

Zeer veel tijd, bijna al hun vrije tijd, __, ' 
ik heb 't dagelijks van nabij meegemaakt ,_ 
hebben beide heren gegeven om ons Studie
voorlichti;...ysbureau zo up to date mogelijk 
te maken. 

Met de bereikte resultaten mogen we clan 
ook tevreden zijn! Ons studievoorlichtings
bureau mag er zijn en 't heeft reeds talloze 
belangstellenden de meest uitgebreide inlich-
tingen kunnen verschaffen. ' 

Toch waren we er echter nog niet! 
Het gtmis aan een eigen orgaan demon

str.eerde zi~h steeds duidelijker. 
Na gezette overweging en vooral na 

nauwkeurige berekening der mogelijke on
kosten, aarzelde de heer Hagenaars dan ook 
niet !anger, de verantwoordelijkheid van de 
uitgave van een eigen orgaan op zich te 
nemen. 

Voor het initiatief van deze uitgave spreek 
ik bier gaarne mijn voile waardering uit. 

lk ben er van overtuigd, dat dit orgaan 
velen de juist_e weg zal wijzen, wanneer de 

raag gesteld wordt: Hoe, waar en in welke 
richtisig zal ik voor mij zelf, voor mijn zoon 
of mijn dochter de plannen voor verdere 
studie tot een goed einde kunnen brengen? 

Moge dit orgaan er clan ook toe bijdragen, 
dat in steeds toenemende mate en in steeds 
breder kring het grote belang van een juiste 
studievoorlichting wordt ingezien. 

Moge door <lit orgaan een veelvuldig ge
bruik gemaakt worden van de vele gegevens, -
die ons Studievoorlichtingsbureau ter be
schikking heef t. 

Onze beste wensen vergezellen deze uit-

gave. J. Th. M .. Rijke 
Bondsvoorzitter van de K.O.B. 
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BIJ DE EERSTE EDITIE VAN 
,,STUDIEVOORLICHTING". 

Het Hoofdbestuur van onze K.O.B. richtte 
het vorig jaar een eigen Bureau voor Studie
voorl'chting op. Dit werk werd toevertrouwd 
aan de e1,l.rgieke leiding van den beer Ritchi, 
thans geplaatst bij de lnspectie van het 
W.L.O. te Medan. 
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Al spoedig bleek. dat zulks goed gezlett 
was, want de belangstelling groeide met den 
dag. De ins telling bleek niet alleen levens
vatbaarheid te bezitten, do-ch het liet zich al 
spoedig aanzien, dat er iets uit groeien zou. 

De werkzaamheden breidden zich gestadig 
uit en hulp was dringend nodig: de directeur 
kreeg de handen te vol. 

Zo k ·a1n dan de t::'::,;e!1 ordigc )eider iP 
·de nieuwe .,zaak" en die mocht bet genoegen 
smaken, het zo degelijk opgezette en begon
nen plan verder uit te werken. 

Maar het bureau bouwde zichzelf uit. 
Het aantal aanvragen om infichtingen werd 
steeds talrijker: meerdere bekendheid zal hierin 
wel een groot aandeel gehad hebben, hetgeen 
zeker niet in de laatste plaats te danken is 
geweest aan het rondschtijven van den Dir. 
v._O. en E., waardoor in brede kring de aan
dacht op ons Studievoorlichtingsbureau ge
vestigd we.i:d. 

't Is bier zeer zeker de ·plaats den Diredeur 
van Onderwijs en Eredienst hiervoor onze 
erkentelijkheid te betuigen. 

Het bureau, dat voor ,,iedereen" werkt. 
mocht zich ook jn de groeiende belangstelling 
verheugen van meerdere niet-Katholieken. 

Dit voldoening schenkend philantropisch 
werk is echter niet altijd een gemakkelijke _ 
taak. We zijn de velen, die ons weer konden 
4elpen, erg dankbaar. 

Een nieuwe uitbreiding van ons bureau is 
het uitgeven van dit orgaan. Van diverse 
zijden bereikten ons verzoeken om regelmatig 
in een periodiek verschillende inlichtingen, 
studievoorlichting betreffende, in ruimer 
kring bekend te stellen. 

We hebben, de wenselijkheid daarvan 
inziende, dit idee in ernstige overweging 
genomen. 

Berekeningen en plannen werden het 
Hoofdbe::>tuur aa.09-ebod<!n en het resultaat 
was ,.Studievoorlichting", dat we U hierbij 
ter kennismaking aanbieden. -

Moeilijk was het natuurlijk een juist 
financieel program samen te stellen. U zult 
mede de moeilijkheid begrijpen en ...... willen 
helpen oplossen. Dit is mogelijk door finan
ciele steun, abonnementen en advertenties. 
We hebben het .U zo gemakkelijk mogelijk 
willen maken: het invullen en opzenden van 
de in dit blad voorkomende formulieren is 
een kleinigheid, waarmede U een goede zaak 
steunt. 

Ik hoop, dat de inhoud van het blad U 
bevallen zal. Getracht zal worden steeds zo 
actueel mogelijk te zijn: onze aanvragers 
zullen bier wel aan willen mede werken. 

Ons blad is een inlichtingenblad; de be
doeling is louter, velen te kunnen bereiken en 
te kunnen helpen. De oplage van dit orgaan 
is 5000 exemplaren. 

Opbouwende critiek zal ons clan ook zeer 
welkom zijn. Hoe_bet~---_he:!:.:::e-t:.a._aan kun
nen verzorgei;, 1l-e\oeteh1 liiider ~~eilijk-
heden opgel~s( k · . , 
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De inlichtingen, die we doorgeven, de stof, 
die we in het orgaan laten afdrukken, dit 
alles is zoveel mogelijk geput uit de beste 
bronnen, zodat we hopen, zo weinig mogelijk 
,,rectificaties" te moeten plaatsen. 

En hiermede meen ik de uitgave en de 
betekenis van ons nieuw orgaan voldoende 
toegelicht te hebben en vertrouw ik, Uw be
lanoste-lling blijvend opgewekt te hebben. 

M. Hagenaars, 
Dir. van het Studievoor
lichtingsbureau v.d. K.O.B. 

AAN ONZE MEDEWERKERS. 

Onze lezers zullen na lennismaking met 
dit blad zien, over welke stof ons orgaan 
handelt. 

Gaarne zullen we van eventuele mede
werkers copie opnemen. Deze copie zal clan 
echter zodanig moeten zijn, dat het daarin 
medegedeelde de studievoorlichting ten goede 
komt. 

Copie, die, wat de inhoud betreft, meer 
een advertentie voor een bepaalde school of 
instelling is, clan algemene voorlichting, kan 
niet worden opgenomen. Daarvoor client de 
advertentiepagina! 

Gepaste copie, verwijzende naar een in het
blad voorkomende advertentie, zal g-aarne 
geaccepteerd worden. 

•';_J kunt de copie rechtstreeks zenden aan 
het bureauadres. 

De copie ware liefst met de machine te 
schrijven en wel aan een zijde van het papier. 

De f inancien la ten voorlopig niet toe, op
genomen stukken te honoreren, maar het zal 
voor ieder een voldoening zijn, mede ge
holpen te hebben aan een juiste studie;. 
voorlichting. 

BELEEFD VERZOEK ! 

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

Adresveranderingen, veranderingen in bet 
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. Voorzover 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 gegevens te doen toe
komen. We kunnen clan, bij eventuele aan
vragen, ook hun adres doorgeven. 

Van meerderen kregen we reeds de nodige 
inlichtingen. 



ACCOUNTANCY. 

Over accountancy, de wetenschap der 
accountants of boekhouding, wordt hevhaal
delijk gevraagd en in -enderstaande willen 
we deze materie uitvoeri~ behandelen. 

De titel ,,accountant" is nog niet wettelijk 
erkend en wordt dus niet door de wet 
beschermd. Officiele examens orden door 
de Staat hiervoor niet afgenomen. Wel is 
het mogelijk deze studie aan de Gemeente
lijke Universiteit te Amsterdam, aan de 
Nederlandse Handelshogeschool te Rotter
dam en aan de R.K. Handels Hogeschool te 
Tilburg te voltooien. 

Ons land kent meerdere verenigingen voor 
accountants, waarvan de voornaamste de 
volgende zijn: 

1. . Ned. Unie van Acc., secretaris A. A. 
Boom, Parklaan 7, Bussum. 

2. Ned. Broederschap van Acc., secretariaat 
Seeligsingel 2, Breda. 

3. Ver. van Ned. Acc., seer. dr. J. Wijnands, 
Mathenesserlaan 341, Rotterdam. 

4. Ver. van ;"'cademisch gevormde Acc., 
seer. drs. J J. Bezem, Schooterboschstr. 
88, Rotterdan . 

5. Ned. lnstituut v. Acc., seer. Tesselschade
straat 20, Amsterdam. 

6. Algemeen Verbond v. Acc., seer. M. J. 
Godefroi, Fraunhoferstr. 32, Amster
dam-0. 

7. Ned. College v. Acc. , seer.· Conradkade 
63, Den Haag. 

Enige dezer verenigingen namen eigen 
exam ens af, afzonderlijk en zonder overleg 
met elkaar te plegen, zodat weinig eenheid 
bestond, totdat enkele verenigingen besloten 
een gezamenlijk. een federatief examen af 
te nemen. Het N.l.v.A. en de N. Org. v. A. 
brengen door hun gezamenlijke examens 
enige eenheid en sinds J anuari 1936 neemt 
de Ned. Bond v. A. hetzelfde examen af. 
Het Bureau der Examens van het N.I.v.A . 
(seer. Keizersgracht 476, Amsterdam) zorgt 
voor de regeling en leiding. 

In het kort wil ik hier eerst een en ander 
weergeven over deze federatieve schriftelijke 
en openbare mondelinge examens. Het 
examen is gesplitst in de volgende onder
delen: 

I. Examen algemene ontwikkeling, 
<lat omvat de vakken: 

A . Nederlands; B. Frans; C. Duits; 
D. Engels; E. Algebra en Meetkunde; 
F. Staatsinrichting; G. Economische Aard
rijkskunde; H . Economische Geschiedenis. 

· Dit examen kan in gedeelten worden af
gelegd. Vee! behoefte hieraan bestaat echter 
niet, want iemand, die de accountants-studie 
begint, zal wel zoveel ontwikkeling hebben, 
dat die overeenkomt met einddiploma litterair 
economische af deling ener H.B.S. Voor In die 
zal men de studie dus zeker niet beginnen, 
als men niet in het bezit is van einddiploma 
Gymnasium A of B, H.B.S.-A of B, P.H.S., 
A.M.S. of gelijkwaardige ontwikkeling heeft. 

De eisen voor het examen in de vakken 
E, F, Gen H komen overeen met eindexamen 
H.B.S .-5. Diploma H .B.S.-5 of gelijkwaar
dige diploma's geven dus voor dit onderdeel 
vrijstelling. 

11. Voorbereidend Vakexamen. 

Oak dit examen kan in gedeelten warden 
af gelegd door hen, die examen algemene 
ontwikkeling hebben gedaan of gewapend 
zijn met de benodigde vrijstellingen. In lndie 
is dit examen uitsluitend schriftelijk en voor 
elk onderdeel duurt het hoogstens 6 uur. 

Het omvat de vakken: 
A. Techniek van den handel; B. Financiele 
Rekenkunde; C. Sociale Economie; D. Recht. 
en E. Belastingrecht. 

In Nederland wordt financiele rekenkunde 
schriftelijk en mondeling geexamineerd, resp. 
durende hoogstens 4 uur en Yz uur. De 
andere vakken alleen mondeling, gedurende 
Yz - 1 uur. 

De akte Boekhouden M .O., einddiploma 
H.B.S.-A, Geschiedenis en Aardrijkskunde 
M.O., Staathuishoudkunde M.O. en andere 
bevoegdheden of geijkte ontwikkeling geven 
voor de betrokken onderdelen recht op 
vrijstelling . 

III. Examen Accountancy. 

Tot deze examens warden toegelaten z1j. 
die het voorbereidend examen met goed 
gevolg hebben afgelegd, voorzover ze niet 
vrijgesteld zijn. Het omvat de volgende 
onderdelen: 

Examen Accountancy A, bedrijfshuishoud
kunde, dat mondeling geexamineerd woi·dt 
gedurende 1 uur. Do~toraal examen in de 
Handelswetenschappen met examenvak be
drij f sleer geef t hier vrijstelling. 

Examen Accountancy B, omvattende in
richtingsleer en administratief recht wordt 
schrif telijk ( 12 uur) en mondeling ( 1 uur) 
geexamineerd. 

Examen Accountancy C, met de vakken 
Contr6leleer, Verklaring en rapport en 
Accountantsberoep wordt gedurende 12 uur 
schriftelijk en 1 Yz uur mondeling geexami
neerd. 

Voor het Examen Accountancy D. wordt 
door den candidaat de stof gekozen uit A, 
B of C en gedurende % uur alleen mondeling 
geexamineerd. 

Examen voor B, C en D kan men slechts 
doen, als men in het bezit is van A en vl'ij
stelling voor deze onderdelen wordt niet 
verleend. · 

In In die is alleen gelegenheid het schrif te
lijk gedeelte van het examen af te leggen. 
Voor de onderdelen, die mondeling geexa
mineerd worden, moet men in Nederland 
examen doen. 

Om aan deze examens, waarvoor tijd en 
plaats door het Bureau der Exaµiens wordt 
bekend gemaakt, te mogen deelnemen, moet 
men assistent-lid van het lnstituut zijn. 
Assistent-lid kan men worden, als men in 
het bezit is van akte M.0. Boekhouden, 
Staatspraktijkdiploma of een Praktijkdiploma 
Boekhouden. Het adres van de correspondent 
van het N.l.v.A. voor Indie is: Kali Be::-ar 
West 2, Batavia. Dit lidmaatschap kost 
f 5.- per jaar. 

Het examengeld bedraagt van f 7.50 tot 
f 20.-, afhankelijk van het onderdeel der 
examens. Voor het diploma wordt f 25.
betaald. Wijziging dezer examengelden is 
echter mogelijk, want uit deze gelden worden 
de onkosten der examens bestreden. 

Na het behalen van het diploma Accoun
tant kan men zich zelfstandig vestigen, 
waarbij het mogelijk is een salaris van 
f 3000.- en meer per jaar te maken. Een 
assistent op een accountants-kantoor begiut 
gewoonlijk met f 70.- ,._, f 80.- per mi1and. 
( Cijfers voor Holland). Opname in r lj ks-, 
provincie- of gemeentedienst is als accountant 
eveneens mogelijk. 

De universitaire opleiding, hierboven reeds 
aangehaald, duurt minstens 4 jaar. Opleiding 
aan cursussen duurt van 4-6 jaar. De meest 
aanbevelenswaardige opleiding is echter die, 
waarbij men na de studie aan de litterair 
economische af deling ener H.B.S. het Prak
tijkdiploma Boekhouden haalt. Daarna zoekt 
men plaatsing op een accountantskantoor, 
desnoods als volontair, volgt een cursus van 

een bekende accountantsvereniging en behale 
intussen boekhouden M.O . of Staatspraktijk
diploma voor Handel en Administratie. 
. De opleiding aan cursussen kan schriftelijk 

en mondeling geschieden, In Indie heef t men 
geen opleiding hiervoorf en daarom volgen 
hier de Hollandse opleidingsgelegeMeden. 
Opleiding geschiedt door: 

1. N.I.v.A., Keizersgracht 476, Amsterdam 
( mondeling en schriftelijk). 0 

2. L J. Harms, Keizersgracht 173, Amster-
dam-C. (mondeling en schriftelijk). 

3. Instituut Kuyper, Reynier Vinkeleskade 
- 61. Amsterdam ( mond. en schr. cursus). 

4. Ned. Broederschap v. Arc. Mon~elinge 
cursussen te Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag. 

5. Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. 
6. Handelshogeschool te Rotterdam. 
7. R.K. Handelshogeschool te Tilburg . 

De universitaire opleiding ko!it aan college
geld f 300.- per jaar. Vo~ e "· erse 
cursussen is dit niet nauwkeurig aan te ge 
en client voor elke cursus en elke st'lldie 
apart aangevraagd te word.en. Hi bij ma9 
men echter alleen aan cursusgeld wel rekenen 
op f 75.- - f 350.- per jaar. 

Zelfstudie is niet aan te bevelen. Hierbij 
zou ook het opgeven van boekenlijsten, 
litteratuurlijsten en lijsten van tijdschriften 
het grote bezwaar met zich brengen, dat ze 
steeds aan wijziging onderhevig zijn. Uni
forme lijsten zijn niet op te geven. 

AKTE-STUDIE EN EXAMEN. 

Nu Duits is opgenomen als verplicht leer
vak op de Mulo-scholen, zal aan de akte 
Duits LO. meer behoefte bestaan en zullen 
er meerderen zijn, die deze akte zullen willen 
bezitten. We meendE!n dit reeds te mogen 
opmaken uit de aanvragen om inlichtingen. 
Een korte bespreking van Je studje en het 
examen zal dus we! zijn nut hebben. 

Terwijl in Holland het bezit 'van de be
voegdheid voor Lager Onderwijs vereist 
wordt om aan de examens te mogen deel
nemen, kan hier in Indie iedereen, die de 
vereiste leeftijd en kennis bezit, zich voor 
het examen aanmelden. 

Deze aanmelding moet gewoonlijk plaats 
hebben v66r 1 Februari bij den Directeur van 
Onderwijs en Eredienst te Batavia-C., per 
gezegeld schrijven. Vooraf maakt men he 
examengeld, zijnde f 10.-, over aan het 
Dep. van 0. en E ., afdeling Kas, onder op
gave van de naam van den candidaat en voor 
welk examen het bedrag gestort wordt. In 
de gezegelde aanmelding sluite men tevens 
in een bewijs van goed zedelijk gedrag, dat 
hoogstens zes maanden oud mag zijn. Een 
gezegelde geboort-akte of gezegelde akte 
van bekendheid moet eveneens overgelegd 
worden. 

De examens, schriftelijk en mondeling, 
worden gewoonlijk gehouden in de maanden 
April, Mei en Juni te Batavia. In de diverse 
bladen wordt een en ander tijdig bekend 
gemaakt. 

Het schriftelijk gedeelte, bestaande uit een 
vertaling Nederlands-Duits en Duits-Neder
lands kan in een dag gedaan worden. Voor 
de eerste vertaling krijgt men gewoonlijk 
2.Yz uur tijd en voor de tweede 2 uur. Het 
mondeling heef t clan op een andere dag 
plaats en duurt 1 uur. 

Op bet mondeling examen wor~ !feexa
mineerd vier vakken: ldioom,l"Phonetjek 
( praktisc~e en theoretische uitspraak), 
Crammat1ca en Vaardigheid. 

\ ' .. 
' • 
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Het officiele prograrnma, zoals dat is vast
gesteld bij Koninklijk Besluit van 1 Augustus 
1924, Staatsblad No. 399, noemt als eisen: 

Kennis van de taalregels, zowel van de 
syntaxis als van ~e vormleer. 

Het vertalen ~n een stuk in proza of 
poe•ie0 uit de vreemde taal in het Nederlands. 

Het · vertalen van een gemakkelijk stuk 
proza uit het N ederlands in de vreemde taal. 

&ige ~aa~digheid in het spreken der taal: 
een goede uitspraak. 

Het gebruik van woordenboeken bij het 
examen is verboden. 

Als voorzitter van de commissie voor het 
afnemenodezer examens fungeert gewoonlijk 
de lflspecteuf in Algemene Dienst bij het 

. W.L.O. en als· !eden, leraren M.0.-B. 
Dit jaar waren lid van de commissie df'. 

heren: 
J. Th. G. Dulfer, leraar K.W. III te Bat.-C. ; 
A. Driessen, leraar P.H.S., eveneens te 

Batavia en 
J. A. _G, Ivbltenburg van de H.B.S. te Se
m::i .. ..ihg. La tstgenoemde examinator is thans 
~et verlof naar Europa. Dit ter mededeling 
voor hen, die zich eventueel met een der 

.heren xaminaitoren in verbinding willen 
stellen. 

W'1nneer men niet in de gelegenheid is 
mondelinge lessen te nemen, zal schriftelijke 
opleiding de enige voorbereiding moeten zijn. 

Gelegenheid om zich in het gebruik van 
de taal te o:fenen, late men echter niet voor
bijgaan. Indien mogelijk stelle men zich een 
poosje voor het mondeling examen in ver
binding met een opleider, om eventuele uit-: 
spraakfouten te doen corrigeren. Men kieze 
voor dit ,,puntjes op de i zetten" echter 
iemand, 9ie goed op de hoogte is met de 
exame'ris. 

Buiten de reeds genoemde heren examina
toren zijn aan ons bureau als opleiders verder 
bekend de leraren Huizinga en van Straalen, 
beide te Batavia. · 

In In die bestaat .~en schrif telijke curs us 
voor Duits L.O.: Cursus Frisia, Tanah Njo-

• nja 1, ~tavia-C. 

• 

.. 

Dit is de enige cursus op dit gebied hier 
in Indie. In Holland is de keuze natuurlijk 
groter en men maakt er hier ook wel gebruik 
v;rn. 

Daarom noemen we: 

Curs us Resa, Oranjestraat 23 Yelp. 
v.d. Gaast, Oude Scheveningseweg 
124, Scheveningen. 
Tiemeyer, Haakstraat 7, Amster
dam Z. 
Frisia-, Drachten 
van het Bureau tot publiciteit van 
Wetensch. Nieuws, Leliegracht 30, 
Amsterdam . 

Voor een schrif telijke curs us precies op
geven, wat de onkosten zijn, is natuurlijk in 
'<lit korte bestek niet te doen. Men moet zulks 
voor elke cursus apart aanvragen en er zal 
aan cursusgeld clan wel een bedrag van on-

. geveer f 12.50 per maand nodig zijn. Voor 
mondelinge lessen, privaatlessen, geen club
lessen natuurlijk, betaalt men hier van 
f 25 . ...- ,....... f 30.-- per maand en per wekelijks 
lesuur. Zelf kan men dan wel een berekening 
maken, hoe groot de studie-onkosten zijn, als 

1 
men rekent, dat men met voldoende vooront
wikkeling in twee jaar wel klaar kan komen. 

Als men in de boekhandel prijsopgave 
vraagt van de te gebruiken boeken, kan men 
de balans compleet opmaken. 

Een verplichte boekenlijst bestaat natuur
lijk &iet. Daarom gee£ ik hieronder een lijst 
van de ~,:::9'est gebruikte boeken met als aan
vulling enige aanbevolen werken, waarbij ik 
dankbaar gebruik kon maken van de wenk~ 
van een der heren examinatoren. 

I 

Boekenlijst voor de studie voor akte 
Duits L.O.: 

1. Van Genderen: Een vijftigtal (Wolters) 
2. Leopold: Lehrbuch der Deutschen 

Sprache (Elsevier) 
3. G. Velt: Erlauternde Sprachlehre (Ver

sluys) 
4. G. V elt: Grundrisz der Deu tschen 

Sprachlehre (Versluys) 
5. Rameckers: Uebersetzungssi.inden (Wol

ters) 
6. Cransberg en D. Poort: Duits-Ned. 

Taaleigen (Tjeenk Willink) 
7. Cransberg en Rabbinowitsch: Uebungen 

und Erganzungen (Tj. W.) 
8. W. Raabe: Drei Erzahlungen (Kolff) 
9. J. A. Verdenius: 200 Satze und Frag

mente zur Uebersetzung ins Hollandi
dische (Wolters) 

10. Uitenbogaard: Idiomatisches (Wolters) 
11. W. Uitenbogaard en J. Uitenbogaard: 

Wort und Satz (Wolters) 
12. Erich Kastner: Pi.inktchen und Anton 

( Meulenhoff) 
13. Dr. B. Jansen en J. H. Schouten: Zeit

genossen II (Thieme) 
14. E. Berghaus: Propeller iiberm Paradies 

( Meulenhoff) 
15. K. Hart: Uebersichtliche Darstellung 

der Deutschen Grammatik (Noordhoff) 
W oordenboek: v. Gelderen (Wolters) 
Duitse boeken, kranten, tijdschriften. 

Aanbevolen boeken. 

1. Dijkstra: Examenopgaven L.O. (Noord
hoff) 

2. Dijkstra: Zur Wiederholung und Selbst
pri.ifung. 

3. Spruyt: Hochd. Sprachlehre fi.ir Nieder
lander ( N oordhoff) 

4. Gerzon: Deutsch-Hollandisch (Wolters) 
5. Cransberg, Belz en Poort: Laut und 

Sinnverwandtes (Tjeenk Wlilink) 
6. Susan: Worter, Sprichworter und Re-

densarten ( Kolff) 
7. Boorsma: Duitse Klankleer (Noordhoff) 
8. Deelman: Kleine Lautlehre. 
9. Roners: Repetent 

10. Der Grosse Duden. Rech tschreibung 
(bibl. Instituut, Leipzig) 

11. Der Sprachbrockhaus, Brockhaus Leip
zig 1935 

12. M. H. Flothuis: Kleine Synonymik. 
13. J. Leopold: Zwischengrammatik (El

sevier) 
14. Dr. C. J. de Brusonje und R. M. de Jong: 

Zur Uebersetzung ins Holl. 2 dln. 
15. R. Kron: Der Kleine Deutsche. 

MEDEDELINGEN. 

Propaedeuse voor deelname aan examens 
voor M.0.-akten-A. 

Vah de lnspectie M.O. mochten we om
trent dit onderwerp het volgend schrijven 
ontvangen. 

De regeling van de vooropleiding, vere1st 
voor deelname aan de examens voor M.0.
akten-A, is in Nederland of kort geleden een 
feit geworden of in een stadium van voor
bereiding. 

In ieder geval gelden voor lndie nog geen 
eisen van propaedeuse voor deelname aan 
deze examens. 

Indien in Nederland deze eisen zijn inge
voerd, clan zal Indie moeten volgen. Deze 
invoering zal evenwel niet geschieden zonder 
redelijke overgangsmaatregelen. 

Men zal dus voor de toekomst er rekening 
mee moeten houden, dat om M.0.-examens 
te kunnen doen, men in het bezit moet zijn 
van diploma H.B.S. of gelijke ontwikkeling: 

Analyst. 
Op 1 Augustus 1938 vangt een nieuwe 

curs us aan voor analyst ( chemisch en bacte
riologisch analyst) aan het Geneeskundig 
Laboratorium, Oranjeboulevard 79, Bata
via-C. 

Om toegelaten te worden tot deze drie
jarige cursus moet men in het bezit zijn van 
Mulodiploma-B. Men melde zich aan onder 
overlegging van de diploma's, die men bezit, 
bij den Directeur van het Geneeskundig 
Laboratorium. 

Afgestudeerden vinden, indien er vacatu
res zijn. een betrekking als analyst in Gou
vernementsdienst: bij de D.V.G., Econorni
sche Zaken of Mijnbouw op een salaris van 
f 80 ......... ,....... f 260 ......... per maand . 

Boekhouden, M.O. 
Voor het eerst zal dit jaar hier te lande 

het onderdeel Paedagogiek als afzonderlijk 
vak worden geexamineerd voor de can
didaten, die de aantekening Q op hun 
diploma willen verkrijgen. 

Als examinator voor het vak Onderwijsleer 
is in de examencommissie: Boe:khouden M .O 
( K XII en Q) benoemd de heer J. Couperus, 
leraar .'.lan d:: P .H.S., Vrijmetselaarsweg 
Batavia-C. 

IJker en heryker. 

De leergang voor ijkers voor de dienst van 
het IJkwezen, die in 1932 tijdelijk is opge
heven, is thans weer ingesteld. 

Om hiervoor in aanmerking te komen, 
moet men een overgangsdiploma van het 
eerste naar het tweede studiejaar der Tech
nische Hogeschool kunnen tonen. 

De opleiding duurt 2 jaar in totaal en 
geschiedt aan de T.H. te Bandoeng. Studen
ten, die dus deze richting uit willen, moeten 
zich daarvoor aanmelden bij den Secre-taris 
der T.H. 

Dit jaar zullen vier candidaten worden 
aangewezen en de cursus vangt eerstdaags 
aan. Gewoonlijk wordt het eerste jaar de 
ingenieurscursus gevolgd , maar nu worden 
jongelui aangenomen, die reeds dit eerste jaar 
college hebben gelopen, zodat ze nog een jaar 
l]lOeten worden opgeleid in de weeg- en 
meet-techniek. 

De studie-onkosten zijn dezelf de als voor 
de T.H., nl. collegegeld, terwijl de regeling 
wat vacantie, begin van de cursus enz. be
treft, dezelfde is als aan de T.H. 

lfkers worden momenteel bezoldigd van 
f 220 ................. f 850 .......... 

De opleiding voor ijker is dus heel iets 
anders dan die voor herijker. Deze opleiding 
toch is een dienstopleiding aan de diverse 
ijkk.:intoren. De studie hiervoor duurt 3 jaar 
en diploma K.W.S. of andere Technische 
School afd. Werktuigkunde wordt als eis 
voor toel<l:ting gesteld. E~n herijker valt in 
de salarisgroep van f 50 ......... --- f 420.---. 

Momenteel zijn volgens opgave van den 
lnspecteur bij de Dienst van het IJkwezeu 
geen vacatures en solliciteren heeft dus 
thans geen zin. 

VRAGENRUBRIEK. 

In dit gedeelte van het bla<l zullen alleen 
die uagen opgenomen worden, die van al
gemeen 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, wille-n we 
er graag gebruik van maken beleef d te 
verzoeken: 



1. J uist te adresseren: Studievoorl. Bureau 
van de K.O.B., Tosariweg 57, Batavia-C. 

2. Het adres niet op naatn (M. Hagenaars) 
te stellen. 

3. Postzegel voor antwoord in te sluiten. 
( Inlichtingen worden e\Tenwel gratis 
verstrekt). 

4. Duidelijk adres van den afzender op te 
geven. 

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

S.R. te M . 
Welke boeken worden gebruikt voor het 

paedagogisch gedeelte van het examen Boek
houden M.O.? 

M. Mulder: Onderwijsleer voor het Boek
houden. Uitg . N.V. Uitg. Mij. G . Delwel, 
Wassenaar. -

Hoogewaan en Elzinga: Exameneisen MO. 
Boekhouden. Zelfde uitgever, f 0.40. 

E. te P. 
Welke spelling wordt bij de diverse 

examens gevolgd? 
BiJ de examens voor Handelsdiploma's 

wordt het gebruik van de oude, zowel als 
van de nieuwe spelling toegestaan; men client 
zich echter consequent te houden aan de oude 
of de nieuwe. 

B1j de examens voor Lagere Akten is de 
nieuwe spelling voorgeschreven. In de prak
tijk wordt het gebruik van beide, mits niet 
door elkaar, getolereerd. 

Omtrent de bij de M.O. examens te volgen 
spelling is niets bepaald. 

J.M. te S .. 
vraagt over het afnemen van examens voor 

Stenografie en over akte Nederlands. 
Examens voor Steno warden hier in Indie 

afgenomen door de Ver. v. L. en door de 
St. Genesius Bond. De datum wordt in de 
blaclen bekend gemaakt. Het diploma van de 
St. G.B. heeft dezelfde rechten als dat Vdn 
de V.v.L. 

Voor akte Nederlands worden geen exa-
mens meer af genomen en er bes ta an ook nog 
geen plannen dienaangaande. 

S. te P .. 
vraagt of 1eerlingen van de H.B.S. afd. 

ene:r Muloschool nog toelatingsexamen 
moeten doen voor toelating tot de 4e klos 

der H.B.S.-5. 
Het antwoord hierop kan voorlopig kart 

zijn · Het Hgt niet in de bedoeling van het 
Dep. om deze leerlingen bedoeld toelatings
examen te laten doen, doch ze kunnen na 
beoordeling van ,hun pres ta ties in de 4e klas 
ener H.B.S.-5 j. plaats nemen-

INGEKOMEN. 

Uit Indie. 
Cursus Euclides zond ons een keurig 

verzorgd prospectus voor de schriftelijke 
opleiding Wiskunde L.0. De cursus is ge
vestigd te Malang, v.d. Boschstraat 3 en 
staat onder leiding van de Leraren M.O. 
Wiskunde: J. Mreyen te Batavia-C. en 
H. G. Veringa te Malang. 

Van het 1.E.V.V.O. rneisjes-tehuis, Pen
drikan 62, Semarang, ontvingen we de 
volledige gegevens van dit Internaat, waar
van Mevr. Scheeffer Directrice is. 

We ontvingen van de Prins Hendrik 
School (H.B.S.-A met 5-jarige cursus) te 
Batavia-C. het programma van het schooljaar 
1937-1938. Adres: Vrijmetselaarsweg 7 A. 

Eveneens mochten we het programma van 
het cursusjaar 1937-1938 ontvangen van de 
H.B.S.-A.M .S. te Semarang. 1 November 
1937 bestaat deze H.B.S. 60 jaar. 

Nieuwe volledige inlichtingen verkregen 
we over de opleiding voor In!. bestuurs
ambtenaren en In!. off icieren van J us ti tie 
van de M.O.S.V.I .A. te Magelang. Ook de 
gegevens over het internaat hieraan verbon
den werden tegelijkertijd toegezonden. 

Van de K.W. III, H.B.S. met 5-jarige 
cursus, te Batavia-C., ontvingen we het 
programma van de nieuwe cursus 1_937-1938. 

De Eerw. Zusters Ursulinen, Postweg 2. 
Batavia-C. zonden ons de nieuwe prospectus
sen van de cursus 1937-1938. 

En we! van de 3-jarige meisjes H.B.S., 
Prinses Juliana School. Van de E uropese 
Kweekschool met 3 jarige cursus .,Sancta 
Maria" en van de 5 jarige' H.B.S. ,.Sancta 
Ursula". Deze onderwijsinrichtingen zijn alle 
aan het Waterlooplein gelegen. 

De nieuwste gegevens mochten, we ont
vangen over de opleiding voor apotheker
assistent aan de Gouvernements Salemba 
Apotheek, Oranjeboulevard 81. Batavia-C 

Van de federatie voor Stenografie .,Groo
te", afdeling Ned.-Indie, ontvingen we een 
uitgebreide lijst van voorradige boekwerken 
over Stenografie. Deze uitgaven zijn te be
komen bij: Laan Canne 36, Batavia-C. Voor 
studerenden lijkt het me van belang, dat ze 
deze lijst aanvragen. -

Uit Holland. 
Van diverse inrichtingen mochten we de 

programma's ontvangen van de nieuwe cursus 
1937~1938. De laatst binnengekomen willen 
we hier even memoreren, n.l. die van 
de R.K. Leergangen te Tilburg, 
het St. Ignatius-college, Hobbemakade 51, 

Amsterdam, 
de Middelbare Landbouwschool, Groningen. 
het Gemeente Gymnasium, Laan v. Meer

dervoort, met algemeen programma der 
Haagse Gemeente-gymnasia, 

de Gemeentelijke Handelsschool 4 j. c., 
Waldeck Pyrmontkade 5, Den Haag. 
Voorzover we deze prospectussen tijdelijk 

kunnen missen, stellen we die ter beschikking 
van de aanvragers. 

Van de volgende schriftelijke cursussen 
ontvingen we een nieuw prospectus: 
Hoofdaktecursus .. De Brug" Heuveloord, 

Rozendaal, post Yelp; 
Cursus .. Zeal" voor Engels L.O. te Sneek; 
Cursus Wiskunde L.O. en K.I. door J. K. 

Timmer, Geleenstraat 4, Amsterdam-Zuid. 
( schrif telijk en mondeling); 

Cursus ,,Tubantia" voor Frans L.O. en 
M.O. A, voor Staatsexamen A en B. 
eindexamen Gymnasium en H.B.S., 
propaedeutisch examen voor de akten M.0. 
en van de cursus voor Latijn; 

Cursus .,Die Haghe" Pauwenlaan 32, Den 
Haag. Voor L.0. Wiskunde, L.<?· Han
delskennis ( schrif telijk en roondelmg); 

Cursus van der Laan, Surinameweg 16. Nij~ 
megen. Voor akte schoonschrijven M.0.; 

Cursus voor Boekhouden M.0. van het 
Instituut voor Handelswetenschappen te 
Ldden, Rijnsburgerweg 146. 

Een nieuw prospectus mochten we ont
vangen van de School voor Suikerindustrie, 
v. Breestraat 2-4, Amsterdam-Zuid. 

De opleiding aan deze inrichting is speciaal 
voor hen, die als scheikundige in suiker
fabrieken een bestaan zullen vinden. 

De nieuwe kunstschool 1 mder leiding van 
Paul Citroen. 1 e Jacob van Campenstraat 59, 
Amsterdam-Zuid, deed ons hun prof~::tus 
toekomen. Aan deze dag- en avondcu;sussen 
kan iemand met artistieke talenten zich 
verder ontwikkelen. 

Deze kunstschool leidt ook op voor 
reclametekenen en fotografie, waarover aan 
ons bureau zo herhaalde malerP gevraagd · 
wordt. 

0 1:1 

Boekenlijsten voor de cursus 1937-1938 
ontvingen we van de Middelbare Technische 
Scholen te Dordrecht, Utrecht, Heerlen en 
Amsterdam. 

VOOR ONZE_ ADVERTEE~DE~~· 

In ons blad zullen adver!.enties wordin 
opgenomen. die betrekking hebben op de 
stof. die door ons bureau behande!d wordt 
en die U met het verschijnen van ons eerste 
nummer voor een deel zult kunnen overzien. 
D~ inlichtingen, die we aan onze aanvra

gers doorgeven. moeten zo betrouwbaar 
mogelijk zijn en .,schreeuwencl~" 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 
oordeel vraagt over bepaalde inrichtingen of 
cursussen en navraag om inlichtingen moet 
ons in het belang van onze clienten toege
staan. warden. 

De inlichtingen warden door ons bureau 
verstrekt aan iedereea zonder onderscheid 
van godsdienstige gezindte. Voor ...:e goede ' 
orde zij nog medegedeeld, dat .. Studievoor
lichting" verschijnt met een oplage van 5000 
exemplaren. 

De tarieven vindt U hieronder aangegeven 
voor een of meer keren plaats~ng. 

een- drie- zes- twaalf-
ma al maal ma al ma al 

I pag. . f 40.,.- f 37:50 f 35,,...... f 30.,...... . 

l / i pag. f 22.50 f 21.,...... f 19.75 f 16.75 
1/ 1 pag. f 12.50 f 11.75 f 1,1 . ....- f 9.25 

1/s pag. f 7 . ....- f 6.50 f 6 . ....- f 5.25 

1/16 pag . f 3.75 f 3.50 f 3.25 f 2.75 

l fa2 pag. f 2.50 f 2.25 f 2 . ....- f 1.75 

BIJDRAGEN VOOR HET BUREAU: 

Erg dankbaar zijn we onze donateurs voor 
hun financiele steun. Zonder dat kan een 
instelling geen stand houden en zeker niet 
bloeien en met vreugde zullen we clan ook 
de bedragen in deze rubriek noteren tcr 
verantwoording. 

We hopen, dat we deze kolommen binnen
kort ook kunnen aanvullen met een groot 
aantal nieuwe donateurs en abonne's. 

J. H. te B .. jaarlijkse bijdrage ... .. 
V. te B., jaarlijkse bijdrage ........ . 
U te S (D) ............... .. 

f 5,,...... 
" 10 . ....-

2.50 
A: S. t~ Q., jaarlijkse bijd~~~~ · ::: 
S. L. te A., 3e .. en 4e.~wartaal 1~37-" ., 
z. te p., iaarhikse b1idrage ........ ~ 

5,,...... 
5 . ....-
5. ,._, 
7.50 
5,,...... 

U. te S. (K.), 3e kwartaal 1937 .. . 

P V. te K ........... . . ················ 



I GROOT KLOOSTER 
~rdwijk 29 - Batavia-Centrum 

1.NlERNAA T EXTERNAA T 

. 
lil 

met 

Tweejarige Vakschool voor Meisjes 
M. U. L. O. voor Meisjes 

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

Ii> kerkweg (Gondangdia) 
H. C. S. Mariaschool 

De Aoofden der scholen zijn elken Donderdag van half 
v~f tot half zeven voor ouders en verzorgers te spreken. 

DE OVERSTE. 

-. 

• 

INSTITUUT ,,ST. LOUIS" 
AMBARAWA- Midden Java 

MULO-SCHOLEN en EUR. LAG. SCHOLEN 

Aan beide is een EURO PEES INTERN AAT 
verbonden voor R. K. JONG ENS; tot het 
Lagere School internaat kunnen V\-~orden 

toegelaten jo_ngens van het 6e en 7e leerjaar. 

Het geheel staat onder leiding der Breeders 
van Maastricht. 

~I. URSULINEN-SCHOLEN ·1 
• Darmoboulevard 49 

URSULINEN-SCHOLEN I 
SOERABAIA TE BANDOENG 

A. Merdikaweg 2 : 
Frobelschool .St. Theresia··. 

a. Ho"ere Bur"erschool met 5-j. cursus voor meisjes, Europese Lagere School .St. Ursula · · 
6 fi Driejarige H.B.S. St. Angela". 

met programma comform dat v.e. openb. H.B.S. afd. A. Europese Kweekschool voor OJ.1derwijzeressen .St. Ursula·. 
(naamvoering vergund bij besluit Departement ·O. en E. Driejarige R. K. Vakschool, tevens Cursus voor Alg. Ontwik-

keling .Mater Amabilis". 
• l\lo. 27 463/E van 3 September 1937). lnternaat voor Katholieke meisjes. 

Piano lessen. 
b. 3-j. H.B. s. voor meisjes ,,Koningin Wilhelminaschool". (SCHOOLGELDEN VOLGENS WETTELIJKE BEPALINGEN). 

c. Eurnpese Lagere School ,,Sancta Maria''. B. Houtmanstraat: 
d. frobelschool. Europese Lagere School en Frobelschool: • Mariaschool·. 

(SCHOOLGELDEN VOLGENS GOUVERNEMENTSTARIEF). 

I Weeshuis .De Voorzienigheid" uitsluitend voor R. Kath. meisjes. I 
Opmerking: De H.B. Scholen zijn toegankelijk voor alle H. I. S •• St. Joze.f· (a/d Grote Postweg). 

gezindten. Schoolgelden volgens inkomen. iiillilll•·---------------------·••tii 
II 

URS U·LINEN-SCH 0 LEN SEMARANG 

KEPANDJEN 
SOERABAIA BROEDERS V. D. ONBEVLEKTE ONTVANGENIS 

(Moederhuis Maastricht). 

a. frobelscholen. 

b. Eur. Lagere School ,,St. Angela" en ,,St. Ursula". 

c. H. I. S. 

cl. Lag. Nijverheidsschool ,,St. Anna''. 

e. Handelscursus ,,St. Theresia·'. 

f. ,,St. Ursula Tehuis''. Tehuis voor studerende meisjes. 

R. K. Lagere Land- en 
Tuinbouwschool 
voor lndo Europeanen 

,,Helderweirdt" 
Rowo Seneng -- Temanggoeng 

Opleiding tot klein land-

1 bouwer en Kolonist. Toe
gelaten kunnen worden 
leerlingen van de Se en 6e 
klasse der E. L. S. (vanaf 
1 Aug.'~8ookl.l.der7eklas). 

Kostgeld f ..120.- p. jaar. 

Schoolgeld volgens gouver
neme-"'tstarief. 

De Directeur. 

( 
) 

lnternaat ,,St. JOZH ZORG" 
H. Hartklooster 

Boeniauweg - Pajacombo 

Tot school en internaat 
warden Eur. en Chin. kin
deren toegelaten, zowel 

joogens als meisjes. 
Nadere inlichtingen te ver
k r ij gen bij de Overste 

van het klooster te 

Fort de Kock. Pajacombo 
Saw ah Loe n to. 

I 

I 

1. Holl. Chin. School. (gelijkgest., gesubs.) 
2. Holl. lnl. School. (Niet gesubs., naam erkend). 
3. Eur. Lag. School .. St. Xaverius". (gelijkgest, gesubs). 
4. Muloschool, jongensafd. vd. gelijkgest. 

Mule der Zs. Franciscanessen. 
5. HANDELSSCHOOL. (niet gesubs., naam erkend). 

N. B. Deze laatste inrichting is begonF1en 1 Aug. 1936, 
zodat nu de· 2e curcus lopende is. 

S T U D I E M 0 GEL IJ K HE D EN 
en opleiding in Ned .... Jndie 

Onder redactie van Mr. D. J. W. J. KL U IVER. 

I Handelscholen, opleidingen en exa • .nens. 
II De Muloschool, A, M S., Lyceum en H. B.S. 
III De lndische Hogescholen. 
IV De Ambachts- en Technische scholen, 
V Het Nijverheidsonderwijs voor meisjes. 

per deeltje f 0.55. 

N.V. Boekhandel en Drukkerij VISSER©. Co. 
R IJ SW IJ K 4 B AT AV IA .c. I 



GOEDE WOORDENBOEKEN I lfi~~E~~~,~~~o~e~2·~~!:!~~~~~~~ 1

1 
. VOOR LAGE PRIJS (lnrichting voor Eledtotechnhch Ambac~cisonderwijs) 

M. J, KOENEN
Dr. J. ENDEPOLS 

NEDERLANDS 
ACHTTIENDE DRUK 

Ii~ tEN DEEL ... F 5.60 

C. R. C. H ERCKENRAT 
ALBERT DORY 

FRANS 
Z E VEN DE DRUK 

TWEE DELEN a F 3.75 

I. VAN GEL DEREN EN 
J. H. VAN BECKUM 

D U I T S 

I ZE V Ei'DE DRUK 
TWEE DEL E~ a F 3.75 

K. TEN BRUGGENCATE 
A BROERS 

ENGELS 
T W AALFDE DRUK 

T NEE DELEN a F 3.75 

PRIJS PER STEL 

ZEVEN DELEN f 27.-

, 
Dr. K. R. GAL LAS 

Frans Schoolwoordenboek 
DEEL I: FRANS - NEDERLANDS 
DEEL II: NEDERLANDS - FRANS 

VIERDE DRUK 
Twee delen in een band 

Elk deel afzonderlijk. . 

I. VAN GELDEREN -
J. H. VAN BECKUM 

F 4 90 

- 2 50 

Duits Schoolwoordenboek 
DEEL I: DUITS - NEDERLANDS 
DEEL 11: NEDERLANDS - DUITS 

DERDE DRUK 
Twee delen in een band 

Elk deel a!zonderlijk . 

F 4.90 

- 2 50 

A. BROERS en J. SMIT Jr. 

I Engels Schoolwoordenboek 
DEEL I: ENGELS - NEDERLANDS 
DEEL 11: NEDERLANDS-ENGELS 

Twee delen in een band F 4.90 

Elk deel alzonderlijk. . • . • 2.50 

ELK DEEL AFZONDERLIJK VUKRIJGBAAR TEGEN DE HOLLAND
SE PRIJZEN BIJ DE GROTERE BOE KHAN DEL EN BIJ DEN 
UITGEVER J. B. W 0 LT ER S, SCOTTW. 5, BATAVIA-CENTRUM. 

II RADIO-INSTITUUT 
BAN DOE NG 

II 
Erkend door het Dep. van 0. en E. bij bes!. No. 22506/B, 

. van 30 .Juli 1937 · .. 
Volledige opleiding voor Staats
certificaten Radiotelegrafist 

Tot op heden behaalden meer dan 100 on
zer leerlingen het Gouvernements Diploma 

Gevestigd te: 

Bandoeng 
Cursusgebouw S. S. 

BO[KHOUOEH 
en 

Soerabaia 

Dinojo 5-9 

HAHDUSCORRESPOHDEHTI[ 
mond. en schrift. 

Opleiding voor M.0. 

en de praktijkexamens A en 
B - club en privaatlessen. 
Speciale cursus voor af
g e w ez en candidaten. 
Prospectus op aanvraag. 

Ors. C.F.H. BRAUN 
Accountant Sumatraweg 30 
Batavia-C·. - Telef. WI. 5260 

Be tav i a - C
Noordwijk 35 

Semarang 

Genielaan 1 

Cursus EUCLIOES 

Enige schriftelijke op· 

leiding L. 0. Wisw 
kunde in Indie. 

Schriftelijke begin- en 

repetit.ie cursussen. 

II 
Adm.-adres: 

H. G. V E R I N G A 
leraar M.O. 

v.d. Boschstraat 3 - Malang 

Besluit v. d Oirecteur van 0 & E. van M 25 Mei 1936 
No. 1.'.>473/B. 

• I 

Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BA TA VIA. 
Opleiding voor Electromonteur (duur 4 Semesters) 
Opleiding voor Radiomonteur (duur 1 Semester 
na behaald diploma Electromonteur). 
Eis toe la ting: eind lagere school met voldoei;ide voor 
REKENEN en NEOERLAN OS (opleiding A). 
Voor H. B. S. & Mu lo abiturienten, opleiding B. 

Pro5pectus bij aanvraag gratis. 
V raagt inlichtingen bij den Oirecteur. 

I) 

t AUGUSTUS 
AANVAN6: NlEUWE CURSUS 

t FEBRUARI I 
-

IN§JITUUT §CBOEVER§, 
BATAVIA-CENTRUM 
SCOTTWEG 11 Tl:L. WL. 3333 

Stenografie Nieuw Groote, dire te met.hode. 
Machineschrijven, 10 vinger-systeem, blinde 
toetsen, rhythmisch. 
Tacbografie (de Ned. snelschrift-machine) . 

. Nederlands, Engels, Duits, Frans, Boekhouden. 

Vraagt prospectus. 

Schrifleli:fke le.1Je11 in : 

Boekhouden, Nederlands, 
Stenografie. 

Engels, Ouits, Frans, 

Zendt 12 1/ 2 cent voor proeflcs. 

BOEKHOUDEN 

Vraagt Prospectus Schrift. opleiding voor: 

Handelskennis. L. 0. en Diploma. B. 

Repetitie-cursussen voor gevorderden. 

CURSUS BOS. - DJOKJA. 
w_ H. Bos. Leraar Boekhouden M. 0. 

V oor onderwijzers( essen) met enige aanleg voor tekenen 
bestaat nog gelegenheid zich aan te sluiten bij de cursus tot 
opleiding voor de Akte tekenen L. O. (ex. 1938). 

De lessen worden gegeven Maandag en Vrijdag van 4 tot 
6 u. in de tekenzaal van de K.W. III, Salemba, Batavia-C. 

Nadere inlichtingen bij den cursusleider, leraar M. 0.: 
F. A. R. D E J 0 N G 

SINDANGLAJAWEG 5 BATAVIA-CENTRUM 

A Opleiding 
Oplei~ing CORRESPONDENTIHxamens: I Handelskennis L. o. 

Nederl. en Em!s. 
R. COEHOORN H. SCHARRINGA 

Leraar Wisk. en leraar Eng. M. 0., Ned. He. 

Boehk. 1--i. 0. Chr. Lyceum (V. T H.), 
Econ. Taal Eng. t-p,;_,. 

Vondelstraat 11 - Bandoeng Batavin-Oentrum Garoo•wcg 31 .. 1'oJ. WI. 4991 . 

I 

I 

I 
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