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PROGRAMMA VOOR DE AKTE 
,,ELECTROTECHNIEK". 

Deze akte geef t bevoegdheid voor het 
geven van onderwijs in · de electroteohniek, 
het electr'Ote~nisch tekenen en de materialen
k!jnnis, alsmede het hand- en rechtlijnig te
kenen aan scholen voor ambachtsonderwijs. 

• Om a n het 'xamen te k1mnen deelnemen, 
moeten de candidaten in 't bezit zijn van een 
einddtploma ener openbare Technische School 
(ElectroPechnische afdeling) , of daarmede 
gelijkwaardige opleiding en kennis , alsmede 
tenminste 2 jaren installatietechniek, en 
voorts electrische centrale en tekenbureau. 

I 

Toelichtingen: De voorpraktijk zal moeten 
word en gestaaf d door verklaringen 
van te goeder naam en faam bekend 
staande werkgevers, terwijl nadere 
contr6le daarop mogelijk moet zijn, 
een"' en ander ten genoege van den 
Directeur van· Onderwijs en Eredienst. 

a . 1. Kennis van de Nederlandse taal, te 
beoordelen naar de te maken opstellen. 

2. Enige kennis vaJ.J de Maleise taal. 

b. Algebra. Kennis van de hoof dbewer
l<Jrigen met algebraische vormen; 
merkwaardige producten en quotien
ten; ontbinding in facto ren; vergelij 
kingen van de eerste graad met een 
en meer onbekenden; herleidingen van 
wortelvorrnen; vierkantsvergelijkingen. 
V raagstukken. 
Rekenen met behulp van Logarithmen. 
Gebruik van de rekenliniaal. 

c. Meet!cunde. 

t-· 

I. Vlakke meetkunde. Kennis van de 
voornaamste eigenschappen van de 
vlakke figuren tot en met de cirkel, 
om-, in en aangeschreven cirkels V!:ln 
driehoeken; vierhoeken om en in de 
cirkel; regelmatige veelhoeken; omtrek 
en oppervlak van de cirkel ; construc
ties en meetkundige plaatsen. 

2. Vlakke driehoeksnieiting. Kennis van 
de goniometrische verhoudingen; 
rechthoehge driehoeken; grafische 
voorstelling der goniometrische ver
houdingen . V raagstukken. 

3 . Stereometrie. Kennis van de grondbe
grippen; onderlinge stand van lijnen 
en vlakken; hoek- en afstandsbegrip~ 
pen; meetkundige plaatsen; eigen
schappen, oppervlakken en inhouden 
van regelmatige lichamen. V raag
stukken. 

4. Beschrijvende meetkunde. Kennis van: 
voorstelling en onderlinge Jigging van 
punten, lijnen en vlakken; bepaling 
'l.PJ.{ de ware grootte van lijnen en 
hoeken; projectie van lichamen, door
snijdingen van platte vlakken en regel
matige lichamen en van regelmatige 

d. 

e . 

f. 

lichamen onderling; ontwikkeling van 
oppervlakken; scheve projectie. V raag
stukken. 

Natuurkunde. Kennis van de alge
meene eigenschappen van lichamen; 
wet van Pascal; vloeistofdruk; wet van 
Archimedes ; soortelijk gewicht; even
wicht van vloeistoffen en gassen; wet 
van Boyle; barometers en mano
meters; pompen; wet van Berthollet; 
meten van temperaturen; uitzetting 
van vaste stoffen, vloeistoffen en gas
sen; warmtehoeveelheden, soortelijke 
warmte; smelten en stollen; verdam
pen en condenseren, vochtigheids
toestand; vloeibaar maken van dam
pen en gassen; warmtegeleiding, con
vectie en warmtestraling; aequivalentie 
van warmte en arbeid. V raagstukken. 
Enig begrip van verwarmingstechniek 
en van ventilatie. 
T oepassingen in de electrotechniek. 

Mechanica. Stelsels van eenheden. 
Kennis van de leer der bewegingen; 
samenstelling en ontbinding van 
krachten; kracht, massa, versnelling; 
krachten en koppels; evenwichtsvoor
waarden. Beginselen van de grafosta
tica. Arbeid en vermogen; wrijving. 
Traagheidsmomenten. Beginselen van 
de sterkteleer: trek, druk, afschuiving, 
buiging, wringing, knik. Vraagstuk
ken. Toepassingen in de electrotech
niek. 

Electrotechniek. Kennis van: 

I. Electriciteitsleer. 
Magnetisme. 
Statische electriciteit: wet van Cou
lomb, electrisch veld , krachtlijnen, 
potentiaal, capaciteit. 
Dynamische electriciteit, spannings
reeks, elementen, stroomsterkte, mag
netische werkingen, instrumenten, 
thermo-stroom en Electrische weer
stand; wetten van Ohm, Kirchoff en 
Joule; brug van Wheatstone; electri
sche warmte aequivalent. 
Stelsels van eenheden. Enig begrip 
van electrochemie, Accumulatoren. 
Inductie en zelf inductie. Eenfase- en 
meer fasen-wisselstroom. Enig begrip 
van de trillingsleer; factorbegrip. Re
sonantie bij serie- en parallelschake
ling van wisselstroomweerstanden. 
Draaistroom: ster- en driehoekschake
ling; stroomsterkte, spanning en ver
mogen. Verliezen in leidingen. 
Vraagstukken. 

2. Electrische metingen. Schakelingen en 
meetinstrumenten voor het meten van 
stroom, spanning, vermogen en ver
bruik. Bepaling van weerstand, capa
citeit en zelfinductie. 
Meten van kabelfouten, isolatie, enz . 
Meterijken. 

g. 

h. 

JJ ruk. Smits B11t.- G. 

Het opsporen van de oorzaken en het 
verhelpen van storingen. 

3. Electrische machines. 
Werking , schakeling, bedrij f en on
derzoek van: 
gelijkstroomdynamo's-, motoren en 
toe;behoren; wisselstroomdynamo's ,
motoren, transformatoren en toebe
horen van de meest voorkomende 
coristructies; omvormers en gelijk
richters. 

4. Electrotechnische toepassingen. 
Verliohting"stechniek; electrische licht
bronnen en armaturen. 
Hoog- en laagspanningsapparaten; 
schakelaars, weerstanden, veiligheden; 
Draaistroom: ster- en driehoekschake
lingen. 
Inrichtingen en schakelschema 's van 
centraal- en onderstations; Accumula 
torenbatterijen . 
Enige bekendheid met onder- en 
bovengrondse netten , voeding- en 
verdeelleidingen. 
Aanlegberekening en begrotin g van 
eenvoudige huisinstallaties. 

• 
5. Zwakstroom- en radiotechniek . 

Beginselen van de telegraf ie en de 
telefonie; signaal-inrichtingen . 
Radio- ontvangtechniek. 

Kennis van de veiligheids- en gezond-
• heidsmaatregelen, alsmede van de 

eerste hulp bij ongevallen. 

Technologie . 
1. Metallurgie . 

Kennis van de bereiding , eigenschap
pen, keuring en toepassing van ijzer 
en staal: grondstoff en, hoogovenbe
drijf, puddel-, convertor- en Siemens
Martin- processen, kroezen, electrische 
ovens; corrosie en haar voorkoming . 
Kennis van in de electrotechniek veel 
gebruikte andere metalen: koper, tin , 
zink, nikkel, aluminium en hun lege
ringen . 
Keuring van metalen . 

2. Isolatiematerialen. 
Kennis van in de electrotechniek 
gebezigde isolatie materialen, hun 
toepassing en werking. 

3. Wals- en trekproducten . 
Kennis van de vervaardiging, eigen
schappen en in de handel voorkomen
de af meting en van draad-, staaf- en 
prof ielstaal; buizen. 

4. Gieterij. 
Enig begrip van de vormgeving der 
metalen door gieten, ook onder druk. 

5. Machinale metaalbewerking. . 
Samenstelling en werking van gereed
schapswerktuigen: de voornaamste 
organen voor draaiende en rechtlijni
ge; hedendaagse draai-, boor-, schaaf- , 



steek-, frais- en slijpbanken, enz. 
Meetgereedschap, kalibers, mallen, 
toelaatbare maatspelingen. Massa
fabrikage. Enig begrip van de ver
vaardiging van electrotechnische on
derdelen, kabels en toestellen. 

i. Kennis van de eisen van doeltreff end 
onderwijs in de vakken en aan de 
scholen, waarvoor deze akf'e bevoegd
heid geef t; geschiktheid om de ver
kregen kennis aan een groep leerlingen 
mede te delen. 

;. Tekenen, beschrijvende meetkunde. 
Vaardigheid in het tekenen van 
werkstukken. 

k. Electrotechnisch tekenen en schetsen. 

8· 

k. 

Vaardigheid in: 
1. het schetsen, opmeten en tekenen van 

werktuigdelen en apparaten uit de 
electrotechniek; 

2. het tekenen van eenvoudige schakel
schema' s; 

3. het maken van een bordschets van een 
dee! var een electrotechnisch werktuig 
of apparaat. 

T oelichting. 

a 1. Uit de te maken opstellen moet 
blijken, dat de candidaat in staat 
is zijn gedachten duidelijk en in 
beschaaf de vorm uit te drukken. 

a 2. De candidaat moet in staat zijn 
om een eenvoudige constructie uit 
zijn vak in thet Maleis te verklaren. 

Het examen in de onderdelen a t/ m 
e wordt schrif telijk en mondeling af
genomen met uitzondering van dat in 
de Maleise taal. dat uitsluitend mon
deling wordt afgenomen. De exa
mil).andus, wien voor het schriftelijk 
examen in een van deze onderdelen 
het cijfer .7 ( zeven) of hog er toege
kend wordt, kan vrijsteHing van het 
mondeling examen in dat onderdeel 
worden verleend. 
Het examen in •de onderdelen f t/m 
k wordt schrif telijk en mondding af
genomen. 

De examinandus moet in staat zijn, bij 
ongevallen eerste hulp te verlenen. 

De tekeningen te vervaardigen over
eenkomstig de normalisatie-voorschrif-
ten; die op papier worden gedeeltelijk 
in potlood, gedeeltelijk in inkt uitge
voerd. 

De mondelinge examens kunnen wor
den afgenomen met behulp van 
schetsen op het schoolbord. 

GEEN INDISCHE H.B.S. 
IN OOSTENRIJK. 

Konden we in ons vorige orgaan meldin~ 
maken van de oprichting van een Indische 
H.B.S. in Oostenrijk, thans moeten we daar
op terugkomen, wijl het onderwijsadvies
bureau ,,Informa" te Gouda aan diverse: 
bladen het volgende ter plaatsing aanbood: 

De gebeurtenissen in Oostenrijk zijn aan
leiding voor ons Bestuur, de plannen voor 
het stichten van een Indische H.B.S. te 
Seefeld, voorlopig op te geven. 

In overleg met de heren J. F. Bakker te 
Malang en Dr. A. F. Rohn te Davos, heeft 
het Bestuur besloten, geen school voor kin
deren uit Indie, in het thans Duitse gebied 
te openen. 

De Oostenrijkse autoriteiten hadden alle 
mogelijke medewerking toegezegd en ver
leend. 

Hoewel ons Bestuur gaarne aanneemt, dat 
de Duitse autoriteiten ook alle mogelijke 
medewerking zullen verlenen, zijn de toestan
den thans nog te verward en is de tijd van 
voorbereiding te kort, om met hen te over
leggen, op welke basis onze school daar 
gesticht kan worden, welke rechten .de Hol
landse Jeerkrachten en leerlingen gewaar
borgd zullen worden, hoe de distributie van 
levensmiddelen zal zijn, welke vrijheid van 
leerprogramma we zullen hebben, hoe de 
deviezenregeling zal zijn. enz. Allemaal 
kwestie's, die van te voren schriftelijk 
behoren vastgelegd te worden, v66r onze 
Vereniging een zo belangrijke stap, als het 
stichten van een school met internaat in een 
vreemd land, gaat ondernemen. 

V oor het plan Seefeld, was zeer grote 
belangstelling, zowel in Indie als in Holland. 
De school was bijna ,,vol" geboekt. 

.. ONTAARDE" KINDEREN. . 
lndie kent geen tuchthuizen of tuchtscholen. 

Afgescheiden van de strafrechtelijke vast
zetting - artikel 45 Wetboek van Strafrecht 
- kunnen ,,ontaarde" jongens, met toepas
sing van de navolgende artikelen in een 
Landsopvoedingsgesticht worden opgenomen . 

Artikel 302 Burgelijk Wetboek regelt de 
opname in een Lands of particuliere opvoe
dingsinrichting van minderjarigen op verzoek 
van de(n) gene(n), die de ouderlijke macht 
uitoefent (en). 

Ar.fikel 384 B. W. is van toepassing, indien 
de minderjarige onder voogdij staat en heJ: 
verzoek door den voogd wordt gedaan. 

Beide artikelen zijn van toepassing indien 
de ouder clan wel de voogd gewichtige re
denen van misnoegen heeft over het gedrag 
van den betrokken minderjarige. 

Artikel 134 Rechtelijke organisatie. 
Ook r,1iddels dit artikel, hetwelk echter 

niet uitsluitenrd minderjarigen betreft, kan de 
vastzetting in een Landsopvoedingsgestich t 
worden bewerkstelligd. Het verschil met de 
bij de bovenvermelde artikelen. geregelde 
vastzetting is hierin ,gelegen, dat de opname 
gemotiveerd moet zijn door het slecht en 
buitensporig gedrag van den betrokkene, het
welk hem gevaarlijk voor de samenleving 
doet zijn en waardoor hij ongeschikt is om 
aan zich zelve te worden overgelaten. Boven
dien kan bier het verzoek tot vastzetting 
uitgaan van alle bloed- of aanverwanten en 
ook ambtshalve op vordering van den Officier 
van J ustitie. Hierbij zij aangetekend, dat 
artikel 234 Inlands Reglement en 269 Regle
ment Buitengewesten deze materie regelen, 
indien het gaat om Inlandse minderjarigen. 

Tenslotte is ingevolge artikel 6a Pan de 
Dwangopvoedingsregeling (Stbl. 1917 No. 
741, juncto Stbl. 1929 No. 5) de opname in 
een Landsopvoedingsgesticht mogelijk van 
onhandelbare, reeds aan een particuliere ver
eniging, stichting of instelling in Neder
landsch-Indie - aan welke de voogdij - na 
ontzetting of ontheffing van ouder of voogd 
- was opgedragen - in verzorging gegeven 
minderjarigen. 

De bovenvermelde Dwangopvoedingsrege
ling bedoelt algemene richtlijnen te geven 
voor de opname, de geestelijke en lichamelijke 
verzorging en het ontslag van de in een 
Landsopvoedingsgesticht verpleegde pupillen. 

Hier te lande zijn thans slechts twee Land~
opvoedingsgestichten aanwezig, te Blitar en 
te Bandoeng, welke laatste in het bijzonder 
bestemd is voor de opname van Europese 
knapen. 

Voor nadere inlichtingen betreffende de 
voor elk der bovenaangeduide civielrechter
lijke maatregelen te volgen procedure zou 
men zich kunnen richten tot den betrokken 

Off icier van J ustitie, indien het gaat om de 
opname van Europese of Chinese minder
jarigen, clan wel tot den Assistent-Resident 
van het betrekkelijk ressort, indien het een 
Inlandse jongen betreft. · 

Ter nadere orientering ~mtrent deze .ma
terie kan de raadpleging ',ran de navolgend 
boekwerken, verslagen e.a. van waarde zijn. 

1. P. van Toorenburg: Kinderrecht en 
kinderzorg in de laatste honderd jaren. 

2. Van Hamel: Handleiding bij de prak
tijk der Kinderwetten. 4e of Se druk. 

3. Mr. J. C. L. Zuyderhoff: De burger
rech terlij ke gezinsvoogdij . 

4. Vijftien jaar Pro Juventutewerk in 
Nederlandsch- Indie (Uitgave G. :~olff). 

5. De Landsopvoedingsge~tichten h Ne 
derlandsch- Indie. Dit artikel is opgenomen 
in het onder 4 genoemd boekwerk ( bladz. 
36). 

6. Pro Juventute in Nederlandsch-Indie. 
Lezing door Mr. van W alsum bij de oprich
ting van Pro J uventute te Batavia op 5 
Februari 1918) opgenomen in ,het Indische 
Tijdschrift van het Recht" van Jat ja.ar). 

COMMUNIQl9E. 

Bij voldoende deelname zullen d~ aan de 
gouvernements lagere Nijverheidsschool voor 
Meisjes te Batavia ( Comediebuurt 1) ver
bonden een-jarige namiddagleergang voor de 
opleiding voor de akte Nuttige Handwerken 
en de twee-jarige namiddagleergang voor de 
opvoeding voor de akte Fraaie Handwerken 
worden bestendigd. Deze leergangen, die I 
Mei a.s. zullen worden geopend, zijn niet 
alleen toegankelijk voor onderwijzeressen, 
maar ook. voor dames, die niet !:i het bezit 
zijn van een onderwijsakte. Er zal aan de 
leergang voor de nuttige handwerken een 
keer per week en aan de leergang voor de 
akte fraaie handwerken twee keer per week 
van 4 tot 6 uur des namiddags Jes worden 
gegeven. De leergangen zullen zodanig wor
den ingericht, dat de cursusten na afloop 
daarvan ( voor de cursisten voor .1e fraai 
handwerken derhalve na afloop der twee
jarige studie) in staat ·zullen zijn deel te ne
men aan 1de akte-examens voor nuttige, 
respectievelijk fraaie handwerken. 

Het cursusgeld, hetwelk bij vooruitbetaling 
verschuldigd is, bedraagt voor de cursisten 
van de leergang in de nuttige handwerken 
f 5.- per maand of gedeelte daarvan, dat 
aan het onderwijs is deelgenomen en voor 
de deelnemers aan de leergang in de fraai 
handwerken f 7.50 per maand of ged€'elte 
daarvan. In het eerstgenoem.:le cursusgeld 
ten bedrage van f 5.- 's maands, zijn be
grepen de kosten voor aanschaffing van 
materialen, terwijl in het cursusgeld ad f 7.50 
's maands de kosten voor aanschaffing van 
materialen niet zijn begrepen. Deze kosten 
komen ten laste van de cursisten. 

Aanmeldingen voor bovenbedoelde na
middagleergangen kunnen tot uiterlijk 20 
April a.s. geschieden bij het Hoofd der 
gouvernements lagere Nijverheidsschool voor 
meisjes te Batavia ( Comediebuurt 1), bij wie 
nadere inlichtingen kunnen worden inge
wonnen. 

OPLEIDINGSCURSUS KADASTER. 

Van het Hoofdkantoor van het Kadaster, 
Rijswijkstraat 3, Batavia-C., mochten we 
vernemen , dat hoogstwaarschijnlijk tegen 1 
September a.s. een nieuwe ploeg Jeerlingen 
ten getale van + 15 man tot de ru • .,us van 
mantri-kadaster ( oude titulatuur: mantri
opnemer) zal word en toegelaten. 



De opleiding voor landmetersassistent is 
nog steeds stopgezet. 

Om tot de cursus van mantri-kadaster te 
worden toegela1en, moet men in het bezit 
zijn van een ein~diploma ener H.I.S. of een 
ge\jjkwaardige schoolverklaring. Gegadigden 
moeten een net en duidelijk handschrift 
hebben, een goed cijfer voor rekenen en een 
vcidoead cijfer voor Nederlands. Verder 
moeten ze een sterk gestel hebben en de 
leeftijd van minstens 16 jaar bereikt hebben 
en hoogsrens 20 jaar zijn. 

Deze tweejarige cursus voor de opleiding 
van te~nisch personeel bij de Kadastrale 
Dienst staat. onder leiding van het Hoofd 
van• het Kadasterkantoor te Bandoeng en is 
gevestigd aan de Kantoorweg. 

De leerlingen krijgen J.es in de volgende 
vakken: 

I. a. Schoonschrift; b. Staand rondschrift; 
c. Schuin rondschrift; d. Drukschrift; e. Nor
mograafsc~ift; 2. Kopieren en afwerken van 
kaarten~ 3, Vergroten en verkleinen van 
l<aarten. 4. Gebruik en onderhoud van in
strumenten. 5. a. Driehoeks- en veelhoeks-

• metingG ( Pra~isch); b. Veelhoeksberekening 
(in eenvoudige vorm). 6. Detailmetmg. 7. 
Waoterpassen (praktisch). 8. Kaartering, enz. 
9. Sup~letoire meting. 10. Suppletoire kaar
tering. n. Inhoudsberekening. 12. Woeste 
grondmeting. 13. Beginselen Meetkunde en 
Algebra. 14. Beginselen log arithmen en 
Goniometrie. 15. Voorschriften van veldaan
tekeningen. 16. Voorschriften betreffende de 
Kadastrale metingen. · 

"\ 

Schoolgeld wordt niet geheven en de 
leermiddelenonkosten zijn nihil. De leerlingen 
moeten zelf voor huisvesting zorgen. Ze 
kunnen zich schriftelijk aanmelden bij het 
Hoofd van het Kadasterkantoor te Bandoeng 
per ongezegeld rekest. Die aanmelding client 
zo spoedig mogelijk te geschieden onder 
overlegging van een schoolbewijs, een bewijs 
van goed en zedelijk gedrag en een geboorte
bewijs of asal-oesoel staat. 

De "ezoldiging voor mantri-opnemers is 
vastgesteld bij de .. B.B.L. 1938" met als 
minimum bezoldiging f 45.- en maximum 
f 50.-. Een mantri-opnemer le klas verdient 
f 45.- tot f 90.- en een hoofdm&ntrl
opnemer f 75.- tot f 115.-. 

UNIVERSITEIT VAN BESAN<;ON. 

Leergangen in de Franse Taal voor Buiten
la11ders aan de Hogeschool van Becanc;on 
(Frankrijk). 

Wij ontvingen hiervan het jaarverslag, 
waaruit blijkt, dat deze permanente en 
vacantiecursussen zich in de voortdurende 
belangstelling der Fransstuderenden van alle 
mogelijke nationaliteiten mogen verheugen. 

Het rapport wordt aan aanvragers koste
loos toegezonden door den Heer E. de la 
Riviera, te R.otter:dam-West. 

BUITENGEWOON LAGER ONDER
WIJS IN NED.-INDIE. 

Waar, in een land als Ned.-Indie, nog 
zoveel te doen valt op onderwijsgebied voor 
normale kinderen, kan men niet verwachten, 
dat het B.L.O. erg ontwikkeld is . Het ar
beidsveld is zeer groot, zeer zeker zou het 
B.L.O. geen geibrek aan belangstelling be
hoeven te hebben. Het stand punt, dat de 
Regering inneemt in verband met eventuele 
financ~'e)e steun is afwijzend en is vervat in 
de eerste zin van dit artikel. Het aantal 
inrichtingen voor dit soort van onderwijs is 
clan ook nog gering, omdat alleen het parti
culier initiatief op dit terrein werkzaam is. 

De volgende inriohtingen voor B.L.O. kun
nen genoemd worden, waarbij we alleen op 
het oog hebben de onderwijsinrichting. 

I. Het Blindenins.tituut te Bandoeng, 
Nieuwe Ker:khofweg JO. Dit instituut van 
de Verenig ing tot verbetering van het lot der 
blinden in Ned.-Indie onderhoudt een neu
trale Brailleschool, waar lnlandse en Chinese 
kinderen, die voldoende Hollands kennen, les 
krijgen in alle vakken van een Europese La-
gere School benevens muzieklessen, handen
arbeid, machineschrijven, Zweedse Gymnas-· 
tiek en Handwerken. Leidster is Mej. 0. 
Geissler, door het Gouvernement bij deze 
school gedetacheerd. Alie opgenomen pu
pillen zijn vrijwel onvermogend en schoolgeld 
wordt derhalve niet geheven. De leerlingen 
zijn ondergebracht in het int~rnaat, behorende 
bij het blindeninstituut. 

De kinderen doorlopen al naar gelang van 
de verstandelijke vermogens, in 7 a 8 jaar 
de school en kunnen clan in eigen onderhoud 
voorzien als organist ( e) , typist ( e) of piano
stemmer. 

2. Het Doofstommeninstituut, Tjitjendo
weg 2A, Bandoeng. 

Dit instituut wordt onderhouden door de 
Vereniging voor Onderwijs aan doofstomme 
en slechthorende kinderen ·in Ned.-lndie 
( goedgekeurd bij Gouv. besluit van 28 Mei 
1930 No. 34). Het doe! van deze inrichting 
is de leerlingen geschikt te maken voor een 
bescheiden plaatsje in de maatschappij. Het 
is een neutrale instelling, toegankelijk voor 
alle landaarden. lndien de betrokken ouders 
godsdienstonderwijs voor hun kinderen wen
sen, wordt hun dit mogelijk gemaakt. Toe
gelaten worden die kinderen, die geen ziekten 
of gebreken hebben, die schadelijk zouden 
kunnen zijn voor de andere kinderen in de 
school of in het internaat. De opleiding duurt 
7 a 8 jaar. Gewoonlijk komen de leerlingen 
te laat op het instituut en voor hen wordt 
clan getracht de duur te bekorten. 

De vakken, waadn onderwijs wordt ge
geven zijn: Spreken, af zien van de mond. 
lezen, schrijven, rekenen, Ned. taal, Maleis, 
aardrijkskunde, Zweedse Gymnastiek, terwijl 
meisjes daarbij !es krijgen in nuttige en fraaie 
handwerken. koken en huishouding. Na het 
doorlopen van ,het instituut zijn de meisjes 
geschikt voor hulp in de huishouding, naaister 
en dergelijke betrekkingen. De jongens vin
den een bestaan als kleermaker, in een druk
kerij, op een kantoor, enz. Het schoolgeld 
wordt berekend naar de draagkracht der 
ouders. De leerlingen zijn ondergebracht in 
een internaat, terwijl ook externe leerlingen 
toegelaten worden. De school begint na de 
grote vacantie, waaraan echter, vanwege het 
individuele onderwij,s, niet streng de hand 
gehouden wordt, Tijdens de vacanties gaan 
de kinderen naar huis, om de band met 
.. thuis" te onderhouden. In de Paas- en 
Octobervacantie mogen de kinderen blijven. 
Aanmelding client te geschieden bij den Di
recteur der inrichting, den heer D. W. Blue
mink (Tel. 2790). Elke Donderdagmiddag 
van 5 tot half 7 bestaat er voor het publiek 
gelegenheid dit mooie werk van nabij te 
volgen. Getracht wordt, de kinderen zo 
praktisch mogelijk voor te bereiden voor het 
]even, zodat ze later zich zo zelfstandig mo
gelijk in de maatschappij kunnen bewegen. 

3. Doofs.tommeninsti.tuut Wonosobo. 

Dit instituut is geopend vanaf 15 Maart 
1938 en staat onder leiding van de Zusters 
,.Dochters van Maria en Jozef". Deze Zus
ters zijn ook werkzaam in de doof stommen
iurichting te St. Michiels Gestel in Neder
land. In deze R.K. inrichting van de vereni-

ging .. In Omnibus Charitas" (Dochters van 
Maria en Jozef) worden jongens en meisjes 
van alle gezindten aangenomen. Als regel 
worden hier kinderen opgenomen van 4-8 
jaar, terwijl voor anderen besprekingen ge
voerd kunnen worden. 

Het leerplan omvat de vakken, die bij de 
regeling van het Buitengewoon Lager On
derwijs volgens Koninklijk Besluit van 22 
October 1923 in Nederland zijn voorgeschre
ven, n.l. lezen, schrijven, rekenen, Neder
landse taal, tekenen, lichamelijke oefeningen, 
handwerken en handenarbeid. 

Aan deze vakken is het onderricht in 
Geschiedenis en Aardrijkskunde toegevoegd. 

Het onderwijs wordt gegeven volgens de 
zuivere spreekmethode. Tijdens de school
jaten zal tevens aan de kinderen datgene 
geleerd worden, waartoe ze het meest ge
schikt bevonden worden. 

Het schoolgeld is vastgesteld volgens 
Gouvernementstarief, zoals het voor de be
trokken landaard geldend is in de scholen 
op Westerse grondslag. Het kostgeld wordt 
bepaald bij nadere bespreking met het 
bestuur. Eventuele schoolgeldvermindering 
of vrijstelling is ook na bespreking mogelijk. 
In overleg met de ouders of voogden gaan 
de kinderen een of twee keer per jaar met 
vacantie, zo dit mogelijk is. Aanmeldingen 
kunnen dagelijks plaats hebben onder over· 
legging van verhuisbiljet,. vaccinebewijs en 
indien mogelijk doopbewijs. 

4. ,,Zwakzinnigenzorg", 
(r:es. Kedoe). 

Temanggoeng 

Dit tehuis voor zwakzinnige jongens, meis
jes en vrouwen van alle landaarden en voor 
elke godsdienstige gezindte is gelegen op 
ongeveer 20 km. van Magelang. Het is een 
stichtlng van de Christelijke Vereniging tot 
verzorging van zwakzinnigen in Ned.-Indie. 
Kinderen die er voor in aanmerking · komen, 
ontvangen individueel onderwijs op de school 
voor B.L.O., behorende bij het tehuis. De 
meisjes krijgen bovendien onderricht in de 
huishoudelijke vakken en de nuttige hand
werken. Grotere jongens krijgen eenvoudig 
timmeronderwijs of werken onder deskundige 
leiding in de tuinen. De verpleegkosten be
dragen f 45.- per maand, terwijl voor on
en minvermogenden rekening gehouden 
wordt met de draagkracht van ouders of 
familie. 

Gratis verzorging heeft alleen in geval van 
uiterste noodzaak plaats. Niet-patienten 
kunnen de school voor B.L.O. volgen tegen 
betaling van schoolgeld volgens Gouverne
mentstarief. vermeerderd met 25 % . 

Het .. maandkwartje voor zwakzinnigen
zorg" · bezorgt de Vereniging de zo nodige 
particuliere bijdragen. 

5. Soerabaia'se school voor buitengewoon
en individueeL onderwijs. 

Door de vereniging van deze naam wordt 
te Soerabaia een school onderhouden voor 
achterlijke kinderen. Naast gewoon onderwijs 
wordt onderricht gegeven in verschillende 
vormen van handenarbeid als houtwerk, 
cartonnage en vlechtwerk, weven, enz. 

In de middaguren wor.dt aan de oudere 
meisjes een kookcursus en voor de oudere 
jongens een timmercursus gehouden. De 
lcerlingen moeten afkomstig zijn uit een 
Hollands sprekend milieu. 

6. De Vereniging voor Buitengewoon 
Onder:wijs te Bandoeng onderhoudt een 
school voor zwakzinnige-, achterlijke en ner
veuze kinderen op neutrale grondslag. De 
school is gevestigd op het J aarbeursterrein 
te Bandoeng en staat onder leiding van den 
Heer J. E. Folkerts. 



BEURZEN. 

XI. K.W. III fonds. 

Het bedrag, dat door dit fonds wordt 
toegekend, wordt voor elke beursaal door het 
bestuur vastgesteld. Het . is bedoeld als 
renteloos voorschot op gezegeld contract, dat 
door ouder of verzorger en borgen moet 
worden getekend. Deze beurs wordt voor de 
gehele duur van de studie verstrekt, mits deze 
regelmatig en succesvol verloopt. Regelmatig 
worden clan ook informaties omtrent de 
studie ingewonnen, rechtstreeks bij de Uni
versiteit of bij de Hogeschool. 

De terugbetaling begint, zodra de beursaal 
een bezoldigde betrekking heef t en bedraagt 
10% van het salaris, maandelijks over te 
maken. Dit studievoorschot is renteloos, mits 
de beursaal aan zijn verplichtingen voldoet. 
Bij gebleken onwil kan rente in rekening ge
bracht worden. 

De aanvragen moeten bij ongezegeld 
schrijven ingediend worden bij het studie
fonds voor Onbemiddelde leerlingen van 
goeden aanleg, per adres: Directeur KW. 
Ill-School, Salemba 28, Batavia-C. en we! 
tegen het eindexamen, eventueel tijdens de 
hogere studie. 

De beurs wordt verstrekt voor hoger
onderwijsstudie in Indie of Nederland. Om 
ervoor in aanmerking te komen, client men 
on- of minvermogend te zijn. Men moet een 
mooie cijferlijst hebben voor de vakken, 
waaruit geschiktheid voor de gekozen studie
richting moet blijken. En gunstige inlichtin
gen moeten ingewonnen kunnen worden om
trent ijver, studiezin en andere karakter
eigenschappen, die een succesvolle studie 
waarborgen. 

Bij het aanvragen van een studievoorschot 
mc:Seten overge-legd worden: de eindexamen
puntenlijst en eventueel reeds behaalde di
ploma's; het inkomstenbelastingbiljet van de 
ouders of voogden, waaruit het minvermogen 
moet blijken; een ingevulde vragenlijst van 
het studiefonds; opgave van tenminste een 
betrouwbare borg en vertrouwelijke inlich
tingen van den schooldirecteur of van de 
professoren omtrent karakter, studieaanleg, 
verantwoordelijkheidszin, enz. 

Het bedrag wordt maandelijks uitbetaald. 
terwijl het collegegeld en de onkosten voor 
studiemateriaal door den penningmeester 
voldaan worden. Studieboeken, microscoop, 
enz. blijven eigendom van het fonds, tot de 
beursaal is afgestudeerd. 

Indien de aanvrager en de instanties, die 
inlichtingen geven, meewerken, kan de aan
vrage in een paar weken af gedaan word en . 
De meeste beslissingen worden begin Au
gustus genomen. 

Jaarlijks zijn ongeveer vier nieuwe beurzen 
beschikbaar: dit hangt natuurlijk af van de 
rente van bet stamkapitaal, van het bedrag 
der terugbetalingen en van bet bedrag van 
de aanvragen. 

XII. I.E.V. Vereniging ,,Palang Doewa". 

Speciaal voor de opleiding tot vroedvrouw 
aan deze inrichting zijn Gouvernements
Studiebeurzen beschikbaar tot een bedrag van 
f 20.--- per maand. Dit bedrag wordt maxi
maaI drie jaar beschikbaar gesteld en terug
betaling is niet nodig. Alleen candidaten, die 
ingeschreven zijn als leerling-vroedvrouw 
komen voor deze beurs in aanmerking. Men 
moet Nederlandse, Chinese of daarmee ge
lijk gestelde zijn en aanvragen dienen bij 
ongezegeld schrijven gericht te warden tot 
het bestuur van de I.E.V. Vereniging ,,De 
Twee Kruisen", Goenoeng Sahari 46 binnen, 
Batavia-C. 

XIII. Studiefonds va11 de Kath. Soc. Bond. 
De grootte van deze beurs is afhankelijk 

van bet gevraagde bedrag en is meestal gelijk 
aan het school- of collegegeld. Na beeindi
ging der 5tudie is terugbetaling nodig zonder 
rente, terwijl de wijze van terugbetaling in 
onderling overleg geregeld wordt. Bij voor
keur moet de aanvrage ingediend warden 
twee maanden voor den aanvang van het 
nieuwe schooljaar per ongezegeld schrijven 
te richten aan den Secretaris-Penningmeester 
van het studiefonds (th ans: F. C. Dohm en, 
Gg. Halte Dierentuin 18, Batavia-C.). De 
beurzen warden uitgereikt voor Middelbaar
en Hoger Onderwijs in lndie. Een studie
beurs voor de Mulo is uitgesloten. Het aantal 
beurzen is zeer beperkt. Um voor deze steun 
in aanmerking te komen, moet de betrokkene 
van goede aanleg zijn om de gewenste studie 
in normale tijd te kunnen volbrengen. Het 
moet vaststaan, dat de gewenste studie niet 
uit eigen middelen of op arrdere wijze kan 
warden bekostigd. Betrokkene moet prakti
serend katholiek zijn en van onbesproken 
gedrag . Een schriftelijke verklaring omtrent 
Jatere terugbetaling moet worden overgelegd, 
zulks ten genoege van het bestuur. Intrek
king of wijziging in de ondersteuning is 
mogelijk, als de omstandigheden daartoe 
aanleiding geven. 

INGEKOMEN. 
Uit Nederland. 

De Stichting School voor Taal en Letter
kunde zond ons haar leerplan voor het drie 
en twintigste studiejaar. Cursussen worden 
gegeven yoor de opleiding voor de L.0.
akten voor Frans, Duits, Engels en Spaans, 
Latijn en Grieks. Opgeleid wordt voor de 
M.0.-akten voor: Nederlands, Frans (A en 
B). Duits (A en B), Engels (A en B), 
Spaans en voor Fries en Gotisch. Secreta
riaat Burnierstraat 9, 's Gravenhage. Inlich
tingen te bekomen bij J. Kerkhof. Leraar 
H.1::$.S., Keyserstraat 6, Bandoeng. 

Prospectus werd ontvangen van de Kweek
schoo1 voor de Zeevaart, waar jongelieden 
warden opgeleid tot stuurlieden en gezag
voerders voor de Nederlandse Koopvaardij 
vloot. Aan deze Kweekschool, Prins Hendrik
kade 189, Amsterdam-C., heeft ook de 
Rijksopleiding 'tot bestuurder van verkeers
vliegtuigen plaats. 

Van het Instituut Markus, Verbeek & Co., 
Linnaeusstraat 41, Amsterdam-0., ontvingen 
we het prospectus voor de mondelinge op
leiding voor de akte Boekhouden M.O. 
(akte K XII en Q). 

Ontvangen we.rd de Verordening op de 
heffin•g van Schoolgeld voor de Gymnasia, 
Lycea en Hogere Burgerscholen voor de 
Gemeente 's Gravenhage en Eindhoven. 

Het reglement met pensionprijzen van het 
Hospitium ,,St. Jozefs Gezellen Huis", Stad
houderskade 55, Amsterdam-Z., werd ons 
toegezonden . In dit Hospitium kunnen op
genomen worden ]eden van de St. Jozephs 
Gezellen Vereniging van 17 jaar of ouder. 

Prospectus werd ontvangen van de Haagse 
Analysten Cursus, Johan van Oldenbarne
veldtlaan 92 A. Deze mondelinge cursus staat 
onder leiding van Dr. W. Meyer en geeft 
opleiding van bet Analystexame~ Eerste 
Gedeelte. 

Prospectus werd ontvangen van de Alge
mene Analystencursus onder leiding van Dr. 
J. van Heiningen en Dr. Ir. M. Kanner, 
Antwerpsche straat 10, Scheveningen. Op
geleid wordt voor analyst, apotheker-assis
tent, terwijl er verder prive vakopleiding aan 
verbonden is. 

Uit lndie. 
Van de Ned. Ind. Veeartsenschool te 

Buitenzorg mochten we ontvangen: 
le. een programma van d~ Ned. Ind. Vee-

artsenschool; , 
2e. toelatingseisen voor de ,,Leergang voor 

de opleiding van veemantri's"; . 
3e. leerplan van de ,,Leergang voor vee

mantri' s".; 
4e. toelatingseisen voor de ,,Leergang voor 

keurmeesters van slachtvee en vlees" en 
5e. leerplan van de .,Leergang voor keur

meesters van slachtvee en vlees". 

Prospectus werd ontvangen vm·t .,Zwak
zinnigenzorg " Temanggoeng '(res. Koedoes) 
tehuis en onderwijsinrichting voor zwakzin
nige kinderen en vrouwen van de Christelijke 
Vereniging tot verzorging van Zwakzinnigen 
in Ned.-Indie. 

Uitvoerige gegevens werden ontvangen 
van de Braille-school (Eur. Lag ere School) 
verbonden aan het Blindeninstit,uut, Nieuwe 
Kerkhofweg 10, Bandoeng. 

Eveneens ontvingen we de meest volledige 
inlichtingen van het Doofstommenmstituut, 
Tjitjendoweg 2A, Bandoeng. 

Volledige gegevens mochten we ohtvangen 
van het 15 Maart j .l. geopende doofstommen
instituut te Wonosobo, uitgaande van de 
Vereniging .,In Omnibus Charitas" (Doch
ters van Maria en Jozef) . 

Prospectus werd ontvangen van de Mid
delbare Meisjes School van het Chr. Lyceum 
te Bandoeng, dat in 1938 beg int met een 
eerste klas. ·rot de eerste klas worden toe
gelaten leerlingen, die geslaagd zfjn voor het 
officiele toelatingsexamen voor de Lycea en 
de H.B.S.-en. Teven.s ontvingen we gegevens 
over het internaat voor meisjes van alle af
delingen van het Lyceum. Dit internaat wordt 
1 Augustus 1938 geopend. 

We ontvingen het programma van het 
vijfde schooljaar van de Cursus voor Op
leiding van Middelbare Bouwkumiigen en 
Weg- en Waterbouwkundigen, Lembangweg 
8, .t::Sandoeng. Deze 3-jarige opleiding na 
MuJo-B staat onder leiding van Directeur 
Ir . Goenarso . 

Prospectus werd ontvangen van de Ge
meentelijke Middenstands Handelsschool te 
Batavia-C. voor de cursus 1938-1939. De 
school is gevestigd op het terrein van de 
KW. III school, Salemba 28. Het doe] van 
deze school is om jongens en meisjes, die 
een school voor W esters La£'.er Onder~ijs 
hebben doorlopen, in twee jaar op te leiden 
voor eenvoudige betrekkingen in het winkel
bedrij f en de handel. Directeur: ·p, A. Be
zemer. 

Het nieuwe prospectus werd ontvangen 
van de EJectrotechnische School, Djaga 
Monjet 2, Batavia-C. Aan deze inrichting 
worden jongelui opgeleid voor electro
monteur, radio-monteur en voor de akten van 
bekwaamheid tot het geven van vakonderwijs 
Na het behalen van het einddiploma verleent 
het Bestuur en de Directie de nodige hulp 
om plaatsing te verkrijgen. 

BIJDRAGEN: 
U.K te S., bijdrage Dec. '37, Jan., 
. Febr. '38 .......................... . 

KO.B. afd. M., bijdrage le kw. '38 
R.N. v. L. te M., bijdrage ineens 
B.K te B., bijdrage v / h jaar 1938 
U.P. te B., bijdrage Jan., Febr. '38 
KO.B. afd. F., bijdrage 1938 ...... , 
Z.F. te F., bijdrage 1938 .......... .. 
U.T. te M., bijdrage 2e kw. 1938 
U.N. te B., bijdrage Maart 1938 
J.B . te B., bijdrage Maart 1938 

f 7.50 
4.60 
2.50 

" 50.---
5.---

" 2.50 
2.50 
7.50 
5.---
2.50 



ABONNEMENTEN WERDEN 
GENOTEERD VOOR: 

K.K.R. te S.; J.W. te S.: B.H. te SL.; 
.M.B. te V.; B. te M.; B. te B. 

• VRAGENRUBRIEK. 

In dit gedeelte van het bla-d warden alleen 
ie ..,vrag~n opgenomen, die van algemeen 
elang kunnen zijn. 

De praktijk heef t uitgewezen, dat het 
neermalen :i}Odig is onze aanvragers opmerk,. 
aam te maken op een of meer der volgende 
unten. Nu we langs deze weg vele adspi
ant-aanv ·agers kunnen bereiken, willen we 
r gtaag gegtruik van maken beleef d te 
erzoeken: 

Juist te ad»esseren: Studievoorl. Bureau 
van de K.0.B., Tosariweg SI: Batavia-C. 
Het adres niet op naam (M. Hagenaars) 
te stellen. 
Postzegel voor antwoord in te sluiten. 
(Inli&ti~en warden evenwel gratis 
verstrektJ. 

L• Duidelij k a dres van den afzender op te 
geve . 
Beknopt en Cluidelijk Uw a;rnvrage in het 

. f-4illands weer te geven. 

-.B. te B., 
Op het hoof dakte-examen is het voor het 

ak Maleis geoorloof d gebruik te maken van 
•en woordenboek. Eveneens wordt dit toe
estaan voor de andere talen. 

' .H. te P., 
vraagt gegevens omtrent de Rechtshoge

,chool te Batavia-C. 
Volgens art. 12, Hoof dstuk II van de 

Hoger On1ierwijsordonnantie kan een leer
ing . met einddiploma H.B.S.-5j. tot de 

Rechtshogeschool te Batavia warden toege
laten. Dus ook deze vrouwelijke leerling. die 
opgeleid is aan de Rijks H.B.S. te Apeldoorn . 

De Colleges aan de R. H. te Batavia be
ginnen de eerste werkdag in Augustus. Het 
Collegegeld bedraagt f 300.,......... per jaar, 
gedurende 4 jaar te betalen . 

De studie kan voltooid warden in 5 jaar. 
Het diploma te Batavia gehaald, bedoeld 

wordt de hoedanigheid van Meester in de 
Rechten, geeft dezelfde rechten als de titel 
verworven aan een Universiteit in Nederland 
(art. 20 der Hoger Onderwijs Ordonnantie) . 

Op Uw vraag · omtrent betere plaatsings
kansen later, door studie in Indie of Neder
land. kan men zelfs aan de Rechtshogeschool 
geen gegevens verstrekken. Oit is van te veel 
factoren afhankelijk. 

De inschrijving begint 1 Augustus. Het is 
evenwel mogelijk zich ten allen tijde te doen 
inscihrijven. Het · beste is ec):iter zeer zeker 
voor Uw candidaat, die uit Nederland zal 
komen., dat ze zich bij het begin van het 
studiejaar laat inschrijven. 

W.P. te B., 
vraagt gegevens over de nieuwe opleiding 

voor Commissaris van Politie. Het is nog niet 
met zekerheid bekend of de nieuwe opleiding 
voor C. v. P. een rechtstreekse zal warden, 
clan wel of die nog zal geschieden langs de 
rang der hoof dagenten. 

ledereen zal gelijke kans krijgen bij solli
citatie, dus Uw vermoeden, dat candidaten 
met een Mr.-titel of anderszins de voorkeur 
zouden hebben, is niet juist. 

Jongelui, die in 't bezit zijn van een diplo,, 
ma A.M.S. zullen zeer zeker een goede kans 
hebben. Of idit diploma van het laatste jaar 
of van een vroegere datum is, zal geen ver
schil maken. 
. Zekerheid omtrent het begin van de cursus 

is er nog niet, doch het zal wel zijn om en 
nabij Augustus 1938. 

Vermoedelijk zal de eis voor toelating wel 
H.B.S.-diploma zijn. Verder moet de candi
daat een .behoorlijk vdorkomen hebben, over 
een gezond gestel besohikkerl en geen al
coholist of morphinist zijn. Hij moet Neder
lands onderdaan en 21-30 jaar zijn . De 
candidaat moet niet sterk politiek georien
teerd zijn en hij mag nooit op ernstige wijze 
met de politie in aanraking geweest zijn. 

Hoe- lang de studie duren zal, is nog niet 
bekend. 

De opleiding zal geheel gratis zijn, alleen 
zullen er enige onkosten zijn voor het aan
$Cha ffen van studieboeken. Omtrent de 
grootte van een toelage gedurende de op
leidingstijd is ook nog niets bekend. 

Men kan zich nu r:eeds aanmelden bij den 
Directeur van Binnenl. Bestuur. Men diene 
clan een voorlopig ongezegeld verzoekschrif t 
in zonder meer. 

H.N.P. te B., 
vraagt nadere inlichtingen omtrent de op

leiding voor vroedvrouw. Bij de opleiding 
aan de opleidingsschool voor vroedvrouwen 
in Palang Doewa, Goenoeng Sahari 46 bin
nen, komen Inheemse meisjes niet in aan
merking voor de door het Gouvernement ter 
beschikking gestelde ibeurzen. Die zijn uit
sluitend bestemd 'loor Europese (of daarmee 
gelijkgestelde) en Chinese meisjes. Het Ies
geld aan deze opleidingsschool bedroeg 
destijds f 35.--- per maand, doch is bereids 
teruggebracht op f 25.--- per maand. Op 
een verdere reductie kan voorlopig niet ge
rekend warden. Een mogelijkheid voor goed
kopere opleiding te Batavia is die aan de 
Verloskundige Kliniek Boedie Kemoeliaan. 
Met Mula-diploma wordt men daar in 3 jaren 
opgeleid tot vroedvrouw. 

I HANDELSKENNIS L. o. Schriftelij.ke opleidlng '1 · Zeevaart- en Machinistenschool ,,Willem Barentsz" 
F-1 _w_. _H-:. :"'B_o_s._L_e_ra_a_r _s_~..:.e~-h-~-~-·-~-~---B_O_s __ n_J _O_K_J _~_itv_._i_nl_ .• _op_a_an_v_ra_a~g-. ...! • TE RS c HELLI N 6: 

Steno I 
INTERNAAT Opleiding voor: 

a. Stuurmansleerlingen - 2-jarige cursus voor getuigschrift A. S. 
b. Machinistleerlingen - 2-jarige cursus voor getuigschrift A. M. 
Eis van toelating tot beide afdelingen: ten minste 1 jaar H.B. S. of MULO-BEVOEGDHEID (Mond. en Sehr.) 

. J. A. SCHNAAR 
STENOGRAAF VOLKSRAAD en LERAAR GEM. M. H. S. 
Laan Canne 36 Batavia·Centrum 

..,-Hu I ZE .M. }\RIB. BE AT RIX"" U.L. o. - GYMNASIUM I 
H.B.S. 

lnternaat voor een bepe1kt aantal jongens van goeden huize. I 
Velp (G): Kerkstraat 23 . Prima refe1 enties. 

-MATER AMA BILIS 
Ro<>.ms Katholieke driejarige Lagere Nijverbeids
school der Religieuzen Ursulinen v. d. Rom. Unie 
::::-----·----- Merdikaweg :?., Bandoeng 

Deze driejarige opleiding geeft onderricht in Huis
houdkunde, Handwerken, Costuumna::iien, Koken 
en Wasbehandeling. 

Bovendien heeft ze een zeer uitgebreid leerplan 
voor het bijbrengen van algemene ontwikkeling, 
kennis van Engels, Duits en Frans, zodat de meisjes 
er werkelijk gevormd worden voor het Jeven. 

I 

2 jaar U. L. 0. 
Voorbereidende klasse aanwezig. 
Aanvang van de nieuwe cursussen: Dinsdag 6 September. 
Aan de school zijn verder verborrden: 

cursussen voor de Examens voor .: 
a. 3e, 2~ en 1 e stuurman grote handelsvaart. 
b. voorlopig diploma en diploma A als scheepswerktuigkundige. 
c. de tadiocerlificaten le en 2e klasse . 
Prospectus te verkrijgen bij de Redactie van dif blad. 
Inlich!ingen en aanmeldingen bij den Directeur 

}. de Groot. 

IN§TITIJIJT 5CDOEVf R5 .. 
BAT A VIA-CENTRUM 
SCOTTWEG 11 TEL. WL. 3333 

Stcnografie, Nieuw Groote, directe methode. 
M~chinescbrijven, 10 vinger-systeem, blinde 
toetsen, rhythmisch. 

Tachografie (de Ned. snelschrift-machine). 
Talen: N ederlands, Engels, Duits, Frans. 
Kantooropleiding proefkantoor. 
Boekhouden. 
Spreekuren 9- 12 en 5-7. 
Vraagt prospectus. . 
Schriftelijke lessen in: 
Boekhouden, N ederlands, Engels, Duits, Frans, 
Stenografie. 

Zendt 10 ceni.s-postzegel voor proefles. 



I 

HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELeFOON 626 WELT. 
FILIALEN: SUMATRAWEG 50, TEL. 3322 WELT. 

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

Moderne T ~len.' Stenografie ,,Grootecc, N ederlands en 

Machineschrijven, T alen, H andelscorrespondentie, 

Reclame-Tekenen,, Boomzaken. 

Boekho~den. 

Leiding: Onder rlezelfde 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" 

V oor schrif telijke lessen in : 

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

voudige Hand~ls - opleiding? Kleinambtenaarsexamen? Stenogra~ie. 

GROOT 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 

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

DE OVERSTE. 

De Zwitserse School met individuele opleiding 
DEELNAME IEDERE DAG MOGELIJK 

EINDEX. GYMN., H. B. 5'. EN : HANDELSDIPLOMA 

Diploma's in Holland erkend. 

Voorbereidingscursus voor Hollanders voor het 
toelatingsex. Technische Hogescl: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. 

INSTITUUT MINERVA, ZURICH 
Vraagt prospectus en Hollandse referenties, 

• > ' • • \ • ' • I • - • " • & I,• I .' I 1 • 

1 ELECTROTECHNISCHE SCHOOL 
O pgericht 1931. Djaga Monjet 2 - Batavia-C. (tel. 732 WI.) 

(Inrichting voor Electrotecbnisch Ambachtsonderwijs) 
Besluit v. d. Directeur van 0. & E. van 25 Mei 1935 

No. 16473/B. 
Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BATAVIA. 

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

Prospectus bij aanvraag gratis. . 
V raagt inlichtingen bij den Directeur. 

I A J { 1 AUGUSTUS 
LANVANG NlEUWE CURSUS 1 FEBRUARI 

~----------------------------_, _____________ _. 

R.K. HANDELSSCHOOL 
MET INTERN AA T 
Koningin Emmalaan 4, Semarang. 

Geleid door de Broeders van de Onbevl. Ontv. 

3 jarige cursus1 met 2 vervolgklasssen. 

* Prospectus wordt op aanvraag gratis verstrekt 

door 

Broeder Overste. 

·1------~---------------------• 
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