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Vriendelijk verzoeken we onze abon
ne,s on•s het abonnementsbedrag a f 2 .. -
Voor de nieuwe jaargang te willen doen 
loekomen. 

Voor zover de voorraad strekt, is de eerste 
jaargang verkrijgbaar tegen een bedrag van 
f 2.50. lngebonden zijn ze beschikbaar 
a f 3.- . 

Ter kennismaking werden de nummers 
van de eerste jaargang zoveel mogelijk gratis 
verspreid. Dit vordert echter veel van onze 
financiele krachten. Gaarne maken we de 
lezers, die ods orgaan gratis ontvangen, erop 
attent, dat ze een goed werk doen door ons 
bureau door een abonnement or bijdrage te 
steunen. 

De bureau-inkomsten worden verkregen 
uit: 
I. bijdragen ineens, 
2. regelmatige bijdragen. 
3. abonnementen op Studievoorlichting, 
4. advertenties. 

Wie bezorgt ons een of meer van deze 
financiele hulpbronnen? 

DE STUDIE VOOR AKTE FRANS L.O. 

De studie voor akte Frans L.0., aangeduid 
als vak L van §A bij Gouv. Bes!. van 10 
Sept. 1894 No. 10, Staatsblad 194, zal we! 
door w~inig studerenden meer begonnen 
Worden. Toch is het opvallend, dat er juist 
de laatste maanden naar gevraagd is. 

Examen. 
Hier in Indie kan er examen voor gedaan 

worden. De examens zijn schriftelijk en 
mondeling. De schriftelijke examens hebben 
plaats in de dichtst bijzijnde plaats van den 
candidaat, waar een mulo-school is. In 1937 
en 1938 hadden de mondelinge examens 
plaats in de I.E. V. Kweekschool te Ban
doeng. H et schriftelijk examen valt gewoon
lijk in de: Paasvacantie: in 1937 werden ze 
gehouden op 31 Maart en 1 April en in 1938 
op 7 en 8 April. De mondelinge examens 
zijn gewoonlijk in J uni: in 1937 waren de 
data 26 en 28 J uni in 1938 waren de examen
dagen 24 en 25 J uni. 

Het schriftelijk examen duurt 2 dagen. 
Voor de vertaling Ned.-Frans krijgt men 2.Yz 
uur; voor Frans-Ned. 2 uur en voor het ver
talen van zinnen 1 Yz uur. 

Het mondeling examen duurt een dag. Er 
wordt clan I uur geexamineerd, waarvan 10 
minuten phonetiek, 20 min. grammatica. l 0 
minuten morphologie; I 0 min. lezen en l 0 
min. vertellen en een gesprek voeren. 

Aanmelding. 
Voor het examen client men zich aan te 

melden bij den Dir. van 0. en E. gewoonlijk 
v66r I Februari. Het examengeld ad f 10.
moet per postwissel overgemaakt worden aan 
de afd. Kas van het Dep. van 0. en E. Op 
de postwissel moet vermeld worden de naam 
en het adres van den candidaat en voor welke 
akte examen gedaan wordt. 

Om examen te kunnen doen moet men de 
leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en van 
goed zedelijk gedrag zijn. 

Voor de aanmelding is clan ook nodig: 

I . Een gezegeld verzoekschrif t. 
2. Een bewijs van goed zedelijk gedrag 

(hoogstens 6 maanden oud). 
3. Een gezegelde geboorte-akte of gezegelde 

akte van bekendheid. 

V-akken. 
Het diploma omvat een achtta! vakken, 

waarvan schriftelijk gedaan rnoeten worden: 
I. Vertaling Nederlands-Frans. 
2. Vertaling Frans-Nederlands. 
3. Losse zinnen. 

De mondelinge vakken zijn: 
4. Uitspraak ( Praktijk). 
5. Uitspraak (Theorie). 
6. Spraakkunst. 
7. Taaleigen. 
8 . Vaardigheid. 

Examenprogramma. 
Het examenprogram wordt in de wet met 

de vo!gende bewoordingen aangegeven: 
Kennis der taalregels, zowel van de 
syntaxis als van de vormleer. 
Het vertalen van een stuk proza of poezie 
uit de vreemde taal in het Nederlands. 

Het vertalen van een gemakkelijk stuk 
proza uit het Nederlands in de vreemde taal 
(Vreemdelingen, die verklaren de Neder-

Druk. S mit ,, Bat.-C. 

landse taal niet machtig te zijn, kunnen de 
vertaling vervangen, door een opstel en een 
paraphrase van een gedicht in de taal, waar
over het examen loo pt). 

Enige vaardigheid in het spreken der taal, 
een goede uitspraak. 

Het gebruik van woordenboeken bij het 
examen is verboden . 

Examencommissie. 
De voorzitter van de examencommissie is 

de Algemene Inspecteur W esters Lager-, 
Mulo- en Kweekschoolonderwijs . 

. De plaatsvervangend voorzitter, tevens lid, 
der examencommissie, is Drs. J. J. K King
ma, leraar KW.III School te Batavia-C. 

Als !eden fungeren de heren: 

H. M. van Praag, leraar H .B.S .. Ban
doeng (in 1938 met verlof). 
H. A . H. Beeren, leraar Lyceum, Soe
rabaia. 
J. J. K Kingma, leraar KW.Ill school, 
Batavia-C. 
J. J. Mollenkamp, Dir. H.B.S., Soerabaia. 

BOEKENLIJST. 

Syntaxe ( Grammaire) . 
Dubois: Nouvelle gramrnaire frarn;;aise. 

Partie complementaire. 
Bitter en Hovingh: Grammaire frarn;aise 

abregee. 
L. J. Corbeau: Cours de grammaire et 

d ' excercise. 
Een keuz~ van twee uit deze vier is wel 

voldoende. 

Idiome. 
R. Borggreve en Dr . W . van der Molen: 

Praktise wenken bij de studie der Franse 
taal, Noordhoff, Groningen f 1.95. 

J. A. Dijkshoorn: ldiome franc;aise. 
A. Zeller: Les Mille et une expressions de la 

Iangue parlee I ( 4e druk). 
Y. Dubosq: Le franc;aise parle a l'ecole. 
Een keuze van twee is voldoende. 

Vertaling. 

a. Dubois-v.d. Elst: Recueil· de themes et 
de traductions ( Robijns, W ageningen 
f 1.45). 

b. Dubois: Excercises lexicologiqeus I. 
Robijns, Wageningen f 0.85. 

c. Piguet: Recueil de traduction et d 'exer
cices. 

d . L. G. A. Laforet: De Iosse zinnen serie 
I, 2 en 3. 
Uit de nummers a, b of c een keuze doen; 
buiten d kan IJlen net. 

Phonetique. 
Bouquin en Salverda de Grave: Precis de 

phonetiques franc;aise ( beknopt) Robijns, 
W ageningen f I . 25) . . 

Passy: Les sons du franc;ais ( ter aanvulling 
beknopt werkje). 

Beide zijn nodig. 
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Morphologie ( woordvorming). 
S. A. Leopold en I. Maurits: Precis de la 

formation des mots en fram;ais. ( Uitg. 
van der Hoek, Leiden, f 2.1 0) . 

Tijdschrift. 
De drie talen f 6.- per jaargang en per taal. 

Proefnummers aan te vragen bij P . Noord
hoff, Batavia-C. 
Dit Hollands tijClschrift is zeer goed. 

Dictionnaire. 
K. R. Gallas en C. R. C. Herkenrath (het 

beste) 2 dln. Wolters Groningen f 7 .50 
of Prick van W ely ( Uitg. van Goor). 

Examen romans. 
Romain Kalbris; Cyrano de Bergerac: 

Pecheur d'Islande; Histoire d'un Petit Hom
me; Mon Oncle et mon Cure; Une Tache 
d'Encre; L'Abbe Constantin; Colomba; Sacs 
et Parchemins; Le Vent du Destin ; La Maison 
de Patrice Perrier; La Petite Chaisiere; La 
Petite Fad~tte; Ne11e; Madame Therese; 
Histoire d ur, Conscrit de 1813; · Maria 
Chapdelaine; Sans Famille; L'oncle Scipion; 
Le Roi des Montagnes; Les Oberle; Les 
Roquevillard ; Eugenie Grandet; Le Mare au 
Diable; Tartarin de Tarascon; Tartarin sur 
Ies Alpes; Le Crime de Sylvestre Bonnard; 
La Terre qui meurt; La Peur de vivre; 
L'Ombre de Ia Croix; Des Hommes passerent; 
Axelle; Le Belle Nivermtise; Stephanette; 
L'Ami Fritz; Mademoiselle de la Seigliere; 
La Tulipe noire; Le Monde ou !'on s'ennuie; 
La Pille de Roland; Le Voyage de M. Per
richon; Le Gendre de M. Poirier; L'Avaire; 
Le Cid; Andromaque; Brittannicus; Les Pre
cieuses ridicules; Les Femmes savantes; 
Les Affaires sont Jes Affaires; Le Barbier 
de Seville; Ruy Blas. Hermani; La Robe de 
Laine; Monsieur des Luordines; L'Invasion . 
Dosia; Le Roman d'une Heritiere; Le Maitre 
de Forges; Fran~ois le Champi; La Neuvaine 
de Colette; Les Vacanes d'un jeune Homme 
sage; Le Pere Goriot; Le Reve; Le grand 
Meaulnes; Le Roman d'un jeune Homme 
pauvre; Paul et Virginie; Les Thibault; 
Madame Clapain; Silbermann; Le Mariage 
de Gerard; Le Disciple; Partir; MadaTT'..e 
Bovary: Le docteur Knock; Les plus beaux 
yeux du monde; L'aiglon; Cercle de famille. 

De examencommissie in Indie is nogal 
modern georienteerd. Meestal wordt met een 
opgave van 5 a 6 ·niet te kleine werken ge
noegen genomen. 

De schuin gedrukte titels worden door de 
huidige examencommissie graag op de 
literatuurlijst gezien. 

Men client ook op de hoogte te zijn met 
enige methoden van onderwijs. Voor de 
lagere school moet men er een of twee 
kennen, waarvoor men kan nemen Lausen en 
Martin of Ben jet en Elzinga. Uitg. Wolters . 

Ook moet men er een voor de Mulo 
kennen b.v. Arnaux, Uitg. Malmberg. 

Meestal Worden een of meer korte vragen 
gesteld over methodiek; in de geest: ,,Hoe 
zou je met de 2e klas Mulo het zelfst. naamw. 
behandelen of hoe behandel je in een 7e klas 
L.S. de regelmatige werkwoorden, die uit
gaan op ir? 

Opleiding. 
Wanneer men niet in de gelegenheid is 

mondelinge lessen te nemen of een monde
linge cursus te volgen, clan is men op schrif
telijke lessen uit Holland aangewezen. 

De volgende cursussen worden daarvoor 
veel gebruikt: 
1. Curs us Lutetia ( E. de la Riviere). Dirk 

Langendijkstraat 49, Rotterdam-W. 
2. Cursus v.d. Molen, Ruysdaelplein 6, 

Bil th oven. 
3 . Cursus Tubantia, Almelo. 

4. Cursus Tiemeyer, Slaakstraat 7, Amster
dam-Z. 

5. Cursus De Geus, Moreelsestraat 4, Am
sterdam-Z. 

6. Cursus Frisia, Drachten. 
7. Cursus Resa, Velp. 

In Indie is alleen privaatles mogelijk. De 
mondelinge cursus van den Heer Beers, die 
semi-departementaal was, is thans opgehe
ven. 

Privaatlessen worden o.a. gegeven door de 
heren, die in de examencommissie zitten. 

Voor mondelinge opleiding in Nederland 
is de School voor Taal- en Letterkunde. 
Burnierstraat 9, Den Haag een bekende 
opleiding. 

Studieduur en onkosten. 
Na enige voorstudie, zoals Kweekschool, 

H.B.S., enz., is het mogelijk om in ongeveer 
2 jaar de akte te halen. 

Om in Holland examen te mogen doen is 
het bezit van de akte L.O. of de Hoofdakte 
nodig. 

Voor privaatles betaalt men -t- f 25.
per wekelijks lesuur. Aan de School voor 
Taal- en Letterkunde betaalt men het eerste 
jaar f 60., het tweede jaar f 100.-. 

De schriftelijke cursus van Tiemeyer b.v. 
kost f 4. - per maand; 

Sommige leraren in Indie willen ook wel 
schriftelijk helpen. De onkosten bedragen 
clan -t- f 10.- per maand. 

In 1938 slaagde 55.5 % , nl. 5 mnl. en 1 vrl. 
candidaat. 

OPLEIDING DOUANE-AMBTENAAR. 
Enige lezers van ans orgaan menen, dat 

de cursussen voor opleiding van douane
ambtenaar permanente cursussen zijn. 

Bij de dienst der In- en Uitvoerrechten en 
Accijnzen bestaat geen onderwijsinrichting, 
die enigszins de vorm heeft van een school 
- d.i . een inrichting, die regelmatig personen 
opleidt en af!evert. 

Al naar gelang de dienst behoefte heeft 
aan nieuwe krachten, worden door middel 
van advertenties in de dagbladen candidaten 
opgeroepen ter opleiding voor: 

a. ambtenaar 4e klasse, 
clan wel 

b. gediplomeerd douanekommies. 

Voor aanwijzing voor de opleiding voor 
ambtenaar 4e klasse, (schaal 60-Il der 
B.B.L.-1938) is vereist het einddiploma 
H.B.S. V (of gelijkwaardige getuigschriften). 
terwijl voor opleiding tot gediplomeerd 
douanekommies (schaal 25-VII der B.B.L. 
1938) het Mulodiploma (of gelijkwaardige 
opleiding) als eis is gesteld. 

Voor beide groepen wordt telkenmale een 
leeftijdsbegrenzing (naar boven) vastgesteld. 
Tot nog toe gold voor de z.g. ambtenaren 
groep (a) een maximum-leeftijd van 24 jaar 
en voor de kommiezengroep ( b) een maxi
m um leeftijd van 22 jaar. 

Uit de sollicitanten warden na strenge 
selectie de personen aangewezen, die voor 
opleiding in aanmerking komen . 

Nadat deze jongelieden aan .een genees
kundig onderzoek zijn onderworpen en zij 
lichamelijk geschikt zijn bevonden voor 
plaatsing bij de douane, warden zij aange
steld als maandgelders. 

De opleiding der betrokkenen begint clan 
allereerst met een plaatsing op een der grote 
tolkantoren, alwaar zij praktische ervaring 
kunnen opdoe11 . 

Na enige tijd volgt plaatsing op de douane
cursus ter opleiding voor ambtenaar 4e klasse 
clan wel voor gediplomeerd douanekommies, 
alwaar voornamelijk douane-technische vak
ken warden onderwezen. 

Als cursusleider treedt meestal- een ambte
naar le klas op. 

Aan het eind der cursussen wordt een 
dienstexamen afgenomen. Bij slaging volgt 
clan dadelijk aanstelling tot ambtenaar 4e 
klasse clan wel gediplomeerd douanekommies. 

Zij, die niet voor het e..<amen voor amb
tenaar 4e klasse zijn geslaagd, mogen in 
bijzondere gevallen later nog ten tweede male 
aan het examen deelnemen. 

Dit neemt niet weg, dat als gedragslijn is 
aangenomen, dat zij die voor de eerste maal 
voor dat examen gezakt zijn, onmi~dellijk van 
hun werkzaamstelling als maandgelder war
den ontheven, zodat derhalve de periode 
liggend tussen het le examen en llet ,,her" 
examen door hen met eigen rrliddelen nient 
te worden overbrugd. 

Zij, die gezakt zijn voor het examen voor 
gediplomeerd douanekommies, kunnen, indien 
zij voldoende aanleg hebben en er op hun 
plichtsbetrachting gedurende hun opleidings
tijd niets vie! aan te merken, in dienst blijven 
als douanekommies ( schaal 25-II.l d~i: B.B.L. 
1938), terwijl ook voor deze gro<'.p .gelegen
heid bestaat zich e.v. nog eens aan eem 
volgend examen te onderwerpen. 

INTERN AA T VOOR EUROPESE MEIS
JES ONDER LEIDING DER EERW AAR

DE ZUSTERS TE POERBOLINGGO 
(BANJOEMAS). 

Dit internaat is zeer geschikt voor kinderen 
van Ondernemingen e.d .. die in de onmiddel
lijke omgeving niet voldoend Europees on
derwijs kunnen genieten. 

Het internaat biedt een prettig tehuis voor 
meisjes tussen 5 en 14 jaar. J' 

De internen bezoeken de Europese Lagere 
School, die eveneens onder leiding der 
Zusters staat en de bevoegdheid bezit even
als de Gouvernementsscholen ,.Verklaringen" 
aan de leerlingen af te geven bij het verlaten · 
der 7e klas. 

Voor de kleintjes bestaat een Frobelklas. 
Bijzondere zorg wordt besteed a;;n het 

voorbereiden der leerlingen op het toelatings
examen voor H.B.S. en Mulo. Er bestaat 
oak gelegenheid voor piano-onderwijs en 
privaatlessen in Frans en Duits. 

Kostgeld met inbegrip van was en kleine 
herstellingen aan kleding f 25.- per maand. 
Schoolgeld volgens Gouvernementstarief. 

Meer kinderen uit een gezin genieten 
reductie. 

Voor crisis-slachtoffers kan na overleg een 
bijzonder laag tarief worden toegepast. 

Voor alle inlichtingen wende men zich tot 
de Overste der Zusters van Onze Lieve 
Vrouw. Katholiek Meisjes lnternaat. Poeroo
linggo (Ban j oemas). 

N .B. Poerbolinggo is gemakkelijk te be
reiken door de op alle treinen der S.S. 
aansluitende autobussen en S.D.S. 

MERCURIUS-DIPLOMA. 

F ederatie van handels- en Kantoo?:"he
dienden-verenigingen. 

Secretariaat: Deurloosstraat 122, 
Amsterdam Zuid. 

Vereisten voor het examen in 
boekhouden. 

1. V oldoende kennis van het enkel- en 
dubbelboekhouden en van de beginselen 
der begrotingsboekhouding, waaronder 
wordt verstaan: 
a. het bijhouden van hulp- en bijboeken, 

oak uit de bescheiden, alsmede in 
tabellarische vorm; 



b. het journaliseren der hulpboeken in 
hun geheel ( zogenaamd periodiek of 
maandelijks journaliseren) en van 
afzonderlijke posten; 

c. het opmakep van balansen, inventaris~ 
sen, verlies~ en winst-, exploitatie~ en 
liq uida tierekenin gen; 

d. de toepassing van de begrotingsboek~ 
hli>uding op eenvoudige verenigings~ 

administratien. 
2. Kennis van Handelsrekenen, waaronder 

wordt verstaan: 
a. kennis der voornaamste stelsels van 

m::mten, maten en gewichten, met de 
daarop) be trekking hebbende bereke~ 
ningen; 

b. de rekening~courant met rentebereke~ 
ning; 

c. de voornaamste berekeningen in de 
goederen-, effecten- en wisselhandel; 

d. de berekening van de· zelfkostende 
pr~js; _ 

e. berek~ningen bij de winstverdeling 
., van naamloze vennootschappen, in 

verband met de wet op de dividend
d1 tantiime-belasting. 

3a. Enige kennis van de algemene organisatie 
e~ 'Jan de techniek van de goederen
handel, van de betaalmiddelen en van de 
betalingsmethoden, van het transport
wezen, van het assurantiebedrijf, van de 
organisatie en de techniek der crediet
verlening, van de e'ffectenhandel en van 
het bankwezen hier te lande; 

3b. Enige kennis van de voornaamste bepa
lingen, voorkomende in: 
le. het tweede boek van het B.W. 18e, 

l 9e<>en 20e Titel en het derde Boek. 
echter met uitzondering van die in 
Titel 8, 11. 15 en 16; 

2e. het eerste Boek van het Wetboek van 
Koophandel; 

3e. de Faillisementswet; 
4e. de wet op de Cooperatieve Vereni

gingen; 
Se. cle wetten op de lnkomsten-, Dividend

en Tantieme-, Vermogens en Omzet
belasting, voorzover deze rechtstreeks 
voor de ondernemingen van betekenis 
zijn: 

6e. de handelsregisterwet, de Ongevallen
wet, de lnvaliditeitswet. de Arbeids
wet en de Ziektewet. 

4. Kennis van de beginselen der administra
tieve statistiek: 

Wijze van heoordeling. 
Voor iede1' onderdeel van het examen n.l. 

a. Boekhouden en Balans, b. Handelsrekenen 
en Rekening-courant, c. Handelsrecht en 
Handelskennis en d. Administratieve statis~ 
tiek, word t een cij fer toegekend ( 1-10) . 

Het eindcijfer voor onderdeel a. wordt 
beraald door het totaal der aan iedere uit
wer king tocgekende cijfers te delen door het 
aantal opgaven, waarbij de balans voor 2 
opgaven wordt gerekend. 

Ter verkrijging van een voldoend eindcijfer 
is in de regel nodig, dat de balans en 2 boek
houdopgaven, of drie a vier boekhoudop
gaven, voldoende zijn uitgewerkt. 

Het eindcijfer voor onderdeel b. wordt 
bepaald, door het totaal der aan iedere uit~ 

' Werking toegekende cijfers te delen door het 
aantal opgaven. 

Ter verkrijging van een voldoend eindcijfer 
moeten tenminste twee opgaven voldoende 
zijn uitgewerkt. 

Het eindcijfer voor onderdeel c. wordt 
bepaald" door het totaal der aan iedere uit
werking toegekende cijfers te delen door het 
aantal opgaven. 

Om voor een diploma in aanmerking te 
komen, moeten voor de 4 onderdelen samen 

\ 

minstens 20 punten zijn verkregen, voor elk 
der onderdelen a. en b. ten minste het cijfer 
5 zijn behaald, terwijl slechts voor een der 
onderdelen c. en d. een cijfer lager clan 5 
mag zijn verkregen. 

Een afzonderlijk cijfer wordt ook toege~ 
kend voor de verzorging van het ingeleverde 
werk, welk cijfer echter bij het bepalen van 
de einduitslag geen rechtstreekse invloed 
heeft. 

Vereisten voor de examens in Handels
correspondentie. 

1. Het schrijven van een dictee zonder grove 
fouten. 

2. Het opstellen van ten minste drie brieven 
aan de hand van schriftelijke gegevens. 

3. Het maken van een vertaling: 
a. van het Nederlands in de vreemde 

ta al; 
b. van de vreemde taal in het Nederlands. 

(De te behandelen stof wordt ont
leend aan berichten en opstellen op 
handels- of economisch gebied in 
couran_ten en tijdschriften) . 

Voor Nederlandse Handelscorrespondentie 
geldt, in plaats van de vertalingen, hiervoren 
bedoeld, een opstel over een onderwerp, dat 

' betrekking heeft op nijverheid, handel of 
verkeer. 

Candidaten voor het examen in Duitse 
Handelscorrespondentie moeten de eerste zin 
der vertaling in het Duits in Duitse letters 
.schrijven. 

Wijze van beoordeling. 
Voor ieder onderdeel wordt een cijfer 

toegekend ( 1~10). Een cijfer lager clan 5 is 
on voldoende. 

Voor de vreemde talen is de candidaat 
geslaagd: 
a. indien hij voor elk der drie brieven en 

der beide vertalingen ten minste een 5 
behaalt, mits het totaal aantal punten 
voor de zes werkstukken ten minste 29 
bedraagt; 

b. indien hij voor een der drie brieven of 
een der beide vertalingen een 4 behaalt, 
mits het totaal aantal punten voor deze 
vijf werkstukken ten minste 25 en het 
totaal voor de zes werkstukken ten minste 
30 bedraagt. Indien hij voor een der vijf 
werkstukken een cijfer, lager clan 4 be
haalt. moet het totaal voor deze ten 
minste 26 en voor de zes werkstukken 
ten minste 31 bedragen; 

c. indien hij voor beide vertalingen, of 
voor een der drie brieven en voor een 
vertaling, een 4 behaalt, mits het totaal 
aantal punten voor deze vijf werkstukken 
ten minste 26 en het totaal voor de zes 
we.rkstukken ten minste 31 bedraagt. 
lndien van deze twee onvoldoende cijfers 
er een lager is clan 4, moet het totaal voor 
brieven en vertalingen ten minste 27 en 
voor de- zes werkstukken ten minste 32 
bedragen. 

Een candidaat is af gewezen, indien hij 
voor twee brieven een onvoldoend cijfer 
behaalt. 

Voor het Nederlands is de candidaat 
geslaagd, 
a. indien hij voor elk der drie brieven en 

het opstel ten minste een 5 behaalt en 
het totaal aantal punten voor de vijf 
werkstukken ten minste 24 bedraagt; 

b. indien hij voor een der drie brieven of 
het opstel een 4 behaalt. mits het totaal 
aantal punten voo deze vier werkstukken 
ten minste 20 en voor de vij f werkstukken 
ten minste 25 bedraagt. lndien hij voor 
een der vier werkstukken een cijfer, 
lager clan 4 behaalt. moet het totaal voor 
deze ten minste 21 en voor de vijf werk~ 
stukken ten minste 26 bedragen; 
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c. indien hij voor een der drie brieven en 
voor het opstel een 4 behaalt, mits het 
totaal aantal punten voor deze vier werk
stukken ten minste 21 en voor de vijf 
werkstukken ten minste 26 bedraagt. 
Indien van deze twee onvoldoende cijfers 
er een lager is clan 4, moet het totaal voor 
brieven en opstel ten minste 22 en voor 
de vijf werkstukken ten minste 27 be
dragen. 

Een candidaat is af gewezen. als hij voor 
twee brieven een onvoldoend cijfer behaalt. 

Examenkosten. 
HE'~t ·nschrijfgeld bedraagt voor hen, die 

op de laatste dag der inschrijving (23 No
vember) een vol jaar lid zijn van een der 
aangesloten verenigingen , f 4.-, voor an
deren f 5.- per examenvak. Het wordt 
gestort, gelijktijdig bij inzending van het 
inschrijfformulier, op de postrekening van het 
Secretariaat der Federatie-Examens, No. 
29217. Deurloostraat 122, Amsterdam-Zuid. 

De oproepingen moeten uiterlijk vijf dagen 
voor het examen in het bezit der candidaten 
zijn. 

Aan de geslaagden wordt een Diploma van 
bekwaamheid uitgereikt, dat de handteke
ningen draagt van twee !eden der commissie 
van toezicht en advies, twee examinatoren, 
alsmede van voorzitter en secretaris. zulks. 
nadat door hen, die niet een vol jaar lid van 
een der aangesloten verenigingen zijn. een 
bedrag van f 12.50 voor diplomageld is 
ingezonden, waartoe de candidaat bij in~ 
schrijving voor het examen de verplichting 
op zich neemt. 

Voor afgewezen candidaten bestaat ge
durende drie maanden na mededeling van de 
uitslag gelegenheid het ingeleverde werk ten 
kantore der Federatie~Examens te komen 
inzien. 

Bij correspondentie vermelde men examen
vak en examenplaats en, indien reeds bekend, 
het examennummer. 

NIJVERHEIDSAKTEN. 

A. Bevoegdheden voor het T echnisch 
Onderwijs. 

Bij de aanwijzing der bevoegdheden voor 
het Technisch Onderwijs h.t.l. wordt uitge
gaan van hetzelfde standpunt als in Neder
land geldt t.a.v. het middelbaar nijverheids
onderwijs aldaar. Hetgeen praktisch hierop 
neerkomt, dat dezelfde akten (bevoegd
heden), welke voor een aanstelling bij het 
middelbaar N.O. in Nederland warden ge
eist, ook nodig zijn bij het Technisch Onder
wijs alhier. In enkele gevallen evenwel wordt 
voor de Technische Scholen, welke niet 
geheel op hetzelfde niveau staan van de 
Nederlandse M.T.S., volstaan met een lagere 
bevoegdheid, zoals b.v. met de akte KI voor 
wat wiskunde en met de akte M.A. voor wat 
de Engelse taal betref t. 

B. Bevoegdheden voor het Ambachts
onderwijs. 

Voor dit onderwijs, omvattende de 3-jarige 
(Europese) ambachtsscholen en de 2-jarige 
( lnlandse) ambachtsleergangen, zijn de vol
gende akten van bekwaamheid ingesteld: 
a. voor theoretisch onderwijs aan inrich

tingen van ambachtsonderwijs, voor: 
Wis-, Natuur~ en Werktuigkunde; 

b. voor theoretisch en tekenonderwijs aan 
inrichtingen van ambachtsonderwijs. voor: 
1. Bouwkunde, 
2. Werktuigbouwkunde. 
3. Electrotechniek; 

c. voor prakti~ch onderwijs aan inrichtmgen 
van techmsch- en ambachtsonderwijs , 
voor: 
1. timmeren, 
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2. vuur-, plaat- en machinebankwerken, 
3. praktijk der electrotechniek en hzt 

instrumentmaken, 
4. praktijk der automobieltechniek. 

N .B. Deze laatste akten geven derhalve 
ook bevoegdheid voor het geven van 
praktisch onderwijs ( m de werkplaat
sen) aan de Technische Scholen h.t.I. 

Aan de met de sub. a, b en c omschreven 
Indische akten corresponderende N eder
landse akten ,....., dat zijn in dezelf de volgorde 
de N.0.-akten: NI, N III, N IV, NV, Nb, 
N h , en !of N j. N k en/ of N u en N w ,....., 
wordt voor een aanstelling bij het ambachts
onderwijs (v.w.b. de akten sub. c uiteraard 
ook voor een aanstelling bij het technisch 
onderwijs) geheel dezelf de waarde toe
gekend. 

Aan welke Nijverheids-akten is in lndie 
behoefte? 

Het va1t moeilijk aan te geven, aan welke 
<1kten ( b< voegdheden) hier in de eerste 
plaats beh' efte bestaat. 

Dit hang ~ nl. geheel af van de ,nate, waar
in het vakonderwijs h.t.l. zich in de naaste 
toekomst zal ontwikkelen en hieromtrent 
kunnen voor het ogenblik geen \ oorspellingen 
\Vorden gedaan. Gezien erht' r het geringe 
aantal aktebezitters ( c.a. 1 10 van het aantal 
in dienst zijnde vakonderwijzers), bestaat er 
bij voorkomende vacatures als gevolg van 
pensioenering en/of uitbreiding van het 
onderwijs, voor sollicitanten in bet bezit van 
een der in Bijblad No. 13690 genoemde 
akten in het algemeen wel kans op plaatsing, 
,iangezien aan deze personen de voorkeur 
wordt gegeven boven niet-aktebezitters. 

CURS US NIJVERHEIDSAKTEN. 

Door enige leraren bij het Nijverheids
onderwijs is een niet permanente cursus 
opgericht voor bet klaar maken voor de 
nijverheidsakten. De bedoelin.g van deze 
particuliere ,.stoom "-cursus is de leerlingen 
voor te bereiden voor bet examen 1939. · 

Aan deze cursus wordt door een 14-tal 
leerlingen deelgenomen, waarvan het grootste 
gedeelte studeert voor de akte Wis-, Natuur
cn Wcrktuigkunde. Enige leerlingen zullen 
examen doen voor timmeren, electrotechniek 
of bankwerken. De cursus is speciaal inge
steld op bet theoretisch onderwijs; het is 
derhalve geen volledige cursus en de leer
lingen voor timmeren, electro-techniek en 
bankwerken, dienen elders voor aanvulling te 
zorgen. 

De lessen warden gegeven in de avond
urcn, gedurende twee dagen van de week in 
het gebouw van de 1 e Openbare Ambachts
school, Vrijmetselaarsweg 3, Batavia-C. De 
cursus is thans reeds ongeveer een maand 
Jopende en hij duurt tot de exam ens in Juli 
1939. Aan cursusgeld wordt -+- f 25.--
bctaald. Voor eventuele aanmelding wende 
men zich tot den Heer J. M. Nelissen. 
Directeur der le Openbare Ambachtsschool. 
tel. \\11. 1954. 0 f tussentij dse toetreding 
toegestaan zal warden, hangt af van de stand 
van de studie van den candidaat. 

RESULT A TEN H.B.S.-ONDERWIJS. 
Naar de resultaten van het H.B.S.-onder

wijs in Indie wordt nogal eens gevraagd. 
Bij de Inspectie M.O. hiernaar informerende. 
moch ten we het volgende vernemen: 

Van de leerlingen, die de H.B.S . tussen
tij<ls verlaten, is in het algemeen niet bekend. 
welke resultaten zij elders bereiken. Daar
door is het onmogelijk het percentage op te 
geven van de leerlingen, dat de H.B.S. 
normaal in 5 jaren doorloopt, noch dat der 

leerlingen, die het einddiploma niet behalen. 
Uit de thans in het bezit van de Inspectie 
zijnde cijfers kan alleen bet volgende worden 
afgeleid: 

Zander einddiploma verlaat 7p a 80% der 
leerlingen de school. Vele van deze leer
lingen vervolgen elders (in Indie of in 
Europa) hun studie en het is niet na te gaan, 
hoeveel van deze leerlingen bet einddiploma 
behalen in vijf of meer jaren. 

Wegens staking der studie of overgang 
naar een · eenvoudiger schooltype verlaat 
ongever 20 % ( dus ongeveer een vierde dee! 
van de hierboven genoemde vertrekkenden) 
der leerlingen de school. 

Ruim de helft der leerlingen, die voor bet 
eindexamen slagen, heeft de H.B.S. in uijf 
jaar doorlopen. 

INGEK01\4EN. 
Uit lndie. 

Prospectus werd ontvangen van het ln
stituut voor Economische- & Handelsweten
schappen, Administratie en Accountanty, 
gevestigd te Soerabaia, Ketabang Bo1flevard 
No. 15, ender leiding van Drs. Go Hwan 
Tjiang. 

Het Instituut leidt candidaten op voor de 
volgende boekhoudexamens: 
a. diploma A en B van de Bond van Ver-

enigingen voor Handelsonderwijs in N.I., 
b. diploma Vereniging van Leraren, 
c. M.O. boekhouden, 
d. diverse onderdelen van het Accountants

examen. 
Met ingang van 1 December 1938 zal 

worden ingesteld een: A lgemene Handels
leergang. 

Bedoelde leergang is een dagschool met 
de bedoeling de leerlingen op te leiden vqor 
Boekhouden A, B en V.V.L. Om de afge
studeerden meer bruikbaar te maken voor de 
praktijk, krijgen ze onderwijs behalve in de 
gewone examen-vakken: boekhouden, han
delsrekenen, Statistiek, handelsrecht en 
handelskennis, eveneens in N ederlands en 
Nederlandse Handelscorrespondentie, Engels 
en Engelse Handelscorrespondentie, Steno
grafie en Typen. 

Van het Dep. van 0. en E. werd ons 
toegezonden: 
l. het nieuwe eindexamenreglement en het 

programma van de gymnasium-a£ delingen 
der Gouvernements- en bijzondere lycea 
in Ned.-Indie. 

2. het programma voor bet vak gymnastiek 
aan de Gouvernements Lagere Nijver
heidsscholen voor meisjes. 

3. de vacantieregeling voor de ambachts
scholen. 

Uitvoerige gegevens mochten we ont
vangen van: 
de Openbare Lagere Nijverheidsschool voor 
meisjes te Jogjakarta. Opleiding heeft plaats 
voor hulp in de huishouding, voor leerling 
costumiere en voor de akten nuttige- en 
fraaie handwerken. 
Hoofd: Mejuffrouw M. L. Robbers. 

de R.K. Lagere Nijverheidsschool voor 
meisjes, Muloweg, Solo; opleiding voor hulp 
in de huishouding en voor kinderjuffrouw. 

de Christ. Huishoudschool. Dandangan 16. 
Kediri; opleiding voor hulp in de huishouding 
en verzorging van kinderen; 

de huishoudschool Pamong Poetri. Ma
doerastraat 55, Madioen; opleiding voor hulp 
in de huishouding. 

Toelatingseis voor Afd. A (type Lag. 
Nijv. School): H.I.S. doorlopen hebben; voor 
afd. B (type Mevr. de Jonge School): 
Meisjesvervolgschool doorlopen hebben. 

de Ardjoena Lagere Nijverheidsschool. 
S.D.S. laan, Poerwokerto; opleiding huis
houdelijke vakken, akte Nuttige Handwerken 
en onderwijzeres aan de Mevr. de Jonge 
Scholen. 

J 

Volledige gegevens mochten we ontvangen 
over de opleiding aan de Chr. H.I.- en H.C. 
Kweekschool, Margojoedan 224, Solo. Op
leiding heeft plaats voor In!. en Chin. 
onderwijzer, voor onderwijzer (H.I.K. en 
H.C.K.) en voor Indisch hoofdonderwijzer. 
Directeur J. van Goudoever. · 

Uit Nederland. 
Programma voor de cursul) 1937,....., 1938 

werd ontvangen van de Rijks Hogere Bi..'rger
school met 5 jarige cursus te Appingadam. 
Directeur E. C. Witsenburg. 

Uit buitenland. 
Prospectus werd ontvangen van het Prinses 

Beatrix Lyceum te F lims, Graubiinden, Zwit
serland, 1150 meter boven zee. Deze Hol-. • ,, J . 

landse M1ddelbare School 1s spe .. daal gesticht 
voor kinderen uit Ind ie. De school bezit eP,n 
internaat voor jongens en meisjes. School
geld minimum f 20.--- per ma;ind, inrernaats
geld minimum f 1200.--- per jaar. 

ABON NEMENTEN WERD EN 
GENOTEERD VOOR: 

E.S. te P.; H.C.S. te P.; R.B.L. te B.; 
T. te B.; L.C.G.M. te 's H.; H.C.S. te B.; 
P.R.D. te T.; H.I .S. te P.; K. te B. 

BIJDRAGEN. 
I.B. te B., bijdrage October 1938 f 2.50 
B.T.N. te B .. bijdrage Nov., Dec.] '38 ,. 4.--
U.N. te B., bijdrage Nov. 1938 ...... ,, 5.
U.K. te S., bijdrage Sept., Oct., 

Nov. 1938 ..................... ........ 7.50 
D. te M., bijdrage ....................... 0.75 
F. te M .. bijdrage ....................... 0.75 · 
L. te M., bijdrage .... .. ................. 0.75 
B. te S., bijdrage .................... ,, 0.50 

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 de7e weg vele adspi
rant-aanvragers kunnen bereiken, willen we 
er graag gebruik van maken, beleef d te 
verzoeken: 
l. J uist te adresseren: Aan het Studievoor

lichting-Bureau van de K.O.B'., Tosari
weg 51, Batavia-C. 

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

3. Postzegel voor antwoord in te sluiten. 
( Inlichtingen worden evenwel gratis 
verstrekt). 

4. Duidelijk het adres van den afzender op 
te geven. 

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

E. J. te S., 
vraagt of men hier in Indie in het bezit 

moet zijn van de onderwijzersakte om aan· 
de L.O. examens te mogen deelnemen. 

Om examen te mogen doen voor de Lager 
Onderwijsakten is hier in lndie het bezit van 
de onderwijzersakte niet nodig. (Dus ook 
niet voor Wiskunde L.O., waarnaar U 
speciaal vraagt). leder, die 18 jaar en van 
goed zedelijk gedrag is, kan aan deze 
examens deelnemen. 

In Nederland is de Onderwijzersakte wel 
nodig. 



S. M. te M .. 
vraagt of de leerlingen van de derde klasse 

der A-afdeling Mulo-school ook eindexamen 
moeten doen voor het vak Natuurkunde. 

In de derde klas krijgen deze leerlingen 
9een Natuurkunde. Het is natuurlijk van 
deze kinderen niet> te vergen, dat ze eind
examen doen in een vak. dat ze een jaar 
lang niet gehad hebben . Ze doen voor 
Natqurkunde geen eindexamen. 

Bij de 'overgang van de tweede naar de 
derde klas telt Natuurkunde echter voor hen 
even goed mee als elk ander vak en ze 
mogen het dus gedurende het tweede jaar 
absoluut niet verwaarlozen. 

') 

H. v. D. te S., 
vradgt naar de tijd van de toelatings

examens voor de H.B.S. in Nederland. 
De schriftelijke toelatingsexamens voor de 

Hollandse H.B.S.'en warden niet overal op 
dezelfde tijd gehouden. Aan soxnmige scholen 
Worden de examens reeds gehouden half Mei. 
Aan vele scholen hebben de toelatingsexa
mens plaats i ~ de twee de helf t van J uni. 

Er zijn ook scholen, die half Juli hun 
t oe1atingsexamens houden. Gewoonlijk wordt 
ip het be-gin va.p September. als de school 
Pas begonnen is, nog een tweede toelatings
exame11 gehouden. Hiervoor kunnen kinderen 
uit In die·' prof iteren, die kunnen aantonen. 
<lat ze hier geen examen meer konden doen. 

Met een bewijs van toelating kan men clan 
naar elke H.B.S. gaan, als men de school. 
Waar toelatingsexamens gedaan is, niet zal 
bezoeken. 

Aan den Directeur van de school, die Uw 
zoon zal bezoeken, meldt U zich tijdig aan 
en vraagt naar de examendata. 

Als een leerling hier in Indie voor het 
toelatingsexa'men voor de H.B.S. geslaagd is. 
Wordt hij in Holland verder zonder examen 
toegelaten. 

M.P. te B .• 
vraagt naar de eisen vbor toelating tot de 

Stovit in Soerabaia. 
Tot de school tot opleiding van Indische 

Tandartsen, S .T.0.V.I.T., warden bezitters 
van een einddiploma H.B.S .-3j . ook toege
laten . 

B.G. te S., 
vraagt wanneer de cursus voor akte 

J avaans beg int en welke studieboeken daar
voor gebruikt warden. 

De curs us voor J avaans ( ook die voor 
Maleis en Soendaas). uitgaande van het 
Departement van Onderwijs en Eredienst. 
beg int op 1 J anuari. 

Bij de studie voor Javaans warden aan deze 
cursus de volgende boeken gebruikt: · 
Kats: Spraakkunst en Taaleigen van het 

Javaans, dee! I, II en III,· Uitg. Visser 
en Co .. Batavia-C. 

P. Jansz: Woordenboek, Jav.-Ned. en Ned.
Jav. Uitg. G . C. T. van Dorp en Co., 
Semarang. 

Leesboek met Latijnse karakters: 
Serat Warna Sari Djawi. U itg. Visser 
en Co., Batavia-C. 

Bloemlezing r.et Javaanse karakters: 
Serat Pepetikan, dee! I en II, Uitg. Visser 
en Co., Batavia-C. 

Vertalingen : 
Rano I, II, III, IV. Uitg. Visser en Co., 
Batavia-C. 

Mgr. B. te P., 
vraagt of het mogelijk is op bepaalde 

voorwaarden, die de studie minder kostbaar 
maken, opgeleid te warden voor militair arts. 

Sedert 1931 zijn geen studenten meer in 
opleiding genomen voor de betrekking van 
officier van gezondheid bij het Koninklijk 
Nederlandsch-Indische Leger. 

Op welke wijze de aanvulling van het korps 
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officieren van gezondheid zal geschieden, 
wanneer over enige tijd de laatste van de 
nog in opleiding zijnde studenten zullen zijn 
af gestudeerd, is nog niet definitief vast
gesteld. 

M.A. te P., 
vraagt het adres van het H.B. van de 

N .I.P.B. 
Het adres van het Secretariaat van Hoof d

bestuur van de Ned. Indische Plantersbond 
is: 

Seer. Hoofdbest. N.l.P. Bond 
p/ a Nillmij gebouw achter 
Aloon-Aloon 53, tel. Bd. 997 

BANDOENG. 

F.S. te B .. 
vraagt. wanneer weer cursussen vaor de 

politie-opleiding in Soekaboemi geopend 
zullen warden. 

De cursus voor hoofdagent zal binnenkart, 
misschien over enige maande al, weer ge
opend warden. 

De opleiding voar lnspecteur zal denkelijk 
in Juli of Augustus 1939 weer beginnen. 

Een en ander wordt tijdig in de bladen 
bekend gemaakt. 

A.v.R. te T., 
vraagt, welke boekjes veel gebruikt war

den voor het aanbrengen van de eerste 
beginselen van het Frans. 

Voor het eerste onderricht in de Franse 
taal warden hier in Indie veel gebruikt de 
boekjes van Lansen en Martin, Uitgave 
Wolters. Het eerste deeltje is bestemd voar 
de Se en/ of 6e klas. Het tweede deeltje wordt 
in de 7 e klas gewoonlijk niet helemaal door
gewerkt. 

In Holland warden nog steeds veel ge
bruikt de bekende boekjes van F. X. Arnaux, 
uitgave L. C. G. Malmberg te 's-Hertogen
bosch. 

~'I --N uw WERK 
. f {i(! f / \ I; Sneller en beter werk brengt U eerder 

J?"~; ( daar waar U wezen wilt. In dit opzicht 
~ /\ kan Ro.val U helpen, Uw ambities 

"-1..._1 te verwezenlijken. Een machine die 
' ':> 

1bekend staat om zijn duurzaamheid 

~ 
li,v~ 

BON VOOR ·GRATIS · 
PROEFTYPEN -1' 

C E L D I C V O O R G E HEEL N. 0. I. 
Gelieve Uw verteQcnwoord1oet te zonden te t 
besprekino van J week g1a1 . )rneltvpen 

Noam· 
Adle•: 

.en accuratesse. Een schrift met het 
verzorgde en toch serieuze cachet 
·waaraan hij die vooruit wil en kan 

~enbaar is. 

~o~ vetk'Z:ij1baa'C er atbela.liu1} 
JflCCBERG • . ald. Kantoormachines. Batavia. 

Probeer een week gratis 
een Royal. • Zendt ans 

nevenstaande hon. 

I 
I 



,,Beo,,,,,,, ~ 
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 NZ 0 R G 
BODJONG 51, SEMARANG, TEL. 1996 

Stenografie ,,Grootecc, N ederla11ds en Moderne T ale,n. "· 

Machineschrijven, T alen, H andelscorrespondentie, Boekhouden. 

Reclame-Tekenen, Boomzaken. 
\; 

0 nder rlezelfde Leiding: 
., 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" 

V oor schriftelijke lessen in : 

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

voudige Handels-o'pleiding, 
1 

Kleinambtenaarsexamen, Stenografie. 
/ 

r GROOT KLOOSTER 
I 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. 

Steno 
MULO-BEVOEGDHEID (Mond. en Sehr.) 

J. A. SCHNAAR 
STENOGRAAF VOLKSRAAD en LERAAR GEM. M. H. S. 

La an Canne 36 - Batavia-Centrum - Tel. WI. 408 

HANDELSKENNIS L. 0. Schriftelijke opleiding 
CURSUS-BOS DJOKJA 

W. H. Bos, Leraar Boekh. M. 0. Uitv. inl. op aanvraag. 

-
I II ELECTROTECHNISCHE SCHOOL 

O ,pgericht 1931. Djaga Monjet 2 - Batavia-C. (tel. 732 IWI.) 

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

No. 16473/ B. 

Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BAT A VIA. 
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 NEDERLANDS (opleiding A). 
V oor H. B. S. & M ulo abiturienten, opleiding B. 

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

LANVANG: NIEUWE CUR us: 1 FEBRUARI 

A~vortoort 
in ~it 

~r1aan · 

., 
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