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PROGRAMMA VOOR DE AKTE 
nBOUWKUNDE~'· 

Deze akte geef t bevoegdheid voor het ge
ven van onderwijs in de bouwkunde, het 
bouwkundi~ tekenen en de materialenkennis, 
alsmede he~ hand~ en rechtlijnig tekenen aan 
iprichtingen voor technisch en ambachts
pnderwijs . 

Om an het examen te kunnen deelnemen, 
• moeten de ca~didaten in het bezit zijn van 

een ~inddiploma ener openbare Technische 
School (Bouwkundige afdeling) of daarme~ 
de gelijkwaardige opleiding en kennis, als~ 
mede ten minste 5 jaren practisch werkzaam 
zijn gewee-st als timmerman, werkbaas, on
deropzichter, uitvoerder of op een tekenbu
reau. Van deze 5 jaren zullen ten minste 3 
jaren als uitvoerder moeten zijn doorgebracht. , 

Toelichting: . De voorpraktijk zal moeten 
worden gestaafd door verkla~ 

ringen 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 Eredie:ist. 

De vereisten zijn: : · 

· a. 1. Kennis van de Nederlandse taal, te 
·geoordelen naar de te maken opstel
len. 

2. Kennis van de Maleise taal. 
b. Kennis van de vlakke meetkunde, de vlak~ 

driehoeksmeting, de stereometrie en de · 
beschrijvende meetkunde; 

1. Vlakke meetkunde. De voornaamste 
eigens0happen van de vlakke f iguren. 
tot en met de cirkel; om-, in~en aan
geschreven cirkels van driehoeken; 

• vierhoeken om en in de cirkel; regel
.matio"....m> llinaken;. o.mtrek R Of3per
v1ak van de cirkel; constructies en 
meetkundige pJaatsen. 

2. Vlaklce driehoeksmeting. Goniome~ 
trische verhoudingen; rechthoekige 
driehoeken; graf ische voorstelling der 
goniometrische verhoudingen. 

3. Stereometrie. Grondbegrippen; on~ 
derlinge stand van lijnen en vlakken; 
hoek-en afstandsbegrip; meetkundige 
plaatsen; eigenschappen, oppervlak
ken en inhouden van regelmatige 
lichamen. 

4. Beschrijvende meetkunde. Voorste1 -
ling en onderlinge Jigging van punten, 
lijnen en vlakken; bepaling van de 
ware grootte van lijnen en J-,oeken, 
projectie van lichamen, doorsniidingen 
van platte vlakken en reg~hnatige 
lichamen en van regelmatige lichamen 
onderling; ontwikkeling van opper
vlakken; kennis van scheve projectie 
p.i1 dimetrisch schetsen. 

1. t/m 1. Vaardigheid in het oplossen 
van eenvoudige vraagstukken. 

c. Kennis van de hoofdbewerking en met 
algebraische vormen; merkwaardige pro·
ducten en quotienten; _ontbinding in fac
toren; vergelijkingen van de eerste graad 
met een of meer onbekenden; herleiding 
van wortelvormen; vierkantsvergelijkin~ 
gen. Rekenen met behulp van logar!th
men. Gebruik van de rekenliniaal. 
Vaarchgheid in het oplossen van eenvou
dige vraagstukken. 

d. Kennis van de beginselen der perspectief, 
met toepassing op regelmatige lichamen: 
straalmethode; grenslijnen; .schaduwbepa
ling bij zonlicht. 

e. Kennis van de natuur- en werktuigkunde, 
in verband met de bouwambachten. 

· 1. Natuurkunde. Algemene eigen~ 
schappen van lichamen; wet van Pas
.cal; vloeistofafdruk; wet van Archi
medes; soortelijk gewicht; evenwicht 
van vloeistoffen en gassen; wet van 
Boyle; barometers en manometers; 
pompen; wet van BertholJet; meten 
van temperaturen; uitzetting van vaste 
stoffen en vloeistoffen; warmtehoe~ 
veelheden; sme1ten en stolten; vetdam
pen en condenseren; vochtigheids~ 
toestand; warmtegeleiding, convectie 
en warmtestraling. 
Vaardigheid in het oplossen van een
voudige vraagstukken. enig begrip 
van: electriciteit, geluid en licht; ver
lichtingstechniek; ventilatie en acous
tiek. 
Toepassing in het bouwvak. 

2. Werktuigkunde. De leer der bewe .. 
gingen. Samenstelling en ontbinding 
van krachten; kracht, massa. versnel
ling; krachten en koppels; evenwichts
voorwaarden; beginselen van de gra~ 
.f osta tica · arbeid .en ye{rtl°"eu; ~.9 
lieidsmomenfen. 
Beginselen van de sterkteleer:; trek; 
druk, afschuiving, buiging, wringing 
en knik. 
Berekening van eenvoudige balken, 
vakwerken, kolommen, klinkverbin~ 
dingen. Vaardigheid in het oplossen 
van eenvoudige vraagstukken. ToeJ 
pa.ssingen jn het bouwvak. 

f. Kennis van de samenstelling en het ge~ 
bruik van de verschillende in de bouw.-

practijk gebruikt wordende: 
1. steigers, stutten, schoren, stellingen 
en formelen, ladders; 
2. gereedschappen, werktuigen, toestel
len, instrumenten. 

g. Kennis van de voornaamste voorschrif ten 
betreffenide de woningbouw, van veilig~ 
heids- en gezondheidsmaatregelen, voor 
zover deze betrekking hebben op de bouw
ambachten, alsmede van de eerste hulp 
bij ongevallen. 

h. Het lezen en verklaren van bestekken en 
begrotingen. 

vruk. Smits Bat.-C 

Principaal, architect, aannemer. 
Grondaankoop, · overschrijving, erfpachts
grond, erfelijk bezitsrecht, kadaster meet
brief, bouwverordening. 
Voorontwerp. globale begroting. bestek 
en bestektekening, bouwvergunning. 
Aanbesteding ( openbare-, onderhandse
en partiele aanbesteding). bouwen in 
eigen beheer. 
AJgemene inrichting van een bestek. 
Algemene voorschriften B. 0. W. 
Het maken van een begroting van een 
eenvoudig bouw- of waterbouwkundig 
werkje. -
,Verrekenstaat van meer- en minderwerk 
dagboek, weekrapporten; materiaalstaten'. 
Diverse bepalingen omtrent onteigenen. 
Eenvoudige bedrijfsbm:khouding; de ad
ministratie van een eenvoudig bouwwerk, 
materiaalstaten, dag-, week-, loon- en 
werkstaten, trerzekering. 

i. Enige kennis van waterbouwkundige 
constructies ( wegconstructie, eenvoudige 
bruggen, irrigatie): 

I. Wegconstructie: Alignement, dwars
en lengteprofiel, inkassing, bermen, 
soorten van verharding als grint~, 
steenslag~ en asphaltwegen. 

2. Eenvoudige bruggen: doorstromings
wijdte, hoogte rijvlak, opritten, breed
te en plaats van de brug, Jiggers, hou
ten dek, stootbalken, blokjes dek, 
asphalt betondek, Tragerwellbleck~ 
dekken, stenen brugdekken, verhoog~ 
de voetpaden, leuningen, vleugelland
hoofd, bloklandhoof d, houten Iand
hoo£d, gewapende balken, hang en 
schoorwerken. Bouwwerktuigen (hei
stellen, pompen, baggertoestellen). 
Puttenfundering (vorm der putten, 
putxin9, J2Ut\\Joand. het Z:?kken van e. 

• · . he · reclitn V'al1" ~ 
gezonken put, het verwijderen van 
hindernissen, het vullen van de put, 
puttenfundering onder blok- en 
vleugellandhoofd). Tusse:1steunpunten 
(houten jukken, gemetselde pij
Iers). Schroefpaaljukken. Fundering 
van pijlers, Boogbruggen. 

3. lrrigatie. Padi~, suiker en andere 
cultures, waterbehoefte en verbruik. 
Rivier en regen als bron van bevloei
ing. W aterverdeling ( golong an- en 
andere beurtregelingen. ( Algemene 
inrichting van een bevloeilngsgebied 
( terreinopname, plaats van aftapping, 
vakverdeling). 
Kan al en ( aanleg, traceren, bereke
ning). Wa_tervang ( formules overla~ 
ten en brugopeningen). 
Stuwkromme. Aftapping zonder stuw
dam. Watervang met voorkanaal. 
Inlandse dammen (bamboe-, klapper~ . 
pinang- en arenstammen, wildhouten 
jukken, kalisteenstapeling, brondongs. 
matrassen). Keuze bouwplaats water-



.... 

vang. lnrichting watervang met in
laatsluis, permanente stuwdam en 
spermuur. 
Vorm der stuwdammen. Inlaat- en 
spui-sluizen van de watervang (met 
berekening inlaatsluis). Spuisluizen in 
het kanaal. 
Beweegbare stuwen (schotbalk-stuw 
met berekening der schotbalken (alge
mene inrichting en constructie, capa
citeit der leidmgen) . Meetschotten 
(met berekening) stortdammen. Ta
fel- en gekoppelde stortdamme::. Hel
lende go ten. Kruising met natuurlijke 
waterlopen ( duikers, aquaducten). 
Kruising met natuurlijke waterlopen 
(syphons). Vergaarkommen en kring
wadoeks. Afvoerbepalingen vcn een 
rivier ( directe- en indirecte me th ode). 
Peilschaalwaarnemingen. Regenwaar
nemingen. lets over verbetering van 
de afwatering. 

;. Het landmeten t •l zvaterpassen. K<:>onis 
van instrumenten, bun gebruV<: en hun re
geling. van het Jandmeten en waterpas
sen. van het uit· ·oeren van metingen. Uit-

zetten van gebouwen en verrichten var: 
waterpassingen. 

k. Kenni 11an grondwerken. funderingen. 
rioleringen. 
1. Grondwerken. grondsoorten; belas

tingproeven; bodemonderzoek; terrein
werkzaamheden; ontgraven, vervoer, 
ophogen 

2 Frmderingen. Op staal, roosterwerk. 
palen; andere funderingsmethoden 
uitvoering van heiwerken. 

3. Rioleringen. Aanleggen van riolen 
voor gebouwen, voor a fvoer van he
m el- en huiswater en van faecalien; 
zink en verzamelputten. 

Bouwconstructies. 
1. Timmerwerken. 

Grondige kennis van samenstelling en 
toepassing van ramen, deuren, kozij
nen, luiken, hekken, betimmeringen, 
balklagen, vloeren, bordessen, kappen, 
trappen, trapbomen, balus.ters, leu
ningen enz. 

2. Jiii etsel- en steenbouwwerken. 
Grondige kennis van constructies en 
verbanden van bak- en natuursteen; 
rollagen; vlechtingen, uittandingen. 

• kolommen. pijlers, bogen, rook- en 
wasemkanalen, bekledingen; stellen en 
verankeren van natuursteen, uitvoe
ring van me -elwerk. gewelven. oven
bemetseling. 

3. Betonconstructies. 
Kennis van grondstoffen en samen
stelling van beton en gewapend be
ton. karakter der bewapening; bekis
ting; toepassing- en uitvoeringsvoor
schriften; 

4. Y ::erconstructies. 
Kennis van de beginselen van het wal
sen, knippen, ponsen en boren van 
ijzer; klinknagels en bouten. veranke
ringen, ramen en hekken; smeltlassen; 
moerbinten; balklagen en kolommen; 
vakwerken, spantvormen; een en an
der m verband met het bouwvak 

5. Dakbedekkingen. 
Grondige kennis hiervan en van voor
zieningen tegen inwatering. 
Verbindingen en aansluitingen vc.n 
dakbedekkingen bij dakvensters, ..
kapellen en ramen, bij metst>lwerk; 
andere dakdoorbrekeningen; dakbe
dekking met pannen. leien. mastiek, pa
pier, metaal en inheems materiaal; 
gootconstructies. 

m. Hang- en sluitwerk. Grondige kennis 
van de inrichting, de werking en de toe
passing van de meest voorkomende sloten. 
van hang- en sluitwerk en van \ erdere 
kramerijen voor het bouwvak. 

n. Schilders-, behangers- en electricienswer
ken. 
1. Schilderswerken. Aanmaken van verf

materialen; eigenschappen, onderschei
ding, onderzoek op vervalsing, en toe
passing; plamuur en stopmiddelen; 
schildersgereedschap; gronden, stop
pen, plamuren schuren, afschilderen, 
olien. lakken, vernissen, sausen, glas
snijden. inzetten van ruiten; keuze van 
kleuren. 

2. Behangerswerken. Behangselmateria
len: behangen, keuze van kleuren. 

3. Electricienwerken. Enige kennis hier
van voorzover betreft eenvoudige 
huisinstallaties. 

o. Kennis van aanleggen van gas- en wa
terleidingen in gebouwen, van de meest 
voorkomende sanitaire toestellen. 

p. Kennis van de voornaamste in de bouw
ambachten gebruikte materialen, ook in
heemse: 
hout, bamboe. kunst- en natuursteen, dak
pannen, aarden buizen. putten, tegels , 
plavuizen, geluidwerende en ( warmte-) 
isolerende materialen, mortels en haar sa
menstellende materialen. vloermaterialen. 
ijzer en staal. lood. zink. koper, tin en le
geringen, glas, verfmaterialen. stopmid
delen. plamuur, hun herkomst. toepassing. 
bebngrijkste eigenschappen en gebreken; 
kennis van het keuren, verduurzamen en 
verwerken daarvan; kennis van de vor
men en afmetingen, waarin zij in de han
del voorkomen. 

q. Kennis van de eisen van doeltreffend on
derwijs in de vakken en aan de verkregen 
kennis aan een groep van leerlingen mede 
te delen. 

r. Tekenen, beschrijvende meetkunde en 
perspectief: 
.1. een werkstuk uit de beschrijvende 

meetkunde; 
2. een werkstuk uit de perspectief; 
3. een eenvoudig gebouw of interieur in 

perspectief. 

s. Bo11wkundig tekenen en schet en 
Vaardigheid in: 
I. Het schetsen en opmeten van een on

derdeel van een gebouw; 
II Het maken volgens opga\·e van: 

1. een bestektekening; 
2. een tekening van een gevel met 

doorsnede. schaal 1 : 20; enkele 
details op ware grootte; 

3. een volledige werktekening. 
III. Het schetsen op het schoolbord 

IV. Het lezen van tekeningen uit bet 
bouwvak en aanverwante vakken. 
gewapend beton, ijzerconstructies . 
pijpleidingen en electrische huis
installaties. 

Toelichtingen. 
a. J. Uit de te maken opstellen moet blijken. 

dat de candidaat in staat is zijn gedach
ten duidelijk en in beschaafde vorm uit 
te drukken. 

a. 2. De candidaat moet in staat zijn om een 
eenvoudige constructie uit zijn vak in 

·het Mal. te verklaren. 
Het examen in de onderdelen a tot en met 
e wordt schriftelijk en mondeling al :ie
nomen met uitzondering van dat in de Ma
leise taal, dat uitsluitend mondeling wordt 
afgenomen. Den examinandus, wien voor 

het schriftelijk examen in een van dezc 
onderdelen het cij fer ( zeven) of hog er 
toegekend wordt, kan vrijstelling van het 
mondeling examen in dat onderdeel wor-
den verleend. I 
Het examen in de onder:iele.n f tot en met 
s wordt schriftelijk en mondeling afge.no
men. 

B· De examinandus moet in staat zijn bij 
ongevallen eerste hulp te verlenet .. 

s. De tekeningen te vervaardigen overeen
komstig de normalisatie voorschriften. 
I Plattegrond, opstand, doo"i·snede en 

details, met opschriften en ingeschre-
ven maten. ~ 

II. ( 1) (2). De tekeninge"n worder. ge-
deeltelijk in potlood, gedeeltelijk in 
inkt uitgevoerd. 
( 2). Hierbij wordt gelet op oordeel
kundige vormgeving. 
( 3). Uit te voeren in een techniek 
naar keuze. 

De mondelinge examens kun·nen worden 
afgenomen met behulp van schetsen op 
het schoolbord. ' 

BEURZEN. 
VII. Studiefonds AMS-afd. B te Djocja. 
De stichting is gevestigd te Djokjakarta 

adres Directeur Algemene Middelbare 
School. afdeling B. 

In aanmerking komen behoef tige abutirien
ten der AMS. afd. B. te Djocja, van welke 
landaard of gezindte ook. Alleen aan hen. die 
uitblinken door kunde, vlijt en goed gedrag, 
kan geldelijke steun worden verleend. 

De financiele toestand van het AMS-fonds 
is thans zo, dat afgestudeerde jo11gelui der 
AMS nauwe]ijks geholpen kunnen wordcn, 
wanneer ze verder willen studeren aan de 
hogescholen. 

De toelage (collegegelden b.v.) moet later 
terugbetaald wordcn. Jongelui van andere 
scho,len komen voor dez-;! beurs niet in aan
merking. terwijl nog-studerenden aan de 
AMS-B. niet door het fonds geholpr:.n wor
den 

MEDEDELINGEN. 
Voor het .schooljaar 1938/ 39 zal aan de 

R. K Centrale Kweekschool te Moentilan 
een dubbele 1 e klas Onderbouw gevormd 
\\'Orden. 

Aangezien deze dubbele klas na drie jaren 
gesplitst wordt in een 4e klas Eindklas (KS
klas) en een I e klas Bovenbouw H. I. K. en 
H . C. K.. zulle11. bij Hebrek aah olaatsruimte. 
voor het schooljaar 1941 '42 geen mheemse 
en Chinese leerlingen met eindexamen Mulo
B tot de le ldas Bouenbouw kunnen worden 
toegelaten. 

Oaarom zal het raadzaam zijn. dat leerlin
gen. die voor onderwijzer wensen te gaan 
~tuderen, niet eerst de Mulo-school doorlo
pen, doch zicb als leerling aanmelden voor 
de 1 e klas Onderbouw van het komende 
schooljaar. 

G. MINDROP S.J . 
Rector v h Xaverius-College. 

OPROEP. 
V 001 en ige meisjes bestaat gelegenheid tot 

opleiding voor verpleegster bij het Militair 
Hosp1taal te Tjimahi. 

Candidaten gelieven zich uitedijk 5 Maart 
a.s onder vermelding van leeftijd en genoten 
onderwijs schrif telijk aan te melden bij den 
Inspecteur van de Militaire Geneeskundige 
Dienst te Bandoeng. _ 

De aan de opleiding vooraf gaande proef
tijd van drie maanden vangt de 1 e April 1938 
aan. 
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Eisen: Het bezit van het einddiploma M.U. 
L.O. of H.B.S. 3-jarige cursus of een 
hoger diploma, clan we! het met 
vrucht doorlopen hebben van het 
derde leerjaar van een H.B.S. 5 
jarige cu,sus of Lyceum. 

.. • Leeftijd = 18-25 jaren. 

• NORMAALSCHOLEN. 
De opleiding, onder dit hoof d bedoeld, is 

die voor het diploma van Inlands hulp
onderwijz~ (es): de opleiding van nor
malisten. 

In In<iiie kan men daarvoor opgeleid wor
den .aan de -Openbare normaaJscholen voor 
hulponderwijzeres te Salatiga, Blitar en Pa
dang Pandjang. De openbare normaalschool 
voor hulponderwijzers is gevestigd te Ma
kasser. Verder is er een R.K. inrichting 
voor onderwijzeressen te Ambarawa en een 
neutrale, de z.g. van Deventerschool te 
Bandoe~g. • 

Om toegt:!laten te worden tot deze onder
wijsinstellingen moet men in het bezit zijn 
van een diploma ener openbare of gesubsi-

• dieerde In!. VEl!fvolgschool. 
Gedurende deze 4-jarige opleiding ont

vangt men onderwijs in de vakken: Landstaal, 
Maleis, Nederlands, Opvoedkunde, Reken
kunde, Vormleer, Plantkunde, Dierkunde, 
Natuurkunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis, 
Handtekenen, Handenarbeid, Schrijven, 
Zing en en Lichaamsoef eningen. 

Door middel van overgangs- en eind
examen komt men in bet bezit van het ' 
diploma. De examens zijn openbaar: extranel 
kunnen er dus eveneens aan deelnemen . 
V roeger h.fd men speciale cursussen uitslui
tend voor In!. leerkrachten met lager be
voegdheid en deelnemers van deze cursussen 
deden clan het normalistenexamen. Deze 
cursussen zijn thans echter alle opgeheven. 

Afgestudeerden warden geplaatst aan lnl. 
volksscholen ( tijdelijk · karakter), aan lnl. 
vervolgscholen en aan H.I.S .'en op een 

• salaris yPn f 25.- tot f 65.-. 
De plaatsingskansen zijn momenteel zeer 

goed. Een normalist kan geen hoof dakte of 
iets dergelijks verwerven, maar promotie
kansen zijn er zeer zeker. Hij kan hulponqer
wijzer (es) worden aan Inl. vervolgscholen en 
aan H.I.S.'en, kan schoolhoofd worden aan 
een_ In!. vervolgschool en als hoqgste trap 
schoolopziener. 

De studie-onkosten zijn nlet groat. Aan 
schoolgeld betaalt men f 2.50 per maand 

• plus een bedrag van f 0.50 voor vergoeding 
van in bruikhen verstrekte leermiddelen. 

Voor dit totaalbedrag van f 3.- ontvangt 
men onderwijs en tevens nog huisvesting 
ook, want aan elke normaalschool is een 
internaat verbonden, waarvoor geen verdere 
kosten in berekening gebracht warden . 

Schoolgeldvermindering wordt niet ver
leend: alleen bij wijze van grate uitzondering 
en totaal onvermogen komt het wel eens 
voor. 

De nieuwe cursus begint gewoonlijk 1 Au
gustus. Onder overlegging van het diploma 
van een lnl. vervolgschool en een vaccinatie
bewijs moet men zich in April of Mei aan
melden bij den directeur of de directrice. 
Deze lnl. scholen hebben natuurlijk poeasa-

wacantie en wel een van vijf weken; de totale 
vacantie ' is ongeveer acht weken gedurende 
een cursu.$jaar. 

Na afloop der eindexamens warden ge
slaagden aan een keuring onderworpen, voor 
ze geplaatst warden. 

D e" ormaalscholen ressorteren onder de 
Inspectie van het In!. onderwijs . Bovenstaan
de gegevens werden ons clan ook welwillend 
verstrekt door den Inspecteur in Algemene 
Dienst bij het lnl. onderwijs . 

HANDELSTERMINOLOGIE EN HAN
DELSCORRESPONDENTIE IN DE 

VREEMDE TALEN. 

Bij besluit van 3 Augustus 1926, S. 291, 
is bovengenoemde akte van bekwaamheid, 
meer genoemd de akte M.0.-C ingesteld . 

Voor het eerst werden deze examens ge
houden in 1927. Ze warden een keer per jaar 
gehouden en zijn opengesteld voor hen, die 
in het bezit zijn van de bevoegdheid tot het 
geven van Middelbaar of voorbereidend ho
ger onderwijs in de taal, waarvoor zij de akte 
begeren. Dus het bezit van een M.0.-A akte 
is vereist. 

Het examengeld wordt elk jaar door de 
Minister vastgesteld, zodanig, dat de geraam
de kosten van het examen door de examen
gelden worden gedekt. In 1937 bedroeg dit 
f 25.- plus f 0.32 voor portokosten. Dit 
bedrag moet tegelijk met de aangifte voor bet 
examen ovetgemaakt worden. 

In 1937 werd het examen gehouden in Juli 
te 's Gravenhage. De aanmelding geschiedt 
per ongezegeld schrijven onder vermelding 
van nauwkeurige en duidelijke opgave van 
naam, voornamen ( voluit geschreven), woon
plaats, adres en begeerde akte, met overleg
ging van geboorteakte en van de akte van 
bekwaamheid , waaruit de bevoegdheid blijkt 
tot het •geven van Middelbaar onderwijs in 
de taa.l, waarvoor men de akte begeert. 

Het programma voor het examen omvat: 

1. Algemene kennis van organisatie en 
techniek van het goederen-, geld- en 

- kapitaalverkeer, met inbegrip der onder
nemingsvormen. 

2. Kennis van de handelstaal. 
3. Kennis van de kenmerkende handelsin

stellingen en bijzondere-gebruiken in het 
vreemde land. 

Nadere gegevens voor de akte. Engels 
M .0.-C volgen hieronder. 

Het examen omvat een schriftelijk gedeelte 
en een mondeling gedeelte. 

a. 
b. 

. c. 

a. 
b. 

c. 

Schriftelijk gedeelte: 

vertaling Eng.-Ned. 
vertaling Ned.-Eng. 
brieven en telegrammen. 
a en b zijn steeds handels-technische 
artikelen uit tijdschriften of bladen en 

van de zwaarte van de A-akte. 

Mondeling gedeelte: 

Handclskennis en recht · (Ned.) 
Handclsinstellingen en Terminologie 
(Eng .) 
Handelsidioom (Eng. ) 

..... 

Studieboeken. 

Handelskennis en recht. Speerstra: 
Organisatie, Techniek en Handel. 

M. van · Overeem: 
Organisatie en Techniek van de handel. 

W . Grooten: 
Lessen over de Handel. 

Eeuvoudig leerboek Handelsrecht: 
hetzij Prof. Molengraaf of M. Spaanders. 

Vooral wenselijk geregeld volgen economi
sche rubrick van een der grote bladen, daar 
dit gedeelte vrij belangrijk is en vooral een 
test wordt ingesteld naar het inzicht en de 
verschijnselen. 

Het serieus bestuderen van handelsdocu-
1uenten als Bill of Lading , Letter of Credit, 
Letter of Hypothecation, cheques enz.. ver
dient ernstige aanbeveling, daar de candida
ten vaak deze documenten worden voorge-
1.egd en ze als uitgangspunt worden genomen 
voor mond. examen. 

Engels Handelskennis en recht: 

Theory en Practise of Commerce by 
Bucknall ( uitg. Pitman) en/ of Modern 
Business Training by Grebby en Faussel 
( uitg. MacDonald en Evans) Het ver
dient aanbeveling beide werken naast el, 
kaar te gebruiken. Als repetitieboek 
hiernaast: 
General Commercial Knowlegde for Exa
minees by Taylor & Bayley, uitg . Mac
Donald & Evans. 
Enkele monografleen over bepaalde onder
delen: alle uitg. Pitman: 

Shipping, Hall en Heywood. 
The elements of banking, Gaudy. 
The elements of Insurance, Eke. 
The Money, Stock en Share Market, 
Davies. 

Correspondentie: De Maar In!. I, II, Handel. 
A, B. Daarnaast Pitman's International 
Mercantile Corresp. en Coumbe: Com
mercial Corresp . Zeer modern boek, dcit 
aangeraden wordt door te werken, hoewel 
de commissie dit niet opgeef t, is: Manual 
of Commercial Corresp. by R. Fry, uitg. 
Pitman. 

Handelsidioom: Handelsid. van Dr. Jasonius 
( Muusses, Purmerend) Verder beveelt 
de commissie.. een abonnement aan op 
Trade & Engineering Supplement van de 
Times voor praktische lectuur. 

Een eenvoudig werkje over Commercial Law 
by Slater (Pitman). 

PROPAEDEUSE VOOR DEELNAME 
AAN EXAMENS VOOR 

M.0.-AKTEN. 

Aangaande bovengenoemd onderwerp, 
waarover we een en ander meedeelden in het 
eerste nummer, mochten we van bevoegdc 
zijde uit Nederland de volgende gegevens 
ontvangen. 

I. De wet op he M.O. bevat sedert -
Maart 1920 een be paling. dat allee 1 zij, die 
bewijzen hebben a fgelegd van voldoende al
gemene ontwikkeling, bevoegd zijn tot het 
afleggen van een examen tot het verkrijgen 
van' een akte van bekwaamheid tot het ge .. 
ven van Middelb. Onderwijs. Eerst bij K.B. 
van 27 Dec. 1934, uitgegeven 11 Jan. 1935 
(Staatsblad No. 678), is uitvoering aan di~ 
bepailing gegeven en de inwerkingtredinq 
gesteld op 1 Jan. 1936. 

2. Krachtens artikel 4 van het bovenbe
doelde K.B. zijn tot I Jan. 1939 vrijgesteld 
van de in <lat K.B. omschreven eisen van pro
paedeuse zij, die in het bezit zijn van een door 
onze voornoemde minister afgegeven bewijs, 
waaruit blijkt, dat zij bij de inwerkingtreding 
van dit besluit de studie voor dat examen op 
regelmatige wijze en onder voldoende leiding 
reeds hadden aangevangen. Zodanig bewijs 
kan slechts warden afgegeven, indien het 
daartoe strekkend verzoek voor 5 Jan. 1936 
bij onzen voornoemden minister is ingeko-
men. 

3. Art. 2 van het bewuste K.B. verklaar t 
bevoegd: bezitters van einddiploma Gymn, 
en Staatsexamen; van einddipl. H.B.S . of 
extran. ex.; van de H.B.S.A. ( toen nog 4 of 
5 jarig) van de erkende 5~j . handelssch . van 
de middelb . techn. dagsch .; van de Middell!
Landb.sch. ; van de Midd. Kol. Landb. sch.; 
van de ,,aangewezen" Middelb. Meisjessch. ; 
van enige akte van bekwaamheid tot het ge
ven van M.0. ; van de hoofdakte; van de 
Lager akte voor Onderwijzer, met daarbij 
hetzij twee akten voor L.?. moderne ~~len, 
hetzij een taalakte en de w1skunde, hetzIJ een 
taalakte en de handelskennis; andere door de 
minister met de bovenstaande gelijk te stellen 



getuigschriften. Daarnaast is er gelegen
heid tot het afleggen van een propaedeutisch 
examen. 

Het programma voor dat examen omvat 

A. Nederlands: juist en vaardig taalge
bruik, schriftelijk en mondeling; kunnen 
1ezen en verstaan van het gelezene:. Zui
ver spellen. Enkele voorname letter
kundige werken hebben gelezen en in 
verband brengen met tijd van ontstaan. 
Bekendheid met de voornaamste figuren 
uit onze 1etteren. 

B. C.D. Frans, Hoogduits, Engels. Ver
talen, schrift. van eenvoudig proza uit de 
vreemde taaal in het Nederlands. Geen 
mondeling. 

E. Geschiedenis vanaf de 'Franse revolutie: 
Vaderlandse en Algemene Geschiedeni.s. 
Kennis van wording, taak en betekenis 
van de verschillende staatsorganen. 

F. Econ. aardr. van Nederland, Ned. Oost
en West Indie, r!us bestaansmiddelen, 
klimaat, bodem. Jigging, trap van ont
wikkeling be:rolking. 
Natuurk. aa rdr. verschijriselen van 
atmosfee:r en hydro.sf eer in verband met 
klimaat. 

G. Wiskunde: Stelk. tot en met tweede-
machtsvergelijkingen, planimetrie en 
stereometrie. 

H. Natuurk. Evenwicht en beweging van 
vJoeistoffen en gassen. Warmte. Een
voudige verschijnselen van magnetisme, 
electriciteit, geluid en licht. 

I. Scheikunde: Kennis van de voornaamste 
verschijnselen ( verbinding) verbranding, 
ontleding, substitutie) de voornaamste 
oxyden, zuren, basen, zouten, organische 
stoff en ( koolwaterstoff en, alcoholen, 
zuren, vetten. suikers, koolhydraten, 
eiwitstoHen). 

J. Plant- en Dierkunde: Kennis door eigen 
aanschouwing van enkele natuurl. plan
tenfarnilien en enkele klassen of orden 
van diert::n. 

Deze eisen van propaedeuse gelden niet 
voor de examens voor M.0.-A akten, ook 
niet voor K I. 

OPLEIDING BIJ DE S. S. 
Abiturienten van <le Mulo, clan wel H.B.S. 

5 en A.M.S. of daarmee gelijkwaardige 
scholen kunnen bij de Staatsspoorwegen war
den opgeleid tot respectievelijk Adjunct
Stationschef en Stationsambtenaar. 

De eerste opleiding voor deze betrekkingen 
geschiedt op de stations en duurt als regel 6 
maanden. Na afloop daaarvan wordt een 
examen afgenomen. De niet geslaagde can
didaten kunnen uit hun betrekking worden 
ontslagen, terwijl de geslaagden weer op de 
stations warden ingedeeld. 

De verdere opleiding geschiedt op de z.g. 
.. Cursus ter opleiding van stations- en trein
dienstpersoneel" te Bandoeng. waarvan de 
]eider is een door de dienst aangewezen S.S.
ambtenaar. 

Deze cursus client ter voorbereiding van 
het dienstexamen voor bovenbedoelde betrek
kingen en de openstelling beef t plaats naar
mate de noodzakelijkheid zich daartoe doet 
sevoelen. 

De leerlingen genieten een gratis oplei
ding met behoud van salaris gedurende cl~ 
opleidingstijd. 

Alleen zij, die tenminste 2 jaren b.ij de S.S. 
werkzaam zijn en die in verband met hun 
dienstoefening en plichtsbetrachting daar
voor in aanmerking komen, kunnen tot deze 
cursus, die 6 maanden duurt, worden toege
laten. 

SJaagt een leerling na afloop daarvan niet. 
clan kan 1hem nog eenmaal gelegenheid war
den gegeven om aan het examen deel te ne
men en we! binnen den tijd van 2 jaar na zijn 
plaatsing op de cursus. Bij andermaal niet 
slagen volgt ontslag. 

Het beginsalaris van een adj. stationsschef 
bedraagt gedurende de opleidingstijd f 18 . ....:. 
tot f 45.- a f 50.- en bij tijdelijke aanstel
ling f 45.- a f 50.- tot f 145.- a f 150 ......... 

Voor een stationsambtenaar zijn deze be
dragen resp. f 30 ........ - f 80 ........ en f 100.
- f 325.-. 

Dienstexamen IV a ( Buitendienst). J) 

le. Seinen en opnemen. 
Vaardigheid in bet nauwkeurig seinen 
en opnemen van diensttelegrammen ( ge
elste snelheid tien woorden van gemid
deld vij f letters, per rninuut). 

2e. Reglementenkennis. 
Grondige kennis van het seinreglement. 
Grondige kennis van de voorschrifte11 
betreffende de trein- en rangeerdienst. 

·Kennis van de vooi;schrif ten omtrent de 
ma terieeldie:nst. 

3e. Grafiekenkennis. 
Een goed begrip van de grafieken van 
den loop der treinen en kennis van de 
toepassing der treinzichtseinen ( signa
leren van treinen) . 
Vaardigheid in bet uitschrijven van bui -
tengewone treinen en lorries. 

Dienstexamen I Vb ( Binnendienst). ): 

le. Kennis dee telegraafreglementen en dcr 
bepalingen van de Ambulante Post. 

Kennis van de S.S.-telegraafreglementen 
en van de voorschriften voor de P.T. en 
T.-dienst om met behulp van het boekje 
..T.O.V." eenvoudige Regerings- en 
particuliere telegramrnen. zeals die bij 
de S.S.-dienst voorkomen. te kunnen 
behandelen. 
Kennis van de voorschrif ten voor de 
Ambulante Post. 

2e. Kennis 1 an de uervoersbepalingen c.-1 
tarieven. 

Grondige kennis van de bepalingen en 
tarieven betreffende het vervoer van 
reizigers en hun bagage in locaal- en in 
rechtstreeks verkeer met de N.I.S. 
Bedrevenheid in de toepassing van de 
S.S.-tarieven inzake bet goederenvervoer 
in het algemeen. 
Kennis van het spoor- en Lramwegennet 
op Java en van de toepassing- der voor
naamste tarieven van de vreemde spoor
en trctmwegen. 
Vaardigheid in bet gebruik van de 
wagenlijnenkaart. 
Bekendheid met de voorschriften om
trent het rekenplichtig beheer op cl.
stations. 
Enige kennis van de voornaamste ver
bodsbepalingen en de voorschriften 
omtrent de schadevergoedingen, voor
komende in bet Algemeen Spoorweg
reglerp.ent. 

1 ) De exa rnens bij de Staatsspoorwegcn tcr 
Sumatra's Wcstkust zullcn zowel schriftelijk als 
mondeling worden afgcnomen 011 overeenkomsti~e 
wijze als op Java, met dicn verstande, dat daarbij 
als basis worden genomen de reglemcnten, tarievcn 
enz., bij de Staatsspoorwegen ter Sumatra's 
Westkust in gcbruik, terwijl de commissie zal 
bestaan 11it S .. S.-examinatoren. 

INGEKOMEN. 
Uit lndie: 

Van de Z.E.H. Rector van het Xaverius
College te Moentilan N.l.~1 mochten we het 
programma der R.K. Centrale Kweekschooi 
met boekenlijst ontvangen: Sp.eciaal hoof den 
van Holl. Chin. Scholen wordt aang-er<iden 
zich met deze studierichting op de hoogte te 
stellen in bet belang hunner leerlingen, want 
voor het onderwijs aan de Chinese · kinderen 
is het van groot belang, dat er voldoende 
Chinese onderwijzers gevormd worden. 

' Prospectus mochten we ontvangen van de 
Ned. Ind. Opleidingsschool voor J\llaatschap
pelijk werk, Embong Kenongo,26, Soerabaia. 
De school leidt op voor maatschappelijk 
werkster en voor hulpkracht voor maatschap
pelijk werk. Voor de eerste opleiding liefst 
diploma H.B.S. 5-j .; voor de tweede· oplei
ding einddiploma Mula. 

Directeur der School N. Kosters. 

Het leerplan van de Zeev~'.art~chbol te 
Soerabaia, Dinojo 5-7-9, werd oi1s toegezon
den. Deze school leidt op voor 3e stuurm .. .in 

ter Koopvaardij, voor stuurman bij de Indi
sche Kleine Vaart en voor s~uurman Locaal 
Vaart. De cursus is 2-jarig en om toegelaten 
te worden moet men in het bezit zijn van 
Mulo-diploma-B of gelijke ontwikkeling be
zitten. 

Uit Nederland: 
Het verslag omtrent de toestand van het 

onderwijs aan de Middelbare Technische 
School te Groningen werd ons toegezonden. 
· I-let onderwijs in Frans werd vervangen 

door Nederlands. Naast personeelsstaten 
geven de leerlingenoverzichten van de dag
en avond-cursussen een goed be~d van het 
onderwijs aan deze inrichting. 

Van de Rijkskweekschool voor onderwij
zeressen te Apeldoorn, Directrice Mej. 
M. E. A . Raadersma, mochten we een 
prospectus ontvangen. Tevens ontvinsen we 
het programma van de C:t.:rsus 1937 / 1938. 
voorzien van een boekenlijst. zoah die op 
deze kweekschool gebruikt wordt. 

Van de firma P. M. Tamson, Nieuwstraat 
7-9, Den Haag. mochten we ontvangen. hun 
calalogus van .. Natuurkundige instrumenten 
voor lesproeven aan Gymnasia, Lycea, Ho
gere Burgerscholen, Middelbaar Technische 
Scholen, Kweekscholen en Handelsscholen". 

Voor belangstellenden en geinteresseerden 
is dit boekwerk aan ons bureau ter inzage 
beschikbaar of zal tege:n vergoeding van 
portokosten ter inzage gezondE>n warden. 

I-let Centraal Bureau Instituut Pont. afd. 
.. Brtefonderwijs". Stationstraat 21. Aalten 
zond ons een uitvoerig prospectus met enigc 
lesbi:ieven. Dit lnstituut geeft opleiding voor 
verschillende ka11toord1ploma's, voor Steno
grafie, Boekhouden. Handelscorrespondentie 
en voor politiedipioma 's. 

BIJDRAGEN: 
Z. te P .. bijdrage voor het jaar 1938 J 12.,......, 
U.T. te M., bijdrage le kw. 1938 ,, 7.50 
Afd. K.O.B. te K.. .. ............. .... .. 5.,......, 
H .C.S. te B., bijdrage v / h jaar J 938 . 5 ........ 
U.F. te B .. bijdrage Nov., Dec. 1938 5 -
Z .v.L. te K., bijdrage v / h jaar 1938 ,, 5.
I.B te B., bijdrage Januari 1938 ,, 2.50 
U .N. te B., bijdrage Januari 1938 5.-

ABONNEMENTEN WERDEN 
GENOTEERD VOOR: . 

LT.T. te M.; Z.v.L. te S.; B.S. t~ M.; 
KS B. te S.; A.M.S.B. te 0.; C &. te O.; 
D.V.W. te B.; A.M.W. te B.: I.H.v.W. te 
B.; S.M.P. te B.; M.H.M. te M.; A. de G. 
te M.; 



VRAGENRUBRIEK. 

In dit gedeelte van het blad zullen alleen 
die vragen opgenomen worden, die van al
gemeen belang ki.wnen zijn. 

De praktijk heeft uitgewezen, dat het 
meermalen nodig is•onze aanvragers opmer~ 
zaam<>te•maken op een of meer der volgende 
punten. Nu we langs deze weg vele adspi
rant-aanvragers kunnen bereiken, wi'.len we 
er g'hiag'" gebruik van maken belee.f d te 
verzoeken: 

1. J uist te 0dresseren: Studievoorl. Burea·u 
van de K.O.B,. Tosariweg 57, Batavia-C. 

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

3. Po~tzegel voor antwoord in te slmten. 
\lnlichtingen worden evenwel gratis 
verstrekt) . 

4. Duidelijk adres van den afzender op te 
geven. 

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

Q 

J .A.v.S. re S~ 
V raagt over Frans bij het toelatingsexa

men voor een Hollandse H.B.S. Volgens 
oct. 21 bts der• Middelbaar OnderYJijswet 
ma'.' kt de kennis van Frans geen dee! uit 
van d~ admissie-eisen voor de le kl~ s ener 
H.B.S . Speciale voorbereiding om het Frans 
(of welk ander vak ook) in het eerste iaar 

· te kunnen vqlgen, lijkt me dus onnodig. 
De jongen kan hier f.oelatingsexamen doen 

voor de H .B.S., waarna hij oo k toegelaten 
kan worden tot een Hollandse H.B S . 

Voor Hollandse H.B.S .'en ' in verband met 
plaatsruimte spoedig aanmelden, dus vroeg 
gaan corresponderen. 

K.G.D. te i\11. 
Vraagt inlichtingen omtrent de opleiding 

voor apothekers-assistent hier te lande. 
I. Voor de opleiding voor apothekers

assistent wordt vereist het bezit vau Mulo
diploma B of men moet cen daarmee gelijk
waardige school hebben doorlopen (3 klassen 

• ener H.BS. 5-j .). 
Hiervan wordt gewoonlijk niet afgeweken, 

want het aantal candidaten is steeds zeer 
groot. 

2. In Indie wordt opgeleid aan dt Gou
vernements C.B.Z. te Batavia, Semarang en 
Soerabaia. 

Steno 

3. Vakken, die bestudeerd moeten wor
den, zijn Natuur- en · Scheikunde, Pharma
cognosie, Galeinica, Receptuur, Latijn en 
Plantkunde. · 

K.N .J. te S. 
· vraagt inlichtingen omtrent de opleiding 
aan de Technische scholen. 

De bezitters van het einddiploma van de 
wecktuiglcundige -afdeling der Technische 
school kunnen geplaatst worden bij verschil
lende takken van gouvernementsdienst, zoals 
de S.S ., de Gouvernements-marine, bagger
bedrijf. opiumfabriek, de Genie, de Artillerie
werkplaatsen e.d., alsmede in het particuliere 
als machinist in de cultures ( suiker, thee, 
rubber), bij de K.P.M., de B.P.M . en ande
re oliemaatschappijen, Droogdokmaatschap
pijen, verffabrieken, machinefabrieken, tech
nische handelszaken. Ook zijn er enkelen in 
dienst bij Gemeenten en andere locale res
sorten. 

In gouvernementsdienst komen zij clan in 
schaal I 54 der H.B.B.L. (f 100.- -
.f 325.-) , bij de Gouvernementsmarine in 
schaal 11 8 ( 100.- ,...._, f 325 .-) . N a ver
sohillende dienstexamens kunnen z1j dan 
opklimmen tot f 550.-. 

In het particuliere ]open de salarissen 
nogal uiteen, doch zij beginnen ook daar op 
ongeveer f 80.- a f 100.-. terwijl hun 
promotie uiteraard individueel zeer uiteen
loopt. Zo verdient een oud-leerling, die nu 
4 jaar bij de B.P.M. is.reeds f 325.- + 
nog enkele emolumenten. 

De bezitters van een einddiploma rnn de 
' electrolcundige-afdeling kunnen geplaatst 
worden bij 's Lands waterkrachtbedrij<.·en, bij 
de grote electriciteitsmaatschappijen ( Ani.~m. 
Gebeo, Gas mij), de B.P .M., Generaa! Elec
tric, Goodyear-fabriek, locale ressorten, 
technische handelszaken e.d. H~n foianciele 
vooruitzichten. zijn ongeveer dezelfde als die 
van de werktuigkundiH(;n. De plaatsings
kansen nu en voor de nabije toekom~t zijn 
voor de werktuigkundigen beduidend beter 
dan voor de electrokundigen. Aan d~: K.W . 
S. te Batavia worden clan ook meer werktuig
kundigen opgeleid clan electrotechnici. 

R. te B. 
vraagt welke de exameneisen zijn van de 

diploma's A. en B. Engelse Handebcorres
pondentie. 

Programma voorbereidend examen han
delscorrespondentie Engelse taal. 

Ter verkrijging van de verk!aring wordt 
vereist: Voldoende kennis van de beginselen 
der grammatica; behoorlijke stijl; de begin
selen der algemene handelskennis; bekend
heid met het gebruik van handelsformulieren 
en handelstermen en enige kennis van vreem
de muntstelsels, maten E.n gewichten, blijken
de uit: 
1. Eenvoudig dictee. 
2. Venaling van eenvoudige handelszinnen. 
3. Vertaling van een eenvoudig stuk proza 

uit de Engelse taal in het Nederhnds 
4. Brieven en telegrammen in de vreemde 

taal uit gegeven purtten. 

Programma examens handelscorrespon
dentie. 

Ter verkrijging van het praktijk-d1plcma 
handelscorrespondentie in een vreemde taal 
wordt vereist: 

Voldoende grammaticale kennis; behoor
lijke stijl; a,Jgemene handelskeunis; hekend
heid met het gebruik van vreemde handelsfor
mulieren, handelstermen en enige kennis van 
vreemde muntstelsels, maten en gewichten. 
blijkende uit: 
1. Dictee. 
2. Vertaling van een artikel uit het :IJeder

lands in de vreemde taal. 
3 . Vertaling van een artikel uit de vreemde 

taal in het Nederlands. 
4. Vertaling van handelszinnen uit bet Ne

derlands in de vreemde ~.aal. 
5. Brieven en telegrammen in de vreemde 

taal uit gegeven punten. 
6. Een kort opstel. 

Het gebruik van een wcordenboek is 
niet toegestaan. 

J. K. te B. 
vraagt inlichtingen omtrent frooelkweekakte. 

Om aan het Hoofd van een Meisjesvervolg
school te kunnen staan wordt ';ereist het di
ploma normalist of K.S. Dit kweekschool
diploma , kan men verkrijgen na ongeveer 't 
a 4Yi jaar op een H .I.K. of H•C.K. gestu
deerd te hebben. 

Alleen het bezit van een frobelkweek-akte 
is niet voldoende: een dergeliii<e onderwij
zeres kan niet aan het Hoof cl van een Meis
jesvervolgschool staan. 

MULO-BEVOEGDHEID (Mond. en Sehr.) H A N D E L S K EN N I S L. 0. Sch rift e I ij k e o p I e i d i n g 

J. A. SCHNAAR CURSUS-BOS DJOKJA 
STENOGRAAF VOLKSRAAD en LERAAR GEM. M. H. S. W. H. Bos. Leraar Boekh. M. 0. Uitv. inl. op aanvraag. 

Laan Canne 36 Batavia-Centrum 

·-----------. INSTITIJIJT SCDOEWER§, 
De Zwitserse School met individuele opleiding 

DEELN AME I EDER EN DAG MOGELIJ K 

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

Diploma's in Holland erkend. 

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

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

tot beroepsbezigheden als arts.ass., ex. onder staatstoez., opl. I 
11 ~"-~";·;;~·~ ~~,~·;·~·;;~~:d;,0·~; ~,~ 
~ Vmgt P••'P•"'"' eo Holl'"d'° •ele•e"tie>. d 

BATAVIA-CENTRUM 
SCOTTWEG 11 TEL. WL. 3333 

Stenografie,, Nieuw Groote, directe methode. 
Machineschrijven,, 10 vinger-systeem, blinde 
toetsen, rhythmisch. 
Tachografie (de Ned. snelschrift-machine). 
Talen: N ederlands, Engels, Duits, Frans. 
Kantoor opleiding proefkantoor. 
Boekhouden. 
Spreekuren 9-12 en 5-7. 
V raagt prospectus. 
S chriftelijke lessen in : 
Boekhouden, Nederlands, Engels, Duits, Frans, 
Stenografie. 
Zendt 10 cents·posfzegel voor proefles. 
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HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILIALEN : SUMATRA WEG 50, TEL. 3322 WELT. 

MATRAMANWEG 1 67, MR. CORN ELIS 
B I N N E N W E G 2, B U I T E NZ 0 R G 
BODJONG 51, SEMARANG, TEL 1 996 

Stenografie ,.,Groote£c, N ederlands en Moderne T a.len. 

Machineschrijven, T alen, H andelscorrespondentie? Boekhouden. 

R -ecl ame-Teken en, Boon1zaken. 

O nder J ezelfde Leiding: 
tl 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" 

V oor schriftelijke lessen in : 

Boekhouden, T alen? Hai1delscorrespondentie, Mulo A? £en-

voudige Hand els -opleiding, Kleinam btenaarsexa1nen, S tenografie. 

ELECTROTECHNISCHE SCHOOL I 

Opger i cht 1931. Djaga Monje\ 2 - Batavia-C. (tel . 732 WI.) 

(Inrichting voor F.lectrotechnbch Ambachtsonderwijs) 
Besluit v .d. Directeur van 0. & E . van 25 M ei 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 toe la ting: eind lagere school met voldoende voor 
REKENEN en NEDERLANDS (opleiding A) . 
Voor H. B. S. & Mulo abiturienten, oplei'cling B. 

Prospectus bij aanvraag gratis. 
Vraagt inlichtingen bij den Directeur. 1 

J t AUGUSTUS I 
AANVANG NIEUWE CURSUS l 1 FEBRUARI 'I 

GROOT KLOOSTER 
Noordwijk 29 - Batavia-Centrum 

INTERNAAT EXTERNAAT 

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

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

kerkweg (Gondangdia) 
H. C. S. Mariaschool 

I De Hoofden der scholen zijn elke Donderdag van half 

L
vijf tot half zeven voor ouders en verzorgers te spreken. 

DE OVERSTE. 
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