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NIJVERHEIDSAKTEN EN -EXAMENS 
IN NED.-INDIE. 

Bij besluit van den Gouverneur,,Generaal 
van 12 ~a~t 1936 No. 33 werd de gele
genheid op~gesteld tot het afleggen van 
e. mens ter verkrijging van akten van 
bekwaamheid voor vakonderwijzers aan in
.i:ichtingen vooo Technisch- en Ambachts
onderwijs. 

• 

De!e ordonnantie is bekend gemaakt in 
het Staatsblad van Ned.-Indie 1936 No. 121. 

Deze exam ens word en hi er reeds af geno
men. In 19J7 is er echter geen examen ge
weest, orndat de candidaten, die zich aange
meld hadden, niet voldeden aan de eisen, die 
gesteld zijn om tot de examens te worden 
toegelaten. " 

De oproep voor de volgende examens is 
reeds in de bladen verschenen en voor hen, 
die hiervaT\ geen kennis konden nemen, gee£ 
ik die bier weer. 

In J uni 1938 zullen worden afgenomen 
examens ter verkrijging van een akte van 
bekwaamheid voor: 

a. theoretisch onder.wijs aan inrichtingen 
voor ambachtsonderwijs voor wis-, natuur- en 
werktuigkunde; 

b. theoretisch en tekenonderwijs aan in-
richtingen voor ambachtsonderwijs voor: 

1. Bouwkunde, 
2. Werktuigb9uwkunde, 
3. Electrotechniek; 

c. praktisch onderwijs aan inrichtingen 
voor technisch- en ambachtsonderwijs voor: 

1. Timmeren, 
2. Vuur-, plaat- en machinebankwerken, 
3. Praktijk der electrotechniek en het 

instrumentmaken, 
4. Prakti)k der automobieltechniek. 

Aanmelding bij gezegeld rekest v66r ultimo 
Januari 1938 bij den Directeur van Onderwijs 
en Eredienst onder overlegging van 

a. een gezegelde geboorte-akte of akte 
van bekendheid, 

b. bewijzen van werkzaamheden in de 
praktijk, behalve voor de gegadigden voor 
de akte wis-, natuur- en werktuigkunde, 

c. het einddiploma technische school of 
gelijkwaardig getuigschrif t, behalve voor de 
gegadigden sub. c. 

Het examengeld bedraagt f 25.-, dat bij 
Af deling Kas van het Onderwijsdepartement 
moet worden gestort. 

Het stortingsbewijs zal bij de aanmelding 
zijn over te leggen. 

Voor verdere bijzonderheden wordt ver
wezen naar bijblad op het Staatsblad No. 
13690 en den lnspecteur van het Middelbaar 
en Technisch Onderwijs te Bandoeng. 

De e~~mens bestaan uit een schriftelijk. 
een moncteling en voor de akten van be
kwaamheid voor praktisch onderwijs uit een 
praktisch gedeelte. 

Een opleiding voor deze akte bestaat hier 
nog niet. Van landswege is een dergelijke 
opleiding voorshands niet · te verwachten, 
aangezien de jaarlijkse behoefte per akte zeet 
klein is. 

Schrif telijke opleiding. al th ans voor de 
theoretische vakken, is zeer goed· mogeli)k 
bij het instituut P.B.N.A. (Polytechnisch 
Bureau Nederland Arnhem) te Arnhem . 
Voor de praktische vakken zullen de can
didaten zich bier zelf moeten bekwamen. 

Een boekenlijst is voor de verschillende 
akten niet samengesteld. Op verzoek zullen 
we in enige achtereenvolgende nummers de 
examenprograrnma's opnemen voor de ver
schillende Nijverheidsakten. 

Programma voor de akte ,.Wis-, natuur
en werktuigkunde". 

Deze akte geeft bevoegdheid voor het 
geven van onderwijs · in de Wis-. natuur- en 
werktuigkunde aan inrichtingen voor am
bachtsonderwijs. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moeten de candidaten in het bezit zijn van 
een einddiploma ener openbare T echnische 
School of daarmede gelijkwaardige opleiding 
en kennis, alsmede in het jaar, waarin zij tot 
het examen worden toegelaten, de leeftijd 
van 23 jaar hebben bereikt. 

De vereisten zijn: 

a. Kennis van de Nederlandse taal, te be
oordelen naar de te maken opstellen; 

b. Kennis van de vlakke meetkunde, de 
vlakke driehoeksmeting en de stereometrie; 
l. Vlakke meetkunde. De voornaamste 
eigenschappen van de vlakke figuren tot 
en met de cirkel; om-, in- en aangeschre
ven cirkels van driehoeken; vierhoeken 
om en in de cirkel; omtrek en o_ppervlak 
van de cirkel; construcffes en rneetkundige 
plaatsen. 
2. Vlakke driehoeksmeting. Gonio~etri
sche verhoudingen en haar logarithmen: 
rechthoekige driehoeken; grafische voor
stellingen .van de goniometrische functies; 
goniometrische forrnules. 
3. Stereometrie. Grondbegrippen; onder
linge stand van lijnen en vlakken; hoek
en af standsbegrip; meetkundige plaatsen; 
eigenschappen, oppervlakken en inhouden 
van regelmatige lichamen. 
l t/m 3. Vaardigheid in het oplossen van 
vraagstukken. 

c. Kennis van de hoof dbewerkingen 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; gebroken en negatieve exponenten; 
exponentiele vergelijkingen; logarithmen; 
rekenkundige en meetkundige reeksen. 
Elementair inzicht omtrent grenswaarden; 
functiebegrip . 
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Grafische voorstellingen. 
Het gebruik van de rekenliniaal. 
Vaardigheid in het oplossen van vraag
stukken. 

d. Kennis van de scheikundige hoofdwetten; 
moleculair- en atoomtheorie; oxydatie, 
reductie; zuren, basen, zouten; scheikun
dig tekenschrift; enige typen van eenvou
dige scheikundige omzettingen; volentie
begrip; scheikundig evenw~cht; beginselen 
der ionentheorie. 
Enige kennis van de voornaamste metal
loi'den en vaR enige v0or de techniek 
belangrijke metalen en hun voornaamste 
verbindingen. 

e. Kennis van de beginselen der proefonder
vindelijke natuurkunde en der theoretische 
en toegepaste werktuigkunde; 

l. N atuurkunde, Algemene eigenschap
pen van lichamen; wet van Pascal; 
vloeistofdruk; wet van Archimedes; 
soortelijk gewicht; evenwicht van 
vloeistoffen en gassen; wet van Boyle; 
barometers en manometers; pompen; 
wet van Berthollet. 
Beginselen van de warmteleer; meten 
van temperaturen; uitzetting van vaste 
stoffen, vloeistoffen en gassen; warm
tehoeveelheden; soorteli)ke warmte; 
smelten en stolten, verdampen en 
condenseren; vochtigheidstoestand : 
vloeibaar maken van dampen en gas
sen; warmtegeleiding; convectie en 
warmtestraling; aequivalentie van 
warmte en arbeid. 
Algemene begrippen en hoof dwetten 
van de technische warmteleer; warmte
overdracht; kringprocessen; toepassing 
op ideale gassen en op stoom; uit
stromingssnelheden. 
Magnetisme; 
Statische electriciteit; wetten van Cou
lomb; electrisch veld, krachtlijnen; 
potentiaal; capaciteit. Dynamische 
electriciteit; spanningsreeks. elemen
ten, stroomsterkte; magnetische wer
kingen van electrische stromen; een
heden; tangentenboussole, galvano
meter; thermostromen; wetten van 
Ohm en Kirchhoff; brug van Wheat
stone; wet van Joule; electrisch 
warmte-aequivalent; electrolyse; accu
mulatoren; inductie. 
Beginselen van de ' leer van het geluid 
en die van het licht; trillingsleer; 
voortplanting, terugkaatsing en inter
ferentie van het geluid. Voortplanting, 
breking van het licht; kleurschifting; 
lenzen, het oog; straling; interferentie; 
polarisatie; dubbele breking. 
Vaardigheid in het oplossen van 
vraagstukken. 
Toepassingen in de nijverheid. 
Enig begrip van de beginselen der 
radio-ontvangtechniek. 



2. Werktuigkunde. Stelsels van een
heden. 
De leer der bewegingen; eenparige en 
eenparig veranderlijke bewegingen, 
samenstelling van bewegingen, cirkel
beweging. 
Samenstelling en ontbinding van krach
ten; kracht, massa, versnelling~ krach
ten en koppels; zwaartepuntsbepaling; 
evenwichtsvoorwaarden; begmselen 
van de grafostatica; arbeid en arbeids
vermogen; wrijving; evenwichtsvraag
stukken; traagheidsgrootheden en 
traagheidsmomenten; 
Beginselen van de sterkteleer: trek, 
druk, afschuiving, buiging, wringing, 
knik. 
Elastische lijn, invloedslijnen. 
Botsing. 
Beginselen van de hydrostatica, de 
hydro- en aerodynamica. 
Vaardigheid in het oplossen van 
vraagstukken. 
Toepassingen in de nijverheid. 

f. Kennis van eenvo d1ge natuurkunde toe
stellen en proeven 

g. Kennis van de eisen van doeltreffend 
onderwijs in de vakken en aan de onder
wijsinrichtingen, waarvoor deze akte be
voegdheid geef t; geschiktheid om de 
verkregen kennis aan een groep van leer
lingen mede te delen. 

h. Enige kennis omtrent veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen, alsmede van de 
eerste hulp bij ongevallen. 

z. Vaardigheid in het inrichten en nemen 
van eenvoudige demonstratieve natuur
kundige proeven. 

;. Vaardigheid in: 
I. het schetsen in rechthoekige en scheve 

projectie van aanwezige eenvoudige 
voorwerpen, ook in doorsnede. 

2. het schetsen op een schoolbord. 
k. Vaardigheid in het lezen van eenvoudige 

technische tekeningen. 

TOELICHTING. 

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

h. het examen wordt voor zoveel nodig met 
behulp van afbeeldingen afgenomen; de 
candidaat moet in staat zijn, bij onge
vallen eerste hulp te verlenen. 

z. het examen zal mede in verband met 
aanwezige instrumenten e.d. warden af
genomen. 

j. De schetsen worden in potlood vervaar
digd. 
Het examen in de onderdelen b tot en 
met g wordt schrif telijk en mondeling 
af gen omen, met di en verstande, dat den 
candidaat, wien voor het schriftelijk 
examen in het onderdeel d het cij fer 7 
(zeven) of hoger toegekend wordt, vrij
stelling van het mondeling examen in dit 
onderdeel kan worden verleend. 
Het examen in het onderdeel h gesch1edt 
mondeling. 
De mondelinge examens kunnen worden 
afgenomen met behulp van schetsen op 
het schoolbord. 

OPLEIDING VOOR MANTRI-VER
PLEEGSTER ( -VERPLEGER). 

Deze opleiding is te volgen door jongelm, 
zowel jongens als meisjes, die een openbare 
Inlandse School 2e klasse, de z.g. Standaar<l
school. met vrucht hebben doorlopen. Gelijk
~aardige ontwikkeling, dus die van eer1 

H.I.S. of voor Europese kinderen van een 
Lagere School. is natuurlijk eveneens vol
doende om voor opleiding in aanmerking te 
komen. 

Het is nodig, dat de aanstaande mantri
verpleegsters (-verplegers) beschikken over 
een gezond gestel en aan de meeste inrich
tingen wordt clan ook om toegelaten te wor · 
den een geneeskundige verklaring geeist 
omtrent deze geschiktheid. Over het algemeen 
mag men niet jonger zijn clan 16 jaar en niE.>t 
ouder clan 30. 

Gewoonlijk duurt de opleiding 3 jaar. Aan 
het ziekenhuis Immanuel te Bandoeng 4 a 
5 jaar. Soros wordt aan deze 3 jaren nog een 
praktijkjaar toegevoegd, zoals aan de zen
dingsziekenhuizen te Solo en te Blora. 

De onkosten van deze studie zijn buiten
gewoon laag. Schoolgeld of cursusgeld wor.lt 
niet geheven en aan de meeste ziekenhuizen 
zijn de mantriverpleegsters (-verplegers) 
intern en genieten clan ook nog vrije kost- en 
inwoning. Bewassing heeft men ook vaak vnj 
en aan de C.B.Z. te Semarang wordt zelfs 
dienstkleding gratis verstrekt. 

Aan de meeste · inrichtingen krijgen de 
jongelui per maand een klein zakgeld 
varierende van f 1.- tot f 8.- per maand. 
Lager kunnen de opleidingskosten toch ::ii 
we! niet zijn. 

Gedurende deze 3-jarige studie worden 
de leerlingen theoretisch en praktisch klaar
gemaakt om daarna verder te studeren voor 
verpleegster ( verpleger) of vroedvrouw. Als 
ze niet verder studeren, kunnen ze hun 
diensten presenteren aan ziekenhuizen. 

Ze krijgen Jes in de vakken: hygiene, 
anatomie, ziekenverpleging, ziekteleer, ver
bandleer, eerste hulp bij ongelukken, labora
toriumwerk, instrumentenleer en physiologie. 
Na beeindiging der opleiding krijgen ze 
aan de Gouv. C.B.Z. het mantri-verplegers
diploma, terwijl ze aan de particuliere zieken
huizen een examen doen, zeals dat door de 
D.V.G. geeist wordt. 

De opleiding begint aan de Gouv. C.B.Z. 
gewoonlijk 1 Januari en 1 Augustus. Aan de 
andere ziekenhuizen kan men zich ten alien 
tijde opgeven. 

Men kan zich persoonlijk aanmelden bij 
den Geneesheer-Directeur der inrichting 0£ 
men kan zich schriftelijk aanmelden ender 
overlegging van diploma's en een bewijs van 
goed en zedelijk gedrag. 

De opleiding heeft plaats aan de Gouver
nements Centrale Burgerlijke Ziekeninrich
tingen te Batavia, Soerabaia, Semarang, 
Manado en Singaradja. 

Aan de Gemeentelijke ziekenhuizen t~ 
Bandoeng (J ulianaziekenhuis), Medan en 
Cheribon. 

Aan de Provinciale ziekenhuizen te Garoet, 
Tega] en Koedoes. 

Aan Particuliere en of zendingszieken" 
huizen te Bandoeng (Immanuel), Batavia 
(Tjikini), Blora, Djokja (Petronella~hospi
taal), Modjowarno, Poerbolinggo, Poerwo
dadi, Solo (Ziekenzorg), Sc.. lo (Zen dings~ 
ziekenh uis), Taroetoeng, Keboemen, Malang 
(Soekoen), Poerwakarta (Bajoe Asih), Tji
deres, Klaten (Dr. Scheurer-Hospitaal). 

DE OPLEIDING VOOR 
VROEDVROUW. 

Deze opleiding kan op twee manieren 
plaats hebben. De eerste wijze van opleiding 
is die, welke aansluit op die van mantri
verpleegster. 

Voor mantri-verpleegster gaven we hier
boven reeds aan, op welke wijze en waar de 
opleiding plaats had. 

Aan meerdere inrichtingen voor mantri
verpleegstersopleiding is ook een cursus ver-

bonden voor aanstaande vroedvrouwen. Ge
woonlijk worden hiervoor genomen de meest 
geschikte mantri-verpleegsters, die minstens 
1 jaar praktijk hebben gehad na het behalen 
van het diploma. In een ~-a 3 jarige cursus 
worden ze clan opgeleid o..t1 het staatsexamen 
te kunnen doen voor vroedvrouw. Zodar dus 
voor de op deze wijze opgeleide candidaten 
de studie in totaal ongeveer 6 / 7 jaar duurt. 

De meeste gegevens voor deze wijze· van 
opleiding zal men dus terugvinden bij de 
opleiding voor mantri-verpleegsters. 

Men kan opgeleid worden aan -de Gouver
nements Centrale Burgerlijke Ziekenhuizen 
te Batavia, Soerabaia, Semarang, I\.~a.nado en 
Singaradja. 

Verder vindt opleiding plaats aan de ge
meentelijke ziekenhuizen te Bandoeng en 
Medan; aan het provinciaal ziekenhuis te 
Koedoes; aan de zendingsziekenhuizen te 
Bandoeng, Blora, Djokja, Keboemen, Ma
lang, Modjowarno, Poerbolinggo, Poerwo
dadi, Taroetoeng, Tjideres er S0lo (zen
dingsziekenhuis en Ver. Zieke11zorg). 

Opleiding heeft ook plaats aan het R. K. 
ziekenhuis te Moentilan (N.I.S .). 

Rechtstreekse opleiding geschiedt aan de 
Vroedvrouwenschool te Batavia-C., ' Goe
noeng Sahari 46; aan de Vroedvrouwen
cursus Ziekenzorg, Poerwosari, Solo en aan 
de V roedvrouwencursus van het Leger des 
Heils, Reinierszboulevard, Soerabaia. 

Om voor deze opleiding in aanmerking te 
komen moet men einddiploma Mulo bezitten 
of over gelijkwaardige ontwikkeling beschik
ken en een leef tij d hebben van minstens 18 
jaar en niet ouder zijn clan 30 a 35 jaar. 

Leerlingen van alle landaard~n worden 
toegelaten en de cursus duurt clan gewoonlijk 
3 jaar. Is men in het bezit van een verpleeg
stersdiploma, clan kan men in 2 jaren wel 
klaar komen. · 

Deze cursussen vangen met een beperkt 
aantal leerlingen ( + 10) 'aan te Batavia op 
1 Maart en 1 September. In Solo 1 Januari 
en 1 Juli. " 

Bij aanmelding moet men overleggen het 
behaalde diploma, een geboortebewijs~ een 
bewijs van goed en zedelijk gedrag en een 
geneeskundige verklaring voor goede gezond
heid en geschiktheid voor dit werk. Na af~ 
loop der studie doet men examen voor een 
regeringscommissie, een staatsexamen dus. 
Dit wordt twee keer per jaar gehouden. 

De studiekosten zijn te Batavia: aan 
schoolgeld f 35.- p~r maand. Voor studie
boeken heeft men een bedrag nodig van 
totaal + f 25.-, terwijl het aanschaffen van 
een instrumententas ongeveer f 50.-- kost. 
V oor heel goede leerlingen is het mogelijk 
een gouvernementsbeurs te krijgen. 

In Solo bedraagt het schoolgeld f 25.
p.m. en wanneer men het mantri-verpleeg
stersexamen met goed gevolg heeft afgelegd 
f 15.--- per maand. 

Het schoolgeld in Soerabaia wordt bere·
kend naar vermogen, doch bedraagt ten 
hoogste f 25.- per maand. 

Men kan in alle drie de inrichtingen extern 
zijn. In Palang Doewa te Batavia kan men 
echter in de inrichting wonen, tegen een kost
geld van f 50 . .....- per maand. 

De opleiding Jangs rechtstreekse weg is 
dus korter maar duurder en zal clan ook door 
de financieel wat beter gesitueerden gevolgd 
Worden. 

Ook het bezit van een Mula-diploma waar
borgt meerdere ontwik~eling, die men van 
een vroedvrouw we! eisen en verwachten 

mag. d 1 
Zeer zeker zal men. met ip oma voor 

· h h1'er m deze landen vroedvrouw z1c nog 
l t d nuttig kunnen maken. we er ege 



BEURZEN. 
V. Stichting Risfonds. 

De studietoelage van het Risfonds wordt 
ve1;strekt aan In~eemse bewoners, mannen en 
vrouwen, van ~":lord-Sumatra, bij voorkeur 
van het Gewest ~ostkust van Sumatra. 

.@e.beurs is bestemd voor hen, die wensen 
te studeren aan de Technische Hogeschool 
te Bandoeng of aan een eventueel daarvoor 
in 1 de plaats komende onderwijsinstelling, 
met inbegrip van de mogelijk nog nodige 
vooropleiding. 

Het becfiag der toelage is onbepaald, even
als de tijd voor welke dit bedrag wordt 
toegeke1?d. B1j voorkeur wordt echter niet 
meet clan eert" beurs tegelijk verleend. Terug
betaling is niet nodig. 

h. Voor ·de toekenning van een z.g. studie
beurs is nodig, dat twee borgen zich 
hoofdelijk tegenover de Vereniging ver
binden, 

1. De sollicitant(e) client bij aanname als 
pupil een verzekering op zijn (haar) leven 
te sluiten, tot een bedrag, gelijk aan het 
benodigde voor de studie, waarbij op de 
betreffende polis client te worden aange
tekend, dat in geval van overlijden het 
genoten bedrag aan voorschotten voor de 
studie, aan de Verenigi'ng zal worden 
gerestitueerd. · 

Schriftelijke verzoeken voor steunverlening 
kunnen worden gericht tot: 

Vereniging ,,Studiebank" 
p/a Advocatenkantoor Mr. J. G. Krijger 

Binnennieuwpoortstraat 27 
Batavia (Staci). 

MEDEDELINGEN. 

Aanvragen kunnen ten allen tijde onge· 
zegeld gerich.t worden aan het Risfonds p/ci 
A.V.R.O.S. te Medan. De benodigde stuk
ken, die men na aanvrage moet overleggen, 
worden voor elk geval afzonderlijk vast-
gesteld. o Pa·ndhuisdienst. 

De Heer Ris was manager van Harnss(111s Het aantal candidaten, <lat jaarlijks toege-
n Crosfield en hij heeft een grote rol ge- laten kan worden tot de betrekking van 

speeld bij de oprichting van de A.V .R.O.S. adjunct-controleur bij de Pandhuisdienst is 
• (Algemene \Ii reniging van Rubberplanters afhankelijk van zeer wisselvallige factoren, 

ter Oostkust van Sumatra), waarvan hij de zoals opschuiving, overgang naar andere 
eers& voorzitter was. diensten en dergelijke mutaties meer. 

Voldoende aanleg en goed gedrag zijn De aanneming van candidaten in de toe-
naast het H.1:3.S. of A.M.S.-diploma natuur- komst wordt beheerst door deze wisselvallige 
lijk vereist om voor deze beurs in aanmerking factoren en positieve gegevens hieromtrent 
te komen. • ( G~ kunnen dus niet verstrekt worden. 
VI y · · St d' b k ' · Zij. die deze betrekking ambieren, kunnen 

· eremgmg u ioe an · 1 zich ten alien tijde aanme!den op het Hoofd-
Deze vereniging stelt ;i;ich ten doel, om bureau van de Pandhuisdienst te Batavia-C., 

fondsen te verschaffen aan studerende per- d - el h 11· ·t t . h ·ft J"k · d' . .. . an w . un so ict a 1e sc n e IJ m 1ene11. 
sonen, m het b1izond.er aan hen, di~ do.?r Van deze sollicitaties wordt aantekening 
hun vermogens praktisch op .~e studte ZlJ.n gehouden en bij eventuele vacatures wordt 
a.an~ewezen voor hun ontplooung tot nutltg hiermede rekening gehouden. Bij vacatures 
lid m de gemeens~hap .. De algemene vocir- wordt zulks zo nodig in de nieuwsbladen 
waarden, waarop fmanc1ele steun a0n stude- bekend gemaakt. De aanstelling geschiedt bij 
~enden kkan whordden vderstreVkt, en. :ivaarnaahr keuze in verband met het grote aantal solli-

e wer zaam e en er eremgrng z1c citanten 
principieel rich ten, zijp als vol gt snmen te De adj unct-controleurs bij de Pandhuis-
vattVen: . . . dienst worden bezoldigd volgens schaal No. 
a. o~·op client te staan, dat solhutant(e), 116 van de H .B.B.L. 1934. 

exce1leert m kunde, A I · f 150 d · t · J"k b D 'cl l"k cl' f' . I f anvangssa ans .-, ne weeiaar IJ se 
. u1 e lJ ient. manc1e~ onvermogen o v~eddeverhogingen van f 25.- en een eind-

onvoldoende e1gen m1ddelc1 voor de b Id· · f cl' 
St cl . t bl"k cl . cl ezo 1gmg van 225.-, met 1en verstande, 

u 1e e IJ en me e m e nanste om- d .. d · f 1 J · 1935 .. JI 
gev· ' at ztJ, te op o na um z1in en zu en 

N d
mg.. cl 

11
. . worden aangesteld, slechts 80% van het 

r. o 1g 1s, at so 1c1tant(e) bewijzen geeft 1 . 11 t h (Stbl 1935 N 169 
of informaties verstrekt, waaruit het sNa. ans zu en . o.~c eren . . o. ) . 
b t d V 

. . . h d I 1euwe salanenng nog mets van bekend. 
es uur er eremgmg z1c een oor ee 

kan vormen over zijn ( haar) moraal en Diplomageld-A candidaten. 
karaktervorming, 

• d.~ De Vereniging ,,Studiebank" beho11dt z1ch 
het recht, voor ten aanzien van de studie 
en het daarmede beoogde doel een 
beslissende stem te houden, wordende de 
aangenomen pupil hierdoor verplicht hare 

Gaarne maak ik hierbij onze lezers erop 
attent, dat het diplomageld voor A-candi
daten niet f 7.50 is, zoals in het artikel 
.,Boekhouden, Diploma A en B" in ons 
orgaan No. 3 van December werd vermeld. 

Dit bedrag is verlaagd tot f 5.-. 

f) 

voogdij ten volle te aanvaarden, 
e. Voor geprononceerde opvattingen in 

uiterste richtingen, hetzij op politiek, na
tionaal of ander terrein, is bij de Ver
eniging geen plaats, 

f. Ten aanzien van haar pupillen maakt de 
Vereniging geen onderscheid in ras, 
godsdienst, kunne of wat dies meer zij, 

g. Het bedrag, dat aan een pupil voor zijn 
,( haar) studies wordt verstrekt, client na 
beeindiging dier studies te wordch terug
betaald aan de Vereniging, waarvoor een 
overeenkomst wordt aangegaan, waarin 
de hiervoor geldende bapalingen worden 
omschreven. 
In het algerneen wordt deze terugbetaling 
zodanig geregeld, dat ze eerst een aan
vang neemt, nadat betrokkene er in ge
s:Jaagd is, zich een passende werkkring 
te ki~ zen, waardoor de geleidelijke resti
tuties van de genoten voorschotteu uit 
zijn (hare) inkomsten praktisch mogelijk 
zijn gewordcn, 

Leerling-Adjunct-Administrat.eur bij de 
Algemene Volkscredietbank. 

De weg naar de functies van administra
teur en inspecteur bij de Algemene Volks
credietbank begint met de functie van 
leerling-adjunct-administrateur, waarvoor ver
eist wordt: 
het bezit van een einddiploma H.B.S.-5-j.c., 
A.M.S. of gelijkwaardig diploma benevens 
enige kennis van Maleis of een der op Java 
gesproken inheemse talen. 

De leerling-adjunct treedt in niet-ambtelijk 
verband in dienst van de Algemene Volks
credietbank en wordt na beeindiging van zijn 
proeftijd van 3 maanden opgenomen als deel
nemer van het Pensioen- en Uitkeringfonds 
voor het niet-ambtelijk personeel van het 
Volkscredietwezen. Hij komt eerst in oplei
ding en wordt daartoe als regel eerst op het 
hoofdkantoor der A.V.B. tewerkgesteld. De 
opleiding wordt niet genoten in cursusvorm, 
doch wordt grotendeels overgelaten aan eigen 

studie van den candidaat in zijn vrije tijd. 
Hij client zich te bekwamen in kennis van 
l;>oekhouden, van de dienstvoorschrif ten , van 
de desa-economie, enige kennis van wetten 
en adat, cooperatie en ( voorzover rnet van 
inheemse landaard) van een der landstalen 
waarvoor hij zich verbindt binnen redelijh 
tijd een aantal dienstexamens met goed ge
volg af te leggen. 17..; anneer aan deze eis is 
voldaan, wordt de leerling benoemd tot 
adjunct-administrateur. 

Van zijn verdere practische ontwikkeling 
zal vervolgens afhangen, of de adjunct na 
enige j aren kan word en belast ( zij het aan
vankelijk waarnemend) met het beheer van 
een der plaatselijke kantoren. Bij gunstige 
beoordeling volgt benoeming tot administra
teur der insteliing. 

De adjunct-administrateurs en administra
teurs oefenen interne administratieve controle 
uit, onderzoeken leningsaanvragen in de 
desa, controleren het werk der agenten. hou
den onderzoekingen naar de plaatselijke 
economische toestanden, terwijl de admini
strateurs bovendien optreden als ,,plaatselijk 
ambtenaar", in welke hoedanigheid zij con
trole uitoefenen op de Inlandse gemeente
credietinstellingen ( desabanken en loem
boengs) benevens op het werk van het 
daarbij betrokken personeel ( mantri's en 
schrijvers). Hun -"Vierk is mitsdien zeer veel
zijdig. 

Sollicitaties voor de functie van leerling
adjunct-administrateur bij de Algemene 
Volkscredietbank richte me,.i1 tot de Directie 
der Algemene Volkscredietbank te Batavia
C., Koningsplein Noord 6. 

Het aantal beschikbare plaatsen bedraagt 
doorgaans niet meer clan tien per jaar. 

INGEKOMEN. 

Uit J.ndie: 
Het examen-reglement van de Federatie 

voor S~enografie .. Groote" afd. Ned.-Indie 
werd ons door het secretariaat Laan Canne 
36, Batavia-C. welwillend toegezonden. 

Eveneens ontvingen we de examen-eisen 
va.i: de Vereniging van Leraren in Steno
grafie en machineschrijven (secretariaat afd. 
West-Java; Viosplein 10, Batavia-C.). 

Van de Bestuursopleiding te Makasser, 
waar opgeleid wordt voor Inlands Bestuurs
ambtenaar, mochten we de nieuwste gegevens 
ontvangen. Tevens zond de Directeur ons 
de gegevens van het hieraan verbonden 
internaat. 

Van de Directrice der Lagere Nijverheids
school. voor meisjes, Museumweg 26, Buiten
zorg, ontvingen we het prospecteus der 
school. De school staat ender leiding der 
Zusters Franciscanessen en geeft opleiding 
voor het gouvernementsdiploma in de huis
houdelijke vakken en voor het staatspraktijk
diploma Costuumnaaien. 

Tevens is er een namiddagleergang aan 
verbonden voor de akte nuttige en fraaie 
handwerken en een kookcursus. 

De Directeur der Van Deventerschool te 
Soerakarta deed ons een prospectus der 
school toekomen. lnheemse meisjes van 
goeden huize krijgen hier, in aansluiting op 
het W esters Lager Onderwijs, voortgezer 
onderwijs. Mede -door internaatsopvoeding 
wordt hier aan deze Ieerlingen een algemene 
vorming gegeven. Toekomst: ontwikkelde 
huisvrouwen of een passende betrekking. 

De leerlingen kunnen een gouvernemen ts
diploma behalen voor onderwijzeres in de 
huishoudelijke vakken en handwerken en 
voor frobel-onderwijzeres. 



Uit Nederland: 
Prospectus werd ons toegezonden door de 

Noorderkweekschool ,,Abel T asman" te 
Delf zijl. D eze school leidt op voor beroepen, 
die met de zeevaart in verband staan, in het 
bijzonder voor stuurman ( schipper) en ma
chinis t ter koopvaardij. Aan de school is een 
internaat verbonden. 

Van de Middelba.c Chemische School, 
Rapenburg 30, Leiden ontvingen we .. pros
pectussen, die aan ons bureau verknrnbaar 
zijn . Aan deze inrichting wordt opgeleid voor 
Elementaire Scheikunde, voor Analist en voor 
Chemisch Laboratoriumchef. 

Prospectus werd ontvangen van de Aar ts
bisschoppelijke Kweekschool ,.St. Ludgerus
kweekschool" voor R.K. Onderwijzers te 
Hilversum. 

Verder werd het prospectus ontvangen van 
de V akschool voor winkelpersoneel, Wal deck 
Pyrmontlaan 23 Amsterdam-Z . In een 3-
jarige cursus \l"<·rden leerlingen, die de L.S. 
met vruch t 1-iebbei. doorlopen, opgeleid voor 
verkoper of verkuopster in het winkelbedrijf. 

D e Nederlandse Montessori Vereniging 
zond ons haar prospectus voor de opleiding 
van Mon tessorileerkrachten. Deze tweejarige 
curs us is gevestigd te Utrecht, J anskerkhof 
17. Om toegelaten te worden is nodig H.B.S .
diploma, Gymnasiu1n, Lyceum, Middelb. 
M eisj esschool, akte L.O. , akte F robelonder
wijs of gelijke en voldoende ontwikkeling . 

Het Koninklijk Conservatorium voor Mu
ziek, Korte Beestenmarkt 7, 's Gravenhage 
zond ons hun prospectus voor het jaar 1938. 

Prospectussen werden ons toegezonden 
door de schriftelijke cursus Duits L.O. van 
E. v.d . Gaast, Oude Scheveningsche weg 124, 
Scheveningen. 

De firma P. M. Tamson zond hun uitge
breide catalogus van leermiddelen voor het 
onderwijs aan Mulo- en Lagere Scholen. Een 
keurig verzorgd boekwerk van leer~id~elen 
voor Natuurkunde, Scheikunde, Pro1ectie en 
Natuurlijke Historie. Adres: Nieuwstraat 7-9, 
Den Haag. Deze catalogus is op aanvrage 
aan ons bureau ter .inzage verkrijgbaar. 

Van de curs us Frans ,.Lutetia" van E. de 
la Riviere, Dirk Langendijkstraat 49, Rotter
dam-West, ontvingen we nadere medede
lingen over de schriftelijke opleiding voor 
Frans L.O . en M.0.-A met een bijgewerkte 
geslaagdenlijst. 

Uit het Buitenland: 
We ontvingen enige prospectussen van het 

Jongens Instituu t Montana te Zugerberg 
(Zwitserland). Dit Instituut, op 1000 , m. 
hoogte gelegen, geef t op lei ding voor lager en 
middelbaar onderwijs. Het onderwijs wordt 
gegeven in de Duitse taal, terwijl daarnaast 
er Hollandse, Engelse en Italiaanse afde
lingen aan verbonden zijn. 

Prospectussen van Instituut Minerva, 
Scheuchzerstr. 2-4, Zurich, zijn aan ons 
bureau gratis verkrijgbaar, zolang de voor
raad strekt voor belangstellenden en geinte
resseerden. 

Van het Privaat Tehuis voor kinderen 
.. Sunnehus", Oberegg (Appenzell), Zwitser
land, ontvingen we enige prospectussen. Dit 
teh uis is geopend van I J uni ,...- 15 Maart 
voor kinderen van 3-14 jaar, die ontspanning 
nodig hebben, zwak zijn of hun vacantie in 
Zwitserland willen doorbrengen. 

Het jongenspensionaat Dr. Schmidt op den 
Rosenberg bij St. Gallen ( Zwitserland) d~ed 
ons enige prospectussen toekomen. Ook hier
van kunnen we er voor belangstellenden ter 
b@schikking s tellen . 

BIJDRAGEN : 
E en onzer dankbare begunstigers meende 

zijn dichterlijk gemoed te moeten ui ten, toen 
hij nog in het oude jaar zijn geldbuidel eens 
omschudde en daar nog iets vond tot steun 
voor onze instelling . 

Ik vond deze attentie zo leuk, dat ik het 
geheel graag een plaatsje gaf in de gebrui
kelij k rubriek. 

Mocht dit voorbeeld in het komende jaar 
navolging vinden, clan zal ik natuurlijk echter 
even dankbaar zijn, wanneer men .zijn bij 
drage zo nuchter mogelijk overmaakt. 

lntussen geachte dichter, hartelijk dank 
van allen. die Uw poetisch gemoed bezong. 

0 Ka-0-Bee, 0. Ka-0-Bee, 
o'. V 66rlich t-studie-laan-T osari , 
S teeds weer en altijd zijt ge ree 
Tot hulp aan ieder, da's geen larie. .. 
N66it vraagt ge : ,.Wat is je gezindt? 
Ge helpt, waar g 'hulp van node vindt . 
Maar-leven echter van de wind 
Dat kan geen enkel men.£enkind. 
Daarom tot steun uit sympathie 
Hierbij tweehonderdvij Etig spie . 
Met banjak heil H.B. en Bond 
Voor 't komend jaar, te ieder stond . 

W.S. te K.A. bijdrage ineens ........ . f 2.50 
D.L. te B. bijdrage ineens ............ ,. 2.50 
I.B. te B. bijdrage over Dec. 1937 2.50 
K.O.B. afd. M. 4e kwartaal 1937 ..... 2.25 
U .N. te B. bijdrage Dec. 1937 ...... .. 5.,...-

ABONNEMENTEN WERDEN 
GENOTEERD VOOR: 

W.S. te K.A.; F. K. te D.; M.S . R. te K.; 
E.v.S. te S.; R.P .S. te B.; C.P. te L.; St. J.G. 
te M .; D. J. te B.; H.G. te B.; K.G.O. te B.; 
J.B. te S.; Chr. H .I.S. te B.; H.A.R. te A.; 
Seer. S.F.M. te S.; L.N. te B.; Z.v.L. te S.; 
P.M.T. te D.H .; 

VRAGENRUBRIEK. 
In dit gedeelte van het blad zullen alleen 

die vragen opgenomen worden, die van al
gemeen belang kunnen zijn. 

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

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

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

( inlich tingen worden eve nwel gra tis 
vers trekt). 

4. Duidelijk adres van den afzender op te 
geven. 

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

R.P.S. te B. 
vraagt nadere inlichtingen omtrent de te 

openen opleidingscursus voor de Indische 
Hoofdakte. 

In ,,De Schakel" van December vindt U 
de voornaamste gegevens: 

Met 1 Augustus a.s. wordt weer bE:>gonnen 
met de opleiding voor de lndische Hoofdakte 
Vermoedelijk zullen twee eerste klasscn ge
vormd worden. ieder met ten hoogste 20 
leerlingen . Een er van zal verbonden warden 
aan de Openbare Holl. lnl. Kweckschoul te 
Bandoeng en een aan de Chr. Holl. lnl. en 
Holl. Chin . Kweekschool te Solo. Tot deze 
klassen kunnen worden toegelaten onderwij 
zers in het bezit van het diploma H .K.S .. 
H.C.K. of H.I.K. (onderwijzersakte) , die in 
s taat geacht worden de opleiding met succes 
te kunnen volgen. Ongehuwde cursisten 

I 

zullen zoveel mogelijk in het kweekschool
internaa t worden ondergebracht, terwijl voor 
gehuwden een dusdanig financiele regeling 
zal worden getroffen, dat ook zij de cursu.-, 
zullen · kunnen vol gen . 

Nadere bijzonderhedenr omtrent de oplei
ding etc. zullen zo spoedig mogelijk .be1<end 
gemaakt worden. Gegadigden moeten hierop 
echter niet wachten met het indienen van 
h un verzoek. Verzoeken ( gezegeld) , ge; ich t 
tot den Directeur van Onderwijs en Ere
dienst dienen te worden gezonden aan den 
betrokken Ressortinspecteur v.:.L.o. voo1 
15 Februari 1938. 

V erzoeken, die na die datum W<?Jrden ont 
vangen, kunnen niet meer i.1 behanrieling 
worden genomen . 

In het verzoek zelf client te word en ve~ · 
meld: 
a. aan welke school men werkzaam is; 
b. welke kweekschool (kweekscholen) men 

bezoch t heef t; 
c. tot welke hoofdaktecursus (,Banpoeng of 

Solo) men toegelaten wins~ te worden, 
d. · waar nadere inlichtingen omtrent ver

zoeker in gewonnen kunnen wor en; 
e. wat men na het verlaten d" r kweE:~scholen 

gedaan heef t ( niet werkzaam geweest; 
aan welke scholen verbonden ge41eest; 
wat men nog aan studie gedaan heeft, 
etc .). 

Bij het verzoek dienen te warden over
gelegd: 
a. Het H.K.S.-diploma, het H.C.K.-diploma 

of de akte van onderwijzer; 
b. De bij het onder a bedoelde diploma ot 

akte behorende cij ferlijst; 
c. Een bewijs van goed zedelijk gedrag , niet 

ouder clan 6 maanden. 

J.C.L. te B. 
vraagt welke de exameneisen zijn voor het 

diploma leraar Stenografie Nederlands: .. 
De Federatie voor Stenografie .,Groote 

afd. Ned.-Indie geeft aan: 
I . Bet kunnen volgen van een dictaat uit 

de handelingen van een der publieke 
colleges, voorgelezen met een snelheid ' 
van 100 lettergrepen per minuut gedu
rende tien minuten, in zuiver correct 
schrift met toepassing van de verkor
tingen en verkortingsregels uit het 
Reporterschrif t. 

2. Het vlot kunnen teruglezen van dit 
dictaat. (Als maatstaf geldt, dat wat in 
IO minuten is gedicteerd, moet word en 
teruggelezen binnen 8 minuten). 

3. Het kunnen schrijven en vlot lezen van 
correct onverkort schrift, ,het lezen 001< 

van een ander clan eigen hand chrif t . 
4 . De vaardigheid om de stenografische 

vormen zuiver op een schoolbord te kun
nen schrijven. 

5. Inzicht in het verkortingssysteem. 
6. Het kunnen corrigeren van onzuiver 

stenografisch schrif t. 
7. Helder inzh:ht in de grondslagen waarop 

het N.A.K. is gebouwd. 
8. Het vermogen om deze grondslagen op 

duidelijke wijze toe te lichten en te ver
dedigen (en in verband hiermede): 

9. Kennis van de ontwikkeling van he t 
sch rift en van de hoof dbeginselen van 
de voornaamste andere in Nederland 
en/of in N ederlandsch~Indie gebruikte 
stelsels vooi: zover deze dienstig zijn om 1 

de grondslagen van het N .A.K. nader 
toe te lichten . Kennis van verschillende 
met/lodes van onderwijs in de stenograf ie 
en van de voornaamste leer- en lees
boeken in, alsmede de belangrijkste 
werken over de stenografie .. C.roote'". 

10. Het kunnen dicteren op snelheid in het 
Nederlands. 

11. De leeftijd van minstens 18 jaar. 



• 

De exameneisen aangegeven door de Ver
eniging van Leraren in Steno- en machine
schrijven zijn: 

Schrif telijk g~eelte. 
a. Kunnen bijhoM!en van een dictaat han

delsbrieven, g~urende 10 achtereenvol
g.ende minuten, gedicteerd met een snel
heid van 130 lettergrepen per minuut, 
waarvan een gedeelte van 5 minuten moet 
'O.rord~n uitgewerkt. 
Indien aan deze eisen is voldaan bij een 
vroeger examen, uiterlijk een jaar te voren 
afgeleg<£ wordt vrijstelling verleend. 

·b. · Langzaaam dictaat van 5 minuten correct 
opnen~n in onverkort schrift en terug-
le•en. • 

c. Schrijven van verkort of onverkort schrift 
van enigszins moeilijke woorden. 

d. Ontwikkeling van het schrift. 
Schrif telijke en mondelinge gedeelte. 
( Theorie, onderwijs en literatuur). 

e. Lezen van verkort en onverkort stenogra
fisch iChFift, b.v. uit tijdschriften en lees
boeken. 

f.• Kennis van de grondslag van de in N e
derland meest bekende stenografische 

• stelscls en wn onderlinge verschillen. 
8· Grondige kennis van het stelsel, waarin 

ge~xamineerd wordt. 
h. Bekendheid met de meest voorkomende 

handelsuitdrukkingen. 
z. Correctie-proef. 
j. Geschikfueid tot lesgeven. 
k. Dicteren op verschillende snelheden. 
l. Literatuur. 

Leeftijd om aan het e'xamen te kunnen 
deelnemen ten minste 18 jaar. 

De exa~eneisen voor diploma leraar van 
de St. Genesiusbond zijn: 
a. Het gedurende 10 minuten zuiver schrij-

ven met toepassing van de verkortingen 
en regels van het stelsel, met een snelheid 
van 130 lettergrepen per minuut, van een 
dictee, bestaande uit handelsbrieven. Van 
dit dictee zal de helft warden teruggelezen 
en de andere helft worden uitgewerkt in 
Latijns schrif t. 

b. Het zuiver schrijven en vlot teruglezen 
van onverkort en verkort schrift in het 
algemeen; het kunnen corrigeren van on
zuivere stenografie, zowel onverkort als 
verkort schrift. · 

c. Grondig bekend zijn met de theorie van 
het stelsel. 

d. Vaardigheid bezitten in het rege.lmatig 
• dicterer.. van verschillende snelheden. 

e. Grondige kennis van de verschillende 
leer- en leesboeken en andere werken in 
Stenografie ,,Groote" . 

f. Grondige kennis van de ontwikkeling van 
het schrift en de Stenografie in het ai
gemeen. 

8· Enige kennis der lettertekens van de 
voornaamste in Nederland in gebruik 
zijnde stelsels, alsmede inzicht in de 
grondslagen waarop deze systemen zljn 
gebouwd. 

h. Het bezitten van algemene ontwikkeling 
blijkend uit een te maken opstel. 

v.R. te M. 
vraagt nadere gegevens omtrent de examens 
Boekhouden M .O . in lndie en in Nederland. 

Het examen Boekhouden M.O. in :l\ieder
land is hetzelf de als hier in In die. Echter 
met dit . grote verschil, dat men daar de 
regeling niet kent, dat men dit examen net 
als hier in twee gedeelten kan afleggen. 

Men doet ineens het gehele examen. Al 
jaren worden in Nederland pogingen gedaan 

om ook deze regeling ingevoerd te krijgen, 
echter tot nog toe zonder rcsultaat. 

Hier kan men zich ook opgeven voor het 
gehele examen, waarbij zich clan het eigen
aardige geval kan voordoen, dat men slaagt 
voor het tweede gedeelte, doch voor het eerste 
afgewezen wordt en dus moet terugkomen. 
Het is echter aan te bevelen het examen in 
twee gedeelten te doen en de examencommis
sie ziet zulks ook liever. 

D.M. te P. 
vraagt 1 ° naar studiemogelijkheden met 

.het M ulodiploma A ( het nieuwe). 
De bedoeling van dit diploma is eind

onderwijs, men gaat hierna in de handel, in 
het bedrijf of in de huishouding . Een moge
lijkheid is er echter opengelaten en wel de 
studie aan de Op. Middelb . Handelsschool 
te Batavia-C. 

Hier worden leerlingen met A-diploma 
toegelaten, die van den Directeur der Mulo 
een verklaring krijgen, dat ze voor deze stu
die geschikt zijn. Het is immers mogelijk. dat 
leerlingen de A-afd. zelf gekozen hebben. 
D eze regeling geldt ook voor het huidige A
diploma en de resultaten met deze A can
didaten bereikt, zijn volgens geg<:>vens bij de 
Inspectie ontvangen, zeer gunstig . 

2° Omtrent eventuele overgang van een 
Mulodiploma bezitter naar de 4e klas van 
een H.B.S. in Nederland. 

Deze leerling moet een volledig examen. 
afleggen om toegelaten te wol'den. En vol
gens ontvangen gegevens uit Nederland is 
zulks hopeloos. Plaatsing a~s toehoorder in 
de 4e klas is derhalve ook doeHoos. 

De candidaat kan in een 3<> klas H.B.S . 
geplaatst warden als toehoorder. Dit hangt 
geheel af van de betrokken Dir~cteur, want 
op meerdere scholen wordt ook hiervoor 
toelatingsexamen vereist. 

IN§TITIJIJT §CHOEVER§, ·~----------------------------!· BATAVIA-CENTRUM 
SCOTTW.,.G 11 TEL. WL. 3333 

Stcno~rafie, Nieuw Groote, directe methode. 
Machineschrijven, l 0 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. 
Vraagt prospectus. 
Schi'iftelijke lessen in : 
Boekhouden, Nederlands, Engels, Ouits, Frans, 
Stenografie. 
Zendt 10 ceni.s-postzegel voor proefles. 

GROOT KLOOSTER 
Noordwijk 29 - Batavia-Centrum 

INTERNAAT EXTERNAAT 

Tweejarige 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 tnt half zeven voor ouders en verzorgers te spreken. 

DE OVERSTE. 

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. 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. ender staatstoez., opl. 
in anat., physiol., verbandleer, psycholog , administr. en talen. 
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P. M. TAMSON 
's-GRAVENHAGE - NIEUWSTRAAT 7-9 

Natuur- en scheikundige lnstrumenten 

Projectielantaarns 

Microscopen 

Prijscouranten op aanvraag 
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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 
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Stenografie ,,Groote a, N ederlands en Moderne T alen. -

Machineschrijven_, T alen_, H andelscorrespondentie_, Boekhouden. 

Reclame-Tekenen_, Boomzaken. 

Onder dezelfde Leiding: 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" ' I 

V oor schriftelijke lessen in : 

Boekhouden_, T alen_, Handelscorrespondentie_, Mulo A, £en- I 
voudige Handels-opleiding7 Kleinambtenaarsexamen_, Stenografie. 

INST·ITUUT ,,ST. LOUIS" I ELECTROTECHNISCHE SCHOOL I 
I Opgericht 1931. Ojaga Monjet 2 - Batavia-C. (tel. 732 W.) 

(lnrichting voor Eledrotechnisch Ambachfsonderwijs) 
Besluit v.d. Directeur van 0. & E. van 25 Mei 1935 

No. 15473/ B. 

AMBARAWA- Midden Java 

MULO-SCHOOL en EUR. LAG. SCHOOL Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BATAVIA. 

Aan beide is een EUROPEES INTERN A AT 
verbonden voor R. K. JONG ENS; tot bet 
Lagere School internaat kunnen V\.~orden 
toegelaten jongens van het 6e en 7e leerjaar. 

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

Prospectus bij aanvraag gratis. 
Vraagt inlichtingen bij den Oirecteur. Het geheel staat onder leiding der Broeders 

van Maastricht. 
J t AUGUSTUS 

AANVANG . NlEUWE CURS US l 1 FEBRUARI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • I Abonneert U op I Steno 

• • i STUDIEVOORLICHTIN6: i 
I van de K. 0. B. in Ned.-Indie. I 

Mnlo·~ovoood~oid 
(Mond. en schr.) 

I A bonnements prij s f 2 . ...- per j aar, bij vooruitbetaling. . = 
• • J. A. ~ ~ H NA AR 

! Adverteert in dit blad i 
I Redactie en Administratie I 
: Tosariweg 57, Batavia-Centrum, Telefoon WI. 5267 I 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Stenograaf Volksraad 

en 

Leraar Gem. M. H. S. 

Laan Canne 36 • Batavia-C. 
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