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PROGRAMMA VOOR DE AKTE 
,, WERKTUIGBOUWKUNDE". 

Deze akte geef t bevoegdheid voor het 
geven van onderwijs in de werktuigbouw
kunde, cl~ ks~nnis van werktuigen, het werk
tujgkundig- o.m. ismidstekenen en de mate
riaienkennis voor de werktuigbouw, alsmede 
bet hand- en rethtlijnig teken~ an scholen 

•voor ambachtsonderwijs. 
o~ aan het examen te kunnen deelnemen, 

moeten · de candidaten in het bezit zijn van 
een einddiploma ener openbare Technische 
School ( W erktuigkundige afdeling), of 
daarmede gelijkwaardige opleiding en ken
nis, alsmede ten minste 5 jaren praktisch 
werkzaam zijn geweest, te onderscheiden in 
werkplaatspraktijk, machinekamerpraktijk en 
ten minste 2 jaren tekenbureau. 

Toelichting: De voorpraktijk zal moeten war
.den gestaafd door verklaringen van te 
· goeder naam en faam bekend staande 
werkgevers, terwijl nadere contr6le 
daarop mogelijk moet zijn, een en 
ander ten genoege van den Directeur 
van Onderwijs :n Eredienst. 

De vereisten zijn: 

a. 1. Kennis van de Nederlandse taal, te 
beoordeelen naar de te maken op
stellen. 

2. Enige kennis van de Malei e taal. 
b. Algebra. Kennis van de hoofdbewer

kingen met algebra!sche vormen; 
merkwaardige producten en quotien
ten; ontbinding in factoren; vergeliJ
kingen van de eerste graad met een 
en meer onbekenden; herleiding van 
wortel vor men; vier kan tsver g elij king en. 
V raagstukken. Rekenen met behulp 
van IQgarithmen. Gebruik van de 
rekenliniaal. 

c. I. Meetkunde van de voornaamste 
eigenschappen van de vlakke f iguren 
tot en met de cirkel; om-, in- en 
aangeschreven cirkels van driehoeken; 
vierhoeken om en in de cirkel; con
structies en meetkundige plaatsen. 
Vraagstukken. 

2. Vlalclce driehoelcsme:iting. Kennis van 
de goniometrische verhouding; recht; 
hoekige driehoeken; grafische voor
stelling 1der goniometrische verhou
dingen. V raagstukken. 

3. Stereometrie. Kennis van de grondbe
grippen; onderlinge stand van lijnen 
en vlakken; hoeks- en afstandbegrip; 
meetkundige plaatsen; eigenschappen, 
oppervlakken en inhouden van regel
matige lichamen. V raagstukken. 

4. Beschrijvende meetkunde. Kennis van: 
voorstelling en onderlinge Jigging van 
J..'tW.ten, lijnen en vlakken; bepaling 
van de ware grootte van lijnen en 
hoeken; projectie van lichamen; door
snijdingen van platte vlakken en 

regelmatige lichamen en van regel
matige lichamen onderling; ontwikke
ling van oppervlakken; scheve projec
tie. V raagstukken. 

d . Natuurkunde. Kennis van de algeme
ne eigenschappen van lichamen; wet 
van Pascal; vloeistofdruk; wet van 
Archimedes; soortelijk gewicht; even
wicht van vloeistoffen en gassen; ·wet 
van Boyle; barometers en manometers; 
pompen; wet van Berthollet; meten 
van temperaturen; uitzetting van vaste 
stoffen; vloeistoffen en gassen; warm
tehoeveelheden, soortelijke warmte; 
smelten en stollen, verdampen en 
condenseren ; vochtigheidstoestand; 
vloeibaar maken van dampen en gas
sen; warmtegeleiding, convectie en 
w.armte straling; aequivalentie van 
warmte en arbeid. 

Algemene begrippen en hoof dwet
ten der mechanische warmtetheorie; 
warmte overdracht; kringprocessen; 
toepassing op ideale gassen en op 
stoom; uitstromingssnelheden. Vraag
stukken. 

Enig be,grip van electriciteit, ver
lichtingstechniek; verwarmings- en 
koeltechniek; ventilatie. 

Toepassingen in de werktuigbouw. 
e. Mechanica. Stelsels van eenheden. 

Kennis van de leer der bewegingen: 
samenstelling en ontbinding van krach
ten; kracht, massa, versnelling; krach
ten en koppels; evenwichtsvoorwaar
den. Beginselen van de sterk:teleer: 
trek, druk, afschuiving, buiging, wrin
ging, knik. Beginselen van de hy
drostatica en van de hydrodinamica. 
Vraagstukken. Toepassingen in de 
werktuigbouw. 

f. Calorische wer/c,tuigen. Kennis van d~ 
samenstelling, de werking, het b.edrijf 
en de beproeving van de meest voor
komende krachtwerktuigen en van 
hun onderdelen en toebehoren: 

1. Verbrandingsmotoren. lndicateurdia
grammen voor de veel voorkomende 
systemen. Eigenschappen van de hier
voor gebezigde brandstoffen; bepaling 
van 1de hoofdafmetingen; rendemen
ten. Regeling; balancering; omkering 
van de draairichting. 

2. Stoomketels. Eigenschappen van de 
stoom; brandstoff en, verbranding; 
stookinrichtingen; schoorstenen. Ketel
systemen, onderdelen van ketels, ap
pendages; voedingstoestellen, voor
warmers, oververhitters; ketelbedrijf: 
meetapparaten; eenvoudige bereke
ningen; wettelijke voorschriften. 

3. Stoommachines. Indicateur-diagram
men; bepaling van de hoof dafmetin
gen; stoomverbruik, rendementen; 
stoomverdeling door schuiven en 
kleppen aan de hand van de diagram-
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men van Reuleaux. Omkering van de 
draairichting. Vliegwielen, regu]a
teurs, condensatieinrichtingen. 

4. Stoomturbines. 

g. Arbeidswerktuigen. Kennis van de 
samenstelling en de werking van de 
meest voorkomende arbeidswerktuigen 
en van hun onderdelen en toebehoren· 

1. Hijswerktuigen. Vijzels, lieren. een
voudige kranen. 

2. Pompen. Enkele typerende verdringer
en centrifugaalpompen. 

3. Algemene kennis van electrische ma
chines. 

h. Werktuigbouwkunde. Kennis van de 
beginselen, toegepast op de construc
tie en de eenvoudige berekening van 
werktuigonderdelen voor: 

1. verbinding door klinknagels, spieen en 
schroefbouten; !assen, opkrimpen en 
oppersen; 

2. overbrenging van beweging en ver
mogen: tappen en assen, eenvoudige 
kussen- en kogelblokken, eenvoudige 
koppelingen, riem-, snaar- en ketting
schijven, wrijvings-, tand-, schroef- en 
wormwielen; 

3. leiding en afsluiting van vloeistoffen. 
stoom en gassen: pijpen en hulpstuk.
ken, pijpleidingen, appendages. 

1. Smidsconstructies. Kennis van de 
samenstelling en de toepassing van de 
meest voorkomende smidswerken: 

1. I Jzerconstructies. Eenvoudige plaat
en vakwerken, liggers en kolommen-

2. Smidswerk. Hekwerken, ankers. 
scharnieren, sloten, enz. 

j. Veiligheid en hygiene. Enige kennis. 
omtrent veiligi)eids- en gezondheids
maatregelen, alsmede van de eerste 
hulp bij ongevalJen. 

k. .Technologie. 

1. Metallurgie. Kennis van de bereiding. 
eigenschappen, keuring en toepassing 
van ijzer en staal; grondstoffen, 
hoogovenbedrijf, puddel-, convertor-. 
en Siemens-Martin-processen, kroe
zen, electrische ovens, smeedbaar 
gietijzer, Speciale staalsoorten; Cor
rosie en haar voorkoming. 

Kennis van in .de werktuigbouw 
veel voorkomende andere metalen: 
koper, tin, zink, nikkel, aluminium. 
antimonium en hun legeringen. 

Keuring van metalen en van !assen. 
2. Pakking- en smeermaterialen, brand

stolfen. 
Kennis van veel voorkomende pak

king- en smeermaterialen en brand
stoffen; hun toepassing en werking. 

3. W alproducten. Kennis van de ver
vaardiging, eigenschappen en in de 
handel voorkomende afmetingen van 
plaat-, staaf- en provielijzer; buizen. 



m. 

n. 

4. Gieterij. Vormgeving der metalen door 
gieten. Modellen, mallen, vormmate
riaal, kernen; zand- en leemvormen, 
machinaalvormen. Smelten. Gietijzer, 
krimp, gietspanningen, gebreken. 
Gieten van alliages . 

5. Machinale metaalbewerking. Samen
stelling en werking van: 
Hamers en persen. De meest voor
komende veer-, lucht- en stoom
hame.rs; schroef-, hefboom-, kruk- en 
hydraulische persen . 
Gereedschapswerktuigen . De voor
naamste organen voor draaiende en 
rech1tlijnige beweging; 1hedendaagse 
draaiboor-, schaaf-, steek- en slijp
banken, enz; doelmatige werkplaats
indeling; de gereedschappen voor deze 
werktuigen; opspaninrichtingen. Be
grip van snijsnelheden en capaciteit 
van deze werktuigen; volgorde der 
bewerkingen bij bepaalde veel voor
komende machinedelen naar gelang 
van aarrl en doe! van het werkstuk 
en het aantal stuks. 
Meetgerei>dschap, kalibers, mallen, 
toelaatbare maatspelingen. 

6. Kennis van de metaalbewerking uit 
de hand. 
1. Kennis van de eisen van doeltref
fend onderwijs in de vakken en aan 
de scholen, waarvoor deze akte be
voegdheid geeft; geschiktheid om de 
verkregen kennis aan een groep van 
leerlingen mede te delen. 

Tekenen , beschrijvende meetkunde. 
Vaardigheid in het tekenen van werk
stukken. 
Werktuigbouwkundig tekenen en 
schetsen. 
Vaardigheid in: 
1. het schetsen, opmeten en tekenen 

van werktuigen en werktuigdelen; 
2. het tekenen van constructies uit 

het smidsvak; 
3. het maken van -een bordschets van 

een werktuig of werktuigdeel. 

T oelichting. 

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

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

Het examen in de onderdelen a t/m 
e wordt schriftelijk en mondeling 
afgenomen, met uitzondering van dat 
in de Maleise taal, dat uitsluitend 
mondeling wordt afgenomen. Den 
examinandus, wien voor het schrifte
lijk examen in een van deze onder
delen het cijfer 7 (zeven) of hoger 
toegekend wordt, kan vrijstelling van 
het mondeling examen in dat onder
deel worden verleend. 

Het examen in de onderdelen f t/m 
n wordt schriftelijk en mondeling 
afgenomen. 

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

n. De tekeningen te vervaardigen 
overeenkomstig de normalisatievoor
schriften; die op papier worden ge
deeltelijk in potlood, gedeeltelijk in 
inkt uitgevoerd. 

De mondelinge examens kunnen 
word en af genomen met behulp van 
schetsen op het schoolbord. 

DE STUDIE VOOR DE AKTE 
K II EN K III. 

De akte K II is die voor M.O. Mechanica 
en K III die voor M.O. natuur-, scheikunde 
en cosmografie. Voor deze studie is schrifte
lijke opleid;ng vrijwel niet mogelijk. Immers 
zelf standig werken op een laboratorium is 
hiervoor nodig. Men moet dus college !open 
en werken op de laboratoria der Unive+siteit . 

Uit betrouwbare bron kon ik echter te 
weten komen, dat door Prof. Schuch te Delft 
een schriftelijke cursus voor K II georgani
seerd is met een mondelinge repetitiecursus 
tijdens de vacantie. 

Een cursus voor K III schijnt te zijn: de 
algemene oplei.dings- en speciale repetitie·· 
curs us door Dr. J. Voogd en Dr. C. Groe .. 
neveld . Adres Dr. J. Voogd, Regentesselaan 
41 , Oegstgeest. . 

In 1936 werd voor K III geexamineerd 
door Dr. A. E. van Arkel, Dr. W. H . 
Keesom en Dr. J. H. Oort, alien Hoogleraren 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 

Voor K III is Prof. Keesom te Leiden de 
autoriteit. 

Universitaire studie is dus zo goed als de 
enige mogelijkheid om in het bezit van deze 
akten te komen. Voor de akte K III kan men 
opgeleid worden aan de R.K. Leergangen te 
Tilburg en uiteraard aan de universiteit te 
Leiden, waar de !eden der subcommissie 
hoogleraren zijn. 

liet examen voor de akte K II is al in 
jaren niet afgenomen. 

In 1935 en 1936 waren er voor K II geen 
candidaten. In 1934 waren er slechts drie , 
die alien afgewezen werden. Examinatoren 
waren Ir. P. Landberg en H. J. van Veen, 
Hoogleraren aan de Technische Hoge School 
te Delft. . 

De studie voor 1deze akten moet ook sterk 
ontraden warden, want ook op dit terrein is 
een overcompleet van academisch gevormden . 
Die zijn natuurlijk beter onderlegd, hebben 
meer bevoegdheden en gaan derhalve bij elke 
sollicitatie voor. 

Voor een belangstellende, die naar studie
boeken voor deze studie akten vroeg, doe ik 
die hieronder volgen. 

Voor K II zijn de volgende werken aan 
te bevelen: 

Dr. A. Ritter. ,,Lehrbuch der technischen 
Mechanik", Afdeling 1, 2, 3 en 4 ..!

theorie. 
Dr. J. H. Schogt. Beginselen der theo
retische Mechanica". 2 delen. 
Prof. Dr. J. Cardinaal. ,,Kinematica", 
eerste 4 hoofdstukken. 
,,Van de beginselen der werktuigkennis 
en der technologie" wordt in overwe
ging gegeven desgewenst nadere inlich
tingen te vragen bij Prof. Ir. P. Land
berg, Delft, Rotterdamscheweg 113, die 
met het examen in dit vak is belast. 

Aanbevolen werken voor K III. 
Natuurkunde: H. A . Lorenta, Beginselen der 

Natuurkunde. 
Grimsehl, Lehrbuch der Psysik. 

Het is gewenst bovendien twee a drie 
onderwerpen in het bijzonder te bestuderen, 
waarvoor een keuze te doen is uit: 

E. Block, The kinetic theory of gases. 
H. M. Kramer en Helge Holst, De bouw 
der atomen. 
Arthur Haas, Athomtheorie. 
Enkele hoof dstukken uit: 
Miiller-Pouillet, Lehrbuch der Physik. 
Van de nieuwe problemen der Natuur
kunde: 
J. A. Prins, Grondbeginselen van de 
hedendaagse natuurkunde. 

Voor praktische oefeningen: 
Handleiding der proeven voor het practi-

cum voor studien in de Wis- en Natuurkunde 
in het Natuurkundig Laboratorium te Leiden. 
(verkrijgbaar bij Dr. W. Tuin, Natuurkun
dig Laboratorim, Leiden f 3.50) en daaruit 
hetgeen is aangegeven voor candidaats-
examen a. • 
Scheikunde: Holleman, I Anorganisohe 

Chemie 
II Organische Chemie. 

Deze werken zijn voor studie, · niet om 
geheel gekend te worden. 

H. R. Kruyt. Inleiding tot do: physische 
chemie. 

Van Arkel en Snijder, Leerboek der 
scheikunde I en II. . 

Cosmografie: Pannekoek, Wonderoouw 
der wereld. 
Enige hoof dstukken over de moder
ne stellaire astronomie, b.v. uit het 
2e dee! van ,,Astronomy" van 
Rusell, Dugan, en Stewart of uit 
,,The Sun, the stars and the Uni-
verse" van Smart. ' 

Deze opgave mocht ik ontvangen van den 
voorzitter der examencommissie. Van andere 
ins tan ties· bereikte me een ei;iigszin~ andere • 
opgave. Bovenstaande lijst is ook niet als 
verplicht voorgeschreven bedoeld. 

AANVULLENDE GEGEVENS. 

N ormaalschol en. 
Van welwillende en belangstellende zij de 

mochten we enige wenken en gegevens ont
vangen naar aanleiding van het artikel in ons 
vorig nummer over normaalscholen. 

Toelating tot een normaalschool geschiedt 
na een af te leggen toelatingsexamen; be
staande uit een schriftelijk en een' mondeling 
gedeelte; voor dit examen melden zich altijd 
enige honderden candidaten aan, die ook 
afkomstig kunnen zijn van een H.I.S. Dit 
laatste is echter hoge uitzondering. 

Aan een meisjesncirmaalschool . wordt ook 
Jes gegeven in de huishoudelijke vakken, t.w. 
handwerken, batikken, koken, wassPn, strij
ken, huishoudelijk werk. Ook neemt op deze 
scholen het vak Nederlands een belangrijker 
plaats in clan op de jongensnormaalscholen 
in verband met ·de tewerkstelling der abitu
rienten aan meisjesvervolgscholen. 

De mogelijkheid om vrijgesteld te worden 
van schoolgeldbetaling staat nog steeds open, 
maar wordt slechts zelden gegeven aan 
leerlingen van de hogere klassen. 

De candidaten worden v66r toelating ge
keurd. De keuring wordt om de 2 jaar 
herhaald. 

De plaatsingskansen zijn niet zo gunstig, 
als we in ons vorig artikel wel schreven. 

De normaalscholen zijn Provinciale scholen 
en staan onder toezicht van het Hoofd van 
de Dienst der Provinciale Onderwijs-aange
legenheden. 

EXAMEN ELECTROMONTEUR. 

Na een 2-jarige opleiding aan de Electro
technische School te Djaga Monjet 2, 
Batavia-C., slaagden op 8 Februari jl. voor 
het examen voor electromonteur vier candi
daten. Deze jongelui hebben meteen al een 
werkkring gevonden en we! bij de P.T.T .. 
bij de N.V. Ned . Siemens Mij. en bij de 
N.V. Impla. 

OPLEIDING TOT MI LIT AIR MONTEUR 
BIJ DE LUCHTV AARTAFDELING. 

Jongelieden van Europese landaard (Ne~ 
derlanders), van 19 tot 25 jaar,"' rj;..-:: hun 
eerste oe[ening als dienstplichtige goed 
hebben vervuld en een goede technische 
opleiding hebben genoten ( bij voorkeur in 



het bezit zijn van het einddiploma K.W.S . 
clan wel and ere technische school) kunnen 
in aanmerking komen . voor opleiding tot 
militair monteul'\ bij de Luchtvaartaf deling . 

Zij , die na een proeftijd van 3 maanden 
voldoen, worden •in opleiding genomen en 
gacih ~en militaire dienst-verbintenis aan voor 
7 jaren, welke verbintenis na om1nekomst en 
bij G gescpiktbevinding , desgewest telkenmale 
kan worden verlengd met 6 jaren . . 

Bij gebleken geschiktheid en na met 
gunstige u~slag de daarvoor vereiste exame11s 
te hebben afgelegd. is bevordering mogeliik 
tot de hogere monteurs-rangen. ( hoogste 
rang: on•derluitenant-hoof dmonteur). 

A!invang ~an de proeftijd I Juli 1938; 
indienen van de verzoekschriften v66r 
20 Maart 1938. 

De verzoekschrif ten ( ongezegeld) te ri.ch
ten aan de Inspectie der Milita ire Luchtvaart 
te Andir (Banidoeng), moeten o.m. inhouden: 
naam. woonplaats, gehuwd of ongehuwd, 
aantal ltin~ren , bij welk corps de eerste 
oefening a!s dienstplichtige werd vervuld ; 
:!ij dienen voorts vergezeld te gaan van een 
paspoo&t- foto, bewijs van goed gedrag, di-

• ploma 's en ciJ1erlijsten, geboorteakte, bewijs 
van Nederlanderschap, zakboekje, alsmede • van eoo eigenhandig geschreven levens-
beschrijving; 
voor minderjarigen bovendien een gelegali
seerd bewijs van toestemming van ouders of 
voogden . 

Nadere inlichtingen worden op aanvrage 
verstrekt door de lnspectie der Militaire 
Luchtvaart te Andir (Bandoeng) . 

Ll\CHTVAARTAFDELING. 

Bij de Lu ch tvaartaf deling kan word en 
geplaatst: 

een ernaren Vliegtuigmaker 1 ste klasse
instrumentmaker. 

Bezoldiging volgens· schaal XX Militaire 
bezoldigingsregeling (f 215 .- ......... f 425., ......... ). 

Gegadigden moeten volkomen op de hoog-
te zijn met de controle, de herstelling en de 
ijking van alle vliegtuiginstrumenten, zeals 
Automatic pilots, Sperry horizons, Bank and 
Turn indicators, hoogte- en snelheidsmete'rs. 
enz. 

Sollicitanten met een diploma instrument 
maker van de opleiding te Leiden genieten de 
voorkeur. 

Sollicitaties met zo volledig mogelijke in 
lichtingen omtrent leeftijd. opleiding , werk
kr~ng, enz .. kunnen warden ingediend bij den 
Inspecteur du Militaire Luchtvaart te Andir 
( Bandoeng) . 

LUCHTVAARTOPLEIDING 
IN NEDERLAND. 

In Nederland kan men voor vlieger opge
leid Worden aan een der ondervoJgende 
inrichtingen. De nodige inlichtingen zult U 
hier in beknopte vorm aantreffen . 

1. Opleiding voor verkeersvlieger bij de 
K.L.M. heeft plaats aan de Kweekschool 
voor de Zeevaart te Amsterdam. Men 
moet in 1het bezit zijn van diploma H.B.S . 
5 j .-B. met voldoende voor wis- en na 
tuurkunde. Eindexamen M.T.S . geeft 
ook recht op toelating . 
Vereiste leeftijd 17/21 jaar. 
Onderzoek gezondheid nodig . Inlich
tingen verstrekt de commandant van de 
Kweekschool voor De Zeevaart, Prins 
I4°E>11drikkade 189, Amsterdam- C. De 
cursU's duurt 2 jaar, 2 maanden tot 3 fa ar. 
Elk jaar wordt een 22- tal leerlingen toe 
gelaten, waaruit er 15 gekozen warden 
voor verkeersvlieger . 

2. Koninklijke Marine . 

A. Aannem·ing van · leerlingen-onderoffi
cier-vlieger, met de stand van matroos 
der I e klasse . 
D e candidaat moet voldoen aan de 
volgende eisen: 

a. Op I Sept. van het jaar van aanne
ming niet jonger zijn clan 19 jaar en 
niet ouder clan 24 jaar . 

b. Voldoen aan geneeskundige keuring , 
voor Nederl. en de tropen . 

c. Een van de volgende diploma 's bezit-
ten: 

Einde:l(:amen (M) U .L.O ., 
Einddiploma Zeevaartschool. 
Diploma derde stuurman grote 
vaart, 
Getuigschrif t van een Ambachts-
school, _ · 
Diploma A machinist a/b koop 
vaardijschepen. 

Men komt eerst in dienst voor een 
proeftijd van 8 weken . 
Het dienstverband duurt 6 jaar, tel
kens te verlengen met 2 jaren. 

B. Aanneming van officieren-vlieger. 
Eisen waaraan de candidaat m.oet vol
doenen : 

a . id. als boven , 
b. id. als boven. 
c. Min. lichaamslengte: 1,65 meter . 
d. In het bezit van een van de volgende 

diploma's : 
Einddiploma H .B.S. 5 j. afd. B, 

.. Zeevaartschool A, 
Diploma 3e stuurman grote vaart, 

Indien tevens M.U.L.O. B. 
Diploi:na M.T.S. afd. Werktuig
bouwkunde, indien tevens M .U . 
L.O. dipl. 

Proeftijd 8 weken, dienstverband 8 
jaar, waarvan 6 in werkelijke dienst. 
Dit verband is te verlengen . 

3. Aanneming van vliegers en waarnemers 
bij de Luchtvaartafdeling te Soesterberg . 

I. o.a . van · het verlofspersoneel: (op!. 
voor vlieger) 
Militairen beneden de rang van Sergeant-· 
majoor ( opperwachtmeester) niet ouder 
clan 30 jaar. (?) 
Er wordt een verbintenis gesloten, om on.
der de wapenen te komen en onder de 
wapenen te blijven een jaar na het beha
len van het militair brevet, waarna een 
verbintenis wordt gesloten voor zes jaar, 
( gerekend vanaf de datum van het beha
len van het militair brevet) welke voor 
telkens twee jaar verlengd kan worden 
door partijen . 
Gedurende deze 6 jaren is men maand
vlieger. (Elke maand 6 uur vliegen, ver
deeld over tenminste vier werkdagen) 
Bovendien moet ieder kalenderjaar een 
proef word en af gelegd. • 

II. V rijwilligers voor de opleiding tot res 
off. vlieger bij de luchtvaartafdeling . 
De candidaat moet voldoen aan de vol
gende eisen: 

a . Op 1 Oct. van het jaar van aanne
ming niet jonger clan 19 jaar en niet 
ouder clan 24 jaar zijn . 

b . Nederlander zijn. 
c. V oldoen aan zekere lich . eisen 
d . In het bezit zijn van een van de 

volgende diploma's . 
Einddiploma H.B.S . 5 j. 

.. Gymnasium, of daar--
mee overeenkomend, naar het oor
deel van den Minister . 

· De aanvang van de opleiding is 16 Au
gustus of de ·dag daarna . De eerste 

• oefening duurt hoogs tens 12 maanden; 
daarna wordt een verbintenis gesloten 
en z. zie boven . Deze verbintenis kan 
tussentijds warden beeindigd. op eigen 
verzoek, of bij niet voldoen aan de herha
lingsproef . 
Verzoek tot toelating moet schriftelijk 
v66r 1 Juli van het jaar van aanneming 
warden ingediend. 
III. Idem als II, maar voor opl. tot waar
nemer bij de L.V.A. 
Schriftelijk verzoek v66r 1 Sept. van he t 
jaar van aanneming . 
Eerste oefening duurt een jaar; daarn<' 
met groot verlof. 
Blijkt men voor II ongeschikr tc .::1_in, clan 
kan men overgaan tot Opleiding III. 
V oor het overige zie onder II. 

4. De Nationale Luchtvaartschool geeft les 
sen op de v liegvelden te Y penburg , 
W aalhaven, Schiphol, Twente, Eindho
ven en Eelde. Y penburg is thans de 
hoofdzetel van de N .L.S. Voor een proef
vliegles betaalt men f 5.- Na twee lessen 
volgt keuring bij de vliegmedische dienst 
te Soesterberg. Voor brevet A zijn 20 125 
vlieguren nodig . De kosten hiervoor zijn 
f 30.- , terwijl vliegkleding op f 50.- -
f 100.- kom_t. 
Theorie wordt gegeven aan de Kweek
school voor Zeevaart te Amsterdam, aan 
de zeevaartschool te Rotterdam en avond
opleiding in Den Haag. 
Administrateur is : J. Montauban van 
Swijndregt. 
Men kan zich voor deze opleiding aan
melden bij: 

Mr. Rosman, Waalhaven Rotter
dam, 
Den Directeur der Zeevaartschool 

. te Rotterdam, 
P.A. Wernink Jr. Wassenaar. 

5. Nederlands Luchtvaart Instituut, (N.L.I. ) 
Minrebroederstraat 16, Utrecht. 
Theor. Opleiding voor: 
Officier-vlieger-navigator. Duur 11 2 jaar 
f 15.- per maand. 
Afgelegd wordt het Rijksexamen Navi
gator der 2e klasse. 
Vereiste vooropleiding: H.B.S. 5 j. Gym
nasium, Zeevaartschool B, M.T.S ., of 
daarmee gelijk te stellen diploma . Lessen 
in de avonduren. 
Onderofficier-vlieger. 
Vereiste vooropleiding: Diploma 3 j. 
H.B.S ., M.U.L.O. A of B, of een daar
mee overeenkomend diploma , zie verder 
boven. 
Hogere Technische Opleiding. Duur 2 
jaa'r. f 15 .......... per maand . 
Vooropleiding: T.H. Delft P2 afd . 
Werktuigbouw, M.T.S. afd . Werktuig
bouw, of vliegtuigbouw; of buitenl. diplo
ma, eindexamen H.B.S . B, indien goede 
cijfers voor Wiskundevakken. Lessen in 
de avonduren, overdag praktijk. 
Lagere Technische Opleiding. Duur 3 
jaar, f 10 .......... per maand. 
Voorop}eiding : Ambachtsschool, toela 
tingsexamen M .T.S., eventueel M.U.L.O. 
of 3 j. H.B.S. Lessen in de avonduren , 
overdag praktijk. 
Radio-Telegrafist. Duur 2 Y2 jaar. f 20 .......... 
per maand. In deze 2 Y2 jaar legt de leer
ling de volgende exarnens af: Rijksexa
men voor Telegrafist bij de luchtvaart 
3e klas ., 2e klas ., examen van het Ned . 
Radio Genootschap voor Radio-monteur, 
voor Radio Technicus, en het Rijksexamen 
voor Radio-Telegrafist bij de luchtv. 1 e 
klasse. 
Lessen in de avonduren . en middaguren . 



BEURZEN. 

VIII. Studiefonds Darmoworo, Djokja
karta. 

De grootte van het bedrag van deze beur
zen is niet bepaald en is afhankelijk van de 
studie. Zadra de betrokkene een inkomen 
geniet, meet met terugbetaling ( zonder ren
te) begonnen warden. Terugbetaling ge
schiedt in een onbepaald aantal termijnen. 
Echter moet minstens 10 % van het maande
lijks inkomen teruggestort worden. De aan
vrage om een beurs client minstens drie maan
den voor de aanvang van het cursusjaar te 
geschieden per ongezegeld schrijven aan het 
Bestuur der vereniging, ender overlegging 
van diploma, geboorte-akte en verklaring van 
onvermogen. Om in aanmerking te komen 
voor een beurs moet men Indonesier zijn en 
bij de beschikbaarsteiling wordt rekening ge
houden met de cijferlijst. Omtrent de studie 
aan een bepaalde onclerwijsinrichting in Inclie 
of in Nederlan~ i5 niets bepaaid. In den regel 
wordt twee weken voor het begin van het 
cursusjaar over al of niet toekenning be
slist en maandelijks kan men clan over het 
bedrag beschikken. In verband met de toe
stand van het fonds worden sedert een paar 
jaren geen beurzen meer uitgegeven. Adres: 
Secretaris Studiefonds ,. Darmoworo", Djok
jakarta. 

IX. Van Li th-Stich ting, Moenti.lan, N .I.S. 
Voor dit fonds komen in aanmerking R. K 

Javaanse meisjes of jongens, die middelbaar 
of hoger onderwijs zullen volgen en talent 
bezitten. Telkens voor den duur van een jaar 
warden kleine bijdragen, varierend van 5 tot 
15 gulden per maand toegekend, als aanvul
ling der studiekosten. De terugbetaling be
gint drie maanden na de aanvaarding van een 
gesalarieerde betrekking. Elke termijn be
draagt l 0 % van het salaris, terwijl een rente 
van 5 % berekend wordt. Omstreeks J uni kan 
een beurs aangevraagd worden per ongeze
geld schrijven bij het Hoof dbestuur der van 
Lith-Stichting, Moentilan N.I.S. Bij de aan
vrage moet overgelegd worden een Mulo- of 
daarmede gelijkstaand diploma, vergezeld van 
de rapportcijfers van het laatste jaar en de 
cijferlijst van het examen. . 

Verder een certificaat van een geneesheer, 
een bewijs van goed gedrag en opgave van 
het bedrag, dat de ouders of voogden zelf 
betalen kunnen. Ook een schriftelijke verkla
ring, dat de ontvangen hulp teruggestort zal 
worden. De beurzen gelden voor de studie in 
Indie of in Nederland. Eerst na uitvoerig 
onderzoek wordt over de toekenning beslist 
en alsdan wordt het bedrag elke maand toe
gezonden. Het aantal beurzen wordt bepaald 
naar de draagkracht van het fonds. 

X. Studiefonds Mangkoenagaran. 
Gegevens omtrent deze beurs zijn te vin

den in het Rijksblad Mangkoenagaran van 
15 October 1913 No. 11 /Q. Een uittreksel 
hiervan zal belangstellenden op de hoogte 
brengen. 

Pranatan van het Hoofd van bet Mangkoe
nagorosche Huis ddo. 15 October 1913 

No. 11 Q. 
Het hoofd van bet Mangkoenagorosche 

H uis, handelende in overleg met den Resi
dent van Soerakarta, stelt vast de volgende 
verordening: 

.,Verordening betreffende bet verlenen van 
f inanciele steun aan kinderen van familiele
den, ambtenaren en officieren van het Legi
oen van den Mangkoenagoro, ten 'einde hen 
de gelegenheid te geven zich verder te ont
wikkelen clan op de gewone Europese en ln
landse lagere scholen mogelijk is". 

Artikel 1. 

Financiele bulp bij de opvoeding kan ver
strekt warden aan: 

I. de kinderen van: 

a. familieleden van den Mangkoenagoro, die 
gevestigd zijn binnen bet Mangkoenaga
rangs gebied; 

b. familieleden van den Mangkoenagoro; 
die een toelage uit de Mangkoenagaranse 
Rijkskas ontvangen en buiten het Mang
koenagaranse gebied, doch binnen bet 
gewest SO ERA KART A gevestigd zijn; 

c. ambtenaren en officieren van den Mang
koenagoro, zowel die in actieve dienst 
zijn, als die eervol ontslagen zijn . 

II. aan de wezen van de sub I 
bedoelde personen. 

FinancieJe steun, zeals bovenvermeld, 
wordt alleen verleend aan kinderen, die ho
gere onderwijsinrichtingen willen bezoeken 
clan de gewone Europese en lnlandse lagere 
Scholen. 

EEN INDISCHE H.B.S. TE SEEFELD, 
TIROL. 

In onderwijskringen heeft men, op herhaalcl 
verzoek van ouders, het initiatief genomen 
een Hollandse school te stichten voor kinde
ren uit Indie, die tot nu toe geen behoorlijke 
aansluiting op het lndische leerplan vonden. 
Het comite, dat zich met die taak belastte, 
beeft daarvoor het schilderachtige Seefeld 
uitgekozen, een welbekend en gelief cl cord 
voqr verlofgangers, met een heerlijk klimaat 
( 1200 m boven zee, beschut door hoge 
bergen) , zodat de kinderen hi er weer op 
krachten kunnen komen na het afmattende 
Indische· klimaat. 

Voorlopig ·heeft men zich beperkt tot 
H.B.S. en lagere school met gezinsinternaat 
voor jongens en meisjes, terwijl ook externe 
leerlingen de school kunnen bezoeken. Het 
onderwijs zal individueel gegeven warden, 
waardoor het mogelijk is, dat ook midden ·in 
de cursus kinderen kunnen warden opgeno-

. men . De school is dus niet alleen bedoeld 
voor jongelui, die hun verdere opleiding in 
Europa in een Hollands milieu zullen krijgen , 
maar ook voor kinderen van verlofgangers, 
die niet op school willen achterblijven en 
tegelijkertijd in een gezonde en prettige om
geving willen wonen. Aangezien bet instituut 
het gehele jaar geopend is, behoeven de 
kinderen in de vacantie niet naar huis te 
gaan, wat voor verlof gangers een groat 
voordeel betekent. Integendeel, in de vacantie 
zal er ook voor buitenstaanders gelegenheid 
zijn om in het internaat te wonen,' voor 
zover de ruimte dit toelaat, om de heerlijke 
bergsport te kunnen beoefenen. 

Het ligt in de bedoeling het internaat in 
Juli van dit jaar te openen en de curs us in 

• Augustus te laten beginnen, evenals in Indie. 
Het leerplan van de verschillende klassen zal 
nauwkeurig op het lndische aansluiten; bet 
recht om eindexamen af te nemen zal men 
echter pas na een paar jaar kunnen verkrij
gen. 

Aangezien .bet aantal plaatsen voor interne 
leerlingen voorlopig zeer klein gehouden is 
(er zullen slechts 20 kinderen worden op· 
genomen), is het zeer aan te bevelen zich 
zo vroeg mogelijk aan te melden . 

Het internaat is geheel modern ingericht. 
alle kamers hebben stromend koud en warm 
water, centr. verwarming, dubbele ramen, 
enz. Vanuit de eetzaal en vanaf de baleens 
ziet men over geheel Seefeld heen, aangezien 
het gebouw op het hoogste punt van het dal. 
in een grote tuin is gelegen. 

De kosten zijn voor een dergelijk instituut 
niet hoog te noemen, H.B.S. f 1250 . .- tot 

f 1500.- per jaar voor schoolgeld en volledig 
pension; lagere school f 1000.- tot 
f 1200.-. Schoolgeld v.oor externen: H.B.S . 
f 250.- tot f 400.- p.: .. lagere school 
f 150.- tot 250 ........ p.j. De kinderen kunnen 
in Seefeld alles vinden, wat zij nodig hebben . 
Bovendien is het door de Jigging aan de 
internationale spoorlijn Miinchen - Inns
bruck, alsook aan de grote autoweg 
Garmisch;-Partenkirchen-lnnsbriick zeer g.e
makkelijk bereikbaar. 

Alie gewenste inlichtingen en . referenties 
worden gaarne verstrekt door den secretaris 
van bovengenoemd comite, den heer P . E . 
van Bemmel, tevens seer. van het Onderwijs
adviesbureau lnforma, Gouda, door den· heer 
J. F. Bakker, rector Openbaar Lyceum, 
Malang. Idjenboulevard 67, toekoms6g di·· 
recteur der Seefeld-school en door den heer 
A. F. Rohn, Spenglerhaus. Davos. toekomstig 
!eider van het internaat. 

VACANTIET~HUIZl:.N. 

Ouders, die hun kinderen voor studie naar 
Nederland willen zenden, moeten er ~el · 
rekening mee houden, dat ze tlj dens de grote ' 
vacanties zelf voor onderdak voor hun kin
deren moeten zorgen. 

In de meeste inrichtingen is het niet mo
ge-lijk, dat de kinderen gedurende de vacantie 
in het internaat verblijven. 

Na o.nderzoek werd ons vanuit Nederland 
bevestigd, dat op geen van de scholen voor 
voorbereidend hog er onderwijs verblijf 'tijdens 
de vacantie in het internaat mogelijk is. 

De praktijk van de betreffende Directies 
is meestal zo, dat v66r de eventuele aanname 
geconditioneerd wordt, dat voo.: pension 
ender de vacantie meet gezorgd worden. 

De kinderen worden ondergebracht bij 
f amilieleden of bij particulieren. Enige Di
recteuren van grote inrichtingen gaven als 
hun mening te kerinen, dat men ongeveer 
f 2.50 per dag zou moeten betalen bij parti
culieren. 

Dergelijke adressen kan men nekomen 
door advertenties. Echter de meeste Direc
teuren zijn gewoonlijk we! bereid hierbij 
behulpzaam te zijn en beschikken wel over 
enige geschikte adressen, waarmee men zich 
te zijner tijd in verbinding kan stellen . 

INGEKOMEN. 

Uit. Nederland: 
Van den Directeur der Middelbaar Tech

nische School te Dordrecht Y1erd ons het 
Gedenkboek toegezonden, dat uitgegeven 
werd ter gelegenheid van het 25-jarig be
staan der M .T .S . 

Het Technisch Instituut, lnstituut voor 
!->Chriftelijk nijverheidsonderwijs, Schelde
straat 60, Vlissingen zond ons enige proef
lessen. Dit lnstituut heeft schriftelijke oplei
ding voor de nijverhei.dsakten N I, N IV, 
N V. Verder geef t het volledige opleiding 
voor de diploma's van Scheepswerktuigkun
digen of machinisten ter koopvaardij en voor 
landmachinist. Ook heeft het Technis..::h 
Instituut cursussen voor Bouwkundig en 
Waterbouwkundig opzichter en staalcon
structeur. 

Inlichtingen werden ontvangen van .,Huize 
Maria Beatrix", R.K Instituut voor opvoe
ding en onderwijs, Kerkstraat 23, Yelp. ( G) . 
Dit instituut stelt zich ten doel aan een be
perkt aantal gezonde kinderen uit de gegoede 
stand eeri godsdienstige opvoeding en tege
lijk grondig onderwijs te geven. H el' o~der
wijs wordt ontvangen op de verschillende 
scholen in Yelp' of Arnhem. 

Directrice Mevr. Fr. Duquet-Dieckmann. 
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BIJDRAGEN: 

K.O.B. afd. B., jaarlijkse bijdrage '38 f IO.~ 
K.O.B. afd. P .. jaarlijkse bijdrage '38 .. 2.50 
A. v.d. K. te B., b~\drage le kw. 1938 .. 3.~ 
B.T.N. te B .. bijdrage Jan ., Febr. '38 .. 4.~ 
I.B . te B .. biJdrage Februari 1938 .. 2.50 
U.N? te B .. bijdrage Februari 1938 .. 5.~ 

Abonnementen werden genoteerd voor: 
J.H.W. te T.; H. v.d . P . te M. ; S .S. te W.; 
P.W. te S.; R.S. te M .; A.S.t.H.-R. te S .; 
F.A.R. de J. te B.; W.B. te T.; M.L.K. te M.; 
L.H. te B.;9Q.O.M. te B. 

• VRAGENRUBRIEK. 
In ~it gedeeite van het blad worden alleen 

die vragen opgenomen, die van algemeeµ 
belang kunnen zijn. 

De praktijk heeft uitgewezen, dat het 
meermalen nodig is onze aanvragers opmerk
zaam te maken op een of meer der volgende 
punten. Nu we langs deze weg vele adspi
rant-aanvtag/rs kunnen bereiken, willen we 
er graag gebruik van maken beleefd te 
vei:zoeken: 
I. Juist te adresseren: Studievoorl. Bureau 
• van de K.0.'3., Tosariweg 51, Batavia-C. 
2. Hi;t adres niet op naam (M. Hagenaars) 

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

( Inlichtingen 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. 

C.Z. te B .. 
vraagt nadere gegevens over de akte Wis-, 

natuur- en 'werktuigkunde. 
Voor de diverse nijverheidsakten zijn geen 

boekenlijsten samengesteld. Voor de akte 

,.. 

wis-, natuur- en werktuigkunde liggen de 
eisen voor het wiskunde gedeelte van dit 
examen ongeveer tussen eindexamen Mulo-B 
en H .B.S. 5j. 

A.L. te S . 
vraagt inlichtingen over de lndische H.B.S. 

te 's-Gravenhage. 
In 1934 werd de lndische H.B.S. te Den 

Haag we] gestioht, doch nimmer opgericht, 
omdat er te weinig inschrijvingen waren. 

J.B. te B .. 
vraagt inlichtingen betreffende studiebeur

zen aan de Rijksacademie van Beeldende 
Kunsten te Amsterdam. 

Door het Rijk worden aan leerlingen der 
Rijksacademie geen studiebeurzen toegekend 
in die zi-n , dat daaruit de kosten voor het 
levensonderhoud enz. gedurende de studie
tij d bestreden kunnen worden, ook niet in 
de vorm van renteloze voorschotten . Wei 
kan de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen aan hen, die daarvoor op 
grond van hun maatschappelijke positie in 
aanmerking menen te komen, een subsidie 
verlenen, ter voldoening van het college-geld. 
(Vrijstelling van de betaling daarvan kan 
volgens de wet op de Rijksacademie niet 
toegestaan worden, doch door de toekenning 
van een dergelijke subsidie komt het dus 
practisch toch op vrijstellin·g neer). Verder 
gaan de bemoeilngen van het Rijk in deze 
niet. Een dergelijke aanvraag om subsidie 
kan eerst worden ingediend, nadat een can
didaat voor het toelatingsexamen is geslaagd. 

, Van te voren valt natuurlijk niet te zeggen, 
of 6p e.~n aanvraag gunstig zal worden 
beschikt. 

v.B. te S. 
vraagt 1 e. nadere inlichtingen omtrent 

toelating tot de Mulo voor een bijzonder 
geval. 

Ee~ leerling is na examen geslaagd voor 
een Technische school. Aan het einde van 
.het le leerjaar wordt hij niet bevorderd. De 
verklaring voor toelating tot de. Mulo, die 
hij vroeger bekomen had, geeft hem geen 
recht op plaatsing in de le klas van een 
Muloschool. als hij zich nu weer h~ervoor 
aanmeldt. Hij moet toelatingsexamen doen. 

2e. Bestaat er in Semarang een Hogere 
Handelsschool? De Handelsopleidingen in 
Semarang, als door U J:>edoeld, kunnen zijn 
de 3-jarige gemeentelijke Handelsschool of 
de 5-jarige R. K. Handelsschool van de 
E. Br. vd. Onbevl. Ontv. Beide inrichtingen 
~luiten aan op de LS. 

Ch. te M. 
vraagt naar R.K. internaten in de nabij

heid van de M .T.S. Plantage Muidergracht 
11, Amsterdam. 

a. Als de jongen niet ouder is dan 16 
jaar, zou hij ondergebracht kunnen worden 
in ,.Huize St. Aloysius" . De kosten voor 
huisvesting bedragen hier f 6 .~ per week, 
waaronder begrepen is de was en de repa~ 
ratie aan kleding en schoeisel. Hieromtrent 
zou men zich in verbinding kunnen stellen 
met Rector G. Schneiders, Elandsstraat 177, 
Amsterdam-C. 

b. Een andere mogelijkheid voor plaat
sing dicht bij de :r-.1.T.S. is die in het R.K. 
Eroederhuis .. St . Joannes de Deo", Keizer!'l
gracht 65-67, Amsterdam-C. Hier zal ver
moedelijk wel plaats zijn. De kosten per 
maand zijn f 54.50, inclu>c;ief bewassing . 
Men stelle zich rechtstreeks met dit Broeder
huis in verbinding. 

c. Eventueel kan onderdak gezocht wor
den bij particulieren. De kosten hiervoor 
zullen wel minstens f 40.--- per maand 
bedragen zonder bewassing. Aanschaff en 
van een fiets zal wel noodzakelijk zijn. 

HAN 0 ELSKEN NI S L. 0. Sch r if te I ij k e op I e id Ing Zeevaart- en Mac~inistensc~ool ,, Willem Barentsz" 
CURSUS-BOS DJOKJA 

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

Steno 
MULO-BEVOEGDHEID (Mond. en Sehr.) 

J. A. SCHN.AAR 
STENOGRAAF VOLKSRAAD en LERAAR GEM. M. H. S. 

Laan Canne 36 Ba ta via · Centru m 

INSTITUUT ,,ST. LOUIS" 
AMBARAWA- Midden Java 

MULO-SCHOOL en EUR. LAG. SCHOOL 

Aan beide is een EURO PEES INTERN AAT 
verbonden voor R. K . JONG ENS; tot het 
Lagere School internaat kunnen V\.~orden 
toegelaten JOngens van het 6e en 7 e leerjaar. 

E\.,t , geheel staat onder leiding der Broeders 
van Maastricht. 

TERSCHELLING: 

Opleiding voor: 
INTt.RNAAT 

a. Stuurmansleerlingen - 2-jarige cursus voor getuigschrift A. S. 
b. Machinistleerlingen - 2-jarige cursus voor getuigschrift A. M. 
Eis van toelating tot beide afdeJ .nge . .n: ten minste l jaar H.B. S. of 

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

cursussen voor de Examens voor: 
a. 3e, 2e en le stuurman grote handelsvaart • 
b. voorlopig dip loma en diploma A als scheepswerktuigkundige. 
c. de radiocerlificaten le en 2e klas>e. 
Prospectus te verkrijgen bij de Redactie van dit blad. 
Inlichiingen en aanmeldingen bij den Directeur 

INSJITIJIJT ICHOEVER§, 
BAT.<\VIA-CENTRUM 
SCOTTWEG tt - Tl:.L. WL. 3H3 

J. de Groot. 

' 

Stcnografie, Nieuw Groote, directe methode. 
Machineschrijven, 10 vinger-systeem, blinde 
toetsen, rhythmiscb. 
Tachografie (de Ned. snelschrift-machine). 
Talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans 
Kantoor opleiding proefkantoor. 

Boekhouden. 
Spreekuren 9-12 en 5-7. 
Vraagt prospectus. 
Schriftelijlle lessen in : 
Boekhouden, N ederlands, Engels, Du its, Frans, 
Stenografie. 
Zendt 10 cen(s-postzegel voor proefles. 

I 

I 
··---------------------------------
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' 
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HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILI ALEN: SUMATRA WEG 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 

Moderne T alen. Stenografie . nGrooteu, N ederlands en 

Machineschrijven, T alen, H andelsc6rrespondentie, 

Reclame-Tekenen, ., Boomzaken. 

Boekhouden. 

Onder dezelfde Leiding: ,, 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" 

V oor schrif telijke lessen in : 

Boekhouden, T alen, Handelscorr-espondentie, Mulo A; £en-

voudige Handels -?pleiding7 Kleinambtenaarsexamen, Stenografie. 

GROOT KLOOSTER 
Noordwijk 29 - Batavia-Ce~trum 

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 

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

(lnrichfing voor Electrotechnisch Ambachtsonderwijs) 
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 toe la ting: eind lagere school met voldoende voor 
REKENEN eJ?. NEDERLAN OS (opleiding A). 
V oor H.B. S. & Mulo abitur'ienten, opleiding B. 

I De Hoofden der scholen zijn elke Donderdag van half 

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

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

II AANVANG NIEUWE CURSUS - DE OVERSTE. t AUGUSTUS 
t FEBRUARI 

·~~-------------------------------·· 

J I 

De Zwitserse School met individuele opleiding 
DEELNAME IEDERE DAG MOGELIJK 

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

Diploma's in Holland erkend. 

Voorbereidingscursus voor Hollanders voor het 
toelatingsex. Technische Hogesctiool Zurich. 

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

tot beroepsbezigheden als arts.ass., ex. onder staatstoez., opl. 

in anat., physiol., verbandleer, psycholog , administr. en talen. 

I N s T ~.~~ .~.;.ot~ '.~H~.~~ ~: .. :.~ .. R I c H I 
··---~---. 

P. M. TAMSON 
's-GRAVENHAGE - NIEUWSTRAAT 7-9 

Natuur- en scheikundige lnstrumenten 

Projectielantaarns 

Microscopen 

P r ij s c o u r a n t e n ·' o.p a a n v r a a g 
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