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MEDEDELINGEN. 

Vriendelijk verzoeken we onze abon
ne's ons het abonnementsbedrag a f 2.
voor de nieuwe jaargang te willen doen 
toekomen. 

Voor zover de voorraad strekt, is de eerste 
jaargang verkrijgbaar tegen een bedrag van 
f 2.50. Ingf:"bonden zijn ze beschikbaar 
a f 3.,.....,. 

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

De buteau~inkomsten worden verkregen 
uit: 
I. bijdragen ineens. 
2. regelmatige bijdragen, 
3 abcnn~m<,nte11 op Studi<'voorlichting. 
-1. advertenties. 

Wie bezorgt ons een of meer van deze 
financiele hulpbronnen? 

Wie helpt ons aan: 
De examenopgaven voor Boekhouden 

M.O. win het jaar 1936? (Deze opgaven zijn 
biJ de officiele instanties niet meer verkrijg~ 
baar). 

MFDDELBAAR. TECHNISCHE SCHO· 
LEN IN NEDERLAND. 

Inrichting. 
De M.T.S.'en in Nederland hebben afde

lingen voor Bouwkunde, Weg- en Water
bouwkunde, Werktuigbouwkunde ei:1 of 
Electrotechniek Scheepsbouwkunde. Vlieg
tuigbouwkunde: Chemische Techniek. Su.ik.er
techniek. Physische Techniek. Ople1dmg 
voor werkmeester. 

,Plaatsen met M.T.S'en. 
In de ondervolgende plaat~en zijn 

M.T,S' en gevestigd, gerangschikt naar de 
verschillende afdelingen. die aan de scholen 
VPrbonden zijn. 

OP LAGE I 
sooo I Abonnementsprijs f 2 - p. jaar bij vooruitbetaling. 

WI. 5267 Donateurs van het Studievoorlichtingsbureau gratis. 

I EXEMPLAREN 

Bouwkunde: 
Amsterdam-Z., Dongestraat 12; 
's-Gravenhage, Academie van Beeldende 

Kunsten, Prinsessegracht 4; 
Groningen, Petrus· Driessenstraat 3; 
Haarlem, Kleverparkweg 181; 
Heerlen, Ververstraat 1; 
·s-Hutcgenbosch, Duhamelplefn 1; 
Leeuwarden, Molenstraat 6; 
Rotterdam, Academie van Beeldende 

Kunsten, Kortenaerstraat 3; 
Utrecht. Vondellaan 2 (b Id Jeremie
brug). 

Weg- en Waterbouwkunde: 
Amsterdam (Dongestraat); 
Dordrecht, Oranjelaan 12; 
Groningen; Haarlem; 

.Leeuwarden. Rotterdam, Utrecht. 
Werktuigkunde en/ of Electrotechniek: 

Amsterdam. Plantage Muidergracht 1.4; 
Dordrecht, Groningen, Haarlem, Heer~ 
Jen, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden. 
Rotterdam. 

Scheepsbouwkunde: Dordrecht, Haarlem, 
Rotterdam, 
Aan de M.T.S. in Rotterdam is deze 
af de ling een avondopleiding. 

Vliegtuigbouwkunde: Haarlem. 
Chemische Techniek: Amsterdam ( Plantage 

Muidergracht); Dordrecht, Heerlen. 
Suikertechniek: Amsterdam ( Plantage Mui

dergracht); Dordrecht 
Physische techniek: Dordrecht. 
Opleiding tot werkmeester: Heerlen. 

Doel. 
De M.TSen beogen de opleiding van hen, 

die in de industrie, in bedrijven of bij uit
voering van allerlei technische werken de 
schakel vormen tussen de hoof dleiding en de 
uitvoering of wel als hoof de l van kleine 
bedrijven kunnen optreden. 

De technische opleiding heeft in Indie 
plaats aan ambachtsleergangen, ambachts~ 
scholen, Technische scholen en aan de Tech~ 
nische Hogeschool. 

Afgestudeerden van een M.T.S. staan wat 
ontwikkeling betreft tussen diplomabezitters 
van een Technische School en de ingenieurs. 

Gaan we de verschillende afdelingen stuk 
voor stuk na. 

A. Bouwkunde. 
Deze afdeling leidt op tot bouwku.ndige. 

opzichter, tekenaar, aannemer, uitvoerder, 
ook tot bouwkundig ambtenaar in dienst van 
Rijk en Gemeenten. 

B. Weg- en Waterbouwkunde. 
Deze afdeling leidt op tot opzichter, teke

naar of uitvoerder bij waterstaats- en andere 
openbare werken. tot technisch ambtenaar 
bij Rijks~ en Provinciale Waterstaat, bij 
gemeenten, waterschappen en polders, spoor
en tramwegen, opzichter-tekenaar of uit~ 
voerder bij grote aannemersfirma's. beton
maatschappijen. enz. 

In bet eerste studiejaar volgen de a.s. 
weg- en waterbouwkundigen volkomen de-

DI uk. Suut~. B&t .• ('. 

zelf de lessen als de toekomstige bouwkun
digen; de def initieve keuze tussen deze beide 
vakken behoeft dus eerst aan het einde van 
het eerste leerjaar te geschieden. 

C. Werktuigbouwkunde. 
Deze af deling heeft tot taak op te lei den 

tot werktuigkundige. bedrijfsleider. c instruc
teur, technisch ambtenaar in velerlei 
fabrieken , bedrijven en openbare diensten. 
Ook zij, die naderhand aan het hoofd van de 
een of andere fabriekszaak zullen komen, 
lrnnnen met voordeel van deze opleiding 
gebruik maken. 

D. Electrotechniek. 
De Werktuigbouwkunde is het fundament 

van de Electrotechniek; daarom is de leer
gang voor de a.s. electrotechnici in bet eerste 
jaar volkomen dezelfde als die voor de a.s. 
werktuigbouwkundigen. Dan splitst zich de 
afdeling C; het electrotechnische dee! dezer 
afdeling wordt verder met de letter D aan
geduid. 

De gediplomeerde electrotechnici kunnen 
plaats vinden als beambte op electrotechni
sche en gloeilampen-fabrieken, in centrales 
en bij de grote stroomverkoop-bedrijven, op 
installatie-bureaux, als electrotechnisch amb
tenaar bij de P.T.T., enz. 

E. Scheepsbouwkunde. 
De door de M.T.S. gediplomeerde scheeps

bouwkundigen komen in aanmerking voor 
plaatsing als scheepstekenaar of bedrijfs
assistent bij werven, rederijen, classificatie
bureaux en surveyors. 

F. Vliegtuigbouwkunde. 
De opleiding tot Vlie~tuigbouwkundige 

aan de M.T.S. te Haarlem tracht te voorzien 
in de reeds gebleken behoefte aan goed opge-. 
le1de tcchnic1 voor de volgende betrekkmgen: 
1. Tekenaar en constructeur bij vliegtuig

fabrieken en in de constructiebureaux 
van luchtvaartbedrijven, zowei wat be
tref t het ontwerpen en berekenen \'an 
vliegtuigen als van mechanische instal
laties. 

2. Toezichthebbende en bedrijfsleider in 
de werkplaatsen van vliegtuig fabrieken 
en luchtvaartbedrijven, benevens van 
f abrieken, die motoren en verdere toe
stellen voor de luchtvaart vervaardigen. 
of in de toekomst zullen vervaardigen.' 

3. Toezicht hebbende bij de bouw \·an 
vliegtuigen en motoren ten behoeve van 
luchtvaartbedrijven in de binnen- en 
bu.itenlandse fabrieken, waar deze vlieg
tu1gen worden vervaardigd. 

4. Als grondwerktuigkundige bij de lucht
vaartbedrijven. 

5. Als boordwerktuigkundige bij de lucht-
vaartbedrijven. • 

6. Als bevoegd deskundige bij de boll\ 
van sportvliegtuigen en zweefvliegtuigen. 

Aanmelding. , 
Als regel moeten alle candidaten ::ch 

aanmelden v66r de 1 e Juli van het jaar van 
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toelating op een bepaald aanmeldings
formulier. 

lndien op die datum de cijferlijsten, diplo
ma 's, enz., waarop gehele, of gedeeltelijke 
vrijstelling van het toelatingsexmnen kan 
worden verkregen, nog niet toegezonden 
kunnen worden, kan overlegging van deze 
stukken geschieden v66r de l 5e Juli van het 
betreffende jaar. 

Candidaten, die ook op die datum nog 
geen rapport . cij ferlijst of diploma kunnen 
overleggen. waarop gehele of gedeeltelijke 
vrijstelling van het toelatingsexamen kan 
worden verkregen, moeten het volledige 
schriftelijke examen afleggen of over hun 
toelating zal later worden beslist. Zij lopen 
clan echter de kans, dat geen plaatsen meer 
beschikbaar zijn. of dat zij niet geplaatst 
.kunnen worden, omdat zij wegens onvoldoen
de cijfers «~en schriftelijk examen hadden 
moeten nfleggen Indien het niet mogelijk is 
v66r 15 Juli de cijferl ij sten of rapporten enz .. 
in te dienen , moet daarom tijdig met den 
direc tet r der M.T.S. overleg word en ge
pleegd . 

Candidaten in Nederlands-lndie moeten 
vooral rekening houden met deze data; aan
melding v66r 1 Juli, diploma's en cijferlijsten 
v66r 15 Juli , examen v66r ' t begin van de 
cursus ongeveer 15 Jul i. Een tweede toe
latingsexamen wordt niet gehouden, en op 
vele M . T. Scholen is na 1 Augustus geen 
plaats meer open. 

Toelatingsexamen. 
De voorwaarden van toelating zijn voor 

alle M.TSen in Nederland gelijk. Er is een 
uniform toelatingsexamen ingesteld. De 
schriffelijke examens worden gelijktijdig 
gehouden en zijn geiijkwaardig. Ze worden 
gewoonlijk gehouden in de week van 15-22 
Juli. 

Categorien van leerlingen. 
Op grond van de vooropleiding en de 

af gelegde exam ens word en de leerlingen na 
toelating verdeeld in drie groepen: 
l. Groep O.Th.O. Dit zijn leerlingen met 

Overwegend Theoretische Opleiding . 
(Mulo B, H.B.S. 3-4. Gymnasium 4-5 . 
Lyceum). De candidaten voor deze 
groep kunnen op grond van de toe
latingseisen geheel of gedeeltelijk wor
den vrijgesteld van het toelatings
examen. 

2. Groep O.Pr.O. Dit zijn leerlingen. met 
Overwegend Praktische Opleiding. 
(Ambachtsschool. praktijk-leerlingen). 
De candidaten van deze groep moeten 
allen een toelatingsexamen afleggen, 
met mogelijkheid van gedeeltelijke vrij
stelling voor de praktische vakken. 

3 . Groep Sterren. Dit zijn leerlingen, die 
op grond van hun einddiploma H.B.S.-B, 
of Gymnasium-B. bij een gunstige 
cijferlijst, indien voldoende plaats be
schikbaar is. worden toegelaten tot het 
2e studiejaar van een bepaalde afdeling. 

De toelatingseisen tot het le studiejaar. 
Tot de M.T.S. worden zonder examen 

toegelaten, mits een voldoend aantal plaatsen 
beschikbaar is en na tijdige aanmelding: 
1. zij , die onvoorwaardelijk zijn overgegaan 

naar de vierde klas van een openbare 
hogere burgerschool met 5-jarige cursus. 
welke het leerplan volgt, bedoeld in 
artikel 20 der M.0 .-wet. of van een 
krachtens artikel 45 tredecies aangewe
zen bijzqndere hogere burgerschool 
(z.g.n. hogere burgerscholen B. met 
5-jarige cursus). of naar een daarmede 
overeenkomende klasse van de boven
bouw H.B.S. van een lyceum. voor 
zover deze scholen gerechtigd zijn zelf 
het eindexamen af te nemen . mits hun 

overgangsrapport voldoende cijfers (ten 
minste 6) toont voor wiskunde ( ge
middeld) en voor natuurkunde. 

2. zij, die het einddiploma van een hogere 
burgerschool met driejarige cursus be
zitten. en zij , die onvoorwaardelijk zijn 
overgegaan naar de vierde klasse van 
een hogere burgerschool A met 5-jarfge 
cursus, indien de leerpl;;innen dezer 
scholen volgens het inzicht van den 
directeur der M.T.S. niet te veel af
wijken voor wis- en natuurkunde van 
dat der eerste drie klassen van een 
openbare hogere burgerschool met 5-
jarige cursus, bedoeld in artikel 20 der 
M.0.-wet (z.g.n. hogere burgerschool B 
met 5-jarige cursus) en mits hun laatste 
schoolrapport voldoende cijfers (ten 
minste 6) toont voor wiskunde ( ge
middeld) en voor natuurkunde. 

3. zij, die een der erkende M.U.L.0.-B 
diploma's bezitten' met voldoende cijfers 
(ten minste 6) voor wiskunde ( gemid
deld) . natuurkunde en ( gemiddeld) 6 
voor de talen. 

4. zij. die voldaan hebben aan het toe
latingsexamen . . 
de sub. l, 2 en 3 bedoelde. bewijsstukken 
mogen niet ouder zijn clan 27 maanden. 

Toelating tot het 2e studiejaar voor be
zitters van een einddiploma H.B.S. met 

5-jarige cursus B of van een 
Gymnasium B. 

Jongelieden, in het bezit van het eind
diploma van een hogere b.urgerschool met 
5-jarige cursus B, die op grond van hun 
studiegang en van de examenpuntenlijsten 
daartoe door den directeur der middelbare 
technische school geschikt geoordeeld wor
den. kunnen zonder examen tot het 2e studie
jaar worden toegelaten bij tijdige aanmelding 
en voor zover er plaatsen beschikbaar zijn. 

Jongelieden. in het bezit van een eind
diploma van een gymnasium B kunnen met 
een daarvoor voldoende puntenlijst, en onder 
voorwaarde. dat voldoende extra-lessen zijn 
genomen voor Mechanica en Beschrijvende 
Meetkunde, eveneens tot het tweede studie
jaar worden toegelaten. 

De eindexamenpuntenlijst moet voor can · 
didaten van een H.B.S.-B 5-jarige cursus. 
ot Gymnasium B ten minste het cijfer 6 aan
wijzen voor wiskunde en natuurkunde. 

Voldoet de eindexamenpuntenlijst niet 
aan deze eis, clan kan voor de toelating. ter 
beoordeling van den directeur, alsnog het 
gemiddelde genomen worden van de rapport
cij fers in het Jaatste studiejaar en van de 
eindexamenpuntenlijst. welke gemiddeld cij
fer alsdan tenminste 6 moet zijn . 

Voor candidaten met einddiploma H .B.S. 
5-j .c. of Gymnasium B. blijft ook het over
gangsrapport van de 3e naar de 4e klasse 
als basis voor de toelating tot het eerste jaar 
gelden . met dien verstande, dat rapportcijfers 
van de laatste klasse in aanmerking kunnen 
worden genomen. 

De beoordeling, of de als .. ster" geplaatste 
leerlingen def initief tot het 2e studiejaar 
worden toegelaten, geschiedt op grond van 
de resultaten bij het Kerstrapport verkregen . 
waarbij terugplaatsing naar het eerste studie
jaar kan volgen. 

Toelating van abiturienten der openbare 
Technische scholen in Ned.-Indie. 

Ter beoordeling van den directeur kunnen 
in bijzondere gevallen afges tudeerden van 
Openbare Technische Scholen met 5-j.c. in 
Nederlands Oost~Indie met een voldoende 
eindexamenpuntenlijst op proef tot het 2e 
studiejaar worden toegelaten, na een vol
doend examen in Duits en onder voorwaarde, 
dat extra-lessen genomen zijn in natuur- en 
scheikunde. D e eindexamenpuntenlijst moet 

voor deze candidaten ten minste het cijfer 6 
aanwijzen als gemiddeld cijfer voor elk der 
groepen A t/m D van het normaal:-programma 
der Commissie M.T.O. 1932, voor zover deze 
vakken, daarin opgenomen, ook voorkomen 
in de lndische leerplannen. De beoordeling 
of deze leerlingen definitief tot het 2e studie
jaar zullen worden toegelaten, geschied+ op 
grond van de resultaten bij het Kerstrapport 
verkregen. waarbij terugplaatsing naar het 
le ·Studiejaar kan volgen. 

Om mogelijke teleurstellingen te voor
komen, wordt aanbevolen. dat leerlingen van 
een der genoemde lndische Technische Scho
len . die hun technische opleiding Of..- een 
Nederlandsche M.T.S. wensen te voltooien, 
zich zo mogelijk aanmelden met een voldoend 
overgangsrapport naar de Se klasse der ln
dische School. voor plaatsing in de eerste 
klasse ener M.T.S. in Nederland. liever dan 
met een eindgetuigschrift der lndische School 
toelating te verzoeken tot het ?e dudiejaar 
van de Nederlandse M.T.S. 

Duur van de studie. 
De studie aan een M .T. ..... duurc 4 jaar .. 

Van deze 4 jaren worden er drie op school 
doorg~bracht en een in de praktijk. Dit 
praktijkjaar moet volbracht worden tusser. 
het tweede en het laatste schooljaar. Het 
derde jaar is dus het praktijkjaar. Het is 
toegestaan om het praktijkjaar v66r de 
studietijd op de school te volbrengen of in 
de vacanties te voltooien. 

Jongelui. die moeilijk door eigen relaties in 
het praktische leerjaar een plaats kunnen 
vinden, worden daarbij geholpen door de 
M.T.S. 

De directeur van de M.T.S. ziet op het 
goede gebruik van deze leeftijd zo nauw
lettend mogelijk toe. Een leerling, die het 
praktijkjaar niet goed heeft gebruikt, wordt 
niet tot het laatste studiejaar toegelaten. 

Onkosten. 
Schoolgeld. 

Het schoolgeld bedraagt f 150.- per jaar 
in 3 termijnen van f 50.-. bij vooruitbetaling 
te voldoen v66r 1 October. l Februari en 
1 Juni. Gestorte schoolgelden worden niet 
teruggegeven. Voor Heerlen van f 30.- tot 
f 270.- (naar het inkomen). Voor Amster
dam chem. techniek voor het le jaar f 20.
en voor het 2e en 3e jaar f 30.- meer. 

Voor Utrecht f 100.- tot f 275.- (af
hankelijk van . het inkomen). 

Rijksstudiebeurs ( voorschot) aanvragen op 
gezegeld papier v66r 1 Maart. On- en min
vermogenden kunnen geheel of gedee1telijk 
van het betalen van schoolgeld worden vrij
gesteld. 

Schoolbehoeften. 
De leerlingen moeten boeken en school

behoef ten zelf bekostigen. Aan kosten voor 
boeken. tekengereedschap, enz. moet men op 
-+- f 100.- per jaar rekenen. Gedurende het 
tweede en het laatste jaar op ± f 50.-. 
De theoretici moeten nog rekenen op + 
f 50.- voor de aanschaffing van ger.eed~ 
schappen en op + f 20.- voor materiaal
onkosten. 

T oekomst v,an de afgestudeerden. 
In het algemeen kan gezegd worden, dat 

de plaatsing van afgestudeerden ener M.T.S. 1 

op het ogenblik geen bijzondere moeilijk
heden biedt. 

Gedurende de periode van malaise zijn er 
uit den aard der zaak in deze categorie ook 
we! werklozen geweest (b.v . in de suiker
indus trie ) doch het aantal van deze werk
lozen is toch betrekkelijk beperkt gebleven 
en het percentage was zeker belangrijk lager 
dan in vele andere takken van bedrijf. 

In enkele studieinrichtingen . b.v. op het 
gebied van de Scheepsbouw . en van de 



Chemische Techniek, schijnt op het ogenblik 
de vraag naar middelbare technici belangrijk 
grater te zijn clan het aanbod van krachten. 

Volgens opgave, die we van den Directeur 
van de Middelbar1 Technische School te 
Haarlem mochten ontvangen, is het werk
lozenpercentage daar slechts 2 % . 

Het schijnt, dat de meeste werkgevers voor 
vele betre¥:kingen zelfs de voorkeur geven 
aan een M.T.S'er boven een ingenieur van 
Delft. terwijl M.TSers in de particuliere 
industrie in ssaat zijn tot hoge rangen op te 
klimmen. 

Het M.1;.S. diploma geeft natuurlijk nooit 
enig recht op ~epaalde betrekkingen. Ook 
leidt de M.T.S. niet op voor speciale beroe
pen. Dit laatste is bijvoorbeeld we! het geval 
bij de kweekschool voor machinisten of voor 
de Zeevaart en ook bij de Middelbare Kolo
n.iale Landbouw School en de Textielschool. 

De M.T.S. geeft de leerlingen een behoor
lijh theoretische ondergrond. waarop zij met 
succes ku1\nEU~ voortbouwen. De moderne 
techniek is namelij k zo veelzijdig. dat vele 
jongeltti zich in de praktijk weer opnieuw 
theoretisch moeten inwerken op het speciale 
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vakgebied. 
Hehblijkt, dat de normale M. T. S.-oud

leerling ciit vlot kan doen. Zo kan . hij zich 
ook de benodigde fabrieks- of werkplaats
praktijk snel eigen maken, dank zij zijn 
vooropleiding. 

Een M.TSer met enige jaren praktijk is 
daarom een zeer bruikbare kracht, die in 
sommige gevallen zelf s een ingenieur kan 
vervangen. 

Aangezien dus niet is aan te geven waar
voor de M.T.S. precies opleidt, behoudens 
de algemene'J•opmerking, dat in het algemeen 
Wordt opgeleidt voor elke lagere of hogere 
leidende functie in de technische bedrijven, 
zal hieronder worden opgegeven welke be
trekkingen oud-leerlingen hebben verkregen. 

Het is slechts e~n greep uit de talrijke 
f-uncties. 

I. Assi tent,.,bedrijfs-ingenieur 
2. Assistent,.,bedrijfslei<der 
3. Assistent-foreman bij Ens else firrn,a's 
4. Bedrijfsleider 
5. Boormeester 
6. Galculateur 
7. Chef bedrijfsbureau 
8. Chef-laboratorium 
9. Chef-machinist 

10. Chef-engineer bij Engelse firma's 
11. Constructeur 
12. Constructeur-fitter bij Engelse firma 's 
I 3. Controleu:i bij speciale departementen 
14. Employe bij een der vele lndische onder

nemingen, in het bijzonder bij de B.P.M. 
15. Fabricatiechef 
16. Inspecteur diverse gemeentebedrijven, 

zoals: 
waterleiding, electrische bedrijven, tele-
foon, enz. 

17. Machinist (le en 2e) 
19. Montagechef 
18. Machinist.-monteur 
20. Operateur ( filmhedrijf) 
21. Opzichter in Rijks-diensten 
22, Sc.:helkuncllge 
23, T1<1hna:u• 
24. Technische vertegenwoordlger 
JS. ..Techniker" bij Duitse firma'g 
26. Technische Jaborant 
27. Technisch ambtenaar 
28. Tijdcontroleur 
29. Werkplaatschef 
30. Werktuigkundige. 

Deze lij-st kan nog sterk uitgebreid worden, 
aangezlen betrekkingen zoals ,,tekenaar
constructeur" e.d. zo veelzijdig zijn. 

Hierbij touden tientallen diverse indus
trien genoernd kunnen worden. 

I 

TOELATING TOT DE 3e KLAS MULO 
VAN LEERLINGEN, DIE MET GOED 
GEVOLG AAN HET EINDEXAMEN 

HEBBEN DEELGENOMEN. 

Batavia, 12 October 1938. 
Rondschrijven . 

Departement van Onderwijs 
en Eredienst. 
No. 29418/B. 

Ik heb de eer Uw aandacht te verzoeken 
voor het volgende: 

In mijn mede tot U gericht rondschrijven 
van 15 April 1936 No. 10717 / B werd bekend 
gemaakt, dat jongelieden, die voor het eind
examen zijn geslaagd, desgewenst, ter ver
betering van de bij dat examen behaalde 
cijfers, zich als toehoorders in alle vakken 
kunnen laten inschrijven en voor een tweede 
maal aan het eindexamen mogen deelnemen, 
mits als extrane'i . 

Bij de toepassing van bedoelde regeling 
werd als gedragslijn gevolgd, dat dat voor
recht slechts aan gewezen leerlingen van 
Gouvernements of van Landswege gesubsidi
eerde particuliere Mulo-scholen wordt ver
leend, zodat abiturienten van niet gesubsidi
eerde scholen tot dusver daarvan werden 
uitgesloten. 

Bij nadere overweging van deze aangele
genheid komt het mij gewenst voor om de 
in mijn bovenaangehaald rondschrijven vast~ 
gelegde gedragslijn te wijzigen in deze zin, 
dat aan bezitters van het l\IJ.ulo-einddiploma, 
ongeacht of zij hun opleiding geheel of 
gedeeltelijk aan een niet-gesubsidieerde 
school hebben genoten, kan worden vergund, 
ter verbetering van de door hen behaalde 
examencijfers, het onderwijs in de 3e klasse 
ener gouvernemehts clan we! gesubsidieerde 
Mulo-school als leerling nog een jaar te 
volgen, mits zij de leettijdsgrens voor toe
lating tot de 3e klasse nog niet hebben 
overschreden, het daartoe strekkend verzoek 
in hetzelfde jaar als waarin het eindexamen 
is af gelegd wordt gedaan en inwilliging van 
het verzoek niet de vorming van een extra 
derde klasse ten gevolge heef t. l) Hierbij 
worde nog aangetekend, dat een vergunning 
als bovenbedoeld alleen zal warden verleend, 
indien overigens tegen de persoon van den 
aanvrager (de aanvraagster) geen bezwaren 
bestaan; doet zich b.v. het geval voor dat 
een leerling, die wegens wangedrag van de 
school is verwijderd, zich wederom voor cl~ 
3e klasse aanmeldt na als extraneiis voor het 
eindexamen te zijn geslaagd, clan zal de 
vergunning als regel worden geweigerd. 

Dergelijke verzoekschrif ten moeten op een 
zegel van f 1.50 bij het Hoof cl van dit 
Departement warden ingediend door tussen
komst van den Directeur der Mulo-school, 
die de betrokken leerling wenst te bezoeken. 
De datum van geboorte van den leerling 
moet in het verzoekschrift vermeld worden. 

Ik moge U verzoeken om in den vervolge 
met bovengegeven gedragslijn rekening te 
houden. 

Voetnoot: 

De Directeur van Onderwijs 
en Eredienst 

V oor den Directeur 

De Secretaris, 

1 ) De consequentie van deze maatrcgel is, dat 
degcnen, die krachtens het bovenaangehaald 
romlschrijven van 15 April No. I 0717 IB als 
toehoorder in alle vakken tot de '.{e klasse van 
de lupende rnrsus zijn tocgelaten, moeten 
worden geacht als leerling te zijn ingeschreven. 
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GEGEVENS BETREFFENDE DE OP
LEIDING VAN MANTRl'S (BERG) 
TOPOGRAAF BIJ DE TOPOGRA· 

FISCHE DIENST. 

De opleiding geschiedt bij de Fotogram
metrische brigade te Weltevreden en bij de 
Opleidingsbrigade te Malang. 

De eisen voor toelating zijn: 

l. in het bezit zijn van een verklaring, dat 
de betrokkene de lagere school ( Hol
lands-Inlandse clan we! Gouvernements 
lnlandse school 2e klasse) met vrucht 
heef t doorlopen; 

2. lichamelijk geschikt bevonden voor de 
betrekking van mantri (berg) topograaf ; 

3. blijkens een behoorlijke staat van af
komst de leeftijd van 16 jaren hebben 
bereikt en die van 20 jaren nog niet 
hebben overschreden ( dispensatie van 
de leeftijdseis kan niet worden ver
leend); 

4. een verklaring op zegel opgemaakt 
overeenkomstig een bepaald model, 
waarbij ouders of voogd.en zich verbin
den de opleidingskosten terug te betalen 
in bepaalde gevallen; 

5. een verklaring van de politie omtrent de 
politieke gezindheid van de gegadigden. 

De cursus vangt aan op 3 Januari 1939. 
De aanvragen om toel&ting c.q. vergezeld 
van de hiervoren genoemde bescheiden, 
moeten uiterlijk ultimo November 1938 in het 
bezit zijn van het Hoofd van de Topogra
fische dienst te Weltevreden. 

Tot het bekomen van het bewijs van 
lichamelijke geschiktheid kunnen belang
hebbenden zich wenden tot den betrokken 
garnizoensarts clan we! den civielen of parti
culieren geneeskundige belast met de dienst 
der volksgezondheid, indien ter plaatse hun
ner inwoning geen garnizoen is gevestigd. 

De cursus duurt 3 jaren; de leerlingen 
warden bij overgang van het 1 e naar het 2e 
studiejaar tijdelijk belast met de waarneming 
van de betrekking van mantri topograaf en 
bij beeindiging van de cursus in vaste dienst 
opgenomen. 

Blijkt binnen 6 maanden na de aanvang 
van de cursus, dat een leerling onvoldoende 
ijver of aanleg bezit, clan wordt hij - zon
der terugbetaling van opleidingskosten -
van de verdere opleiding ontheven. 

De leerling~n worden z.n. door de zorg 
van de hoofden der boven genoemde brigades 
in kosthuizen ondergebracht. 

In het eerste studiejaar genieten de leer
lingen een toelage van f 0.50 per dag; als 
tijdelijk wnd. mantri topograaf ontvangen zij 
een maandelijkse bezoldiging van f 25.- . 

Bevordering tot de rang van mantri topo
graaf 1 e klasse en hoof dmantri topograaf 
heeft plaats bij het voldoen van de daaraan 
gestelde eisen van praktische geschiktheid, 
terwijl de benoeming tot hoof dmantri bovenp 
dien bij keuze geschiedt. 

Het beginsalaris van mantri topograaf le 
klasse en hoofdmantri bedraagt resp. f 45 . ...
en f 75.- per maand; de maximum trakte
menten zijn resp. f 90.- en f 115.- per 
maand. 

Voorshands wordt genoegen genomen met 
de indiening van ongezegelde sollicitatie.
brieven, terwijl voor de daarbij over te le.ggen 
bewijsstukken v.z.v. deze aan een zegelrecht 
zijn onderworpen, eveneens ongezegeld 
papier kan worclen gebezigd. 

De hierboven genoemde modellen zi jn 
mede aan ons bureau verkrijgbaar. 
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GEGEVENS BETREFFENDE DE OP
LEIDING VAN HET MILITAIRE 
OPNEMERSPERSONEEL VAN DE 

TOPOGRAFISCHE DIENST. 

De opleiding geschiedt bij de Fotogram
metrische brigade van de Topografische 
dienst te Weltevreden. 

De eisen voor toelating zijn: 

l. in het bezit zijn van het einddiploma van 
een mulo-school of een naar het oordeel 
van het Hoofd van de Topografische 
dienst daarmee gelijk te stellen diploma; 

2. lichamelijk geschikt zijn voor de militaire 
dienst; 

3. bij de aanvang van de opleiding de 
leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en 
die van 22 jaren nog niet hebben over
schreden ( dispensatie van de leeftijdseis 
kan riiet word en verleend) ; 

4. het verleggen van: 
a. zen geboorte-akte of, bij gebreke daar

van, een wettig stuk, waaruit de datum 
v.m geboorte en de geboorteplaats, 
bencvens de namen van den belang
hebbende en die zijner ouders vast
gesteld kunnen worden; 

b. een bewijs van goed gedrag, afgege
ven door het hoof d van plaatselijk 
bestuur der laatste woonplaats; 

c. een schriftelijke toestemming der ou
ders, voogden of verzorgers, gelegali
seerd door het hoofd van plaatselijk 
bestuur; 

d. een verklaring op zegel, opgemaakt 
overeenkomstig een bepaald model, 
waarbij ouders of voogden zich ver
binden de opleidingskosten terug te 
betalen in bepaalde gevallen; 

e. een verklaring van de politie omtrenl 
de politieke gezindheid van de ge
gadigden. 

De cursus vangt aan op 3 Januari 
1939. De aanvragen om toelating, ver
gezeld van de hiervoren genoemde 
bescheiden moeten uiterlijk ultimo No
vember 1938 in het bezit zijn van het 
Hoofd van de Topografische dienst te 
W eltevreden. 

Tot het bekomen van het bewijs van 
lichamelijke geschiktheid kunnen belang
hebbenden zich wenden tot den betrok
ken garnizoensarts clan wel den civielen 
of particulieren geneeskundige, belast 
met de dienst der volksgezondheid, in
dien ter plaatse van hun inwoning geen 
garnizoen is gevestigd. 

De cursus duurt drie jaren; de leer
lingen sluiten eerst bij overgang naar 
het tweede studiejaar een militair ver
band als soldaat 1 e klasse topograaf 
voor de tijd van zes jaren. Bij overgang 
naar het derde studiejaar warden zij 
bevorderd tot brigadier-topograaf om 
vervolgens na met gunstig resultaat 
beeindigde opleiding bij vacature al 
dadelijk tot sergeant topograaf te wor
den aangesteld; blijkt 6 maanden na de 
aanvang van den cursus, dat een leerling 
onvoldoende ijver of aanleg bezit, clan 
wordt hij --- zonder terugbetaling van 
opleidingskosten ,....... van de verdere 
opleiding ontheven. 

De leerlingen worden niet in de 
militaire kampementen gehuisvest, doch 
z.n. door de zorg van het hoof d der 
Fotogrammetrische brigade in kost
huizen ondergebracht. 

In het eerste studiejaar genieten de 
leerlingen een zakgeld van f 0.75 per 
dag; als soldaat lste klasse ontvangen 

zij een maandelijks traktement van 
f I 15.- en als brigadier topograaf van 
f 135.-. 

Voor de rang van sergeant-topograaf 
en de daarop volgende rangen van 
sergeant-maj oor-, adj udant.:.onderoffi
cier-, en burgerlijk ambtenaar-topograaf 
moet een examen met gunstige uitslag 
zijn af gelegd, waarna bij vacature be
vordering (benoeming) kan plaats 
hebben. 

Het beginsalaris van den sergeant 
topograaf bedraagt f 190.--- 's maands, 
de maximum traktementen zijn resp. 
f 295.---, f 340.---, f 390.- en f 450.--
voor de sergeanten-, sergeant-majoor-, 
adjudant-onderofficier-, en burgerlijk
ambtenaar topograaf. 

5. Voorshands wordt genoegen genomen 
met de indiening van ongezegelde solli
citatiebrieven, terwijl voor de daarbij 
over te leggen bewijsstukken v.z.v. deze 
aan een zegelrecht zijn onderworpen, 
eveneens ongezegeld papier kan warden 
gebezigd. 

De hierboven genoemde modellen zijn 
mede aan ons bureau verkrijgbaar. 

ELECTROTECHNISCHE OPLEIDING. 

Bij een bezoek aan de Electro Technische 
School, Djaga Monjet 2, Batavia-C. door 
enige hoofdbestuursleden van de K.O.B., 
kregen we de indruk, dat daar in korte tijd 
flinke vaklui gevormd worden. 

Gaarne staan we in ons orgaan clan ook 
een plaatsje af aan een woord van den Di
recteur dezer inrichting om op deze opleiding 
de aandacht te vestigen. 

Wat zullen onze zoons word en? ? ? 

Geneesneer! antwoorden sommige c:iuders, 
die zich daarbij clan duidelijk voor ogen 
stellen, dat er bepaalde eigenschappen van 
hoof d en hart worden vereist om dit sch one 
beroep te kiezen. Daarbij mag niet vergeten 
worden, dat de jaren van voorbereiding 
grate geldelijke offers zullen eisen. Die jaren 
van voorbereiding vormen een lange reeks: 
na de lagere school 5 jaar H.B.S. en 7 jaar 
Hogeschool. of 6 jaar A.M.S. en 7 jaar 
Hogeschool. Nemen we aan, dat de lagere 
school op een leeftij d van 14 j aar doorlopen 
is, clan is zoonlief, op 27 jarige leeftijd gereed 
om de gemeenschap te gaan dienen en in 
zijn eigen onderhoud te voorzien. Alles moet 
clan ZEER VLOT verlopen of er komen 
nog enige jaren bij en verder moet nader 
blijken, dat de praktijk van het ambt van 
geneesheer den betrokkene ,,ligt". Het aantal 
risico' s, <lat men, deze rich ting kiezende, 
voor zijn zoon neemt, is talrijk. 

Mr. in de Rechten of Ingenieur zullen 
sommigen zeggen; bij deze beide richtingen 
is de tijd van voorbereiding gemiddeld 2 of 
1 jaar korter. Bijzondere aanleg in talen en 
wiskunde dienen zich hier aan als onafwijs
bare eisen. Het aantal risico's wordt nog 
vermeerderd met een van bijzondere betekenis 
n.l. het overvoerd zijn van de arbeidsmarkt 
met deze krachten; aan de financiele draag
kracht der ouders worden eveneens zeer 
hoge eisen gesteld en bovendien moeten de 
ouders zelf lange jaren geschikt voor de 
arbeid blijven of zich behoorlijk tegen over
lijden en ongeschiktheid tot werken ver
zekeren. 

Na de lagere school nog 5 jaar een 
gouvernements-technische school bezoeken 
en de kans op een werkkring is behoodijk. 

Een zeer directe opleiding als electro
monteur geeft de E.T.S. 

De ELECTROTECHNISCHE SCHOOL 
op Djaga Monjet te Batavia-Centrum, uit
gaande van de Stichting voor gespecialiseerd 
technisch onderwijs. geef t in niet meer clan 
TWEE JAAR een opleiding, die reeds in 
de praktijk bewezen heeft deugdelijk te zijn. 
Ook direct na het met vrucht doorlopen der 
lagere school, is door onze Stichting voor een 
aansluitende opleiding gezorgd. Deze jongens 
kunnen dus op 16-18 jarige leebjd reeds de 
gemeenschap dienen en in hun eigen onder
houd voorzien en clan hebben ze ~un gehelt> 
verdere ]even om er door ijvPr en plichtsbe
trachting te komen. Als we het eens van de 
materiele kant bezien, clan mogen we we! 
zegg,en: niets betaalt zo goed clan: JONG 
BEGINNEN. In vele beroepen is men in 
Indie op 45 jarige leeftijd uitgediend. Op 
Sumatra, en in de buitengewesten in het al
gemeen, neemt men geen mensen ouder clan 
30-35 jaar in dienst. Het wach~wobrd is dus 
ook voor die streken: JONG BEGINNEN. 

Wie een goede theoretische, doch vooral 
PRAKTISCHE BASIS gecl.urende: zijn op, 
leiding heeft gelegd, kan in de gang van een 
technisch bedrijf onmisbaar warden en verder 
komen. · 

INGEKOMEN. 

Uit lndie: 
We mochten het programma voor de cur

sus 1938-'39 ontvangen van Gouvernements 
Lyceum en A.M.S. (afd. B) J. P. Coenplein 
11, Malang. Rector (Directeur): Ir. E. J. G. 
Schermerhorn. 

Uit Nederland: 
Prospectus werd ontvangen van de Wil

helminaschool, de kweekschool voor vroed
vrouwen van de R.K. Vereniging. ,,Moeder
schapszorg" te Heerlen. Directeur G. J. 
Lubl;>ers. 

Aan de school wordt opgeleid voor 
vroedvrouw, kraamverpleegster en kraam
verzorgster. Toelating voor de vroedvrouwen
opleiding na vergelijkend examen voor meisjes 
tussen 19 en 26 jaar. 

De studie duurt 3 jaar. Schoolgeld ge
durende deze 3 jaar f 330.---, f 280.-- en 
f 230.- plus f 50.--- voor bewassing. 

Prospectus mochten we ontvangen van de 
Rijkskweekschool voor onderwijzers en on
derwijzeressen, Koningin Emmakade 36, 
· s-Gravenhage. Directeur L. Dronkers. 

Afdeling A leidt op voor de akte LO. en 
voor de bevoegdheden voor Handenarbeid 
en voor Nuttige Handwerken voor meisjes. 
Af de ling B is de opleiding voor de Hoof d
akte. Het schoolgeld bedraagt 2 / 3 van dat 
van een Rijks H.B.S. 

We ontvingen het programina van de 
Kath. Montessori-opleiding, Groesbeekseweg 
27, Nijmegen. 

Toelatingsleeftijd 19 jaar; vooropleiding 
U.L.O. en liefst de Frobelakte bezitten. 
Cursusduur 2 jaar. 

Prospectus werd ontvangen van het ln
stituut voor Historische leergangen, Zuider 
Amstellaan 194, Amsterdam-Z. Deze curs us 
staat onder leiding van Dr. Jan Romein en 
Dr. J. F. Niermeyer en leidt op (s<;hriftelijk
mondeling) voor de akte M.O. Geschiedenis, 
K VIII. De opleiding duurt ·4 jaar. Voor het 
afleggen van dit (en andere) M.0.-examens 
zijn bepaalde getuigschrif ten no dig. 

( 



Prospectus werd ontvangen van het St. 
Canisius-college, een inrichting voor bijzon
der hoger en middelbaar onderwijs te Nij
megen, Berg en Dalscheweg 81 . De cursus 
om vat twee af de'lingen, Gymnasium en 
Hogere Burgerschool 5-j .c. A en B. 

Kostgeld internaat f 460.- per jaar. 

<1ntvar'1gen werd een lijst van geslaagden 
van dit jaar van de schriftelijke cursus voor 
Duits L.O. van E. v.d. Gaast, Oude Sche
veningschemg 124, Scheveningen. 

Uit het Buitenland: 
PrC')Spectus werd ontvangen van Instituut 

Le Rosey te Rolle aan het meer van Geneve. 
Dit internaat is voor Prot. en Kath. jongens 
van 10-19 jaar bestemd. In de zomer is de 
school in Rolle gevestigd en vanaf eind 
November tot eind Maart in Gstaad. Kost
prijs 6000 Zwitserse francs per jaar. 

ABONNEMENTEN WERDEN 
') GENOTEERD VOOR: 

) 

C.F.B. te B.; E.B. te S.; K.S .B. te M .; 
J.V. fe T. ; F .S. te K.S. ; 

BIJDRAGEN: 

Mgr. H.M.M. te P. , bijdrage ineens f 5.
G.D.G. te B., bijdrage ineens . . . . .. .. 5.
K.O.B . afd . M., bijdrage 1938-'39 ,, 10.
K.S.B. te M., bijdrage 1938-'39 . . .. . . 2.
U.P. te B., bijdrage Sept., Oct. 1938 ,, 5.
S.A.K. te R,, bijdrage Sept., Oct. '38 2.
F.S. te K.S .. bijdrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.50 
A v.d. K. te B., bijdrage Oct., Nov., 

Dec . 1938 ...... . .......... .. .... . ...... ,, 3.-
U .N. te B., bijdrage October 1938 .. 5.-

Noam· 
f.ldres: Z4 

VRAGENRUBRIEK. 

In dit gedeelte van het blad worden alleen 
die vragen opgenomen, die van algemeen 
belang kunnen zijn. 

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

1. J uist te adresseren: aan het Studievoor
lichtings Bureau van de K.O.B., Tosari
weg 51 , Batavia-C. 

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

3. Postzegel voor antv,roord in te sluiten . 
( Inlichtingen worden evenwel gratis 
verstrekt). 

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

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

A. H. te B., 
vraagt of iemand, die hier in Indie de 

onderwijzersakte behaald heeft, hiermede in 
Holland benoemd kan worden. 

Volgens de concordantie zijn deze akten 
hier en in Holland behaald, volkomen gelijk
waardig. 

Dit jaar correspondeerde ik hierover met 
de !nspectie in Holland en met meerdere 
kweekschooldirecteuren. Die gaven hierove1 
ook hetzelf de bescheid; ze konden evenwel 
geen voorbeelden aangeven van geplaatste 
sollicitanten. 

De Directeur van een kweekschool hier in 
Indie kon echter meerdere jongelui noemen, 
die in Holland in betrekking zijn. 

(ook vetkt:iJtlbda'c or aef lntaliu1) 
UlCOBERG . .Rid. Kantoormachines. Batavia. 
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H. J. E . te B., 

vraagt, welke lectuur ' t meest geschikt is 
om zich op de hoogte te stellen van de 
regelingen voor Gemeenteraden, Plaatselijke 
fondsen e.d. 

Om enig inzicht te krijgen in de samen ... 
stelling, inrichting, enz. van Gemeenteraden 
e.d. lichamen zoudt U kunnen aanschaff en 
Indische Burgerschapskunde door P. Tromp. 
Hier vindt U alles bij elkaar op dit gebied 
en in voor ieder Ieesbare taal. Het door
werken van de diverse ordonnantien is 
minder aangenaarn in verband met de in 
dergelijke stukken gewoonlijk gebruikte taal. 
Indische Burgerschapskunde is uitgegeven 
bij J. B. Wolters, Scottweg 5, Batavia-C. 
De prijs van dit boekwerk is aanmerkelijk 
verlaagd. Het kost thans f 3.90. 

Voor Plaatselijke fondsen en de daaaraan 
verbonden werkzaamheden zou ik U willen 
aanraden een werkje aan te schaffen over 
Kameralistische Boekhouding . Een niet te 
moeilijk boekje hiervoor is dat van Joh . 
Bouwman: De kameralistische boekhouding . 
Uitgave Oikhooff. Hilversum a f 1.25. Elke 
boekhandel zal U hier we] aan kunnen 
helpen. 

B. N . te B. , 
vraagt gegevens omtrent een avondcursus 

voor de opleiding voor het Mulo-diploma te 
Batavia-C. 

Deze cursus zou onder leiding van den 
heer Poldermans in Augustus 1938 beginnen. 
als er voldoende deelnemers waren. Doordat 
zich echter te weinig deelnemers hadden 
aangemeld, is deze cursus niet doorgegaan . 
Misschien wordt het volgend jaar weer een 
poging gedaan om tot een dergelijke cursus 
te komen. 

Probeer een week gratis 
een Royal. * Zendt ons 

nevenstaande bon. 

I ' 

I 

I • 
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HOOFDKANOOR: 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. 1 996 

Stenografie ,,Grootet:c7 N ederlands en Modern e T alen. 

Machineschrijven'.J T alen'.J H andelscorrespondentie'.J Boekhouden. 

Recla1ne-Tekenen'.J Boomzaken. 

0 nder dezelfde Leiding : 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" 

V oor schriftelijke lessen in: 

Boekhouden7 T alen'.J Handelscorrespondentie'.J Mulo A, £en

voudige Handels-opleiding, Kleinambtenaar8examen, Stenogra{ie. 

'-, ' • , • ~ ' • ' • • I ~ ' • • ' - . ' . .. . ~ . - . : . '\ ;. .. ',, 

GROOT KLOOSTER 
Noordwijk 29 - Batavia-Centrum 

INTERNAAT EXTERNAAT 

T weejarige Vakschool voor Meisjes 
M. U. L. 0. voor Meisjes 

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

kerkweg (Gondangdia) 
H. C. S. Mariaschool 

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

DE OVERSTE. 

L 

Steno 
MULO-BEVOEGDHEID (Mond. en Sehr.) 

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

Laan Canne 36 - Batavia-Centrum - Tel. WI. 408 

H A N D E LS K E N N I S l. 0. Sch rift e I ij k e o p I e i d i n g 
CURSUS-BOS DJOKJA 

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

li£LECTROTECHNISCHE SCHOO~ 
Opgericht 1931. Djaga Monje! 2 - Batavia-C. (t e l. 73 2 J1WI.) 

(lnrichting voor E.lectrotechnisch Ambachtsonderwijs) 
Besluit v. d . Oirecteur van 0. & E. van 25 Mei 1935 

No. 16173/B. 

Gesubs idieerd door de Stadsgerneente HATA 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 en N EDER LANDS (opleiding A) . 
Voor H.B.S. & Mulo abiturienten, opleiding B. 

Prospectus bij aanvraag gratis. 
Vraagt inlichtingen bij den Directeur. 

~ANVANG NIEUWE CURS US: t FEBRUARI .1 

P. M. TAMSON h 
l~IEUWSTRAAT 7-9 - 's-GRAVENHAGE 

TELEFOON 112533 

Demonstratietoestel voor de 
wetten van Ohm, Kirchhoff en Joule. 

comp le et met 5 weerstanden f 47 .50 

Brochure gratis op a a nvrage. 
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