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MEDEDELJNGEN. 

Ons orsaan gaat een nieuwe jaargang 
tegemoet. Met tevredenheid kunnen we op 
het afgelopen jaar terugzien. Het doel, dat 
we ons met het uitgeven van dit blad voor 
ogen stelden, menen we wel bereikt te 
hebben. Et;1 met vertrouwen en vol moed 
beginnen we clan ook aan de tweede jaar
gang. 

Wa) het financiele gedeelte betreft, mogen 
we ook niet ontevreden zijn. Wel vergt de 
uitgave van he.t orgaan elke maand heel wat 
voor onze financien. Gelukkig echter kon ons 
bureau, zij het soms met moeite, stee·ds het 
nodige bijeenbrengen. We verwachten, dat 
in den loop van het tweede jaar de zorgen 
wat verlicht zullen worden. 

De bureau-inkomsten worden verkregen 
uit: 
1. bijdragen ineens, 
2 , regelmatige bijdragen, 
3. abonnementen op Studi~voorlichting, 
4. advertenties. · 

Wie bezorgt onis een of meer van d e·ze 
financiele hulpbronnen? 

· Vriendelijk verzoeken we onze abonne' s 
ons het abonnementsbedrag a f 2.
voor de nieuwe jaargang t•e willen doen 
toekomen. 

V oor zover de voorraad strekt, is de eerste 
jaargang verkrijgbaar tegen een bedra_g van 
f 2.50. Ingebonden zijn ze besch1kbaar 
a f 3_,_,, 

Ter kennismaking werden de nummers 
van de eerste jaargang zoveel mogelijk gratis 

, verspreid. Dit vordert echter veel van onze 
f inanciele krachten. Gaarne maken we de 
lezers die ons orgaan gratis ontvangen, erop 
attent dat ze een goed werk doen door ons 
burea~1 door een abonnement of bijdrage te 
steunen. 

,, Wie helpt ons aan: 

1. Het nummer van Januari 1938 van 
Studievoorlichting? (No. 4, eerste jaar-
gang). 

2. De exame.nopgaven voor Boekhouden 
M.O. van het jaar 1936? (Deze opgaven 
zijn bij de officiele instanties niet meer 
verkrijgbaar). 

'(OELATING VAN MULO-ABITURIEN
TEN TOT DE VIERDE KLAS DER 

KONING WILLEM III SCHOOL. 

Voor de curst.i'sjaren 1938/1939 en 1939/ 
1940 kunnen mulo-abiturienten in het bezit 
van · het B-diploma met Frans en Duits en 
mede van een verklaring van den betrokken 
Mulo-Directeur, de sc~oolvergadering ge
hoord, waaruit blijkt, dat de bezitter geschikt 
wordt geacht voor het volgen van het onder
wijs in de 4e klasse enet Hogere Burger-· 
school met 5.-jarige cursus afdeling B, als 
toehoorder in alle vakken worden toegelaten 
tot de vier.de klasse, mi ts zij: 
1. Op het Mulo-eindexamen minstens een 

6 (zes) voor de vakken Nederlands, 
Algebra en Meetkun.de hebben behaald; 

2. Een mondeling en schriftelijk examen 
afleggen in Goniometrie, Grafische voor
stellingen, Schei- en Natuurkunde ten 
overstaan van leraren der H.RS. met 
zodanig resultaat, dat in de vergadering 
van den Directeur en examinatoren geen 
bezwaar rijst tegen hun toelating als 
toehoorder . in alle vakken. 

De exan~enstof voor het bedoelde toela
tingsexamen omvat voor: 

Goniome.trie: de goniometrie van de enkele 
hoek. Grafieken van sinus, cosinus, 
tangens en cotangens. Gebruik van de 
directe taf els der goniometrische verhou
dingen en van de taf els voor haar 
logarithmen in vier decimalen. Toepassing 
van de goniometrie op de rechthoekige 
driehoek. 

Grafische voorstellingen: Grafische voor~teI
lingen der ·functies: 
y = ax + b en y = ax2 + bx + c. 

Scheikunde: Fundamentele scheikundige ver
schijnselen, eigenschappen van enige 
):>elangrijke elementen en verbindingen, in 
het bijzonder oxyden, zuren, basen en 
zouten. Eenvoudige quantitieve wetmatig
heden. Formules en vergelijkingen. 

Toelichting: Het ontwerp leerplan voor 
Scheikunde in de 3e klasse der H.B.S. 
duidt de te behandelen stof aldus nader 
aan: 
I. Uit Bokhorst dee! I: de hoof dstukken 

I, II, III, IV, V. IX, XI en XII. 
2. Uit Bokhorst deel II: zuurstof, ozon, 

waterstof, verbindingen van waterstof 
en zuurstof, chloor, verbindingen van 
chloor, broom, verbindingen van 
broom, jodium, verbindingen van jo
dium, fluoor, verbindingen van fluoor, 
stikstof, verbindingen van stikstof met 
waterstof, verbindingen van stikstof 
met waterstof en zuurstof -en damp
kringslucht. 

D1 uk. S111its, Ba.t.-C'. 

Natuurkunde: (voor het examen 1938): 
Inleiding: materie, natuurkundige ver.
schijnselen, metingen, krachten, vloei
stoffen en gassen, warmte; 
(voor het examen 1939 en volgende jaren) 
bovendien nog: geometrische optica, in
leiding magnetisme, electro-statica en 
electrische stromen. 

T oelichting: Uit het leerboek van Door- . 
nenbal en Nijhoff, 4e druk 1937, deel I 
kan worden overgeslagen: par. 2. b, c, 
d ,_., 7 a ,_. 8 ,_. 11 ,_,· 13 c en cl ,_., 1 7 
a en b (hiervoor in de plaats eenvoudig 
vermelcfen: de resultante van twee even-· 
wijdige gelijkgerichte krachten is --) 
,_. 19 ,_. 20 ,_. 25 b ,_., 26 c ,_. 28 b, c, 
d, e, £ ,_. 32 b ,_., 33 b ,_. 35 c --- 36 b ,_., 
37 (hiervoor in d.:: plaats korte vermel
ding, dat de wet geldt voor gassen) ,_., 
40 a en c ,_., van par. 4 1. niet behandelen 

I .} Lt~ = Lt1 1 
( 1 + 2) ( t 2 --- t 1 ) 

42 slot vanaf ,,analoog" ,....., 44 ,_., 45 ,_., 
46 ,....., 47 ,_. 48 b vanaf ,,doordat" ,_., 
48 c vanaf ,,om in te zien" ,_., 49 c het / 
niet vet gedrukte ,....., 50 --- 51 vanaf ,,ze 
wordt als volgt afgeleid" ,_., 52 ,_., 53 
,....., 55 b ,_. 56 ,_., 58 ,_., 59 ,....., 60 ,_. 62 
alleen vermelden, dat Boyle en Gay Lus
sac gelden) ,_. 64 ,__ 66 e ---67 ,_., 68 b 
,_. 69 c en d ,_., 70 ,_., 71 b en verder 
tot 72 tot en met 118. 

Toegevoegd moet warden: Arbeid = 
kracht X weg -- Eenheid van arbeid 
KGM. Bij hefboom en hydr. pers geen 
arbeidswinst. 

Uit Doornenbal en Nijhoff, tweede druk 
1936, deel II kan worden overgeslagen: 

par. 1 tot en met 32 ,_., 37 ,_., 40 c ,....; 
42 en 43 virtueel voorwerp ,....., 45 b, c, d 
,_., 49 c, d, e (opmerking: n12 X n23 X 

fl 'd . v. l 
n 31 = a e1 en Ult n1 z = V 2 ; 
dit laatste voorlopig zonder bewijs) ,_., 53 
,_., 54 ,_., 55 ,_., 58 vanaf ,.uit de formule" 
,....., 59 ,....., 64 ,_., 69 b. c, d ,_., 70 - 71 
en de rest. Dus· behandelen tot par. 72. 
Lichtsnelheid. 

OPLEIDING APOTHEKERS
ASSISTENT. 

De opleiding voor apothekers-assistent ( e) 
heeft plaats in de Gouvernements C.B.Z. te 
Batavia, Semarang en Soerabaia. Als leider 
van deze cursussen met semi-off icieel karak.
ter. treden op de Hoofden van de resp. 
Gouvernements C.B.Z. apotheken. 

Tot deze cursussen worden jongens en 
meisjes van elke landaard toegelaten, die in 
het bezit zijn van een diploma Mulo-B of 
een daarmede gelijkwaardig diploma. Een 
diploma H.B.S.-3j. geeft dus evenals een 
bewijs van overgang van de 3e naar de vierde 
klas van een H.B.S.-5j. recht om tot deze 
c,ursussen toegelaten te worden. Het nieuwe 

.. 
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Mu1o-diploma C zal straks ook dit recht 
hebben. Van deze toelatingseisen wordt 
gewoonlijk niet afgeweken, omdat het aap.tal 
candidaten steeds zeer groot is. In verband 
met de drukke werkzaamheden van de cur
susleider wordt gewoonlijk s1echts een be
perkt aantal leerlingen tot de cursussen 
toege1aten. . 

De cursus duurt 2 jaar en hij begint ge
woonlijk op een nader te bepalen datum in 
de maand Augustus van elk jaar. 

Men client zich hiervoor mondeling of 
schriftelijk aan te meld en bij het Hoof d van 
de Gouvernements C.B.Z.-apotheek in Ba
tavia, Semarang of Soerabaia. 

De aanmelding moet plaats hebben in de 
rnaand Mei of Juni; in elk geval zo vroeg 
mogelijk v66r 1 Augustus en men h~eft daar
bij over te leggen het diploma en de cijfer
Jijst. Met afschriften hiervan kan echter ook 
volstaan worden. 

Wat de kosten van de opleiding betreft, 
zij verme1d dat op de Bataviase cursus het 
schoolgeid f 25.- per maand bedraagt. De 
1eerlingcn moeten zelf de benodigde boeken 
en leermiadelei'l. aanschaff en; de kosten hier
van zijn voor de gehele cursustijd · ongeveer 
f 60.----. 

Op de Semarangse cursus zijn deze be
dragen: f 30.,....., per maand aan cursusgeld 
en f 60.,....., voor leermiddelen. 

Vermindering van schoolgeld wordt niet 
toegestaan. 

Aan de Bataviase cursus is voor kinderen 
van min- of onvermogende ouders of voor 
kinderen, die in een tehuis worden opgevoed, 
vermindering van schoolgeld mogelijk {tot 
f 15·.- per maand). 

Echter pas drie maanden na de aanvang 
van de cursus, omdat alleen ijverige en goede 
1eerlingen hiervoor in · aanmerking kunnen 
komen. 

Voor kosthuizen dienen de leerlingen zelf 
te zorgen. 

Aan deze cursussen wordt onderwijs ge
geven in de vakken Natuur- en Scheikunde 
( organische en anorganische), Pharmacog
nosie, Galeinica, Theoretische en praktische 
Receptuur, Latijn, Plantkunde, Bacteriologie 
en de leer der medische Instrumenten. 

De praktijk der lessen heeft plaats in de 
C.B.Z.-apotheek. 

Diplomabezitters kunnen een werkkring 
vinden in een particuliere apotheek; ze kun
nen als assistent werken bij een arts of bij 
het Gouvernement. Ook kunnen ze zich een 
-zelf standig bestaan aanschaff en in een 
drogisterij. · 

Bij het zoeken naar een betrekking wordt 
vaak hulp verleend. De p1aatsingskansen 
schijnen vrij goed te zijn. 

Het eindexamen is een staatsexamen. Het 
examen wordt tweemaal per jaar afgenomen, 
schriftelijk en mondeling. Het mondeling- en 
het -praktijkexamen heeft uitsluitend te Ba
tavia-C. plaats. 

HOLLANDSE SCHOOL TE 
MONTREUX-CLARENS. 

De Julianaschool, gevestigd in de villa's 
Dubochet 1 en 3 te Montreux, is de enig~ 
school in Zwitserland, die bij Koninklijk 
Besluit van 9 October 1931 No. 36, erkend 
is als N ederlandse school. 

Aan de school is een Frans internaat ver
bonden. De leiding van school en internaat 
berust bij Dr. en Mevr. Valdner. 

Het doel, dat bij het oprichten der school 
heeft voorgezeten, is: aan Nederlandse leer
lingen verblijf te Montreux mogelijk te 
maken, zonder dat ze daardoor een of meer 
jaren achter raken in hun school-carriere. 

Aan de school is ervaren Hollands personeel 
verbonden. 

Deze lagere school is een zes-klassige 
evena1s de lagere scholen in Nederland en 
ze werkt met een compleet Nederlands 
programma. De cursus duurt van 1 Septem
ber tot 15 Juli. De tweede helft van Juli en 
de hele maand Augustus brengen de leer
lingen in de bergen door. 

Het is mogelijk extern te zijn. Voor externe 
leerlingen bedraagt het schoo1geld 50 .francs 
(Zwitserse) per maand. Voor interne leer-
1ingen wordt bovendien een bedrag van frs. 
150-200 per maand berekend, afhangende 
van de leeftijd. Over de maand Augustus 
wordt geen schoolgeld betaa1d. V oor het 
verblijf in de bergen gedurende de zomer
vacantie wordt frs. 250 per maand in reke
ning gebracht. Een Zwitserse franc kan men 
op ongeveer 42 cent stellen. 

Aan de school bestaat gelegenheid tot 
opleiding voor de H.B.S. en ook voor Ne
derlandse en Zwitserse ·Gymnasia. 

Het Bestuur van de Hollandse club voor 
Montreux en Omstreken verschaft meer 
gedetailleerde inlichtingen, terwijl de Com
missarisse van het bestuur, Mejuffrouw M. 
Stork, die tevens Directrice is van het 
,,Bureau de renseignements Hollandais", 
kosteloos alle medewerking verleent voor het 
huren van flats, huizen, chalets, enz. 

Inlichtingen kunnen verder ingewonnen 
worden bij de Directie van de school en bij 
de Directie van de Carpentier Altingstichting 
te Batavia-C. 

De adressen van de C.A.S.-Directie zijn: 

Voorzitter: Prof. Mr. Jb. Zeilemaker J zn., 
Hoogleraar aan de R.H., Mampangweg 
28, ·Batavia-C., tel. Vil. 5302. 

Secretaris: Mr. Z. H. Carpentier Alting, 
Madioenweg 4, Batavia-C., tel. WI. 1098. 

Adjunct-secretaresse: Mevr. Fromberg-Pyt
tersen, Timorweg 9, Batavia-C., tel. WI. 
2397. 

GEWIJZIGDE INDELING DER BONDS
EXAMENS IN HANDELSCOR

RESPONDENTIE. 

Voorbereidend examen Nederlandse 
Handelscorrespondentie 

(A-diploma). 
Het examen wordt gesplitst in 4 onder

delen: 
a. Dictee: Tijd 30 minuten. 

Speciaal voor dit examen zal bij de 
samenstelling van het dictee bijzondere 
aandacht worden besteed aan de werk
woordelijke vormen. 

b. Brieven en telegrammen: 
bestaande uit 3 a 4 brieven en 2 eenvou
dige telegrammen. 
Tijd per brief: 30 minuten 
Tijd per telegram: 15 minuten. 

c. Zinnen: 10 Handelstechnische woorden 
( eenvoudig). 
Tijd 1 Y4 uur. 

d. Circulaire en Advertentie: Tijd 1 uur. 
Het examenwerk voor deze onderdelen 
wordt afzonderlijk verstrekt en ingeno
men. 

Het examen kan, zoals tot heden geschied
de, in de morgenuren worden afgenomen. 

Voorbereidend examen EngelSe 
Handelscorrespondentie 

(A-diploma). 
Het examen wordt gesplitst in 4 onder

delen. Het werk voor elk onderdeel wordt 
afzonderlijk verstrekt en ingenomen. 

Het wordt bij voorkeur af genomen in de 
morgenuren. 
a. Dictee: Tijd 30 minuten. 

b. Brieven en telegrammen: 3 brieven en 2 
eenvoudige telegrammen. 
Tijd per brief: 30 minuten 
Tijd per telegram: 15 minuten. 

c. Zinnen: 10 Zinnen, bij de samenstelling 
waarvan bijzondere aamdacht zal worden 
besteed aan niet te ingewikkelde gram
maticale en handelsidiomatische moeilijk
heden. 
Tijd I uur 15 minuten. 

d. Vertaling Engels/Nederlands: Een niet 
te moeilijk stukje proza. 
Tijd 1 uur en 15 minuten. 

Praktij kexamen N ederlancJ.ge 
Handelscorrespondf'ntie 

( B-diploma). 

Het examen wordt gesplitst in 5 onder
delen: 
a. Dictee: Tijd 30 minuten. 
b. Brieven en telegrammen: bestaande uit 

3 a 4 brieven en 2 telegrammen. 
Tijd per brief: 30 minut !n. · 
Tijd per telegram: 15 minuten. 

c. Circulaire en Advertentie: Tijd 1 uur. ·: 
d. Zinnen: L.O. Handelstechnische woorden. 

Tijd: l Y4 uur. 
e. Opstel: Een keuze uit 4 onderwerpen, 

waarvan minstens 2 ontleend zijn 3an een 
onderwerp uit de handelskennis. 
Ter afwisseflng kunnen nu en clan drie 
of vier punt.en of kwesties ibeknopt ter 
behandeling worden opgegeven. 

In afwijking van de tot heden gevolgde 
wijze, wordt het werk voor elk onderdeel van 
het examen afzonderlijk verstrekt en ingeno
men, zodat de candidaat dus niet meer het 
gehele wetk in eens ontvangt. .Bovendien 
wordt het examen in twee etappes afgelegd: 

a., b. en c. in de morgenuren. 
d. en e. in de avonduren. 

Praktijkexamen Engelse, Franse, Duitse, 
Maieise en eventueel Spaanse 

Handelscorrespondentie 
( B-diploma). 

Het el!'.amen wordt gesplitst in 5 onder
delen. Het werk voor elk onderdeel wordt 
af zonderlijk verstrekt en ingenomen. 

a. Dictee: Tijd 30 minuten. 
Het voorlezen van het dictee geschiedt 
door een bevoegd leraar. 

b. Vertaling Nederlands/Engels: Tijd 1 Yz u. 
c. Vertaling Engels/Nederlands: Tijd lYz u. 
d. Brieven en telegrammen: bestaande uit 

3 a 4 brieven en 2 telegrammen. 
Tijd per brief: 35 minuten. 
Tijd per telegram: 15 minuten. 

e. Zinnen: 8 Zinnen. Tijd lYz uur. 

Het examen wordt af genomen in twee 
etappes. 
a., b. en d. in de morgenuren 
c. en e. in de avonduren. 
Het opstel is derhalve bij deze examens 
vervallen. 

De Redactie van het maandblad voor 
Handelsonderwijs meent, dat met deze 
besluiten, waardoor meerdere uniformiteit is 
verkregen met de in Nederland af gen omen 
examens voor deze vakken, een belang~ijke 
schrede voorwaarts is gedaan. Speciaal door
dat thans regelmatig gelegenheid zal bestaan 
de examens voor andere vreemde talen clan 
Engels op lndische bodem af te leggen, ter
wijl het extra-opstel (hetwelk ook in Neder
land niet wordt gevraagd) verviel, is aan 
het belang der examencandidaten thans in 
elk opzicht tegemoet gekomen. 

De Bond is met deze besluiten (waaruit 
voorlopig wellicht belangrijke fmanciele 
offers zullen voortvloeien) oprecht geluk te 
wensen. 



AKTE KENNIS VAN DE 
KLEINHANDEL. 

De examens voor de akte kennis van de 
kleinhandel wordeq in hun oude vorm niet 
meer af genomen. 

De nieuwe akte is slechts te behalen door 
de leerlingen van de openbare Klein
Har.?dekl.1¥.'sus te Batavia ( gebouw der 6e 
Openbare Lagere school te Batavia-C., 
Goenoeng Sahari) . 

Er bestaa slechts een Klein-Handekursus, 
(r.t.l. die hiervoor genoemd te Batavia-C.), 
die opgeltjde Inheemse krachten (K.S.'ers en 
Normalisten) ~ekwamen voor hun toekomstig 
werk 1ian openbare- en gesubsidieerde klein
handelsscholen. Het aantal dezer laatste 
inrichtingen is nog gering, n.l. 6 openbare 
op Java, 8 openbare in de Buitengewesten 
en 5 bijzondere op Java. 

Zowel de Klein-liandelscursus te Batavia 
als de genoemde Kleinhandelsscholen be.., 
vinden z?ch ,,flvvat de te behandelen leerstof 
betreft, nog in het stadium van proefneming . 

°De Kleinhandelscursus te Batavia duurt 
10-12 moan den,, 
) Aanvang 1 Augustus. Door bijzondere 
omstandigheden wordt dit ook we! 1 October. 

Inheerllse opgeleide leerkrachten ( K.S.' ers 
en Normalisten), die voor zover ze voor het 
openbaar onderwijs bestemd zijn, warden 
aangewezen door den betrokken inspecteur 
van het Inlands Onderwijs. Voor zover het 
gesubsidieer·de onder'f<'ijs betref.t, geschiedt 
de aanwijzing door het betrokken school
bestuur. 

Zij, die voor deze opleiding in aanmerking 
wensen te komen, kunnen zich tot boven
genoemde 1hstanties wenden. 

Nu eens wordt er een curs us voor can
didaten van Java, clan weer een voor can
didaten uit de Buitengewesten georganiseerd. 

Op 1 Augustus. '38 is een cursus voor .de 
Buitengewesten geopend. Op 1 October 38 
zal er ook nog een voor Java begonnen 
warden .. De laatste voor leerkrachten werk
zaam aan Openbare en gesubsidieerde 
scholen. 

Het ligt in de bedoeling gedurende het 
schooljaar '38-'39 geen cursus te openen, 
<loch de voorlopige resultaten van de reeds 
bestaande Kleinhandelsscholen na te gaan. 

Zij, die deze cursus doorlopen hebben, 
kunnen in aanmerking komen voor benoeming 
aan een kleinhandelsschool, toelage f 7.50 
s maands. 

" 
EXAMEN TER VERKRIJGING VAN 
EEN AKTE VAN BEKWAAMHEID IN 

DE LOCALE ADMINISTRA TIE IN 
NEDERLANDSCH-INDIE. 

Vanwege de vereniging voor Locale Be
bngen te Semarang wordt jaarlijks de 
gelegenheid gegeven tot het afleggen in 2 
gedeelten van een examen ter verkrijging 
van een akte van bekwaamheid in de Locale 
Administratie in Nederlandsch-Indie. 

Het Bestuur der Vereniging bepaalt jaar
lijks wanneer en waar het examen zal plaats 
hebben en maakt een en ander tijdig bekend. 
) lndien in een bepaald jaar zich minder clan 
4 candidaten voor het examen aanmelden, 
kan het Bestuur der Vereniging bepalen, dat 
in dat jaar geen examen zal warden afge
nomen, met dien verstande echter, dat ten
minste eenmaal per twee jaar ongeacht he~ 
aantal candidaten dat zich heeft aangemeld. 
de geleg,mheid wordt gegeven het examen 
af te leggen. .. 

De examens warden niet op een vast t1Jd
stip afgenomen, als regel echter in de maand 
J uni. 

. Het schriftelijk gedeelte in de woonplaat:; 
van den candidaat, indien daar een zelf stan
dige gemeenschap zetelt, anders ~p de naast
bij gelegen plaats, die aan die eis voldoet. 
Het mondeling gedeelte als reg.el te Se
marang. 

Tot het afleggen van het 1 e gedeelte van 
het examen warden uitsluitend toegelaten 
zij, die tenminste een jaar praktisch werk
zaam zijn geweest op een Secretarie van een 
autonome gemeenschap en tevens: 
a. met goed gevolg hebben af gelegd het 

eindexamen van een school voor Meer 
Uitgebreid Lager Onderwijs in N~der
landsch-Indie; 

b. gerechtigd zijn tot het volgen van alle 
lessen in de vierde klasse van een hogere 
burgerschool met vijf jarige curs us, gym
nasium of lyceum in Nederlandsch-lndie 
of in Nederland. 

c. in het bezit zijn van een diploma, waar
varl de waarde naar het oordeel van de 
examencommissie is gelijk te stellen met 
een der genoemde eisen sub a en b. 

Tot het afleggen van het tweede gedeelte 
van ·het examen warden uitsluitend toege
laten zij, die het le gedeelte van het examen 
met goed gevolg hebben af gelegd. 

De aanmelding voor deze examens client 
te geschieden bij den secretaris van de 
examencommissie ( Postbus 38, Semarang) . 

Voor het afleggen van het examen is aan 
de Vereniging een examengeld verschuldigd 
bedragende f 15.--- voor het le gedeelte en 
f 10.--- voor het 2e gedeelte. 

Het examengeld wordt overgemaakt aan 
den Penningmeester der Vereniging op tijd 
en wijze door de Examencommissie bekend 
te maken. Bij niet-tijdige betaling wordt de 
toegang tot het examen geweigerd. 

Terugbetaling van gestort examengeld 
ingeval van niet-deelneming aan het examen 
zal alleen plaats hebben op aanvraag en 
wegens bijzondere redenen ter beoordeling 
van het Bestuur der Vereniging. 

De aanmelding voor het examen geschiedt 
op tijd en wijze en onder overlegging van 
stukken door de Examencommissie bekend 
te maken. 

l. Het eerste gedeelte van het examen loopt 
over de volgende vakken: 

a. het zµiver spreken en schrijven van 
de Nederlandse taal, blijkende uit de 
schriftelijke uitwerkingen voor andere 
vakken en bij het mondeling examen. 

b. voldoende kennis van de Maleise taal 
om deze te verstaan en zich daarin 
verstaanbaar uit te drukken, zowe1 
mondeling a1s schriftelijk, · blijkende 
bij het mondeling examen en uit de 
schriftelijke vertaling van een uit
werking voor een ander vak. 

c. kennis van de begrotings-rekening- en 
beheersvoorschriften 1936 en de 
desbetreff ende gedeelten van de 
Provincie-, de Regentschaps-, de 
Stadsgemeente- en de Locale Raden
Ordonnantie. 

d. vaardigheid in redactiewerk, als het 
ontwerpen van voorstellen, besluiten, 
het opmaken van notulen. 

e. het lndische Staatsrecht, meer in het 
bijzonder het bestuur van Provincies, 
gedeelten van Provincies, Gewesten 
en gedeelten van Gewesten met eigen 
geldmiddel~n. inbegrepen de des
betreffende kiesordonnanties. 

f. kennis van bijzondere ordonnanties 
als de Hinderordonnantie, Petroleum
opslag-ordonnantie, Reglement Y s 
en koolzuurhoudende dranken, Pen
sioenwetgeving, de begrippen van 
personeelsverordeningen betreffende 
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bezoldiging, verlof, benoeming, schor
sing, ontslag e.d. de Inlandse
gemeenteordonnantie, de Verkeers
wetgeving, enz. 

g. globale kennis van de agrarische 
wetgeving, het Burgerlijk W etboek, 
het Wetboek van Koophandel, burger
lijke rechtsvordering, faillissements
verordening, inlands reglement of het 
rechtsreglement buitengewesten naar 
keuze van den candidaat, het wetboek 
van Strafrecht. 

2. De vakken c, e en f warden zowel 
mondeling als schrif telijk geexamineerd, 
vak d uitsluitend schriftelijk en vak g 
uitsluitend mondeling. 

Het 2e gedeelte van het examen loopt 
over de vakken: 

1. a. kennis van het Nederlands Staats
recht vergeleken met het lndisch
S taa tsrech t. 

b. vaardigheid in redactiewerk, als het 
ontwerpen van belangrijke voorstellen, 
verordeningen en administratieve 
voorschriften. 

c. kennis van de werkzaamheden ver
bonden aan het aangaan van geld
leningen, het verwerken daarvan m 
de begroting en wat daarmede samen
hangt. 

d. beginselen van het dubbel boek
houden. 

e. de beginselen der Staathuishoudkunde. 
f. enige kennis van het agrarisch recht, 

Inlands Reglement en het Rechts
reglement Buitengewesten, Burgerlijke 
Rechtsvordering, onteigeningsrecht. 

2. De vakken a, c en d warden schriftelijk 
en mondeling geexamineerd, de vakken 
e en f alleen mondeling en vak b alleen 
schrittelijk. 

3. Van het examen in vak e zijn vrijgesteld 
zij, die in het bezit van het diploma 5-
jarige Hogere Burgerschool of A.M.S. 
zijn. In geen enkel ander geval worden 
vrijstellingen verleend. 
Het schrif telijk gedeelte van het examen 
gaat steeds aan het mondeling vooraf. 
Per werkdag warden 2 vakken schriftelijk 
geexamineerd en ten hoogste 3 uur per 
vak. 
Het mondeling gedeelte wordt niet later 
dan een maand na het schriftelijk gedeelte 
afgenomen en tot ten hoogste 15 minuten 
per vak. 
De schriftelijke uitwerkingen worden 
door twee 1eden der commissie nagezien, 
die gezamenlijk het toe te kennen cijfer 
vast stellen. 
Het mondeling examen wordt afgenomen 
door een commissielid per vak in tegen
woordig he id van een. and er commissielid. 
Het getuigschrift wordt slechts uitgereikt 
aan de candidaten, die voor elk vak ten 
minste het cijfer 6 hebben behaald met 
dien verstande, dat voor door het Bestuur 
aan te wijzen vakken met een 5 kan 
warden volstaan, mits het algemeen ge
middelde hoger is clan 6. 
Indien blijkt uit het schriftelijk gedeelte 
van het examen van een candidaat, dat 
hij ongeacht de resultaten van het mon
deling onderzoek niet de in lid 1 bedoelde 
cijfers kan behalen, clan wordt hij niet 
toegelaten tot het mondeling gedeelte. 
lndien een candidaat wordt afgewezen. 
verkrijgt hij vrijstelling van het examen 
voor die vakken, waarvoor hij het cijfer 7 
heef t behaald. 
Deze vrijstelling is slechts geldig tot en 
met het eerstvolgende jaar, waarin het 
examen weder wordt afgenomen. 



76 

Aan den candidaat, die het le of het 2e 
gedeelte van het examen met goede 
uitslag heeft afgelegd, wordt een namens 
de Commissie door den V oorzitter en den 
Secretaris getekend getuigschrift uit
gereikt, waarvan het model door het 
rlestuur der Vereniging wordt vastgesteld. 
Gedurende de Jaren 1 Y38 en 1939 wordt 
nog gelegenheid gegeven om het examen 
Locale Administratie diploma B volgens 
het reglement van 9 Juni 1919 af te 
leg gen. 
r:'..en cursus voor deze studie wordt geleid 
door Mr. M. D. de Jong, Gemeente
secretaris te Bandoeng. 
Deze akte geeft geen bevoegdheden, doch 
bij sollicitatie in rangen vanaf commies-
redacteur en voor secretaris van een 
kieine gemeente strekt het diploma tot 
aanbeveling. 
In enkele gemeenten wordt bij het bezit 
van h;:t diploma· een toelage gegeven. 

KOSTHUIZEN NEDERLAND. 

Mevrouw A. Hermans, Heulstraal 5, Den 
Haag, belast zich sinds lang met het plaatsen 
van Belgische kinderen, die naar Holland 
gezonden worden om de taal te leren. De 
kinde~en worden clan bij de meest geschiktc 
ramilies ondergebracht. 

i<..atholieke tamilies· in Indie, die voor hun 
kinderen in Holland een geschikt milieu 
zoeken, kunnen zich eveneens aan dit adres 
vervoegen. Inlichtingen aangaande boven
genoemd adres kunnen ingewonnen worden 
l.Jij Pater van Rijckevorsel, Huize Katwijk, 
·s Gravenhage. 

INGEKOMEN. 

Uit Indie 
Het programma voor het 38e schooljaar, 

cursus 1938-1939 mochten we ontvangen van 
de technische school, Koning in W ilhelm"ina 
School. V rijmetselaarsweg 5, Batavia-C. 
De cursus duurt 5 jaar en heeft een bouw-· 
kundige en een werktuigkundige afdeling. 
In de werktuigkundige af deling kan men na 
het derde jaar verder studeren voor werk 
tuigkundige of electrokundige. Diredeur 
J. J. Popping. 

Het programma mochten we ontvangen 
van de Prins Hendrik School (H.B.S. met 
5 jarige cursus), V rijmetselaarsweg 7 A te 
Batavia-C. voor de cursus 1938 ,._..., 1939. 

Eveneens ontvingen we het programma 
van de Middelbare Handelsschool (2 jarige 
vervolgschool voor Mulo-abutirienten) aan 
de Vrijmetselaarsweg. Tot de M.H.S. kun
nen als leerling worden toegelaten bezitters 
van het einddiploma Mulo-B, mits dit be
haald is in het jaar, waarin toelating wordt 
verzocht. 

Mulo-diploma A geeft ook toegang, mits 
deze leerlingen door den Directeur der 
laatstelijk door hen bezochte school geschikt 
geacht worden voor deze studie. 

V olledige gegevens werden ons toege
zonden van de Vincentius Huishoudschool te 
Batavia-C. De school is gevestigd Kramat 
134, zal echter per 1 November gevestigd 
worden te Mr. Cornelis, Bidara Tjina 76. 
Deze vakschool is in de allereerste plaats 
opgericht ten behoeve van de kinderen, die 
in het meisjesgesticht van Batavia's \lincen
tius Vereniging zijn opgenomen, teneinde 
hen de nodige huishoudelijke kennis bij te 
brengen. 

De nieuwe prospecti voor de cursus 
1938-1939, werden ons toegezonden door 
de Eerwaarde Zusters Ursulinen, Postweg 2, 
Batavia-C. van: 

de Hogere Burgerschool met 3-jarige 
cursus voor meisjes, de Prinses Juliana
school aan het Waterlooplein; 
de R.K. Europese Kweekschooi voor 
meisjes, Sanda Maria, met 3 jarige 
curs us, W aterlooplein 10; 
de Vijfjarige Hogere Burgerschool voor 
meisjes .,Sanda Ursula". 
De H.B.S.-5j. is bij besluit van den Dir. 
O.E. van 21 Januari 1938 No. 1795/ B 
officieel gelijkwaardig verklaard. 

Van de Hogere Burgerschool met 5-jarige 
cursus te .bandoeng ontvingen we het 
programma voor de curs us 1938-1939. 

Uit Nederland: 
Adresverandering en prospectus voor de 

opleiding per brief werd ontvangen van 
Aikes'cursussen, thans te Nunspeet. Schrifte
lij ke opleiding voor N ederlandse, Eng else, 
lJuitse, Franse en Esperantistische Taal en 
Handelscorrespondentie. 

Prospectus werd ons toegezonden door de 
Katholieke Schriftelijke Hoofdaktecursus, 
Johannes Vijghstraat 69, Nijmegen. Het 
curatorium van deze cursus bestaat uit de 
heren: 

Prof. Dr. Titus Brandsma, 0. Carm. te 
Nijmegen, Voorzitter 

Mgr. Dr. P. J. M. Van Gils te Roermond 
Rector W. l<. De Jong te Hilversum 
Or. H. W. E. Moller te Tilburg 
Willem Wiltschult te Arnhem. 

Het programma voor het schooljaar 1938-
1939 mochten we ontvangen van de Middel
bare Koloniale Landbouwschool te Deventer. 
Opgeleid wordt voor de landbouwpraktijk in 
de tropen. 1 oelatingseis Mulo-B of gelijk
waard1g diploma. Schoolgeld f 100.-. 
Uuur der opleiding 3 jaar. 

det leerplan der Openbare Scholen voor 
gewoon Lager Onderwijs in de Gemeente 
s Gravenhage werd ons toegezonden. 

Prospectus werd ·ons toegezonden door de 
R.K. Kweekschool voor Onderwijzeressen, 
Oude Molstraat 34, Tilburg. De kwekelingen 
zijn extern. Tot de eerste klas. worden be
zitters van een U.L.0.-diploma toegelaten. 

Volledige gegevens mochten we ontvangen 
van de E. Paters v.d. H. Geest, Missiehuis 
Gernert ( N-Br.), voor de opleiding voor 
Priester- en Broeder-Missionaris, voorname
Jijk voor Afrika. 

Buitenland. 
Prospectus werd ontvangen van de Hol

landse school met daaraan verbonden Frans 
internaat, de J ulianaschool, die onder leiding 
staat van Dr. en Mevr. Valdner te Montreux
Clarens, Zwitserland. 

ABONNEMENTEN WERDEN 
GENOTEERD VOOR: 

A.R. te K.; H.W. te K.; M.L. te S.; G.A. 
te B.; H.K. te M.; M.B.B. te B.; E.A.W. 
te B.; H.F.R. te W. 

BIJDRAGEN. 
I.B. te B., bijdrage Augustus 1938 f 2.50 
Afd. K.O.B. te M., bijdrage ........... 2.-
U.K. te S., bijdrage Juni, Juli, Au-

gustus 1938 ............................. 7.50 
U.T. te M., bijdrage 4e kwartaal 1938 .. 7.50 
U.N. te B .. bijdrage September 1938 ,, 5.
B.T.N. te B .. bijdr. Sept. en Oct. '38 ,, 4.
I.B. te B., bijdrage September 1938 ,, 2.50 

VRAGENRUBRIEK. 

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

De praktijk heef t uit'gewezen, 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 beleefd te 
verzoeken: 

1. J uist te adresseren: Studievoorl. Burea'\.1 
van de K.O.B., Tosariweg 51, Ratavia-C. 

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

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

4. Duidelijk adres van den afzender op te 
geven. 

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

S. te L., 
In de Schakel van Mei 19,38 kout onder 

.,officieel" de volgende mededeling voor: 
Het ligt in de bedoeling, zo mogelij!c met 

I Augustus a.s. op nader te bepalen plaatsen 
op Java een cursus te openen voor: 

de opleiding voor Inlands taalonderwijzer 
bij het Mulo, speciaal voor het Maleis. Tot 
de cursus, die Inheemse onderwijzers opleidt 
voor het onderwijs in het Maleis op de Mulo, 
kunnen worden toegelaten Inheemse krach
ten (H.I.K'ers of H.K.5'ers). De opleiding 
zal l jaar duren en het lesgeld zal maande
lijks j'5.- bedragen. 

Verzoeken om toelating behor.en te wor
den ingediend bij den Directeur van Onder
wijs en Eredienst door tussenkomst van den 
Algemenen lnspecteur. 

Bij de aanmelding client opgegeven te 
worden: 
1. volledige naam en leeftijd; 
2. de diensttijd bij het openbaar eL/ of gc~ 

subsidieerd lager onderwijs; 
3. de reeds verkregen bevoegdheden; 
4. de school. waaraan men werkzaam is. 

In het algemeen kunnen leerkrachten van 
bijzondere scholen alleen voor plaatsing op 
de cursus in aanmerking komen, indien in 
onderling overleg met de schoolbesturen hun 
plaatsing op de plaats, waar de cursus ge
vestigd is, geregeld kan worden. 

Naar aanleiding hiervan vraagt S. nadere 
gegevens. 
1. Alleen te Batavia bestaat" de door U 

bedoelde Maleise cursus; 
2. Een schriftelijke opleiding hiervoor be

staat niet, er is alleen een. mondelinge 
cursus te Batavia; 

3. Er is geen examenprogram vastgesteld , 
omdat het voorlopig niet in de bedoeling 
ligt voor deze opleiding een akte in te 
voeren; 

4. Daar deze curs us niet met een examen 
besloten zal worden, is er vanzelfsprekend 
ook geen gelegenheid voor extranei· om 
hieraan dee] te nemen; 

5. Voor de lijst van studieboeken gelieve U 
zich te wenden tot den !,eider van de 
cursus, Dr. L. De Vries, adviseur voor 
Inlandse Zaken; gezien de punten 3 en 
4 heeft dit echter geen zin; 

6. Omdat van een te behalen akte voorlopig 
geen sprake is, is ook niets bepaald om
trent financiele voordelen, die de abitu
rienten van deze cur.sus zullen genieten. 

J.v.A. te B., 
vraagt of het mogelijk is bij de Militaire 

Luchtvaart een technischc hetrekking te 
krijgen, wanrbij men niet hehoeft te vlier;en. 



Het grootste deel van het personeel vliegt 
maar zelden mee, maar al het bij de Lucht
vaartafdeling · ingedeelde personeel moet be
schikbaar zijn voor- en genegen tot het 
maken van dienstvluchten, indien daartoe 
aanleiding clan we~ noodzaak bestaat. 

F.S. te M., 
vr~agt of de eisen voor het vak Reken

kunde bij' de K. I. examens hier in lndie, 
hetzij in programma, hetzij in de praktijk van 
het examen,,, zwaarder zijn . clan in Holland. 

Het examenprogramma is hetzelf de als 
dat van Holland. Hierin is dus geen verschil. 
lnformereRde bij den secretaris van de 
examoocommissie naar de praktijk van het 
-examen, mocht ik vernemen, dat omtrent het 
stellen van zwaatdere eisen niets bekend is; 
d.w.z. dat ook dit gedeelte net als in Hol
land is. 

A.J.S. te T .. 
vraagt lnli~htingen voor een wilde school. 

di~ officieel de benaming H.I.S. wil voeren. 
1 . V oor het voeren van de officiele bena

ming ~als .. JJ.I.S., H.C.S .. of Schakel
school", behoeft de school niet volgroeid 
te ~zijn. 

.j 

2. Het is niet vereist, dat alle leerkrachten 
bevoegd zijn . 

3. Het onderwijs mag wat aard en omvang 

betreft, niet in belangrijke mate afwijken 
van dat op een gelijksoortige openbare 
of gesubsidieerde school. 

4. Er kunnen ook andere leermiddelen wor
den gebruikt clan die, welke voorgeschre
ven zijn voor de openbare scholen. 

5. Het aantal te gebruiken boeken moet 
zoveel mogelijk overeenstemmen met het 
aantal leerlingen. 

6. Zonder toestemming van den Directeur 
van Onderwijs en Eredienst mag een 
school geen officiele benaming bezigen 
als H.l.S., H.C.S. of Schakelschool. 

7. Ter verkrijging van bedoelde toestem
ming, moet eerst een gezegeld verzoek
schrif t ingediend worden bij den Direc
teur van Onderwijs en Eredienst, waarna 
de school aan een inspectie onderworpen 
zal worden. 

8. Bij de beoordeling van dergelijke scholen 
wordt in het bij.zonder gelet op de onder
wijsresultaten. 

J.H. te S .. 
vraagt naar de Natuurkennis-cursus te 

Batavia-C. De volgende boeken worden hier 
gebruikt: 
Plantkunde I, Dr. K. D. Boedijn en 

J. R. Kuperus (Wolters) ......... f 3 . .....
Plantkunde II, Dr. K. D. Boedijn en 

J. R. Kuperus (Wolters) ......... ,, 2.10 
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Leerboek der scheikunde I,. 
Dr. S. C . Bokhorst, (Wolters) .. 2.50 

Leerboek der scheikunde II, 
Dr. S. C. Bokhorst, (Wolters) .. 2.50 

Leerboek der scheikunde III, 
Dr. S. C. Bokhofst, (Wolters) .. 2.50 

Scheikundevraagstukk., Schermerhorn ,, ?? 
Dierkunde, Dr. C. Holstvoogd 

(Wolters) .............. .. ............. ,, 3.90 
Leerboek der Natuurkunde I, Dr. 

P. Doornenbal en F . W. Nijhoff 
(Tjeenk Willink, Zwolle) ...... ., 2.85 

Idem II, .. . .. .. .. .. . . . . . . .. . .. . .. .. .. . . .. ,, 2.85 
Idem III, . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . .. 2.85 
Natuurkundige opgaven idem .. I .90 
Zakflora, Dr. I. Bolding (Visser 

& Co.) ................................... 2.50 

Het volgend jaar worden voor deze cursus 
geen nieuwe leerlingen aangenomen. Of na 
afloop van deze 2-jarige cursus een nieuwe 
geopend zal worden, is thans niet te zeggen. 
Dit zal geheel afhangen van de eventuele 
behoefte aan leerkrachten met deze bevoegd
heid. Tot deze curs us worden onderwijzers 
toegelaten, die niet te jong zijn. Die dus al 
een zeker aantal dienstjaren hebben en hun 
waarde in de praktijk gewezen hebben. De 
tegenwoordige cursus is vol. 

Zij, die in het bezit zijn van de akte 
Natuurkunde kunnen hiermede · geplaatst 
worden aan een Mulo-school. 

Adverteert in , d it orgaan. 
Door middel van dit maandblad bereiken we alle onderwijsgelegenheden, alle studerenden en elke 

instantie, die zich voor onderwijszaken interesseert, zowel in Indie, als de in aanmerking komende adressen 
in Nedcrlar:id en in het buitenland. 

Beleefd vragen we hierbij Uw belangstelling voor onze advertentiepagina's, die we voor te goedeis 
naam en faam bekend staande adressen ter beschikking stellen. Verlofgangers en repatrierenden hebben 
belang bij goed verzorgde advertentierubrieken voor Nederland en het buitenland. 

De tarieven voor de advertenties vindt U hieronder aangegeven voor een of meer keren plaatsing. 
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I 
HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 'WELT. 
FILIALEN: SUMATRAWEG 50, TEL. 3322 WELT. 

MATRAMANWEG 167, MR. CORNELIS 
BINNENWEG 2, BUITENZORG 
BODJONG 51, SEMARANG, TEL. 1996 

Stenografie ,,Grooteu, N ederlands en Moderne T~len. 

Machineschrijven, T alen, . H andelscorrespondentie, Boekhouden. 

Reclan1e-Tekenen, Boomzaken. 

0 nder dezelfde Leiding: 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" 

V oor schriftelijke lessen in : 

Boekhouden, r alen, Handelscorrespondentie, Mulo A, Een

voudige Handels-opleiding, Kleinambtenaar$exan1en, Stenografie. 

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 Ther~sia-school aan den Theresia

kerkweg (Gondangdia) 
H. C. S. Mariaschool 

De Hoofden der scholen zijn elke Donderdag van half 
vijf tot half zeven voor oud~rs en verzorgers te spreken. 

DE OVERSTE. 

-
ELECTROTECHNISCH.E SCHOOL· 
Opgericht 1931. Ojaga Monje! 2 - Batavi

0

a-C. (tel. 732 IWJ.) 

(lnrichtiog voor Electrotechnisch Ambachtsonderwijs) 
Besluit v.d. Directeur van 0. & E. van 25 Mei 1935 

No. 16473/B. 
Gesubsidieerd door de ' Stadsgemeente BA TA 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 voldeende voor 
REKENEN en NEDERLANOS (opleiding A). 
Voor H.B. S. & Mulo abiturienten, opleiding B. 

Prospectus bij aanvraag gratis. 
Vraagt inlichtingen bij den Directeur. 

{ 
t AUG:USTUS I 

AANVANG: NIEUWE CURSUS t FEBRUARI II 

~-------------------------------------~ 

~ten.o 

A~Hrt~~rt MULO-BEVOEGDHEID (Mond. en Sehr.) 

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

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

HANDELSKENNIS L. 0. Schriftelijke opleiding 
CURSUS-BOS OJOKJA 

W. H. Bos, Leraar Boekh. M. 0. Uih, ~L op aanvraag. 

• 

ID 

_________________ , _____________ ...,. ______ __ 
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