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ENGELS M.0.-A. 

Het bezif) van deze akte geeft bevoegdheid 
om les te geven aan Muloscholen en met een 
andere M.0.-akte kan men bij het Middel
baar Onderwijs geplaatst warden. Bij de 
verdere studie voor Engels M.0.-B is deze 
akte gelijkwaardig aan de Hollandse be
voegdheid. Bij sollicitatie in Holland is zulks 
dubieus; dit hangt af van de benoemings
commiss1e. 

De examens warden in lndie schrif telijk 
en mondeling af genomen. V roeger was het 
mondeling examen in Batavia; sinds 1937 
zetelt de Inspectie M.O. te Bandoeng en 
warden 'daar de examens afgenomen. 

De examens zijn gewoonlijk in October en 
December, en het schriftelijk en mondeling 
gedeelte duren elk een <lag. 

Men client zich voor deze examens aan te 
melden bij den Inspecteur van het M.O. te 
Ba11doeng, gewoonlijk v66r 1 October. Het 
examengeld bedraagt f 25.,....., en bij de aan
melding client men tevens over te legg·en een 
gezegelde geboorteakte of een gezegelde akte 
van bekendheid. 

Het schriftelijk examen bestaat in een 
vertaling in het Nederlands en een vertaling 
Nederl::inds-Engels. Op het mondeling ge
deelte wordt geexamineerd in Spraakkunst, 
Taaleigen, Vaardigheid, Uitspraak (theorie 
en praktijk). 

Voorzitter van de examencommissie is de 
lnspecteur van het Middelbaar Onderwijs. 
Verder zijn voor de examens in 1938 aan
gewezen: 

als lid, tevens plaatsvervangend voor
zitter, J. P. J. Tichler, leraar aan het 
Gouvernements Lyceum te Malang; 
als lid, tevens secretaris, J. Kerkhof, 
leraar aan de Gouvernements Hogere 
Burgerschool te Bandoeng; 
als lid, H. 0. Barker, leraar aan de Gou
v~rnements Hogere Burgerschool en Al
geme~e Middelbare School ( af d. B) te 
Semarang; 
als laatsvervangend lid, S. Barug, leraar 
aan de Gouvernements Hogere Burger
school te Bandoeng. 

Het examenprogramma is opgenomen in 
art. 4 van de wet van 25 April 1879 StbL 87. 

De vereisten zijn: 
Grondige kennis van de verschilknde 

on~erdelen van de spraakkunst van de 
hedendaagse taal. 

Het inaken van een sthriftelijke vertaling 
van een niet te gemakkelijk stuk proza uit 
het Nederlancb iti de reemde taaL 

Het maken van een opstel in de taal waar
over het examen loopt, en/ of van een s.chrif
telijke vertaling van een niet te gemakkelijk 
stuk proza uit de vreemde taal in het Neder
lands. (De examencommissie beslist, of een 
opstel clan wel een vertaling zal warden 
gegeven of wel beide; van vreemdelingen 
wordt in elk geval een vertaling geeist). 

V a:ardigheid in het spreken der taal; een 
goede uitspraak. 

Het gebruik van woordenboeken bij het 
examen is verboden. 

Een lijst van voor deze studie te gebruiken 
boeken mochten we van een opleider ont
vangen. Ieder leraar stelt die naar eigen 
inzicht samen. Gekend dienen te warden de 
boeken, die voor de lager akte Engels ge
bruikt warden en we! de volgende: 
Schut & Zandvoort: Engelse Spraakkunst 

voor Gymnasia 
Deel I met aantekeningen 
Deel II. 

Kruisinga: An English Grammar for Dutch 
Students 
Vol. I 5th Edition 
Vol. II 4th Edition. 

Kruisinga: An Introduction to the Study of 
English Sounds 6th Edition. 

Abels J.: Idioom voor Engels L.O. 
Van der Veen & Schreuder: English Idiom 

for Secondary Schools. 
Nolst Trenite: Drop Your Foreign Accent 

5th Edition. 
Jones D.: Phonetic Readings in English 

(Heidelberg, Carl Winter). 
De Maar: Stukken ter vertaling in het 

Engels. 
Kooistra en Schutt: A New Reader, Second 

Part. 
Van Harte: vVords and Idioms (Muusses, 

Purmerend; laatste druk). 
Meynders & De Vrijer: A Concise Grammar 

of English 
A Collection of Translations. 

Van Dongen: Tien nieuwe Mond. Ex. 
Engels L.O. 6e Bunde!. 

Koolhoven: Inleiding tot de Studie van de 
uitspraak v.h. Eng. 

Ten Bruggecate-Broers: Engels Woorden
boek, 2 delen (laatste druk). 

The Concise Oxford Dictionary (New Edi
tion) Leesstof. 
Voor de verdere M.0.-A studie zijn clan 

te gebruiken: 
Koolhoven: Opstellen ter vertaling in het 

Engels. 
Kruisinga: A Handbook of Presents Day 

English. 
Deel I. English Sounds 4th Edition. 

Douk. t:l it-, l:Sa. .-<.:. 

Deel II. English Accidence and Syntax 
(5th Ed. 3 Vols). 

Roorda: De klankleer -en haar praktische 
toep,assing. 

Jones D.: An Outline of English Phonetics 
(3rd Ed.). 

Poutsma: Do You Speak English? 7th Ed. 
Eykman: The A and B Certificates 2nd Ed . 

The A and B Certificates Deel IL 
Schutt J. H.: An Introduction to English 

Literature (Vol. I, II. IIIA, IIIB). 
Eykman L. P. H.: Preza ter vertaling uit 

het Eng. (3e cfruk, met hulpboekje). 
Van Dongen: De examenopgaven voor de 

akte Eng. L.O. ( 1905 tot heden) met 
400 vragen over uitspraak en 850 over 
spraakkunst, 9e druk) . 

Eykman L. P. H.: Vertaaloefeningen over
genomen uit De Drie Talen, 2e druk. 

Geyl & Kruisinga: England in the Nineteenth 
Century 2 Vols. 

Peaker Fred: British Citizenship: Its Rights 
and Duties. 

Volbeda: A Series of Questions on Inte
resting Subjects (Thieme). 

Van Dongen: English Idiom (A Series of 
Questions) 5th Ed. 

Preza, poezie, toneelwerken en boeken 
over Engelse realia. Aanbevo!en warden 
deeltjes uit de volgende series: The Penguin 
Books, Benn's Sixpenny Library, The Au
gustan Books of English Poetry, The Home 
University Library, etc. 

Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat van 
candidaten M.O. enige kennis van de ge
schiedenis. aardrijkskunde en staatsinstel
lingen van Engeland geeist wordt. Men 
beperke zijn lectuur derhalve niet uitsluitend 
tot belletrie. 

Een mondelinge cursus voor deze opleiding 
bestaat niet hier in Indie. W el wordt door 
heren leraren opgeleid en men betaalt dan · 
ongevee'r f 30.,....., per maand per wekelijks 
lesuur. 

Hierbij zij medegedeeld, dat Hr. Erades 
te Batavia thans met verlof is. 

In Holland vindt mondelinge opleidin_g o.a. 
plaats aan de Gemeentelijke Universiteit te 
Amsterdam, aan de Rijksuniversiteit te Gro
ningen en aan de R.K. Universiteit te Nij
megen. Verder aan de leergangen te Tilburg 
en Roermond, aan de School voor Taal en 
Letterkunde, Burnierstraat 9, 's-Gravenhage, 
in het pensionaat Re\'.jina Coeli te Vught. 

. in het pensionaat St. Elisabeth te Heythuy
sen, enz. 

Schriftelijk opleiding vanuit Holland is ook 
mogelijk. Enige schFif telijke cursussen wil ik 
hier aangeven: 

Cursus Tiemeyer, Slaakstraat 7, A'dam; 
de cursus van Dr. L. Verkoren, Ede( Gld). 
Volgens opgave van een leraar is schrifte-

lijke opleiding geed, want men moet voor 
deze studie veel zelf doen. De hoof dzaak is 
idioom; men meet het Engels beheersen. 

De studie duurt na Engels L.O. minimum 
2 jaar. 
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STUDIE EN EXAMEN VOOR DE AKTE 
MALEIS. 

Studie. 

Voor deze studie is het mogelij k schrif te
lijke hulp te ontvangen van het Departement 
van Onderwijs en Eredienst. In 1937 is een 
nieuwe cursus begonnen. De oproep, die 
daarvoor destijds in de bladen gepubliceerd 
is, luidde als volgt: 

Schriftelijke cursus voor de studie ter ver
krijging van de akte in de lnheemse talen. 

Het ligt in de bedoeling om met ingang 
van 1 J anuari 1937 de sedert opgeheven 
cursussen voor de stud1e ter verkrijging van 
de akte in de J avaanse, Soendanese en Ma
leise taal te heropenen. 

Toegelaten 11nnen worden mannelijke en 
vrouwelijke leerkrachten van Europese land
aard bij het openbaar of bijzonder onderwijs, 
die in het bezit zijn van de akte van 
bekwaamheid als hoof donderwijzer (es) of 
als onderwijzer (es) bij het openbaar Euro
pees lager onderwijs. 

Voor het volgen van deze cursussen, 
waarvoor geen lesgdd verschuldigd is, wende 
men zich bij verzoekschrif t op zegel ad 
f 1.50 tot het Hoof d van het Departement 
van Onderwijs en Eredienst. 

Verwacht wordt, dat wie zich opgeef t, 
buitengewone omstandigheden uitgesloten, 
de studie met ernst tot het einde zal voort
zetten en niet na enkele maanden wederom 
ontheffing zal verzoeken. Ter vermijding van 
onnodige administratie geve men zich der
halve alleen na rijp beraad voor deelname op. 

Als regel zal elke cursist slechts aan de 
studie van een taal tegelijk mogen deelnemen . 

De duur van de studie wordt in het al
gemeen voor het behalen der akte Javaans 
op drie, Soendanees en Maleis op 2 jaar 
gesteld. 

Voor het met gunstig gevolg afleggen van 
hogerbedoelde examens wordt geen beloning 
toegekend. 

De gezegelde verzoeken om deelname 
moeten uiterlijk ultimo November 1936 op 
dit Departement zijn ontvangen. Verzoeken 
om afschrijving ( ongezegeld) behoren gericht 
te word en tot het Hoof cl van het Departe
ment van Onderwijs en Eredienst. De tot de 
schriftelijke opleiding toegelaten cursisten 
ontvangen nadere inlichtingen van den 
Inspecteur van het Inlands Onderwijs in 
Algemene Dienst (p/ a Departement van 
Onderwijs en Eredienst) bij wien ook in
lichtingen zijn te bekomen voor de studie 
voor de akte Land- en Volkenkunde van 
Nederlandsch-Indie,' waarvoor geen schrifte
lijke cursus ingesteld wordt. 

Een nieuwe cursus begint op 1 Januari a.s. 
Aanmelding hiervoor moet geschieden v66r 
ult. November per gezegeld request gericht 
aan den Directeur van Onderwijs en Ere
dienst. 

Onkosten. 

Behalve voor de aanschaffing van boeken, 
zijn aan deze studie geen onkosten verbon
den. Slechts de porti voor het verzenden van 
het cursuswerk komen voor rekening van de 
cursisten, d .w.z. deze dienen hun werk per 
gefrankeerden brief in te leveren, dat ze clan 
gecorrigeerd als dienst ( doch niet vrij van 
port) terug ontvangen. 

Uitvoerige inlichtingen omtrent het cursus
werk zijn te vinden in de voor de deelnemers 
bestemde studieaanwijzingen. 

Boekenlijst. 

De boeken, die voor deze studie gebruikt 
dienen te worden, worden door de Algemene 
Inspecti~ aangegeven. De volgende lijst 
wordt gewoonlijk gebruikt. 

W arna Sari Melajoe I en II door J . Kats 
( Boekhandel Visser & Co., Batavia-C.). 

Maleis Leesboek door v.d. Tuuk (arab. kar) 
(Visser & Co.). 

Hikajat Si Miskin ( arab . kar.). 
Spraakkunst en Taaleigen van het Maleis, 

Deel I, II en III door Kats. 
Maleis woordenboek in Latijnse karakters, 

door van Ronkel. 
Het Maleis-arabisch letterschrift door Dr. 

Ph. S. van Ronkel, (Visser & Co.). 
Poespa Waran, door Soetan Pamoentjak 

(Depot van Leermiddelen, Batavia-C.) . 
Djalan ke Timoer van Mara Soetan (Visser 

& Co.). 
Maleise verhalen, Van Ronkel (Visser & Co.) 
Pelangi II (Volkslectuur, Bat.-C.) . 
Pelita door Mara Soetan (Dep. v. Leer

middelen). 
Rano I en II voor vertalingen (Visser & Co., 

Bat.-C.). 
Ontspanningslectuur: ( Uitg. Volkslectuur, 

Bat.-C.). 

Cat. No. 
1240 Teman Doedoek 

door M . Kasim . ........... a f 0.30 
767 Darah Moeda 

door Adi Negoro ......... a 0.40 
789 Djeumpa Atjeh 

door H. M. Zainoe'ddin a .. 0.60 
980 Ta' disangka 

door T. St. Sa ti .... .. ... a .. 0.40 
994 Mentiari pentjoeri anak 

perawan door Soeman Hs. a .. 0.45 
842 Noerhajati 

door M . K. Maradjo ... a 0.60 
1067 N aroemalina 

door Or. Mandank a 0.25 
1203 Dia clan Akoe 

door Moehd. Sjah a 0.20 
738 Poeteri Fadjar 

door S. W. Bain ......... a .. 0.30 
820 Rahsia istana radja Ispa-

njol door R. St. Palindih a .. 0.15 

Tijdschrift: 
Pandji Poestaka, Volkslectuur (f 2.,...., 
per kwartaal). 

Het is nodig, kennis te nemen van de 
leerboeken, die op de Normaalscholen in 
gebruik zijn en we!: 

J. A. Wiggers. Permoelan 'ilmoe hitoengan . 
W. L. Olthof en A. Soetan Pamoentjak N.S. 

'Ilmoe bangoen. 
G. Vriens en R. J. Djajaatmadja. 'Ilmoe 

falak. 
G . Vriens c.s. Pantja benoea clan tanah 

Belanda dee! I en II. 
A. L. C. Beekman. Poelau-poelau Hindia 

Timoer. 
L. v. Rijckevorsel. Kitab riwajat kepoelauan 

Hindia Timoer. 
C. Noordenbos. 'Ilmoe toemboeh-toemboehan 
Chr. F. W. Slijper. 'Ilmoe 'alam. 
A. Tuyter. Peladjaran Kesehatan. 
~ 'Ilmoe hewan dan manoesia. 

De meeeste dezer boeken zijn verkrijgbaar 
bij J. B. Wolters, Bat.-C. 

Ter uitbreiding van de kennis in de Maleise 
taal kan voor degenen, die Engels verstaan, 
worden aanbevolen ( niet voorgeschreven) 
the Malay ~ English dictionary (2 din . ) 
van Wilkinson, uitgave Macmillian and Co. 
ltd. St. Martin's street Singapore, prijs Str. 
$ 15 . ~ . 

Examen-eisen. 

a. Kennis van de spraakkunst, waaruit moet 
blijken, dat de candidaat voldoende in 
zicht in de bouw der . taal bezit; 

b. vaardigheid om inheeJ:l].s schrift te schrij
ven en om daarin gedrukte stukken te 
lezen; enige vaardigheid om met een 
behoorlijke letter geschreven schrif t in de 
inheemse taal te lezen; 

c. vaardigheid in het vertalen van proza uit 
de inheemse taal in het Nederlands ; 

d. vaardigheid in het gebruik ·van de in
heemse taal: 
l . vertaling van proza uit het l'~ederlands 

in de inheemse taal; ~ 

2. kennis van h~t taaleigen; 
3. vaardigheid om zich mondeling met 

juistheid in de inheemse taal uit te 
drukken; 

4. het bezit van een goede uitspraak. 

Examen. 

Op nader aan te geven plaatsen word~n 
gewoonlijk in de maand Maa.i:t en A ril de 
examens afgenomen in de '1Inheernse talen 
en de Land- en V olkenkunde van Ne
derlandsch-Indie. De examens worden af
genomen in een der lokaliteiten van het 
D epartement van Onderwijs en Eredienst. 

Aanmelding v66r 15 Jan uari bij den 
Directeur van Onderwijs en Eredienst bij 
gezegeld schrijven, onder overlegging van de 
originele ( gezegelde) akte van bekwaamheid 
als (hoofd) onderwijzer(es) bij het Europees 
lager onderwijs, een gezegelde geboorte-akte 
of gezegelde akte van bekendheid en onder 
vermelding voor welke akte men examen 
wenst af te leggen. 

Het examengeld ad f 10.~ behoort per 
postwissel te worden gezonden aan het 
Departement van· Onderwijs en Eredienst 
( af deling Kas). Op de postwissel te ver
melden de volledige naam van de ( n) can
didaat (date) en het examen, waarvoor dat 
bedrag gestort is. 

Examencommissie 1938 voor lnlandse talen 
en Land- en Volkenkunde. 

a. Lid, tevens Voorzitter, 
G. S. Sanders, 

Inspecteur van het Inlands Onderwijs 
in Algemene Dienst; 

b. Lid, tevens plaatsvervangend Voor
zitter, 

P. Koeze, 
Inspecteur van het Inlands Onderwijs 
ter beschikking; ' 

c. Lid, 
1. J. Kats, 

Particulier te Buitenzorg; 
2. Dr. G. F. Pijper, 

Adviseur voor lnlandse Zaken; 
3. Dr. J. Ph. Duyvendak 

Leraar aan de openbare A.M.S. af~ 
deling B te Batavia; 

4. Mas Samoed alias Sastrowardjaja, 
Hoof donderwijzer, werkzaam gesteld 
bij het kantoor van den Inspecte1>1r 
van het Inlands Onderwijs in A lge" 
mene Dienst; 

5. Drs . Tj. L. Rietsma, 
Leraar aan het Bataviaas Lyceum van 
de Carpentier Alting Stichting te 
Batavia; 

6. Raden lnggris al. R. Partawidagda, 
Inlands taalonderwijzer aan de 1 e 
openbare Mulo-school te Batavia; 

7. Ahas gelar Soetan Pamoentjak 
nan Sati, 

Inlands taa londerwij zer aan de open
ba re Hollands-Chinese-Kwe(>kschool 
te Batavia (Meester Cornelis); 



8. Mas Emo Soemapradja, 
Inlands taalonderwijzer aan de 1 e 
openbare M ulo-school te Batavia. 

Vooruitzichten. 

Europese hoofdo'1derwijzers, die in het 
bezit zijn van een of meer Indische taalakten, 
kunnen in aanmerking komen voor benoeming 
tot Qirecteur van een normaalschool (de 
jongensnormaalscholen worden in de naaste 
tockomst op beperkte schaal heropend) en 
tot Inspecteur van het Inlands Onderwijs. 
welke laatste betrekking echter een keuze
betrekkin g is. 

Het aan'?al bezitters van Inheemse taal
akten eis gerin§. hetgeen voorhands even 
goed gezegd kan worden van hun plaatsings
kansen · aan een normaalschool en bij de 
Inspectie. 

Vooral aan leerkrachten in het bezit van 
de akte Soendaas en J avaans is behoef te . 
Men beginne de studie voor een van deze 
twee tale~ ecl:oter eerst na het behalen van 
de akte Male'7s en Land- en V olkenkunde. 

:Het bezit van de akte Maleis naast de 
Europese hoof dakte geef t ge_en M ulo
b~voegdheid. 

KLEIN AMBTEN AARSEXAMEN. 

Deze examens word en gew.oonlijk in J uni 
afgenomen als de toelatingsexamens gehou
den zijn. Want de examencommissies wor-
den gevormd door hoofden van H.I.5'en, 
H.C.S'en, enz. 

De aanmelding client te geschieden bij de 
Inspectie va?l. bet W.L.O. in de diverse 
ressorten, bv. te Batavia , Semarang, Soera
baia, enz. 

Voor I Mei client men zich onder toe-
zending van bet examengeld a f 2.50 per 
·gezegeld verzoekschrift ( zegel f 1.50) bij den 
ressortsinspecteur aan te melden. Is men met 
de aanmelding te laat, clan worden deze 
candidaten buiten beschouwing gela ten. 

Door den ressortsinspecteur wordt men 
clan nader ingelicht omtrent plaats en data 
van het examen. 

In Batavia en Bandoeng worden deze 
examens regelmatig gehouden . Op andere 
plaatsen wordt eveneens examen afgenomen, 
als er voldoende deelnemers zijn. 

Bij de aanmelding behoeven geen nadere 
stukken overgelegd te worden; het gezegelde 
verzoekschrif t is voldoende. · 

De oproep voor de examens wordt ge
woonlijk in enige bladen geplaatst; men kan 
zich echter ook zo aanmelden. 

Aan dit examen kan iedereen deelnemen. 
uitgezonderd zij, die een half jaar vooraf
gaande aan het examen nog leerling waren 
van een openbare of gelijkwaardig verklaar~ 
de bijzoudere school voor Westers Lager 
Onderwijs. Een leeftijdsgrens is niet voor~ 
geschreven. 

Candidaten, die een eindverklaring of een 
eincldiploma Lagere School hebben, mogen 
dus ook niet aan het examen deelnemen. 

Het examen bestaat uit een schrif telijk 
gecleelte, dat twee dagen duurt en de derde 
dag wordt elke candidaat clan nog gedurende 
e~n uur mondeling geexamineerd. 

Bij rondschrijven van den Directeur van 
Onderwijs en Eredienst van 19 December 
1933 No. 34598/ B zijn omtrent het examen 
de volgende richtlijnen gegeven. 

I. a. 

z,. 
Het examen omvat de vakken reke

nen, N ederlandse taal en schrijven. 
Voor deze vakken warden dezelfde 

eiscn gesteld als aan Jeerlingen van 
scholen voor Westers lager onderwijs, 

aan wie een getuigschrif t wordt uit
gereikt, dat zij met vrucht de lagere 
school hebben doorlopen. 

c. Het examen in rekenen wordt zo-
wel schriftelijk als mondeling afge
nomen. 

d . Het examen in de Nederlandse taal 
wordt zowel schriftelijk als mondeling 
afgenomen. 

Voor bet schriftelijk werk zullen 
twee stellen werk van ongelijke aard 
warden opgegeven, waarvan het ene 
een proeve zal zijn in het stellen. 

e. Het schrijven wordt beoordeeld 
naar bet ingeleverde werk. Hiervan 
wordt vq6r de opening der pakketten, 
welke het examenwerk bevatten, me
dedeling gedaan aan de candidaten. 

II. Na het scbriftelijk examen zullen 
het gemaakte opstel, taalwerk, reke
nen en schrijven zo spoedig mogelijk 
door ten minste twee commissie1eden 
worden beoordeeld en de cij fers er 
voor worden vastgesteld. 

Daarna wordt door de comm1ss1e 
uitgernaakt, welke candidaten zodanig 
onvoldoend werk hebben geleverd, dat 
zij geen kans van slagen meer hebben . 
hun wordt zo spoedig mogelijk mee
gedeeld, dat zij van deelneming aan 
het mondeling examen zijn uitgesloten. 

III. Ten einde meer uniformiteit in ci""e 
beoordeling te verkrijgen, ware met. 
de volgende normen rekening te hou
den .. 

a. Bij de schrif telijke en mondelinge 
taalexamens worden cijfers toegekend 
voor opstel, schriHelijk taal (en stijl), 
lezen, spreken en mondeling taal. 
Voor de vasts telling van het eindcij fer 
wordt het gemidctdde der 5 cijters 
genomen. 

b. Het eindcijfer voor rekenen wordt 
verkregen door de som van de beidc 
cijfers voor schrittelijk rekenen en dat 
voor mondeling rekenen te delen door 
drie. 

c. Een gemiddelde wordt naar boven 
af gerond, indien het een gemengd 
getal is met een breuk groter clan een 
half. Anders heeft alronding naar 
beneden plaats. 

IV. Voor de beslissing van de eind-
uitslag geldt de volgende gedragslijn. 

Af gewezen word en de candidaten, 
a. die voor een der vakken taal en reke

nen een 4 of lager cij fer hebben 
behaald. 

b. die voor de vakken taal en rekenen 
beide een 5 hebben behaald. 

c. die voor schrijven 3 of lager hebben 
behaald. 

d. van wie de som der 3 eindcijfers 
minder clan 17 bedraagt. 

In andere gevallen is de candidaat ge~ 
slaagd. 

De examenstof orr.ivat de leerstof, die 
overeenkomt met de stof van de 7e klas 
van een L.S. 

Men kan dus bij de voorbereiding voor dit 
examen het best gebruiken de boekjes van 
de 7e klas ener L.S. 

Gebruikt kunnen dus worden: 

Rekenen: Bouwman en van Zelm, 1 le boekje 
gedeeltelijk (beginnen met som 251) 
en l 2e boekje helemaal. 

Taal: Nieuwenhuis en v.d. Laak, SB en 6A . 
Dit zijn geen boekjes voor zelfstudie. 

Lezen: Voorheen en thans, le deeltje. 
Sprookjes en vertellingen, le deeltje . 
Voor Jong Indie, hoogste deeltje. 
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Voor het diploma moet f 1 .50 betaald 
worden. Dit diploma wordt. in de praktijk 
gelijkgesteld met einddiploma L.S. en in de 
B.B.L. is het gelijkwaardig aan bet L.S. 
diploma. 

Vroeger werd voor dit diploma opgeleid 
aan de cursussen van het Ned. Verbond. 
Die zijn echter sedert lang opgeheven. Thans 
wordt hiervoor opgeleid aan wilde scholen 
en verder door hoofden van scholen en 
onderwijzers. Een sclniftelijke cursus wordt 
geleid door bet Onderwijsbureau .,Excelsior" 
van Instituut Blom, Rijswijk 18, Batavia-C. 

Volgens de opgave van een oud-opleider 
neemt de opleiding voor iemand van een 
standaardschool nog 3 jaar in beslag. Cursus 
Excelsior leidt leerlingen van een 5e klas L.S. 
in I Yi jaar op. · 

STUDIE-OVERGANG TECHNISCHE 
HOGESCHOOL TE BANDOENG 

NAAR DELFT. 

l. Degenen, die in Bandoeng het examen 
aan het eind van het 3e jaar met goed 
gevolg hebben afgelegd, worden in Delft 
vrijgesteld van het volledig candidaats
examen civiel ingenieur, behoudens een 
aanvullingsexamen in Administratief 
Recht, Grondmechanica, Gewapend Be
ton, Verlichting, Acoustiek en Ventilatie. 

2. Degenen , die in Bandoeng het examen 
aan het eind van het 2e jaar met goed 
gevolg hebben af gelegd, word en te Delft 
toegelaten tot het candidaatsexamen civiel 
ingenieur en zullen daarbij, behoudens 
een aanvullingsexamen in Landmeten en 
_Waterpassen, ( w.o. de methode der 
kleinste vierkanten) en Toegepaste Me
chanica ( statisch onbepaalde construc
ties), vrijgesteld zijn van de vakken, die 
dee] uitmaken van het eerste gedeelte van 
het candidaatsexamen. 

3. Degenen, die in Bandoeng het examen 
aan het eind van het 1 e j aar met goed 
gevolg hebben af gelegd, zijn in Delft 
vrijgesteld van het eerste gedeelte van het 
prQnaedeutisch examen civiel ingenieur 
behoudens een aanvu1lingsexamen in 
enkele onderdelen der Beschrijvende 
Meetkunde (bijzondere projectie-metho
den) en in de Kennis en het Onderzoek 
van Bouwstoffen ( verf. glas, natuursteen, 
isoleerstof fen) . 

Bij de overgang naar Delft warden dus 
alleen faciliteiten verleend voor de studie 
voor civiel ingenieur. Voor de overgang naar 
andere afdelingen te Delft bestaan deze vrij
stellingen niet. 

Op bepaalde tijdwinst kan dus niet ge
rekend warden, als in Bandoeng de studie 
voor civiel ingenieur wordt begonnen en na 
verloop van tijd overgegaan wordt naar 
Delft naar een andere afdeling. 

BENOEMBAARHEID TOT V AKe 
ONDERWIJZER. 

Er zijn 2 soorten vakonclerwijzers aan de 
ambachtsscholen en aan de ambachtsleer
gangen. 
a. de vakonderwijzer, bezoldigd volgens 

school 44 kolom 4 '(f 170.- - f 450.-) 
van de B.B.L. 1938 met als aanstellings
eis: 

Het bezit van het geeigende diploma 
van de K.W.S. of gelijkwaardig 
diploma , clan wel een ontwikkelmg. 
die in de praktijk voor de dienst op 
een lijn valt te ste l!en. met die. welke 
evenbedoeld diptoma waarborgt, en 
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zomede ervaring en geschiktheid tot 
zelfstandig optreden ·en leiding geven 
aan ondergeschikt personeel. Zij 
moeten binnen 10 jaar na eerste aan
stelling een akte van bekwaamheid 
voor vakonderwijzer halen. 

b. de gediplomeerde va!conderwijzer, be
zoldigd volgens school 58 kolom IV 
(f 190.- - f 550.-) met als aan
stellingseis: 

Het bezit van een of meer akten van 
bekwaamheid voor vakonderwijzer 
aan inrichtingen van technisch- en 
am each tso.!l"derwijs ( bijblad 13690). 
clan wel een of meer akten, welke 
volgcns de Nijverheidsonderwijswet 
bevoegdheid verlenen voor het geven 
van onderwijs aan een school voor 
lager Nijverheidsonderwijs in Neder
land, clan wel daarmede gelijkwaardig 
te achten l<enms en ontwikkeling. 
Aan de ambachtsscholen worden zo
veel r:;ogelijk gediplomeerde vak
onderwiizers geplaatst. 

W anneer men waar kan ma ken, dat men 
voldoet aan de aam:tellingseisen, clan kan 
men voor sollicitatie ::ich wenden tot den 
Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs te 
Bandoeng onder vermelding van diploma's, 
diensttijd, enz. Hier kan men rlan ook alle 
gewenste inlichtingen bekomen. 

De eindexamens van de technische scholen 
in Indie zijn schoolexamens en niet openbaar. 
Als men als extrane"i aan deze examens wil 
deelnemen, rs de kans van slagen niet groot, 
omdat in alle vakken, waarin in de vijfde 
klas les gegeven wordt, examen gedaan moet 
warden. · 

De examens voor een akte voor vakonder
wij zer warden hier in Indie elk jaar afge
nomen. Voor deze examens is echter zeker 
een studictijd van 2 jaar nodig. 

BUITENGEWOON LAGER 
ONDERWIJS. 

Behalve aan enige inrichtingen is het ook 
mogelijk op dit gebied privaatlessen te 
krijgen. Door den Heer D. W. Bluemink, 
Directeur van het Doofstommen lnstituut, 
Nijlandweg 2B, Bandoeng. warden gegeven: 

1 e. lessen aan spraakgebrekkigen ( stotteren, 
stamelen, lispelen, .. zere keel", foutieve r, 
stemzwakte, e.d.). 

2e. lessen aan slechthorenden in liplezen, 
waaraan noodzakelijkerwijs verbonden 
het onderwijs in het behoud van goede 
uitspraak, goede stem, enz. 

3e. lessen aan volwassen doof stommen en 
slechthorenden, die door hun leeftijd 
niet op een onderwijsinrichting meer 
warden toegelaten. 

DIENSTNEMING VAN EUROPEANEN 
ALS SOLDAAT. 

Bij het W a pen der lnfanterie en het wapen 
der Artillerie kunnen resp. 32 en 30 Euro
peanen, die hun militieplichten goed vervuld 
hebben en die nog geen 25 jaar zijn, toege
laten worden tot een vrijwillige verbintenis. 
Voor de artillerie wordt vereist krachtige 
lichaamsbouw en een lichaamslengte van 
minstens 1.65 m. Aanmelding client te ge
schiedel'l bij den Plaatselijk Militairen Com
mandant in de plaats van inwoning of in het 
dichtstbijgelegen garnizoen. 

Aangenomenen warden geplaatst bij het 
I e Depot Bataljon te Bandoeng voor het 
wapen der Infanterie en voor de Artillerie 
bij het korps Luchtdoelartillerie te Soerabaia. 

INGEKOMEN. 

Uit In.die. 

Prospectus voor de cursus 1938 werd ons 
door de Schriftelijke Hoofdakte Cursus te 
Batavia-C. (Dir. Mr. W. F. Gonggrijp) 
toegezonden. Tevens ontvingen we de nieuwe 
boekenlijst voor de mondelinge cursus, die 
in de Carpentier Alting Stichting, Batoeweg 
3, te Batavia-C. gegev~n wordt. 

Van het nieuw Gouvernements Lyceum te 
Bandoeng mochten we het programma ont
vangen voor de curs us 1938-1939. De curs us 
is begonnen met vier eerste klassen, vier 
tweede klassen en vier derde klassen met in 
totaal 302 leerlingen. Rector: W. G. C. P. 
Lubbers. 

Boekenlijsten mochten we ontvangen van 
de I.E.V. kweekschool te Bandoeng voor de 
cursus 1938-1939. Eveneens een boekenlijst 
voor de hoofdakte-cursus aan deze kweek
school verbonden. 

Uit Nederland. 

We ontvingen het leerplan van de Ge
meentelijke Kweekschoo1 voor Onderwij
zeressen bij het Voorbereidend onderwijs 
( kleuteronderwijs), Viljoenstraat 97, Den 
Haag. 

De opleiding aan deze dagschool voor het 
voorlopig diploma of akte A, duurt 2 jaar, 
daarna voor hoofdonderwijzeres ( volledig 
diploma of akte B) nog 2 jaar. Toelatingseis 
U.L.0.-diploma. Aanleg voor Muziek en 
tekenen vereist. 

Prospectus mochten we ontvangen van de 
Chr. kweekschdol voor Onderwijzers en 
Onderwijzeressen, afdeling A, Antonie 
Duyckstra0t 126, 's-Gravenhage. 

Prospectus werd ontvangen van de R. K. 
~weekschool St. Vincentius, Westeinde 99, 
s-Gravenhage. 

Opleiding voor de lagere akte in een 
6 jarige cursus: drie jaar Ulo, gevolgd door 
drie jaar kweekschool. Hierna 2 jarige op
leiding voor hoofdonderwijzer. 

Van de R.K. Leergangen te Tilburg 
werd ons het prospectus van het zeven-en 
twintigste studiejaar, cursus 1938-1939, toe
gezonden. De opleiding aan de Leergangen 
omvat vier afdelingen: 
I. Algemene Wetenschappen, 
2. Academie voor Beeldende en Bouwende 

Kunsten, 
3. Muziekconservatorium 
4. Centraal Instituut tot. vorming van leer

krachten in de Gymnastiek. 

BIJDRAGEN: 

I.B. te B., bijdrage Juli 1938 ..... . 
F.K. te M., bijdrage 1938 ....... .. 
F.S. te M., bijdrage 1938 ....... .. 
Afd. K.S.B. te B .. bijdrage 1938 
Afd. K.S.B. te M .. bijdrage 1938 
U.P. te B .. bijdrage Juli, Aug. 1938 
U.S.A. te P .. bijdrage Juli, Aug. '38 
H.L.B. te M .. bijdrage ineens .... .. 
U.N. te B .. bijdrage Aug. 1938 .. . 
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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 
pun.ten. Nu we langs deze weg vele adspi
rant-aanvragers kunnen bereiken, willen we 
er graag gebruik van maken beleefd te 
verzoeken: 

1. Juist te adresseren: '
1

.Studievoorl. Bureau 
van de K.O.B .. Tosariweg 51. Batavia-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. aanv'rage in het 
Hollands weer te geven. 

M.G. te A., 
vraagt, hoe op 't ogenblik de formatie 

aan een H.I.S. is. 
De formatie aan een H.I.S. is thans aldus: 

een schoolhoof d. 
twee H.K.s'ers of H.I.K'ers, 
twee K.S'ers, 
twee normalisten. 

A.R. te K., 
vraagt nadere gegevens omtrent de school 

voor Buitengewoon Lager Onderwijs te 
Soerabaia. 
. De sc~ool voor Buitengewoon Onderwijs 
1s gevest1gd Goebeng Podjok 21, Soerabaia 
(tel. Zuid 4270). Het hoofd der school is 
Mevr. Ravesteyn. Kinderen. die tot deze 
school toegelaten wensen te worden, moeten 
eerst getest worden door een psychiater. 
Dit is prof. De Vries, lid van het School
bestuur. Aan de school is g~en internaat 
verbonden. De school is toegankelijk voor 
ieder daarvoor in aanmerking komend kind, 
ongeacht de godsdienstige gezindte. 

Het schoolgeld is· progressief al naar ge
lang het inkomen en bedraagt iets meer dan 
het normale gouvernementstarief. 

Z.A. te B .. 
. vraagt, welke de examenvakken zijn voor 

het I e en 2e deel van het examen voor 
candidaat-notaris en waar de stof voor deze 
examens is te vinden. 

Het volledig examenprogramma voor bet 
notarisexamen is opgenomen als bijlage van 
het Staatsblad 1894 No. 214. Hieruit blijkt 
dat voor het eerste dee] van het examen 
geeist wordt: kennis van het huwelijks-, 
goederen- en erfrecht; het overige dee! van 
het Burgerlijk Wetboek en daarmede samen
hangende regelingen; het hundelsrecht· de 
faillise~.en tsverordening; het wetboek. 0~ de 
burgerhJke rechtsvordering en het oud-Hol
lands recht. 

Voor het tweede deel zijn de examen
vakken: het notarisreglement agrarisch recht 
successie- en zegelverordening, overschrij: 
vingsbepalingen en de wetgeving op de 
grootboeken'. zomede het vendureglement. 

Het not~risreglement is opgenomen in de 
bekende uttgave van Engelbrecht (de Ne
derlandsch-Tndische wetboeken) dee] I. Voor 
de leerstof der examenvakken moet ·1 U .. lK 
verW!Jzen naar de betrekkelijke wetboeken 
en reglementen en de daarop uitgegeven 
commentaren. 

C.T. te M., 
v_raagt wat men te doen heeft, om aan een 

Hmshoudschool een naam te mogen voeren. 
Een aanvrage om inspectie, teneinde een 

naam te kunnen voeren, client gericht te 
worden per ongezegeld schrijven aan den 
Dir. van 0. en E. Hier wordt het verzoek 
w~.1 doo~gegeven naar de Inspectie van het 
N •J verhe1dsonderwijs. 



B.L. te A., 

vraagt, 
le. Of toelating tot de 4e klas van een 

Gouv. H.B.S. in lndie ook toelating 
geef t tot de %: kl as van een Hollandse 
H.B.S. 

2e. Of een lndisch Mulodiploma-B toelating 
geef t tot de 3e kl as van een Hollandse 
H .B.S.? 

3e. Idem voor een Hollands Mulo-diploma 
B? 

4e. Of he Hollandse Mulo-diploma B 
toegang geeft tot een bepaalde A.M.S. 
in ln~ie. 

1. W anneer een leer ling hier in lndie in 
het bezit is van een toelatingsb~wijs voor 
de 4e klas van een Gouvernements 
H.B.S. (door het doen van toelatings
examen), clan wordt hij in Holland op 
elke H.B.S. toegelaten tot de 4e klas. 
Dus ook op bijzondere H .B.S'en, als er 
tenminslQ plaats is. 

2. Met een lndisch-Mulo-B diploma wor-

') 

3. 

4. 

5. 

• den leerlingen aan Openbare Hollandse 
H.fbS'en we! zonder examen in de 3e 
klas geplagtst. Is de examenlijst zwak, 
qan wordt we! examen afgenomen. De 
bijz~ndere H.B.S'en mogen in deze iets 
meer vrijheid van handelen bezitten: 
]:iier wordt gewoonlijk een examen ge-
vraagd. 
W anneer een leer ling in h~t bezit is van 
een Hollands Mulo-diploma en hij wenst 
in de derde klas van een Hollandse 
H.B.S. geplaatst te worden, clan gebeurt 
zulks op dezelf de wijze als onder 2 
vermeld. 
Met een Hollands Mulo-diploma B is 
het we! mogelijk in de 1 e klas ( U zegt 
4e klas) van een A.M.S. geplaatst te 
worden. De candidaat zal clan als toe
hoorder toegelaten kunnen worden op 
de door U gevraagde A.M.S., als er 
plaats is. Er zullen echter heel wat 
extra-lessen nod1g zijn voor zo iemand, 
wil hij kunnen volgen. 
Een jongen haalt in 1939 hier in Indie 
Mulo-diploma B. Gaat clan naar Holland 
en wil in 1940 in de 2e klas (Se klas) 
van een A.M.S. geplaatst worden. 
Welke school moet hij gedurende het 
verlof in Holland bezoeken? 

Ik zou zo zeggen geen. Gun hem wat 
verlof. In de 4e klas van een H.B.S. 
komt hij in Holland alleen na examen. 
Dan moet hij flink bijgewerkt en werke
lijk een uitstekende leerling zijn. Bij 
terugkomst sluit het clan toch niet aan. 
Hij kan clan examen doen voor de 2e 
klas van een A.M.S. en zal het weer 
zwaar hebben. Als toehoorder zou hij 
toelating kunnen verzoeken. Of hem dit 
toegestaan wordt voor de door U be
doelde inrichting, kan de Directeur thans 
ook niet zeggen. Als de toeloop groot 
is, zal zijn kans klein zijn en bij even
tuele toelating zullen weer extra lessen 
hem moeten helpen. 

Wil deze leerling toch dit plan door
zetten, clan zou hij zich beter de 
gebruikelijke boeken van de le klas 
A.M .S. kunnen aanschaffen. Het pro
gramma voor de 1 e klas geef t clan de 

Steno 

stof, die hij met of zonder leiding door 
client te werken om toelatingsexamen 
2e klas te kunnen doen. 

B.O. te B .. 
vraagt of het juist is, dat Maleis voor de 

hoofdaktestudie zou worden afgevoerd. 
lnformerende bij de Algemene lnspectie 

W.L.0., werd ons daar meegedeeld, dat er 
voorlopig nog niet aan gedacht werd Maleis 
af te doen voeren van het programma voor 
de hoofdakte-studie. 
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Vacantieh~izen .................. 34 
Vakonderwijzer, Benoembaar-

heid tot - . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 69 
Veemantri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Verpleegster .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. . 26 
Verpleegster ( verpleger). 

Mantri- . . . ...... .. ......... .. . . 
Ver. v. Leraren i/h Boekhouden 
Vliegtuigmaker ................. . 
V olkscredietbank ..... ... . ... .. . 
V roedvrouw ...................... . 
Wiskunde L.O .................. . 
IJker en herijker ................ .. 
Ziekenverpleegster ....... ... .. .. 

20-64 
9-45 
33 
21 
20-41-44 
53 

3 
14 

MULO-BEVOEGDHEID (Mond. en Sehr.) 

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

HANDEL SK ENNIS L. 0. Sch rift e I ij k e op I e id in g I 
w. H. Bos, Leraar B~e~h~ ~.uo~ -B 

0 
s DJ ° K J eitv. inl. op aanvraag. I 

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



I 
HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILIALEN: SUMATRAWEG 50, TEL. 3322 WELT. 

MATRAMANWEG 167, MR. CORNELIS 
B I N N E N W E G 2, B U I T E N Z 0 R G 
BODJONG 51, SEMARANG, TEL. 1 996 

Stenografie nGrooteu, N ederlands en Moderne T a'len. 

Machineschrijven, T alen, H andelscorrespondentie, Boekhouden. 

Reclame-~f ekenen, Boomzaken. 

0 nder rlezelfde Leiding: 

Onderwijsbureau. ,,EXCELSIOR" 

V oor schrif telijke lessen in : 

Boekhouden, T alen, Handelscorrespondentie, Mulo A, £en

voudige Handels-opleiding, Kleinambtenaarsexamen, Stenografie. 

-
llELECTROTECHNISCHE SCHooZ"I 
t/ Opgericht 1931. Djaga Monje! 2 - Batavia-C. (tel. 732 WI.) I 

(lnrichlin~ voor f.lectrotechoisch A.mbachtsonderwijs) 
Besluit v.d. Directeur van 0 & E. van 25 Mei 19J5 

No. 15-173/8. · 

\,. · I I • • ·, ' f' I • • , ' ' • " 

~' . . ' . . . . . . . . . . . ' . . . 

Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BA TA VIA. 
Opleiding voor Electromonteur (duur 4 Semesters) 
Opleiding voor Radiom6nteur (duur 1 Semester, 
na behaald diploma Electr omonteur). 

Eis toe la ting: eind lag ere school met voldoende voor 
REKENEN en NEOERLANOS (opleiding A). 
V oor H. B. S & M ulo abiturienten, opleiding B. 

Pro<pectus bij aanvraag gratis. 
Vraagt inlichtingen bij den Oirecteur. 

J t AUGUSTUS 
AANVANG NIEUWE CURSUS I 1 FEBRU.\RI 

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 

De Hoofden der scholen zijn elke Donderdag van half 
vijf tot ha If zeven voor ouders en verzorgers te s.preken. 

DE OVERSTE. 

I 

INSTITUUT ,,ST. LOUIS" P. M. TAMSON h 
AMBARAWA Midden Java 

~~------......................... ""-.. 

MULO~SCHOOL met 

EUROPEES INTERNAAT 

NIEUWSTRAAT 7-9 - 's-GRAVENHAGE 

TELEFOON 112533 

Demonstratietoestel voor de 
.i 

rnr7 wetten van Ohm, Kirchhoff en Joule. I 
Tot het lnternaat kunnen worden toegelaten leer-1 .. 

lingen der Mulo en van de 7e klasse der E. L. S. 

-
compleet met 5 weerstanden f 47.50 

Brochure gratis op aanvrage. 
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