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HET LAGER NIJVERHEIDS-ONDER
WIJS IN INDIE. 

Het feit, dat in een klein aantal jaren dit 
onderwijs zo'n uitgebreidheid heeft gekregen, 
toont duidelijk aan, de grate behoefte aan 
scholen. waarop dit onderwijs wordt ge
geven. Ofschoon Indie, volgens de opgave 
van de Inspectie van het Onderwijs in de 
Huishoudelijke Vakken reeds ruim 70 lagere 
nijverheids-scholen bezit ( inclusief de niet 
erkende) mogen we gerust aannemen, dat 
dit aantal nog toeneemt, indien de financieen 
bet enigszins toelaten. Daar deze scholen, 
hetzij als nijverheidsschool of huishoudschool 
of vakschool, (al naar gelang men ze noemen 
wil) in de toeikomst een steeds groter rol in 
de Indische samenleving gaan spelen. menen 
wij het nodig voor dit soort onderwijs de 
aandacht te vragen. 

De scholen voor het Lager Nijverheids
onderwijs zijn bestemd voor meisjes, die van 
bet Hoof d van een Gouuernements-, ge
subsidieerde of gelijkwaardige verklaarde 
lagere school een verklaring hebben ont
vangen, dat de 7e klas met vrucht is door
lopen. Voor haar, die om de een of andere 
reden niet naar bet middelbaar of voortgezet 
onderwijs kunnen overgaan zijn deze scholen 
de aangewezen inrichtingen. Naast de echt 
,.vrouwelijke" technische vakken als koken, 
knippen en naaien, verstel1en, wasbehande
ling, wordt ook nog onderwijs gegeven in die 
vakken, wier kennis in het practische !even 
onmisbaar is. Zo vindt men op het lesrooster 
het vak: Gezondbeidsleer. waarbij vooral de 
hygiene van huis en keuken op de voorgrond 
treedt; verder Kinderverzorging . Eenvoudig 
Huishoudelijk boekhouden. Eenvoudige . en 
practische voedings-. en receptenleer en 
Correspondentfe. Dit vak omvat niet alleen 
het schrijven van brieven, maar ook het leren 
invullen van de meest voorkomende post
formulieren , van belasting-biljetten enz. 
Bovendien geven sommige bijzondere scholen 
lessen in Steno-Typen. 

De lagere Nijverheidsschool heeft een 2-
jarige cursus. Doorgaans is er een 2-jarige 
costuum-opleiding aan verbonden, benevens 
een 1-jarige cursus voor de akte nuttige 
handwerken, waarna een 1-jarige cursus voor 
de akte fraaie handwerken kan volgen. 

De tweejarige· huisboudcursus eindigt met 
een examen voor een getuigschrif t in de 
huishoudelijke vakken. welke geen les
bevoegdheid inhoudt (hulp in de huishou
ding, hulp in hotel, kinderjutfrouw, enz.). 
De tweejarige costuumopleiding is bestemd 
voor 'de meisjes, die de huishoudklasse ge
vo!gd hebben en leidt op voor het examen 
Staatspractijkdiploma Cos tu umnaaien ( huis
naaister. atelierwerk, enz.). 

Druk. Srnit,, Bat.·C .-

Het jaarlijkse schoolgeld bedraagt: 
Voor het Voor het Voor het 
le kind. 2e. kind. 3e kind. 

le groep f 216.- f 114.--- f 57.--
2e groep 174.- 96.- .. 48. -
3e groep .. 132.- 66.-- .. 39.-

'4e groep 90.- 42. - 30.-
::>e groep 57.- 30. - 18.-
6e groep 36.- 18.- 9.---
7e groep 24.- 12.- 6.-

Voor ieder volgend kind uit een gezin. 
le groep f 39.-
2e groep "30.-
3e groep 
4e groep 
Se groep 
6e groep 
7e groep 

Groepen naar een inkomen van: 

1. f 12.000.- en daarboven, 
2. 9.600.- tot beneden f 
3. 7.200.-
4. 4.800.-
5. 3.000.-
6. " 1.800.- .. 
7. beneden f 1.800.-

dan we! naar een vermogen van: 
1. f 240.000.- en daarboven, 

.. 18.-

.. 15. -
9.-
6.·-
3.-

12.000.-
9.600.-
7.200.-
4.800.---
3.000 . .-

2. .. 192.000.- tot beneden f 240.000 . .-
3. .. 144.000.- " 192.000.-
4. 96.000.- " 144.000 . .-
5. 60.000.- 96.000.-
6. " 36.000.- .. 60.000.-
7. beneden f 36.000 . .-

Hier volgt de lijst der . lagere nijverheids
scholen. 

I. Openbare scholen: 

Lag ere N ijverheidssch. voor 
meisjes 
Idem 
Idem 
Idem 

Batavia-C. 
Jogjakarta. 
Madioen. 
Padang. 

II. Gesubsidieerde scholen: 

Malangse Huishoudschool Malang. 
Lagere Nijverheidsschool. 

Karreweg 169 ............ Semarang. 
Van Deventerschool ......... Semarang. 
Van Deventerschool ......... Solo. 
I.E.V. Lagere Nijverheids-

school voor meisjes ...... Bandoeng. 
Juliana van Stolberg school 

(Chr. L.N.S.) ............ Jogjakarta. 
R.K. Lagere Nijverheidssch. 

voor meisjes ............... Mendoet. 
Chr. Lagere Nijverheidssch. 

voor meisjes ( Keb. Sirih 
127) .......................... Batavia-C. 
(Chr. School v. Voorgezet 
Meisjes onderwijs). 

R.K. Lagere Nijverheidssch. 
v. meisjes .. Jeugd-Zorg" Buitenzorg. 
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III. Gelijkwaardig verklaarde scholen: 

Soekaboemische H uishoud-
school .......... . ............ . 

Vakschool. .,Mater Dei'" 
(Noordwijk) ............ . 

Malangse v. Deventerschool 
Vakschool der Zrs. Francis

Soekaboemi. 

Batavia-C. 
Malang. 

canessen. (Tawang) .... . Semarang. 
Neutrale Medanse Vaksch. 

v. meisjes (Hospitaalw. 4) 
N.I.S.V.O. Lagere Nijver

heidssch. voor meisjes. 
(Kramat 19) .............. . 

R.K. Lagere Nijverheidssch. 
voor meisjes ,.St. Anna" 

Chr. Huishoudsch. (L.N.S.) 
Chr. Lagere Nijverheidssch. 

Medan. 

Batavia-C. 

Soerabaja. 
Soerakarta. 

voor meisjes ............... Magelang. 

IV. Erkende scholen. 
(art. 12 der f.O.P.O .) 

R.K. Vaksch. vom rneisjes 
R.K. Lagere Nijvt.r1'e1dssch. 

v meisjes .. ~t. Theresia" 
Chr. Lagere Nijverheidssch. 

v. meisjes .,Mdrdi Kenjo" 
Lag ere Nijverheidsschool 

.. Wanito Sedjati" ....... . 

Tjilatjap 

Poerwokerto. 

Poerwokerto. 

Bandoeng. 
Lag ere N ijverheidssch. voor 

meisjes . . ............... . ..... Fort de Kock. 
Chr. Lagere Nijverheidssch. 

voor meisjes .. ............. Malang. 
Lagere Nijverheidssch. voor 

Chin. meisjes (Kramat 99) Batavia-C. 
Lagere Nijverheidssch. v.m. 

,.Aisjijah" ... . .............. Soerakarta . 
La.aere Nijverheidssch. v.m. 

der Zrs. Franciscanessen Soerakarta. 
Lagere i\lijverhei~ssch. v.m. 

.. St. Jozef" ................ . . Tegal. 
R. K. Vakschool ,.Mater 

Amabilis" (Merdikaw. 2) Bandoeng. 
Lager.e Nijverheidssch. v.m. 

.. St . Anna" .................. Blitar. 
Chr. Lagere Nijverheidssch. 

v.m .... : ................. . .... . 
R.K. Lagere Nijverheidssch. 

v.m ... St. Maria" St. Jozef-
klooster ............... .. .. .. 

I.E. V. 0. Lagere Nijver-
heidssch. v.m. .. ....... . . . 

Lagere Nijverheidssch. v.m. 
,,Ardjoena Huish. Sch." 

Kath. Vaksch. v.m. (Huish. 
Sch. ..St. Anna Pius-
stichting" . . .............. . .. . 

Chr. Lagere Nijverheidssch . 
v.m. (Huish. sch. Pasir 
Kaliki 93) .. ............... . 

Chr. Huish. sch. (L.N.S. 
v.m. Prinses Beatrixsch. 

St. Angela Huishoudschool 

Kediri. 

Pekalongan. 

Tega!. 

Poerwokerto. 

Poerworedjo. 

Bandoeng. 

Poerworedjo. 
Soekaboemi. 

V. N iet-erkende scholen. 
I.EV.A. Huishoudschool .. . Bandoeng. 
Neutrale Vakschool. (Java-

straat 11 ) ............. . ... . 
Vakschool Pasi .......... . .. . . 
Taman Iboe Mataram. (lste 

Bandoeng. 
Bandoeng. 

Nat. Huish . sch. Mataram) Jogjakarta. 
.rluishoudschool. .. Pamong 

Poetri" ..................... .. 
Chr. H uishoudschool ..... . 
Huishoudschool Pikat ..... . 
Kartini H uishoudschool .. . 
Huish. sch. der Soekaboemi-

Madioen . 
Makassar. 
Mena do. 
Pekalongan. 

se Opvoedings-Gestichten Soekaboemi. 
St. Vincentius Huishoudsch. Batavia-C. 
Kath. Industrieschool. .. St. 

Louise" .................... . 
Sisworini Huishoudcursus .. . 
Vakschool voor meisjes .. . 
Part. Practische Meisjes 

Kediri. 
Solo. 
Tjiandjoer. 

Vakschool .. .. .. .. . . . . .. . . .. Padang. 

. Industrieschool ............... Medan. 
Huish. sch. ,.Poetri Boedi 

Sedjati'' Seer. Oendaan 
Koelon 2/ 28. ( Genteng-
kali 59) ..................... Soerabaja. 

Madrasatoel Huishoudsch. 
Mohammadijah ... . ..... . .. Tega!. 

Industrieschool ............... Malang. 
Huishoudschool der N.I.A. 

T.W.U .............. . ..... . . Bandoeng. 
Huish. sch. Mohammadijah 

b/ g Aisjijah ............... Tegal. 
Huishoudcursus . Instituut 

Krijnen ....................... Bandoeng. 
Meisjes Vakschool Pasoen-

dan Istri ... . ........... . ..... Tjiandjoer. 
R.K. 2 jarige Vakschool . . . Benkoelen. 
Lagere Nijherheidssch. v.m. 

(Seer. Talang Djawa 34) 
(Talang Djawa 119) ... Palembang. 

Sisworini Huishoudschool 
Mangkoenegaran ......... Soerakarta. 

R.K. Melania Huishoudsch. M'agelang. 
N aaicursus. ( Kaoetamaan 

Istrischoolweg) . . . . . . . . . . . . Garoet. 
Neutrale Boedischool afd. 

H uishoudklasse. (Grote 
Postweg W. 353) ......... Bandoeng . 

Crisis Instituut .............. . Tasikmalaja. 
Chr. Huishoudcursus ,,Op-

leiding tot gezinstaak" 
( Koblen Teng ah) (Boe-
boetan) ..................... Soerabaja. 

DE AKTE STENO-TYPEN. 

Door den Directeur van Onderwijs en 
Eredienst is bij besluit van 3 April 1939 het 
examenprogramma ter verkrijging van de 
akte van bekwaamheid. bevoegdheid ver
lenende tot het geven van huis- en school
onderwijs in Stenografie en Typen gepubli
ceerd. 

Van deze nieuwe akte, wier bezit de 
mogelijkheid biedt te worden benoemd aan 
een Muloschool, wordt het schriftelijk en 
rriondeling gedeelte op 't einde van J uni en 
't begin van Juli alleen op Batavia afgenomen. 

Het examenprogramma luidt als volgt: 

A. Stenografie. 

De vereisten zijn: 
I. Grondige kennis van de stenografie 

,.Groote" onverkort en verkort, welke moet 
blijken uit de vaardigheid in: · 

A. het schrijven van onverkorte en ver-
korte stenografie .. Groote"'; 

B. het lezen ook van ander clan eigen 
stenografisch handschrift; 

C. het op een schoolbord schrijven van 
, onverkorte en verkorte stenografie .. Groote"; 

D. het in correcte stenografie ,,Groote", 
met toepassing van de verkortingen en de 
verkortingsregels, optekenen van een dictaat 
uit de handelingen van een publiek college. 
gedicteerd met een snelheid van eenhonderd 
lettergrepen per minuut, gedurende tien 
achtereenvolgende minuten; 

E. het oplezen van de helft van het 
onder d. bedoelde stenogram en het uit
werken van het resterende g~deelte binnen 
driekwart u ur. 

2. A. Kennis van de ontwikkelingsgang 
van het schrift, alsmede van de hoofdbegin
selen van andere typen van stenografische 
stelsels ( stenografeermachines daaronder 
begrepen); 

B. lnzicht in de grondslagen, waarop de 
stenografie ,,Groote" gebouwd is; 

C. Vaardigheid om deze grondslagen op 
duidelijke wijze toe te lichten. 

3. Kennis van de verschillende methoden 
van onderwijs in stenografie, de voornaamste 
leerboek~n vo?r en leesboeken in stenografie 
,,Groote , emge dicteerboeken. alsmede de 
b~~angrijkste werken over stenografie .,Groo·
te ; vaardigheid in: 

A. het toelichten van " de onverkorte en 
de verkorte stenografie ,, Groote"; 

B. het corrigeren van onzuiver stenogra-
fisch schrif t; ,, " 

C. het dicteren in het Nederlands op 
verschillende snelheden. 

4. Methodisch inzicht om de-. leerstof te 
kunnen onderwijzen. 

Het examen voor het onderdel:'.l Steno
grafie zal omvatten: 

1. Het maken van een opstel over een 
stenograf isch onderwerp op het gebied van 
de methodiek, clan we! bibliografie. 

2. Schrijfproeven in onverkorte en in 
verkorte stenografie ,,Groote". 

3. Het onder 1 c, d en e der vereisten 
genoemde. 

4. Het mondeling gedeelte. " 

B. Typen. 
De vereisten zijn: ,, ' 
I. Kennis van de verschillende methoden 

van onderwijs in het machineschrijyen, de 
voornaamste leerboeken voor het m·achine
schrijven en van minstens een drietal bekende 
schrijfmachines en van een vermenigvuldfg
machme. 

2. Vaardigheid in: 
A. het typen aan de hand ·van enige 

gegevens van brieven en enveloppen, met 
machtneming van de gebruikelijke indeling, 
formulieren ( briefkaart, postwissel, factuur, 
kwitantie), staten en tabellen, eer en ander 
eventueel met carbondoorslagen; 

B. het typen van een stencil en het maken 
van enige afdrukken daarvan; 

C. het overtypen van een getypt of ge
drukt concept in eenvoudig Nederlands 
P.~oza, ter lente van 225 lettergrepen, in den 
tt)d van hoogstens vijf minuten. 

3. Voldoende methodisch inzicht om de 
leerstof te kunnen onderwijzen. 

Het examen voor het onderdeel machine
schrijven zal omvatten: 

I. Machineschrij f proeven in verband met 
de onder 2 sub a, b en c gestelde eisen. 

2. Een mondeling gedeelte. 

Ten gerieve van belangstellenden laten we 
ook volgen de lijst der boeken, die voor de 
studie van deze akte nodig en aanbevolen 
zijn: 

Stenografie. 
De eisen kunnen min of meer verdeeld 

worden in practische vaardigheid, kortschrif t~ 
theorie en methodiek. In verband hiermede 
kunnen de volgende boeken aanbevolen 
worden: 

Practische uaardigheid. 
Uiteraard client men eerst een leerboekje 

door te werken; hiervoor doe men een keuze 
uit: 
J.A. Schnaar, Leerboek Stenografie ,.Groote". 

Alleen reeds om het feit, dat dit werkje 
op de Muloscholen in gebruik is, client men 
het grondig te kennen. 
E. B. Muller. Stenoleerboek. 

Voor het vormen van een correct steno
grafisc~ handschrift en het verkrijgen van 
de nod1ge snelheid is vooral het Jezen van 
correcte stenografie nodig. De lijst van 
aanbevolen leesboekjes is derhalve wat uit
gebreid. Het is niet nodig deze alle grondig 
door t~ nei:ien, anderzijds vergete men niet: 
lezen is met alleen lezen, maar lezen en 
schrijuen tegelijk. (A. W. Groote). 



Onverkort schrift. 
J. M. A. de Haan (Frater M. Petrus). 

Leeslessen. Onverkort schrift. 
J. Wissink. Leesboek in stenografie ,,Groote", 
ded I. 

Veckort schrift. 
F. Berkx. Lectuur in steno ,.Groote", speciaal 

•voor R.K. Handelsscholen. 
A. W. Groote. De moeilijkheden in het leven 

van Willy Wouters. · 
J.M.A. de ijaan. Leeslessen. Verkort I en II. 
E. B. Muller. Een lastig juffertje. 
B. P. Roubos. Het Karakter. ( een essay van 

Mr. f M. van Stipriaan Lu!scius, over
gebracht ih steno). 

J. A. Schnaar. Het harmonisch geheel. 
A. A. Schoevers. Novellenboek. (Bij bestel

ling vrage men de oude uitgave in origi
nele steno ,,Groote". 

F. Veldhuijsen en A. A. van Zwet ... Van 
heinde en verre". dee! I en II. 
Dit ''(erkje is op de Indische Mulo 
algemeeri1 in gebruik. 

J.• W issink. Leesboek in stenografie .. Groote"; 
deel .JI. 

~ . 

Naast lezen is veel langzaam schrijven en 
het bp~emen van op snelheid gedicteerde 
dictaten nodig. Hoewel het er meer op aan
komt, dat men schrijft en het er minder toe 
doh, wat men schrijft, verdient het toch wel 
aanbeveling voor oef enstof, proza te kiezen, 
dat de examendictaten het meest nabij komt, 
waarom. als oefenboeken worden aanbevolen: 
B. Klooster. Dicteerboek II. (fragmenten uit 

de handelingen van Staten-generaal. . 
Provinciale Staten, Gemeenteraden, le
zingen, .1congressen, enz.). 

F. Veldhuijsen en A. A. van Zwet. De 
dictaatstenograaf. ( fragmenten uit de 
Handelingen van de; Volksraad) . 

K ortschrif t-theorie. 
Hiervoor bestudere men: 

A. W., Groote. Handboek voor den steno
onderwijzer. 

N. Ant. Jansen en W. Jonkergouw. Hand
leiding voor den steno-leraar. 

E.B. Muller. De nadelen der directe methode. 
A. A. Schoevers. De voordelen der directe 

methode. 
Een aanbevelenswaardig boekje was nog: 

A. E. d'Oliveira. Het kortschrift. 
Dit werkje is bij den uitgever uitverkocht 

en wordt niet berdrukt; misscbien is het in 
een tweede-han~s boekwinkel nog te krijgen. 
Verder bestaan vooral over de geschiedenis 
van de stenografie vele- meest Duitse- boe.k
werken, 

Kennis uan de verschillende methoden van 
ondenvijs in stenografie, de voomaamste 
leerboeken, enz. 

De hierbedoelde boeken behoeven niet 
bestudeerd te worden, men zie ze alleen 
grondig door. 

Leerboeken. 
Naas~ bet niet-gekozene van de hler 

genoemde leerboekjes schaffe men nog aan: 

W. J. Bastiaan en .J. L. Themans. Algem.een 
Leerboek van het Nederlands Alfabet1sch 
kortschrif t. 

'A. W. Groote. Leerboek voor de school. 
A. W. Groote. Het Reporterschrift. 
A. W. Groote. Stenografie voor Iedereen. 
A. W. Groote. Verkortschrift. I. Halfweg. 
A. W. Groote. Verkortschrift II. Van half 

tot heel. 
A. A. S.choevers. Standaardleerboek Nieuw 

Groote. 
A. van Veen en J. van Waardbuizen. Nieuw 

Jeerboek voor het N.A.K. dee! I en II. 

Leesb.oekjes. 
Hiervoor doe men een keuze uit de hier

boven vermelde werkjes. Het is voldoende, 
dat men naast de beide boekjes in onverkort 
schrift een vijftal leesboekjes in verkort 
schrift kent. 

Dicteerboeken. 
Naast het niet-gekozene van de hierboven 

vermelde oefenboeken worden nog aan
bevolen: 
D. Blomberg. Handelsbrieven I en II. 
C. Dekker. Handelsbrieven. 
Federatie voor stenografie ,,Groote". Het 

examendicteerboek. 
B. Klooster. Dikteerboek I. (proza). 
J. J. van Leeuwen. Handelsbrieven. 
E. B. Muller en Ads. van. Gelderen. Han

delsbrieven. 
A. A. Schoevers. Dicteerboek Nederlands. 

Dan willen wij nog vermelden het bestaan 
van: 

De .. Groote-scbrijver" maandblad van de 
Federatie voor stenografie ,,Groote" 
Administratie: Randwycklaan 39. A'dam. 

De Indische .. Groote-schrijver". Redactie: 
Tjiboeni-weg I. Bandoeng. 

St. Genesiusblad. Orgaan van de Ned. R.K. 
Bond van .. Groote"7schrijvers St. Gene
sius. Secretariaat: St. Catbarinastraat 32. 
Eindhoven. 

Machineschrijven. 
Leerboeken. 
E. B. M~ller. De typist. 
A. A. Schoevers. Standaardleerboek Machi

neschrijven. 

HET EXAMEN MIDDELBARE AKTE 
BOEKHOUDEN. 

(K. XII en Q). 

In September van dit jaar bestaat weer 
de gelegenheid om examen te doen voo.r 
K.XII; Q; K.XII en Q. D~ aanmelding voor 
genoemde examens geschiedt bij gezegeld 
verzoek.schrift bij den Inspecteur M.O. te 
Batavia-C. onder overlegging van gezegelde, 
gelegaliseerde gebooi'teacte of gezegelde akte 
van bekendheid en examengeld; verder moet 
medegedeeld worden of het examen Boek
houden M.O. K.XII in zijn geheel of in 
2 gedeelten, respectievelijk in combinatie met 
Q. of alleen Q wordt af gelegd. 

Bij de aanmeldtng voor examen Q. tevens 
over te leg gen het (de) getuigschrif t (en), of 
de akte (n}. waarult bevoegdheid blijkt, qan 
we! gelijkwaardlg diploma of bewijs Dir. 0. 
en E. bedoeld in Staatsb1ad 1936 No. 158. 

De vrijstelling van de vereiste vooroplei
. ding examen Q is dit jaar voor .bet laatst. 

Het examengeld (incl. zegelrecht) voor: 
het gehele examen boekhouden M.0. 

(Q inbegrepen) .................. f 25.15; 
een de.el examen boekhouden M.O. 

(Q inbegrepen) .................... 15.15; 
Q afzonderlijk .......................... 15.15; 

Nadat het schriftelijk werk is nagezien, 
worden aan de qmdidaten de door hen 
behaalde cijfers meegedeeld. Aan hen, voor 
wie practisch de kans van slagen uitgeslo'ten 
is, .wordt daarbij tevens in overweging ge
geven zich niet aan het mondelinge onderzoek 
te onperwerpen. Dit onderzoek is openbaar. 

Voor uitv'oerjge gegevens over de Studie 
van Boekhouden M.O. verwijzen wij de 
belangstellende lezer (es) naar het artikel: 
Boekhouden M.O. in Studievoorlichting 
No. 2; le jaargang (Nov, '37). 

In de Commissie voor het in 1939 te Ba
tavia af te nemen examen ter verkrijging van 
de middelbare akte van bekwaamheid tot het 
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geven van schoolonderwijs in het boekhou
den, . (K XII; Q; K XII en Q) , waarbij 
ambtshalve de Inspecteur van het Middelbaar 
onderwijs 

Ir. P. Levedag, 
dee! uitmaakt van de commissie en als voor
zitter optreedt, aangewezen: 
als lid tevens plaatsvervangend voorzitter: 

J. H. P. de I' Ecluse 
hoofd van den Belasting,-Accountantsdienst 
te Batavia: 

In de artikel 1 van dit besluit bedoelde 
commissie aangewezen als lid: 

I. Mr. W. F. J. Borgman Brouwer, 
advocaat en procureur te Batavia; 

2. J. J. Buning, 
accountant Jste klasse, hoofd van het kantoor 
Batavia van den Gouvernements Accoun
tantsdienst; · 

3. W. van Ernst, 
hoofd van de afdeling Handelspolitiek, Al
gemene Zaken en Scheepvaartaangelegen
heden van het Departement van Economische 
Zaken te Batavia; 

4. F. L. Hansel. 
accountant 2de kJasse bij den Belasting
Accountantsdienst te Batavia; 

5. Prof. Mr. Dr. M. A. G. Harthoorn 
raadsheer in bet Hooggerechtshof te Batavia; 

6. Prof. Dr. G. H. van der Kolff 
hoogleraar in de Koloniale Economie a~n de 
Rechtshogeschool te Batavia-C.; 

7. H. J. Manschot, 
adjunct-chef der afdeling Economie en Sta
tistiek bij de Javase Bank; 

8. K. Yff, . 
leraar M.O. Boekhouden en M.O. Economie 
aan de Koning Willem III School te Bat.-C.: 

9. T. Versteeg, 
directeur van de Prins Hendrikschool te 
Batavia-C. 

DE HUISHOUD- EN INDUSTRIE
SCHOOL TE SOERABAJA. 

In het Juni-nummer van ,.Studievoorlich
ting" hebben we de aandacht van onze lezers 
en lezeressen gevraagd voor de Gouverne
mentsopleiding te Batavia-C. n.l. de Middelb. 
Vakschool. Nu willen wij in dit nummer 
wijzen op het bestaan van een gesubsidieerde, 
particuliere opleidingsschool te Soerabaja; 
het is de H uishoud- en Industrieschool voor 
meisjes, Kembodjastraat-Ketabang. 

Deze inrichting bestaat uit: 
1. Lagere. Nijverheidsschool, die opleidt voor: 
a. Staatspractijkexamen Costuumnaaien. 
b. Onderwijzeres Nuttige en Fraaie Hand

werken . 
c. Hulp bij de huishouding. 

Toegelaten worden zij, die in het bezit zijn 
van een verklaring van het Hoof cl der School, 
dat de 7e klas van de Lagere School met 
vrucht is doorlopen. 

Iedere cursus duurt 3 jaar. 

Het eerste jaar is de algemeene onderbouw. 
In bet eerste jaar wordt lesgegeven in: 
naaien (ender- en bovengoed), patroon~ 
tekenen, fraaie handwerken, tekenen, koken, 
wassen, strijken, huishoudelijk werk, Neder
landse taal, rekenen. 

Tweede en derde jaar vormen de boven
bouw, die in drie richtingen uiteen gaat. 

2a. Opleiding costumiere: zelf de vak als 
in het eerste jaar, echter in hoof dzaak 
costuumnaaien, aangevuld. met warenkennis. 

2b. Opleiding nuttige handwerken. Gou
vernementsexamen. 

Nuttige handwerken, fraaie handwerken, 
tekenen, strijken, koken, Nederlandse taal 
rekenen, warenkennis. ' 
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2c. Opleiding voor hulp in de huishou
ding: vakken als 2a, echter in hoofdzaak 
huishoudvakken en koken. 

3a. Voortzetting costuumnaaiP.n. 
De vakken van het voorgaande studiejaar 

en boekhouden. 
Aan het eind van het jaar kan het z.g. 

Bondsexamen gedaan worden ter verkrijging 
van het diploma costumiere. 

3b. Opleiding fraaie handwerken. Gou
vernementsexamen. 

3c. Opleiding voor hulp in de huishou-
ding en kinderjuffrouw. . 

Aanvulling der vakken met handenarbe1d 
verband-, gezondheidsleer en babyverzorging. 

Het schoolgeld is het Mulotarief plus 
f 1,25. 

II. Middelbare Nijverheidsschool, waar 
de meisjes opgeleid worden tot Onderwijzeres 
in de Huish. Vakken; akte A. en B. 

Toelatingseis is einddipl. H.B.S. 3-jaar of 
einddipl. Mulo. 

Deze opleidin::i duurt 4 jaar. 
Het schoolgcld tarief is gelijk aan het 

H.B.S. tarief. 

HET VOORBEREIDEND VAKEXAMEN 
van het N e de rlands lnstituut van 

A ccountants. 
Te Batavia, Semarang en Medan zullen 

van 18 tot en met 22 September 1939 de 
schrif telijke exam ens in alle vakken van het 
voorbereidend vakexamen worden afgeno
men. De aanmeldng moet geschieden bij den 
Secretaris der Commissie voor Opleiding en 
Examens in Nederlands-lndie, . Kali Besar 
West 2. Batavia. 

Dit schriftelijk examen omvat de volgende 
onderdeelen: 
I. Techniek van de Handel. 
2. Handelsrekenen. 
3. Economische Geschiedenis. 
4. Economische Aardrijkskunde. 
5. Kennis van Wettelijke bepalingen. 

a. Burgelijk- en Handelsrecht. 
b. Belastingrecht ( waarbij aan de can

didaat de keus wordt gelaten het 
Nederl. of Indisch belastingrecht. 

6 . Economie. 
Niet iedereen kan aan dit examen deel

nemen; er zijn namelijk enkele beperkende 
bepalingen. Zo wordt in de eerste plaats 
verlangd, dat men adspirantlid is van de 
Bond en in het bezit van het diploma, dat 
recht geeft tot het afleggen van examens aan 
de Handelshogescholen of de Faculteit der 
Handelswetenschappen aan de Gemeentelijke 
Universiteit te Amsterdam, derhalve eind
diploma H.B.S. 5-jr. A. of B.; A.M.S. afd. 
A. J, A. 2 of B.; P.H.S. clan we! Gymnasium 
A. of B. Om adspirant van de Bond te kun
nen worden, wordt vereist, dat men in het 
bezit is van de akte M.O. Boekhouden of 
van een praktijkdiploma Boekhouden ten 
genoegen van het Bondsbestuur. 

Voor hen, die een van de hier genoemde 
diploma's niet bezitten, . wordt no ch th ans de 
gelegenheid opengesteld het examen af te 
leggen. Zij moeten zich clan vooraf onder
werpen aan het ,.Examen Algemene Ontwik
keling" dat de vakken Algebra, Staat
inrichting, Aardrijkskunde en Geschiedenis 
omvat, terwijl zij tevens in het bezit moeten 
zijn van een diploma voor Handelscorres
pondentie N ederlands, Frans, Duits of 
Engels, ten genoegen van de Examen
commissie. 

Betreft het candidaten, die in 'bet bezit zijn 
van een einddiploma ener 3-jarige H.B.S .. 
of die bevorderd zijn van de 3e naar de 4e 
klasse ener H.B.S. 5-jr. of Hogere Handels
school, clan zijn zij vrijgesteld van het 
examen in algemene ontwikkeling en be-

hoeven een diploma voor Nederlandse 
liandelscorrespondentie niet over te leggen. 
W el moeten zij in het bezit zijn van een 
diploma voor Franse, Duitse en Engelse 
Handelscorrespondentie. 

Het diploma van dit examen kan niet op 
dezelf de lijn gesteld worden als de akte 
Boekhouden M.O. De studie voor deze 
examens is bedoeld als: een voorbereiding 
tot de Accountantsstudie. 

ABONNEMENTEN GENOTEERD 
VOOR: 

R.S.K. te Boemidjaja; Mej. J.T. te Ma
dioen; R.J.K.; L.D.T.; L.G.S.; F.G.P. alien 
te Batavia-C.; S. te Mr.-Cornelis; H.I.C. te 
Bandoeng; M.K.A. te Sidoardjo; V.B. te 
Makassar; KN.; A.S.; S.v.Z. en Ir. S. alien 
te Solo; Fr. S. te Soerabaja; R.K.P. te 
Kediri; Apost Vicaris te Langoer; Rector 
R.K. Missie te Solo; Direct. Amb. Leerg, 
te Langoer. 

BIJDRAGE ONTVANGEN VAN: 

E.Z. te B. f 10.- (over Mei en Juni); 
I.B. te B. f :5.- (over Mei en J uni); E.Z. 
te B. f 2.50; E.Z. te A. f 2.50; enkele leden 
van de afd. Makassar f 2.25; E.Z. te B. 
f 5.-; E.Z. te Mr.-C. f 2.-; Rel. U te 
Ma. f 7.50 (over 3e kwar. 1939); afd. Solo 
f 10.-. 

INGEKOMEN: 
lndie. 

Cultuurschool Malang. Prqgramma voor 
het leerjaar 1939-1940. 
I.E.V. Kweeksch. te Bandoeng. Programma. 
Openb. Middelb. Handelsschool 2 j .c. te 

Batavia-C. (inlichtingen). 
Onder- en Bovenbouw van de H.I.K. en 

H . C. K. ( Jeerplan) . 
St. Albert us-college Malang. Prospectus der 

A.M.S.B. met internaal 
Technische School met 5-jarige cursus te 

Semarang. Prospectus. 
N .-I. Veeartsenschool Buitenzorg. Program

ma 1939-1940. 
Christelijk Lyceum Bandoeng. Mededelingen 

1939-1940. I. 
Lagere en Middelb. Nijverheidsschoo] voor 

meisjes te Soerabaja. Prospectus. 
Geneeskundige Hogeschool. Batavia-C. Elf de 

jaarboek 1939-1940. 
Algemeen Indisch Internaat. Bandoeng. 

Prospectus . 
Van het Departement van 0. en E. 

Proef programma voor de 2e en 3e klas der 
H.B.S. met 3-jarige cursus. 

Proefprogramma der lessen voor de Gouv. 
Midd. Meisjesschool in Ned.-Indie. 

Nieuw programma der lessen voor de Gouv. 
Ambachtscholen. 

Nederland. 
Stichting School voor Taal- en Letterkunde 

's-Gravenhage. Leerplan voor het studie
jaar 1939-1940. 

Het Nieuwe Lyceum (met internaat) te 
Bilthoven. Prospectus. 

De V rije School. Den Haag. Opleidings
school. Prospectus. 

Sweelinckschool. Mulo voor meisjes. Den 
Haag. Prospectus. 

Inspectrice Nijverheidsonderwijs Den Haag. 
Programma voor de akte N. XX. 

Auto-Technische School. Apeldoorn. Pro
spectus. 

Vrije Unive,rsiteit te A'dam. Jaarboek. 
Programma en Handleiding voor de 
Studenten 1939-1940. 

Instituut Hemmes. Hoogezand. Prospectus. 

Middelbaar Technische Radioschool. Over
toom. A'dam. Prospectus. 

Rijnlands Lyceum. Wassenaar. Prospectus. 
Cursus Frans ,,Lutetia" Rotterdam. Proef

blad. 
Technisch Middelb. Sch9,ol ,,Technicum". 

Rotterdam. Prospectus. 
School voor Autotechniek. Den Haag . 

Prospectus. 
Christ. Lyceum met Internaat te Zeist. 

Prospectus. 
Commercieel-Technische Practijk-Dagschool 

,,Mercurius" te Arnhem. Prd.ipectus. 

Buitenland. <J 

N ederl. Christ. School voor ~· en M ulo te 
Brussel. Prospectus: 

Voralpiner Knaben-instituut. Montdna-Felse
negg. (met Hollandse afdeling) Prospec
tus. 

VRAGENRUBRIEK. 

In dit gedeelte van het blad worden alleen 
die vragen opgenomen, die van algemee11 
be]ang kunnen zijn. c. 

De praktijk Keef t uitgew~zen, dat het ' 
meermalen nodig is onze aanvragers opm~rk
zaam te maken op een of meer der v0Jgende 
punten. Nu we langs deze weg vele adspi
rant-aanvragers kunnen bereiken, willen V'e 
er graag gebruik van maken beleefd te 
verzoeken: 

1. Juist te adresseren: Aan het Studievoor
lichting Bureau van de K.O.B., Oud
Gondangdia 30, Batavia-C. 

2. Postzegel voor antwoord in te sluiten. 
( Inlichtingen worden even we! gratis 
verstrekt). ' 

3. Duidelijk adres van den afzender op te 
geve11. 

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

H.J.J.H. te M. 
vraagt welke boeken hij te gebruiken heeft 

voor de studie Tekenen L.O. 
Iemand die de acte behaalde, gebruikte de 

vo]gende boeken; 
1) Complete Tekenmethode voor de Indische 

lagere school door P. van Steenderen en 
J. Toot. 

2) ,,Het natuurlijke tekenvermogen ontwik
keJd" door Leeflang en Hardenberg. 

3) ,,Leerboek der Perspectief" I, van J. 
Ridderhof. 

4) ,,Perspectief, werkstukken en vragen", 
door Goslinski Jr. 

5) .,Sprekende lijnen", door C. Jetses. 
6) ,,Exameneisen en opgaven", van De 

Vries. 

E.Z.M.F. te S. 
vraagt welke de meest voorkomende boek

houdsdiploma's zijn en tevens een opgave van 
enkele opleidingsinrichtingen, 
· De meest bekende diploma's zijn: Boek
houden A- en Boekhouden B-diploma van 
de Bond van Verenigingen van Handels
onderwijs. 

Het Boekhouddiploma van de Vereniging 
van Leraren in het Boekhouden. 

Enkele opleidingsinrichtingen zijn: 
a. Het Instituut Blom te Batavia-C. Rijswijk. 
b. Het Instituut Schoevers te Batavia-C. ' 

Scottweg. 
c. De opleiding van den hr. Bonjernoor te 

Batavia-C. Tanah Njonjah. 
d. Middelbare school voor Handel en Be

drijf te Bandoeng. Van Neckstraat 15. 
e. Instituut voor Handelsonderwijs,, (Han

delsdagschooJ). Grote Postweg Oost 132-. 
Bandoeng. Met R.K. jongensinternarit. 

f. Bandoengse Handelsschool. Javaweg 1 la. 



141 

g. Djocjase Handelsschool. Kweekschool
laan 14. 

h. Handelsschool. Solo. Balapan 294 . 

Tot genoemde opleiding worden toegelaten 
Europeanen en Inheemsen. Voor dit jaar is 
de toelating reeds gesloten. 

G.K.H .A. te P . 
vraagt naar de opleiding tot Gymnasttek

leraar. 

R.D. te R. 

r. Instituut voor Economische en Handels
wetenschappen. Soerabaja, Ketabang~ 
boulevard 51. 

/. Handelsvakschool te Soerabaja . Oendaan 
Oost 40. 

le. Malangse HandeJsschool. Temanggoeng
straat -6. 

vraagt of leerlingen, die de hoogste klas 
van de lagere school nog niet doorlopen 
hebben, doch te oud zijn om op school te 
blijven, dienst kunnen nemen bij de Marine. 

In Indie wordt het examen Gymnastiek 
M.O. niet afgenomen; · derhalve bestaat er 
ook geen opleiding voor deze akte . 

Wei bestaat er een Gouvernements cursus 
vo~r de opleiding v.an de akte S . (lagere 
akte). doch alleen toegankelijk voor Onder
wijzers met hoofdakte, die het Dep. van 0 
en E. aanwijst. I. Gemeentelijke Middenstands Handels~ 

school te Batavia-C. 
m. R.K. 5-jarlge Handelsschool te Semarang. 

Koningin Emmalaan 4. (Met .internaat 
voor jongens). 

n. lnstituut tct opleiding voor Kantoor~ 
werkzaamheden te Bandoeng. (Niatwu). 

O.T.K. te P. 

Door die jongel~i moet een ongezegeld 
verzoekschrift gericht worden aan den Leger~ 
commandant te Bandoeng. waarin verzocht 
wordt om voor vervroegde inschrijving bij 
de Militie in aanmerking te mogen komen en 
ingedeeld te mogen worden bij de Zeemacht 
met de vermelding. dat ze later in vaste dienst 
willen overgaan bij de Marine. 

Zr. M.P . d.K. te T. 
vraagt inlichtingen over de studie voor de 

akte Maleise Taal. 
Het examen Maleise Taal wordt afgeno

men in Maart en April 1940; het schriftelijke 
gedeelte op de woonplaats van de(n ) 
candidaat; het mondeling te Batavia. 

vraagt inlichtingen over de opleiding van 
het Militaire Opnemerspersoneel bij de To
pografische Dienst. 

Waarschijnlijk komen ze in Nov. a.s. voor 
de keuring en word en dan in Jan. 1940 op
geroepen. 

Aanmelding voor Januari 1940 bij den 
Directeur van 0. en E. Elk jaar in Januan 
begint een schriftelijke cursus voor deze akte. 

ri ~ · · HlllO- ABITllRIENtEN! j 
Als gt> , zoekt naar een opleiding, die U de grootste kans 

' biedt, dat n~ bet beeindigen van de Studie een behoorlijke 

werkkring wordt gevonden, clan gaat u naar de inrichting, 

waarvan er slechb een in lndie bestaat: 

' . 
.,,Cursus voor Opleiding van Middel- · 
bare :Bouwkundigen en Wef!- en 

W aterbouwkundiQen". 
L!EMBANGWEG 8 - BANDOENG 

In de grote vacantie mogelijkheid tot practisch 

~ werken bij verschillende bedrijven en diensten. J 
......... --------------------------------= 

I 

TECHNISCH INSTITUUT 

THEORIE EN PRACTIJK 
opgericht 1923 

SCHRIFTELIJKE 
IN T1ECHNISCHE 

gcvestigd te Bandoeng 

LESSEN 
·VAKKEN 

Alie leervakken voor den bouwkundige· 
Opleiding voor de architect·examens. 
VRAAGT GRATIS PROSPECTUS EN INLICHTINGEN 

RIOUWSTRAAT 124 BANDOENG. 

llELECTROTECHNISCHE SCHOOL I 
J Opgerichl 1931. Djaga Monje! 2. - Balavia-C. Tel. 732 ';!I. 

(lnrichting voor Electrotechmsch AmbachtsonderWIJS) 
Besluit v. d. Oiredeur van 0. & E. van 25 Mei 1935 

No. 15473/B. 

Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BAT A VIA. 
Opleiding voor Electromonteur (duur 4 Semesters) 
Opleiding voor Radiomonteur (duur 1 Semester, 
na behaald diploma Electromonteur). 
Eis toelating: eind lagere school met voldoende voor 
REKENEN en N EDER LAN OS (opleiding A). 
V oor H.B. S. & Mulo abiturienten, opleiding B. 

Prospectus bij aanvraag gratis. 

I 

V raagl inlichtingen bij den Directeur. 

{ 
t AUGUSTUS 

LVANG NIEUWE CURS US: t FEBRUARI II 

tl~ERE llJYERHmn~~tH~~t V~OR MEl~JE~ 
TE BUITENZORG 

Voor leerlingen, die de lagere school met 
vrucht doorlopen hebben. TWEE-JARIOE 
CURSUS MET ,OOUVERNEMENTSLE.ER
PLAN en opleiding voor het Oouverne
mentsexamen in de huishoudelijke vakken. 
COSTUUMCURSUS van twee jaar eve
neens met Gouvernementsexamen . Ook 
leerlingen, die de MULO hebben door
lopen, hebben toegang tot deze cursus. 

Schoolgeld volgcns G:ouvernemenhtarief. 
Verder inllchtlngen bij de Dlrecfrlce, Museumwcg U, Telef. 119. 

O~~~--~---------------------!D 
De Zwitserse School met individuele opleiding 

DEELNAME IEDEREN DAG MOGELIJK 

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

Diploma's in Holland erkend. 

Voorbereidingscursus voor Hollanders voor het 

toelatingsex. Technische Hogeschool Zurich. 

NIEUWE OPLEIDING VOOR JONGE VROUWEN 

Eenjarige cursus met als doel vorming als vrouw en opleiding 

tot beroepsbezigheden als arts-ass., ex. ender staalstoez. cpl. 

in anal. . physfol.. verbandleer ,· psycholog., adminislr . en lalen. 

INSTITUUT MINERVA, ZURICH 
Vraagt prospectus en Hollandse referenlies. 

K. Land· en Tuinbouwschool I 
,,H ELDERWEI ROT'' 
RAWA SENENG TEMANGGOENG. 

Opleiding van Europese jongens tot landbouwer en kolonist, 
Onderricht in land- en tuinbouw, veeteelt en enige cultures. 
De school omvat de 5e, 6e en le klas der Europ. Lagere 
school, waarboven drie landbouwklassen. 
Over het algemeen warden slechts leerlingen voor de 5e 
en 6e klas aangenomen. · 
Kostgeld f 10.- per maand. 
Schoolgeld volgens Gouvernementstarief. 
Bij aanvrage tot plaatsing gelieve rapport en getuigschrift 
van het Hoofd der school over te leggen 

Nadere inlichtingen bij BR 0 EDER 0 VER STE. 

I 
I 
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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 a1e1~. 
Machineschrijven, T al~n, H andelscorrespondentie, Boekhouden. 

Reclame-Tekenen, ·Boomzakeµ. 

0 nder dezelfde Leiding: 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR'' 

V oor schriftelij:k.e lessen in: 

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

voudige Handels-opleiding, Kleinambtenaarsexamen, Stenografie. 

STVDEER · in 

ARNHEM 

1naar blU,f 

in INDIE! 

-
GROOT KLOOSTER 

Noordwijk 29 - Batavia-Centrum 

INTERNAAT EXTERNAAT 

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

Lagere school en Frobelschool 

I ' 

Bekwaam U snel en 9rondig, in de techniek, volgens het speciale PBNA
systeem - met Neerland's beste ingenieurs en experts. Honderden in Holland 
vonden z66 hun weg. Zend deze annonce nog heden in, of schrijf, voor 
gratis inlichtingen, aan PBNA. Arnhem 30 .. 

met filialen Theresia-school aan de Theresia
kerkweg (Gondangdia) 
H. C. S. Mariaschool 

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

PB N. ~ AFD.: INDISCH TECHNICUM 
.rt_ ARNHEM 30 I HOLLAND 

s T u· D E E R T E c H N I E K T. H :U I ·s ! 

II P. M. Tl\MSON. 
'S-ORAVENHAGE. 

' 
NIEUWSTRAAT 7-9. 

Natuur- en Scheikunde 

In strum en ten, 

VAN EIGEN FABRIKAAT. 

DE OVERSTE 

HANDELSKENNIS L. 0. Schriftelijke opleiding 
CURSUS-BOS DJOKJA 

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

STENOGRAFIE
MACHINESCHRIJVEN 

II 

schriftelijke opleiding 

steno ( volledig) 

machineschrijven (alleen theorie ) 

.J.A. SCHNAAR 
stenograaf Volksraad en Leraar G. M . H. S. 

MULO-BEVOEGDHED Batavla-C. - Laan Canne 36 - Tel Wl'.'408 
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