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MEDEDELINGEN. 

1. W egens ziekte heef t de leider van het 
S.V.B. zijn werkzaamheden moeten sta~ 
ken.- Door het Hoofdbestuur van de 
K.0.B. is thans met deze functie, 
ondergetekende G . A. van Arendonk, 
Oud - Gondangdia 30, Batavia - C., 
belast. 
In verband met de uitbreiding der werk~ 
zaamheden hebben twee medewerkers 

Druk. Smits , Bat.-C. 

belangeloos aangeboden hun medewerking 
te verlenen. Daarvoor wordt hun hartelijk 
dank gezegd. 

2. Ahonnementsgeld. 

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

3. Ter kennismaking worden de nummers 
van de eerste jaargang zoveel mogelijk 
gratis verspreid. Dit vordert echter veel 
van onze financiele krachten. Gaarne 
maken we de lezers, die ons orgaan gratis 
ontvangen, erop attent, dat ze een goed 
werk doen ons bureau cioor een abonne~ 
ment of bijdrage te steunen. 
De bureau~inkomsten worden verkregen 
uit: 
1) bijdragen ineens; 
2) regelmatige bijdragen; 
3) abonnementen op ,,Studievoorlich~ 

ting"; 
4) advertenties. 

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 IT E N Z 0 R G 
BODJONG 51, SEMARANG, TEL 1 996 

St~nografie G cc 
n roote , N ederlands en Moderne T alen. 

Machineschrijven, T alen, Handelscorrespondentie, Boekhouden. 

Reclame-T ekenen, Boomzaken. 

Leiding: 0 nder dezelfde 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" 

V oor schriftelijke lessen in: 

Boekhouden, T alen, Handelscorrespondentie, Mulo 

voudige Handels - opleiding, Kleinambtenaarsexamen, 

A, £en

Stenografie. 

/' 
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\VIE BEZORGT ONS EEN OF MEER 
VAN DEZE FINANCIELE HULP
BRONNEN? 

4. Wie helpt ons aian: 
het nummer van Januari 1938 van Studie
voorlichting? (No. 4 eerste Jaargang). 

5. De publicatie v.d. examen opgaven Nij
verheidsakten worden m 't volgende 
nummer voortgezet. 

De Leider van het S.V.B. 
G. A. van Arendonk. 

N.B. Op postwissels te vermelden: 
,,Bijkantoor Gondangdia, 

Batavia-C." 

Van o.nze adverteerders. 

Gaarne vestigen wij de aandacht van onze 
lezers op de in dit nummer voorkomende 
advertentie van de Firma P. M. Tamson, die, 
zoals wellicht bekend i_s, aan alle aanvragen 
op het gebied van natuur- en scheikundige 
instrumentt..n kan voldoen. 

De finra levert uitsluitend eigen fabrikaat 
van uitstekende kwaliteit tegen concurrerende 
prijzen . 

DE DRIEJARIGE H.B.S. IN INDIE. 

Aile 3-jarige H .B.S.'en in Indie zijn parti
culiere inrichtingen. 

Het Gouvernement kent dit schooltype niet 
meer. Wei wordt in Holland overwogen bij 
het Wetsontwerp tot regeling van het V.H.O. 
en het M.O., de 3-j. H .B.S., als type van het 
z.g. algemeen vormend middelbaar onderwijs, 
weer op wettelijke basis te vestigen. 

lndien dit ontwerp wordt aai1genomen, 
bestaat de mogelijkheid, dat, tengevolge van 
de Concordantie met Holland, ook dit schooi
type in In die officieel wordt erkend. ( W c 
hebben zelfs vernomen, dat bet plan bestaat 
te· Bandoeng met ingang van de nieuwe 
cursus aan de Gouv. H.B .S. een klas van de 
3-jarige jongens-H.B.S. te formeren). 

De mening, dat het onderwijs aan een 
drie-jarige H.B.S., gelijk zou zijn aan de 
eerste drie leerjaren van een vijfjarige H.B.S., 
berust clan ook op een misverstand. 

Het einddiploma van een H.B.S. 3j. 
geeft niet het recht om toegelaten te 
worden tot de 4e klas van een H.B.S. 5j. 
En overgang naar dezelfde klas van een 
H.B.S. 5j. is niet mogelijk. Bij de overgang 
van een H.B.S . 3j. naar een H.B.S. 5j. 
moeten deze leerlingen zich aan het toela
tingsexamen onderwerpen. 

Adressen. 
In Indie zijn 3-jarige H.B.S.'en gevestigd 

te: 
I. Batavia-C., Prinses J ulianaschool, W a

terlooplein, o.nder leiding der E.Z. 
Ursulinen; meisjes H.B.S. 

2. Batavia-C., Batoeweg 3, Voor Meisjes . 
Van de Carpentier Altingstichting. 

3. Batavia-C., Batoeweg 3. Voor jongens. 
Van de Carpentier Altingstichting . 

4. Bandoeng, ,,St. Angela", onder lei ding 
der E.Z. Ursulinen, voor meisjes. 

5. Bandoeng, P.H.B.S., Riouwstraat 57-59. 
Voor jongens en meisjes. 

6. Soerabaia, Darmo Boulevard 41. Voor 
meisjes onder leiding der E.Z. Ur
sulinen. 

7. Soerabaia, Part. H.B.S., Derxstraat (S.S. 
wijk). Voor jongens en meisjes. 

Toelati.ng. 
Tot de eerste klasse worden toegelaten zij, 

die geslaagd zijn voor het toelatingsexamen 
voor de betrokken school of een der 
Hogere Burgerscholen van Nederland of 
N ederlandsch-Indie 

Tot de 2e en 3e klasse worden behalve de 
bevorderde leerlingen, toegelaten zij, die 
voor het toelatingsexamen voor deze klasse 
geslaagd zijn. 

Leerlingen, die geslaagd zijn voor de Mulo 
moeten zich op sommige scholen aan een 
aanvullend examen in Nederlands onder
werpen, op andere scholen wordt ook vas 
hen een volledig toelatingsexamen vere1st. 

De dagen der eigen toelatingsexamens 
worden gewoonlijk in de bladen bekend 
gemaakt. 

Lesverdeling. 
(Zoals die op een der H.B.S.'en is). 

Vakken 

I 

Godsdienst 
Nederlands 
Frans 
Engels 
Du its 
A ardrijkskunde 
Geschiedenis 
w iskunde 
Handelsrekenen. 
Natuurkunde 

lant- en Dierkunde p 
T 
z 
F 
G 

eken_en 
ang 
raaie Handwerken 
ymnastiek 

l 

1 
6 
5 

-
5 
2 
2 
5 

-
1 
2 
2 
1 
1 
2 

36 

Elke les duurt 50 min. 

Klasse 

I l l I 1 II I 
,/ ] 1 

6 5 
.:s 3 
5 4 
.:s 3 
2 2 
3 2 
...f 4 

- 2. 
1 2 
2 2 
2 2 
1 1 
1 1 
2 2 

I 36 \- 361 

lnternaten. 

T otaal 

3 
17 
11 
9 

11 
6 
7 

13 
2 
4 
6 
6 

.3 
3 
6 

108 

Aan de inrichtingen onder de nummers 
1, 2, 4 en 6 is een internaat verbonden. 

Rechten einddiploma. 

De scholen reiken zelf een einddiploma uit. 
Dit diploma geeft toegang tot de Eur. 
Kweekschool, de Middelbare Handelsschool, 
de Opleidingsschool· voor Onderwijzeressen 
in de Huish. vakken, de cursus voor ana
lysten, voor apothekers-assistent, Stovit enz. 

TOELATING 
tot de Cursus van I.nstrumentmakers en 
Glasblazers a/d Technise Hogeschool. 

Voor de curs us 1939/ 1940 wordt het ver
gelijkend toelatingsexamen gehouden op 27 
Juni en de volgende dagen. 

De toelatingseisen zijn (minstens) een 
verklaring van een E.L.S.; H.C.S.; H.I.S.; 
of een daarmee gelijkgestelde onderwijs
inrich ting . 

Het examengeld bedraagt f 3.--- en behoeft 
eerst na ontvangst van de oproeping tot het 
vergelijkend toelatingsexamen gestort te 
worden. 

De aanmelding moet geschieden voor 5 
Juni 1939 bij den Directeur van de leergang, 
p / a Bosscha Laboratorium, Technische Ho
geschool. onder overlegging van de rapporten 
van het laatste schooljaar, getuigschriften en 
za mogelijk een toelichting of aanbeveling 
van het hoofd der school, alsmede opgave 
van plaats en datum van geboorte. 

De Voorzitter-Directeur van de 
Vereeniging voor de opleiding van 
Instrumentmakers en Glasblazers 
aan de Technische HoogeschooL 

w.g. H. R. Woltjer. 

OPLEIDING BIJ DE P;T.T. DIENST. 

Adjunct-Controleur ~ te klas. 

Voor toelating tot deze cursus, die alleen 
voor mannelijke candiq,:1ten wordt apen
gesteld, komen in aanmerking jongelieden, 
die in het bezit zijn van het einddiploma ener 
Hogere Burgerschool met 5-jarige cursus of 
een daaraan . gelijkwaardig getuigs-:hrift. Als 
zodanig wordt o.m. aangemerkt het A.M.S.
diploma; wat de af de ling B van die onderwijs
inrichtingen betref t, echter alleE'.:n voor zover 
de leerlingen ook de lessen in Frans hebben 
gevolgd. 

De sollicitanten, wier pla.i.tsing in over
weging wordt genomen, zullen voor een 
commissie van onderzoek moeten verschijnen, 
welke op nader te bepalen plaatsen en tijd
stippen zitting zal houden. 

Degenen, die op grond van de uitslag van 
dit vooronderzoek voor toelating tot de op
leiding geschikt worden geacht, ~µllen ver
volgens aan een geneeskun&J onderzoek 
worden onderworpen. 

Boeken en verdere leermiddelen worden 
kosteloos verstrekt. Zij, die <: tot de~J leergangn 
worden toegelaten, zullen de kosten van de 
opleiding op de voet van Staatsblad 1925 
No. 210 maeten terugbetalen, indien zij de 
leergang uit eigen beweging verlaten, door 
eigen schuld of toedoen daarvan worden 
verwijderd, clan we] binnen 5 jaar na het 
slagen voor het eind-examen van de cursus 
uit 's Lands dienst worden ontslagen om 
andere redenen clan welbewezen lichaams- of 
zielsgebreken, buiten eigen toedoen ontstaan. 

De leerlingen, die tijdens de leergang blijk 
geven het onderwijs niet te kunnen volgen, 
alsmede zij, die voor het eind-examen wor
den afgewezen, zullen warden antheven. 

Ten behoeve van degenen, die voor de 
opleiding zijn aangewezen; zal eventueel 
uitstel van militaire dienst kunnen worden 
verkregen. 

Naar wij vernemen is de P.T.T. voor
nemens dit jaar wederom een ctfrsus te 
openen voor apleiding van jongelieden tot 
adjunct-con_troleur P.T.T. lste klasse. 

25 plaatsen zullen op deze cursus beschik
baar zijn. 

Na de eindexamens in Juni a .s. zal een 
officieele oproeping van gegadigden worden 
gepubl-iceerd, waarna een schif ting zal plaats 
hebben. 

TOELATING TOT DE IV'IJNBOUW
SCHOOL TE SAW AH-LOENTO. 

Jangelui met einddiploma Mulo-B of 
gelijkwaardig getuigschrift kunnen zich in de 
maand Mei aanmelden voor de opleiding tot 
Mijnbouwkundig apzichter; het schooljaar 
begint 1 Augustus 1939; studieduur 3 jaar. 
Er wordt geen schoolgeld geheven en de 
leermiddelen worden gratis verstrekt. 

In het Mei-nummer van dit argaan zullen 
we uitvaeriger gegevens publiceren. 

BIJ AKTE-EXAMEN. 

In J uni 1939 zal op een nader aan te 
wijzen plaats een examen in Stenografie en 
Machineschrijven (mulo-bevoegdheid) war
den gehouden. Aanmelding voor 1 Mei 1939 
bij den Directeur van Onderwijs en Eredienst 
bij aangetekend gezegeld verzoekschrif t. 
onder overlegging van een bewijs vcin goed 
zedelijk gedrag ( hoogstens 6 maanden oud) 
en een gezegelde geboorteakte clan we! een 
gezegelde akte van bekendheid. Het exam~n-



geld ad f 10.- (tien gulden) per postwissel 
over te maken aan Afdeling Kas (Dept. 0. 
& E.) onder vermelding op strookje van 
naam en adres. Aanmeldingen op of na 
1 Mei ontvangen, clan wel zonder voldoening 
van het examengeld warden buiten behan~ 
deling gelaten. 

Reis~ en verblij fkosten worden niet ver~ 

goed. , 

MET MULO-B-DIPLOMA NAAR H.B.S. 
IVe KLAS. 

Van 'b.et cursusjaar 1939 / 1940 af kunnen 
mulo-abituri~nten in het bezit van het 
B-diploma met Frans en Duits, alsmede van 
een verklaring van den betrokken mulo~ 
directeur, de schoolvergadering gehoord, 
waaruit blijkt, dat de bezitter geschikt wordt 
geacht voor het volgen van het onderwijs 
in de 4de klasse eener H.B.S. met 5~jarigen 
cursus :kc) ajs toehoorder' in alle vakken war~ 
den toegelaten tot: 
A. De vierde klasse der H.B.S. (A) met 

· tS-jarig .~ cursus mits zij: 
1. op het mulo~eindexamen minstens een 

0 .,6 (zes) voor de vakken Nederl. en 
Engels hebben behaald. 

2. een mondeling en schriftelijk examen 
in Goniometrie, Graf ische voorstel~ 
lingen, Handelswetenschappen en 
Scheikunde afleggen ten overstaan 
van leeraren der H.B.S. of van het 
lyceum met zodanig resultaat, dat 
in de vergadering van den Directeur 
(Rector) en examinatoren geen be~ 
zw;;tar rijst tegen hun toelating als 
toehoorder in alle vakken. 

B. de vierde klasse der H.B.S. ( B) met 
vijfjarige ctirsus, mits zij: 

1. op het mulo-eindexamen minstens een 
6 (zes) voor de vakken Nederlands 
Algebra en M eetkunde hebben be-

) haald. 
2. een mondeling en schriftelijk examen 

afleggen op de wijze als bedoeld 
onder A, sub 2, in Goniometrie, Gra~ 
fische voorstellingen, Scheikunde en 
Natuurkunde. 
Te beginnen met het schooljaar 1940/ 
1941 zullen de voorwaarden van 
toelating tot de A- en tot de B
af de ling van de 4de klasse van een 
H.B.S. dezelfde zijn. Mulo~abiturien
ten die in het cursusjaar 1940/ 1941 
of later toegelaten wensen te warden 
tot de vierde klasse der H.B.S. (A of 
B) met 5~jarige curs us, moeten: 

1. op het Mulo~eindexamen minstens een 
6 ( zes) voor de vakken N ederlands 
Algebra en Meetkunde hebben be~ 
haald. 

2. een mondeling en schriftelijk examen 
in Goniometrie, Grafische voorstel
lingen Scheikunde, N atuurkunde, 
Hand~lswetenschappen en de Franse 
taal afleggen ten overstaan van lera
ren der H.B.S. of van het lyceum met 
zodanig resultaat, dat in de verga~ 
dering van den Directeur ( Rect~!) 
en examinatoren geen bezwaar nJst 
tegen hun toelating als toehoorder in 

alle vakken. 
De examenstof voor de toelatingexamens 

omvat voor: 
Goniometrie: Het in de tweede en derde 
klasse der Gouv. H.B.S. met 5~jarige 
cursus, ,resp. in de laatste en voorlaatste aan 
het examen voorafgaande cursus behand_elde. 

.,) Hicronder wordt in deze circulaire tevens 
VL'.rsta:rn de overeenkomstige klasse ecner H.B.S.-

afdecling van cen lyceum. 

Grafische voorstellingen: Grafische voor~ 
stelling der functies y = ax+ b en y = 
ax2 + bx + c. 
Handelswetenschappen: Het in de derde 
klasse der Gouv. H.B.S . met 5-jarige cursus 
in de aan het examen vooraf gaande curs us 
behandelde. 
Scheikunde: Als voor Handelswetenschap
pen. 
Natuurkunde: Als voor Goniometrie. 
Frans: Het in de derde, tweede en eerste 
klasse der Gouv. H.B.S. met 5-jarige cursus 
resp. in de ·laatste, voorlaatste en daaraan 
voorafgaande cursus voor het examen be~ 
handelde. 

AANNEMING VAN. JONGELIEDEN 
VOOR DE OPLEIDING TOT OFFICIER 

BIJ DE KONINKLIJKE MARINE. 

De Commandant der Zeemacht in Neder~ 
landsch-lndie brengt ter kennis van belang~ 
hebbenden, da t in 1939 voor hi er te Ian de 
verblijvende jongelieden, die Nederlander 
zijn of die Nederlands onderdaan zijn en 
behoren tot de groep der Inlanders of die 
der Vre~mde Oosterlingen in Nederlandsch
Indie en die op 1 September a.s. nag geen 
21 jaar oud zijn, bij het Koninklijk Instituut 
voor de Marine te Willemsoord worden 
opengesteld: 

vijf Plaatsen bij de driejarige opleiding 
tot zeeoff icier; 

twee plaatsen bij de driejarige opleiding 
tot officier van den marine-stoomvaartdienst. 

De voorwaarden voor en wijze van aan~ 
neming zijn opgenomen in Staatsblad 1930 

No. 361. 
Candidaten, die te oud zijn, worden niet 

tot mededingen toegelaten. 
Verzoekschriften om toelating moeten 

uiterlijk 1 J uni 1939, de over te leg gen 
diploma's en getuigschriften, enz., zo spoe~ 
dig mogelijk, doch uiterlijk 1 Juli 1939 bij 
het Departement van Marine te Batavia
Centrum zijn ontvangen. 

De opleidingskosten bedragen f 500.
per jaar; bij doubleren van een cursusjaar 
f 600.- gedurende het nieuwe cursusjaar. 

Plaatsen voor de opleiding tot officier der 
mariniers en officier van administratie wor~ 
den niet opengesteld. Evenmin zullen jonge
lieden voor de vierjarige opleidingen worden 
aangenomen. 

N adere inlichtingen word en op verzoek 
mondeling of schrif telijk verstrekt vanwege 
de Eerste Af deling van het Departement der 
Marine (Telefoon Weltevreden 2110; toestel 
17) 

OPLEIDING KADASTER. 

Dit jaar wordt wederom een 12-tal leer
lingen tot de cursus van mantri-kadaster 
( oude titulatuur: mantri opnemer) toegelaten. 

Toelatingseis is: het bezit van een eind
diploma ener H.I.S. of een gelijkwaardige 
schoolverklaring. Gegadigden moeten een 
net en duidelijk handschrift hebben, een goed 
cijfer voor rekenen en een voldoend cijfer 
voor Nederlands. Verder moeten zij een 
sterk gestel hebben en de leeftijd van min
stens 16 jaar bereikt hebben en hoogstens 
20 jaar zijn. 

Deze tweejarige cursus voor de opleiding 
van technisch personeel bij de Kadastrale 
Dienst staat onder leiding van het Hoof d 
van het Kadasterkantoor te Bandoeng, en is 
gevestigd aan de Kantoorweg. 

De leerlingen krijgen les in de volgende 

vakken: 
J. a. Schoonschrift; b. Staand rondschrift; 

c. Schuin rondschrift; d. Drukschrift; e. 
Normograafschrift; 2. Kopieren en afwerken 

tt t 

van kaarten. 3. Vergroten en verkleinen van 
~aarten. 4. Gebruik en onderhoud van de 
mstrumenten. 5a. Driehoeks- en veelhoe'ks
meting ( Practisch); b. Veelhoeksberekening 
( m eenvoudige vorm) . 6. Detailmeting. 
7. Waterpassen (praktisch). 8 Kaartering. 
enz. 9'. Suppletoire meting. 10. Suppletoire 
kaartermg . 11. Inhoudsberekening. 12. Woes~ 
te grondmeting. 13. Beginselen Meetkunde 
en . Alge~ra. Beginselen logarithmen en 
gomometne. 15. Voorschriften van veld
aantekeningen. 16. Voorschriften van de 
Kadastrale metingen. 

Sc~oolgeld wordt niet geheven en de 
leerm1ddelenonkosten zijn nihil. De leerlingen 
moeten z~lf voor huisvesting zorgen. Ze 
kunnen z1ch schriftelijk aanmelden bij het 
Hoof d van het Kadasterkantoor te Bandoeng 
per ongeugeld r~kest. Die aanmelding client 
zo spoed1g mogehjk te geschieden onder over
legging van een schoolbewijs, een bewijs van 
goe~. en zedelijk gedrag en een geboorte
bewIJS of asal~oesoel staat. 

De bezoldiging voor mantri-opnemer is 
vastgesteld bij de ,,B.B.L. 1938" met als 
minimum bezoldiging f 45.- en maximum 
f 50.-. 
. Een mantri-opnemer 1 e klas verdient 

:f 45.- tot f 90.- en een hoofdmantri~ 
opnemer f 75.- tot f 115.-. 

COMMUNIQUE. 

. Het Departement van Onderwijs en Ere~ 
d1enst deelt mede, dat met ingang van 1 Au~ 
gustus a.s., te Soerabaia een Gouvernements 
Middelbare Handelsschool zal warden ge
opend. 

Tot deze onderwijsinrichting kunnen voor 
het cursusjaar 1939 / 1940 warden toegelaten: 
Io als leerling,. zij, die in het bezit zijn van 

het ~.fo!o-d1ploma A of B mits dit getuig
schnf t 1s verkregen in de jaren 1938 en 
1939; bezitters van het diploma A moeten 
bovendien overleggen een door den 
Directeur der laatst bezochte Muloschool 
afgegeven verklaring, waaruit blijkt dat 
zij geschikt warden geacht het onde~wijs 
op de Middelbare Handelsschool te 
vol gen. 

2° als toelworder in a/le vakken, zij, die in 
het bezit zijn van een einddiploma ener 
gesubsidieerde of gelijkwaardig verklaar- · 
de ongesubsidieerde hogere burgerschool 
met driejarige cursus, waarbij de Direc
teur van de Middelbare Handelsschool 
aan de hand van de cijfers van het eind
diploma beoordeelt, of de toelating als 
toehoorder kan warden toegestaan. 

Aanmeldingen kunnen tot uiterlij.k 15 Juli 
a.s. bij den Rector van het Gouvernements 
Lyceum te Soerabaia geschieden, bij wien 
nadere inlichtingen kunnen warden inge
wonnen. 

OPLEIDING TOT MONTEUR BIJ DE 
MILIT AIRE LUCHTVAART 

Jongelieden van Europese landaard (Ne
derlanders), van 19 tot en met 24 jaar, 
die hun eerste oefening als dienstplichtigc 
goed hebben vervuld, een goede technische 
opleiding hebben genoten (bij voorkeur in 
het bezit van het einddiploma K.W.S. dan 
wel andere technische school en vooral goed 
kunnen bankwerken) en genegen zijn dienst
vluchten mede te maken, kunnen in aanmer
king komen voor opleiding tot militair 
monteur bij de L.A. 

Zij, die na een proeftijd van 3 maanden 
voldoen, warden in opleiding genomen en 
gaan een militaire dienst-verbintenis aan 
voor 7 jaren, welke verbintenis na omme~ 
komst en bij geschiktbevinding , desgewenst 
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telkenmale kan worden verlengd met 6 jaren. 
Bij gebleken geschiktheid en na met 

gunstige uitslag de daarvoor vereiste exa
mens te hebben afgelegd, is bevordering 
mogelijk tot de hogere monteurs-rangen 
(hoogste rang: onderluitenant-hoofdmon-
teur). . 

Aanvang van ·de proeftijd Juli 1939; 
in di en en van de verzoekschrif ten v66r 20 
April 1939. 

De verzoekschrif ten ( ongezegeld) te rich
ten aan den W d. Inspecteur der Militaire 
Luchtvaart te Andir { Bandoeng·), moeten 
o.m. inhouden: naam, woonplaats, gehuwd of 
ongehuwd, aantal kinderen, bij welk korps 
de eerste oefening als dienstplichtige werd 
vervuld; 

zij dienen voorts vergezeld te gaan van 
een paspoort-foto, bewijs van goed gedrag, 
diploma's en cijferlijsten, geboorteacte, be
wijs van Nederlanderschap, zakboekje, als
mede van een eigcnhandig geschreven levens
beschrijving, 

voor minderjarigen bovendien een gelega
liseerd bewijs van toestemming van ouders 
of voogden. 

Nadere inlichtingen worden op aanvrage 
verstrekt door den W d. Inspecteur der 
Militaire Luchtvaart te Andir, ( Bandoeng). 

No. 8477 / B. 

DE DIRECTEUR VAN ONDERWIJS 
EN EREDIENST. 

Gelezen het schrijven van de Inspectie van 
bet Onderwijs in de Huishoudelijke vakken 
van 16 Juli 1938 No. 1872/3.2.1; 

Heeft besloten: 

Met buitenwerkingstelling van het besiuit 
van 21 April 1936 No. 11414/B, vast te 
stellen: 
l. het aan dit besluit gehecht voorlopig 

reglement voor het examen ter verkrijging 
van de akte van bekwaamheid. bevoegd
heid verlenende tot het geven van onder
wijs aan Inlandse huishoudscholen, met 
bijbehorend programma. 

Programma voor het examen ter verkrijging 
van de akte van bekwaamheid bevoegd
heid verlenende tot het geven van 
onderwijs aan Inlandse h uishoudscholen. 

Praktijkgedeelte. 

De vaeisLen zi)n: 

I. Nederlandse Taal. 
a. Het schrijven van brieven, sollicitaties. 

Eenvoudige opstellen. 
b. Het begrijpen en weergeven van een 

eenvoudige Nederlandse tekst. 
II. Rekenen en huishoudelijk boekhouden. 

De huishoudelijke boekhouding, eenvou
dige begroting, dividend- en procent
berekening. 
Berekening met maten en gewichten, 
verhoudingen in de praktijk. 

III. Lingerienaaien. 
Vaardigheid in het knippen en naaien 
van huishoudgoed, kinder-, dames-, en 
jongensonderkleding. 

IV. Stoppen van huishoud- en lijfgoed. 
V. Verstellen van huishoud- en lijfgoed. 
VI. Costuumnaaien. 

Vaardigheid in het knippen en naaien 
van eenvoudige kinder-, meisjes-, In
landse dames- en jongensbovenkleeding 
tot 6 jaar. 

VII. Fraaie Handwerken ( stofversieren}. 
Eenige praktische kennis van de eenvou
dige technieken, geschikt tot versiering 

van de kleding en voor het vervaardigen 
van gebruiksvoorwerpen. 
Het afwerken van verschillende voor
werpen. 

VIII. Kolcen. 
Vaardigheid in de bereiding van rijst
tafelgerechten en eenvoudige Europese 
gerechten, kinder- en ziekenvoeding, In
lands en Europees gebak. 

IX. Receptenleer. 
Bespreking der recepten. 
Kennis van de samenstelling en het uit
werken tot een recept van bekende 
gerechten; de samenstelling· van eenvou
dige menu's; het lezen van recepten in 
de landstaal. 

X. Voedingsleer. 
Enige kennis van de voedingswaarde, 
de samenstelling en de werking van de 
meest voorkomende voedings- en genot
middelen; van vegetariscl;i,e voeding; van 
zieken- en zuigelingenvoeding; de voe
ding in verband met klimaat, leefTijd, 
gezondheid enz. 

XI. Warenlcennis voedingsmiddelen. 
Enige kennis van de eisen te stellen 
aan de meest voorkomende voedings- en 
genotmiddelen, en van keuke·ngereed
schap in verband met deugdelijkheid en 
prijs. 

XII. Huishoudelijk week. 
a. Kennis van en vaardigheid in het 

onderhoud van metalen, houtwerk, 
leder-, borstel-, mat- en mandenwerk. 

b. Het onderhoud van woning en om
geving, meubilair, huisraad en gereed
schap. 

XIII. Warenkennis huishoudkunde. 
Enige kennis van de eisen te stellen 

' aan woninginrichting en onderhoud van 
huis en huisraad. 

XIV. W asbehandeling. 
Het wasschen en opmaken van huishoud
en lijfgoed, eenvoudig kindergoed en 
eenvoudige Europese kleding; het uit-

. maken van vlekken. 

XV. Warenkennis was en textiel. 
Enige kennis te stellen aan wee£ sels en 
aan grondstoffen in gebruik bij de was. 

XVI. Gezondheidsleer, uerbandleer en 
lcinderverzorging. 
Enige kennis van: 
a. de bouw van het menselijk lichaam 

en de ·werking van de · verschillende 
organ en, de stofwisseling. 

b. de eisen te stellen aan de woning, 
de verlichting, ventilatie, afvoer van 
afvalstoffen, drinkwater, hygienische 
bewoning van het huis. 

c. Enig begrip van besmetting, besmet
telijke ziekten, ontsmetting, verzorging 
van zieken, eerste hulp bij ongelukken; 
het aanleggen van eenvoudige ver
banden. 

d. Enig begrip van de verzorging van 
het kleine kind. 

XVIII. Landstaal. 
Het voldoende beheersen van de lands
taal om met deze taal als voertaal Jes te 
kunnen geven in de huishoudelijke vakken 
en naaldvakken aan lnlandse huishoud
scholen. 

Paedagogisch-gedeel te. 

I. Methodiek der praktijkvakken. (Naald
vakken, huishoudelijke vakken). 
Kennis van de eisen van doeltreffend 
onderwijs in de praktijkvakken en ge
schiktheid om de gegeven kennis aan een 
groep van leerlingen mede te delen. 

II. Vaardigheid in het lesgeven aan leer
lingen Pan lnlandse huishoudscholen. 

III. Opvoedkunde. 
Een juist begrip van klassikaal onderwijs 
en van de gepaste middelen tot hand
having van orde en tucht. 
Voldoende kennis van de methodiek der 
huishoudelijke vakken en van de organi
satie der Inlandse huishoudscholen. 
Eenvoudige psychologie. Enige personen 
uit de opvoedkunde. 

IV. Landstaal. 
Het voldoende beheersen van de lands
taal. hetgeen blijkt uit: 
a. het mondeling in de landstaal kunnen 

weergeven van de inhoud van een 
gelezen stuk, waarbij e1.1kele vragen 
worden gesteld omtrent idioom, rang
talen en woordvorming. 

b. het schriftelijk vertalen van een stuk 
uit het N ederlands in de landstaal. 

(behoort bij het besluit van den Directeur 
van Onderwijs en Eredienst van 25 Maart 
1939 No. 8477/B). 

R.K. 5-JARIGE HANDELSSCHOOL 
TE SEMARANG. 

f) 

Aan deze school, (de enige in Ned.-Indie) » 

die onder leiding staat van Eerw. Broeclers, 
Koningin Emmalaan 4, {Kalisari) is een 
5-jarige cursus, bestaande uit een 3-jarige 
voorstudie ( Onderbouw) en een 2-jarige 
cursus voor verderstuderenden. Op het eind 
van het derde en vijfde studiejaar wordt bij 
voldoende vorderingen een diploma uit
gereikt. 

Aanvang nieuwe cursus I Augustus 1939. 
De eisen voor toelating zijn dezelfde als 

voor de le klas Mulo. 
Tot deze Handelsschool kunnen' 'dus wor

den toegelaten zij, die: 
a. 'n Verklaring voor toelating tot de 1 e klas 

Mulo hebben (afgegeven door 't hoofd 
ener Gouv. school of van een gelijk
gestelde bijzondere sc:hool). 

b. 'n Bewijs van slagen voor 't toelatings
examen tot de le klas Mulo, T.S. of 
H.B.S. kunnen overleggen. · 

c. Overgaan van Mulo voorklas tot de ' 
le klas ener erkende Mulo. 

GELIJKSTELLING H.B.S.-A VAN DE 
REL. URSULINEN, DARMO

BOULEV ARD 49, TE 
SO ERA BAI A. 

Bij besluit van den Oirecteur van 0. en E. 
van 17 Febr. 1939 No. · 4773/ B is het 
onderwijs aan de ongesubsidieerde H.B.S. 
afd. A voor meisjes, uitgaande van de Ver
eniging .,St. Angela" der Relig. Ursulinen, 
Darmoboulevard te Soerabaia gelijkwaardig 
verklaard aan het onderwijs aan de litt. econ. 
afd. (A) ener Gouv. H.B.S. met Sj. cursus. 

BIJDRAGEN. 
I.B. te B. bijdrage over Febr. '39 
Pastorie te S. .. .................... .. 
K.O.B. afd. K. ...................... .. 
Mej. B. te B ........................... . 
M. H. te B ........................... . 
Z. U. te M ........................... . 
E. B. te B .............................. . 

f 2.50 
4 ........ 
5 ........ 
2 ........ 

" 10.-
7.50 

,. 25.-· 

ABONNEMENTEN GENOTEERD 
VOOR: 

K.K.R. te S.; Z. Fr. te B.; L.K. te S. 

INGEKOMEN STUKKEN. 
Uit Indie: 

Van het Departement van 0. en E. ont
vingen we: 
J. Officiele boekenlijsten voor de Gouver

nements: A.M.S. A I en A II, H.B.S. 
5 j.c., Middelbare Handelsschool, eerste 



113 

I
I HANDEL SK ENNIS L. 0. Sch rift e I ij k e op I e id in g 

. CURSUS-BOS DJOKJA 
W. H. Bos, Leraa.o Boekh. M. 0. · Uitv. inl. op aanvraag. 

I 
Zeevaart- en Machinistcnschool 

,,WILLEM BARENTSZ''. 

Steno 

TERSCHELLING:. 

INTERN A AT. 

MUL'O-BEVOEGDHEID (Mond. en Sehr.) 

Opleiding voor stuurmans- en machinistleerlingen m 

2-jarige cursussen voor de getuigschriHen A. S. en A . .Yi. 

Pr~spectus te verkrijgen bij de Administratie van dit blad. 

De nieuwe cur.sus begint 5 September a.s. 
J. A. SCHNAAR I 

Inlichtingen en aanmelden bij den Directeur, 
Laan Canne 36 - Batavia-Centrum 

STENOGRAAF VOLKSRAAD en LERAAR GEM. M. H. S. 

klasse middelbare meisjesschool, afdeling 
van h~t <{ouv. Lyceum te Malang, Gym
nasium af delingen A en B der Gouv. 

' Lycea, Wis- en Nntuurkundige afde
linge@ (B) der A.M.S.; boekenlijst uit 
leesbibliothe'ek Dept. 0. en E. voor de 
sl)udie Land- en Volkenkunde. 

2. Vacantieregelingen en vaststelling der 
vrije dagen van: Ambachtsscholen, H.B.S., 

,Inheemse Mulo, ambachtsleergangen, 
Gouv. Kleinhandelscholen, H.I.S. en 
schakelscholen, N ormpalscholen. 

3. Reglement voor de Gouv. Opleidings
school voor Vakonderwijzeressen. 

4. Regeling toelating A.M.S. 
5. Gelijkstellingsbesluit der H.B.S . afd. A. 

der Zusters Ursulinen te Soerabaia. 
6. Opricht.:ngsbesluit der Middelbare Han

delsschool te Soerabaia. 
7. Regeling vrijstellingen bij het eindexanien 

A.M.S. 
Van andere zijde ontvingen we: 

8. Prospectus Zeevaartschool, Soerabaia. 
Opgeleid wordt voor het examen ter 
verkrijging van een getuigschrift der 
Zeevaartscholen ( B S), diploma als 
stuurman Indische kleine vaart. diploma 
als stuurman Locaal Vaart; getuigschrift 
scheepswerktuig kundige ( B M), diploma 
radiotelegrafist 1 e en 2?e klas. 

9. Prospecti Cursus Frisia; cursus Engels. 
Frans, Duits. 

l 0. Prospectus R.K. 5-jarige Handelsschool. 
Semarang. 

Uit Nederland: 
11. Prospectus van de Muziekschool van de 

afdeling flaarlem der Maatschappij tat 
bevordering der Toonkunst. Nieuwe 
gracht 41, Haarlem. 

12. Een gei'llustreerd prospectus van. de Ge
meentelijke l'.:eevaartschool met znternaat 
te Groningen, cursus 1939 1940. Deze 
school om vat de volgende dagcursussen: 

a. Twee-jarige cursus voor stuurma~s
leerling grote ha.adelsvaart 1 ( getu1g
schrif t A.S.). 

b. Idem voor getuigschrift B.S.). . . 
c. Twee-jarige cursus voor mach1Mnist

leerling grote handel.svaart (A. ·) · 
d. Idem voor getuigschnft B.M. 
e. Cursus ter opleiding voor het examen 

radiotelegraf ist en radiotelefomst ter 
koopvaardij en bij de hchtvaar~. 
(Rijkscertificaat 2e en le klas, certi
ficaat luchtvaart, certificaat voor 
radiotelefonist en luisterdiploma) · 

f. Cursus ter opleiding voor hedt e
1
xame:1 

derde stuunnan grote han e svaar . 
fl. IdC'lm voor scheepswerktuigkund1ge, 

diploma A. h d ls 
h. Idem voor stuurman kleine an e -

vaart. 

Tel. WI. 408 

i. Idem voor het aanvullingsdiploma 
stuurman kleine handelsvaart. 

1- Idem voor stuurman beperkte kleine 
handelsvaart. 

k . A vondcursus voor het examen motor
drijver bij de kleine handelsvaart. 

Het aan de school verbonden internaat 
,.Admiraal van Kinsbergen" is gevestigd 
Noorderstationsstraat 80, Groningen. 

VRAGENRUBRIEK. 

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

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

lichting Bureau van de K.O.B., Oud
Gondangdia 30, Batavia-C. 

2. Het adres niet op naam ( G. A. van 
Arendonk) te stellen. 

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

4. Duidelijk adres van den afzender op te 
geven. 

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

T.S.D. te S. 
is abiturient van de H.C.K. 6-j.c. en wil 

de Europese Hoofdacte halen. Hij vraagt of 
de bezitters van de nieuwe Indische hoofd
acte ook d~ Europese hoofdacte kunnen 
halen. 

De bezitters van deze nieuwe Indische 
H.A. kunnen ook de Europese H.A. halen. 
Zij moeten clan een aanvullend examen 
Nederlands doen. Er is nog steeds examen 
voor de Oude Indische H.A. de nieuwe Ind. 
H.A. wordt nog .p.iet geexamineerd; de nieuwe 
opleiding is echter nog een proef. Om tot het 
examen voor de Eur. H.A. te worden toe
gelaten zult U Jes moeten n~men bij de 
mondelinge cursus van het I.E.V. te Ban
doeng of die van de C.A.S. te Batavia of de 
schriftelijke cursus van de laatstgenoemde 
inrichting moeten volgen. of privaatlessen 
moeten nemen. 

E.B. te B. 
vraagt, waarheen enkele jongens uit zijn 

klas die te oud zijn of te weinig capaciteiten 
hebben om examen Mulo, H.B.S. of T.S. te 
doen, gezonden kunnen worden om iets meer 
te leren. 

J. DE GROOT. 

A. Leerlingen 7e klas. 
1. Voor een ambachtsschool heeft men een 

eindverklaring lagere school nodig. 
W anneer de toeloop groot is (en dat is 
bijna elk jaar tegenwoordig) clan kan de 
directeur natuurlijk aannemen, wien hij 
de besten acht. 
De jongens moeten zich aanmelden bij 
den Directeur van de ambachtsschool. 
Meestal wordt een afschrift van · het 
rapport van de 7 de klas gevraagd. 
Voor de toelating wordt geen examen 
afgelegd. 

2. Jon gens, die ectricien radio-technicus 
wil!en worden kunnen m.i. het beste naar 
de ambachtsschool gaan. Hebben ze geen 
eindverklaring, clan kunnen ze ook bij 
partic: cursussen terecht. 
Prospecti hiervan worden op aanvraag 
door ons Bureau toegezonden. 

B. Leerlingen 6e klas. 

1. Leerlingen uit de zesde klas kunnen niet 
naar een ambachtsschool. Deze kunnen 
we! naar een ambachtsleergang. Nu is het 
eigenaardige, en dat zult U waarschijnlijk 
vernomen hebben, dat leerlingen met een 
eindverklaring lagere school niet zo ge
makkelijk op een ambachtsleergang ko
men, als jongens uit een zesde klas. 
De leergang toch is er juist voor de 
jongens, die geen eindverklaring kunnen 
behalen. Wanneei: er plaats is, laat men 
we! leerlingen met een eindverklaring toe, 
doch U begrijpt wel, dat de normale 
school voor jongens met een eindver
klaring is: de Ambachtsschool. 

2. Voor het Klein-ambtenaarseramen kun
nen Uw leerlingen zich dit jaar niet meer 
aanmelden, daar ze om examen te mogen 
afleggen, zes maanden te voren geen 
leerling van een lagere school mogen zijn 
geweest. 
Mijn vroegere verstrekte gegevens over 
dit examen zijn nu nog juist. De .,Dick 
de Hoogschool" is een gewone ambachts
school met twee vervolgcursussen n.I. 
voor machinist en voor Opnemer-Land
meter, waarbij natuurlijk we! tekenen te 
pas komt. 
Toelatingseis is weer eindverklaring 
lagere school. Een andere opleiding voor 
tekenaar is ons aan de Dick de Hoog
school niet bekend. 
Het Institu.ut Blom te Batavia, Rijswijk. 
heeft een opleiding voor reclame-tekenaar. 
Daar zou Uw candidaat misschien heen · 
kunnen. Anders zijn er we! reclame
bureau's die zo'n jongen in opleiding 
nemen. 
De inlichtingen voor het Klein-ambte
naarsexamen staan in nummer 12 van 
September 1938. 
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P. M. T l\MSON. 
'S-ORAVENHAOE. 

NIEUWSTRAAT 7-9. 

, 

Natuur- en Scheikunde 
Instrumenten, 

VllN EIGEN FllBRIKAllT. 

I • ~-
GYMNASIUM AUGUSTINIANUM-
EINDHOVEN - KANAALSTRAAT 8 - NEDERLAND 

R.K. Gymnasium voor jongens. 
Einddiploma geeft recht van 
toegang tot de N ederlandse 

Universiteiten. 

lnternaat voor beperkt aantal leerlingen. 

Gymnasium en ln{ernaat onder 
leiding der Paters Augustijnen. 

V olledig prospectus op aanvrage. 

~--- ___ I-
STVDEER in 

ARNHEM 

rna tu• b lij.f 
•• 

in IN DIE! --
Bekwaam U snel en grondig, in de techniek, volgens het speciale PBNA
systeem - met Neerland"s beste ingenieurs en experts. Honderden in Holland 
vonden z66 hun weg. Zend deze annance nag heden in, al schrijl, voar 
gratis inlichtingen, aan PBNA. Arnhem 30. . · · · 

PBNA AFD.: INDISCH TECHNICUM 
ARNHEM 30 , HOLLAND 

S T U D E E R T E C H N I . E K T · H U" I :$ ;· I 

INSTITUUT ,,ST. LOUIS" I 
AMBARAWA Midden Java I 

~~---------------...... ......_ 

MULO-SCHOOL met 

EUROPEES INTERNAAT 
........ ..,. _____________ ,,iijll"" 

I Aan de Muloschool is een VOORKLAS vetbonden. 

I 
Tot het internaat kunnen worden toegelciten leerlingen 
der Mulo, Voorklas en van de 7de klasse dcr E. L. .S· 

II ~,~;~.~9~oo~~~~~?SC:~~.-~~~~~ow~ I 

(lnrichting voor Electrotechnisch Ambachtsonder,~ijs) 

Besluit v.d. Directeur 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 toe la ting: eind lagere school met voldoende voor 
REKENEN en NEDERLAN OS (opleiding A). 
Voor H.B. S. & Mulo abiturienten, opleiding B. 

Prospectus bij aanvraag gratis. 
Vraagt inlichtingen bij den Oirecteur. ,, 
~~VANG NlEUWE CURS US: t AUGUSTUS II 

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 de Theresia

kerkweg (Gondangdia) 
H. C. S. Mariaschool 

De Hoofden der scholen zijn elke Donaerdag van half 
vijf tot half zeven voor oud.ers en verzorgers te spreken. 

DE OVERSTE. 

·----- LA6:ERE NIJVERHEIDSSCHOOL 
VOOR MEISJES 

-----· 
TE BUITENZORO 

Voor leerlingen, die de lagere school met vrucht doorlopen hebben. TWEE-TARIGE CURSUS MET GOUVERNE
MENTSLEERPLAN en opleiding voor het Gouvernementsexamen in d e huishou<lelijke vakken. 
COSTUUMCURSUS van twee jaar eveneens met. Gouvernemen(sexamen Ook leerlingen, die 

de M ULO hebben doorlopen, hebben toegang tot deze cursus. 

Schoolgeld volgens Gouvernementstarief. 
Verde re in Ii ch tinge n b ij de Direct rice, Museum we g 15 Te I. l t 9 

-----·----------------------·--------------------------· 
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