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DE OPLEIDING VOOR DE MIDDELBARE 
AKTEN PAEDAGOGIEK A en B. 

De opleiding voor bovengenoemde akten iis 
alleen in Nederland en wel aan de volgende 
instellingen: 

le. Het Nutsseminarium te Amsterdam, Heren
gracht 196. 

2e. De R. K. Leergangen te Tilburg. 
3e. 'n Instelling te Leiden onder leiding van 

Prof. R. Casimir. 

Aard en betekenis der aikten. 

De ,,Vereniging tot Bevorderin:g van de Stu
die der Paedagogiek" werd OP'gericht om ver
betering te. .brengen in, de on:gewenste toeistand, 
waarbij de 1Paeda;g1ogische opleiding van per
sonen, werkzaam bij onrlerwijs en opvoeding, 
maar te veel in onbevoegde handen was en 
waarbij velerlei zeer verantwoovdelijlk paeda
gogi•sch werik zonder grondige theoretische 
voorbereiding werd aangevat. Leden zijn de 
ihoogleraren in de Paedagogiek van alle Uni
versiteiten, 1ook van de R. K. Universiteit te 
Nijmegen en de Vrije Univel'isiteit te Amster
dam. 

Ze is er vooralsnoig niet in geslaagd, een 
officiele bevoegdheid voo[" •paedaigogiek in de 
Wet op het Middelbaar Onderwijs op.genomen 
te · krijgen en heeft daarom zelf, in overleg· 
met de Regering, twee bevoegdheden ingesteld, 
welke op ,gr,ond ener univerSli.taire studie wor
den verleend. De eerste bevoegd,heid (A) komt 
in betekenis ongeveer overeen met een uni
V'ersitair candidaatsexamen, terwijl de tweede 
bevoegdheid (B) ongeveer op een lijn gedacht 
is met het doctoraalexamen. 

Of1schoon in wette1ijke ~in de akten geen 
officiele bevoegdheden zijn, heeft de Regering 
haair medewerking verleend, door zioh in de 
examencommissies te doen vertegenwoorid.igen. 
Uit het eit, dat de akten nie ,,ofticieel" zijn 
volgt :I'eeds, da:t het behalen van de btwoegd
heden geen vecht ,geeft op eniigerlei financiele 
vergoeding, zoals dat met andere akten het 
,geval kan zijn. Wel 'blijkt uit de practijk, dat 
bezi'tters de21e·r akten voor een benoerning als 
leraar in de :pae1dagogiek aian o•pleidingsscholen 
en oak voor leidtnde enl verantwoo•rdelijke posi
ties bij onderwijs en opvoeding dikwij1's de voor
keur hebben. 

Het Nutsseminarium voor Paeda
gogiek aan de Universiteit van 
Amsterdam, Herengracht 196. 

Deze instelling van de Maatschappij tot Nut 
van 't ALgemeen, waaraan een bijzonder profes
soraat in de Paedagogieik is verbonden, beoog1l 
de weten1s·ohap1pelijkie beoefening der Opvoed
•kunde. Zij belast zich met de opleiding voor 
unive:rsitaire graden in de ,paedaigogiek en met 
de opleiding voor de door ,,de Vereni;ging tot 
bevordering van de studie der Paedago.giek" 
utge:geven getuig~chriften te weten de middel
bare akten •paedagogiek A en B, en het op 
initiatief van de Inspectie van het Gymnasiaal 

en het middelbaar onderwijs ingestelde testimo
mum, dat op grond varu een tentamen kan war
den verkregen na het vo]gen van twee een
jarige colleges, resp. in: 

a. de paedagogische pi;,ychologie, in he~ bij
zonder die van de rijpende jeugd; 

b. de algemeen didactiek. · 

De volgende colleges worden gegeven: Wijs
begeerte en paedagogiek van de puberteit 
(Prof. Dr. Ph. Kchnstamm); Algemene Psy
ohologie (Drs. W. H. ten Seldam) ; Sociale 
Paedagogiek (Prof. Dr. C. A. Mennicke en G. 
van Veen); Geschiedenis, theone en statistiek 
van het Schoolwezen (Dr. Ph. J. Idenburg) ; 
Kinderpsych-0logie (Dr. M. J. Langeveld). 

Hoog1eraar-directeuir: Prof. Dr. Ph. Kohn
stamm; Adjrunct-di1recteur:· G. van Veen. 

Duur van de opleiding: 
De opleiding voor de ' akte A is berekend 

op een ernstige studie van ·twee jaar, terwijl 
voor de akte B andermaal twee jaar is vereist. 
Een cursus valt samen met een academisch 
studiejaar en begint dus omstreeks October en 
eindigt in de loop van de maand Juni. 

Studiegang. 

Voo,r de toelating tot de colleges wordt geen 
andere 'eis ·gesteld dan dat de geigadigde min
stens twee mc'derne talen vlot kan lezen. Met 
dere eis wordt volstaan, om .']:l·ersonen uit aller-
1ei werkkring en van allerlei opleiding in de 
gelegenheid te stellen, als ze zich tot de studie 
dev paedagogie!k voelen aangetrokken, zicih 
daairaan met ernst te wijden. 

W aar echter het peil der studie onder dezle 
g1emaJkke1ijke toelating niet lijden mag, wordt 
van een cril:erium voor geschiktheid, hoewel 
verschoven, geen afstand gedaan. Als de can
didaat, in de loop van het tweede jaar bij
vborheeld, wanneer hij de college.s heeft ge
volgd en zijn literatuur voldoende beheerst, 
aan thet examen kan gaan denken, is ·hij ver
plicht over een oniderwerp, met den studieleider 
overeen te 'komen, een scriptie te maken, die 
bedoelt te zijn een zelfstandig stuk werk, waar
in hij het bewijs heeft te leveren, dat hij op 
wetenschappelijk niveau kan denken. Pas als 
de studieleider cleze scriptie, waar nodig na 
ingewonnen advies van de andere docenten, 
heeft igeacce,pteerd, wcrdt verlof tot aanmel
ding voor de tentamina ,gegeven. Als deze ten
tamioo. met ,g-0ed gevoLg zijn afgelegd, •kan de 
candidaat het eigenlijke examen aanvragen. 

De colliegerooster bevat alle gegevens om
trent de studievakken, docenten en college
uren. 

Examenreglement. 

Het examenreglement der Vereni:ging tot 
Bevo1rdering van de Studie der Paedagcgiek 
bepaalt: 

Het examen A om vat: 1. Encyclopae<lie der 
paedagogiek; 2. Psychologie; 3. Inleiding tot 
de wijsbegeerte. 
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Het examen B omvat een hoof<lvak en twee 
bijvakken. 

Het ,hoofdvak is de paeda,gcg·iek in ·haar volle 
omvang, met clien verstande, dat rekening ge
houden zal worden met de voorkeur van de 
candidaiat voor een of meer 'bepaalide onder
delen daarvan. Wanneer tengevcl•ge hie;:van 
naar het oordeel van de studieleider en. van 
het bestuur Vereniging bepePking van de 
examenstiof noodzakelijk wordt, kan het aantal 
blJVakken WOrden Verminderd tot eefi. 

De bijvakken warden door de candidaat ge
kozen uit de volgende lijst: p~edologie, psy
ohologie, ken1eer, ethiek, een <ler onderdelen 
der theologie, kultuurgesohiedenis, sociolo·gie, 
psychologie van de mens, gezondheidsleer, 
erfelijkiheidsleer. 

(Andere vakken kunnen door de candidaat 
gekozen warden antler :gcedkeuring van het 
bestuur der Vereniging). 

Boeken. 
Aan de ingeschrevem. wordt ee n lijst van de 

te bestuderen bceken vt:?rstrekt. De meeste van 
deze bceken zullen in brnikleen te krijgen zijn 
aan de Universiteitshibliotheek (Singe! 421) 
voor zover daarcp door anderen geen beslaig is 
gelegd. 

Jnschrijving: collegegekien. 
Zij, clie colleges van het Nutsseminarium 

wensen te vcl1gen ( ook de ouderejaars), dienen 
zich daartoe aan het bureau van het Nutssemi
narium (Herengracht 196, kamer 21) te doen 
inschrijven. Aan hen, die niet als sbudent aan 
de Gemeentelijke Universiteit zijn ingesohreven, 
wordt daarhij een bewijs van toegang ve;rstrekt. 

De collegegelden voor volledige inschrijvinlg 
bedragen f 60.~ per jaar. Student~n, .inge
schreven aan de Gemeentelijke UnivePsiteit, 
kunnen kostelcos de colleges van het Nutssemi
narium volgen, dcch zij dienen zich wel op het 
bureau te dcen inschrijven ( ook wanneer zij 
reeds in vorige jaren ingeschreven geweest 
zijn). 

Betaling van de collegeg,eJden kan geschieden 
door overschrijving of starting op een der giro
rekenirugen van het Nutsseminarium (Gem.
giro N. 1304; postgiro 151715), hetzij in eens 
bij de aanvang van de cursus, hetzij in twee 
gedeelten, waarvan dan het tweede .gedeelte 
moet worden voldaan in tl.e maand Januari 
van het lopen<le cursusjaar. 

Eventueel kan het col1egegel.d warden vol
daan in acht maandelijkse termijnen a f 7.50, 
te baginnen in de maand van inschrijving. 

N adere inliohtingen. 

Belan"hebbenden worden verzocht, een even
tueel ve;oek om nadere infcrmatie te richten 
tot het Nutsseminarium, en niet tot den Di,rec
teur persoonlijk. 

Studieboeken, welker lezing verondersteld 
wordt voor ,hen, die Duits en Engels als vreem
de talen hebhen gekozen. 

Inleiding in de w?jsbegeerte: 

B. J. H. Ovink, Overzicht der Griekse Wijs
begeerte; Thieme, Zutphen. 

J. D. Bierens de Haan, Hoofdfiguren der 
Gesch. v. h. Wijsg. Denken; VUE Haarlem, 
of 

R. Casimir, Beknopte Geschiedenis der Wijs
begeerte; W. B. Amsterdam. 

Ph. Kohnstamm, Het Waarheidsprobleem; 
Tjeenk Willink, Haarlem. 

Jonas Cohn, Der Sinn der gegenwiirtigen 
Kultur; Leipzig. 

M. J. Lail!geveld, Op Weg naar wijsg€rig 
Denken; V. U. B. Haarlem, of 

C. Kiilpe, Einleitiing ·in die Philosophie; 
Hirzel, Leipzig, of 

Aug. Messer, Einfiihrurug in clie Erkenntnis
theorie; Meiner, Le~pzig. 

Enkele hcofdstukken uit; Karl Joel, Ge
schichte der anti:lren Phiiosop.hie, 

of uit: 'I1h. Gomperz, Gri-echische Denker. 
Een pratonische dialoog (bijv. Phaedo, Phae

drus, Symposion, Theaetetus) 
of enige hoofdstukken uit Aristoteles' Meta

p.hysica (in vertaling). 

Aigemene Psychologie: 

H. J. F. W. Bmgmans, PsychoLog~sche Me
thoden en Begrippen; V. U. B. Hawrlem. 

L. C. T. Bigot en Ph~ Kc1hnstamm, Hoofd
stukken uit de Psychologie; Wolters, G:ro
ningen. 

W. H. ten Seldam, P1sycholo1gische Hoofd
stukken (met uitzondering van hoofdstwk V, 
VI en VII); Versluys, Amsterdam. 

W. Mc. Dougall, An Outline of Psychology; 
Methuen, London. 

E . Saupe, Einf. in die neuere Psychologie; 
Zickfeldt, Osterwieck, of . , 

Jae. van Dael, Gesch. der empirische Psy
chologie; Plc·egsma, Zeiist, of 

R. Miiller-Freienfels, Die Hauptriohtungen 
der 1gegenwiirtigen Psychologie; Quelle & Me
yer, Leipzi:g. 

J. H. Bavinck-A. Kuypers, Inleiding in de 
Zielkunde; Kok, Kampen, of 

F. Roels, Handboek der Psychologie; Dek
ker & Van de Vegt, Utrecht, of 

W. Stern, Allgemeine Psychologie; M. Nij
hoff, Den Haag. 

P. H. Ronige, Individuaalpsychokgie; Bijle
veld, Utrecht. 

G. Adler, Op Verkenning in het Onbewuste; 
G. Heyma'1s, Speciale Psychologie. V. U. B. 

Haarlem. 

Kinderpsychologie: 

W. Stern, P1sychologie der friihen Kindheit; 
Que lie & Meyer; Le~pz1g, of 

K. Biihler, Die geistige Entwic:klurug des Kin
des; Fische, Jena. 

Ch. Biihler, Das Seelenleben des Jugend
lichen; Fische,r, Jena. 

M. J. Langeveld, Psychologie van de Middel
barre-S~hool-Klas; Ten Have, Amsterdam. 

E. Spranger, Psycholngie des Jugeruc'lalters; 
Quelle & Meyer, Leipzug, of 

W. Hoffmann, Die Reifezeit; Quelle & Me
yer, Leipzig. 

0. Kroh, Psychologie des Grundsch ul,kindes; 
Beye.r, Langensalza, of 

F. van Hoof, De Psych. Stadia. v. h. School
kind; Mees, Santpoort, of 

E . Broermann, Das Volksschulalter; 
A. Nanninga-Boon, Psychologische Ontwik

kelingsmethoden van het docfstomme Kind; 
Wolters, Groningen. 

A. I'Jannings-Boon, Het Denken van het 
Doofstomme Kind; Wolters. Groningen. 

Encyclopuedie der Paedagogi,ek: 

W. Bcyd, History of Western Education; 
Black. London. 

of. P . Barth, Geschichte der Erziehung; 
Reisland, Leipzig. 

of E . P. Oubberley, History of Education; 
Constable, London. 

of Th. Ziegler. Geschichte der Piidagcgik; 
Beck. Miinchen. 

cf R. Kynast. Problemgesch. der Paaagogik; 
Junker & Diinnhaupt. Berlin. 

of H . Leser. Das padago,gische Problem in 
der Geistesgeschichte der Neuzeit; Oldenbourg, 
Miinchen. 

of J. Waterink. In!. tot de th1eoretische Pae
dagcgie•k; Ruys. Zutphen. 

P. Sakmann. Jean-Jacques Rousseau. Meiner, 
Leipzig. 

of A. Heubaum, Johann Heinrich Pestalozzi; 
Meiner. Leipzig. 

of Fr. DelekaL Johann Heinrich Pestalozzi; 
Quelle & Meyer. Leipzig. 

of W. Boyd, From Locke tot Montessoirt; 
Ha~rap London. 

of Fr. Halfter. Friedrich FrobeL 
of C. Phihppi-S: v. Reesema. Ovide Decooly; 

Wolters. Groruingen. 
Ph. Kohnstamm, Persoornlijkheid in Wordirug; 

Tjeenk Willink, Haarlem. 
Fr. Kiinke•l, Einf. in die Cha.-rakter.kunde; 

Hirzel. Leipzi.g (of Holl. vert.) 
of R. Allers. Das Werden de:r sitti. Person; 

Herder, Freiburg (of H. vert.); 
0. Tumlirz. Probleme der Oha,rakterologie; 

Beyer Langensalza. 
E. Schneider, Psychoanalyse und Padrugogik; 

Beyer Larugensalza. 
Busemann. Padagogische Mmeukunde; 
J. F. Friedjuug. Die Fehlerziepung in der 

Pat·holo;gie des Kindes; Springer. Berlin. 
of E. Wexberg. Sor1genikinder, Hirzel. Lei:p
zig. 
of I. C. van Haute en G. J. Vos. Moeilij·ke 

Kinderen; Kemink. Utrecht. 
cf C. H. Green. Psychanalysis in the Class

rocm. Uni'V. Press. London. v• ' 
cf J. C. A. Fetter. Mensbeschouwing en Ziel-

zorg, Ploegsma. Zeist. ,, 
of A. H. Gray. Menschen. Pa!l."is. Afusterdam .. • 
Ph. Kohnstamm. Individu en Gemeenschap, 

Daamen. Den Haag. ' 
J. H. Gunning Wzn. Paed~ogisc'he Opstellen 

I-III. Van Lcoy. Amsterdam. 
Paul Hiiberlin. Kinderfehler. Spittler1s Na~hf. 

Basel. 
K. Stern. Wille. Phantasie und W erkigestal

turug. Quelle & Meyer. Leipzig. 
of D. u111d. R. Katz. die Erz. im vorschulpf!. 

Alter Quelle & Meyer. Leipzig. 
of J. H. Gunning Wzn. Dr. Maria Montessorri. 

WereldbibL Amsterdaim. f• 

of H. Heoker und M. Muchow. Fr. F1robel 
und M. Montessori. Quelle & Meyer. 

Mededelingen van het Nuts·ieminarium (J.B. 
Wolters Gronirugen): 

nr. 23: A. H. van der Hoeve, Ph. Kohnstamm 
en G. van Veen, De Laigere School en het Stil
lezen. 

nr. 24 : A H. van der Hoeve, P.h. Ko·l:ustamm 
en G. v. Veen, Stil-leesstrof als Denk-materiaal 
en Denk-maatstaf. 

nr . B. G. Pal!and, Een Intelligentie-onderzoek 
op een tiental Amste•rdarrnse .Scholen. 

nr. 28: Ph. Kohnstamm, Paedagogiek als 
Wetenschap. 

Voorts, ter keuze van elke candidaat, een 
histcrisch, systematisch of paedagogisch-psy
chologisch onderwerp, dat 'hij nader bestudeert 
en waarover hem een opi:hel zal warden op-
1gedragen. 

Vervanging van een of me~r der boven
genoemde werken door andere, ·gelij:.KWa<:wdi1t>t', 
ter keuze van de candidaat in overleg met de 
studieleider, blijfl altijd mogelijk. 

N .B. De bedoelirug is, dat bovenstaande 
werkcn gelezen en besLudeerd warden; niet, 
dat men bij het examen paraat heefl, wat er 
in 'staat. 

DI~ INDISCHE MIDDELBARJi~ SCHOOL. 

Van bevoegde zijde vernemen wij, dat ten 
Departemente een groots opgezet plan in 
ernstige stuclie is genomen, om te komen tot 
een speciaal Middelbaar Schooltype voor In
die. De behoefte hieraan werd reedi;; lang ge;, 
voeld. De bestaande H.B.S. is door het con
cordantie-bcginsel vastgekoppeld aan de H.B.S. 
in Holland. 

Reeds lang is ook daar van alle zijden gc
klaagd over de geringe efficientie van het 
Middelbaar Onderwijs. Voor de praktijk zo
wel als voor de verdere studie was .. dit pro
gram niet berekend. Door een overlading van 
het Jeerplan ( denk eens aan; 17 vakken) moest 
het onderwijs noodzakelijk leiden tot vervlak 



king, aanbrengen van een massa, vaak als bal
last gecritiseerde, parate kennis. De zo no
dige verdieping der studie en het aanbrengen 
van inzicht moest in verband met de opge
schroefde exameneisen noodzakelijk in het ge
drang komen. 

De departementsleiding wil hierin een radi
cale verandering brengen door de invoeriag 
var1 een. geheel nieuw ~ngerichte Middelbar~ 
School. 

De opzet is als volgt: 
Het aant:.> 1 vakken zal worden teruggebrach!: 

van 17 tot ± 10. De eerste 2 leerjaren wordt 
de studie nog niet gedifferentieerd en volgen 
dus alle leerlingen hetzelfde leerplan - dat 
overeenkomt iiet het bestaande Lyc~um (be
houdens bJVengenoemde inperking der leer• 
stof). Na het tweede jaar zal er een splitsing 
plaats hebben in drieen. 

Type A. Het leerplan omvat speciaal de 
exacte vakken en kan dus verge
leken worden met H.B.S. B; 

Type B. Komt overeen met de bestaande 
literair-economische afdeling. 

Type r;. De klassieke richting. 

Zoals steeds zal ook zeker nu weer de Eu
ropese bevolkingsgroep sceplisch staan tegen
over deze revolutionaire nieuwiglheid. 

De instellingen van het Moederland worden 
nog maar al te veel verheerlijkt, ook al is men 
aan de andere kant niet zuinig met zijn critiek. 

Denken we even aan de sympathie voor de 
H.B.S. tegenover de A.M.S. 

Toch zal het velen verbazen te horen, dat 
abiturienten van de A.M.S. A toegang hebben 
tot de faculteit der Rechten aan de Holland
sche Univcrsiteiten, Lerwijl van H.B.S.-candi
daten nog een Staatsexamen geeist wordt. 

Om de nieuw geprojecteerde Middelbare 
School reeds bij voorbaat ,het odium van min
derwaardigheid te ontnemen, zal bewerkt wor
den, dat haar abiturienten zonder aanvullende 
examens toegang hebben tot alle faculteiten, 
ook in Nederland. 

SCHRIFTELIJJ{E CURSUS VOOR DE 
STUDIE TER VERKRJJGING VAN 

DE AKTE IN DE INHEEMSE 
TALEN. 

( Aanvullende mededeling). 

Het Depa.rtement van Onderwijs en Ere
dienst deelt mede, dat de schriftelijke cur
sussen voor de studie ter verkrijging van de 
akten in de .:;avaanse, Soendanese en Maleise 
taal niet alleen opengesteld zijn voor leerkrach
ten bij het openbaar en gesubsidieerd onder
wijs, ·doch ook voor leerkraahten · bij het niet
gesubsidieerd bijzonder onderwijs, mits zij in 
het bezit zijn van de Europese onderwijzers
akte, de (Jindische) hoofdakte of de Europese 
hoofdakte. 

l\UDDELBARE SCHOOL VOOR MEISJES. 

Van de Religieuze Ursulinen 
te Soerabaja. 

De Directeur van Onderwijs en Eredrenst 
heeft besloten de middelbare school voor meis
jes, uitgaande van de Vercniging ,,Sinte An

. gela" der Religieuze Ursulinen te Soerabaja, 
van 1 Augustus 1939 af voor de tijd van vijf 
jaren, behoudens opzegging binnen die termijn, 
indien daarvoor termen aanwezig mochten 
worden ·geacht, aan te wijz.en als bevoegd, om 
aan haar leerlingen, die ·het onderwijs in de 
hoogste klasse tot het einde van de cursus heb
ben gevolgd, een getuigschrift uit te reiken, 

hetwelk in Nederlandsch-Indie gelijkgesteld is 
met het einddiploma van de middelbare scho
Jen voor meisjes in Nederland, welke voldoen 
aan de voorwaarden, vastgesteld bij besohik
king van den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 22 Februari 1935 
No. 1599, Afdeling V.H.M.O. (Nederlandse 
StJaatscourant No. 38), mits bedoeld getuig
schrift is afgegeven na een examen, afgeno
men overeenkomstig het door hem voor het 
eindexamen van particuliere middelbare scho
len voor meisjes in Nederlandsch-Indie bij be

. sluit van 13 Juni 1938 No. 15709/B (Bijblad 
op bet Staatsbad No. 14049), vastgestelde re
glement. 

OPROEPINGEN VOOR EXAMENS. 

Examen ter verkrijging van de akte van be
kwaamheid als hoofdonderwijzer en of als 

Europees hoofdonderwijzer. 

De examen zullen op nader aan te wijzen 
plaatsen worden afgenomen in April, Mei, Juni 
en zo nodig Juli 1940. Extranei moeten zich elk 
afzonderlijk v66r 1 Februari 1940 bij aange
tekend gezegeld verzoekschrift aanmelden 
bij den Direcbeur van Onderwijs en Eredienst 
onder overlegging van : 

a. een bewijs van goed zedelijk gedrag (hoog
stens1 6 maanden oud); 

b. een gezegelde geboorte-acte of gezegelde 
acte van bekendheid. 

Het examenge1d ad f 10.- moet per post
wissel worden overgemaakt aan Bureau Hd. 
( kas) van dit Departement, onder vermelding 
op de postwissel van naam, adres en het exa
me'n. 

In het verzoekschrift ware te vermelden: 

a. of men, behalve voor de z.g. Indische 
hoofdakte, zich ook wenst op te geven 
voor de Europese hoofdakte, in welk ge
val boven het hierboven gemeld bedrag 
van f 10.- nog een som van f 5.- is ver
schuldigd voor toelating tot het aanvul
lend examen in de N ederlandse taal en' 
le ~terkunde; 

b. of men bij het examen voor de Indische 
hoofdakte wenst vrijgesteld te worden van 
een onderzoek in de kennis van 1ezen en 
Nederlandse taal en letterkunde; in dit 
geval moet de cijferlijst, behorende bij de 
tevoren behaalde akte van bekwaamheid 
als Europces onderwijzer(es) overgelegd 
worden, (aan de bij dit examen voor be
doelde vakken behaalde cijfers wordt bij 
de beslissing omtrent de uitslag van het 
Indisch hoofdakte-examen dezelfde bete
kenis toegekend); 

c. of men een aanvullend examen moet af
leggen in elk der vakken Frans, Duits, 
Engels, Maleis en Wiskunde, terwijl de
genen, 'die vani mening zijn, dat zij in die 
vakken geen examen behoeven af te leg
gen, de bewijzen moeten overleggen, waar
uit zulks kan worden afgeleid, waa.cbij 
wordt aangetekend, dat de bewijzen, dat 
men op een vorig examen voor de hoofd
akite een voldoend cijfer verkreeg voor 
Engels, Maleis of Wiskunde, vrijstelling 
voor deze vakiken geven. 

Ten behoeve van de te benoemen voorzitters 
is bovendien een opgave nodig van de bestu
deerde literatuur voor de vakken Nede.clandse 
taal, opvoedkunde, geschiedenis en aardrijks
kunde en voor zover het de laatste twee vak
ken betreft, voor de gedeelten dier vakken, die 
meer in het bijzonder werden uitgewerkt. 
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Examen kweekschool-eindklasse voor diploma 
Inlands- of Chinese Onderwijzer. 

Het examen zal in de maanden April en Mei 
1940 op nader aan te wijzen plaatsen worden 
afgenomen. 

Candidaten dienen zich elk afzonderlijk v66r 
15 Februari 1940 aan te melden bij aangete
kend gezegeld verzoekschrift bij den Directeur 
van Onderwijs en Eredienst, onder overlegging 
van: 
a. een bewijs van goed zedelijk gedrag 

( hoogstens 6 maanden oud ) ; 
b. een gezegelde geboorte-akte of gezegelde 

akte van bekendheid ; 
c. het Mulo-diploma B, dan wel het bewijs 

van overgang van de 3de naar de 4de 
klasse ener openbare- of gesubsidieerde 
kweekschool. 

In het verzoekschrift moeten zij opgeven in 
welke Inheemse taal zij geexamineerd wensen 
te worden. 

Het examengeld ad f 5.- moet per post
wissel worden overgemaakt aan Bureau Hd. 
(kas) van dit Departement, onder vennelding 
op de postwissel va:n naam, adres en bet exa-
men. 

Bijakten-examens: 

Examens lagere akte Frans; EIJ>gels, Duits, 
Wiskunde, Handtekenen, Landbouwkunde, Na
tuurkennis, Hanidelskennis en Senografie en 
Typen zullen op nader aan te wijzen plaatsen 
worden gehouden in de maanden April, Mei 
en Juni 1940. 

Aanmelding v66r 1 Februari 1940 bij den 
Directeur van Onderwijs en Eredienst bij aan
getekend gezegeld verzoekschrift, onder over
legging van een bewijs van goed zedelijk ge
drag (hoogstens 6 maanden oud) en een ge
zegelde geboorte-a'kte of gezegelde akte van 
bekendheid. Het examengeld ad f 10.- ( tlen 
gulden) moet per postwissel worden overge
maakt aan afdeling Kas van het Departement 
van Onderwijs en Eredienst, onder vermelding 
op de . oostwissel van naam, adres en het ge
wenste examen. Aanmelding op of na 1 Fe
bruari 1940 ontvangen, dan wel zonder voldoe
ning van examengeld, worden buiten behande
ling gelaten. 

Reis en verblijfkosten worden niet vergoed. 

E.":::amen Gymnastiek. 

a. Lager akte gymnastiek (Mulobevoegd
heid). 

In Mei en Juni 1940 zal te Batavia het 
examen voor de lagere akte gymnastiek 
( mulobevoegdheid), vroeger geheten akte 
S, worden afgenomen. 

Aanmelding v66r 15 Maart 1940 bij den 
Directeur van Onderwijs en Eredienst bij 
aangetekend, geZJegeld verzoekschrift, ver
gezeld van bewijs van goed zedelijk ge
drag (hoogstens 6 maanden oud) en ge
zegelde geboorte-akte of gezegelde akte 
van bekendheid. 

b. Akte J. 
Candidaten voor vroegere akte J (niet 

leerlingen ener kweekschool) melden zich 
op dezelfde wijze en eveneens v66r 15 
Maart 1940 aan. Hun examen valt samen 
met het onderdeel gymnastiek van het 
onderwijzersexamen in Mei of Juni 1940 
op nader aan te wijzen plaatsen. 

Het examengeld onderscheidenlijk f 10 
(voor de akte S) en f 5.- (voor de akte J ) 
moet per postwissel aan afdeling Kas van 
het Departement van Onderwijs en Ere
dienst worden overgemaakt, onder ver
melding op de postwissel van naam, adres 
en het gewenste examen. 

(Zie •erder pag. 165 onder) 

• 
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DE AKTE HANDTEKENENJL.O. 

In ,,StudievoorliC'hting" van October 1939 
(Jaavg. III. No. 1) plaatsten we het programma 
voo•r het examen Tekenen, L.0.; nu zijn we 
in de gelegenheid gesteld die daarbij behorerude 
illustraties op te nemen. 

Omdat de bo«~,kenlijst in ons attikel te ui:t-
1gebreid was, vi:rmelden wij neg even de te ge
br.uiken boeken: 

voor C. 12 omtrek-tekeningen ten behoeve 
van candidaten L.0.-Handtekenen door Chr. 
Jansen, Leraar Handtekenen te Zwolle, met 
een voorwoord van J. J. Hens, Seer. commissie 
1937 L.O. Handtekenen in Hollan,d Uitgave 
N. V. Erven J. J. Tijl te Zwolle prijs f 1.50. 

voor F. Leerboek der perspectief door 
W. C. A. Ridderhof deel I. Uitgave v1d N. V. 
A. E. Kluwer, Deventer. 

voor G. Leerplan t .ker:or;aerwijs or de la
gere school der Ned. Ver. voor Tekenonderwijs 
Deel I Historisch en Psychologisch gedeelte. 
Uitgave N. V. P. Noordhoff, Groningen-Bata
via, prijs f 2. 75. 

Een psychologisch-paedagogise;he studie van 
tekenende kinderen en de natuurlijke ontwik
keling van bet vorm- en kleurleven in hun 
spontane tekeningen door B. Merema met een 
inleidend woord van Prof. Dr. G. A. van Poelje. 
Directeur Generaal van Onderwijs. Uitgave 
Joh. D. Scherft7Laan, v. Meerdervoort 88. Den 
Haag. prijs f 3.90. 

\ 

Exameneisen en opgaven van De Vries. 

• 

Voorbeeld van invulling met 
waterverf. (C.) 

• 

~\~ 

1 

Tekening naar de natuur van een stuk speel
goed (hondje) en illustratieve verwerking 

van dit motief. (A 2) 

.. 

J 
t 
I 

Tekening naar de natuur van een grotesk sierpoppetje en illsusiratieve. 
· verwerking van dit motief. (A 2) • 

H et tekenen naar kleine voorwerpen. 
Tekenen van een candidaat, vervaardigd in 1926. 

Decoratieve verwerking. (A 2) 

Voorbeelden van invulling met water1Jerf. (C.) 
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j 

.l 
I 

Voorbeelden van invulling met waterverf. (C.) 

' ~ 

VoorbeeUlen van invulling met waterverf. (C.) 

VoorbeeUlen van invulling met waterverf. ( C.) 

N evenstaande cliches werden ons met toe

s tern ming van het Dep. VaI1 0. & E. door den 

Badrijfsleider van Volkslectuur welwillend in 

bruikleen afgestaan; daarvoor on.ze bizondere 

dank. 

(Vervolg van pag. 163) 

Examen Fraaie en Nuttige Handwerken. 

Examens nuttige- en fraaie handwerken zul
len op nader aan te wijzen plaatsen warden af
aenomen in April en Mei 1940. 
"' Aanmelding bij gezegeld schrijven met op
gaaf van de verlangde akte(n) en van adres 
v66r 1 Januari 1940 bij den Directeur van On
derwijs en· Eredienst onder over legging van: 

a. een bewijs van goed zedelijk gedrag, het
welk hoogstens 6 maanden tevoren is af
gegeven; 

b. een gezegelde geboorte-akte of gezegelde 
akte van bekendheid, afgegeven door den 
betrokken Assis tent-Resident; 

c. het examengeld onderscheidenlijk ad f 5.
en f 10.- moet gelijktijdig met de aanmel
ding per postwissel aan Bureau Hd. Kas 
van het Departement va·n Onderwijs en 
Eredienst warden overgemaakt, met de 
vermelding van de volledige naam en 
adres van de candidaten en het examen, 
waarvoor het bedrag is gestort. 

Aanmelding op of na die datum, dan 
wel zonder gelijktijdige voldoening van 

het examengeld, warden buiten behande
ling gelaten. 

Examens Inheemse talen en Land- en Volken
kunde van Nederlandsch-lndie. 

Beziters van de Europese onderwijzersakte, 
de (lndische) hoofdakte of de Europese hoofd
akte, - zonder onderscheid van landaard -
kunnen zich op nader aan te geven plaatsen in 
Maart en April 1940 aan het examen in de 
Inheemse talen en de Land- en Volkenkunde 
van Nederlandsch-Indie onderwerpen. 

Aanmelding v66r 1 Januari 1940 bij aange
tekend gezegeld verzoeksdhrift bij den Direc
teur van Onderwijs en Eredienst, onder over
legging van de originele gezegelde akte van 
bekwaamheid als bovenbedoeld, gezegelde ge
boorte-akte of gezegelde akte van bekendheid 
en onder vermelding voor welke akte men exa
men wenst af te leggen. 

Het examengeld a:d f 10."-- v66r gemelde 
datum per postwissel aan afd. Kas van het De
partement van 0. en E. over te maken, met 
vermelding op de postwissel van volledige 
naam en adres van de candidaten en het ge
wenste examen. 

ABONNEMENTEN. 

genoteerd van: 

'het Bestuur der H.C.S. te B. S.; J. Th. M. B. 
te B.-C.; Eerw. Zrs te P.; K. te B.; J. H. W. 
te B.; N. I. P. te B.; Rd. P. S. te Mr.-C.; 
M. P. d. M. te B.-C.; J. G. te B.; E. N. D. te S.; 
Mevr. S. D. te B.; H. B. te S.; Red. en Adm. 
van T. te B.-C.; Ch. v. d. B. te B.-C.; C. S. te 
T.-K. 

BIJDRAGEN. 

ontvangen van : 

de Eerw. ZrS' te B.-C. f 15.- (over Sept., 
Oct. en Nov.); I. B. te B.-C. f 7.50 (over Sept., 
Oct. en Nov.); J.B. te S. f 20.-; afd. Medan 
van de K.O.B. f 5.-; E. Z. te S. (vierde kwart 
1939) f 7.50; G. B. te S. f 1.-. 
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INGEKOMEN. 

Indie: 

1. Reglement voor de Gouvernements Middel
bare Handelssch:ool met 2-jari~ cursus in 
Ned. Indie. (Dep. van 0. en E.) 

2. Programma der lessen voor de Gouver
nements Middelbare Handelsscb-00! met 
2- jarige curs us in Ned. Indie. 

Nederland: 

1. Proigramma vo<;>r de aantekening op de 
akte N. VII en N. XIX vo or de theorie 
van Huishoudelijk werk. en Wasbeban
deling. (Inspectie N. 0. te Den Haag). 

2. Programma voor de aantekening op de 
akten N. VIII en N. XIX voor de theorie 
van 'het koken. (Inspectie N. 0. te Den 
Haag). 

3. Statuten van de Vereniging tot Voorzet
ting van de cpleidme; van Bezitsters voor 
de a!kten N. Vil N. VIII en N. XIX, ge
vestigd te 's-Gravenhage. 

4. Infonna Sept. 19.{9 van de Vereniiging van 
onderwijsadviezen te Gouda. 

5. Jaarboek 1939 van he't R. K. Centraal
bureau voor Opvceding en Onderwijs te 
's-Gra venhage. 

VRAGENRUBRIEK. 

In dit gedeelte van het blad worden alleen 
die vragen opgeilomen, die van algemeen be
lang kunnen zijn. 

De praktijk heeft uitgewezen, dat het meer
malen nodig is onze aanvragen opmerkzaam 
te maken op een of meer der volgende punten. 
Nu we langs deze weg vele adspirarut-aanvra
gers kunnen bereiken, willen we er graag ge
bruik van maken beleefd te verzoeken: 

1. Juist te adresseren: Aan het Studievoor
lichting Bureau van de K. 0. B. Oud
G-Ondangdia 30, Batavia-C. 

2. Postzegel voor antwoord in te sluiten. 
(Inlichtingen worden evenwel gratis ver

. strekt). 
3. Duidelijk adres van den afzender ·op te 

geven. 
4. Beknopt en duidelijk Uw aanvrage in het 

Hollands weer te geven. 

J. A. v. d. A. te B. 

vraagt inlichtingen over de opleiding voor 
Paedaigogiek M.O. A en B. 

Voor genoemde akten •kan men studeren: 

le. Aan de Katholieke Leergangen te Tilburg. 
2e. Aan het Nutsseminairium te Amsterdam. 
3e. Te Lei.den onder lei.ding Prof. Casimir. 

Over de opleiding onder No. 3 •hebben wij 
geen •gegevens; over de beide andere oplei
dingen doen wij U onze gegevens toezenden. 

De Eerw. Br. G. te S. 

vraagt, of een bezitter van het einddiploma 
Mulo B bij het toelatinigsexamen tot de 3e Jdas 
der H. B. S. met 5-jarig cursus ook vrijstel-
lingen krijgt. · 

Bij informatie op de Inspectie M.O. is ens 
medegedeeld, dat de leerliingi met het eind
diploma Mulo-B het volledig toelatingsexamen 
meet doen voor de 3e klas der 5-jadge H.B.S. 

W el is men voornemens na te gaan, of moge
lijke vrijstellingen gegeven lrunnen worden; 
doc'h op bet ogenbliik 1geldt de bestaande rege
ling: dus volledig examen. 

Tot en met de 3e klas der H.B.S. zijn Kingma 
I en II doo·rgewerkt. 

V. J. S. te S. 

vraagt een lijstje van de boeken, die bij zelf
studie Electrotecbniek 1gebruikt kunnen war
den. 

Van bevoe1gde zijde ontvingen wij de volgende 
op.gaven: 

Alrgebra: Schoolalgebra van Wijdenes, Beth 
en Van Loo, deel I, II en III. 

Driehceros.meting: Leerboek der Vlakke Drie
hoeksmeting door Derksen en De Laive. 

Mechanica: Leerboek der W er ktuigkunde, 
van J. W. Heil, waariru 1gedeeltelijk op1genomen 
de vraagstukken verzameling deel B van F. J. 
Oherpion 6e druk. 

Bescbrijvende Meetkunde: Leerboe•k der Be
schrijvende Meetkunde door Van Pesch-Wdenes 
deel I. 

Stereometrie: Leerboek der Stereometrie 
door Van 'Tihijn. 

Meetkunde: Van Thijn Leerbeeik der Vlakke 
meetkunde deel I en II. 

Natuurkunde : Natuurkunde voor het M.0. 
door Nathans en Lindeman dee! I a, I b en 
deel II. 

A .. J. R. te B. 

vmagt inlichting ovet het aanstaande Klein
Ambtenaarsexamen. 

Voor de jongelui uit Uwe wooruplaats wordt 
het examen te Batavia afgeoomen en we! in 
de maand Mei of Juni 1940. · 

De aanigifte meet per ge.zegeld schrijven 
( f 1.50) voor 1 Mei 1940 .ges·chieden bij den 
Inspecteur van het W esters Lager Onderwijs 
te Bandoerug; •ge'1ijktijdig meet f 2.50 examen
geld worden overgemaaikt. 

Het Klein-Ambtenaarsdiploma •kost f 1.50. 
VoHedige .gegevens over de opleiding en bet 

examen kunt U vinden in ,,Studie-voorlichtinig" 
Jaaf!giang I No. 12. 

B . F. H. te "B-C. 

vraagt of een jongeman met einddiploma 
Mule-A, dan wel einddip1oma Middelbare Han
d"elsschool te Ba:tavia-C. voor de opleiding tot 
KartverbaDJdvlieger bij de Militaire lucJhtvaart 
te Bandoenig in aanmerkirug kan komen. 

In 1940 kunnen diensbplichtigen van 19 tot 
25 jaren, in het bezit van h'et einddLploma Mule 
of daarmee 1gie1ijlkgesteld diploma warden op
geleid tot onderofficier vlieger met kort dienst
verband. Aanvanig der opleiding 1 Juli 1940; 
duur der opleiding 18 maanden; duur van bet 
verband 7 jaren. De aanmeldirug meet geschie
den voor 30 Oct. 1939. 

Inlichtingen worden verstrekt door den 
Waarn. Inspecteur der Militaire Lucbtvaart 
te Andir (Bandoeng). 

J. Jl, tc S. 

'heeft een doch'teir, die niet geslaagd is voor 
het eindexamen der 5-jarige H.B.S.; dit meisje 
zoru ·graag doof!gaalll voor de lagere aikten Gym
nastiek en Tekenen. 

Gevraa:gd wordt of beide akten hier te be
halen zijn en of er mogeijkheid bestaat, dat zij 
geplaatst wordt op een GouvernementsschooL 

De beide akten zijn hier te be'halen zonder 
het bezit der lager-onderwijsakte. De 1kans met 
ern of beide •akten o.p een Gouvernementssohool 
geplaatist te warden is ni1hi1. · 

Voor benoemirug aan 'n Gouvernementsschool 
is vereist het bezit der Lager-onderwijsakte. 

De Kweekschool te Barudoerug leiidt hiervoor 
op. Voor bezitters(sters) van het einddiploma 
der 5-jarige H.B.S. is de duur der opleiding 
2 jaar. 

In die tijd wordt ze tevens opgelcid voor de 
akte Gymnastiek. 

0. A. K. te D. 

vraagt irnlichtingen over de P.H.S. en de 
M.H.S. te Batavia-C. 

De P.H.S. te Batavia is 'n 5-jarige H.B.S. A. 
(literair-economische afdeling); tot deze school 
warden toegelaten, zij die geslaagd zijn voor 
het H.B.S. toelatingsexamen. 

De M.H.S. is de 2-jari.ge voorzetting van de 
Mula-A. af.delin1g ; tot de M.H.S. warden dus 
toegelaten zij, die in het bezit zijn van het 
Mule-A diploma. 

C. M. te S. 

vraaigt inlichtingen over de Studie voor het 
diploma Boekhouden A en B van de Bond van 
·veren~gingen voor H;:in.delsonderwijs in Ned. 
Indie; 

tevens wordt gevraagd of een Mulo-B, of een 
A.M.S.-B abiturient zou kunnen slagen voor d.; 
H.I.K. akte. 

In ,,Studievoorlichtin:g" Jaargail!g I No. 3 
vindt U 'n artikel over de •studie voor genoemd 
diploma. 

Het H.I.K. diploma wordt uitgereikt aan de 
leerlingen Mr H.I.K. na 'n voldoend eind-
examen. . ., 

De Mulo-B en de A.M.S.-B abiturient zijn 
voor dit eindexamen nie~ geheel •klaar; zij m:s
sen o.a. de paedaigogische onleidir_g en het 
practisch werken. 

· Th. H. S. te L. 

vraagt naar 'n leerboek om bet Madoerees 
te ·kurunen spreken en verstaan. 

Bij de boekihandel Van Dorp te Semarang is 
zo juist versehenen : 

S;praakJmnst en Taaleigen van •he't Madoerees 
door Rd. Moh. Sasioedin Wirjowidjojo, dee! I 
prijs f 3.50 ( inhoud 173 pag). 

De delen II en ID, die nog meet.en ven;;chij
nen, bevatten hoofdzakelijk grammatica e_1 
vertaaloefeningen. 

Een geed Madoerees woordenboek is dat van 
H. N. Kilian deel I en II ·bij Brill te Leiden, 
prijs f 15.-. 

A. S. te P. 

vrarugt inlichtingen ove:t' de akten N eder
lands, Zang, Wis1kunde, Frans en Duits. 

Voor de akte Ne<lerlands wordt op het ogen
blrik niet meer op1geleid; het liigt echter in de 
bedoeling daarmee over·• enige tijd weer te be
ginnen. 

De a:kte ZaDJg bestaat niet. 
De voornaarnste gegevens over Duits vindt 

U in ,,Studievoorlichtirng" Jaargang I blz. 2 
en 9; Over Wi·skunde in J aar.gang II bl. 85. 

P. K . T. T. te SoJ..o. 

vraagt of er op Java een coupeurschool be
staat. 

Van het Secretariaat van het Indo-Europees 
Verbond vernamen we, dat de l.E.V.-coupPur
school te Bandoeng is opgeheven. 

M. T. te Djocja, 

vraagt inlichtingen over de Nias en de Lanu
bouwschool te Buitenzorg. 

Nias. 

De nieuwe cursus begint 1 Aug. 
Toelatingseisen diploma Mulo-B. 
Maximum leeftijd voor aanname is 21 jaar. 
Duur der opleiding 8 a 9 jaar. 
Schpolgeld bedraagt f 15.- per maand; te 

voldoen bij vooruitbetaling. 
Na overgang naar de 6de klas is geen school

geld meer verschuldigd. 
Boeken (de laatste uitgave) en andere leer

middelen moeten door de leerlingen 2-clf wor
den aangeschaft. 

Het practisch geneeskundig werken begint 
pas in de 7 de klasse; de eerste jaren zijn in-



gesteld op de theorie en de practica voor de 
voorbereidende vakken. 

Kosten voor het aanschaffen van boeken 
± f 60.- per jaar; kosten voor instrumenten 
-+- f 100.- voor de hele studietijd. 

Vooruitzicht: Goi..v. arts. 
Geen studiebeurzen worden gegeven. 
Bij de aaniname voor de nieuwe cursus wordt 

spec.iaal gelet op de cijfers voor Nederlands, 
Algebra, Meetkunde en Natuurkunde. 

Landbouwscl-ool te Buitenzorg. 

De school duurt 3 jaren. 
Inschrijv ing bij den Directeur der Midd. 

Landbouwschoc.!. te Buitenzorg. 
Voorlopig, overlegging van niet originele 

stukken. 
Toelatin.g: bezitters van eindd1ploma Mulo

B of 3 j.-H.B.S. 
Schoolgeld: zie opleiding tot · Veearts ; ver

mindering is ook mogelijk. 
De leermiddelen en gereedschappen worden 

gedeeltelijk"kr-steloos en gedeeltelijk tegen be
taling verstrekt. 

Leeftijdsgrens voor toelating is niet gesteld. 
Leerlingen dL moeite op de Mulo hadden 

met de wis- en Natuurkundige vakken wordt 
ontrall.en zich op te geven voor de Midd. Land
bouwschool. De leerlingen zoeken zelf een kost
huis. 

Boekenlijst werd ons niet verstrekt. 

P.H. L. te B. 

vraagt inlichtingen over de schildersoplei
ding van de gemeente Bandoeng. 

Deze schildersopleiding is bedoeld voor huis
schilders met de nodige kennis van de daarbij 
behorende vakken als: letterschilderen, re
clameschilderen, handtekenen, materialenken
nis, enz. 

De cursus duurt twee jaa.:::- en wordt bezocht 
door Hollands, zowel als door Maleis-sprekep.de 
leerlingen van alle landaarden. 

Het schoolgeld bedraagt f 1.25. 
Aan rl.eze cursus is verbonden een ·Eur. ge

diplomeerd vakonderwijzer met een lllheemse 
hulponderwijzer. 

De leerlingen, welke deze cursus hebben 
doorlopen en met een diploma hebben verlaten, 
kunnen worden tewerkgesteld bij verschillende 

schriftelijke opleiding 

steno (volledig) 

gouvernementsdiensten als werikman, om later 
te kunnen opklimmen tot baas, toezichthouder, 
enz., of tot het zelfstandig uitoefenen van een 
eigen bedrijf. 

Het schildersvak werd tot nog toe in Indie 
uitgeoefend door de z.g. toekang-tjet, die zich
zelf heeft moeten aanleren bet eenvoudige huis
schilderen. 

Een schoolse opleiding hiervoor bestond tot 
1 Aug. '39 niet. Deze cursus is evenals die voor 
smeden, timmerlieden en machine-bankwer
kers aan de Ambachtsschool verbonden. 

S. A. te R. 

vraagt of iemand met een opleiding aan de 
cultuurschool te Malang een goede betrekking 
in de cultures kan krijgen en of het bezit van 
het diploma der Rijkstuinbouwschool te Bos
koop of dat van de Ned. Heide Maatschappij 
te Arnhem betere vooruitzichten geeft. 

Met een opleiding aan de Cultuurschool te 
Malang heeft men wel kans op plaatsing op 
een Cuttuuronderneming, doch bijna uitsluitend 
in de lagere betrekkingen, zonder verdere voor
uitzich ten. 

Het diploma der Rijkstuinbouwschool te Bos
koop geeft ongeveer dezelfde kansen als het 
diploma van de Middelb. Koloniale Landbouw
school te Deventer, terwijl het diploma der 
Ned. Heide-maatschappij hier vrijwel onbe
kend is. 

Zij, die een landbouwkundige opleiding heb
ben genoten, kunnen, als zij zich bij de Ned. 
Ind. Plantersbond aansluiten, gebruik maken 
van de bemiddeling van de Arbeidsbeurs bij 
het zoeken een betrekking. 

Als werkzoekenden bedraag_t hun contribu
tie slechts f l.- per maand. 

P. S. te B. vr?-0-gt 

a. of het mogelijk is, dat een jongen met 
eind eerste klas Mulo en 8 Juni '40 18 j:;iar 
oud, geplaatst kan worden op een open
bare technischi:: school; 

b. ihdien hij te oud is, of de mogelijkheid dan 
bestaat per rekest toelating te krijgen; 

c. indien dit laatste ook uitgesloten is, of 
hij dan toegelaten kan worden tot parti
culiere inrichtingen, gelijkstaande met de 
T.S. 
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De jongen komt weer in de eerste klas van 
de Technische school, omdat bet programma 
van de techn. school anders is dan dat van de 
Mu lo. 

Aangezien hij in 1940 achttien jaar wordt, 
moet voor hem dispensatie bij de Directeur 
van 0. & E. te Batavia-C. worden aangevraagd. 
In de Schakel van Januari 1939, bladz. 206 
kunt U dat vinden. 

Technische scholen zijn te Batavia-C en te 
Soerabaja (K.E.S.) particuliere gelijkwaardig 
verklaarde techn. scholen bestaan niet, we! 
particuliere niet gelijkwaardige inrichtingen. 
Verder bestaan er ook nog ambachtsscholen 
waar de jongelui worden opgeleid tot werk
baas. 

J. F. I. B. te A. 

vraagt of er een gouvernements opleidings
cursus is voor de akte Steno en Typen. 

Een gouvernements opleidingscursus bestaat 
niet; voor een schriftelijke cursus verwijzen 
wij U naar onze advertentiepagina. 

E. B. T. te T. 

vraagt naar een opleiding voor kok in Hol 
land. 

In Scheveningen bestaat de cursus van de 
Horecaf; in het Hotel Plaza, Gevers Deynoot
weg te Scheveningen is gevestigd de Vak
school voor het hotel-, cafe- .en restauratie
bedrijf. 

Voorwaarden van toelating zijn: leeftijd mi
nimum 16 jaar, max 22 a 23 jaar, tenzij naar 
bet oordeel der Commissie bizondere omstan
digheden een hogere leeftijd voor de toelating 
wettigen. 

Vooropleiding: minstens 2 kl assen ener ( M.) 
Ulo, of daarmee gelijkstaande inrichting van 
onderwijs. Het cursusgeld bedraagt f 75.
per maand (wijziging voorbehouden) voor vol
ledig onderwijs, voeding en inwoning. Men 
verbindt zich bij aanmelding voor de na
koming der financiele verplichtingen geduren
de 6 mnd. De leerlingen zijn intern; dispen
satie van deze laatste bepaling wordt in het 
belang . van de regelmatige gang van het on
derwijs slechts bij uitzondering verleend. Duur 
van de cursus is 6 mnd. Aanvang ongeveer 15 
Oct.; eindexamen 15 April. 

I STENOGRAFl[
MACHINESCHRIJVEN machineschrijven (alleen theorie) Schriftelijke opleiding : F r a n s, D u i t s e n E n g e I s. 

Correctoren: Leraren M.0. te Batavia-C. (Mej. C. Prins 
voor Duits; de hr. Drs. Van Luyk voor Frans en de 

' 

11 J.A. SCHNAAR 

MU LO - BEYOEGDHEID 
stenograaf Volksraad en Leraar G.M.H.S. 
Batavia-C.-Laan Canne 36-Tel. WI. 408 

................... ----, .................... ... 
TECHNISCH INSTITUUT 

THE ORIE EN PRAKTIJK 
opgericht 1923 gevestigd te Bandoeng 

SCHRIFTELIJKE 
IN TECHNISCHE 

LESSEN 
VAKKEN 

A 11 e I e er v a k ken v o or den b o u wk u n dig e. 

Opleiding voor de architect-examens. 

YRAAGT GRATIS 
RIOUWSTRAA T 1 24 

PR 0 S PE CT US EN IN LICHT INGE N. 
BANDOENG. 

I 

I 

hr. C.M. Roggeveen voor Engels). 
De Directie: Tanah- Njonja l Batavia-Centrum. 

HANDELSKENNIS L.O. Schriftelijke opleiding 
CURSUS-BOS DJOKJA 

W. H. Bos, Leraar Boekh. M. O. Uitv. Inl. op aanvraag. 

LAGERE NIJVERHEIDSSCH~~L v~~H MErnJES 
TE BUITENZORG 

Voor leerlingen, die de lagere school met vrucht 
doorloopen hebben. TWEE-JARIGE-CURSUS MET 
GOUVERNEMENTSLEERPLAN en opleiding voor 
het Gouvernementsexamen in de huishoudelijke vakken. 
COSTUUMCURSUS van twee jaar eveneens met 
Gouvernement~examen. Ook leerlingen. die de MULO 
hebben doorlopen, hebben toegaog tot deze cursus. 

Schoolgeld volgens Gouvernementstarief 
Verder inlichtingen bij de Directrice, Museumweg 15, Telefoon 119. 
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,,B~ · 
HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILIALEN: MATRAMANWEG 167, MEESTER-C. 

PLEDANG 30 BUITENZORG TEL. 333 
BODJONG 51 SEMARANG, TEL.1996 

Stenografie ,,Groote", Nederlands en Moderne T alen. 
Machineschrijven, T alen, Handelscorrespondentie, BoekhoQden. 

Reclame- T ekenen, Boomzaken. 

P. M. TAMSON. 
'S-GRAVENHAGE. 

NIEU\:VSTRAAT 7,9_ 

Natuur~ en Scheikunde 

Instrumenten, 

VAN EIGEN . FABRIKAAT. 

STVDEER in 

ARNHEM 

maar blij,f 

in INDIE? ---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. lend deze annonce nog heden in, of schrijl, voor 
gratis inlichtingen, aan PBNA. Arnhem 30 . . 

PBNA AFD.: INDISCH TECHNICUM 
ARNHEM 30 , HOLLAND 

S. ·T U · D· E ,. E ·R:. · ·y E C H N I E K ·, :.T: H U I S ! 

ELECTROTECHNISCHE SCHOOL 
Opgericht 1931. Djaga Monjet 2 ~ Batavia-C. Tel. 7jz WI. 

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

No. 15473/B. 

Gesubsidieerd door de Stadsgerneente BAT A VIA. 
Opleiding voor Electromonteur (duur 1 Semesters) 
Opleiding voor Radiomonteur (duur 1 Semester, 
na behaald diploma Electromonteur). 
Eis toelating: eind lagere school met voldoende voor 
REKENEN en NEDERLANDS (opfeiding A). 
Voor H.B. S. & Mulo abiturienten, opleiding B. 

Prospectus bij aanvraag gratis. 
Vraagt inlichtingen bij den Directeur. 

AANVANG NIEUWE CURSUS: ~ 1
1 

FEBRUARI 
( AUGUSTUS 

I H. H. DJRECTEUREN van MULO-SCHOLEN 

Wij brengen onder Uw aandachc, dat de maatschappelijke, 
toekomst Uwer leerlingen er beter op wordt door het bestaan 
van een inrichting voor de civiel-technische studk : <i 

.,CURSUS voor OPLEIDING van MIDDELBAPE 
BOUWKUNDIGEN en WEG, en WATER, 
BOUWKUNDIGEN" Lembangweg 8, Bandoeng. 

Steun genietend in de vorm van materialen van het Depar, 
tement van VERKEER en WA TERST AAT ; in andere vorm 
van Ir. Thomas Karsten B.I. Stedebouwkundige te Bandoeng; 
van Ir. Jae. P. Tbijsse Wd. Oirecteur van de Technische 
Oiensten van de Gemeente Bandoeng; van Architect Soesilo 
ambtenaar van de Gemeente Batavia. 

GROOT KLOOSTER 
Noordwijk 29 Batavia-Centrum 

INTERNAAT EXTERNAAT 

Tweejarige V akschool voor Meisjes 
M.U.L.O. voor Meisjes 

Lagere school en Frobelschool 
met filialen Theresia , school aan 
de Theresiakerkweg (Gondangdia) 

H. C. S. Mariaschool 

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

DE OVERSTE ___________________________________ , ____________ .. 
De Zwitserse School met individuele opleiding 

D E E L N A M E I E D E R E N D A G M 0 G E L IJ K 
EINDEX. GYMN.. H.B.S. EN HANDELSDIPLOMA 

Diploma's in Holland erkend. 

Voorberei<lingscursus voor Hollanders voor het 
toelatingsex. Technische Hoogeschool Zurich. 

NIEUWE OPLEIDING VOOR }ONGE VROUWEN 

Eenjarige cursus met als doe! vorming als vrouw en opleiding 
tot beroepsbezigheden als arts-ass., ex. onder staatstoez. op!. 
in anat., physiol., verbandleer, psycholog .. administr. en talen. 

INSTITUUT MINERVA ZURICH 
Vraagt prospectus en Hollandse referenties. ._ ______________________________________ _ 

14 
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