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MEDEDELINGEN. 

1. Aile correspondentie te richten tot den 
Leider van het Studievoorlichtingbureau. 
Oud-Gondangdia 30, Batavia-C. 

2. Abonnementsgeld. 

Vriendelijk verzoeken we onze abonne's 
ons het abonnementsbedrag a f 2 . ...- voor 
de nieuwe jaargang ( 1938/39) te willen 
doen toekomen. 

LEZERS, WIE VOORTDUREND 
ONS ORGAAN GRATIS IS TOE
GEZONDEN, VRAGEN WE VRIEN
DELIJK ONS BUREAU MET EEN 
ABONNEMENT OF BIJDRAGE TE 
STEUNEN. 

3. Ail~en aan K.O.B.-leden en Abonne's 
kunnen we de regelmatige toezen· 
ding van dit Orgaan garanderen. 

DE INHEEMSE -MULO. 
Met deze nieuwe Onderwijsinrichting is 

een aanvang gemaakt in 1937. Konden leer
lingen van verschillende Inlandse scholen 
(Vervolg-, Schakel-scholen en H.I.S-en) na 
deze met gunstig gevolg te hebben doorlopen, 
toegelaten worden tot bepaalde Vakopleidin
gen, 2ooals Normaal-, Kleinhandelscholen en 
Ambachtsleergangen, toch ontbrak nog de 
mogelijkheid tot het ontvangen van algemeen 
vormend onderwijs in eigen sfeer, d.w.z. 
onderwijs met de Landstaal als voertaal. 
Dit is nu de voorlopige doelstelling van de 
Inheemse Muh 

Ofschoon het geheel nog in een proefsta
dium verkeert, kan reeds gezegd worden, dat 
de resultaten van de eerste jaren gunstig 
kunnen ·worden genoemd. Op 1 Augustus 
1937 werden 2 bijzondere Inheemse Mulo
scholen opgericht: 
te Djocja van de Vereniging Moehamadijah, 
te Solo van de Vereniging Mardi Rahajoe. 
Op 1 Augustus 1938 werden geopend te 
Palembang een Openbare Inheemse Mulo, 
te Bandoeng een bijzondere van de Vereni
ging Pasoendan. 

Op 1 Aug. 1939 zullen nog drie inheemse 
Mulo's beginnen, n.I. een openbare te Ban
djermasin en Soerabaja en een te Solo van 
het Mangkoenegaranse Rijk. 

De duur van de cursus is 4 jaren. 
Aan het hoofd van deze inrichting staat 

een bezitter van de Indische Hoof dakte, 
terwijl de leerkrachten H.I.K.-ers en H.K.S.
ers zijn. 

De voertaal is de landstaal, dus op de 
lnh. Mulo te Palembang en te Bandjermasin 
het Maleis; te Bandoeng het Soendaas en 
op de overige het J avaans. 

Het leerplan van de eerste klas omvat: 
1. Landstaal. 
2. Maleis ( voor niet-Maleise streken). 
3. Nede.111ands. 
4. Rekenen en Vormleer. 
5. Aardrijkskunde. 
6. Geschiedenis. 
7. Plantkunde. 
8. Dierkunde. 
9. Kennis van het Menselijk lichaam. 

10. Natuurkunde. 
11. Tekenen. 
12. Gymnastiek en spel. 

Het leerplan van de 2e klas omvat de 
vakken: 

1. Landstaal. 
2. Maleis ( voor niet-Maleise streken). 
3. Nederlands. 
4. Algebra. 
5. Meetkunde. 
6. Handelsrekenen en Handelskennis. 
7. Aardrijkskunde. 
8. Geschiedenis. 
9. Plantkunde. 

10. Dierkunde. 
11. Natuurkunde. 
12. Tekenen. 
13. Gymnastiek en spel. 

l.li uk. tl 111it~, Bat.-C. 

Het leerplan voor de 3e en 4e klas omvat 
de vakken van de 2e klas met als uitbreiding 
Engels. 

Opgemerkt client te worden, dat dit proef
leerplannen zijn. 

De vacantieregeling 
a. de Poeasavacantie 
b. de Paasvacantie 
c. de Julivacantie 

Toelating. 

is als volgt: 
(5 weken) 
( 1 week) 
( 14 dagen). 

Tot de lnheemse Mulo worden toegelaten, 
leerlingen, die een Vervolgschool met vrucht 
hebben doorlopen, alsook leerlingen, die de 
zesde klas van een H.I.S., d;;n wel de vierde 
klas van een Schakelschool met vrucht heb
ben beeindigd. 

De abiturienten van laatstgenoemde scho
len kunnen eveneens toelating verkrijgen. 
Er zullen niet meer clan 45 leerlingen worden 
toegelaten; parallel-klassen warden niet ge
vormd. 

Schoolgeldregeling: 
Voor de Inheemse Mulo's gelden de 

schoolgeldregeling en de leermiddelen
vergoeding van de Gouvernements-Schakel
scholen. 

GEWIJZIGDE VOORWAARDEN VAN 
TOELA TING TOT DE MIDDELBARE 

TECHNISCHE SCHOLEN 
IN NEDERLAND. 

Aanmelding. Voor 1 Juli bij den Direc
teur der M.T.S. waarvoor toelating gevraagd 
wordt onder overlegging van cijferlijsten en 
diploma's. 

Toelating. Tot het eerste studiejaar war
den zonder examen toegelaten, MULO-B.-

" diploma-bezitters; zij die overgegaan zijn 
naar de vierde klasse ener H.B.S. 5 j.c.; zij 
die overgegaan zijn naar de vijfde klasse der 
B-af deling van een aangewezen gymnasium. 

Uit de cijferlijst moet echter voldoende 
aanleg voor de vakken wis- en natuurkunde 
blijken, terwijl de bewijsstukken niet ouder 
mogen zijn clan 27 maanden. 

T oelatingsexamen moeten alle gegadigden 
afleggen, die niet in het bezit zijn van een 
der bovengenoemde bewijsstukken. Het 
wordt afgenomen in de 2de helft van Juli. 
Deelneming aan dit examen wordt alleen 
toegestaan aan jongelieden, die het aanne
melijk kunnen maken, dat zij de vereiste mate 
van kennis en vaardigheid hebben verkregen, 
ter beoordeling van den Directeur der school. 

Zeer speciale eisen warden gesteld aan 
candidaten die afgewezen zijn voor het 
eindexamen Mulo-B, overgangsexamen naar 
de 4de klasse H.B.S. 5 j.c. of naar de 5de 
klasse Gymnasium afd. B. Deze candidaten 
mogen alleen clan aan het examen deelnemen 
als zij bij dat examen voldoende hebben ge~ 
kregen voor tenminste twee van de vakken: 
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algebra, meetkunde en natuurkunde, en twee 
van de vakken: Nederlands, Frans, Duits en 
Engels. 

Het toelatingsexamen wo'rdt gesplitst in 
examen voor: 

Overwegend Theoretisch Opgeleiden 
(0.Th.0.) en 

Overwegend Practisch Opgeleiden 
(O.P.0.) 

I. O.Th.O. 

Het vo1ledig toelatingsexamen voor deze 
categorie omvat: 

I. Algebra. 
De hoofdbewerking.en met algebrai:sche 
vormen; merkwaardige producten en 
quotient.en; ontbinding in factoren; ver,,. 
gelijkingen van de eerste graad met een 
of meer onb<>ke'lden;. herleiding van 
wortelvormen; vierkan tsvergelijkingen; 
gebroken en negatieve exponenten; lo
garithmen; reken- en meetkundige reek
sen; enkelvo11dige en samengestelde in
terestrekerung. V raagstukken. 

2. Planimetrie. 
De voornaamste eigenschappen van .de 
vlakke figuren tot en met de cirkel; om-, 
in- en aangeschreven cirkels van drie
hoeken; omtrek en oppervlakte van de 
cirkel; constructies en meetkundige plaat
sen; vierhoeken om en in de cirkel; regel
matige veelhoeken. Vraagstukken. 

3. Natuurkunde. 
Kennis van algemene eigenschappen van 
lichamen; eenparige en eenparig versnelde 
en vertraagde rechtlijnige beweging; 
samenstelling en ontbinding· van krachten 
in het platte vlak; kiacht, massa, ver
snelling; zwaartekracht; arbeid en arbeids
ve-rmogen: soortelijk gewicht; evenwicht 
van vloeistoffen en gassen; barometers en 
manometers; wet van Boyle; wet van 
Berthollet; 1uchtpomp zonder schadelijke 
ruimte: meten van temperaturen; uitzet
ting van vaste stoffen en vloeistoffen; 
vraagstukken. 

4. Nederlands. 
Vaardigheid in het lezen en verklaren van 
niet te moeilijk proza; de voornaamste 
regels van de spraakkunst; ontleding van 
de samengestelde zin; het maken van een 
opstel of dictee. 

5., 6., 7. Frans, Duits en Engels. 
De voornaamste taalregels; vertaling van 
eenvoudig proza uit die talen of omge
keerd. 

8. Handtekenen. 
Vaardigheid in het schetsen van eenvou
dige voorwerpen of in het te~enen naar 
plaat, ter keuze van · den candidaat. 

Gedeeltelijke vrijstelling. De Directeur kan 
aan de hand van overgelegde cijferlijsten 
(en/of tekeningen) voor enkele van de 
onder l t/m 8 genoemde gedeelten vrij
stelling geven. 

II. 0.P.O. 
Het volledige toelatingsexamen voor deze 

categorie jongelieden, die voldoende practi~ 
sche vooropleiding heef t opgedaan op een 
lagere nijverheidsschool. een bouwwerk, 
werkplaats of fabriek, omvat: 
1. Rekenkunde. 

De hoofdbewerkingen en het cijferen met 
gehele en gebroken getallen; kenmerken 
van deelbaarheid; grootst gemene deler 
en K.G.V.; evenredigheden en evenredige 
afhankelijkheid; vierkantsworteltrekking; 
vraagstukken. Op vaardigheid in het 
nauwkeurig cijferen wordt bijzonder 
gel et. 

2. Algebra. 

De hoof dbewerkingen met algebralsche 
. vormen; merkwaardige producten en 
. quotienten; on thin ding in factoren; ver
gelijkingen van de eerste graad met een 
of meer onbekenden; herleiding van een~ 
voudige wortelvormen; eenvoudige vier
kantsvergelijkingen; vraagstukken. 

3. Planimetrie. 
De voornaamste eigenschappen van 
vlakke figuren tot de cirkel; constructie 
van meetkundige plaatsen; vraagstukken. 

4. Natuurkunde. 
Als voor O.Th.O. 

5. Nederlands. 
Het lezen en verklaren van eenvoudig 
proza; de voornaamste regels van de 
spraakkunst; het maken van een dictee 
zonder grove spel- en taalfouten. ' 

6. Aardrijkskunde. 
Nederland; Ned. Oost- en West-lndie; 
enige kennis van de werelddelen. 

7. Vakkennis. 
Afzonderlijk programma voor O.Pr.O. 
afdelingen a) Bouwkunde of Weg- en 
W aterbouwkunde; b) Werktuigbouw
kunde en Electrotechniek. 

8. Handtekenen. Als voor -0.Th.0. 
9. Vaktekenen. 

Afzonderlijke eisen voor de groepen a) en 
b) van punt 7. 

Gedeeltelijke vrijstelling. Candidaten af
komstig van de Electr. Techn. Sch. te 
Amsterdam, of van een der openbare Tech
nische dagscholen in Batavia, Bandoeng, 
Semara/zg, Soerabaia, Djocja, die hun di~ 
ploma behaald hebben met voldoende cijfers 
voor wiskunde, natuurkunde en tekenen, 
w~rden, ter beoordeling van den Directeur, 
zonder examen als O.Pr.O. toegelaten. 

Voldoet de cijferlijst van hun diploma niet 
aan deze voorwaarden, clan moeten zij het 
toelatingsexamen voor O.Pr.O. afleggen, en 
kunnen alleen van de vakken 7, 8 en 9 worr 
den vrijgesteld. 

Wijze van examinering. 

l . Schrif telijk en mondeling worden ge
examineerd de vakken: rekenkunde, al
gebra, planimetrie, natuurkunde, Nederr 
lands en de moderne talen. Bij algebra 
voor candidaten O.Th.0. wordt een 
vraagstuk ingelast waaruit vaardigheid in 
nauwkeurig cijferen blijkt. 

2. Candida ten die voor het schrif telijk ge
deelte van een onder 1. genoemd vak 
tenminste een 6 halen worden van het 
mondeling vrij gesteld. 

3. Aardrijkskunde wordt 
mondeling geexamineerd, 
de schoolleiding. 

schrif telijk of 
afhankelijk van 

4. Uitsluitend mondeling wordt geexamir 
neerd het vak vakkennis, met uitzonde
ring van de practijk van de hout- en 
metaalbewerking. 

R.angorde van toelating. 

In alle gevallen bepaalt de schoolleiding 
de rangorde voor toelating voor gegadigden. 
De van het toelatingsexamen vrijgestelden 
hebben uit dezen hoof de geen reeht van 
voorkeur boven hen, die een toelatingsr 
examen met gunstig gevolg hebben afgelegd. 

Toelating tot het tweede studiejaar. 

Zonder examen kunnen tot het tweede 
studiejaar worden toegelaten: 
a. bezitters van het dipldma H.B.S. 5 j.c. 

afd. B. . 
b. bezitters van het diploma Gymnasium B, 

mits voldoende puntenlijst en voldoeThde 
extralessen in de beschrijvend~ meet
kunde; de eindexamenpuntenlijst moet 
voor H.B.S.-ers tenminste het. cijfers zes 
aanwijzen voor wiskunde en natuurkunde; 
voor bezitters van Gymnasium B ten-
minste het cijfer drie. ' 

Candidaten met H.B.S. 5 j.c. en Gymna
sium B dienen van te voren enige practische 
vooropleiding in het vaktekenen en de werk
plaats te ontvangen. 

De beoordeling of zij definitief tot het 
tweede · studiejaar zuilen worden toegelaten 
geschiedt op grond van de resultrten van 
het eerste rapport waarbij telugplaatsing 
naar het eerste studiejaar kan volgen. 

0 

ToeLating tot hogere Jclassen. 

r. 

In bijzondere gevallen kunnen op pr.oef tot 
een hogere klasse worden toegelaten andere 
candidaten, wier antecedenten de toelatil)g 
tot een hogere klasse wettigen, mits aange
nomen kan worden, dat de candidaat voldoet 
aan de eisen van toelating en aan die van 
de betreffende overgangsexamens. 

Toelating van abiturienten der Openbare 
Technische Scholen in Ned.-lndie. 

Ter beoordeling van den Directeur kunnen 
in bijzondere gevallen af gestudeerden van de 
Op. Techn. Scholen met 5 j.c. in Ned. 0. 
lndie met een voldoende examenpuntenlijst 
op proef tot het tweede studiej aar worden 
toegelaten. na een voldoend examen in 
Duits, en onder voorwaar,de, dat extra-lessen 
zijn genomen in natuur- en scheikun~e. De 
eindexamenpuntenlijst moet voor deze can
didaten ten minste het cijfer zes aanwijzen 
als gemiddeld cijfer voor elk der groepen van 
A t/m D van het normaal-programma der 
Commissie M.T.O. 1932, voorzover deze 
vakken, daarin opgenomen, ook voorkomen 
in de lndische leerplannen. De beoordeling 
of deze leerlingen definitief tot het tweede 
studiej aar zullen warden toegelaten, ge
schiedt op grond van de resultaten, bij het 
eerste rapport verkregen, waarbij terugplaat
sing naar het eerste studiejaar kan volgen. 

DE H.B.S. MET 3-JARIGE CURSUS 
VAN HET GOUVERNEMENT. 

EINDONDERWIJS. 

Het Departement van Onderwijs en Ere
dienst deelt mede, dat met ingang van 
l Augustus a.s. aan een der beide Gouver~ 
nements Middelbare scholen te Bandoeng een 
afdeling H.B.S. met 3-jarige cursus zal 
worden verbonden,waarvan dit jaar een twee
de en een derde klasse zullen worden ge
vormd. De bedoeling dezer school is om 
tegemoet te komen aan die leerlingen, voor 
wie het onderwijs op de gewone H.B.S. te 
zwaar blijkt, alsmede aan hen, die aan een 
volledige H.B.S.-opleiding geen behoeffe 
hebben, omdat zij na een jaar of drie de 
lessen te hebben gevolgd, de maatschappij 
ingaan, danwel zich verder willen bekwamen 
op een middelbare vakschool ( zeevaar~school. 
huishoudschool, handelsschool en dgl.). 

Nadere bijzonderheden omtrent Ieerplan en 
lesurentabel zullen zoo spoedig mogelijk 
bekend warden geinaakt; zij zullen voorlo-



pig voor een jaar worden vastgesteld, omdat 
later wellicht wijzigingen noodzakelijk zullen 
zijn, wanneer het thans bij de Staten-Gene
raal aanhangig gemaakte wetontwerp ter 
regeling van het M.O. tot wet verheven 
mocht worden. Hangende deze beslissing zal 
het onderwijs zich in hoof dzaak rich ten naar 
de bestaande 3-j£lrige H .B.S.-en in Amster
dam, terwijl zoveel mogelijk getracht zal 
worden ook tussentijdse overgang naar een 
N.:derla11dse U.L.0.-school te vergemakke
lijken. 

Uitdrukkelijk wordt er de aandacht op 
gevestigd, ,<lat deze school n i e t bestemd 
is om langs een omweg haar leerlingen naar 
het eindexamen der 5-jarige H.B.S. te 
voeren. Zij zal eindonderwijs geven in die 
zin, dat een ~fgerond programma wordt af
gewerkt. Wie het einddiploma dezer 3-jarige 
school verwerft, zal dus gee n toegang 
hebben tot de 4e klasse der 5-jarige school, 
maar het zal wel mogelijk zijn aan vakscholen 
van verschillende aard, zowel hier te lande 
als i~ Nederland, zich als leerling te doen 
inschrijvw. 

1 
• .. .. 

De 3-jange H.B.S . zal toegankehJk z11n 
.L.'owel voor jongens als voor meisjes, met <lien 
verstanne, dat le: wie over is gegaan naar 

· de 2e of 3e klas der 5-jarige ook kan wor
den., ingeschreven als leer ling der overeen
komsti!:Je klas van de 3-jarige school. De 
aandacht der ouders wordt met nadruk op 
doze mogelijkheid gevestigd; in verschillende 
gevallen zal het zeker in het belang van het 
betrokken kind zijn, ook al is het bevorderd, 
liever een eenvoudiger schooltype te kiezen; 
2e: leerlingen, die in de 2e of 3e klasse der 
5-jarige zijn blijven zitten, zonder in de 
termen te vallen voor verwijdering van school, 
ingeschreven kunnen worden als leerlingen 
der over<::'enkomstige klasse der 3-jarige 
H.B.S . 

Leerlingen, die niet behoren tot de beide 
bovenbedoelde categorr1::en, kunnen zich on
derwerpen aan een toelatingsexamen, dat zal 
worden afgenomen op het eind van Juli. 

Boekenlijst en schoolgeldtarief zullen voor 
het a 'ii . cursusjnar gelijk zijn aan die van 
de H.B.S. met 5-jarige cursus. 

OPLEIDING BIJ DE KONINKLIJKE 
MARINE. 

( Aanneming van Europese schepelingen 
in Nederl.-lndie). 

Bij de KoninkHjke Marine kunne-n jonge
lieden, die onderdanen ,...- Nederlander en 
inwoner van Ned.-lndie zijn, die van goed 
gedrag en ongehuwd zijn, een normale 
lichaamsbouw hebben, een openbare Europ. 
Lag. School of een daarmee gelijkwaardige 
onderwijsinrichting geheel en met goed ge
volg hebben doorlopen en aan nader on:
schreven toelatingseisen voldoen . opgele1d 
worden tot: 

a. lichtmatroos, 
b. stoker der 3e klas, 
c. leerling vliegtuigmaker (metaalbewerker). 

De opleiding der lichtmatrozen en stoke:s 
der 3e klas vindt in Nederland plaats; die 
der Jeerlingen-vliegtuigmaker i~ lndie, bij het 
Marine vliegkamp te SoerabaJa. 

Om in aanmerking te komen orr naar 
Nederland gezonden te word en voor het 

1 ·d· moeten de doorlopen der eerste op ei mg, 
voor dienstneming aangewezen jongelieden 
met gunstig gevolg een proeftijd van ongeveer 
6 weken in de Marine kazerne ,...- Goebeng 
te Soerabaja hebben doorgemaakt. 

De leerlingen-vliegtuigmaker doorlopen 
een proef tijd van ongeveer 3 maanden. 

Bijzondere toelatingseisen, dienstverband 
en vooruitzichten voor Ieerling-vliegtuig
maker (metaalbewerker) met Indisch 

verband. 

W anneer aanneming plaats vindt. 
De aanneming heeft als regel tot een 

bepaald aantal eenmaal per jaar plaats nl. 
in de maand Aug. 

Vereisten voor toelating. 

De eisen voor toelating tot het sluiten van 
een verbintenis zijn: 

le. leeftijd op de lste van de maand Juli van 
het jaar, waarin de aanneming plaats 
vindt: niet jonger dan 16 en nog niet 
24 jaar. 

2e. geneeskundige geschikt9evinding door een 
officier van gezondheid der zeemacht; 

3e. minimum lichaamslengte (zonder schoe
nen gemeten) : 
op 16- en 17-jarige leeftijd 1.52 meter, • 
boven de 17-jarige leeftijd . . . 1.55 meter; 

4e. het met gunstig gevolg afleggen van een 
proef, waaruit blijkt, dat de dienst
zoekende: 
a. goed kan Iezen, een leesbare hand 

kan schrijven, benevens kennis bezit 
van de vier hoof dbewerkingen der 
rekenkunde met gehele getallen, ge
wone en tiendelige breuken; 

b." voldoende kennis bezit van de Neder
landse taal, blijkende uit het lezen en 
verklaren van een eenvoudig stukje 
proza en het neerschrijven zonder 
grove taalfouten van een dictee; 

c. voldoende kennis bezit van het Ne
derlandse stelsel van maten en ge
wichten; 

d. voldoende ontwikkeling en aanleg 
bezit om de opleiding met vrucht te 
kunnen volgen; 

5e. a. in het bezit zijn van een get.uigschrift 
of einddiploma (met goede praktijkcijfers} 

als metaalbewerker. werktuigkundige, 
machinist of electro-technicus, ver
worven aan een ambachtsschool (niet 
een ambachtsleergang) of van een 
verklaring, waaruit blijkt dat de 3e 
of een hogere klasse van een tech
nische school met gunstig gevolg (en 
goede praktijkcijfers} is doorlopen en 
dat daarbij onderricht is ontvangen in 
metaalbewerking, werktuigkunde of 
electrotechniek; 

b. het met gunstig gevolg afleggen van 
een vakproef, waaruit blijkt, dat de 
dienstzoekende enige bedrevenheid 
bezit in een der metaalbewerkings
vakken van bankwerker. draaier, 
koperslager, smid of instrumentmaker. 
Bekendheid met motoren of het be
zitten van enige bekwaamheid in het 
herstellen van gebreken aan motoren 
strekt tot aanbeveling. 

Dienstuerband en opleiding. 
De duur der eerste verbintenis is acht 
jaar ingaande na het verlaten der op
leiding. 
De leerlingen-vliegtuigmaker ontvangen 
een tweejarige opleiding, waarvan een 
eerste militaire vorming van ongeveer 
2 maanden in de marinekazerne-Goebeng 
te Soerabaja en vervolgens het overige 
gedeelte bij het marinevliegkamp Moro
krembangan aldaar. 
De opleiding heeft ten doel jongelieden 
practisch en theoretisch te bekwamen tot 
vliegmakersmaat. . 
Na aan het einde van het tweede leeqaar 
met gunstige uitslag de proef voor vlieg-
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tuigmakersmaat te hebben af gelegd, wor
d en de leerlingen tot die kwaliteit bevor~ 
derd, indien zij daartoe geschikt worden 
geacht en voldoen aan de gestelde eisen 
voor gedrag, voor plichtsbetrachting en 
voor bekwaamheid en bruikbaarheid. 

Vooruitzichten. 
Vliegtuigmakersmaats kunnen ~ na met 
gunstig gevolg af gelegde ex amens en het 
voldoen aan de daarvoor gestelde eisen 
van diensttijd, enz. bij vacature 
achtereenvolgens worden bevorderd tot 
korporaal-vliegtuigmaker, sergeant-vlieg
tuigmaker, majoor-vliegtuigmaker en op
perv liegtuigmaker. 

Wie meerdere inlichtingen wenst, kan 
deze, benevens de soldijschalen aanvragen 
bij den W ervingsambtenaar bij de Zeemacht 
(Dept. van Marine) Goenoeng Sahari te 
Batavia-C. 

(In 't volgend orgaan worden de overige 
toelatingseisen gepubliceerd). 

OPLEIDING TOT RONTGEN
ASSISTENTE. 

Door de Militair Geneeskundige dienst 
werd eind Juni per advertentie in een der 
Dagbladen op Java bekend gemaakt. dat met 
ingang van 1 Aug . a.s. bij het Militair Hos
pitaal te Tjimahi drie meiGjes in het bezit 
van het einddiploma H.B.S. 5) afd. B, 
konden opgeleid worden tot Rontgenassis
tente bij de Mil. Geneeskundige Dienst. 
Leeftijd 18 jaar. De laatste dag van aan
melding was 10 Juli. 

Deze opleiding duurt + 2 jaren en bestaat 
uit een theoretische opleiding van l jaar en 
een practische van ongeveer 1 jaar. Ze heeft 
plaats bij het Militair Hospitaal te Tjimahi; 
dagelijks ( werkdagen) van 7 u. v.m. tot 
1 uur n.m. 

Gedurende het practische jaar doen de 
leerlingen om beurten op Zondag dienst. 

Tijdens het practische jaar genieten zij een 
dagloon van f 1.20 tijdens het 2e jaar een 
dagloon van f 1.60. Deze betaling moet niet 
beschouwd worden als een beloning voor 
gepresteerde diensten, doch als een tege
moetkoming gedurende de leerperiode. 

De leerlingen moeten zelf in huisvesting 
voorzien. Tegen het wonen in Bandoeng 
bestaat geen bezwaar. 

Na afloop van de opleiding wordt examen 
afgenomen en afhankelijk van eventuele 
vacatures worden betrokkenen in volgorde 
van het behaalde rangnummer bij dit examen 
als rontgenassistente bij een der Militaire 
zieken inrichtingen benoemd. 

De bezoldiging is als volgt: 
Diens t \1 oo"p Di en s t~ \1eond- Dien-.~ - Mddnd-
jddr. .saldri "' iaor ~ aldri !-1 . JdLl f • ' on :-. . 

1 f 125 8 f 15 f 275 
2 9 225 16 
3 

" 150 10 17 
4 'T'"' 11 18 

" 
300 

5 175 12 250 19 
6 13 20 
7 14 21 325 

OPLEIDING IJKER. 

Op 1 Aug. a.s. zal de opleiding opnieuw 
worden geopend. Deze opleiding is ver
bonden aan de Technische Hogeschool te 
Bandoeng. Alvorens tot deze speciale op
leiding te worden toegelaten moet het over
gangsexamen van het eerste naar het tweede 
studiejaar voor ingenieur met goed gevolg 
zijn af gelegd. 
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Daarna duurt de ijkstudie nog een jaar 
- dus in totaal 2 jaar -, aan het einde, 
waarvan aan het ijkersexamen kan worden 
deelgenomen. 

Wellicht niet ten overvloede zij de aan
dacht erop gevestigd, dat het aantal candi
daten groter kan zijn clan het aantal 
beschikbare plaatsen bij de Dienst van het 
IJkwezen. In 1940 zullen niet meer clan 2 a 3 
ijkers kunnen worden aangesteld. 

De studiekosten zijn dezelf de als voor de 
T.H. nl. collegegeld, terwijl de regeling wat 
vacantie, begin van de cursus enz. betreft, 
dezelfde is als aan de T.H. 

Studenten, die dus deze richting uit willen, 
moeten zich daarvoor aanmelden bij den 
Secretaris der T.H. 

De opleiding voor ijker is dus heel iets 
anders clan die voor herijker. Deze opleiding 
toch is een dienstopleiding aan de diverse 
ijkkantoren. De stuclie hiervoor duurt 3 jaar 
en diploma K.W S. of andere Technische • 
School afd. We, kruigkunde, wordt als eis 
voor toelating g<.steld. Een herijker valt in 
de salarisgroep van f 50.- - f 420.-. 

OPLEIDING TOT INSPECTEUR 
VAN POLITIE. 

Dit jaar bestaat bij de Algemene Politie 
gelegenheid tot plaatsing van el'n aantal 
leerling-inspecteurs van politie. 

Gegadigden dienen onder meer te voldoen 
aan de volgende vereisten: 
A. het bezit van de staat van Nederlands 

onderdaan; 
B. een leeftijd van tenminste 21 jaar; 
C. het bezit van tenminste een diploma van 

het ·met goed gevolg _afgelegd eindexamen 
ener Mulo-school ( dus Mulo-A diploma 
of Mulo-B diploma) of van een daaraan 
gelijkwaardig diploma. 

De duur der opleiding bedraagt .twee jaren, 
gedutende welke tijd een maandelijkse toe
lage genoten wordt van f 130.-. 

Gegadigden dienen zich onder overlegging 
van een ongezegeld verzoekschrift, alsmede 
van schoolverklaringen, diploma's en/of· 
getuigschriften v66r 20 Juli a.s. in persoon 
te wend en tot een van de Hoof dcommis
sarissen van Politie te Batavia, Bandoeng, 
Semarang of Soerabaja, bij wie ook monde
ling nadere inlichtingen kunnen worden 
verkregen. 

(Onderstaand artikel werd ons ter plaatsing 
aangeboden). 

HET ONDERWIJS IN ZWITSERLAND. 
Zwitserland is beroemd om zijn onderwijs: 

niet alleen dat, wat door Staat, de kantons 
en de gemeenten is georganiseerd, maar ook 
om hetgeen particulieren of organisaties van 
particulieren op dit gebied hebben tot stand 
gebracht. En Zurich, als geestelijk en eco
nomisch centrum van Zwitserland, is weer 
vermaard onder zoveel andere plaatsen van 
dit gezonde, helder en breed denkende land. 

Wij hebben van deze beide waarheden 
willen uitgaan. Want nu wij de taak op ons 
hebben genomen, van Zurich uit den Neder
Iandsen lezer datgene te vertellen, wat hem 
in het Duitssprekend gedeelte van Zwitser
land zou kunnen interesseren, mogen wij 
daarbij het onderwijs niet verzuimen. Zo 
zochten wij weer een gelegenheid, dat te 
kunnen doen. En wel door van onderwijs
termen te spreken, die wij ten onzent eigen
lijk niet kennen. Die meenden wij gevonden 
te hebben. Men beschouwe hetgeen volgt 
over het Instituut Minerva aan de Scheuch
zerstrasse in Zurich dus niet als een artikel. 
gei:nspireerd door reclame- of propaganda
bedoelingen: schrijver dezes heeft van der
gelijke publiciteit een afschuw. Doch wij zijn 

een dag de gast geweest van de onderwijs
instelling. Wij wilden daarvan iets vertellen, 
zo objectief mogelijk, omdat het iets bijzon
ders is. Vele Hollanders kennen de school 
al uit ervaring: deskundingen, ouders, leer
lingen. Het is goed, dat ook anderen iets 
vernemen van dit Instituut. 

Voor alles is het ons een behoefte te dezer 
plaatse nog eens Dr. Steinberg voor zijn 
gastvrijheid en bereidvaardigheid te danken. 
Het is een !es in energie, dezen man aan de 
arbeid te hebben gezien: !eidend, aanwijzend, 
raadgevend, zich op de hoogte stellend ook 
van het persoonlijke leven der leerlingen. 
Daarbij is hij, die zoveel relaties in Nederland 
heeft, een groot vriend van ons land: hij komt 
er geregeld en zelden hoorde ik door een 
buitenlander zoveel ware, raak geobserveerde 
opmerkingen over ons volk en ons werk 
maken. Blind voor wat niet feilloos mocht 
zijn is hij geenszins. Maar onze gebreken 
liggen hem evenzo aan liet hart als onze 
deugden. Haast zou men van een verliefd
zijn op Holand kunnen spreken, als men niet 
gul de duurzaamheid dezer liefde kon vast
stellen. 

Doch ter zake: het Instituut Minerva is dus 
een Middelbare school, die voorname!ijk tot 
doe! heeft, in haar samenstelling van H.B.S., 
gymnasium, handelsschool en speciale af de
lingen ( daar kom ik nog op terug) voor te 
bereiden op de studie aan de universiteit of 
aan de Eedgenootschappelijke Technische 
Hogeschool. W aardoor deze zuiver commer
ciele onderneming zonder subsidie van staat 
of stad zich zo schitterend handhaaft, dat 
is vooral haar korte opleidingstijd. Hier 
worden ook zij, die geen voorbereidend 
middelbaar onderwijs bebben genoten, of die 
( te oud) zijn voor gewone scholen, in 1 Yz 
of 2 jaar voorbereid. Dat is een onderscheid 
met de zes (of ongeveer) verplichte jaren 
elders! Dit resultaat wordt niet bereikt door 
,,stomen" door een dolle jacht over, door 
en langs de leerstof. Ook al wordt er na
tuurlijk geen tijd verspild. Hoofdzakelijk 
komt men tot het resultaat: 1802 successen 
bij staatsexamens in 20 jaar (daar zijn 115 
namen uit Nederland en Indie bij) door de 
logische indeling der klassen en der leer
lingen zelf. 

De directie heef t te doen met een leer
lingenmateriaal van de meest verschillende 
natuur: uiteenlopend naar voorbereidingstijd, 
doe!, voorafgaand-vergaarde kennis, aanleg. 
Nu wordt allereerst een verdeling in vier 
groepen gemaakt: voorbereiding in een half 
jaar, een jaar, 1 Yz of 2 jaar. Het resultaat 
hiervan is dus: vier afdelingen. Vervolgens 
wordt iedere afdeling in tweeen gesplitst, 
ongeveer overeenkomend met wat wij ver
staan onder gymnasiale richting en H.B.S.
richting: zo ontstaan bijgevolg acht afde
lingen. Dan gaat men over tot een nieuwe 
scheiding: begaafden, minder begaafden, nog 
minder begaafden. Dit brengt het totaal der 
secties op vierentwintig, terwijl - en dit is 
essentieel - iedere groep elk een ver
schillend aantal wekelijkse lesuren hedl: 
2, 3, 4 uur voor een vak 4, 5, 6 uur voor een 
ander. In welke mate dit het lesrooSlCC 
compliceert, zal ook een leek kunnen inzie1~. 
Want waar ook nog rekening mee moet wor · 
den gehouden is, dat een in een be)Jaalck 
groep ondergebrachte leer ling, over het al
gemeen voor de verschillende vakken niet in 
dezelfde groep blijft: hij zal daar b.v. s-hei
kunde meemaken en Engels, duch als hij een 
bolleboos in Frans is, zal bij de lessen in 
en over de taal in een verder gevorderde 
groep meemaken. Eveneens zal men hem 
desgewenst tussentijds in een of meer groepen 
of vakken kunnen doen opschuiven of af~ 
zakken. (Slot volgt). 

VAN DIVERSE ONDERWIJS
INRICHTINGEN. 

Middelbare Meisjesscholen in Ned.-lndie. 

Met ingang van 1 Augustus a.s. treedt het 
nieuwe lesprogramma en" de proeflesuren
tabel in werking voor de volgende scholen: 

1) de Middelb. meisjesschool aan bet Gouv. 
Lyceum te Malang; · 

2) de Middelb. meisjesschool aan bet Chris~ 
telijk Lyceum te Bandoeng; 

3) de Middelbare meisjesschool0 der Soera~ 
baiase schoolvereniging; 

4) de R. K. Middelbare meisjes..,chool te 
Soerabaia. 

H.B.S.-en te Bandoeng met 
Gouvernements leerplan. 

Aan de Gouvernements 5-jarige H.B.S. en 
het Christ. Lyceum te Bandoeng zal met 
ingang van 1 Aug. 1939 een 2de en een 3de 
klas der Hogere Bu.l'gerschool ,net 3-jarige 
cursus worden verbonden. 

Voor het schooljaar 1939/1940 zull~n 
boekenlijst en schoolgeldreseling 1 worden 
gevolgd, welke voor de H.B.S. met 5-jatige 
cursus zijn vastgesteld. 

Xaverius-College te Moentilan (Javu). 

Van deze inrichting ontvingen we het 
J aarboekje 1938-39, tevens programma voor 
het schooljaar 1939-40. 

In het eerste dee! van het boekje vonden 
we een keurig jaaroverzicht van de school, 
de kroniek, verluchtigd met fraaie foto's van 
het College, de tuin, de spor,tvelden, voetbal
elf tallen, muziekkorps benevens enkele snap
hogerrangsexamen zijn bevorderbaar tot 
shots van de volksspden op het feestterrein 
van het College. 

Het twee de de el geef t een overzicht van 
de inrichting der studie en het onderwijs. 
De Kweekschool, die de naam dra&lJt van 
,.R.K. Centrale Kweekschool" omvat de 
opleiding tot: 

Inlands en Chinees onderw. (K.S.-diploma) 
Onderwijzer (H.1.K.- en H.C.K.-diploma) 
Eur. onderwijzer (bulpacte). 

De leerlingen zijn verdeeld in een onder
bouw, omvattende de leerlingen der laagste 
drie klassen en een bouenbouw, waarin de 
leerlingen der hoogste drie klassen zijn 
samengevat. 

De kweekschool is 
leerlingen van iedere 
godsdienstige richting. 
kunnen echter alleen 
worden toegelaten. 

toega:i.kelijk voor 
landaard en iedere 
Europese leerlingen 
tot de bovenbouw 

Tot de eerste klas onderbouw worden 
leerlingen van H.I.Sen, H.C.Sen en Schakel
scholen toegelaten, indien in bet bezit van 
een gunstige verklaring van bet schoolboofd. 
Andere leerlingen indien ze geslaagd zijn 
voor het toelatingsexamen Mulo. 

Tot de eerste klasse bovenbouw worden 
toegelaten bezitters van het diploma Mulo B 
en Mulo C. 

Het scboolgeld bedraagt voor de onder~ 
bouw f 75.-, voor de bovenbouw f 96.-. 
Voor Europese leerlingen van de bovenbouw , 
echter f 240.- per jaar. 

Internaat. Aan de school is een internaat 
verbonden dat voor de leerlingen verplich
tend en voor hen alleen toegankelijk is. 
Voor het internaat wordt geen extra gelde~ 
lijke vergoeding gevraagd. Gedurehde de 
kleine vacanties blijven de leerlingen, die 
buiten de kring Sragen - Poerbolinggo 



wonen in het internaat. De op Java wonende 
leerlingen gaan gedurende de grate vacantie 
naar: huis. Leerlingen die van buiten Java 
komen, brengen zo mogelijk hun grate 
vacantie elders door, maar kunnen, zonder 
extra vergoeding ,,n het internaat blijven. 

Verder zijn er te Moentilan nog 5 inter
naten, ,.Convicten" genaamd, bestemd voor 
leerljngen van de H.I.S. en de H.C.S., welke 
onder lei<ling staan van de Broeclers van de 
Onbevlekte Ontvangenis van Maastricht. 

R.K. Land- ~en Tuinbouwschool ,,Helder
weirdt':, Rawaseneng, Temanggoeng. 

Uit het prospectus van deze school blijkt, 
dat deze inrichting bestemd is voor R.K. 
lndo-Europese leerlingen. De school stelt 
zich ten doe!, deze jongens op te voeden en 
op te leiden voor het landbouwberoep. Nog 
op de lagere school zijnde moeten de leer
lingen reeds aan hun leeftijd aangepaste 
landbouW',;:'erkzaamheden verrichten ge
durende enig~ uren per week. De inrichting 
on1vat de drie hoogste klassen der Eur. lagere 
school. gwolgd door drie landbouwklassen. 
Leerlingen met onvoldoende aanleg voor de 

\ lagerPrschool-vakken kunnen niet tot ·de 
inrichtinl} worden toegelaten. 

Schoolgeld wordt berekend volgens Gou
ver.1ementstarief. Het kostgeld wordt voor 
elk geval afzonderlijk vastgesteld, <loch 
bedraagt hoogstens f 120 . ......., per jaar. De 
school staat zeer goed aangeschreven, en ligt 
op 700 m. hoogte in het koele bergklimaat 
op de terreinen van de koffie-onderneming 
Rawa-Seneng. In het lnspectierapport van 
den landbouwconsulent voor onderwijsaan
gelegenhedeh van het Dept. van Econ. Zaken 
lezen we o.m.: ,,Het milieu is zodanig, cfat, 
als er ergens liefde voor de natuur en het 
landleven kan worden aa!1gekweekt, het hier 
kan zijn." 

CURS US 
voor opleiding van middelbare bouw· 
kundigen en weg· en waterbouwkundi
gen, gevestigd Lembangweg 8, Bandoeng 

Uit het ontvangen programma blijkt, dat 
door een achtta] lnheemse gegradueerden 
een driejarige opJeiding gegeven wordt, 
welke vrij zwaar is. 

Zij die het diploma behalen blijken in de 
practijk spoedig een goede betrekking te 
kunnen verwerven .pij Gemeente- en Regent
schapswerken, bij de Genie, bij de S .S. en 
verder bij Technische bureaux en Bouw
onderneminge,1. 

Toelating tot de eerste klas kan plaats 
hebben indien de leerling in het bezit is van 
een Mulo-B-diploma (met voldoende cijfers 
voor de exacte vakken). Verd er zij die 
hebben: een overgangsrapport naar de 4de 
klas ener T.S. met :voldoende cijfers voor 
'meergenoemde vakken; overgangsrapport 
naar 4de klasse H.B.S. afd. B of 2de klas 
ener A.M.S. afd. B en verder ook zij die 
een einddiploma ener 3-jarige ambachtsschool 
op Westerse grondslag hebben mits voldoen
de cijfers voor de theoretische vakken. 

Verder bestaat er gelegenheid om toe
latingsexamen af te leggen. 
' Aanmelding moet plaats hebben voor 
gewone inschrijvingen uiterlijk 20 Juli en 
voor toelatingsexamens voor 10 Juli. 

Het schoolgeld varieert van f 2 J ,,....... tot 
f 3.75 naar. gelang het inkomen. 

De leraren waarschuwen enthousiaste 
candidaten, dat er op deze cursussen hard 
gewerkt ' moet worden om bet einddiploma 
te behalen. 

UITSLAG 
eindexamens der Electrotechn. School 

Djaga Monjet 2 - Batavia-C. 

Aantal deelnemers 27; teruggetrokken 1. 
Van de overgeblevenen slaagden er 19: 
Djenal Abidin; R. Boenanaar; R. Mohd. 
Idris Djajasasmita; I. M. Gomes; R. S. Kerto
pati; Mohd. Moechsin; Moehamad; F .W.L. 
Nanlohy; K. G . Njio; H . L. Riede; F . J. 
Sahusilawane; T. Mohd. Chasni Sastra
diwirja; Soegio Slamet; Soenarjo; Soewito; 
R. G. Spaan; J. A. Stern; R. Tydeman; 
A. J. V erzij den. 

Van deze 19 geslaagden zijn er reeds 14 
geplaatst; de overigen moesten in militaire 
dienst. 

INGEKOMEN: 

In die. 

1. Prospectus Instituut van Wijk. (Ban
doeng Riouwstraat 57) . School voor 
W erktuigbouwkunde, Electrotechniek, 
Bouwkunde, Weg- en Waterbouwkunde. 

2. Prospectus van het lnstituut voor Eco-
nomische en Handelswetenschappen. 
( Soerabaja, Ketabangboulevard 51). 

3. Van het Dep. van 0. en E . 
A. Programma der lessen van de Gou

vernements Technische scholen met 
5-jarige cursus. 

B. Lijst van de te gebruiken boeken op 
genoemde Technische scholen. 

C. Examen opgaven Nijverheidsakten 
1939. 

D. Examen opgaven Steno en Typen 
(Mulo-akte) 1939. 

E. Mededeling over de Cursus Maleis 
le jaar; Javaans le jaar; Soendanees 
le jaar. 

Examen opgaven voor genoemde taal
akten. ( 1939, 1938 en 1936). 

4. Uitvoerige gegevens over de Opleiding 
tot monteur bij de Militaire luchtvaart. 

5. Van het Dep. van Marine: lnlichtingen
boekjes en propagandaboekjes ten be
hoeve van de dienstneming als vliegtuig
maker bij de Marine. 

Nederland. 

1. Enige prospecti van de Kweekschool voor 
Machinisten te Amsterdam ( Overtoom 
301). 

2. Prospectus van de Gemeentelijke Zee
vaartschool ·met Internaat te Groningen 
(curs us 1939/40). 

3. Verslag van het lnstituut van Kunst
nijverheidsonderwijs te A'dam over het 
jaar 1938. 

4. Prospectus van het lnstituut Roeloft 
Hart, annex aan het gymnasium en de 
H.B.S. van de stichting voor gymnasiaal 
en middelbaar onderwijs te EDE (Gel
der land) . 

5. Prospectus van het Studie-huis Kranen
burg te DORDRECHT; prive opleiding 
door middel van lndividueel Onderwijs. 

Buitenland. 

Volledige inlichtingen over de Studie aan 
het INSTITUUT MINERVA te ZURICH. 

Enige prospecti van het PRINSES 
BEA TRIX-lyceum te FLIMS ( Graubiinden) 
Zwitserland. 

(Voor belangstellenden zijn deze op aan
vraag gratis bij ons Bureau, zolang de voor
raad strekt, verkrijgbaar). 
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VRAGENRUBRIEK. 

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

De praktijk heef t uitgewezen. dat het 
meermalen nodig is onze aanvragers opmerk
zaam te maken op een of meer der volgende 
punten. Nu we langs deze weg vele adspi
rant-aanvragers kunnen bereiken, willen we 
er graag gebruik van maken beleefd te 
verzoeken: 
I. 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 evenwel gratis 
verstrekt). 

3. Duidelijk adres van den afzender op te 
geven. 

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

E.Z.U. te S. 
vraagt of er in de buurt van Utrecht een 

R.K.H .B.S. 5 j.c. is met een B-afdeling. 
In Utrecht, Kromme Nieuwe Gracht 3 is 

~evestigd het Sin_t Bonifaciuslyceum, afde
lmg H.B.S. B met JOngens en meisjesafdeling. 
Aan de school is geen internaat verbonden. 
De Directeur is Dr. H. J. A. M. Stein. 

E.F.E. te P: 
vraagt, waar in Brabant een Kweekschool 

voor onderwijzers is gevestigd en welke de 
toelatingsvoorwaarden zijn. 

Voor alle hieronder te noemen Kweekscho
le_n is de minimum eis van toelating eind
d1ploma Ulo of daarmee gelijkstaande ont
wikkeling. Op geen der genoemde inrichtin-

• gen is het Mule-diploma een waarborg voor 
de toelating. De adspiranten hebben zich aan 
een vergelijkend toelatingsexamen te onder
werpen. Hier volgen enkele opgaven: 

1. R.K. Kweekschool te Dongen, Gerardus 
Majellastraat 50, leidt op voor onderwij
zer en hoof donderwijzer. Aanvang curs us 
1 September. Schoolgeld voor externe 
leerlingen: f 40.-. 
Voor internen kost en leergeld f 400.,....... 
per jaar. 

2. Bisschoppelijke Kweekschool te 's Herta~ 
genbosch. Kostgeld f 300.- per jaar. 
Leerlingen moeten voor 1 Augustus min
stens 15 jaar zijn geworden. 

3. Instituut ,,Sint Louis", Oudenbosch. 
Internaatkosten f 375.- per jaar. Uit
sluitend voor R.K. jongens. 

4. Breda. R.K. Kweekschool, lngenhousz
plein 2. 
Hier worden waarschijnlijk alleen ernstige 
candidaten Broeder-onderwijzer toege
laten. 

5. Eindhov'en, R.K. Kweekschool voor on
derwijzers. Correspondentieadres: Z.E. 
Rector L. de Rooy, Hemelrijken 117. 

6. Tilburg, Fraterstraat No. 3. 

Mevr. P. de N. te M. 
vraagt of haar zoon met Mulo B-diploma 

en diploma Textielschool en manufacturiers
cursus bij de Douane geplaatst kan warden. 
Verder welke studiemogelijkheden er in 
Dordrecht zijn. 

De jongen kan bij de douane geplaatst 
worden als gediplomeerd douane-komies 
mits _zij_n, leeftijd de 22 jaar niet overschrijdt'. 

D1t 1aar worden echter geen jongelui aan
genomen. 

Stu~iemogelijkheden te Dordrecht zijn: 
1. M1ddelbaar Technische school. 
2. Gemeentelijke H.B.S. met 5 j.c. 
3. Christelijke H.B.S. met 5 j.c. afdelingen 
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A en B. 
4. Hande1savondschoo1. 
5. Ambachtsschool. 
6. Industrie- en Huishoudschool voor meis

jes. 
7. Gemeentelijke cursus voor scheepsmachi

nisten. 
8. Gemeentelijke Kweekschool voor Onder

wijzers en Onderwijzeressen. 
9. Kweekschool met de Bijbel. 

E.B.C. te P. 
vraagt enkele Gouvernements betrekkin

gen, waarvoor het Mulo B-diploma geeist 
wordt. 

Commies bij de douane; Adjunct-Boek
houder (Mulo- B + diploma A Boekhouden) 
3de Commies; Expediteur v /h Dep. van Jus
titie; Ambtenaar ter beschikking bij een Inl. 
rechtbank; Archicvaris-expediteur b/d Gouv. 
Accountantsdienst; Adj. terreinambtenaar b/d 
Belastingdienst; BoekeriJheheerder h/h Cen
traal Geneeskundig Labor a tori um v / d 
D.V.G.; Contr-)le ambtenaar 3de klasses b/ d 
S.S.; Expediteur b/d Dienst van de Mijn
bouw; Expediteur b/ h Marine Etablissement; 
Postcommies bid P T.T. 

D.T.B te B. 
vraagt een opgave van enige middelbare 

Huishoudscholen in Nederland: 
1. Haarlemse Huishoud- en Industrieschool. 

Voorhelmstraat 25 Haarlem Opleiding 
voor de akte Ns. 

2. Amsterdamse Huishoudschool, Zandpad 
5, A'dam. Opleiding voor N 7 en N 8. 

3. Nieuwe Huishoudschool N.V. Gabriel 
Metsusstraat 8, Amsterdam Z. Opleiding 
voor verschillende leraressenexamens . 

4. School voor opleiding leerkrachten in 
kinderverzorging en opvoeding, 's Gra
vendijkwal 26 B, Rotterdam. 

5. R.K. Huishoud- en lndustrieschool, St. 
Janssingel, 's Hertogenbosch. Opleiding 
voor Na, N7, N8, N9. 

6. Idem, Nieuwstraat 22, Breda. Opleiding 
voor Na. 

7. R.K. Vakschool voor meisjes, Galgen
water 1, Leiden. Na, N 7 en N 8. 

8. 's Gravenhaagse Vakschool, Louisse Hen
riettestraat 10, Den Haag. Na. 

9. lndustrieschool voor meisjes, Van Die
menstraat 202, 's Gravenhage. Opleiding 
voor Na, Nq en Nr.). 

10. Huishoudschool, Laan van Meerdervoort, 
Laan van Meerdervoort 211, Den Haag. 
Opleiding voor N 7 en N 8. 

J.K.T. te B. 
vraagt of zijn zoon, die in de tweede klas 

der C-af deling van de M ulo zit, over kan 
gaan de P.H.S. of de M.H.S. 

Om op de M.H.S. te komen moet men 
minstens in het bezit zijn van het einddiploma 
A der Mulo. 

De P.H.S. is . een 5-jarige H.B.S. afde
ling A . Wil de jongen hierop komen, clan 
moet hij voor de tweede klas toelatings
examen afleggen, met zeer geringe kans van 
slagen. Iemand, die de Mulo. C-afd. niet 
kan volgen, heeft nog meer moeite met het 
H.B.S.-programma, daar dit zwaarder is. 

Wij adviseren U de jongen op de Mulo 
te laten. 

T.J-I.L. te M. 
vraagt welk diploma nodig is voor de 

opleiding tot apothekers-assistent en waar de 
opleiding kan plaats vinden. 

De opleiding vindt plaats aan de Gouv. 
C.B.Z. te Batavia, Semarang en Soerabaia. 
Vereist Is Mulo-B diploma of H.B.S. 3 j.c. 

Het Mulo-C diploma geeft in de toekomst 
ook toegang. Er zijn steeds veel gegadigden 
en betrekkelijk weinig beschikbare plaatsen. 

· H.P. te M. 
vraagt inlichtingen over de opleiding tot 

keurmeester en veemantr,ie. 
De opleidingen voor keurmeester van 

slachtvee en vlees en voor veemantri hebben 
plaats aan de N.I. Veeartsenschool te Bui
tenzorg. T oelatingseis: het doorlopen hebben 
van een H.I.S. of daarmee gelijkwaardige 
school en minstens 18 jaar. Duur der op
leidingen 6 tot 8 maantlen. • 

Lessen worden gegeven in het Maleis. 
Voor elke opleiding moet vooru't f 100.~ 
gestort worden. Er is geen iJ?ternaat en geen 
gelegenheid om op een beurs te studeren. 
Aanvang cursussen 2 Januari en 1 Juni. 
Als er cursussen gegeven worden, wordt het 
tijdig in de grote dagbladen bekend gemaakt. 
Van een voorklasse is ons niets bekend. 

H.K.S. te S. 
vraagt inlichtingen over di:: typografen-

school te Probolinggo. , 
Deze school heeft een 2 a 3 ( iarige op

leiding en is door het Gouve'rnement erkenG. 
De bedoeling is slechts interne leerlinpen tot 
de cursussen toe te laten. Het teh'.lis bevat 
over het algeme~n jongens van minvermo-
gende ouders. 

1 
Kostgeld wordt berekend naar het inko

men. Er wordt o.m. Jes gegeven in: 
1 ) Vaktheorie en algemene theorie; 
2) Handtekenen; ( lijn ~ en vak ~); 
3) Werkplaatsoefeningen; 
4) Letterzetten en boekdruk; 

Verder wordt er aansluitend theoretisch 
onderwijs gegeven. c 

-======================================·· 
CLERKX-SCHOLEN in DEN HAAG: 

BEZUIDENHOUTSCHEWEG 271 

FRED. H EN DR I KL A AN 38 

DE aangewezen scholen voor kinderen 

van V erlofgangers en Repatrieerenden 

II 
KLEUTERONDERWIJS 
en opleidiog H. B. S., Gymn. en Lyceum. 

Kleine klassen. Matig schoolgeld. 

Staat te verschijnen te Den Haag: 

het nieuwe periodiek der Clerkx
methode 

,,ONS KLEINE KINDJE", 
weekblad, gewijd aan de 
studie en de belangen van het 
kind tot de vierjarige leeftijd, 

onder hoofdredactie van 

H. G. CLERKX 
Voor een abonnement (kosten f 2.95 per kwartaal 
+ verhoogd porto) wende men zich tot de vertegen· 
woordigers te Bandoeng en Djokja. 

I 

Do ~hr. ~chool voor Voort~ozot Moi~io~on~orwiis 
Frobelopleiding Vakopleidi ng 

KEBON SIRIH 127 B AT AV I A - C. ., 

Op deze ·school, toegankelijk voor meis es van elke landaard, worden 
de vakken der Lagere Nijverheidsschool ondeiw~zen, benevens vakken 
van Algemeene Ontwikkeling (Nederlands, Maleis, Godsdienstonder
wijs, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Plant- en Dierkunde, Handenarbeid, 
Oymnastiek, Tekenen, Zang). 
Opleiding voor de Gouv. diploma's Lagere Nijve1 heidsschool, Costuum 
naaien, Nuttige Handwerken en Fri:ibel-Onderw. aan een Mevr. de 
Jongeschool, (lnl. Nijverheidsschool). 
Toelatingseis: bet met vrucht doorlopen hebben der Lagere School. 
(Eur. Lag. Sch.; H. [. S. of H. C. S.) I 
Aan de school is een internaat verbonden. 
lniichtingen en uitvoerig prospectus aan te vragen bij de Directrice. I 

INSTITUUT ,,ST. LOUIS" I 
AMBARAWA Midden Java 

f l 

MULO-SCHOOL met 
EUROPEES INTERNAAT 

Aan de Muloschool is een VOORKLAS verbonden. 
Tot het internaat kunnen worden toegelaten leerlingen 
der Mulo, Voorklas en van de 7de klasse dcr E. L. S. 
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Frobelschool. 
.... 

Lagere School. 

159 BODJONG .. 
S EMA RANG. 

Europese K week school l A an me 1 ding e n 

Bovenbouw H. I. C. K. f zo spoedig mogelijk. 

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

Opleiding van Europese jongens tot landbouwer en kolonist, 
Onderricht in land- en tuinbouw, veeteelt en enige cultures . 
De school om vat de 5e, · 6e en 7 e klas de·,. Europ. Lage re 
school, waarboven drie landbouwklassen . · 
Over het algemeen worden slechts leerlingen voor de 5e 
en 6 e klas aangenomen . 
Kostgeld f 10 - per maand . 
School geld vol gens Gouvernementstarief. 
Bij aanvrage tot plaatsing gelieve rapport en getuigschrift 
van het Hoofd der school over te leggen. 

Nadere inli~htingen bij BR 0 EDER 0 VER STE. 

I 

T al van technische beroepen liggen 
open voor hem, die daarin een 
toekomst WIL hebben. Bekwaam U snei e . 
grondig vol gens het speciale PBNA-systeem, ·f 
met Neerland's beste ingenieurs en experts. 
Honderden in Holland vonden hun weg met 
hulp van PBNA. - Zend deze annonce nog 
heden in, of schrijl, voor gratis inlichtingen, 
aan PBNA. Arnhem 30. 

STUDEER TECHNIEK THUIS! 

P B N A AFD. INDISCH TECHNICUM 
·ARNHEM 30, H 0 LL AND 

HANDELSKENNIS L. 0. Schriftelijke opleiding 
CURSUS-BOS DJOKJA 

W. H. Bos, Leraar Boekh. M. 0. Uitv. inl. op aanvraa g . 

STENOGRAFIE
MACHINESCHRIJVEN 

schriftelijke opleiding 

steno ( volledig) 

machineschrijven (alleen theorie) 

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

MULO- BEVOEG DHED Batavia-C. - Laan Canne 36 - Tel. WI. 408 

HIJLO - JIBITIJRIENTEN ! j 11 ELECTROTECHNISCHE SCHOOL I 
Als ge zoekt naar een opl e1d ing, die U de grootste kans Opgericht 1931. Djaga Mon;et 2 - Batavia - C. Tel. 732 WI. 

bicdt, dat na bet beeindigen van de Studie een behoorlijke (lnrichting voor Electrotechnisch Ambachtsonderwijs) 
werkkring wordt gevonden, Jan gaat 0 naar de inrichting, Besluit v.d. Directeur van 0. & E. van 25 Mei 1935 

waarvan er slechts een in lndie bcstaat: No. 15473/B. 

-,,Cursus voor OpleidinQ van Middel-
bare . .,Bonwkundieen :en Wee· en 

Waterbouwkundieen". 
LEMBANGWEG 8 - BANDOENG 

In de · grote vacantie mogelijkheid tot practi~ 
~ werken bij verschillende bedrijven en diensten. J 
--------- ------ ---- -1.1 

GROOT KLOOSTER 
Noordwijk 29 - Batavia-Cent rum 

INTERNAAT EXTERNAAT 

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

Lagere school en Frobe lschool 
met filialen Theres ia-school aan de Theresia

kerkweg (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 

Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BATAVIA. 

Opleiding voor Electromonteu r (duur 4 Semester s) 
Opleiding voor Radiomonteur (duur 1 Semester, 
na behaald diploma Electromonteur). 
Eis toe la ting: eind lagere school met voldoende voor 
REKENEN en . NED ER LANDS (opleiding A). 
V oor H. B. S. & Mulo abiturienten, opleiding B. 

P rospectus bij aanvraag gratis. 
V raagt inlichtingen bij den Directeur . 

AANVAN6: NIEUWE CURS US: t AUGUSTUS 

-

I 

TECHNISCH IN S TITUUT 

THEORIE EN PRACTIJK 
opge richt 1923 

SCHRIFTELIJKE 
IN T'ECHNISCHE 

gcvestigd te Bandoeng 

LESSE N 
VAKKEN 

Alie leervakken voor den bouwkundige. 
Opleiding voor de architect-examens. 
VRAAGT GRATIS PROSPECTUS EN INLICHTIN G E N 

RIOUWSTRAAT 124 BANOOENG, 

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

MATRAMANWEG 167, MR. CORNELIS 
B I N N E N W E G 2, B U IT E NZ 0 R G 
BODJONG 51, SEMARANG, TEL. 1996 

... 

Moderne T al en. Stenografie nGrootec:c, N ederlands en 

Machineschrijven, T alen, H andelscorrespondentie, 

Reclame-Tekenen,. Boomzaken. 

Boekhouden. 

0 nder dezelfde Leiding: 
'" 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" 

V oor schriftelijke lessen in : 

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

voudige Handels-opleiding, Kleinambtenaarsexamen, Stenografie. 

~ , •I ,. l • • , • f . , '1' < • ·, .. :.... • • • I ' •: , ·~ ·, ._ · .• - •• '• • - •• ' • • • 1. • • ,.-:: ,'•' : :. • 

o, ________ ~o I 
De Zwitserse School met individuele opleiding RADIO OPlEIDJNGSSCHOOl ,,R. 0. S." 

DEELNAME IEDEREN DAG MOGELIJK I 
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 staatstoez. ,cpl. 

in anat., physiol., verbandleer, psycholog., administr. en talen. 

INSTITUUT MINERVA, ZURICH 
Vraagt prospectus en Hollandse referenlies. 

o _________________ o 

I 

I 

URSULINENSCHOOL I 
Darmo Boulevard 49 I 
SOERABAIA 

a. frobelschool en Eur. Lage re School : ,,San eta Maria". 
b. 3-jarige H. B. S.: "Koningin Wilhelminaschool''. 
c. 5-jarige Meisjes-H. B. S.: .,Angela Merici" le, 2e, 3e 

en 4e klas. (Middelbare Mebjesschool). 

d. 5e klas der Litt. Ee. Afd. v.d. H.B.S. (Conform Openb. H.B.S .) 
Pensionaat voor leerlingen der H.B.Ssen. 

Aangifte van nieuwe leerlingen voor 1 Augustus. 

Schoolgelden volgens inkomen. 

Aanvang nieuwe cursus voor Ra'dio
Telegrafist, Radio-techniker en Radio
Monteur, 1 Augustus a. s. Prospectus 
op aan vraag gratis verkrijgbaar. 

Leider: S. A. H. GOEDH.'\RT,, oud 
Controleur I ste klasse P. T. T. Dienst. 

Spreekuur: elken werkdag van 8 tot 
12 uur v.m. 

GENIELAAN 29 - SEMARANG 

NOTARIAAT 
Mondelinge en schriftelijke opleiding voor 

candidaat-notaris (3 examens). 
Speciale Cursus voor dames. 
Repetitiecursus voo~ deel 3. 

Aanvang nieuwe curs us 1 / U LI. 

lnlichtingen: Ned. Ind. Cursus voor 
Han de l en Notari a at. 

Mangkoenegaran 17 Samal'"ang 
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