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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 will en doen 
toekomen. 
LEZERS WIEN VOORTDUREND ONS OR
GAAN GRATIS IS TOEGEZONDEN, VRAGEN 
WE VWENDELIJK ONS BUREAU MET 
EEN ABONNEMENT OF BIJDRAGE TE 
STE UN EN. 

3. Wegens overvloed van copie kun;ien de 
e.xamenopgaven Nijverheidsakten n1et ge-
plaatst warden. 

CANDIDAAT-INDI.SCHE AMBTENAREN. 

De Commissic tot voorbereidiQg van de aanwij
zing in I 939 van Candidaat-lndisc~1e '."-mbte,naren 
maakt bekcnd dat in dit jaar achttien iongelteden, 
die op 1 Sept~mber 1939 de 22-Jarige leettijd nog 
niet z.ullen hebben bereikt, hier te la~de kunnen 
'Worden aangewe~en als candidaat-Indts~h ~mb~~= 
naar naar de bepalingen van het KomnkhJk 

sluit op de lndische bestuursopleiding (lndisch 
Staatsblad 1922 No. 650), lacttstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 10 Mei 1926 (lndisch 
Staatsblad I 926 No. 319). 

Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking, 
zij, die: 

a. 

c. 

I. in het bezit zijn van: 
een der getuigschriften vermeld in de artike
len 11 en 12 van de hoger-onderwijswet; 
het einddtpklma n ti' Hog~re Bu.iger<>Chool 
met vijfjarige cursus in Nederland of in Ne
derlandsch-lndie; 
het einddiploma van de Algemene Middelbare 
School in Nederlandsch-lndie. 

II. Voor de Indische dienst physiek geschikt 
verklaard zijn door ene der voor de dienst 
tungerende geneeskundige .commissien. 

Sollicitanten moeten zich voor vijftien )uni a.s. 
schriftelljk - liefst bij aan,g; tekende brief - met 
opgaaf van hun adres aanmelden bij den Secre
taris van de Schiftingscommissie (p.a. Dep. van 
Binnenlands Bestuur, Batavia-C.), zo mogelijk 
onder dadelijke overlegging van: 

J. een afschrift van-of een\ uittreksel uit hun ge
boorte-akte; 

2. een kort relaas van hun opvoeding en het 
door hen genoten onderwijs; 

3. hun schoolrapporten over de laatste twee 
studiejaren; 

4. hun diploma's of getuigschriften met de hun 
daarbij uitgereikte cijferlijsten; 

5. .een door een der .commissien voor de keuring 
van aspirant-burgerlijke landsdi.enar~n afgege
ven bewijs van physieke gesch1kthe1d; 

6. een door de bevoegde autoriteit afgegeven 
verklaring van goed maatschappelijk gedrag. 

Bij hun aanmelding hebben zij voorts mede te 
delen: 
I. van welke der in artikel 9 lid I, sub c van 

.het in hoofde vermelde besluit genoemde 
talen - Frans, Duits, Engels, waarvan aan 
het Engels de voorkeur is te geven, ~ zij 
bewijzen willen zich practisch te kunnen 
bedienen; 

2. of er voor hen uitzicht bestaat, dat zij eerst 
na tmn .aamnelding ~iploma's of getuigschrif
tcn zullen verkrijgen. 

Is dit Iaatste het geval, dan behoren ~ij te trach
ten !~et op die diploma's en getuigschriften be
trekkmg hebbende examen zo spoedig mogelijk 
voor hen te doen aflopen door zo nodig te vragen 
in een der eerste groepen daarvan ingedeeld te 
warden. De aldus verworven diploma's en getuig
s.chriften moeten met de daarbij uitgereikte cijfer
lijsten onmiddellijk aan de Commissie warden 
ingezonden. 

Voor het vereiste geneeskundig onderzoek heb
ben belanghebbenden zich eigenerbeweging onver
wijld schriftelijk te wcnden tot een der keurings
raden met opgaiif van h un adres en met de 
mededeling, dat keuring voor het candidaat
lndisch ambtenaarschap wordt gevraagd. Daarbij 
moeten zij een verklaring indienen, houdende op
gaaf, of 7ij al dan niet tevoren reeds met ongun
stige uitslag zijn gekeurd voor 's Lands dienst in 
het algemeen en, zo ja, waar en wanneer. 

De aangewezenen zullen in het genot warden · 
gesteld van e~e in nor~ale gevallen gedurende vijf 
jaren te gemeten stud1etoelage, welke door den 
Minister van Kolonien ingevolge art. 13 van het 
Besluit op lndische Bestnurs-opleiding I 922 is 
bepaald op een bedraag van driehonderd gulden 
's jaars, zooder dat daarboven nog een vergoeding 
voor collegegelden wordt gegeven. 

Druk. Smits, B&t.-C. 

DE MIDDELBARE BOSBOUWSCHOOL 
TE MADIOEN. 

I. Doe! van de School. 
De Middelbare Bosbouwschool ( M.B.S.) 

is bestemd om jongelieden, onverschillig van 
welke landaard, die een voldoende mate van 
voorbereid~nde kennis en ontwikkeling be~ 
zitten, op te leiden voor de middelbare 
rangen bij de Dienst van het Boswezen in 
Nederlancfsch~lndie. 

2. Duur van de cursus; het schooljaar. 
De school omvat twee leerjaren. 
Het schooljaar begint l Augustus. 
Gedurende deze twee jaren wisselln prac~ 

tijkperioden in de nabijgelegen leerliout~ 
vesterij Tjaroeban af mc.t perioden van 
theoretische opleiding op school. Gedurende 
de practijk blijven de leerlingen in het inter~ 
naat gehuisvest. Een grote vacantie in de 
maand Juli onderbreekt de opleiding. 

Het overgangsexamen van het eerste naar 
het tweede leerjaar valt, evenals het eind~ 
examen, in de maand Juni. 

Er zijn vier vacanties op de gewone tijden. 
3. Internaat. 

De leerlingen zijn verplicht in het internaat 
der school te wonen. 

Een schooluniform en een werkpak, waar~ 
van elk drie exemplaren tegen betaling der 
zelfkosten verstrekt worden, zijn verplicht. 

De eerste uitrustingskosten zullen ongeveer 
f 35.,_, bedragen. Dit bedrag moet bij aan~ 
komst op de school gestort worden. 

De internaatkosten bedragen f 15.,_, per 
maand, vacanties inbegrepen, behalve de 
Julimaand. 

Gedurende de kleine vacanties mogen de 
leerlingen in het internaat blijven, doch 
gedurende de maand Juli wordt het internaat 
gesloten. 
4. Toelatingsvoorwaarden; keuring. 

Tot de eerste klasse der school kunnen 
toegelaten worden zij-, die bij de aanvang 
van het schooljaar de leeftijd van 17 jaren 
hebben bereikt, doch nog geen 20 zijn. 

Bovendien moeten zij met vrucht een 
gouvernements~ of door het gouvernement 
erkende Muloschool afdeling B hebben door~ 
!open, clan wel ten genoege van den Directeur 
kunnen aantonen, dat zij een vooropleiding 
hebben genoten welke tenminste gelijkstaat 
in kennis en ontwikkeling aan het Mulo~ 
diploma B. 

Van de candidaten, welke na schif ting der 
aanvragen voor plaatsing in aanmerking 
komen, zal een geneeskundig certif icaat ge~ 
eist warden. De keuringseisen zijn die, welke 
voor het Boswezenpersoneel gelden, vallende 
onder klasse 8 van het keuringsreglement. 

Tot de .tweede klasse der school worden in 
de regel geen leerlingen toegelaten, we1ke 
niet vooraf de eerste klasse met goed gevolg 
doorlopen hebben. 

5. Aanvrage om toelating tot de school. 
Het verzoek tot inschrijving als leerling 

m~et schriftelijk gedaan worden aan den 
D1recteur der school op een speciaa] daar~ 
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voor bestemd aanvraagformulier. Ontbreekt 
de tijd om <lit formulier bij den Directeur der 
M.B.S. aan te vragen, clan moet het verzoek 
tot inschrijving opgesteld worden volgens 
een bepaald model. 

Met nadruk wordt er hier op gewezen, geen 
originele stukken bij deze aanvragen tot 
toelating over te leggen; overlegging daarvan 
is pas nodig zodra de leerling definitief een 
plaats toegewezen wordt. Het is echter nood
zakelijk, alle op het aanvraagformulier ver
langde gegevens nauwkeurig in te vullen. 

6. Toewijzing der plaatsen. 
De toewijzing der op de school beschikbare 

plaatsen geschiedt uiterlijk op 10 Juli door 
den Directeur, onder nadere goedkeuring van 
den Hoofdinspecteur, Hoofd van de Dienst 
van het Boswezen. 

Gewoonlijk zijn slechts 30 plaatsen be
schikbaar. 

De IeerlinQc:n der M .U .L.O. scholen in dat 
gedeelte .ari~ de ArchipeJ , waar het monde
linge gedeelte der eindexamens van de 
MuJoschoJe;, pas tegen het einde van J uni 
afgenomen wordt, dienen dus plaatsing in 
een der eerste examengroepen aan te vragen, 
indien zij nog tijdig hun aanvraagformulier 
voor de M.B.S. willen inzenden. 

7. Scboolgeld; leermiddeJen . 
De ·opleiding geschiedt gratis . Het volgen 

van het onderwijs op de middelbare Bos
bouwschool telt echter mede voor de schooJ
geldberekening voor de overige kinderen uit 
hetzelfde gezin. 

LeermiddeJen worden gratis verstrekt of 
ln bruikleen gegeven. 

·De kosten van het internaat bedragen 
f 15.- 's maands, v66raf te voldoen. 

Elke leerling moet gedurende zijn practijk
tijd in het bezit zijn van een goed rijwiel. 

IO. Verwijdering. 
In het algemeen zullen de leerlingen, die 

niet slagen voor het overgangsexamen van 
het theoretische gedeelte van het eerste leer
jaar, van school verwijderd worden, tenzij 
bijzondere omstandigheden zulks ongewenst · 
doen voorkomen. 

11. Rapporten. 
Op gezette tijden wordt aan de leerlingen 

een rapport voor hun vorderingen uitgereikt. 
De cijfers worden voor ieder vak toegekend 
op grond zowel van de algemene indruk_ 
tijdens de lessen en de practijk, als van de 
beoordelingen van schriftelijk werk. 

12. Plaatsing na afloop van de opleiding. 
De school leidt op voor de middelbare 

rangen van het Boswezen. Leerlingen, die 
het eindexamen van de school met goed 
gevolg hebben af gelegd, worden, voor zover 
plaatsen beschikbaar zijn, benoemd ·tot 
adspirant~bosopzichter op een salaris van 
f 50.- 's maands, met een v.erhoging. van 
f 10.~ om de twee jaren. Ind1en er mmder 
plaatsen zijn clan abiturienten der school, 
worden de niet-direct aangestelden als 
maandgelder of volontair bij het Boswezen 
te werk gesteld, totdat plaats voor hen 
beschikbaar is. 

Na normaal drie jaren kunnen zij benoemd 
worden tot bosopzichter op een salaris van 
f 77.50 's maands, terwijl gemiddeld na tien 
jaar dienst de helft der meest geschikte bos
opzichters tot bosarchitect benoemd wordt 
op een tractement van f 237.50, welk salaris 
bij verder doordienen oploopt tot f 320.
of, f 350.-. Voorts wordt de mogelijkheid 
nagegaan om de zeer geschikten onder de 
bosarchitecten na gemiddeld 17 dienstjaren 
een verdere promotie te doen maken, waar
door hun salaris na .22 dienstjaren f 415 . .....
zou gaan bedragen. 
13. Acte van verband. 

De ouders of voogden zullen bij toelating 
der leerlingen tot de school een acte van 
verband voor hen moeten tekenen, 'waarbij 
verklaard wordt dat de opleidingskosten ad 
f 500.- ' aan den lande vergoed zullen wor
den, indien de betreffende leerling, na met 
vrucht de school doorlopen te bebben, binnen 
drie jaren tijd 's Lands dienst vrijwillig 
verlaat. 

14. Een ernstig woord tot de ouders en de 
candidaten. 

De scho.ol leidt op voor het leven en 
het werken in het hos. Dit bosleven 
stelt speciale eisen aan het karakter 
van den gegadigde: hij moet tegen een
zaamheid kunnen; tegen ontberingen en 
vermoeienissen; tegen het gemis van al 
wat de grote stad en 't gezelschapsle
ven hem kunnen bieden. Hij moet zijn 
vreugde in de allereerste plaats vinden 
in zijn werk en in het teven in de vrije 
natuur. 

Laat degenen, die niet aan deze voor
waarden voldoen, die angstig zijn in de 
eenzaamheid, die voor hun levensgeluk 
het vertier van de grote steden nodig 
hebben, geen aanvraag doeri om toela
ting tot de bosbouwschool. Zij zouden 
zichzelf aan grote teleurstellingen, ja 
aan verwijdering van school of uit de 
Dienst van het Boswezen wegens onge
schiktheid blootstellen. 

Laten bovendien de ouders of ver
zorgers wel bedenken, dat de leerlingen 
wegens wanbetaling onherroepelijk van 
school worden verwijderd. Een studie
fonds bestaat nog niet voor de middel
bare bosbouwschool. 

Zij, die niet in staat zijn de eerste 
uitrustingskosten ad f 35.- en daarna 
gedurende twee opeenvolgende jaren 
maandelijks f 15.- voQr kostgeld en 
een klein bedrag voor kleding en zak
geld te missen, mogen hun kinderen of 
pupillen niet naar de bosbouwschool 
zenden. 

In 1939 kunnen 30 leerlingen worden 
aangenomen. Aanmelding van leerlingen 
v66r 25 ]uni 1939 bij den Directeur der 
School (p/a Hoofdkantoor van bet Boswezen 
te BUITENZORG). 

VEREN I GING 
voor de opleiding van Instrwnentmakers 

en Glasblazers aan de Technische 
Hogeschool te Bandoeng. 

Bovengenoemde Vereniging onderhoudt 
een vierjarige leergang voor de opleiding 
van Instrumentmakers en Glasblazers. 

De practische vorming der leerlingen 
geschiedt in de werkplaatsen van het Bos
scha-Laboratoriu'm voor Natuurkunde, van 
de Techniscbe Hogeschool te Bandoeng. 

Het cursusjaar loopt van I Aug. ulto. Juli 
daarop volgende. 

Candidaten voor deze cursus moeten zich 
schriftelijk opgeven bij den Directeur. De 
oproep tot aanmelding, die jaarlijks per 
advertentie gescbiedt. be/weft niet te worden 
afgewacht. 

Eerste voorwaarde voor toelating tot de 
cursus is, <lat de candidaten met goed gevolg 
een Europese Lagere School, een Hollands
Inlandse School of een daarmede gelijkwaar
dige onderwijsinrichting met Nederlands als 

· voertaaJ, doorlopen hebben. 
De aanvragen om toelating moeten v66r 

ult. Mei worden ingediend en moeten ver
melden: 
I. de naam. 
2. jaar, datum en plaats vqn geboorte. 
3. naam van den vader (eventueel voogd of 

verzorger) , 

4. de (Jaatste) school, die bezocht is. 
Verder moeten worden overgelegd: 

a. de rapporten over het laatste schooljaar. 
b. zoo mogelijk een aanbeveling van het 

Hoofd der school. 
Om teleurstelling te 'voorkomen, wordt 

eventue]e candidaten aangeraden, geen 
moeite te doen, indien zij niet in het bezit 
van een goede gezondheid zijn en 2icb tegen 
de vermoeienis van het werken in de werk
plaatsen opgewassen voelen. 

Daar bet aantal beschikba·;e plaatsen 
slecbts gering is , wordt met bebulp van een 
vergelijkend examen, dat elk ja?.r in J uni 
wordt afgenomen, een keuze ,,gedaan uit die 
candidaten, welke daarvoor in aanmerking 
komen, naar de mening van de directie, 
gevormd op grand van voorlopige inlich
tingen. Zij worden persoonlijk daartoe op
geroepen. De anderen krijgen bericht, dat zij 
niet in aanmerking koinen. 

Het examen wordt in het Ne.derlands af
.genomen en omvat de vakkeI'., rt.kenen en 
tekenen, terwijl verder getracht wbrdt door 
het stellen van eenuoudige uragen, een inciruk 
omtrent de algemene geschi~tbeid •J·van den, 
candidaat voor het deelnemen aan de leer
gang, te verkrijgen. 

Het examen bestaat uit een schriftelijk en 
een mondeling dee!. 

Na het vergelijkend examen hebben de 
uitgekozen candidaten zich te onderwerpen 
aan een keuring door een door de Vereniging 
aan te wijzen dokter en eerst na de van hem 
verkregen inlicbtingen, wordt definitief be
slist over al of niet toelating. 

In de eerste twee studiejaren krijgen alle 
leerlingen Jes zoowel in instrumentmaken als 
glasblazen. Bij den overgang van '1het 2e naar 
het 3e studiejaar, specia]iseren de leerlingen 
zicht 6f in instrumentmaken of in glasblazen. 
De keuze tussen. deze beide richtingen kan 
daarbij niet geheel aan d~ leerlingen worden 
overgeJaten. Naast deze practische vak
opleiding, wordt er in de verschillende studie
jaren in wis-, natuur- en scheikund~ kennis 
van materialen en werktuigen en tekenen Jes 
gegeven, aJsmede practische oefeningen ge
houden, in electromon tage, electrotechniek 
en natuurkunde, terwijl speciaal voor de a.s. 
glasblazers practicum in Scheikunde gegeven 
wordt. 

Het einddiploma is, bij bet schrijven No. 
911 / 3 dd. 14 September 1925 van den Oi
recteur van Onderwijs en Eredienst, gelijk
waardig geacht met het e.inddiploma van de 
toenmalige Technische School ( 4-jarige 
curs us). 

Het schoolgeld bedraagt f 2.50 voor het 
eerste kind voor inkomens, van ouders of 
verzorgers, beneden f 75. - ; voor inkomens 
van f 75.- tot f I 50.- p.m. bedraagt dit 
f 5.- p.m. Verder komt het schoolgeldtarief 
overeen met dat voor de Technische School. 

Belanghebbenden verwijzen wij naar het 
April-nummer van ons orgaan, blz. 110, 
waarin het bericht over de· toelating is op
genomen. 

DE l.M.l.W.-CURSUSSEN 
TE BANDOENG. 

Dit jaar wor'dt te Bandoeng weer een 
curs us voor h ulp-analyst geopend. 

Deze opleiding vangt aan 1 Aug. '39 en 
duurt een jaar. Het cursusgeld bedraagt 
f 2.50 per maand, welk bedrag maandelijks 
bij vooruitbetaling moet worden voldaan. 
Bovendien is iedere leerling verplicht een 
waarborgsom ad f 10.- te storten, welk 
bedrag client als garantie voor eventuele 
brekages en aan het einde van de cursus, 
e.g . onder aftrek van de veroorzaakte schade 
wordt terugbetaald. 



Als mm1mum toelatingseis geldt het eind
diploma Mulo-B of een daarmee gelijk
staand diploma. (3j. H.B.S.). Bij de selectie 
voor toelating tot deze cursus wordt in het 
bizonder gelet op de bij het eind-examen 
Mulo-B behaalde (?)Oede cijfers voor wis- en 
natuurkunde. 

Plaatsingsmogelijkheden : Laboratorium-
werkzaamheden bij Gouvernement, B.P.M .. 

' enz. ' 
Er zijn reeds talrijke aanvragen binnen

gekomen; belanghebbenden worden daarom 
aangeraden 'het verzoek tot inschrijving zo 
spoedig mogelijk in te dienen bij 

het Hc.ofd van de Centrnle Administratie 
van de W E.".'t:kloosheidsbestrijding te Ban
doeng·, Kebon Kawoeng. 

Door de I.M.I.W. te Bandoeng zijn ook nog 
de volgende cursussen ingesteld. 

I. Automonteurs. 
Minimum toelatingseis: 1 jaar H.B.S. of 
Mulo (met overgangsrapport naar de 
2e klas~. J)uur: 1 jaar. 
Cursusgeld per maand: f 3 . ....-. . 
Plaatsingsmogelijkheden: Autoreparat1e
ateliefs; On')lernemings-ateliers. 

II. R<&dio-technische cursus. 
Mini:num toelatingseis: 2 jaar H.B.S. of 
Mulo-B met overgangsrapport naar de 
,.3e klas. Duur: l jaar. 
Cursusgeld per maand f 2.50; waarborg-
som f 10.- . , 
Plaatsingsmogelijkheden : Radio-cursus 

P.T.T. 
Provinciale W aterstaat. 
Particuliere Radiozaken. 

Voor de toelating tot deze cursus genieten 
zij. wier ·overgangsrapport naar de 3e .. klas 
van de · H.B.S. of Mulo goede oifers 
vermelden voor wiskunde, de voorkeur. 

III A. Metaalbewer:kiJigs cur:sus. 
afdeling A. . 
Minimum toelatingseisen: 2 Jaar H.B.S. 
of Mulo-B met overgangsrapport naar de 
3e kias. Duur: 1 jaar. 
Cursusgeld per maand f 2.5?· . 
Plaatsingsmogelijkheden: 2 Jange op
leidings-cursus van de L.A.; de A.C.W.; 
fabrieken. 

III B. Afd. B. h 1 Minimum toelatingseisen: Lagere sc oo . 
Duur: l jaar. 
Cursusgeld f 2.50. 

IV. R_uwoliemotoren: electricienscursus. 
Minimum toelatingseisen: 1 jaar H.B.S. 
of Mulo (zie bij I). 
Duur: 1 jaar. 
Cursusgeld per maand: f 2.50. . 
Plaatsingsmogelijkheden: Ondernemmgs-

fabrieken. 

V. Tuinboi.lw-cur:sus. 
Minimum toelatingseisen: 1 jaar H.B.S. 

of Mulo (zie bij I)· .. 
D . J J·aar. Cursusgeld: nih1l. 

uur. p · · le en 
Plaatsingsmogelijkbeden: rovmcia 
Gemeentelijke diensten. 

VI. Bandoengse Huishoudcursus. 
(voor Europese meisjes) · .. 
Minimum eisen: Lagere school (m1mmum 

leeftijd 14 jaar) · 
Duur: 1 jaar. cl ( " an het 
C . Id per maan : 1 ,, , 

ursusge I dien bet inkomen 
Inkomen der ouders. n d 

. d d f 50 ,__., per mnd. be raagt, mm er an · 
geen cursusgeld. . h 1 · de huis-
Plaatsingsmogelijkheid: u P m 
houding. 

VII. ln .fteemse Huishoud-cu~usj (minimum 
Minimum eisen: Lagere sc 00 

leeftijd 14 jaar). 
Duur: 1 ja<lr. 

Cursusgeld per maand: f 0,50 tot f 1,50 
naargelang het inkomen der ouders. 
Plaatsingsmogelijkheid: hulp in de huis
houding. 

VIII. Hoefsmid-cursus. 
Minimum eis: Lagere school. 
Duur: I jaar. 
Cursusgeld per maand: nihil. 
Plaatsingsmogelijkheden: Leger-, Provin
ciale- en Gemeentelijke diensten. 

IX. Voorbereidende cursussen. 
Het ligt in de bedoeling voor jongens, die 
aan de toelatingseisen niet voldoen, clan 
wel hun schoolopleiding reeds zolang 
achter de rug hebben dat een groot 
gedeelte van het geleerde moet worden 
opgehaald, een .,Voorbereidende Cursus" 
in te stellen, welke aansluiting geeft op 
de na te noemen cursussen. 
Deze voorbereidende cursus zal bestaan 
uit twee 1-jarige klassen, voorlopig aan 
te duiden met A en B. 

A-klasse. 
Deze is bestemd voor hen, die minstens 
5 klassen der Lagere School met goed 
gevolg doorlopen hebben en wier kennis 
moet worden opgehaald en/of aangevuld, 
waarna zij geplaatst kunnen worden op 
de hierboven sub III B en VIII vermelde 
cursussen. 
Ook kunnen zij, die met goed gevolg de 
A-klasse doorlopen bebben, overgaan 
naar de B-klasse om, na deze gevolgd te 
hebben, toegelaten te kunnen worden tot 
de hieronder te noemen cursussen. 

B-klasse. 
De B-klasse is ingesteld voor hen, die 
minstens I jaar H.B.S. of M.U.L.0.
onderwijs genoten hebben, doch wier 
kennis moet worden opgehaald en/ of 
aangevuld. Ook kan deze klasse, zoals 
reeds eerder vermeld, gevolgd worden 
door de jongelui die de A-klasse met goed 
\Jevolg doorlopen bebben. · 
De abiturienten van deze B-klasse kunnen 
in bet algemeen geplaatst worden op de 
sub I. IV en V genoemde cursussen en 
,..._, bij voldoende vooropleiding - op de 
sub II en III A vermelde cursussen. 
De aan bet volgen van de Voorbereiden
de Cursus verbonden kosten bedragen 
f 2.50/ per maand voor schoolgeld, ver
meerderd met f 0.25 per maand voor 
schoolbehoeften. 
Op de Voorbereidende Cursus zal 
voornamelijk onderwijs gegeven worden 
in Nederlands, Wiskunde en Natuur
kunde. 

MIDDELBARE LANDBOUWSCHOOL 
TE BUITENZORG. 

Toelating: jongelui van elke landaard, in 
het bezit van diploma Mulo B, H.B.S. 3 j.c., 
overgangsrapport van de derde naar vierde 
klas H.B.S. 5 j.c. of gelijkwaardige ontwik
keling kunnen worden toegelaten. Ook 
H.B.S.-leerlingen, die niet- naar de 4de klasse 
zijn bevorderd, kunnen even.tueel worden 
toegelaten, mits ze voor de w1s- en natuur
kundige vakken goede cijf ers beh.aalden. 
Toeboorders kunnen door den DJrecteur 
eveneens worden toegelaten. Leerlingen in 
het bezit van bet einddiploma H.B.S. 5 j.c. 
worden in de tweede klasse geplaatst, maar 
moeten omstreeks Kerstmis een aanvullend 
examen doen in sommige eerste-klas-vakken. 
Voor de toelating is geen leeftijdsgrens 
gesteld. . 

Aanmelding moet gesch1ede11 op vast-
gestelde formulieren, aan te vragen bij den 
Directeur der school. De cursus vangt aan 
op de eerste Maandag in de maand Augustus. 
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Doe[: bet geven van een driejarige middel
bare opleiding in landbouwkundige richting. 
Het onderwijs beoogt vorming voor de 
practijk hier te lande. Er zij op gewezen. 
dat een sterk physiek en goede wis- en 
natuurkunde aanleg vereisten zijn . om de 
studie met succes te kunnen volgen . De op
leiding is deels theoretisch, deels practisch. 
De Ieerlingen kunnen, ook in de vacanties 
en op vrije dagen, door den Directeur der 
school bij land- of tuinbouwbedrijven of bij 
ondernemingen gedetacheerd worden ge
durende een door den Directeur te bepalen 
tiicl De wijze, waarop de leerlingen zich van 
dergelijke opdrachten kwijten. wordt mede 
in aanmerking genomen bij de vaststelling der 
rapportcijfers en bij de toekenning der 
diploma's. 

Toekomstmogelijkheden: In de particuliere 
landbouw: 
a. employe van een cultuuronderneming; 
b. analist bij Proefstations; 
c. eigen bedrijf in de kleine landbouw. 

Bij bet Gouvernement kan benoeming 
volgen als: 
adspirant - adjunct-landbouw - . tuinbom:•: -. 
visserijconsulent bij Landbouwvoorlichtings
diensten. Salaris volgens scbaal 33 B.B.L. 
1938. 

Schoolgelden varieren van f 25.- tot 
f 1.50 per maand en zijn behalve van het 
inkomen van den wettelijken verzorgei; afhan
kelijk va.r. bet aantal schoolgaande kinderen. 
Leermiddelen worden door de leerlingen zelf 
aan\:jeschaft. 

Verzoeken om gratis onderwijs of om 
betaling volgens een lagere groep moeten 
worden gedaan tegelijk met bet verzoek om 
inschrijving als leerling. 

Vacanties zijn er vier. Voor reizen . in de 
vacanties wordt geen vrij vervoer gegeven . 
De kosten van detacheringen komen ecbter . 
deels ten laste van de school. 

Kosthuizen. Aan de school is geen inter
naat verbonden . De Directeur verleent des
gewenst zijn "bemiddeling bij het zoeken naar 
een gescbikt kosthuis. Bij Europese families 
in den regel f 30.- tot f 50 .- en bij 
lnlandse families van f 10.- tot f 20.
's rnaands te ramen voor kost en inwoning . 

Pr:actijk. Behalve leren monteren en be
handelen van stoommacbines, motoren. elec
trische installaties en automobielen is ook 
eenvoudige ijzerbewerking in bet programma 
opgenomen. Een veel belangrijker plaats 
neemt de landbouwpractijk in. Elke klasse 
wordt ieder jaar gedurende een viermaandse 
periode in de landbouwpractijk te werk 
ge.steld. Gedurende de detacheringen gaat de 
betaling van schoolgeld gewoon door. De 
Ieerlingen der I e en 2e ,klasse beoefenen de 
practijk op het Opleidingsbedrijf Pantjasan 
( 4 km van Buitenzorg) respectievelijk in de 
perioden I April - 15 J uni en 1 December 
- 1 April. Er wordt dagelijks van half zeven 
tot half elf gewerkt, waarna theorielessen 
volgen. De 3e landbouwklasse wordt van 
I October tot I Januari gedetacheerd. 

TO ELA TING ZEEVAARTSCHOOL 
TE DELFZIJL. 

Van een lezer van dit orgaan kregen 
we inzage van een schrijven van den 
Directeur van de Zeevaartschool te Delfzijl. 

Het gedeelte, wat ons belangrijk leek. laten 
we hier volgen: 

Als Uw zoon slaagt voor het Mulo exa
men B, kan bij zonder examen · geplaatst 
word en in de 1 e klas der B .S .-opleiding, 
alhier. Slaagt hij niet, clan moet hij toela
tingsexamen afleggen voor deze klas . Ook 
voor plaatsing in de le klas der A.S .
opleiding , zou hij , bij niet slagen voor het 
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Mulo-B-diploma, een toelatingsexamen moe
ten a fleggen . Zo juist zijn n.l. nieuwe 
toelatingseisen afgekomen, die waarschijnlijk 
dit jaar reeds toegepast moeten warden. 

Mocht hij niet slagen voor het Mulo-B
diploma, clan mag men we] aannemen, dat 
hij voldoen za] voor het toelatingsexamen 
voor de A.S .-opleiding. 

Bij deze nieuwe toelatingseisen , die vast
gesteld warden door den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen en 
die voor alle Zeevaartscholen gelden, is ook 
een leeftijdsgrens bepaald. 

Deze is clan als volgt: Voor opleiding 
volgens programma B.S . mag de candidaat 
in het jaar van toelating de 20-jarige leef
tijd, en voor toelating tot de opleiding A.S. 
in het jaar van toelating de 19- jarige leeftijd 
:niet bereiken. Voor de A .S.-opleiding voldoet 
Uw zoon dus nog net dit jaar, daar hij 
volgend jaar 19 jaar wordt en dit niet toe
gestaan is voor de toelating . Het eventueel 
toelatingsexamen wordt gehouden in de 2e 
helft van J11l;, 

Ik verzoe1< U mij de keuringsbewijzen te 
zenden van .)ogarts, een oorarts en van de 
huisarts, terwijl overlegging van de school
rapporten van het loatste schooljaar en van 
het Mula-examen noodzakelijk is. De laatste 
cij fers kunnen natuurlijk pas later gezonden 
warden, maar toch zo spoedig mogelijk. 

OPLEIDING TOT INSPECTEUR EN 
COMMISSARIS VAN POLITIE. 

De minimum eis voor de Inspecteurs
opleiding bij de Politie is Mulo-diploma (A 
of B), of een gelijkwaardig getuigschrif t; 
leeftijdsgrens 21-30 jaar. 

Uit de Inspecteurs met minstens 5 jaar 
practische dienst warden de jongelui voor de 
Commissariscursus gekozen; bij gelijke ge
schiktheid hebben de bezitters van het eind
diploma H.B.S. V de voorkeur. 

Dit jaar wordt waarscbijnlijk in Sept. weer 
een cursus voor Inspecteurs begonnen; de 
oproep verschijnt dan waarschijnlijk in Juli in 
de grote bladen. Na de oproep volgt een 
schiftingsonderzoek. 

Deze opleiding duurt 3 jaar; beginsalaris 
f 125.- per maand. 

Na het beeindigen van de bestaande 
Commissariscursus, worden tot de nieuwe 
commissaris-cursus alleen Inspecteurs, dus 
geen particulieren, meer toegelaten. 

Worden de Inspecteurs niet tot de ge
noemde cursus toegelaten, dan kunnen zij de 
rang van Hf d. Inspecteur bereiken. 

DE CLERKX-SCHOOL TE 
's-GRA VEN HAGE. 

Gedurende ruim . drie jaar bestaat een 
volledige Clerkx-school te 's-Gravenhage op 
het Bezuidenhout. Als hoofd der school 
fungeert de Heer H. G. Clerkx, stichter van 
de bekende methode voor huisonderwijs, de 
z.g. Clerkx-Methode. 

Een 6-tal jaren geleden richtte de. heer 
Clerkx een kleuterschool op met de bedoeling 
hiervan een proef school te maken voor zijn 
nieuw te ontwerpen voorbereidende cursus 
(kleuteronderwijs). Na het gereed komen 
van deze correspondentiecursus voor kleuter
onderwijs liet de heer Clerkx op verzoek van 
vele ouders de school voortbestaan, breidde 
de school zelfs uit tot een volledige lagere 
opleidingsschool voor H.B.S., Gymnasium en 
Lyceum met de beproef de handleidingen der 
Clerkx-methode als leiddraad. 

Oat de school beantwoordt aan het gestelde 
doel bewijst het feit, dat de school reeds de 
eerste twee jaren 10 candidaten afleverde 
aan de middelbare school. 

De school telt thans 50 a 60 leerlingen. 
verdeeld over 8 klassen .(twee frobelklassen ) . 
H et onderwijs mag derhalve individueel 
heten, ( geen gecombineerde klassen) , het
geen voor kinderen van Verlofsgangers, die 
toch reeds op onderwijsgebied met vele 
moeilijkheden te kampen hebben, een groot 
voordeel kan betekenen . 

Behalve de gewone vakken der lagere 
school wordt onderricht gegeven in de Fran
se taal, Rhythmische gymnastiek, muziek 
(piano en viool) en handenarbeid. 

Volledige inlichtingen warden gaarne ver
strekt door de vertegenwoordigers der 
Clerkx-methode te Bandoeng en Djokjakarta . 

DE MIJNBOUWSCHOOL TE 
SAW AH-LOENTO. 

De Mijnbouwschool te Sawah-Loento is 
een 3-jarige cursus voor de opleiding tot 
Mijnbouwkundig opzichter: Na het behalen 
van het einddiploma en een eventuele te
werkstelling in organiek verband bij de 
Dienst van de Mijnbouw warden de geslaag
den ingepast als onderopzichter ( salaris 
f 77.50 tot f 235. ___. 's maands). 

Na gebleken praktische geschiktheid, bij 
aldien de formatie daartoe ruimte biedt, kan 
na 6 jaren dienst bevordering tot opzichter 
volgen (salaris f 150.- tot f 320.--
, s maands). Verderei vooruitzichten zijn 
geheel afhankelijk van buitengewone ge
schiktheid. 

De cursus is kosteloos, terwijl tevens de 
schoolbehoef ten gratis aan de abiturienten in 
bruikleen worden afgestaa·n . 

De lessen worden gegeven in de avond
uren; gedurende de morgenuren warden de 
leerlingen tewerkgesteld bij het bedrijf. 

Voor verplichte ondergrondse arbeid war
den aan de leerlingen, de volgende toelagen 
per werkdag toegekend; 

't le jaar f I.---, 't 2e jaar f 1.50; 't 3e 
jaar f 2.-. 

Teneinde de leerlingen in de gelegenheid 
te stellen het gedoceerde te verwerken en 
hunne dictaten bij te werken, kunnen ze een 
of meer voormiddagen in de week van 
ochtenddienst warden vrijgesteld . 

De toelatingseisen zijn: 
a. Einddiploma Mulo B of een daarmee 

gelijk te stellen getuigschrif t. 
b. Leeftijd van 17-21 jaar. 

Aanmelding voor toefating moet in Mei 
geschieden bij den Directeur der School. 
onder overlegging van: 
1. af schrift van het diploma met daarbij 

behorende cijferlijst. 
2. een geneeskundige verklaring voor ge

schiktheid voor ondergrondse dienst. 
3. een recente pasfoto. 
Er zijn 3 vacanties: 

a. Kerstvacantie ( 14 dagen). 
b. Paasvacantie ( 8 dagen). 
c. Grote vacantie (2 mnd: aanvangende 

begin Juni). 

Het 3e schooljaar wordt besloten met een 
eindexamen. ·Men mag maar tweemaal aan 
dit examen deelnemen. 

Aan de school is een internaat verbonden, 
waar de leerlingen tegen een vergoeding van 
f 25.- per maand volledige kost en inwo
ning krijgen. 

Slechts bij hoge uitzondering kan aan 
leerlingen worden toegestaan buiten het 
internaat te wonen. 

De vakken, waarin onderwijs wordt ge
geven, zijn: 

Nederlands (le, 2e, 3e klas) Steriometrie 
( 1 e - 2e klas); 

Gonio- en T rigonometrie ( 1 e ,......, 2e klas); 
Beschrijvende meetkunde ( 1 e, 2e, 3e klas); 

N atuurkunde (I e, 2e klas); Scheikunde 
( 1 e en 2e klas); Mijnbouwkunde (l e, 2e, 
3e klas) ; Geologie ( 1 e, 2e klas) ; Mijnmeten 
( 2e en 3e klas); Mechanica ( 2e, 3e klas); 
Sterkteleer ( 3e klas); Kennis van .bouw
materiaal ( 3e klas); Kenl'l is van werktuigen 
( 3e klas) ; Electrotechniek ( 2e klas) ; Hand
tekenen en techn. tekenen ( 1 e kl.) ; Verband
leer ( 2e kl.); Kennis van mijnverordeningen 
( 3e kl.); Administratie ( 3e kl.). • 

A anvang van de cursus 1 Augustus. 

INLICHTINGEN, BETREFFENDE HET 
EXAMEN, FRANS, DUITS EN 

ENGELS L.o;~ 

Van het Dep. van 0 . en E. mochten wij 
de volgende inlichtingen over bovengenoemde 
examens ontvangen. 

Het examen-programma voor de vakken 
Engels, Frans en Duits is als volgt: 

,,Kennis der taalregels, zowel van de syn-
taxis als van de vormleer. ' 

Het vertalen van een stuk in proza of 
poezie uit de vreemde taal in het Nederlands. 

H et vertalen van een gemakkeli)k proza-, 
stuk uit het Nederlands in de vreemde taal. 
(Vreemdelingen, die verklaren de Neder-· 
landse taal niet machtig te zijn, kunnen de 
vertaling vervangen door een opstel en een 
paraphrase van een gedicht in de tdal, 
waarover het examen loopt) . 

Enige vaardigheid in het spreken der taal; 
een goede uitspraak''. 

Het gebruik van woordenboeken bij het 
examen is niet geoorloofd. 

De examens ter verkrijging van de akten 
L.O. in genoemde talen warden , Jaarlijks, in 
de -regel in de maand April getouden . .De 
aanmelding daartoe client v66r 1 Februari 
te geschieden bij aangetekend tot den Di
recteur van Onderwijs en Eredienst te 
richten, gezegeld verzoekschrift, onder over
legging van een gezegelde geboorteakte of 
gezegelde akte van bekendheid en een bewijs 
van goed zedelijk gedrag (hoogstens ') maan
den oud). Het examengeld bedraagt f 10.
voor elk examen, welk bedrag mede v66r 
genoemde datum, per postwissel aan de 
af deling Kas van dit Departement moet 
worden overgemaakt. 

RADIO-MONTEURS BIJ DE P.T.T. 

Bij de Post-, Telegraaf• en Telefoondienst 
bestaat dit jaar wederom gelegenheid voor 
een aantal mannelijke candidaten om opge
leid te warden voor de betrekking van 
Radio-monteur. 

Voor aanwijzing kunnen alleen in aan
merking komen zij, die in het bezit zijn van 
een verklaring, dat zij een 3-jarige Ambachts
school met vrucht hebben doorlopen, ·clan we! 
een zodanige technische ontwikkeling en 
ervaring bezitten, als met een dergelijk 
diploma op een lijn valt te stellen. De voor
keur zal warden gegeven aan hen, die over 
enige ervaring op radio-gebied beschikken 
clan wel een opleiding in die richting hebben 
genoten . 

Gedurende de opleiding aan de P.T.T.
School te Bandoeng; welke ten hoogste 1 Yi 
jaar duurt, wordt door de leerlingen een 
maandgeld van f 40.- genoten . 

De voor het eindexamen geslaagden zullen 
warden aangesteld in de rang van Monteur 
op een daaraan verbonden aanvangsbezold~ 
ging van f 65.--- per maand. 

Aanmeldingen ( ongezegeld) voor deze 
opleiding moeten voor 31 Mei '39, vergezeld 
van afschrift-diploma's en cijferlijsten, zijn 
ingediend bij de af deling .. Personele Zaken" 
van het Hoofdbestuur P.T.T. te Bandoeng. 



GROOT-NOT ARISEXAMEN 1939. 

Het eerste en tweede gedeelte en het Aan
vullingsexamen . (mondeling) wordt uitslui~ 
tend te Batavia afgenomen; aanvang 3 Juli 
1939. 0 

Het derde gedeelte (schriftelijk) wordt .te 
Batavia clan wel desgewenst te SoerabaJa. 
Medan of Makassar af gelegd op 17 en 18 
Juli' '39. ' · 

Aanmeldingen voor alle gedeelten schrif
telijk in te dienen v66r 1 ]uni 1939 bij den 
Seer. der E:i .. 'amen commissie: Mr. N.S. Blom, 
Dep. van J us ti tie te Batavia-C., onder over
legging y,an: bewijs van storting van het 
examengeld aol f 45.- voor elk_ gedeel.te; 
geboorteacte of acte van bekendhe1d; getu1g
schrif t (en) van afgelegd not. examen, da~ 
we! diploma of getuigschrif t als bedoeld btj 
art. 13a Reglement Notarisambt. 

BIJDRAGEN ONTV AN GEN VAN: 

E.B. te-S. ,f 12.50; Z. Th. St. te P . f 5.-; 
RK.P. te A. f 2.50; E .Z. te P . f 10.- ; 
E2. te B. f !.,.......,; E.B. te P. f 15.-; 
R.K.P. tre M. )f 5.-; R.K. te B. f 2.50; 
'E.z. te P. f 5.-, E.M.H. te S. f 25.-; 
E.B.Q. te B. f 10.-; E .Z.U. te Ch. f 12.-; 
E.Z.U. }te S. f 2.50; I.C. te D. f 2.50; 
R.K.P. te D. f 5.-. 

HET R. K. STUDIEFONDS TE 
SOERABAJA. 

Het Bestuur van dit fonds is, wegens het 
uittreden van den ZeerEerw: Heer Pastoor 
Jae Bruno, door diens aanstelling tot Vloot
aalmoezenier, thans als volgt samengesteld: 

P~stoor J. Schilder, 
Voorzitter. 

Pastoor G. van Bakel, 
.. Secr.-Penningmeester. 

Tempelstraat 9, Soerabaja. 

INGEKOMEN STUKKEN. 
I. Indic!. 

I. Prospectus Instituut Sint Louis, Amba
rawa. Muloschool voor jongens met 

,Europees internaat. 
2. Jaarboek v.h. Xaverius College, Moend

tilan. Programma voor het komen 
schooljaar. 

3. Circulaires van de Handelsvakschool. 
Soerabaia. 

4. Prospecti van, de Middelbare Bosbouw
school . te Madioen. 

5. Idem van de Electro Technische school, 
Djaga Monjet 2, Batavia-C. 

6. Idem van de Middelb. Landbouwschool 
te Buitenzorg. 

7. Jaarverslag van h_et Parapattan Wezen
gesticht te Batav1a-C. 

8. Prospectus van de .I.M.I.W.-cursussen 
te Bandoeng. 

9. Gegevens over vlieger-opleiding bij de 
Militaire Luchtvaartafdeling te Andir, 
Bandoeng. 

IO. Prospectus van de R.K. Land- en Tuin-
bouwschool, Rawaseneng, Temang-
goeng. 

11. lnlichtingen over de ,,Notaris H. J. de 
Graafstichting" te Buitenzorg. H.B.S . 
5 j .c. Afdeling B. 

12. Idem over de R. K. Mula te · Padang, 
Meisjesafdeling. 

13. Idem over de opleiding voor de Indische 
en Europese Hoofdacte van de C.A.S. 
te Batavia-C. 

14. Prospectus van de Mijnbouwschool te 
Sawahloentoh. _ 

15. Van het Dep. van Oorlog gegevens over 
de opleiding tot mantri-(berg-) top.o
graaf. 

16. Inlichtingen over de Nijverheidsschool 
der Eerw. Zusters te Benkoelen. 

17. Idem te Blitar. 
18. V an het Departement van Onderwijs en 

Eredienst: 
a. programma en reglement v.h. examen 

voor de akte voor het geven van 
voorbereidend W.L.O. 

b. reglement, leerplan en programma 
voor de opleiding van vakonderw. bij 
het Inlands huishoudonderwijs. 

II. Nederland. 
1. Ja(:lrverslag van de Middelb. Techn. 

school, Haarlem. 
2. Prospectus H .B.S. afd. B, A.M.S .. 

All en B van het .,Wetenschappelijk 
Nieuws" te Amsterdam. 

3. Idem v.h. chemisch instituut ( vS.hh. Al-
gemene analystencursus) te c eve-
ningen. 

4. ..Brieven aan ouders en belangstellen
den" door Dr. W. M. Popta, rector van 
het nieuwe lyceum te Bilthoven. 

5. Rapport van de studiecomm
8
issie der 

R.K. Lerarenvereniging ,,Sint onaven
tura"' inzake het vraagstuk van invoering 
der wijsbegeerte op de scholen voor 
V.H.M.O. I 

6. Leerplan der openbare lagere scho en in 
de gemeente Den Haag: 

7. Prospecti van de ,,Willem Baren1~~kzschool", Terschelling. Gemeente IJ e 
Zeevaartschool met internaat. 

8. Prospectus van het gemeente!_ijk _voodr
bereidend en hoger onderw1is m e 
gemeente Den Haag. 

9. Idem van de school van Cord van 
Leeuwen over de opleiding tot tan · arts
assistente. 

III. Buitenland. 
Ferienkurze in Deutschland 1939. 
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VRAGENRUBRIEK. . 
In dit gedeelte van het blad worden alleen 

die vragen opgenomen, die van algemeen 
belang kunnen zijn . 

De praktijk heeft uitgewezen, dat het 
meermalen nodig is onze aanvragers opmerk
zaam te maken op een of meer der volgende 
pun ten. Nu we langs deze weg vele adspi
rant-aanvragers kunnen bereiken, w illen 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. 

Aanvulling van de gegevens op bl. 106 
(2e jaarg. No. 6) omtrent de studie voor 
Franse Handelscorrespondentie. 

Het A-examen ( voorbereidend) is a Ileen 
ingesteld voor Boekhouden, Nederlandse
en Engelse handelscorrespondentie. In 
1938 heeft de ,,Bond" het besluit genomen 
minstens eens per jaar de gelegenheid te 
geven examen te doen voor het diploma 
Franse Handelscorrespondentie. 

Het boekenlijstje kan nag met de volgende 
werkjes aangevuld warden: 

Dr. G. Schilperoort, 
1 
Franse Handels

corresp. Deel IA en IB. (Uitg. 
Wolters). 

Dr. Y. Dubosq en B. Hylkema, Leerboek 
der Franse Handelscorresp. Uitg. 
Van Goor en Zonen. Den Haag. 

Dr. Y. Dubosq en B. Hylkema. Frans 
Handelsleesboek. Uitg.: Van Goor en 
Zone.n . 

E. Pigier. Notions generales de Commer
ce. Les effects de commerce. Uitg.: 
Libraire Comptable Pigier, 53 Rue de 
Rivoli. Paris. 

F.C. te M., 
vraagt, welke boeken gebruikt moeten 

warden om met succes examen te kunnen 
doen voor het V.V.L. diploma boekhouden. 

Door de V ereniging van Leraren in het 
Boekhouden warden nooit speciale studie
boeken aanbevolen. De leden hebben ter zake 
volledige competentie en het aantal goede 
werken is vrij uitgebreid. 

Een leraar-013leider, aangesloten bij de 
N .l.V.V.L. in het Boekhouden, hiernaar 
gevraagd, gaf als door hem aanbevolen 
werken op voor het diploma! B van de 
,,Bond" of het dipploma V.V.L. de volgende 
boeken: 

I· I TECHNISCH INSTITUUT 

THEORIE EN PRACTIJK 
COLLEGE CANISIUS 

te BATAVIA-C. 

MENTENG 40 

H. B. S. 5-jarige cursus (gelijkgesteld). 

A. M. S. afd. B. (gesubsidieerd). 

Katholieke of KathoInternaat voor 

lizerende jongens. 

opgericht 1923 

SC,H RI FT ELIJ KE 
IN TiECH NI SCH E 

gcvestigd te Bandoeng 

LESSEN 
VAKKEN 

Alie leervakken voor den bouwkundige. 
Opl eid i ng voor de architect-exam ens. 

VRAAGT GRATIS PROSPECTUS EN INLICHTINGEN 

RIOUWSTRAAT 124 BANDOENG. 

I 
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Boekhouden: Leerboek van het dubbel boek
houden van Joh. Bouman, die nieuwste 
druk, te nemen in deze volgorde: 1-2a-
3a-4a-3b-4b-4c. Bij de herhalingsopgaven 
van I ware 2a ernaast te gebruiken. 
4c moet ook doorgewerkt zijn . 

H C1ndelsrekenen: Bouman, Klerk en van de 
Vliet, deel l-2a-2b en 3. Dit boek schijnt 
we] wat uitgebreid te zijn, maar het moet 
het beste zijn. 

Statistiek: Kluyver ( na tu urlijk moeten de 
opgaven van statistiek voorkomende in 
Boekhouden van Joh. Bouwman, deel 4b 
en 4c gemaakt worden) . 

Handelskennis: Van Meeuwen, Commello en 
Handelsrecht: de Kramer en Hub. Klijnen; 

voor B van de Bond te gebruiken Polak. 
Handelslexicon: van Mols en Witsenboer. 

Candidaten, die deze boeken grondig heb
ben doorgewerkt alsmede de laatste 5 exa
menopgaven van de Bond (B) en het V.V.L. 
examen, hebot:n absoluut kans van slagen. 

E .Z.J. te P. 
vraagt, of de onderbouw van een H.C.K. 

of H.IK. noodzakelijk is tot het verkrijgen 
van een K S.-diploma en of zij , die een of 
meerdere jaren de Mulo gevolgd hebben en 
reeds enige jaren practisch aan een niet 
gesubsidieerde leerschool werken na gebleken 
geschiktheid voor, het K.S.-diploma in aan
merking komen; of de onderbouw van een 
H.C.K. of H.I.K. gelijk staat met de Mulo. 

Tot het verkrijgen van het K.S.-diploma 
is nodig onderbouw H.I.K. of H.C.K. · of 
einddiploma Mulo B. Op de tweede vraag 
moet ,,neen" geantwoord worden. Het Mulo
leerplan komt met dat van de H.C.K. en 
H.I.K. gedeeltelijk overeen; gelijkstelling 
bestaat dus niet. 

S.E.L. te S. 
vraagt tot welke inrichtingen het eind

diploma Mulo A toegang geeft .. 
· Dit diploma geeft toelating tot: 

1. de 1 ste klas der Middelbare Handels
school te Batavia. 

2. de Handelsavondleergangen te Batavia 
en Soerabaia. 

3. de Particuliere Handelsscholen. 
4. de Cursussen voor Notariele examens. 
5. de Openb. Opleidin'gsschool voor Vak

onderwijzeressen te Batavia. 
6. de cursus tot opleiding voor Frobelonder

wijzeres. 
7. de cursus tot opleiding voor Verpleegster 

en V roedvrouw. 
Het schoolgeld voor de M.H.S. bedraagt 

bij een inkomen van beneden f 1800.---: 
48 gld. per jaar; van f 1800.--- --- f 3000.---: 
60 gld. per jaar; van f 3000.--- --- f 4800.---: 
84 gld. per jaar. Leermiddelen f 12.--- (le 
kl as) f 15. __.. ( 2e klas). V oor A vondleer
g angen bedraagt het schoolgeld f 72.--- per 
jaar. Boekenkosten f I 5.---. 

E.Z .U. te B. 
vraagt inlichtingen over Engelse handels

correspondentie; aan welke practijk-examens 
men in Indie kan deelnemen; de exameneisen; 
waar e!J, wanneer de ex amens worden af ge
nomen; bij welk adres men zich moet 
opgeven. 
1. J ongelui in In die, die examen willen doen 

voor Practijkexamen Engelse Handels
correspondentie kunnen zich aanmelden 
voor de practijkexamens van de Bond van 
Verenigingen voor Handelsonderwijs, en 
ook voor · het Hollandse V.V.L. examen. 

2. Exameneisen van de Bond van Vereni
gingen voor Handelsonderwijs: 
a. Dictee: Tijd 30 min. 
b. Vertaling Nederlands-Engels lYz uur. 
c. Vertaling Engels-Nederlands lYz uur .. 
d. Brieven en telegrammen: bestaande 

uit 3 a 4 bt'ieven en 2 telegrammen. 
Tijd per brief: 35 min; tijd per tele-
gram: 15 min. ,. 

e. Zinnen: 8 zinnen, tijd 1 Yz uur en 
geen opstel. 
a, b, en d in de morgenuren. 
c en e in de avonduren. 

De exameneisen van de V.V.L. zijn niet 
opgegeven, wel wordt een boekenlijst 
toegezonden. 
Zie No. 8. (Mei 1938). van .. Studie
voorlichting". 

3 . De .. Bond" neemt 2 maal 's jaars in April 
en October examen af te: Batavia, Soe
rabaia, Semarang, Bandoeng, Djokja, 
Malang en Madioen. 
Aangiften uitsluitend aan het Secretariaat 
te Semarang, Gombel No. 37. 
Examengeld f 13.50. 
De Ver. van Leraren neemt examen af 
in J uni en December. 
Secretariaat: J. F. Staverman, Darmo
boulevard Nci. 11. Soerabaia. 

E.B. te P. 
vraagt opgave van eventuele Kath. inter

naten in Holland, die buiten een handels
af deling, ook nog een .. gewone" Mulo 
hebben; verder opgave van enkele meisjes
pe'nsionnaten met H.B.S., Lyceum of Gym
nasium. 

Pensi.onaat ,,St. Louis" Amersfoort. (Mulo 
en Handelsonderwijs). Kostgeld tot 9 jaar 
f 390.---; tot 13 jaar f 405.---; boven 13 jaar 
f 450.---, exclusief onkosten. 
( uitsluitend jongens). 

St. Michielsgestel (N. Br.) A 228. (Praters 
van Tilburg) Ulo en Handelsklassen kost
geld f 325.--- __.. f 375.--- per jaar. 

Oudenbosch. Markt A 294. lnstituut .,St. 
Louis" Ulo en Handelscursus. 
Voor meisjes: 

Nijmegen. Berg en Dalsche weg. 153. 
Lyceum ,,Mater Dei" Gymnasium en H.B.S. 

Maastricht. Grote gracht. 74 . · H.B.S. A 
en B. 

J.B.F. te K. vraagt, 
om een lijst van boeken nodig voor de 

studie van Land- en Volkenkunde; en of het 
kantoor Volkslectuur boeken in bruikleen 
afstaat. 

Deze lijst is toegezonrjen en zal later 
indien nodig is het orgaan worden gepubli
ceerd: 

Het kantoor voor de Volkslectuur leent 
geen boeken uit; de bibliotheek van t1et Dep. 
van 0. en E. doet dit wel; aanvragers op 
Java mogen ze 1 mnd., die op de Buiten
bezittingen, 3 mnd. gebruik~n. Laatst 
genoemde lijst, die 80 exempl. bevat. wordt 
op aanvraag, door ons Bureau toes·ezonden. 

T.v.L. te B., 
vraagt, of Jeerlingen met einddiploma 

3-jarige H.B.S. (Indie) toegang hebben zon
der toelatingsexamen tot een M.T.S. in 
Nederland. 

Het is ons uit particuliere corre8pondentie 
gebleken, dat genoemde leerlingen rr-:>menteel 
toelatingsexamen moeten doen voor boven
genoemde onderwijsinrichtingen in Nede1.
land. 

W.E.H.H. te P.S. 
vraagt enkele gegevens over de opleiding 

Mantri-(berg) topograaf b/d Topogr. dienst 
en over de opleiding Mantri-verpleger. 
A. l. In 1940 zal vermoedelijk geen op

Jeiding voor mantri-( berg) topograaf 
plaats vinden; 

2. leerlingen van een niet gesubsidieerde, 
niet gelijkgestelde H.I.S. worden tot 
die opleiding niet toegelaten; 

3. opleiding geschiedt kosteloos; er is 
echter ontslag mogelijk na 6 maanden 
in welk geval de kosten moeten wor
den terun betaald; 
Kostgeld betalen de leerlingen van 
hun toe te kennen zakgeld; 

4. daar 't aantal plaatsen gering, en 't 
aanta l liefhebbers zeer groot is. is de 
plaatsingsmogelijkheid gering. , 

B. Studie Mantri-Verpleger. 
Deze opleiding kan plaats hebben aan de 
Gouv. C.B.Z. te: Batavia, Soerabaja, 
Semarang, Singaradja en Manado. 
Aan het Militaire Hospitaal te Tjimahi. 
Aan de Gemeentelijke ziekenhuizen te: 
Bandoeng, Medan en Cheribon. 
Aan de Provinciale ziekeninrichtingen te: 
Garoet, Tega] en Koeqoes . 
Aan Particuliere ziekeninric~tingen te 
Bandoen (Immanuel) te Batavia (Tjikini) 
Blora, Djokja ( Petronelta-hospitaal). 
Modjowarno, Poerbolinggo, Poerwodadi, 
Solo ( ziekenzorg) Solo ( zendings-hosp.), 
Taroetoeng, Keboemen, Malang (Soe
koen Poerwakarta ( Bajoe Asih) Tjideres. 
Kia ten. 

HANDEL SK ENNIS L. 0. Sch rift e I ij k e op I e id in g R. K. 5-jarige HANDELSSCHOOL ~ 
met. INTERNAAT 

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

Steno 
MULO-BEVOEGDHEID (Mond. en Sehr.) 

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

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

Kon ingi n E mm ala an 4, Semaran g 

Geleid-door de Broeders der Onbevl. Ontvaogenis. 

Driejarige voorstudie (onderbouw) gevolgd door 
2-jarige cursus voor verderstuderenden. 

Prospectus wordt op aanvraag gratis verstrekt 
door 

Broeder Oversle. 
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INSTIT·UUT ,,ST. LOUIS" 
AM 8

0
A RA WA Midden Java 

MULO~SCHOOL met 

EUROPEES INTERNAAT 
) 

l J ..._..."' _____________ ,,,,,_ 

Aan de Muloschool is een VOORKLAS verbonden. I 
Tot het internaat kunnen worden toegeloten leerlingen I 
der Mula, Voorklas en von de 7de klosse dcr E. L. S. -

' T al van \echnische be roe pen liggen 
open vcor hem, die daarin een 

? lockomsl WIL hebben. Bekwaam U snel e :'{ 
grondig volgens he! speciale PBNA-systeem, ( 
me! Neerland's besle ingeQieurs en experts. 
Honderden in Holland vonden hun weg met 
hulp van PBNA. - lend deze annonce nog 
heden in, ol schrijl, vocr gratis inlichtingen, 
aan PBNA. Arnhem 30. 

STUDEER TECHNIEK THU/Sf 

P '.)B N A AFD: INi:>ISCH TECHNICUM 
·ARNHEM 30,HOLL AND 

L_-==---===~=--=-~=--:=-~_:_:__:_:_~~~_:_~~~~----' 
,, . 

Zeevaart- en Machinistenschool 
,,WILLEM BARENTSZ''. 

TERSCHELLING. 

INTERN A AT .. 

Opleiding voor stuurmans- en machinistleerlingen m 

2-jarige cursussen voor de getuigschriflen A. S. en A . .\1. 

Prospectus te, verkrijgen bij de Administratie van dit blad. 

De nieuwe cur.sus begint 5 September a.s. 

lnlichtin5en en aanmelden bij den Oirecteur, 

J. DE GROOT. 

I 

1.Z.1 

f;'LECTROTECHNISCHE SCHOOL 
IJ Opgericht 1931. Dtaga Monje! 2 - Batavia-C. Tel. 732 WI. 

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

No. 15473/ B. 

Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BAT A VIA. 
· Opleiding voor Electromonteur (duur 4 Semesters) 

Opleiding voor Radiomonteur (duur 1 Semester, 
na behaald diploma Electromonteur). 
Eis to elating: eind lagere school met voldoende voor 
REKENEN en NEDERLAN DS (opleiding A) . 
Voor H.B. S. & Mulo abiturienten, opleiding B. 

Prospectus bij aanvraag gratis. 
V raagt inlichtingen bij den Directeur. 

LVANli NIEUWE CURSUS: 1 AUGUSTUS II 

GROOT KLOOSTER 
Noordwijk 29 - Batavia-Centrum 

INTERNAAT EXTERNAAT 
T weejarige Vakschool voor Meisjes 

M. U. L. 0. voor Meisjes 
Lagere school en F~obelschoo! 

met filialen Theresia-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 

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

BEZUIDENHOUTSCHEWEG 271 

F· R E 0. H Z N 0 R I K L A A N 38 

DE aangewezen scholen voor kinderen 

van V erlofgangers en Repatrieerenden 

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

Kleine klassen. - Matig schoolgeld. 

ii::==================================· 

., ___ _ 
LAG:ERE NIJVERHEIDSSCHOOL 

v .ooR MEISJES 
-----· 

TE BUJTENZOR6 

V I 1
. d' de lagcre school met vrucht doorlopen hebben. TWEE-fARIGE CURSUS MET GOUVERNE-

oor eer rngen, ie I 'd' h t G t · d h · h d l"k kk ME NTS LE ERP LAN en op e1 1ng voor e ouvernemen sexamen m e ms ou e IJ e va en. 
COSTUUMCURSUS van twee jaar eveneens mel Gouvernemen(sexamen. Ook leerlingen, die 
_ de M ULO hebben doorlopen, hebben toegang tot deze cursus. ~ 

Schoolgeld volgens rG:ouvernementstarief. 
Verde re in l i ch tinge n b ij de Direct rice, Museum we g 1.s Te I. 119 •:_;;;;; ___________________________________ _ 
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HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILIALEN SUMATRAWEG 50, TEL. 3322 WELT. 

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

Moderne Stenografie ,,Grooteu, N ederlands en 

Machineschrijven, T alen, 'H andelscorrespondentie, 

Reclame-Tekenen·, Boomzaken. 

T ~len. 
Boekhouden. 

Onder dezelfde Leiding: 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" 

V oor schriftelijke lessen in : 

Boekhoud~n, T alen, Handelscorrespondentie, Mulo A, £en
voudige Handels -opleiding, Kleinambtenaarsexamen, Stenografie. 

-
Staat te verschijnen te Den Haag: 

hat 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 (ko_sten f 2.95 per kwartaal 
+ verhoogd porto) wende men zich tot de vertegen
woordigers te Bandoeng en Semarang. 

XA\ VlEHIIU§ ~ CCOlLlLlEOE 
MOENTILAN 

R. K. CENTRALE KWEEKSCHOOL 
VOOR OP LEIDING TOT: 

I K. S.-, H. I. K.- en H. C. K. diploma en Europ. acte. 

Tot de le klas Onderbouw kunnen worden toegelaten 
Chinese en inheemse leerlingen, · in het bczit van een 

I RADIO OPlEIDINGSSCHOOl ,,R. 0. 5." 
Aanvang nieuwe cursus voor Radio
Telegrafist, Radio-technik~r en Radio
Monteur; · t Augustus a. s. Prospectus 
op aan vraag gratis verkrijgbaar. 

Leider: S. A. H. GOEDHART, oud 
Controleur 1 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 voor deel 3. 

I verklaring voor de 1 e klas Mulo. School geld f 7.50 per 
termijn ( l 0 termijnen); internaat gratis. 

Aanvang nieuwe cursus 1 / U l I a .s. 

fnlichtingen: Ned. Ind. Cursus voor 
Handel en Notari a at. 

In de le klas Bovenbouw zijn nog. enkele plaatsen be
schikbaar voor Katholieke Europese leerlingen, in bet 
bezit van het Diploma Mulo B. 
Onvermogende do ch begaaf de Europese leerlingen kunnen 
in aanmerking komen voor vrijstelling van school- en kostgeld. 
U itvoerig prospectus op aanvraag. 

Mangkoenegaran 17 Samarang 


	00116
	00117
	00118
	00119
	00120
	00121
	00122
	00123

