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MEDEDELINGEN. 

1. Aile corresponde ;ttie te rich ten tot den 
Leider van het Studievoorlichtingbureau, 
Oud-Gondangdia 30, Batavia-C. 

2. lnlichtingen warden gratis verstrekt. 
Porto voor antwoord insluiten. 
Brieven, waarin om inlichtingen wordt 
g.ivraagd, en welke niet voldoertde porto 
voor antwoord, bevatten, blijven onbe
antwoord. 

3. Alleen aan Donateurs en Abonne' s kun
nen we de regelmatige toezending van 
dit Orgaan garanderen. 
Aan anderen warden op aanvraag losse 
nummers a f 0.20 toegezonden. 

.4. De volledige 2e jaargang (1938/1939) is 
·erkrijgbaar (niet ingebonden) ad. f 2.25. 

5. Lezeressen en Lezers, aan wie voortdu
rend ons Orgaan gratis is toegezonden, 
vragen we vriendelijk ons Bureau met 
een abonnement of bijdrage te steunen. 

De Leider v/h Stud. Voorl. Bur . 
J 

v/d K.O.B .. 
G. A. van Arendonk. 

HET EXAMEN. 
BOEKHOUDEN M. 0. 

Bij besluit van 17 April 1940 is een gewij
zigd Reglement van Orde verschenen. 

De voornaamste gedeelten daaruit laten 
wij hieronder volgen. (_~ed). 

REGLEMENT VAN ORDE 

voor de examens ter verkrijging van de mid
delbare akten boek-houden (K XII en Q) 

en K XII) en voor het examen in de 
theorie van onderwijs en opvoe-

ding van het boekhouden 
. ( Q). (vol gens besluit 

van I 7 April 1940). 

Artikel I. 

Tot het afnemen van de examens voor de 
akte van bekwaamheid tot het geven van mid
delbaar schoolonderwijs ( K XII en Q), voor 
de middelbare akte boekhouden ( K XII), 
welke geen bevoegdheid zal verlenen tot het 
geven van schoolonderwijs, en in de theorie 
van onderwijs . en opvoeding van het boek
houden ( Q), wordt door den Directeur van 
Onderwijs en Eeredienst telken jare een 
commissie benoemd, bestaande uit vijf of 
meer !eden en een of ·meer vervangende le-

· den. 
Artikel 5. 

(I). Het examen voor de akte van be
.kwaamheid tot het geven van middelbaar 
schoolonderwijs (K XII en Q) bestaat uit 
drie gedeelten : 

I. het eerste gedeelte omvat de vakken : 
staathuishoudkunde, boekhouden en be
drijfshuisboudkunde; 

II . het tweede gedeelte omvat de vakken: 
handelsrekenen, organisatie en techniek 
van de handel en recht ; 

III. het derde gedeelte omvat een onderzoek 
naar de kennis van de theorie van onder
wijs en opvoeding van bet boekhouden. 

(2). Het examen wordt in zijn geheel of, 
indien de eandidaat bij zijn aanmelding hier
toe de wens heeft te kennen gegeven, in ge
deelten afgelegd. 

(3). Candida ten, die het examen in ge
deelten afleggen, warden alleen tot het twee
de gedeelte toegelaten, nadat zij geslaagd zijn 
voor het eerste gedeelte en er sedert dien 
nog geen drie jaren verlopen zijn. 

In bijzondere gevallen kan door den Direc
teur van Onderwijs en Eredienst van de ter
mijn van drie jaar disp'ensatie warden ver
leend. 

Tot het afleggen van het derde gedeelte 
van bet examen, wordt een candidaat eerst 
toegelaten, nadat bij voor de eerste twee ge
deelten is geslaagd . 

( 4). Aan degenen, die zicb bebben aan
gemeld voor het gebele examen, docb slecbts 

voldoen, betzij aan de eisen van bet eerste 
gedeelte, betzij aan de eisen van het tweede 
gedeelte, hetzij aan de eisen van het eerste 
en bet tweede gedeelte tezamen, wordt, met 
inachtneming van het bepaalde in de laatste 
alinea van het voorgaande lid van dit arti
kel, bij een volgend examen van dat gedeel
te of die gedeelten vrijs elli11g verleend, mits 
sedert dien nog geen drie jaren verstreken 
zijn. 

In bijzondere gevallen kan door den Direc
teur vah Onderwijs en Eredienst van de ter
mijn van drie jaar dispensatie worden ver
leend. 

Artikel 6. 

(I). Bevoegd tot het af!eggen van het 
examen ter verkrijging van de akte van be
kwaamheid tot het geven van middelbaar 
schoolonderwijs in het boekhouden ( K XII 
en Q) zijn alleen zij, die in het bezit zijn van 
een of meer der navol•gende getuigschriften 
of akten : 

I. bet getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen van de gymnasia. 
bedoeld in artikel 11, of van het daar
mede gelijkgesteld examen, -bedoeld in 
artikel 12 der Hoger Onderwijswet ; 

2. h,et getuigschrift van met goed gevolg 
af gelegd eindexamen der hogere burger
scholen met vijfjarige cursus, bedoeld in 
artikel 57 ender b, of van het daarmede 
gelijkgesteld examen, bedoeld in artikel 
55, tweede lid, der Middelbaar Onder
wijswet; 

3. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen der hogere bur
gerscholen met vier- en vijfjarige cursus. 
die, wat het leerplan betref t, voldoen aan 
de eisen, welke zijn gesteld voor de scho
len onderscheidenlijk bedoeld ender c 
en e· in artikel 1 van het Koninklijk be
sluit van 13 November 1923 (Neder
Jands Staatsblad No. 518); 

4. het getuigschrift van met goed gevolg 
af gelegd eindexamen en er gymnasium
af deling (A of B) van een lyceum ; 

5. het getuigschrift van met goed gevolg 
af gelegd eindexamen ener hog ere bur
gerschool met vijfjarige cursus (A of B) , 
dan we] ener hogere burgerschoolafde
ling (A of B) van een lyceum ; 

6. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen ener afdeling der 
Algemene Middelbare School ; 

7. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen der erkende han
delsscholen met vijfjarige cursus ; 

8. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen 'cler middelbare 
technische dagscholen ; 

9. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen der Middelbare 
Landbouwschool ; 
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10. bet getuigschrif t van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen der Nederlandsch
lndische Veeartsenschool ; 

11. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen der Middelbare 
Koloniale Landbouwschool ; 

12. het getuigschrift van met goea gevolg 
afgelegd eindexamen der Middelbare 
scholen voor meisjes. voor zoveel door 
den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen (in Nederland) clan 
wel door den Directeur van Onderwijs 
en Eredienst (in Nederlandsch-Indie) 
daartoe aangewezen ; 

13. enige akte van bekwaamheid, bevoegd
heid verlenende tot het geven van onder
wijs aan hogere burgerscholen met 5-
jarige cursus ; 

14. de akte van bekwaamheid als hoofdon
derwijzer; 

15. de akte van bf> K.vaamheid als onderwij
zer, mits de :.JP:itter tevens heeft verwor
ven akten van bekwaambeid voor lager 
onderwijs. hetz:ij in twee moderne talen, 
hetzij in een der moderne talen en in de 
wiskunde, hetZIJ in een der moderne ta
len en in de handelskennis ; 

16. andere. door den Directeur van onder
wijs en Eredienst met bovenstc,iande ak
ten of getuigschriften gelijk te stellen 
akten of getuigschriften. 

(2). Tot 1 Januari 1945 zijn de eisen. 
in bet vorige lid bedoeld. vrijgesteld zij, die 
in het bezit zijn van een door den Minister 
van Onderwijs, Kuns ten en W etenschappen 
of door den Directeur van Onderwijs en 
Eredienst afgegeven bewijs, waaruit blijkt. 
dat zij onderscheidenlijk bij de inwerkingtre
ding van het Koninklijk besluit van 27 De
cember 1934 ( Nederlands Staatsblad No. 
678) clan we! van het besluit van 23 Maart 
1936 No. 11 (Indisch Staatsblad No. 158) 
de studie voor de begeerde akte op regelma
tige wijze en onder voldoende leidins reeds 
hadden aangevangen. 

Artikel 7. 

(I). Het examen voor de middelbare ak
te boekhouden ( K XII), welke geen bevoegd
beid verleent voor het geven van schoolon
derwijs. bestaat uit twee gedeelten : 

J. het eerste gedeelte omvat de vakken : 
staathuishoudkunde, boekhouden en be
drijfshuishoudkunde; 

2. het tweede gedeelte omvat de vakken : 
handelsrekenen, organisatie en techniek 
van de handel en recht. 

( 2). Het examen wordt in zijn geheel of, 
indien de candidaat bij zijn aanmelding hier
toe de wens. heeft te kennen gegeven, in twee 
gedeelten afgen'omen, met dien verstande, <lat 
het tweede gedeelte alleen kan worden af
gelegd. nadat de candidaat is geslaagd voor 
het eerste gedeelte en er sedert dien nog geen 
3 jaren z1jn verlopen. 

In bijzondere gevallen kan door den Direc
teur van Onderwijs en Eredienst van de ter
mijn van drie jaar dispensatie worden ver
leend. 

( 3). Aan degenen, die zich hebben aan
gemeld voor bet gehele examen, doch slechts 
voldoen. hetzij aan de eisen van het eerste 
gedeelte. hetzij aan de eisen van bet tweede 
gedeelte, wordt bij een volgend examen van 
dat dee! vrijstel~ng verleend, mits er sedert 
dien nog geen drie jaren zijn verlopen. 

In bijzondere gevallen kan door den Di
recteur van Onderwijs en Eredienst van de 
ter,mijn van drie jaar dispensatie worden ver
leend. 

Artikel 8. 

Zij, die in bet bezit zijn van de middelbare 
akte boekhouden ( K XII), welke geen be
voeg-dheid verleent voor het geven van 
schoolonderwijs, zijn bevoegd tot het afleg
gen van het examen in de theorie van onder
wijs en opvoeding van het boekhouden ( Q) .. 
mits zij mede in het bezit zijn van een of meer 
getuigschriften of akten clan we! van een be
wijs van vrijstelling als bedoeld onderschei
denlij k in de !eden 1 en 2 van artikel 6. 

Artikel 9. 

( 2). Zij, die zich aan deze exam ens wen
sen te onderwerpen, melden zich daartoe bij 
gezegeld verzoekschrift aan bij den Inspec
teur van het Middelbaar Onderwijs. met 
nauwkeurige en duidelijke opgave van naam. 
voornamen ( voluit geschreven), woonplaats. 
adres en het af te leg gen examen, onder ·over
legging van de geboorte-akte of bij gemis 
daarvan een akte van bekendheid, afgegeven 
op de wijze en in de vorm als voorgeschreven 
bij artikel 72 van het Burgerlijk W etboek. 

(3). Zij, die het examen ter verkrijging 
van de akte van bekwaamheid tbt het geven 
van middelbaar schoolonderwijs in het boek
houden ( K XII en Q) of het examen in de 
theorie van onderwijs en opvoeding van het 
boekhouden ( Q) wensen af te leggen. moe
ten bij hun aangifte bovendien overleggen 
het (de) getuigschrift (en) of de akte ( n) be
doeld in artikel 6. lid 1 van dit Reglement, 
clan we! ( een) door de bevoegde autoriteit ' 
gewaarmerkt(e) afschrift(en) van dat (die) 
getuigschrift (en) of akte ( n). In het geval, 
clat cleze candidaten in het bezit zijn van den 
door den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen of door den Directeur 
van Onderwijs en Eredienst afgegeven be
wijs, als bedoeld in artikel 6, lid 2 van dit 
Reglement. moeten zij dit bewijsstuk bij hun 
aangifte overleggen. 

Artikel 10. 

(I). Het examen geld bedraagt voor hen. 
die wensen dee] te nemen : 

a. aan het examen voor de akte K XII en 
Q in zijn geheel, f 35. - ( vij f en clertig 
gulden) : 

b.. aan het examen voor de akte K XII in 
zijn geheel. f 25. - ( vij f en twintig gul
den) ; voor hen, die bet eerste en het 
tweede gedeelte van het sub a genoemde 
examen ineens wensen af te leggen. 
eveneens f 25.- (vijf en twintig gul
den) ; 

c. aan het eerste of tweede gedeelte van de 
sub a en b genoemde examens, f 15.-
(vijftien gulden) ; • 

d. aan het examen in de theorie van onder
wijs en opvoeding van het boekhouden 
( Q), hetzij dit examen afzonderlijk 
wordt afgelegd, hetzij als derde gedeel
te van het examen voor de akte K XII 
en Q f l 0.- ti en gulden). 

( 2). Het examengeld wordt tegelijk met 
de aanmelding aan clen lnspecteur van het 
Middelbaar Onclerwijs toegezonden. 

( 3). De lnspecteur van het Middelbaar 
Onderwijs start de ontvangen examengelden 
onverwijld in 's Lands kas en geeft van zijn 
starting dadelijk kennis aan de Af deling 
Comptabiliteit van het Departement van On
derwijs en Eredienst. 

Artikel 16. 

Nadat het schriftelijk werk is nagezien. 
worden aan de candidaten de door hen be-

haalde cijfers medegedeeld door den secreta
ris namens den voorzitter. 

Aan hen, voor wie practisch de kans tot 
slagen uitgesloten is, wordt daarbij tevens 
in overweging gegeven zich niet aan bet mon
deling onderzoek te onderwerpen. 

Artikel 17. 

Bij het mondeling onderzoek, hetwelk, uit
gezondercl voor vrouwelijk~ examinandi, in 
bet openbaa« wordt gehouden, worden de 
candidaten afzonderlijk onder~rraagd: daar
bij zal behalve de examinator minstens no11 
een lid der commissie t~enwoordig moeten 
zijn. (' 

Artikel 20. 
i 

( 1). Gedurende het mondeling examen 
en gedurende de eer~tvolgende drie maanden 
na afloop van de zittingen der commissie is 
ieder geexamineerde bevoegr1 bij de voor
zitter der examencommissi1Pinzage te nemen 
van zijn schriftelijk werk. ' 

(2). Na afloop van d~e ermijn kan de 
voorzitter liet schriftelijk werk en ve;dere 
stukken vernietigen. ''" 

DE EXAMENS IN BOEKHOUDEN EN 
HANDELSCORRESPONDENTIE AF TE 
NEMEN DOOR DE BOND VAN VER
ENIGINGEN VOOR HANDELSON-

DERWIJS IN NED.-INDIE. 

MEDEDELINGEN 
1
,VOOR 

CANDIDA TEN. 

a. PLAATSEN, DATA en VAKKEN. 

De ,.Bond" nee11{t tweemaal 's jaars (zo
veel mogelijk in da 2de helft der maanden 
April en October) examens af te : 
BAT A VIA. SOERABAIA. SEMARANG, 
BANDOENG, SOLO, DJOCJA. MA
LANG. PADANG. MEDAN, PALEM
BANG, DJEMBER. MAKASSAR. BAN
DJERMASIN. MADIOEN. DJEMBER. 
BUITENZORG. eventueel ook te Amboina. 
Menado. Djambi en Gorontalo in de navol
gende vakken : 

1. Boekhouden en aanverwante vakken : 

a. Voorbereidend Examen. 

b. Practijk Examen. '' 

Candidaten voor het Practijk-examen be
hoeven niet van te voren het Voorbereidend 
Examen af te leggen : ook kan men zich aan 
beide examens tegelijk onderwerpen. " 

2. Handelscorresponclentie. 

ln April wor<len afgenomen : 
Voorbereidende examen in : 
Nederlands, Engels, Frans en Duits. 
Practijkexamens in : 
Nederlands, Engels en Frans. 

In October worden afgenomen : 
Voorbereidende examens in : 
Nederlands en Engels. 
Practijkexamens in : 
Nederlands, Engels. Duits en Maleis. 

b. EISEN. 

Voor de eisen, waaraan de candidaten 
clienen te voldoen, om met succes aan de 
,.Bonds"-examens te kunnen deelnernen. 
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wordt verwezen naar de bij het Secretariaat 
te Bandoeng ( Dagoweg 143), gratis ter be
schikking gestelde Examen-Programma's 
voor de diverse vakken. 

c. EXAMEN- e/; DIPLOMAGELDEN. 

Pst examengeld bedraagt voor Practijk
Boekhoud~n f 15.,......, voor elk der overige 
examens f 13,50 ; men wordt slechts inge
schreven voor de examens indien de aanmel
ding bij het r~ecretariaat ontvangen wordt, 
v66r of op de datum van sluiting van de aan
meldingstei.>mijn, welke middels advertentie 
in alle dagbladen wordt bekend gemaakt. 

Op de aanme)ding zonder inzending van 
het examengdd wordt geen acht geslagen. 
Examengelden worden in geen geval gere
tourneerd, ten"' j betrokkenen bewijzen kun
nen (door een dokterscertificaat of anders
zi.ns) dat dat zij door omstandigheden buiten 
hun wil. verhinderd zijn (waren) aan het 
examen dee(, te nemen. In zo'n geval wordt 
f 2,25 ingeho0den voor porti en administra
tie\)osten. 

Candidac?n ':(~rplichten zich tevens bij het 
s?agen f 5.--- diplomageld te zullen betalen 
voor ..;le Practijk-examens en f 2,50 voor de 

• .,verkla1:ihg" van l:et met gunstig gevolg af
gelegde voorbereidende examen. 

\') . 
d. AANMELDINGSFORMULIEREN. 

peze zijn verkrijgbaar gesteld, na opening 
van de aanmeldingstermijn, ( voor de voor
jaarsexamens 15 Februari, voor de najaars
examens 15 Augustus) bij het Secretariaa t 
te Bandoeng, of bij den Bondsvertegenwoor-

1 
diger, in de advertenties genoemd. De aan-
meldingen dienen uitsluitend te geschieden bij 
het Secretariaat te Bandoeng. 

e. OPROEPINGSKAARTEN. 

ledere candidaat ontvangt tijdig een op
roepingskaart, waarin aangegeven staat, 
waar en wanneer hij ( zij) examen moet af
leggen. 

f. UITSLAG en DIPLOMA'S. 

Zo spoedig mogelijk na afloop van het 
examen ontvangt iedere candidaat bericht 
omtrent uitslag ; na ontvangst van het diplo
mageld word en de diploma's ( verklaringen) 
per aangetekend 5chrijven aan de geslaag
den verzonden. 

Persoonlijke . afgifte van diploma's vindt 
niet plaats. · 

g. CRITERIUM voor AL of NIET SLA
GEN. 

Een candidaat wordt als geslaagd aange
merkt, indien hij ( zij) minstens de volgende 
punten behaalt : 

a. Voorbereidend-examen Boekhouden : 

Vier cijfers t.w. voor de onderdelen : 

1. Balans. 
2. Boekhouden ( journaal-

posten). · hoofdvakken. 
3. Handelsrekenen en Rek. 

Courant. ) 
4. Handelsrecht en -kennis. 

Voor twee der hoofdvakken (nos. 1.2 en 
3,) zal eJk minstens een 6 en voor het derde. 
evenals voor Handelsrecht en -kennis, min
stens een 5 gehaald moeten worden, terwijl 
het minimum-totaal 22 punten bedraagt. 

b. Practijk-examen Boekhouden : 

Vijf cijfers t.w. voor de onderdelen : 

l. Balans. ) 
2. Boekhouden ( journaal- ) 

posten). ) hoof dvakken . 
3. Handelsrekenen en Rek. ) 

Courant. ) 
4. Statistiek. 
5. Handelsrechts en -kertnis. 

Voor twee der hoof dvakken (nos. 1, 2 en 
3,) zal elk minstens een 6 en voor het derde 
minstens een vijf ( 5) gehaald moeten wor
den, terwijl voor de vakken No. 4 en 5 even
eens minstens een vij f ( 5) mo et worden ge
haald. Het minimum-totaal bedraagt 27 pun
ten. 

c. Practijk-examen Ned. Handelscorres
pondentie: 

Vijf cijfers te weten voor de onderdelen : 

1. 
2. 
3. 
4. 

Dictee. 
Brieven en telegram. 
Ops tel 

minimum 5 of 6. 
6. 

Circulaires en adver-
ten ties. 

5. Gebruik van handels
termen in zinnen 

5. 

5. 

5 of 6. 

Voor een der onderdelen of 5 mag een 
5 gehaald warden, mits clan voor het andere 
minstens een 6 is gehaald. 

Het minimum-totaal bedraagt 27 punten. 

d. Practijk-examen Han~elscorresponden
tie: 

Vijf cijfers t.w. voor de onderdelen : 

1. Oictee. mm1mum 5. 
2. Vertaling van een ar-

tikel in de vreemde taal 5 of 6. 
3. Vertaling in het Ne-

derlands. 5 of 6. 
4. Vertaling van handels-

zinnen in de vreemde 
ta al 5. 

5. Brieven en telegrammen 
in de vreemde ta al 
uit gegeven punten. 6. 

Voor een der onderdelen 2 of 3 mag een 
vijf gehaald warden, mits clan voor het an
dere minstens een 6 is gehaald. 

Het minimum-totaal bedraagt 27 punten. 

e. Voorbereidend examen Engelse, Franse 
of Duitse Handelscorrespondentie : 

1 . Eenvoudig dictee. minimum 5. 
2. Vertalinq in het 

Engels. 5 o'f 6. 
3. Vertaling in het Ne-

derlands. 5 of 6. 
4. Brieven en telegram-

men. 6. 

Voor een der onderdelen 2 of 3 mag een 
5 gehaald warden, mits clan voor het andere 
minstens een 6 is gehaald. 

Het totaal minimum bedraagt 22 punten. 

£. Voorbereidend examen N ederlandse 
Handelscorrespondentie : 

1. Eenvoudig dictee. minimum 5 of 6. 
2. Brieven en telegram-

men. 
3. Gebruik eenvoudige 

handelstermen in zin
nen. 

4. Circulaires en. adver
tenties. 

6. 

5 of 6. 

5. 
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Voor een der onderdelen 1 of 3 mag een 5 
gehaald worden, mits dan voor het andere 
minstens een 6 is gehaald. Het minimum-to
taal bedraagt 22 punten. 

J. HEREXAMEN. 

In bepaalde gevallen, ter beoordeling van 
het Bestuur, kan een candidaat alleen voor 
een der practijk-examens boekhouden en ta
len, in de gelegenheid worden gestel.d in een 
onderdeel herexamen te doen. 

Bij herexamen moet minstens een 6 be
haald worden. 

j. BOEKJES MET UITWERKINGEN. 

Op het Secretariaat te Bandoeng zijn ver
krijgbaar boekjes met opgaven van alle / 
examens en uitwerkingen der boekhouds
examens t/m. 1932 a 25 ct. per exemplaar. 
Na 1932 zijn deze verschenen in het Maand
bla.d v.d. Bond: prijs f 0.75 per nummer: 
Administratie Kenarielaan 21 Bat.-C. 

PROGRAMMA VOORBEREIDEND 
EXAMEN BOEKHOUDEN. 

Ter verkrijging van de verklaring wordt 
vereist: 

a. Grondige kennis vein de beginselen van 
fiet Enke!- en Dubbel boekhouden, der 
meest gebruikte hulpboeken ; journalise
ring volgens de dagelijkse en maandelijk
se methode ; opmaken van eenvoudige 
balansen en verlies- en winstrekeningen. 
Kennis van de boekhouding van naam
loze vennootschappen wordt niet vereist. 

b. Vaardigheid in het uitvoeren van een
voudige berekeningen betreffende goe
deren-, geld-, en metaal-, wissel- en ef
fectenhandel, kapitaalsbelegging, reke
ning-courant (staffel-, progressieve- en 
retrogrademethode, waarbij alleen de 
staffelmethode met perioden wordt ge
vraagd), winstverdeling (met uitzonde
ring van die bij naamloze vennootschap
pen), gemiddelde vervaldag, verzeke
ring. 

c. Enige kennis van de voornaamste bepa
lingen van het handelsrecht en die ge-
cleelten van het burgerlijk recht, welke 
op de handel betrekking hebben en van 
het faillissementsrecht. 

d. Enige algemene handelskennis. 
e. Voldoende kennis der Nederlandse taal. 
f. Een behoorlijk handschrift. 

PROGRAMMA PRACTIJK EXAMEN 
BOEKHOUDEN. 

Ter verkrijging van het practijk-diploma 
boekhouden wordt vereist : 

a. Grondige kennis van: het boekhouden 
naar de enkele en dubbele methode en 
van de verschillende vormen dezer me
thoden, zoals zij in de practijk voorko
men ; statistieken ; afschrijvingen ; en 

- reserves ; de wijzen van waardebepaling 
der activa en passiva bij het balansop
maken. 

b. Grondige kennis van : de berekeningen, 
welke in de goederen-, geld-, metaal-. 
wissel- en eff ectenhandel en cultures 
voorkomen, met inbegrip van arbitrage; 
kostprijsberekeningen ; berekeningen bij 
kapitaalsbelegging en rekening-courant; 
rentabiliteitsberekeningen ; de muntstel
sels der voornaamste landen ; winstver
deling bij de verschillende ondernemings
vormen ; gemiddelde waarden. 
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c. Grondige kennis van de voornaamste be
palingen van het bandelsrechts en die 
gedeelten van het burgerlijk en straf
recht, welke op de bandel betrekking 
hebben ; van het faillissementsrecht en 
surseance van betaling de wet op de 
cooperatieve verenigingen, de voornaam
ste belastingwetten en de zegelordonnan
tie. 

d. Algemene handelskennis en kennis van 
de voornaamste in de bandel gebruikte 
form ulieren. 

e. Vo1doende kennis der Nederlandse taal. 
f. Een behoorlijk bandschrift. 

PROGRAMMA VOORBEREIDEND 
EXAMEN HANDELSCORRES

DENTIE IN DE ENGELSE, 
FRANSE EN DUITSE 

TAAL. 

Ter veri<rij-ging van de verklaring wordt 
vereist : Voldoende kennis van de beginse
len der grammatica ; behoorlijke stijl, de be
ginselen der algemene handelskennis ; be
kendheid met het gebruik van handelsformu
lieren en handelstermen en enige kennis van 
vreemde munststelsels, maten en gewichten, 
blijkende uit : 

I. Eenvoudig dictee. 
2. Vertaling van eenvoudige handeLszin

nen. 
3. Vertaling van een eenvoudig stuk pro

za uit de Engelse taal in het Nederlands. 
4. Brieven en telegrammen in de vreemde 

taa1 uit gegeven punten. 

PROGRAMMA VOORBEREIDEND 
EXAMEN HANDELSCORRES

PONDENTIE NEDER
LANDSE TAAL. 

Ter verkrijging van de verklaring wordt 
vereist : Zuiver schrijven ; behoorlijke stijl : 
de beginselen der algemene bandelskennis ; 
bekendheid met bet gebruik van handelsfor
mulieren en handelstermen blijkende uit : 

1. Eenvoudig dictee. 
2. Brieven en telegrammen uit gegeven 

punten. 
3. Gebruik van eenvoudige bandelstermen 

in zinnen. 
4. Circulaires en advertenties. 

PROGRAMMA EXAMENS 
HANDELSCORRESPONDENTIE. 

Ter verkrijging van het practijk-diploma 
bandelscorrespondentie in een vreemde taal 
wordt vereist : 

Voldoende grammaticale kennis, behoor .... 
lijke stijl, algemene handelskennis, bekend
beid met den gebruik van bandelsfor
mulieren, handelstermen en enige kennis van 
vreemde muntstelsels, maten en gewicbten, 
blijkende uit : ,., 
I. Dictee. 
2. Vertaling van een artikeluit het Neder

lands in de vreemde taal. 
3. Vertaling van een artikel uit de vreem-

de taal. in het Nederlands. · 
4. Vertaling van handelszinnen uit het Ne

derlands in de vreemde taal. 
5. Brieven en telegrammen in de vreemde 

taal uit gegeven punten. 
Het gebruik van een woordenboek is 
niet toegestaan. 

Ter verkrijging van het practijk-diploma 
N ederlandse handelscorrespondentie wordt 
vereist: 

Zuiver schrijven : behoorlijke stijl : alge
mene handelskennis ; bekendheid met het 
gebruik van handelsformulieren en handels-
termen, blijkende uit : · 

I. Dictee. 
2. Brieven. en telegrammen uit gegeven 

pun ten. 
3. Een kort opstel. 
4. Circulaires en advertenties. 
5. Gebruik van bandelstermen In zinnen. 

MEDEDELINGEN OVER HET 
HOGERE ONDERWIJS. 

Een dezer dagen mochten wij ten Depar
temente een onderhoud hebben met Dr. I. J. 
Brugmans, promotor van de Literaire Facul
teit. 

Het onderwijs in deze Facu'lteit zal in vier 
richtingen gesplitst worden : 

a. een sociaal-economische; 
b. een historische ; 
c. een ethnologiscbe ; 
d. een Oosters letterkundige. 

Het ligt in de bedoeling om voor deze Fa
culteit. die op zeer korte termijn tot stand 
zal komen, dezelf de eisen te stellen als in 
Holland het geval was, met dien verstande, 
dat de mogelijkheid bestaat voor Europese 
Hoofdakte-bezitters, om bij gebleken ge
schiktheid een der vier studierichtingen te 
mogen volgen. · 

De leeftijdsgrens, die in Holland bestond. 
zou hier komen te vervallen. Men verzekerde 
ons, dat er geen gelegenheid zal gegeven 
worden tot bet behalen van een M.0.-akte ; 
maar dat de opleiding uitsluitend gericht zal 
zijn op het verkrijgen van universitaire gra
den. 

Wat tot nu toe gepubliceerd is over de 
leerstoel in Aardrijkskunde is niet geheel 
juist; tijdens bet onderhoud bleek, dat er 
alleen gedacht is aan de sociale geografie en 
dat waarschijnlijk pas het volgende jaar tot 
de opricbting van deze leerstoel kan worden 
overgegaan. 

DE LANDBOUWHOGESCHOOL. 

Het ligt in het voornemen van de Rege
ring om met ingang van het a.s. cursusjaar 
te beginnen met de propaedeuse van land
bouwkundig hoger onderwijs om vervolgens 
te geraken tot de oprichting van een Land
bouwhogeschool voor Ned.-lndie. Dank zij 
de medewerking van de Geneesk. Hoge
school kan de studie in September beginnen, 
in hoofdzaak in de gebouwen der G.H. De 
propaedeuse duurt 2 jaar, de gehele studie 5 
a 6 jaar. 

Verder kan worden vermeld, dat voor de 
studenten van het eerste jaar de vakken 
plant-. dier-, schei- en natuurkunde door de 
betrokken docenten der Geneesk. Hoge
scbool zullen worden gegeven. Ook de ver
eiste colleges in de mineralogie, petrografie 
en geologie kunnen te Batavia worden 1ge
volgd ; de practica in deze vakken zullen 
echter te Buitenzorg moeten plaats hebben, 
in nauw contact met het Bodemkundig ln
stituut. De bedoeling is, .dat de eerstejaar~
studenten een middag per week dit practicum 
te Buitenzorg zullen volgen. 

De colleges der tweedejaarsstudenten zul
len ook voor het grootste dee! in Batavia 
gegeven kunnen worden. Te beginnen met 
het derde jaar zijn de colleges geheel te Bui
tenzorg. 

Tot de Landbouwkundige Faculteit wor
den toegelaten de abiturienten van de 

H.B.S.-B.-afd., of overeenkomstige onder
wijsinrichtingen. 

Aan minder vermogende, doch begaafde 
jongeliden zullen collegegeldbeurzen wor
den toegekend, op dezelfpe voorwaarden als 
thans aan de studenten der G.H. worden 
verstrekt. 

Het collegegeld bedraagt f 300.,........, per ;:.ar. 
Wie van deze opleidingsgelegenheid ge

bruik wenst te maken , melde zich voorlopig 
aan bij het Secretariaat der Geneesk. Hoge-
school te Batavia-C. .J 

Op de begroting wordt meldir:g gemaakt 
van een noodmaatregel n.I. uitbreiding van 
het onderwijs aan de Technrsche Hogeschool 
te Bandoeng. Dank zij de we]v; Jlendheid van 
enkele prof essoren zullen colleges in schei
kunde worden gegeven, zodat ,......, gedurende 
de tijd, dat Delft onbereikbaar is ,........, de op
leiding h.t.1. naar best vermogen ter hand 
wordt genomen. 

Wat de Rechtshogeschool aaritlaat kunnen 
wjj mededelen, dat de studie van het Neder
landse Recht openstaat voor alien, die het 
einddiploma gymnasium b"'zitten, of 0e 
A.M.S. met Westers-klassieke richting. De .... 
ze studenten maken gebruik van de co1Jeges, 
die gegeven worden voor de studerenden in 
't Ned.-lndisch recht, aangezien er niet vol
doende hoogleraren aanwezig zijn, om deze 
kleine groep afzonderlijk een geheel aparte 
opleiding te geven. (Zoals bekend zijn de 
professoren Logeman, Ter Haar en Dre
wes in Nederland met verlof). In di en moge
lijk zullen er evenwel extra-colleges gegeven 
word en. 

Voor lndologen, die eveneens tendele wor
den samengebracht met de juridische stu
denten is de studieduur op 5 jaar vastge
steld. 

COLLEGEGELDBEURZEN TEN BE
HOEVE VAN DE STUDIE AAN 

DE HOGESCHOLEN IN'' 
NED.....INDIE. 

Aa·n begaafde, doch onvermogende abitu
rienten der Gouvernements-. gesubsidieerde 
en gelijkwaardig verklaarde ongesubsidieerde 
middelbare sciholen kan voor hun studie aan 
de hier te lande gevestigde hogescholen een 
tegemoetkoming worden verleend in de vorm 
van een collegegeldbeurs tot een bedrag van 
ten hoogste f 300,,........, 's ja·:irs. 

.. .._ 

Om voor een dergelijke beurs in aanmer
king te kunnen komen moet~n gegadigden 
op het eindexamen een cijfersgemiddelde • 
van ten minste 8 hebben behaald en over de 
middelen beschikken om in hun onderhoud 
te voorzien en zich de nodige boeken en in
strumen ten aan te schaffen. 

Gegadigden voor een beurs moeten hun 
gezegelde verzoekschriften, welke ve'rgezeld 
moeten gaan van de vereiste verklaringen en 
bewijsstukken, als mede van een medede
ling omtrent de bron, waaruit hun levenson
derhoud en de boeken en instrumenten kun 
nen worden bestreden, indienen bij het Dep. 
van 0. en E. 

De toekenning geschiedt voor een jaar, 
doch kan na ingewonnen advies der Facul
teit weer voor een jaar toegestaan wordex .. 

Ook bestaat de mogelijkheid, dat in be
paalde omstandigheden een toelage van 
f 25;,........, per maand boven de toegekende 
beurs wordt verleend. 

Aan studenten, die wegens hun eindexa~ 
mencijfers geen beurs konden krijpen, kan. 
indien zij van een bijzondere begaafdheid 
blijk hebben gegeven op advies van de Facul
teit een coHegegeldbeurs worden toegekend. 
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MILITAIRE LUCHTVAART. 

0 PL EID I,>N G TOT OFFICIER- EN ONDE·ROFFICIER:-KORTVERBAND-VLIEGER EN MILI
T AIR MONTEUR BIJ DE MILIT AIRE LUCHTVAART VAN HET KONINKLIJK 
NEDERLANDSCH-INDISCHE LEGER. 

fer 2 JANUARI 1941 zullen bij de Militaire Luchtvaart nieuwe opleiclingen aanvangen voor bovenvermelcle 
betrekkingen, waarvoor de toelatingseischen in het kort samengevat luiclen als volgt : 

,;) 

A. voor OFFICIER-VLIEGER met kort clienstverbancl (cluur 7 jaren na voltooicle opleiding): 

,~ 1. N eclerlander of van Inheemschen lanclaa rd ; 
leeftijd 18 tot 25 jaren ; 2. 

3. 
4. 

het bezit van het eincldiploma H.B.S. 5-jarigen cursus of gelijkwaardig diploma ; 
een lichaamslengte van minstens 1,65 m. ; 

voor ONDEROFFICIER-VLIEGER met kort dienstverband (cluur 7 jaren na voltooicle opleicling): 

1. • 

2. 
3. 
4. 

Nederlander ; ( omtrent eventueele openstelling voor lnheemsche jongelieclen van de opleiding tot 
onderofficier-kortverbancl~vlieger zal na<Iere bekendmaking volgen); 
leeftijd 18 tot 25 jaren ; 
het bezit van het einddiploma Mulo of gelijkwaardig diploma ; 
een lichaamslengte van minstens 1,65 m. ; 

voor .MJLIT AIR-MONT~UR (hoo~ste rang : onderluitenant-hoofdmonteur): 

1. Neclerlander ; ( voor lnheemschen vangt de monteursopleiding reeds aan per 1 September a.s.; de 
cancl.idaten voor dien cursus werden ree els aangewezen) ; 

') 2. leeftjjd 18 tot 26 jaren ; 
3. een goede technische opleicling hebben genoten - minstens eind 3-jarige Ambachtsschool, afclee

ling werktuigkuncle, of gelijkwaarclige opleiding - en vooral goecl· kunnen bankwerken ; 
4. een lichaamslengte van minstens 1,60 m. ; 
5. op Java verblijf houclen. 

:..· Verzoekschriften, ongezegeld, uiterlijk 1 OCTOBER a.s. in te clienen bij cl.en INSPECTEUR DER Ml
LITAIRE LUCHTVA ART. TE AND IR (BANDOENG), door welke gezaghebbende op aanvraag naclere inlich-
tingen kunnen worden verstrekt, moeten inhouclen : ' 
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naam, voornamen, leeftijcl, aclres, genoten onclerwijs, gehuwd of ongehuwcl, aantal kincleren, ( voor Nederlanders of 
gegadigde als dienstplichtige is ingeschreven, ingelijfcl, c.q. de eerste oefening heeft vervulcl) en moeten vergezeld 
gaan van : paspoortfoto, bewijs van goed gedrag z.m. loopencle over de laatste 3 jaren, geboorteakte of geboorte
bewijs (asal-oesoel), indien verzoeker in het bezit daarvan is zijn zakboekje, ( voor Nederlanders bewijs van Neder
landerschap) voorts van ORIGINEELE. diploflla's en cijferslijsten en eventueele verclere gegevens omtrent oplei
ding, werklfring enz. alsmecle van een EIGENHANDIG geschreven levensbeschrijving, waaruit ook de familie~ 
betrekkingen clienen te blijken ; voor MINDERJARIGEN ·een door een daartoe bevoegde autoriteit gelegaliseerd 
bewijs v~n toestemming van ouders of voogden. · 

Door de gegadigclen voor militair-monteur bovendien de volgencle verklaring : ,,De ondergeteekencle (ge
slachtsnaam en voornamen voluit) verklaart, clat hij bereid is om, inclien hij na beeindiging van den proeftijcl in 
aanmerking komt voor opleicling . tot monteur bij de Militaire Luchtvaart, claarbij een vrijwillig clienstverband als 
heroepsmilitair aan te gaan voor den duur van zeven achtereenvolgencle jaren, terwijl hij zich voorts verplicht deel 
te zullen nemen aan hem op te clragen clienstvluchten" ; 

MET AFSCHRIFTEN VAN DIPLOMA'S ENZ. WORDT GEEN GENOEGEN GENOMEN ! 

Gegacligclen voor de monteursopleicling die hun clienstplicht nog niet hebben vervuld en geclurende de 
' beproeving welke 3 maanden duurt, in . eigen onclerhoud clienen te voorzien, worclt clien tijcl, bij wijze van tege

moetkoming een claggeld van f 1.50 toegekencl . .. 

ST~l\1()C3D.At=lt= • t1.6\Clil1'1I:SCli~IJV~l\J 
" schriftdijke opleiding steno (volledig) ~ machineschrijven (alleen theorie) 

J. A. SCHNAAR stenograal Volksraad en Leeraar G.M.H.S. - Batavia:C. - Laan Canne 32 - Tel. WI. 480 I MULO ~ BEVOEGDHEID 
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HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILIALEN: MATRAMANWEG 167, MEESTER-C. 

PLEDANG 30 BUITENZORG TEL. 333 

Stenografie ,,Groote", Ned.erlands en Moderne Talen. 
Machineschrijven, T alen, Handelscorrespondentie, Boekhouden. 

(:! 

Reclame- T ekenen, Boomzaken. t 

. . 
S~LribehjLe UoolJaLfe-~ursus 

Schriftelijke lessen tot opleiding voor de Indische en 
Europese Hoofdacte - T odreding ten allen tijde 
mogdijk - Vraagt prospectus met volledige inlichtingen 

Administratie S. H. A. C. 
KEBON Sll~IH llSa - BATAVIA-C. 

CL~~ U ~ ~~:r= ~I~ I A'' 
Schriftelijke opleiding : F r a n s, D u i t s e n E n g e I s. 

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

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

I 

TECHNISCH INSTITJ.JUT 

THEORIE EN PRAKtlJK L' 

opgericht 1923 gevestigd te Bandoen£; 

SCHRIFTELIJKE 
IN TECHNISCHE 

L E S S E N) 
VAKKEN 

Alie leervakken voor den bouwkundige. 

0 p I e i d i n g v o or de a r c h it e ct· ex a m e n s. 

VRAAGT GRATIS PROSPECTUS EN INLICHT I NGEN. 
RIOUWSTRAAT 124 BA~DOENG. 

HANDEL SK ENNIS L. 0. Schriftelijke opleiding 1 · 
CURSUS~BOS DJOKJA 

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

Noordwijk 29 Batavia-Centrum 

LA GERE NIJ~EBBEID~~~H~~L ~~~H M~rn JE ~ 
TE BUITENZORG 

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

Schoolgeld volgens Gouvernementstarief 
Verdere inlichtingen bij de Directrice, Museumweg 15, Telefoon 119. 

ELECTROTECHNISCHE SCHOOL 
Opgericht 1931 - Batavia-C. Tel. 732 WI. 

(lnrichting voor Electrotechnisch Ambachtsonderwijs) 
Besluit v .d. Directeur van 0. & E. van 25 Mei 935 

No. 15473B. 

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

Prospectus bij aanvraag gratis. 
Vraagt inlichtingen bij den Directeur. 
AANVANG NIEUWE CURSUS: 1 AUGUSTUS 

Adres SALAKWEG 33, Bat.-C. 
(Eigen gebouw). 

INTERNAAT EXTERNAAT 

Tweejarige Vakschool voor Meisjes 
M. U.L.O. voor Meisjes 

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

H. C. S. Mariaschool 

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

DE OVERSTE 

....--------------------------------------------~ 

INSTITUUT ST. LOUIS-AMBARAWA 

MULO,SCHOOL VOOR JONGENS 

Gelijkgesteld bij Besluit van 0 & E ddo. 25,JQ,'30, No. 42876/E 

EUROPEES INTERNAAT 

Onder leiding der Broeders van Maastricht 

Aan de Muloschool is een VOORKLAS verbonden. 

Tot het internaat kunnen warden toegelaten leerlingen der 

Mulo, der Voorklas en van de 7de klasse der Eur. Lag. School. 

Prospectus op aanvraag. 

0 
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