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

2. lnlichtingexi worden gratis verstrekt. 
Porto voor antwoord insluiten. 
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nummers a f 0.20 toegezonden. 
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6. Lezeressen en Lezers, wie voortdurend 
ons Orgaan gratis is toegezonden, vra~ 
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0 De Leider v/h Stud. Voorl. Bur. 
v/d K.O.B .• 

G. A. van Arendonk. 

MEDEDELING. 

De Middelb. Meisjesschool in Ned. Indii. 

Van bevoegde zijde werd ons gewezen op 
een onnauwkeurigheid in het artikel: De 
middelb. Meisjesschool in Ned. Indie, voorko
mende in het vorige nummer van ,,Studievoor
lichting". 

Uit hetgeen daar staat, zou de conclusie ge
trok'ken kunnen worden, dat er geen toela
lingsexamen nodig zou zijn bij de overgang 
van de le klas der A. M. S. naar de 2e klas 
H. B. S. V, Hoewel het niet in onze bedoeling 
heeft gelegen dit te beweren, zo wensen wij 
hier nadrukkelijk te vermelden, dat genoemde 
overgang zonder een toelatingsexamen onmo
gelijk is. Bovendien is ons na bekomen inlich
tingen ge'bleken, dat de overgang van de le 
klas A. M. S. naar de 2e klas H. B. S. V zeer 
moeilijk is, zodat de slagi~gsmogelijkheid bij 
'n toelatingsexamen zeer gering is. 

Bovenstaande rectificatie vonden wij nodig, 
omdat het begin van het bovengenoemde ar
tikel bij verschillende Ouders een verkeerde 
indruk had gewekt. 

Doel. 

DE MIDDELBARE TECBNISCHE 
SCHOLEN IN NEDERLAND. 

De 11 Middelbare Technische Soholen in 
Nederland leiden jongelui op tot: / 

Werktuigbouwkundige, Electrotechnicus, 
Scheepsbouwkundige, Suikertechnicus, Che
misch-Technicus, Bouwkundige, Weg- en Wa
terbouwkundige, Physisch-Technicus en Vlieg
tuigbouwkundige. 

Zij zijn bestemd voor degenen, die een meer 
wetenschappelijke opleiding verlangen dan een 
Ambachtschool kan geven, waardoor deze 
leerlingen in de industrie een schakel kunnen 
zijn tl,lssen de werkman en de leidende inge
nieur. De afgestudeerden zijn dus voorbestemd 
een min of meer leidende positie in te nemen, 
hebzij als assistent, chef, · bedrijfsleider enz. in 
grote ondernemingen, hetzij als geheel verant
woordelijk leider van kleine of middelgrote be
drijven. 

Door zijn opleiding past de Middelbaar Tech
nicus zich geheel aan bij de behoefte van de 
moderne op de techniek ingestelde samenle
ving van de 20ste eeuw en is daarom ook zeer 
bruikbaar op gebieden, die meer buiten de in
dustrie staan, zoals: technisch commercieele 
ondernemingen, technische vertegenwoordigin
gen van buitenlrundse fabrikanten, technische 
expertisebureaux, technische afdelingen van 
grote banken, verzekeringsmaatschappijen e.d. 

Ook kunnen de abiturienten met succes sol
liciteren naar betrekkingen in Staats-, Pro
vinciale en Gemeentedienst, en bij Spoorweg
maatschappijen, Scheepvaartmaatschappijen, 
Semi-Overheidsdiensten zowel in Holland als 
in de Kolonien. 

De Cultuurmaatschappijen in Indie vragen 
vele jongelui in het bezrt van het Middelbaar
Technisch diploma. 

Opleiding. 

De opleiding duurt vier jaren, waarvan het 
le en 2e studiejaar op de school worden door
gebracht, het 3e in de praktijk en het 4e we
derom op de school. 
- Het ondertvijs is zodanig ingericht, dat in 

het eerste studiejaar de theoretische vakken 
behandeld Worden, zoals wiskunde, natuurkun
de en scheikunde. Enkele theoretisch-techni
sche vakken volgen, tel'.">·.rijl dadelijk een begin 
gemaakt wordt met het tekenen. Het speelt 
een belangrijke rol bij de vorming van de mid
dellbare technicus. Van meet af wordt de leer
ling individueel behandeld; zo spoedig mogelijk 
wordt overgegaan tot construeren van aan
vankelijk eenvoudige, allengs meer samenge
stelde onderdelen. De tekening wordt volko
men gedetailleerd en geheel volgens de ge
bruiken van de praktijk afgewerkt. In het 
tweede studiejaar, wordt het accent verlegd 
naar de technische vakken, teneinde de leer
lingen v66r te bereiden voor het practisch 
leerjaar. 

In de werkplaats heeft hij geleerd de eerste 
handgrepen van hout-, respectievelijk metaal-

. bewerking en heeft hij zich enigszins vertrouwd 
gemaakt met de materiaaleigenschappen en de 
werking der hout- of metaalbewerkingsma
chines, waarbij echter niet.verwacht mag wor
den dat de M. T. S.-leerlingen zich tot volsla
gen handwerkslieden hebben ontwikkeld. Dit 
is niet alleen onmogelijk, maar ook overbodig. 
De bedoeling van de werkplaatsoefeningen is 
slechts om de leerlingen ontvankelijk te ma
ken voor het praktijkjaar. 

Het is begrijpelijk, dat bij de plaatsing in 
het praktijkjaar niet elke leerling g~tn'tlik kan 
maken van eigen relaties. In dergelijke geval
len treedt de school bemiddelend op, daarbij 
een goede steun vindend in de zeer tegemoetko
mende houding der verschillende werkgevers. 
Evenzeer is het begrijpelijk, dat rekening ge
houden moet worden met de afdeling, waarin 
de leerling is ondergebracht. Zo zal b.v. de a.s. 
bouwkundige zijn practisch leerjaar volbren
gen als leerling-timmerman op een flink bouw
werk, gedeeltelijk werkzaam als adjunct-op
zichter tekenaar, zo mogelijk, onder directe 
leiding, als hulp van een opzichter of uitvoer
der. 

De a.s. Werktuigbouwkundige zal deze tijd 
in hoofdzaak doorbrengen als werkman in een 
machinefabriek, bij voorkeur zal hij achtereen
volgens in enige afdelingen van de fabriek 

,zaam zijn. De directeur der school houdt een 
nauwlettende controle op dat praktijkjaar. 
Tijdlijsten, praktijkverslagen, grafieken, tabel
len e.d. zullen onder meer moeten aantonen, 
wat de leerling in dat tijdperk gedaan heeft. 
Terugkomend op de school zijn de ogen van 
de leerling nu veel meer geopend, het inzicht 
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is verbreed en verdiept, de geest meer critisch. 
Het spreekt vanzelf dat thans de va:kstudie ge
heel op de voorgrond treedt. Liepen in het le 
en 2e studiejaar sommige afdelingen geheel 
of ten dele samen, zoals de bouwkunde met de 
weg- en waterbouwkunde, of d~ werktuigbouw
kunde met de electrotechniek of om een laat
ste voorbeeld te noemen: de physische tech
niek met de chemische techniek, in het laat
ste of 4e leerjaar gaat het geheel om het eind
doel n.l. de vorr.aing van de middelbaar-tech
nicus overeenkomstig de gekozen studierich
ting, gesanctionneerd door het einddiploma. 

Zo leidt de afdeling Bouwkunde op tot bouw
kundige, opzichter, tekenaar, aannemer, uit
voerder, ook tot bouwkundig ambtenaar in 
dienst van Rijk en gemeenten. 

\Veg- en Waterbouwkunde. 

Deze afd~1~ng leidt · op tot opzichter, teke
naar oi · itvoi:;rder bij waterstaats- en andere 
openbaL'P, werken, tot techillisch ambtenaar bij . 
Rijks- en Provinciale Waterstaat, bij gemeen
ten, waterschap·pen en .polders, spoor en tram
wegen, tot opz1chter-tekenaar of mtvoerder bij 
grote aannemersfirma's, betonmaatschappijen 
enz. 

Werktuigbouwkunde. 

Deze afdeling heeft tot taak, op te leiden tot 
werktuigbouwkundige, bedrijfsleider, construc
teur technisch ambtenaar in velerlei fabrie
ken, bedrijven en openbare diensten. Ook zij, 
die naderhand aan het hoofd van de een of 
andere industriele onderneming zullen komen, 
kunnen met voordeel van deze opleiding ge
bruik maken. 

Electrotechniek. 

De gediplomeerde electrotechnici kunnen 
plaats vinden als beambte op electrotechni
sche-, radiotechnische- en gloeilampenfabrie
ken, in centrales en bij de grote stroomver
koopbedrijven, op installatie-bureaux, als elec
trotechnisch ;:imbtenaar bij de P.T.T., enz. 

Scheepsbouwlmnde. 

De door de M. T. S. gediplomeerde scheeps
bouwkundigen komen in aanmerking voor 
plaatsing als scheepstekenaar of bedrijfsas
sistent bij werven, rederijen, classificatie-bu
reaux en surveyors. 

Vliegtuigbouwkunde. 

De opleiding tot vliegtuigbouwkundige 
tracht te voorzien in de behoefte aan goed op
geleide technici voor de volgende betrek
kingen: Tekenaar en constructeur bij vlieg
tuigfabrieken en in de constructiebureaux van 
Juchtvaartbedrijven voor het ontwerpen en 
berekenen van V'liegtuigen en van mechanische 
installaties; grondwerktuigkundige bij de 
luchtvaartbedrijven. 

Chemische techniek. 

De chemische technici komen in aanmerking 
voor scheikundige bij alle technologische be
drijven en tevens bij die fabrieken, die beschik
ken ov~r een eigen laboratorium tot onderzoek 
en controle van eigen producten. Voorts kun
nen zij te werk gesteld worden bij de diverse 
Rijks-. en Gemeente-stations. 

Suiikertechniek. 

Hoewel de beetwortelsuikerfabrieken in Ne
derland gaarne gebruik maken van de dien
sten der afgestudeerden van deze afdeling, 
ligt toch het zwaartepunt van hun werkzaam
heden bij de suikerfabrieken in Iil.die. 

Als chemiker tewerkgesteld hopen zij via 
den weg fabrikatiechef, tuinemployee en le 
geemployeerde administrateur · te worden. 

TOELATING EN TOELATINGSEISEN. 

Tot het le studiejaar worden zondez· examen 
toegelaten: 

1. zij, die onvoorwaardelijk zijn overgega_an 
naar de vierde klasse van een o"pen'bare 
hogere burgerschool met 5-jarige cursus, 
welke het leerplan volgt, bedoeld in arti
kel 20 der M.0.-wet, of van een krachtens 
artilrnl 45 tredecies aa'ngewezen bijzondere 
hogere burgerschool (z.g.n. hogere pur
gerscholen B. met 5-jadge cursus), of 
naar een daarmede overeenk•omende •klas
sen ·van de bovenbouw H. B. S. van een 
lyceum, voor zover deze scholen gerech
tigd zijn zelf het eindexamen af te nemen, 
mits hun overgangsrapport voldoende cij
fers (ten minste 6) toont voor wiskunde 
( gemiddeld) en voor natuurkunde. 

2. zij, die met voldoende cijfers (ten minste 
6) voor wiskunde (gemiddeld) en natuur
kunde onvoorwaardelijk zijn overgegaan 
naar de 4e klasse van een H.B.S. A. (mits 
het nieuwe leerplan 3 jaren is .gevolgd), 
of naar de 5e klasse der B-afdeling van 
een gymnasium. 

3. zij, die een der erkende M.U.L.O. B. di
p'loma's bezitten met voldoende cijfers 
(ten minste 6) voor wiskunde (gemid
deld) en natuurkunde, en (gemiddeld 6) 
voor de talen. 

4. zij, die voldaan hebben aan het toelatings
examen. 

De sub 1, 2, 3 bedoelde bewijsstukken mogen 
niet ouder zijn dan 27 maanden. 

Tot het 2e studiejaar kunnen toegelaten 
worden de bezitters van een diploma H.B.S. 
!5-j. cursus of Gymnasium B. met een goede 
cijferlijst. 

Jongelieden, in het bezit van het einddiplo
ma van een hogere burgerschool met 5-jar.igen 
cursus B., die op grond van hun studiegar..g 
en van de examenpuntenlijst daartoe door den 
directeur der middelbare technische school ge
schikt geoordeeld worden, kunnen zonder 
examen tot het 2e studiejaar worden toege
laten bij tijdige aanmelding en voor zover er 
plaatsen beschikbaar zijn. 

Jongelieden, in het bezit van een eindiploma 
van een gymnasium B., kunnen met een daar
voor voldoende puntenlijst, en onder voorwaar
de, dat voldoende extralessen zijn genomen 
voor Beschrijvende Meetkunde, eveneens tot 
het tweede stud.iejaar worden toegelaten. De 
eindexamenpuntenlijst moet voor deze candi
daten tenminste het cijfer 6 aanwijzen voor 
wiskunde en natuurkunde. Voldoet de eind
examenpuntenlijst niet aan deze eis, dan kan 
voor de toelating ter beoordeling van de Direc
teur alsnog het gemiddelde genomen worden 
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van de rapportcijfers in het laatste studiejaar 
en van de eindexamenpuntenlijst, welk ge
middeld cijfer alsdan tenminste 6 nioet zijn. 
Voor candidaten met einddiploma H.B.S. 5-j. 

·c. of Gymnasium B., blijft ook het overgangs
rapport van de 3e naar de 4e klasse resp. 4e 
en 5e klasse als basis voor de toelating tot 
het eerste jaar gelden, met dien verstande. dat 
rapportcijfers van de laatste klasse in aanmer
king kunnen worden genomen. Behalve boven
genoemde bezitters van een einddiploma H.B.S. 
5-j. c. of Gymnasium B. kunnen in bijzonder 
gevallen op proef tot een hoger studiejaar 
worden toeg,elaten, candidaten ui~ overeen
komstige groepen van andere Middel'bare Tech
nische Scholen. 

Ook kunnen bij uitzondering, met goedvin
den van het Bestuur, andere candidaten, wier 
antecedenten de toelating tot hoger studiejaar 
wettigen, voorwaardelijk worden toegelaten 
tot het 2e of 3e studiejaar, mits aangenomen 

· kan worden, dat de candidaat voldoet aan de 
eisen van toelating en aan die va ... de betref-
fende overgangsexamens. -

(Iemand, in het bezit van een diplo:rna 
H. B. S. 3-jarige cursus moe1;. vol~ns de ge
wijzigde toelating toelatingsexamen doen. 
Red.) 

TOELATING VAN ABITURIENTEN J1ER 
OPENBARE TECHNISCHE SCHOLEN 

IN NED.-INDIE. 
Ter beoordeling van de directeur kunnen in 

bijzondere ·gevallen afgestudeerden van Open
bare technische 1soholen met 5-j. c. in Neder
landsch-Indie met een voldoende eindexamen
puntenlijst op proef tot ·het 2e studiejaar wor
den toegelaten, na een voldoend examen in 
Duits, en onder voorwaarde, <lat extra-lessen 
genomen zijn in natuur- en scheikunde. De 
eindexamenpuntenlijst moet voor deze candi
daten ten minste het cijfer 6 aanwijzen als 
gemiddeld cijfer voor elk der groepen A t/m D 
van het normaal-programma der Commissie 
M. T. 0. 1932, voor zover deze vakker, daarin 
opgenomen, ·ook voorkomen in de Indische leer
plannen. De beoordeling of deze leerlingen 
definitief tot het 2e studiejaar zullen warden 
toegelaten, geschiedt op grond van de Tesul
taten, bij het Kerstrapport verkregen, waarbij 
terugplaatsing naar het le studiejaar kan 
volgen. 

TOELATINGSEXAMENS. 

Tot het toelatingsexamen worden toegelaten 
zij, 

1. die v66r 1 Juli bij de desbetreff~nde 
school zich hebben laten inschrijven door 
middel van een inschrijvingsformulier (op aan
vrage te verkrijgen); 

2. die zich behoorlij'k hebben voo:r:bere1d 
op de foelatingsexameneisen. 

Deze exameneisen zijn afhankelijk van de 
v66ropleiding. 

Er wordL onderscheid gemaakt tussen de 
overwegend theoretisch oipgeleiden (0. Th. O's) 
en de overwegend practisch opgeleiden (0. Pr. 
O's). Tot de eerste groep behoren b.v. zij, die 
een M. U. L. 0. of H. B. S. opleiding niet 

van Wijdenes, Harlaar en Herreilers, aanbevolen door 
Prof. Boomstra, te Baadoeng. 
Adres Jae. Obrechtstraat 88, Amsterdam Zuid. 
In 1937, 1938 en 1939 van de Ti geslaagden voor »:. I 25 
van deze cursus; bovendien in 1939 voor K. V. 3 van de 8. 

Schriftelijke lessen tot opleiding voor de Indische en 
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hebben voltooid, terwijl tot de 0. Pr. O's war
den gerekend zij, die een lagere nijverheids
school hebben bezocht of ~eheel uit de praktijk 
zijn voortgekomen. In beide gevallen meet 
langs particuliene weg opleiding plaats vinden 
voor ·het toelating•sexamen. Deelneming aan 
het toelatingsexamen wordt niet toegestaan 
~an d~ngene, die voor het laatste hieraan voor
afgaand examen, als bedoeld 1, 2 of 3, der toe
lating, niet geslaagrd: is, tenzij hij lbij dat exa
men vol<!oende cijfer·s heeft verkregen voor 
ten minste twee van de vakken: algebra, meet
kunde en natuurkunde en twee van de vakken: 
Nederl°!ndsch, Frans, Engels en Duits. 

EXAMENEISEN VOOR DE 0. Pr. O's. 

a. Het volledig toeiatingsexamen voor jonge
I:eden met voldoende .practische vooropleiding, 
v2rkregen op een lagere nijverheidsdagschool, 
een bouwwerk, werkplaats of fabriek, omvat: 

"' 
1. Rekenkunde. 

Als -voor de de 0 . Th. 0. 

~ Algebra. 
A+s minimu!1J.-eis wordt gesteld: 
De hcofdbewerkingen met algebra1sche vor

men; merkwaardige producten en quotienten; 
ontbinding in factoren; ·vergelijkingen van de 
eerste graad met ee.n of :meer onbekenden; her
leiding van eenvoudige wortelvormen; eenvou 
dige vier kan tsvergelijkingen. 

Vraags tukken. 

3. Plan4metrie. 

Als minimum-eis wordt geste1d; 
De voornaamste eigenschappen van de 

vlakke figuren tot de ci!'kel; constructie~ en 
meetkundige .piaatsen. 

Vraagstukken. 

4. N atuurkunde. 

Als voor de 0. Th. 0. 

5. Nederlands. 

Het lezen en verklaren van eenvoudig proza ; 
de voornaamste regels van de spraakkunst ; 
het maken ·van een dictee zonder grove taal
iouten. 

6. Aardrijkskunde. 
(fl 

Als voor td:e 0. Th. 0. 

• 7. Vakkennis. 

Enige elementaire kennis van de theorie van 
het vak en enige kennis van de eigenschappen 
van de voornaamste materialen. 

8. H andtekenen. 

Als voor de 0 . Th. 0. 

fl. Vaktekenen. 

Voor candidaten 0 . Pr. O. voor de afdelingen 
W.erktuigbouwk!unde of Electrotechniek: 

Het naar het voorwerp zelf opmeten. en .in 
tekening brengen van een eenvoudig onde.ndeel, 
bijv. een kraan, afsluiter, kussenblo·k, schake-

1"1 laal', hoornbliksemafleider, enz. 

b. Gedeeltelijke vrijstelling. 
Aan de candidaten 0. Pr. 0., in hel bijzonder 

aan bezitters van het eindgetuigschrift ener 
lagere Nijverheidsdagschool wordt, ter beoor
deling van ·den Directeur der Middelbare Tech
nisc':'le School, voor het vak 7, op grand van 
overgelegde schoolraipporten en voor de vakken 
8 en 9 op grand van gewaarmerkte tekeningen, 
vrijstelling van het toelatingsexamen verleend. 

.EXAMENEISEN VOOR DE 0. TH. O's. 

a. Het volledig toelatingsexamen voor 
jongelieden met overwegend theoretische voor
opleiding omvat: 

1. Rekenkundc. 

De hoofdbewerkingen en bet becijferen met 
geheie en gebroken getallen; kenmerken van 
deelbaarheid; grootste gemene deler en kle.in
ste gemene veelvoud; evenredigheden en even
redige afhankelijkheid; vierkantsworte.ltrek
·king. 

Vraagstiukken. 
Op vaardigheid in het nauwkeurig cijferen 

wordt bijzonder gelet. 

2. Algebra. 

De hoofdbewerkingen met algebra1sche vor
men; merkwaardige !producten en quotienten; 
ontbinding in factoren; vergeiijk.ingen van de 
eerste g·raaidt- met een of meer onbekenden; her
leidfng van wortelvormen; vierkantsvergelij
kingen; gebrnken en negatieve exponen ten; 
logarithmen; reken- en meetkundige reeksen; 
enkelvoudige en samengestelde interestreke
ning. 

Vraagstukken. 

3. Planimetrie. 

De voornaamste eigenschappen van de 
vlakke figuren tot en met de cirkel; om-, .in- en 
aangeschreven cirkels van driehoeken; vier
_hoeken om en in de cirkel; rege1matigie veel
·hoeken; omtrek en oppervlakte ' van de cirkel; 
constructies en meetkundige plaatsen. 

Vraagstukken. 

4. Natuurkunde. 
Kennis van de algemene eigenschappen van 

lichamen; eenparige en eenparige versnelde en 
vertraagde rechtlijnige beweging; samenstel· 
ling en ontbind.ing van krachten in het :platle 
vla:k; kracht, massa, versnelling; zwaarte
kracht; arbeid en arbeidsvermogen; soortelijk 
gewicht, evenwicht van vloeistoffen en gas.sen; 
barometers en manometers; wet van Boyle; 
wet van Berthollet; luchtpomp zonder schade
lij-ke ruimte; me ten van temperaturen; ui t~ 
zetting van vaste stoffen en vloeistoffen. 

Vraagstukken. 

5. Nederlands. 
Vaardigheid in het lezen en verklaren van 

niet te moeilijke proza; de voornaamste regels 
van de spraakkunst; ontleding van de samen
gestelde zin; het maken van een ops tel of 
dictee. 

6, 7 en 8. Frans, Duits en Engels. 
De voornaamste taalregels; vertaling van 

eenvoudig proza uit die talen in het Nederlands 
en omgekeerd. 

9. Aardrijkskunde. 
Nederland; Nederlandsch Oost- en West

Indie, enige kennis van de werelddelen. 

10. Handtekenen. 
Vaardigheid in het schelsen van eenvoudige 

voorwerpen of in ·het tekenen naar plaat, ter 
keuze van de 0andidaat. 

b. Gedeeltelijke vrijstelling. 
Aan candidaten 0. Th. 0. •kan, ter beoorde

ling van den d.irecteur der middelbare techni
sche school, voor enig vak, 1 tot en met 9 
genoemd>, cip grand van een voldoend cijfer in 
dat vak op overgelegde diploma's, schoolrap
porten of examencijferlijsten, of voor zover 
vak 10 betreft, van gewaarmerkte tekeningen, 
vrijstelling van het toelatingsexa:men warden 
verleend. 

Bez.ilters van het eindgetuigschrift van een 
lagere Nijverheidsdagschocl zijn vrijgesteld 
van het examen in de rpractijk van de metaal
'bewerking. 
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Cand~daten afkomstig van de Electroteclmi
sche School te Amsterdam, of van een der 
Openbare Technische dagscholen in Batavia, 
Bandoeng, Semarang, Soerabaja, Djocjakarta, 
die hun diploma behaald hebben met voldoende 
cijfers voor wiskunde, natuurkunde en tekenen, 
warden, ter beoordeling van den Directeur, 
zonder examen als 0. Pr. 0. toegelaten. 

Voldoet de cijferlijst van hun diploma niet 
aan deze voorwaarden, dan :rnoeten zij net toe
latingsexamen voor 0. Pr. 0. afleggen, en kun
nen alleen warden vrijgesteld van de vakken 7, 
8 en 9, overeenkomstig het bepaalde voor be
zilters van het eindgetuigschrift ener lagere 
Nijverhetd.sdagschool in Nederland. 

De aanvang van ·het toelatingsexamen is elk 
jaa1 omstreeks 20 Juli. · 

Het is hier well.icht de plaats nag eens na
drukkelijk naar voren te brengen de volkomen 
geli;j·kwaardigheid van alle Middelbare Techni
sc_he Scholen, zcdat noch in het toelatings
examen, noch· in het verder onderwijs enig 
verschil is. 

De centrale Regelings-Commissie stelt de 
opgaven van ·het toelatingsexamen vast, die 
aan alle scholen op dezelfde data worden voor
gelegd. 

Daarom kunnen de directies der verschillen
de scholen van deze data nie.t afwijken noch 
enige concessies doen betreffende ·de toelatings
eisen in het algemeen. 

Prospectus, Leerplan, Inschrijvingsforrnu
lieren enz. 

Deze kiunnen bij de 'betreffende school wor
den aangevraagd. Het is aan te bevelen dit 
reeds vroegtijdig te doen en niet te wachten, 
totdat de eindexamens 1der diverse v66roplei
dingen zijn aangebroken, aangezien passage
bespreking dan rustiger kan geschieden. De 
toekomstige M. T. S.-er ·kan dan eerst enige 
weken jn Holland acclimatiseren. 

Toezending der cijferlijsten per luchtmail 
verdient aanbeveling. 

Schooigald. 
De schoolge:dregeling van de scholen ver

schillen enigszins. 
Als regel kan beschouw;d warden f 150.

per studiejaar bij een .inkomen van f 4000.
en hoger. Bij lagere inkomens kan door het 
S'choolbestuur een reductie gegeven warden op 
dit schoolgeld, indien tijdig een daartoe strek
kend verzoek gedaan wordt, onder overlegging 
van de bewijsstukken omtrent het inkomen. 

Onkosten, Leernviddelen en Laboratoria. 
De lijst van leermiddelen omvat niet alleen 

de boekenlijst doch oak de benodigde gereed
schap:pen, materialen, laboratoriumjassen, 
werkkleding e.d. De totale kosten bedragen 
hiervan voor ·het le studJejaar f 80.- a 
f 100.-, voor de volgende studiejaren -+

/ 50.-. 
Tekenpapier meet extra betaald warden, 

terwijl verbl"uikte chemicalien voor de afdeling 
der Chemische Techniek natuurlijk eveneens 
vergoed moeten warden. 

Plaatsing~mogelijkheden van den Middelbaar 
'l'echnicus. 

De Mid.delbaar technicus voorziet in een 
behoefte. De tcchniek breidt zich voordurer..d 
uit en vraagt naast geed geschoolde arbeiders 
steeds meer theoretisch geschoolde technici. 

Vooral de .middelgrote bedrijven en de kleine 
fabrieken richten zich ook al uit fina.ncieele 
overwegingen tot de mi·ddelbare technici. Som
mi_se scholen met jarenlange ervaring hebben 
hun leerlingen op zien klimmen tot velerlei 
belangrijke en leidende posities. 

De industrieen en fabrieken weten lang
zamerhand welke goede •krachten de M.T.S.'en 
afleveren en wenden zich tegen de tijd der 
eindexamens tot de schooldirecties cm zich 
tijdig van goede ·krachten te verzekeren. 
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• 
H et behalen van een 2e diploma. 

Soros is het bezit van een 2e diploma ge
wenscht b.v. werktuigbouwktunde met electro
techniek of vliegtuigbouwkunde, aangezien in 
meerdere bedrijven beide richtingen door 
elkaar vloe:en. Zo vragen kleine :gemeenten 
voor de vervulling van functies bij gemeente
bedrijven een combinatie van de diploma's 
bouwkunde met weg- en waterbouwkunde. 
Daarom is de magelijkheid geopend in het bezit 
van ee~ 2e diploma te gera·ken. Daartoe moet 
na het behalen van het einddip1oma nog min
stens een jaar in ·het bedrijfsleven doorgebracht 
warden, &us niet meer als volontair, zoals bij 

het tussentijdse [practijkjaar. 
Bij vroegtijdige aanmelding ikan de leerling 

dan o.pnieuw geplaatst warden, hetzij in ·het 2e, 
hetzij in het 3e studiejaar. 

Ad!ressen voor kamers, pensions, internaten 
enz. 

Hoewel het niet tot de eigenlijke taak van 
den directeur der school behoort, zal bij een 
vroeo-tiidio- verzoeik tech meestal wel op zijn 0 u 0 

hulp en bemidd.eling gerekend kunnen warden 
en zal hij gaarne adviezen geven, daar hij 
uiteraard ervaring in deze aangelegenheid 
hieeft opgedaan. 

~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-~~~--~~~~~~------

Naam der School 

Middelbare • ... echnische 
School ,,Amsterdam". 

Midde~bare Technische 
School voor Bouwkunde. 

Middelbare Tec1mische 
Schoo!. 

Ac. v. Beeld. Krunsten. 

Middelbare Technische 
School. 

Mi·ddelbare Technische 
School. 

Middelbare Technische 
School. 

Middelbare Technische 
School. 

Middelbare Technische 
School. 

Ac. v, Beeld. Kunsten en 
'l'echn. Wetenschappen. 

Middelbare Technische 
School voor Bouwkunde. 

Afdelingen, waarvoor de 

school opleidt 

W er ktuig bou wkunde. 
Electrotechniek. 
Chemische Teohniek. 
Suikertechniek. 

Bouwkunde. 
Weg- en Waterbouwkunde. 

We"'- en Waterbouwkunde. 
We;ktuigbouwkunde. 
Electratechniek. 
Scheepsbouwkunde. 
Chemische Technie<k. 
Suikertechniek. 
Physische Techniek. 

Bouwkunde. 

Bouwkunde. 
Weg- en Waterbouwkunde. 
Werktuigbouwkunde. 
Electrotechniek. 

Bouwkunde. 
Weg- en Waterbouwkunde. 
Wevktuigbouwkunde. 
Electro techniek. 
Scheepsbouwkunde. 
Vliegtuigkund-e. 

Bouwkunde. 
Wevktuigbouwkunde. 
Electrotechniek. 
Chemis.che Technie<k. 

Bouwkunde. 
Wevktmigbouwkunde. 
Electrotechniek. 

Bouwkunde. 
Weg- en Waterbouwkunde. 
Wel'ktmigbouwkunde. 
Electrotechniek. 

Bouwkunde. 
Weo-- en Waterbouwkunde. 

i> • 
Electrotechniek. 

Bouwkunde. 
Weg- en Waterbouwkunde. 

Dit zijn de erkende M. T. S.- en. (Red). 

Adres van 'de school 

' 
Plantaige Muidergracht 14, 
Amsterdam. 

Dongestraat 12, 
Amsterdam. 

Oranjelaan, Dordrecht. 

Princessegracht 4, 
's-Gravenhage. 

P . Dr.iessenstraat 3, 
Groningen. 

Kleverparkweg 181, 
Haarlem. 

Lindeplein, Heerlen. 

Duhamelplein, 
's-Hertogenbosch. 

Molenstraat 6, 
Leeuwarden. 

Lijnbaanstraat 55, 
Rotterdaim. 

. V ondellaan 2, 
Utrecht. 

INSTELLING BRUGKLASSE. 

Aansluiting gevend op de Chemisch Tech
nische opleicling van de K. E. S. te Soerabaia. 

In het schrijven van de Inspectie van het 
Technisch onderwijs aan de Directeuren der 
H. B. S.-en, Technische- en Muloscholen lezen 
wij het volgende: 

,,Bijzondere tijdsomstandigheden beletten 
momenteel vele ouders hun kinderen een bij-

zondere (vak) opleiding in Holland te geven. 
O.m. wordt hier gedacht aan de opleiding voor 
Chemische Techniek aan de Middelbare Tech
nische Scholen te Dordrecht en Amsterdam, 
wier afgestudeerden, gelijk bekend mag wor
den verondersteld, tot een groot aantal werk
zaam zijn in de Suikerindustrie hier te lande 
en we! als chemiker of tuinemploye. 

Teneinde aan de bezwaren van het naar Hol
land zenden tegemoet te komen, zal bij wijze 

van proef met ingang van 1 Augustus a.s. aan 
de K(oningin) E(mma) S(chool) te Soerabaia 
een brugklasse worden gevormd, waarin jonge
lieden met einddiploma 3-jarige H. B. S. of 
Mulo-B, dan wel overgegaan naar de 4de . (of 
5de) klasse ener H. B. S.-5, in een jaar tijd 
een algemeen technische opleiding krijgen, 
welke hun in staat stelt de aansluitende 2-jb. 
rige studie voor ,,Technisch Scheikundlge" op 
de K E. S. te volgen. 

Voor zover nodig moge er verde.r op wor 
den gewez2n, dat de afgestudeerden der even 
bedoelde K. E. S.-opleiding in de Suikerindus 
trie, al~mede andere che~~sche bedrij_ven .~aar 
ne gebruikte krachten Z!Jn, voo~ w1e bIJ ge 
bleken geschiktheid zeer behoorlijkev bestaans 
mogelijkheden geboden worden. 

Hierbij ware te bedenken, dat i. v.m. de ge 
stadige voorschrijding der industrialisatie hier 
te la "lde e ~n tocnemende vraag te verwachten 
val t naar alle. lei middelbare technici en niet 
in- het mi:i.st naar h.b. ,,Technisch Scheikundi 
gen". 

Aan de Directeuren van bovengenoemde 
scholen wordt verzocht voor elke candidaat' . ,. 
een formulier in te vullen en dit voor 10 Mei 
a.s. bij de Inspectie van het Techn·. Ond. in 
te zenden. 

Deze brugklasse zal uit hoogstens 20 a 24 
leerlingen bestaan 

Aan de hand van de gegevens op het formu
lier zal door de Inspectie in overleg met het 
Departement worden u~tgemaakt, wie zullen 
toegelaten worden. 

Macht het aantal aanvragen te groot· zijn, 
dan zal een schifting - vermoedelijk een mon
deling onderzoek - plaats liebben. 

TECHNISCHE HOGESCHOOL -
BANDOENG. 

Opleiding voor Civiel Ingenieut. 

De inschrijving voor de nieuwe cursus 
1940/1941, voor de studie van civiel-ingenieur, 
is gesteld op elken werkdag gedurende de 
maand Juli 1940, des morgens van 10 Lt 11 
uur, ten kantore van den Secretaris der Tech
nische Hogeschool. 

:Voor d~ inschrijving als ,,gewoon" inge
schreven moet men overleggen: 
1. Geboorteakte of akte van bekendheid; 
2. Getuigschrift (met cijferlijst) eindexa

men H. B. S. (5 jr.), A. M. S. (wis- en 
natuurkundige afdeling), of daarmede ge
lijkgeste1'd diploma, o.a. einddiploma Ly
ceum (Afdeling H. B. s.; of Gymnasium 
B.; 

3. Pas-foto in duplo (formaat 3 lf'l X 411zcm) 
ten behoeve van een uit te reiken inschrij
vings- tevens legitimatie-bewijs. 

'Bij de inschrijving dient gelijktijdig te w~r
den ges tort: 
a. een bedrag van f 300.- voor collegegeld 

(1 jaar); 
b. een bedrag van f 25.- voor de verstrek

king van onderwijsbenodigheden, c.q. col
legeaantekeningen (1 jaar). 

In bijzonder gevallen, ter beoordeling van 
den Voorzitter der Faculteit, kan worden toe· 
gestaan bet college-geld in ten hoogste vier 
gelijke termijnen (bij vooruitbetaling) te vol~ 
doen: 

Het sub b. genoemd bedrag van f 25.- is 
voor elk nieuw studiejaar bij vooruitbetaling 
versch uldigd. 

De aanvang van den ciusus 1940/1941 is 
vastgesteld op: Maandag, 5 Augustus 1940. 

N.B. De ervaring heeft geleerd, dat de studie 
aan de Technische Hogeschool meerma
len wordt ondernomen door abiturienten, 
die slechts zeer matige cijfers voor de 
c ~n•e vakken hebben. 
\7aar dil vrijwel altijd op een misluk-
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king. uitloopt, wordt aan zulke candida
ten in hun eigen belang aangeraden, een 
andere studierichting te kiezen dan die 
van ingenieur. 

3 jarige cursus. 
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d) Jaarboeik en programma der R. K. Cen
trale Kweekschool H. I. S. en H. C. S. te 
Moentilan 1940. 

V:oor eventueel gewenste nadere inlichtingen 
o.a. ten aanzien vah de eventuele betaling van 
het collegegeld per kwartaal, zich tijdig te wen
dei.i tot den Secretaris der Techrtische Hoge
school. " 

5. Bij het Bodemkundig Instituut van het 
Algemeen Proefstation voor de Land
bouw te Buitenzorg bestaat gelegenheid 
tot plaatsing in tijdelijke dienst van 
enige bodemkundige ambtenaren. 
Aanstellingseisen: het bezit van het Mu
lo-einddiploma, gevolgd door een drie of 
meer-jarige, voor de betrokken func
tie geeigende middelbare vakopleiding, 
zomede ervaring en de geschiktheid tot 
zelfstandig optreden en leiding geven aan 
ondergeschikt personeel. (Behalve abitu
rienten ener Midd. Landbouwschool met 
speciale aanvullende cursussen voor de 
Indische cultures, komen ook - voor een 
der plaatsen - in aanmerking abiturien
ten ener M. T. s.; afdeling scheikundige 
technologie). Sollicitaties ( ongezegeld) 
inet volledige inlichtingen te richten aan 
het Hoofd van het Bodemkundig Instituut 
te Buitenzorg. 

Nederland. 
a) Prospectus der Gemeentelijke Zeevaart

school met internaat te Groningen. 
b) Prospectus der · Rijkskweekschool voor 

onderwijzers en onderwijzeressen te Den. 
Haag. Koningin Emmakade, 36. 

KORTE MEDEDELINGEN. c) Jaarboek en gids der Universiteit van 
1. Toelati~sexamen voor de tweede en ho

gere klassen der H. B. S., Lyceum, A. M. S. 
en '!Qchnische school in 1940. 
Aanmeldil}e ·bij den Directeur (Rector) 
der betro.Klken school v66r 1 Mei 1940. 
Exameftgeld voor H. B. S., Lyceum A 
A. M. S. f 10.-; voor de Techn. School 

A'dam 1939-'40. 
d)' Gids der Universiteit te Leiden 1939-'40. 
e) idem te Groningen 1939-'40. 
f) idem R. K. Universiteit te Nijmegen. 

1939-'40. 
g) Programma der Landbouwhogeschool te 

Wageningen 1939-'40. 

2. 

0 

3. 

4. 

f 5.-. 
Het onderwijs aan de ongesubsidieerde, 
particuliere opleidingsschool voor onder-
wijzeressen bij het Nijverheids"Onderwijs te 
Soerabaia, uitgaande van de Veren1ging 
,,De Soerabajasche Huishoud- en Indu
strieschool" aldaar is met ingarig van 1 
Apri~' 194;4l tot wederopzeggens gelijk-
waardig ve1·klaard aan het onderwijs aan 

ltie Gouvernements Opleidingsschool voor 
on~erwijzere~en in de Huishoudelijke vak
ken te Batavia-C. 
Met ingang van 1 Aug. a.s. zal aan de Gou
vernements A. M. S. te Semarang een pa-
rallel klas worden gevormd met het l~er
plan van een 2 jari!ge Midderbare·Handels
school. 
Met ingang van 1 Aug. a.s. zal aan het 
Gouvernements Lyceum te Malang een 
parallel 2e klas en bij voldoende deelna
me ooQ een parallel 3e klas worden ge
vormd met het leerplan ener H. B. S. met 

' . 
schriftelijke opleidiog 

6. Uit de pers vernamen we, dat met 1 Aug. 
a.s. aan de onderwijsinrichting van de 
C. A. S. te Batavia-C. een Midd. Meisjes
school zal worden verbonden. 

7. Op 1 Aug. a.s. zal te Soerabaja de nieuwe 
R. K. H. B. S. geopend worden met een 
eerste en tweede klas. De Weleerw. heer 
Rolkens, leraar aan het Bisschoppelijk 
College te Roermond is tot Directeur be
noemd. 

INGEZONDEN. 
lndie: 

a) Prospectus Zeevaartschool te Soera'baja. 
b) Prospectus Electrotechn. School, (tot 15 

Juli a.s. Djagamonjet 2; daarna Salakweg 
33 .. Batavia-C.). 

c) Prospectus R. K. Internaat ,,St. Louis" te 
Ambarawa. 

Abonnementen genoteerd: 
D. L. te M.; H. M. P. te sf. N.; K. S. te 

B.-C.; Mevr. B. te B.-C.; M. S. R. te K.; 
H. A. R. t~ A; E. A. W. te B; J. M. M. te 
B; E. Z. te B; P. te S; R. B. S. te M; 
F. H. S. te K.-S; W. P. E. d. M. te B.-C; 
W. M. te Mr. C.; 0. K. te K; J. C. R te D.; 
J. W. te T.-P; C. 0. M. B. te B; R. K. H. I. S, 
te P.-S; R.R. B. Ate D; Mevr. D.-W. te B-C; 
H. J. Th. C. te P.; K. te C; Mevr. B. te S; 
D.S. B. te P; M. J. v. Z te L.; F. G. P. te B.; 
R. te K; R. B. L. te B.-C; S. d. L. te B-C; 
F. W. E. te B.-C; G. S. J. v. B. te B. (Holland); 
H. v. B 1:e N. (Holland); K. S. Y. te S; en 
G. v. D. te S. 

Bijdragen ontvangen van: 
E. Z. U te B.-C. f 15.- over Feb., Mrt., Ap

ril 1940; E. Br. te B.~C. f 6.- over Feb. Mrt. 
April 1940; I. B. te B. f 7.50 over Feb. Mrt. en 
April 1940; E. Z. te L. f 5.-; afd. Makassar 
f 2.25; afd. Malang f 10.-. 

HOOFDAKTE. 
STENOGRAFIE
MACHINESCHRIJVEN 

steno ( volledig) 

machioeschrijven 
I 

(all1:en theorie) 
STUDIE OP KATHOLIEKE GRONDSLAG VERZORGT PETRUS CANISIUS. 
Volledige cursus ~ Ook aparte vakken b. v. 

11 

MU L 0 - BEVOEGDHEID 

J.A. SCHNAAR 
stenograaf Volksraad en Leraar G. M. H. S. 
Batavia-C.-Laao Canoe 32-Tel. WI. 408 

Repetitie cursus f 45.- Nederlands f 12.- perjaar 
Snelcursus ·per jaar Ned.+ Opvoedk. f22.- perjaar · 
Gratis- INPAK op aanvraag beschikbaar I 
HATERTSEWEG 55. NIJMEGEN. 

I Schriftelijke opleiding : F r a n s, D u i t s e n E n g e I s. 

Correc:toren: 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 Oirectie: Tanah- Njonja I Batavia-Centrum. 

=----·-· _____ v_A __ c_A_N __ T ________ -=, I 
----·------------------------.... --"'"'! ---------.... ----------------------------------..! 

I 

TECHNISCH INSTITUUT 

THEORIE EN PRAKTIJK 
opgericht 1923 gevestigd te Bandoeng 

SCHRIFTELIJKE 
IN TECHNISCHE 

LESSEN 
VAKKEN 

Alie leervakken voor den bouwkundige. 

0 p I e id in g v o or de architect-examen s. 

V RA AG T GRATIS P Rt0 S PE CT US EN IN LICHT INGE N. 
RioUWSTRAA T 1 24 BANDOENG. 

I l U S T ( R S F D A N C I S C AN ( S S ( N. 
Bodjong 159 SEMARANG. 

Frobelschool. 

Gem. Eur. Lagere School 

Eur. K weekschool. 

Bovenbouw H. I. C. K. 

Aanmeldingen voor Eur. Kw. en H. I. C. K. v66r 18 Juni. I 
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,,B~ 
HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILIALEN: MATRAMANWEG 167, MEESTER-C. 

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

Stenografie tt Groote H, Nederlands en Moderne T alen. 
Machineschrijven, T alen, Handelscorrespondentie, Boekhouden. 

Reclame- T ekenen, Boomzaken. 

. 

TECHNISCHE MIDDELBARE SCHOOL 
"TECHNICUM" 

In plaats van Uw zoon naar een buitenlands technicum te sturen, kunt U 
hem veel beter de T. M. S. Technicum, opgericht in 1903, te Rotterdam 
Eendrachtsweg 26b, laten bev,eken , alwaar hij een dag- of avondopleiding 
kan volgen; overdag ook praktijk. Opleiding tot arch. of ing. 

Van de Lagere School af duurt de T. M. S. 5 jaar; van de Ambachtsschool 
af 4; van Mulo of H.B.S. 3, drie jaar, •enz . Alie technische faculteitf•n, ook 
Vliegtuigbouw. 

Vraagt programma met namen van de gedelegeerden voor de overgangs- en 
eindexamens, leraren, geslaagde leerlingen, lesroosters, schoolgelden, enz. 

Adj. Directeur: Ir. E. S. Pacejka w.i., Directeur: Ir. B. B. de Regt c. i 

Eendi:achtsweg 26b, Rotterdam. 

HAN D·E LS KENNIS L. 0. Schriftelijke opleiding 

CURSUS~BOS DJOKJA 
W. H. Bos, Leraar Boekh. M. O. Uitv. In!. op aanvraag. 

LAGEBE NIJYE~!El~~!~!~~RGYOOH MEISJES I 
Voor leerlingen, die de lagere· school met vrucht I 
doorloopen hebben. TWEE-JARIGE-CURSUS MET 
GOUVERNEMENTSLEERPLAN en opleiding voor 
het Gouvernemeotsexamen 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. Djaga Monjet 2 - Batavia-C. Tel. 732 WI. 

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

No. 15473B. 

Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BAT A VIA. 
• Opleiding voor Electromonteur (duur 1 Semesters) 

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

Prospectus bij aanvraag gratis. 
Vraagt inlichtingen bij den Directeur. 

AANVANG NIEUWE CURSUS: ~ 1
1 

FEBRUARI 
? AUGUSTUS 

• 

43 -I 76==119 
GESLAAGDEN HOOFDAKTE IN 2JAAR 

.. De Brug'.: is een schitterend opleidingsinstij:izut': 
A. J. v. d. Wiel. 

.. De Brug" is .... . onovertrefbaar." 
G. Visser 

..Neem toch .. De Brug", dan kom 
jeer goedkoop. gemakkelijk en vlug" 

S. Koopmans 

DA AR 0 M, H 0 0 FD A KT EC A N D I D A TE N: 

.. D E B R U G" o o k U W B R U G ! 

Prospecti, aanmelding : 

..H e u v el o or d". R oz en d a a 1 Post "le l p. 
(Nederl) 

GROOT KLOOSTER 
Ratavia-Centrum .t ~dwijk 29 

INTERNAAT EXTERNAAT 

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

Lagere school en Frobelschool 
met filialen Theresia - school aan 
de Theresiakerkweg (Gondan~dia) 

H. C. S. Mariaschool 

De Hoofden der scholen zijn elke Dondero:ig 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. 25-10-'30, No. 42876/E 

EUROPEES INTERNAAT 

Onder leiding der Breeders van Maastricht 

Aan de Mutoschool is VOORKLAS verbonden. 

Tot het internaat kunnen warden toegelaten leerlingen der 

Mula. der Voorklas en van de 7de klasse der Eur. Lag. School. 

Pros p e c t us o p a a n v r a a g. 
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