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De Redactie en Administratie 
van ,,Studievoorlichting" 

van de K.0.B . in 'NedAndie. 

OPLEIDING VOOR HET DIPLOMA 
· OPVOEDKUNDE DER R.K. LEER~ 

·· GANGEN. 

Het Psychologisch~Paedagogisch Instituut 
is een afzonderlijke instelling voor de op~ 
voeding in de ruimste betekenis ( geestelijke 
en lichamelijke opvoeding). Er is gelegen~ 
heid om colleges te volgen in verschillende 
voorname vakken, die allereerst beoef end 
moeten warden bij de studie van de gees~ 
telijke en lichamelijke opvoeding. 

Dit instituut, het eerste in Nederland, is 
van het grootste gewicht voor het R.K. Bij~ 
zonder Onderwijs. De colle·ges van deze 
instelling worden op de eerste plaats gegeven 
ter opleiding van hen, die de Opvoedkunde 
aan de Kweekscholen moeten doceren. Ver~ 
der ten hehoeve van hen, die aan het hoof d 
zullen komen t·e staan van inrichtingen van 
onderwijs van welke aard ook . Ten slotte 
zullen verschillende onderdelen met vrucht 
bestudeerd worden door allen, die, op welke 
wijze ook, betrokken zijn bij de geestelijke 
of lichamelijke opvoeding van anderen : dus 
door priesters, leraren, onderwijzers, jeugd~ 
!eiders, enz. 

Deze opleiding geschiedt voor het offi~ 
cieuze diploma Paedagogiek M.O., hetwelk 
gesplitst is in een diploma A en een diplo,., 
ma B. De examens voor beide diploma's 
warden afgenomen ender toezicht van een 
Rijksgecommitteerde. Deze diploma 's zijn 
off icieel erkend. Te Tilburg wordt opleiding 
gegeven voor beide diploma's. Buiten Tilburg 
wordt dit jaar een A-cursus gegeven te 
Utrecht, en een B-cursus te Roermond. 

Bij voldoende peelname wordt ook te 
Amsterdam in dit cursusjaar de opleiding 
voor Paedagogiek A begonnen . . 

De duur van de cursus voor elk diploma 
is bepaald op twee jaar. 

Diploma A omv<#~ : 

I. Moraal-theol~gie. 
P. Gervasius O.M.C. 

II. I. Algemene inleiding tot de Philo~ 
sop hie. 

2. Formele Logica. 
3. Encyclopedie der Paedagogiek. 

P. Dr. Joannes O.M.C. 

III. Algemeen overzicht der Empirische 
Psychologie. 

IV. 1. Beknopte geschiedenis der Paeda~ 
gogiek. 

2. Heknopte geschiedenis van het 
onderwijs in Nederland, vooral 
in de 20ste eeuw. 

Dr. M. Verhoeven. 
V. 1. Inleidende vraagstukken der Di~ 

daktiek. -
2. Hedendaags Vormingswezen. 

P. Dr. Jonannes 0 .M.C. 

Diploma B omvat : 
I. Ethica. 

II. l. 

2. 

Ill. I. 
2. 

IV. l. 

' 2. 

P. Gervasius O.M.C. 
Critica ; respect. wijsgeerige Ziel~ 
kunde. 
l'aedagogische vraagstukken, in 't 
bijzonder over wil en karakter. 

P. Dr. Joannes 0.M.C. 
Empirische Paedagogiek. 
Psychologie van het kind en de 
rijpende jeugd. 
Capita selecta uit de geschiedenis 
der Paedagogiek. 
Sociale Ethiek. 

Dr. M . Verhoeven. 
V. Deugden-Paedagogiek. 

P. Gervasius O.M.C. 

Reglement van het Psychologisch en 
Paedagogisch lnstuut der 

R.K. Leergangen. 

A. ALGEMENE BEPALINGEN. 

1. Tot de cursus kan iedereen als hoorder 
worden toegdaten ; wie zich echter voor een 
examen wil voorbereiden, client bewijzen te 
hebben gegeven van voldoende ontwikkeling. 
Deze mo~t blijken of uit behaalde aktes en 
getuigschriften of uit een opzettelijk ingesteld 
onderzoek. Men moet met name ten minste 
twee vreemde talen in die mate beheersen, 
dat men de vakwerken in die talen versche
nen, behoorlijk kan benutten. 

2. Deze cursus bedoelt opleiding te geven 
voor de wetenschappelijke studie der Paeda
gogiek, geheel op Rooms-Katholieke grond~ 
slag aan allen, die in deze tak van weten
schap ibelangstellen. Op de eerste plaats 
zullen daarvoor in aanmerking komen zij , 
die de opvoedkunde aan de kweekscholen 
moeten doceren, vervolgens zij, die aan het 
hoof d zullen sfaan van inrichtingen van 
onderwijs van welke aard ook, terwijl ver~ 
schillende onderdelen met vrucht zullen bestu
deerd worden door .allen die, op welke wijze 
ook, betrokken zijn bij de geestelijke of licha~ 
melijke opvoeding. 

3. De duur van de ,cursus bedraagt ten 
minste vier jaar. Door de lessen wordt op
leiding gegeven tot het verkrijgen van -~en 
diploma Paedagogiek. Dit diploma wordt als 
getuigschrif t van bekwaamheid, welke vol-
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gens het oordeel van bestuur en docenten 
van het Instituut gelijk is aan die, welke 
in het algemeen voor de akte M.O. wordt 
vereist. (De R. K. Leergangen achtten het 
juister, niet van een akte M.0. Paedagogiek 
te spreken, omdat deze benaming tot dus
verre alleen voor officieele diploma 's werd 
gebruikt). 

4. Het diploma is gesplitst in diploma A. 
en B. 

5. Tot het examen voor diploma A. wor
den alleen toegelaten zij, die minstens twee 
jaar de cursus van het Instituut hebben ge- . 
volgd. Tot het examen voor diploma B. kan 
men eerst worden toegelaten na het behalen 
van diploma A. en het verder volgen van de 
cursus gedurende twee jaren. Zij, die clan 
nog niet gereed mochten zijn voor het exa
men, kunnen zich onder leiding van een der 
docenten door zelfstudie bekwamen. 

6. De examens kunnen ten allen tijde wor
den afgelegd. Als regd v:orden de examens 
afgenomen onmiddelliik v66r o f na de grote 
vacantie. Zij zijn openbaar voor mannelijke 
candidaten. Er kan niet meer clan een per
soon tegelijk worden geexamineerd. 

7. De examencommissie bestaa t uit den 
Rector, die als Voorzitter fungeert en de 
Docenten van het Instituut. 

8. De kosten van het examen bedragen 
f 25 .--- , welk hedrag v66r het afleggen van 
het examen moet zijn voldaan hij de Admini
stratie der R.K. Leergangen. Bij niet-slagen 
kan zonder verdere kosten een tweede maal 
examen word en af gelegd. 

9. Men doet schriftdijk aanvrage voor 
}}et afleggen van het examen aan den Rector, 
die de datum nader regelt met de betrokken 
Docenten. 

B. ALGEMENE INRICHTING VAN 
DE LEERGANG. 

Tot voorbereiding voor de examens wor
d en aan het Instituut lessen gegeven over de 
volgende onderwerpen : 

Voor diploma A. over : 

1 e. Theologische vraagstukken, in het bij
zonder die, welke met de opvoeding in 
nauw verband staan. 

2e. Wijsgerige vraag!\tukken. Eerstens een 
algemene inleiding tot de philosophie en 
orientatie op haar gebied. Vervolgens 
de logica (de zgn. formele logica). 

3e. Empirische Zielkunde, n.l. een overzicht 
van de empirische psychologie en begin
selen van de kinderpsychologie. 

4e. Paedagogiek, n.l. : 

a. Encyclopedie der Paedagogiek, om
vattend algemene inleidende vraag
stukken, verhouding van paeda
gogiek en kultuur, overzicht van het 
gebied der paedagogiek. 

b. Beknopte Geschiedenis der Paeda
gogiek en overzicht van de Geschie
denis vati het Onderwijs in Neder
land, vooral in de 20ste eeuw. 

c. lnleldende vraagstukken der Di
daktiek en overzicht van het heden
daags vormingswezen. 

Bedoeling van de studie A. is niet een be
knopte Pae;.dagogiek en een compendium van 
<le voornaamste aanverwante vakken of zgn. 
hulpwetenschappen te geven, maar deze stu
die heeft een inleidende betekenis. Zij moet 
den candidaat voldoende orienteren op zijn 
gebied en bekwaam maken, om verder zelf
standig te studeren en te werken. Het gaat 
dus vooral om begrip, om inzicht, niet zozeer 
om een bepaalde hoeveelheid parate kennis, 
al is geheugenwerk bij deze propaedeuse 
uiteraard ook noodzakelijk. Uitgewerkte 

detailvragen behoren evenmin tot het pro
gramma voor diploma A . 

De studie voor diploma B. is niet ·een meer 
uitgebreide herhaling van die voor A., maar 
draagt een antler karakter. De verhande
lingen in de cursus willen vooral een voor
beeld van studie en onderzoek geven. Het 
terrein der Paedagogiek is immers zo ruim, 
dat in twee jaren tijds nauwelijks enkele 
vraagstukken wetenschapp_elijk kunnen wor
den behandeld ; het is clan ook in het bij
zonder om de werkwijze te doen . Zelfstudie 
is voor diploma B. daarom de voornaamste 
eis. De cursus heeft alleen een algemeen 
leidend karakter. Het lnstituut geeft daar
voor de volgende voordrachten : 

1 e. Paedagogiek. Behandeld worden : 
algemene didaktische vraagstukken, toepas
sing van psychologische gegevens op paeda
gogisch gebied ( zgn. empirische paeda
gogiek) en zedekundig paedagogische vraag
stukken. De geschiedenis beperkt 'zich tot 
een of antler onderdeel of een hoofdfiguur, 
waarvan het werk en de geschriften geanaly
seerd worden. 

2e. Uit de wijsbegeerte worden vraag
stukken besproken, die samenhangen met 
opvoedkundige theorieen met name vraag
stukken uit de Sociale Ethiek, de Wijsgerig-e 
Zielkunde en de Kenniskritiek. 

3e. Uit de empirische zielkunde wordt 
aandacht gewijd. aan hepaalde onderdelen, 
met name ook aan de psychologie van het 
kind en de rijpel"e jeugd .. 

Er zijn nog talrijke andere onderwerpen, 
die met vrucht in verband met · de Paeda
gogiek kunnen bestudeerd worden. Omdat de 
studie voor het diploma B. gedacht is in de 
geest van het Academisch Statuut, wordt de 
mogelijkheid opengelaten, dat een der keuze
vakken valt buiten de onderwerpen, waar
over voordrachten worden gegeven aan het 
lnstituut. De lijst van deze ·onderwerpen, is 
trouwens ook aan verandering onderhevig. 
In het examen-reglement zijn bepalingen 
opgenomen voor het geval de keuze valt op 
bijvakken, die niet aan het lnstituut worden 
gedoceerd. 

Aan het lnstituut is verbonden een semi
narium, waar onder leiding van de docenten 
geoef end wordt in de psychologische en 
paedagogische onderzoekingsmethoden en 
waar tevens voor de hoorders gelegenheid 
bestaat, om aan bepaalde enquetes en experi
menten mee te werken. Deze oefeningen en 
onderzoekingen worden gepubliceerd in het 
Tijdschrift voor Zielkunde en Opvoedings
leer, dat door het lnstituut wordt uitgegeven. 

C. BIJZONDERE EXAMENBEPA
LINGEN VOOR DIPLOMA A. 

Art. 1. Voor diploma A. wordt geexami
neerd in de navolgende vakken tot drie groe
pen verenigd. 

Groep A. omvat : 

1 e. Wijsbegeerte. Bedoeld is : algemene 
orientatie op wijsgerig gebied ( zgn. ln
leiding tot de Wijsbegeerte) en logica 
( zgn. formele logica). 

2e. Paedagogiek. Deze omvat : algemene 
paedagogische vraagstukken (zgn. ency
clopedie der paedagogiek). 

Groep B. omvat : 

1 e. Psychologie, n.l. algemeen inzicht en 
overzicht van de empirische zielkunde 
en enige kennis der kinder-psychologie. 

2·e. Paedagogiek. Bedoeld is : algemene in
leidende vraagstukken der didaktiek en 
overzicht van het hedendaags vormings
wezen . 

Groep C. omvat : 

1 e. Paedagogiek, n .l. : orientatie in de ge
schiedenis en heknopte geschiedenis van 
het Onderwijs in Nederland, vooral in 
de 20ste eeuw. , 

2e. Theologie, met name de deugden- en 
genadeleer en andere vraagstukken in 
verband met de paedagogiek. 

Art. 2. De examenduur is vastgesteld op 
twee uren, n.l. : voor de drie onderdelen van 
groep A. ieder 15 minuten ; V'1or groep B. 
le 30 minuten; B. 2e 15 minuten; voor 

.groep C. 15 minuten voor ieder onderdeel. 

Art. 3 . Als regel geldt, d':lt aan het exa
men voor alle onderdelen ·een tentamen voor
af gaat. Op voorstel van de betrokken Docent 
kan door de Rector hiervan vrijstelling wor
den verleend. In dat geval ~an echter de 
examenduur voor het betrokken vak worden 
verlengd. 

Art. 4. De tentamina worden afgenomen 
door de betrokken Docenten, aan wie 'ook het 
verzoek daartoe wordt gericht. Men kan vc:or 
een der drie groepen vrijst<;llend· tentamen 
afleggen , d.w.z. da t een voldoende uitslag 
vrijstelling geeft voor dat opderdeel V?n het 
examen. De candidaat mC'et echter >v66r het 
afleggen van enig tentamen mededeling 
doen, welk tentamen hij als ontlastend w :::nst 
af t·e leggen en deze mededeling geschiedt 
schriftelijk zowel aan de Rector als aan de 
betrokken Docent. Deze laatste deelt de uit
slag mede aan de Rector, hij voegt aan zijn 
bericht omtrent de uitslag toe een der vijf 
qualificaties : zeer goed, goed, voldoende, 
onvoldoende, slecht. In de drie eerste g·e
vallen wordt de vrijstelling verle<!nd, die ech
ter niet !anger clan zes maanden van kracht 
blijft. 

Art. 5. Zij, die met goed succes een cur
sus in de wijsbegeerte en (of) godgeleerd
heid hebben gevolgd aan een R.K. kerkelijke 
instelling van Hoger Onderwijs, kunnen op 
verzoek vrijstelling verkrijgen van ie wijs
gerige resp. theologische onderdelen van het 
examen. Verdere vrijstellende tentamina zijn 
clan echter niet mogelijk. 

Art. 6. Het diploma wordt toegekend bij 
meerderheid van stemmen. De voorzitter 
brengt een stem uit, terwijl voor ieder der zes 
onderdelen (twee voor iedere groep) een stem 
wordt uitgebracht door de betrokken docen
ten. De stemmen worden mondeling uitge
bracht, die van het vrijstellend tentamen 
schriftelijk. Hee£t de candidaat bij tentamina 
en examina blijk gegeven va11 buitengewone 
bekwaamheid, clan wordt hem het praedtt:aat 
,,met !of' toegekend. 

D. BIJZONDERE EXAMENBEPA
LINGEN VOOR DIPLOMA B. 

1. Het examen voor diploma B. omvat 
een hoof dvak en twee bijvakken. 

2. Het hoofdvak omvat de Paedagogiek in 
ruimste zin. Het omvat meer in 't bijzonder: 
Algemene en bijzondere zedekundige opvoe
dingsleer, Empirische Paedagogiek, Capita 
selecta uit de Geschiedenis der Paedagogiek. 

Als bijvakken kunnen gekozen worden : 
Godsdienstleer, Wijsgerig·e zielkunde, Ken

niskritiek, Psychologie van het kind en rle 
rijpere jeugd ; Sociale Ethiek. 

Er kan ook een bijvak gekozen worden 
buiten deze lijst in overleg met Rector en 
Docenten. Dit onderwerp zal steeds verband 
moeten houden met het hoof dvak --- als voor
beelden mogen genoemd worden : erfelijk
heidsleer, physiologie van den me.is, ethno-
logie, hygiene, bepaalde onderdelen der 
theologie. 



3. Om tot het examen B. te worden toe
gelaten moet de candidaat als regel na het 
behalen van diploma A. twee jaar de lessen 
van het Instituut hebben gevolgd. Daarnaast 
moet hij ook het b;wijs leveren, dat hij zelf
standig werkzaam is geweest op zijn studie
gebi:ed. 

4.. Oat zelfstandig werk moet blijken ; 
a. Uit een scriptie over een psychologisch, 

paedagogisch of wijsgerig onderwerp. 
Underwerp en bewerking worden in 
overleg.,,met de betrokken Docent vast
gestelct. Ue docent beoordeelt na inlev·e
ring tte scriptie, geeft een korte beoor
deling, die~met de scriptie zelf ter inzage 
wordt ~ezonden aan de examinatoren. 

b. Uit een lijst van bestudeerde werken. 
Men kiest deze in overleg met de lJo
centen. Op die lijst zullen steeds moeten 
voorkomen een of meer hootdwerken 
op het gebied der Paedagogiek. 

c. Llit een wetenschappelijke onderzoeking 
in ver?ial'jd met de ·examenvakken. :Zulk 
onderzoek kan clan voor een dee! het 

• sub. b. genoemde vervangen. 
5. De keuzevan de bijvakken moet in het 

eerste studiejaar geschieden en worden mede
gede~ld11aan de l<ector, die daarvan kennis 
g.eeft aan het Col1ege van Docenten. Indien 
eeii bijvak wordt gekozen buiten de boven
vermelde lijst, is goedkeuring van l<ector 
en Docenten nodig. ~ndien niet een der Do
centen als examinator voor dat vak optreedt, 
kan de l<ector een deskundige als examinator 
uitnodigen. · 

6. Ue examenduur is vastgesteld op twee 
uur; 

voor het -,hoofdvak : 40 minuten vnor de 
algemene erl. bijzondere zedekundige Paeda
gogiek ; 20 minuten voor psychologie toe
gepast op de paedagogiek ; 15 minuten voot 
ctidaktische vraa~stukken ; 15 minuten voor 
geschiedenis der paedagogiek. 

Voor de bijvakken l'.:> minuten voor ieder. 
Tevens zal gedurende 30 minuten het 

onder~rp der scriptie in behandeling wor
den genomen. 

7. Als regel geldt, dat aan het examen 
voor de verschiljende onderdelen van hoofd
en bijvakken een tentamen voorafgaat. Op 
voorstel van de betrokken Docent kan door 
de Rector hiervan vrijstelling worden ver
]eend. 

8. De t~ntamina worden afgenomen door. 
de bet.rokken Docent of de aangewezen 
examinator. Men °kan voor een der . twee 
keuze-vakken vrijstellend tentamen afleggen, 
d.w.z. dat cen voldoende uitslag vrijstelling 
geeft voor · dat onderdeel van het examen. 
'De candidaat moet echter v66r het afleggen 
van enig tentamen mededeling doen, welk 
tentamen hij als ontlastend wenst af te leg
gen. Deze mededeling geschiedt schriftelijk 
zowel aan de Rector als aan de betrokken 
Docent. Deze laatste deelt de uitslag mede 
aan de Rector en voegt aan zijn bericht toe 
een der vijf qualificaties : zeer goed, goed, 
voldoende, onvoldoende, slecht. In de drie 
eerste gevallen wordt de vrijstelling verleend, 
die echter niet !anger clan negen maanden 
van kracht blijft. 

9. Het diploma wordt toegekend bij meer
cterheid van stemmen. De voorzitter brengt. 
~en stem uit. Voor ieder der vier onderdelen 
van het hoofdvak wordt door de betrokken 
Docent een stem uitgebracht, eveneens voor 
ieder der keuze-vakken. De stemmen worden 
moncleling uitgebracht, die voor het vak, 
waarin vrijstellend tentamen is afgelegd, kan 
schriftelijk worden uitgebracht. Heeft de 
candidaal: bij tentamina en examina blijk ge
geven van buitengewone bekwaamheid, clan 
wordt hem het praedicaat ,,met !of" toe
gekend. 

TOELATING VAN LEERLINGEN TOT 
DE SCHOLEN VOOR MIDDEL

BAAR-, VAK- EN VOORT
GEZET ONDERWIJS 

IN 1940. 

Voor ·de toelating tot de H.B.S. of het Ly
ceum is het afleggel). van een toelatings
examen noodzakelijk. Indien aangetoond 
kan worden, dat een candidaat niet aan het 
toelatingsexamen heeft kunnen deelnemen, 
kan in bepaalde gevallen toestemming v:oor 
toelating als toehoorder ( ster) worden ver
leend. Dit geldt ook voor de Technische 
school en voor de Mulo. 

Voor de toelating tot de Technische 
school is ·in het algemeen een toelatings
examen noodzakelijk. Hiervan zijn vrij
qesteld de leerlingen van de voorklas der 
Muloscholen, indien ze in hetzelfde jaar be
vorderd zijn naar de I e klas en op hun rap- · 
port minstens een 6 voor Rekenen hebben. 

Toelating tot de le klas en de voorklas 
der Muloschool kan plaats hebben op grond 
van: 

a) ecn gunstige verklaring van het be
trokken schoolhoofd ( geldt alleen voor leer
lingen van openbare en gelijkgestelde bij
zondere scholen), 

b) het geslaagd zijn voor het toelatings
examen. 

N. B. De mogelijkheid bestaat dus thans, 
<lat ook leerlingen van Europese scholen tot 
<.le voorklas der Mulo worden toegelaten. 

E.en ca.ndidaat, die geslaagd is voor het 
toelatingsexamen voor de H.b.S., wordt be
schouwd eveneens geslaagd te zijn voor de 
'.t'echnische school en voor de le klas van 
de Mulo. Bij plaatsing op een der beide 
scholen verleent hem dit echter geen vooi
rang. 

ben leerling, die geen gunstige verklaring 
voor de le kJas, maar wel voor de voorklas 
ener Mulo heeft, kan deelnemen aan het toe
latingsexamen voor de le klas Mulo. 

Leerlingen, die geen gunstige verklaring 
voor de voorklas hebben, kunnen zich on
derwerpen, zowel aan het examen voor de 
1 e klas, als aan dat voor de voorklas der 
Mulo of aan een van beide. 

Daar voor de toelating tot de H.B.S., 
T.S. en Mulo-scholen bepaalde leeftijds
grenzen gesteld zijn, kunnen leerlingen, die 
v66r he~ einde van het lopende kalenderjaar 
de leeftijd van 16 jaar bereiken slechts clan 
aan het toelatingsexamen voor de H.B.S. 
deelnemen, indien dispensatie is verleend 
door de .Directeur van Onderwijs en Ere
dienst. 

Voor ·de Mulo (le klas en voorklas) is 
deze leeftijdsgrens 17 jaar, zodat voor hen, 
die aan het examen voor deze school willen 
deelnemen en die v66r 1 Augustus van het 
lopende kalenderjaar 17 jaar worden, mede 
dispensatie client te worden aangevraagd bij 
de Directeur van Onderwijs en Eredienst. 
Voor candidaten der T.S., die gedurende 
het kalenderjaar de leeftijd van 17 jaar zul
len bereiken clan we! reeds bereikt hebben, 
client mede dispensatie te worden aange
vraagd bij de Directeur van 0. & E. De 
aanvragen om dispensatie dienen gemoti
veerd ingediend te worden via het betrok
ken schoolhoofd, die de aanvragen van zijn 
advies voorziet en ze aan de Directeur van 
0. & E. toezendt door tussenkomst van de 
betrokken R.essortsinspecteur. 

De aanmelding van examencandidaten, 
examengelden enz. 

Evenals in vorige jaren zal in 1940 
cxamenwerk van elke candidaat slechts be
oordee].d worden voor toelating tot de school 
(of klasse)' waarvoor blijkens de aanmel
ding toelating wordt verzocht. 
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Opmerking: Een candidaat voor de 
H.B.S., die afgewezen wol'dt en niet in het 
bezit is van een gunstige verklaring voor de 
1 e klas Mulo, noch toelatingsexamen voor 
die klas gedaan heeft, komt derhalve niet 
meer in aanmerking voor toelating tot de 
le klas van de Mulo. 

Een candidaat kan zich hoogstens voor 
2 examens aanmelden en wel voor : 
a) H.B.S. (Lyceum) en Technische School 

of H.B.S. (Lyceum) en le klas Mulo; 
b) Technische School en le klas Mulo. 

Technische School en voorklas Mulo; 
c) le klas Mulo en voorklas Mulo. 

Opmerkingen ; 

De combinatie : H.B.S. en voorklas Mulo 
is niet toegestaan. 

Candidaten in het bezit van een gunstige 
verklaring voor de voorklas Mulo kunnen 
desgewenst nog deelnemen aan het toela
tingsexamen voor de Technische School of 
voor dat der 1 e klas Mulo. 

Candidaten in het bezit van een gunstige 
verklaring voor de 1 e klas l\1ulo kunnen 
desgewenst nog deelnemen aan het toela
tingsexamen voor de H.B.S. of aan dat voor 
de T echnische School. 

Aan hen, die geen plan hebben een school 
, ,·oor middelbaar onderwijs te bezoeken, 

wordt ten sterkste ontraden om dee! te ne
men aan het toelatingsexamen voor de 
H.B.S. 

Het examengeld voor deelname aan een 
examen bedraagt f 5.~ voor deelname aan 
twee examens 1 7.50. 

De examens voor Technische School en 
1 e klas Mulo worden hierbij voor een 
examen gerekend, zodat zij, die examen doen 
voor Technische School en le klas Mulo 
toch slechts f 5.~ examengeld hoeven te 
betalen. 

De aanmelding der candidaten geschiedt 
bij de betrokken schoolhoofden en moet 
plaats hebben voor 15 Februari a.s.; waar 
dit niet meer mogelijk is client aangifte zo 
spoedig mogelijk na die datum te geschie
den. 

De regeling der examens: 
Het eerste gedeelce van het toelatings

examen wordt afgenomen op 
Woensdag 3, Donderdag 4 en Vrijdag 5 

Mei 1940; 
het tweede gedeelte op 
Woensdag 24, Donderdag 25 en Vrijdqg 

26 Mei 1940. 
Vo or candida ten, die wegens ziekte of 

andere geldige redenen niet op bovenge
noemde dagen aan het examen konden deel
nemen op 

Woensdag 7, Donderdag 8 en Vrijdag 9 
Juni 1940. 

a) Het examen bestaat uit twee gedeel
ten. 

b) Voor de candidaten van niet-gelijk
gestelde scholen omvatten beide de vakken: 
Ned. Taal, Rekenen, Aardrijkskunde en Ge
schiedenis. 

Voor die der gouvernements- en gelijk
gestelde scholen: Ned. Taal en Rekenen. 

c) Aan het tweede gedeelte wordt deel
genomen door : 

alle candidaten, afkomstig van gouverne
ments- of gelijkgesteld bijzondere lagere 
scholen, die na het eerste examen niet ge
slaaHd zijn ; 

alle niet van een gouvernements- of ge
lijkgestelde bijzondere lagere school afkom
stige candidaten ( dus alle z.g. wilde candi
daten). 

d) Op grond van de uitslag van het eer
ste examen en ,de verklaring van het school
hoofd wordt bepaald of de candidaten zijn 
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geslaagd of dienen deel te . nemen aan het 
tweede examen. 

T oelating van leerlingen tot de kweek
school. 

Met ingang van 1 Aug. 1940 zullen le 
klassen van de onderbouw gevormd warden 
aan: 
a. de Gouv. H.l.K. te Jogjakarta. 
b. de Gouv. H.l.K. te Bandoeng. 
c. de Gouv. H.C.K. te Mr.-Cornelis. 
d. de Chr. H.I.K. en H.C.K. te Solo. 
e. de R.K. Centrale Kweekschool te 

Moentilan ( ook voor Chinese leerlin
gen). 

Tot deze le klassen kunnen warden toe
gelaten de leerlingen, die, hetzij op grand 
van bevordering uit de voorklas, hetzij op 
grand van een gunstige verklaring, hetzij op 
grand van het geslaagd zijn voor het toe-
1atingsexamen tot de le klas ener Mulo
school kunnen worden ·toegelaten en overi
gens aan rle eiscn, geldende voor toelaiing 
tot de kweekschool, voldoen. 

De Gouv. H.l.K. te Jogjakarta is in de 
eerste plaats bestemd voor de candidaten, 
afkomstig van Midden- en Oost-Java, die te 
bandoeng voor de overige. 

Candidaten uit de buitengewesten zullen 
derhalve, wanneer zij opgeleid wensen te 
warden op een Gouv. H.l.K.. als regel alleen 
toegelaten kunnen warden tot de Gouv. 
H.l.1<. te Bandoeng. 

De Kweekscholen bestaan uit een 3-jarige 
onder- en een 3-jarige bovenbouw. Boven
dien kan aan een kweekschool ook verbon
den warden een z.g. eindklasse, waarin de 
candidaten in een jaar opgeleid warden voor 
het examen lnl./Chin. Onderwijzer. 

Als regel wordt begonnen met twee. 
klassen van 30 leerlingen. Eerst nadat de 
leerlingen de 3e klas van de onderbouw 
doorlopen hebben, wordt uitgemaakt wie 
geschikt is voor de 3-j. bovenbouw en wie 
bestemd is voor de z.g. eindklasse. 

Bij wijze van uitzondering kunnen, wan
neer de plaatsruimte zulks toelaat tot de 
eindklasse ook leerlingen warden toegelaten 
in het bezit van het Mula-diploma B. mits 
hun cijfer voor Nederlands voldoende is. 
Aan de Gouv. H.I.K. te Bandoeng zal dit 
jaar nog geen eindklasse warden gevormd. 
· Tot de Gouv. H.l.K. en tot de Gouv. 
H.C.K. kunnen ook een beperkt aantal vrou
welijke leerlingen warden toegelaten. 

Hierbij client echter te warden opgemerkt, 
dat de vrouwelijke leerlingen der H.l.K. te 
Bandoeng zelf voor huisvesting moeten zor
gen en hiervoor generlei tegemoetkoming 
genie ten. 

Aan de kweekscholen zijn internaten ver
bonden voor de huisvesting harer leerlingen. 
Alie leerlingen zijn verplicht daarin te wo
nen ; alleen in bijzondere gevallen kan, na 
verkregen toestemming van de Directeur 
van Onderwijs en Eredienst hiervan afge
weken warden. ( Zie in dit verband. hetgeen 
t.a.v. meisjes-leerlingen der H.l.K. te Ban
doeng is opgemerkt). 

De leerlingen genieten in het internaat 
vrije kost en inwoning, behalve in de grate 
vacantie. Voorts hebben zij vrije gene'eskun
dige behandeling en kosteloze verstrekking 
van geneesmiddelen, overeenkomstig de ter
zake bestaande bepalingen en voorschriften. 

Specialistische. behandeling betalen zij 
zelf. 

De ouders dienen voor zakgeld te zorgen. 
Zoowel in de onder- als bovenbouw be

talen de leerlingen f 6.- schoolgeld per 
termijn (de maanden Juni en Juli zijn de 
z.g. vrije maanden). De leermiddelen-ver
goeding bedraagt voor de onderbouw 
f 1.50 en voor de bovenbotlw f 3.60 per 

termijn. 
Ue leerlingen, die voor het onderwijz·ers

examen geslaagd zij_n, krijgen bij het verla
ten der school een gedeelte der boeken in 
eigendom. 

De candidaten, die eveneens toelating 
wensen tot de kweekschool moeten zich 
v66r 15 J uni a.s. aanmelden bij de Directeur 
der betrokken kweekschool onder overleg
ging van: 

a. een verklaring van de Directeur der 
laatst bezochte school, waaruit blijkt, <lat zij, 
wat algemene aanleg (in het bijzonder voor 
het vak Nederlands), karaktereigen:;chap
pen en studie-zin betreft, geschikt geacht 
warden voor de opleiding tot onderwijzer-
( es); . 

b. alle rapporten over het laatste school
jaar en, zo zij hebben deelgenomen aan het 
toelatingsexamen voor H.B.~., T.~. of Mulo, 
de lijst der op het examen behaalde cijfers ; 

c. de door betrakken schoolhoofd of 
schooldirecteur ingevulde vragenlijst, waar
van een model wordt aangetraffen op bl. 
308 van ,,De Schakel" ; ' 

d. een gezegelde geboorte-acte of geze
gelde acte van bekendheid af te geven door 
het Hoofd van Plqatselijk Bestuur (op Java 
en Madoera door den Ass.-Resident) ; 

e. een geneeskundige verklaring, waar
uit blijkt, <lat ze voor hun toekomstige be
trekking physiek geschikt zijn te achten en 
niet lijden aan een ziekte, welke hun aan
wezigheid op de K.S. ongewenst maakt ; 

f. een geneeskundige verklaring om
trent een met goed gevolg ondergane inen
ting, tenzij zij de ni;ltuurlijke pokken ( vario
lae) gehad hebben ; 

g. de bewijsstukken, welke toegang ge
ven tot de kweekschool ; 

h. een verklaring van ouders, voogden 
of verzorgers. waaruit blijkt, dat bij deze 
geen bezwaar bestaat tegen hun opleiding 
aan de K.S.; 

i. het volledige adres der candidaten ge
durende de vacantie. 

De candidaten moeten op 1 Augustus a.s. 
hun dertiende levensjaar zijn ingetreden en 
hun zestiende nog niet volbracht hebben. 

1 

TOELATING TOT DE KONINKLIJKE 
MILITAIRE ACADEMIE. 

In 1940 zullen h.t.1. voor opleiding aan de 
K.M.A. te Breda een nader te bepalen aan
tal. plaatsen beschikbaar warden gesteld voor 
Europese jongelieden en een a drie plaatsen 
voor niet-Europese jongelieden. 

Om voor toelating tot bovengenoemde in
richting van militair onderwijs en tot het te 
houden rangschikkingsonderzoek in aanmer
king te kunnen komen, client de aspirant 
Nederlander of uit anderen hoofde Neder
lands onderdaan te zijn, op 16 September 
1940 de volle ouderdom van zestien jaren 
te hebben bereikt en die van twee en twintig 
jaren niet te hebben overschreden, terwijl hij 
in het bezit client te zijn_ van een getuig~chrift 
van goed volbracht eindexamen van de 
H.B.S. met 5-jarige cursus afdeling B of van 
een getuigschrif t, dat krachtens enige wet 
hiermede gelijk is gesteld. 

Voor verdere inlichtingen warden belang
hebbenden verwezen naar het Hoofd der 1 e 
Afdeling van het Departement van Oorlog 
te Bandoeng. 

De aandacht wordt er in het ·bijzonder op 
gevestigd, dat de ter zake in te dienen kennis
geving . uiterlijk op 15 Februari 1940 bij ge
noemd Af delingshoofd clan wel, bij recht
streekse indiening, v66r 16 F ebruan 1940 
bij de Minister van Defensie te 's-Graven
hage moet zijn ingekomen. 

EXAMENS TER VERKRIJGING VAN 
AKTEN VAN BEKWAAMtlEID VOOR 
VAKONDERWIJZER AAN INRICH
TINGEN VAN TECHNISCH EN AM-

BACHTSONDERWIJS. 

In J uni 1940 zullen word en afgenomen 
examens ter verkrijging van een akte van 
bekwaamheid voor : 
a. theoretisch onderwijs aan inrichtingen 

voor ambachts-onderwijs voor wis-, na
tuur- en werktuigkunde ; 

b. theoretisch en tekenonderwijs aan in
richtingen voor ambachts -:.onderwijs 
voor: 
l. Bouwkunde, 
2. Werktuigbouwkunde, 
3. Electratechniek ; 

.c. praktisch onderwijs aan inrichtingen 
voor technisch en ambachts-onderwijs 
voor: 
1. Timmeren, 
2. Vuur-, plaat- en machir..ebankwer

ken, 
3. Praktijk der electrotechniek en !Yet 

instrumentmaken, 1 

4. Praktijk der automobieltechniek. • 
Aanmelding bij gezegeld rekest uiterlijk 

15 Februari 1940 bij de Directeur van .On
derwijs en Eredienst onder overlegging van : 
a. een gezegelde geboorte-akte, of ge'ze

gelde akte van bekendheid, 
b. bewijzen van werkzaamheden in de 

praktijk, behalve voor de gegadigden 
· voor de akte wis-, natuur- en werktuig~ 

kunde, 
c. het einddiploma technische school of 

gelijkwaardig getuigschrift, behalve 
voor de gegadigden sub c. 

Het examengeld ad f 25.- moet bij 
0

Af
deling Kas van het Onderwijsdepartement 
warden gestort. Het stortingsbewijs zal bij 
de aanmelding zijn over te leggen. 

Voor verdere bijzonderheden wordt ver
wezen naar het Bijblad op het Staatsblad 
No. 13690 en de Adjunct-lnspecteur van het 
Technisch Onderwijs te Batavia-Centrum, 
Serangweg 21. 1022 

OPROEPING VOOR EXAMENS. 
Examen ter verkrijging van de akte van be

kwaamheiq als onderwijzer en als 
Europees Onderwijzer. 

De examens zullen op nader aan te wijzen 
plaatsen warden afgenoriien in April, Mei, 
Juni en zo nodig in Juli 1940. Extranei moe
ten zich afzonderlijk v66r 1 P.ebruari 1940 
bij aangetekend gezegeld verzoekschrift 
aanmelden bij de Directeur van 0. & E. on
der overlegging van : 

a. een bewijs van goed zcdelijk gedrag (hoogstens 
zes maandcn oud); 

b. een gezegelde geboorte-akte of gezegelde akte 
van bekcndheid. 

Hct examcngeld ad f 10.~ ( tien gulden) inoet per 
postwissel aan Bureau Hd (kas) van dit Departement 
warden overgemaakt, Otidcr vcrmelding op de post
wisscl van naam, adres en het examen. 

Bij de aanmelding voor bet onderwijzersexamen wa
re te vermelden : 

a. of men zich wcnst te onderwerpcn aan hd 
examen voor onderwijzer (es) , clan we! voor Europres 
onderwijzer (cs); 

b. of men zrch wil onderwerpcn aan het examen 
•in de praktijk van het lcsgevcn ; 

c. of men vrijgestcld is van het examen iJO 
lichaamsoefeningen op grond van het bezit van de 
akte van bekwaamheid tot bet geven van onderwijs in 
dat vak clan we! op grond van een geneeskundige ver
klaring, wclke akte of vcrklaring moet worden over
legd; 

d. of men vrijstelling wcnst van het examen in 
wiskunde (bezittcrs der akte wiskundc Lo. lcggcn dezc 
akte over); 

e. of men reeds ccrdcr een aantekening voor 
vrouwelijke lrnndwerken, lichaamsoefcning. handen· 
arbcid of praktijk van het lesgeven verwierf (de voor
lopige bewijzen hicrvan moeten word en overlcgd); 

I 



f. (voor candidaten, afkomstig van Holl.-lnl. 
kweekscholen) in welke lnlandse taal men geexami-. 
neerd wenst te worden en of men vrijstelling wenst 
van een onderzoek naar de kennis in een der lnlandse 
talen, op grond van behaalde diploma's welke moeten 
worden overgelegd ; 

g. (voor candidat1¥1 der Holl.-Chin. kweekscholen} 
of zij in een lnlandse taal, clan we! in Chinese cultuur 
geexamineerd wensen te worden. 

Candidaten voor de Eur. onderwijzersakte moeten 
bo~ndien .. ten behoeve van de te benoemen examen
voorzitters een opgave indienen van de gelezen wer
ken van Ned. schrijvers en eventueel van enkele werk
jes over opvoedkunde. 

RECTIFICA TIE. 
De gegevens over de schoolgeldregeling 

voor H.B.S.-en in Nederland en de inlichtin
gen over l1ollandse scholen in Zwitserland, 
respectievelijk voorkomende in ,,Studievoor
Hchting" 2e jaarg. No. 5 en 3e jaarg. No. 2, 
zijn in gecomprimeerde vorm door ons over
genomen uit .. Informa", het orgaan der Ver
eniging voor Onderwijsadviezen, Gouda
Holland. o 

0 
Uit een schrijven van genoemd bureau is 

clhs gebLeken, dat door wijziging en mutatie's 
,.bij de diverse J;-lollandse scholen in Zwitser
land, die gegevens niet geheel juist meer zijn. .. 

KORTE MEDEDELINGEN. 
°Naar aanleiding van ons antwoord op een 

vraag in No. 1 van de 3e jaarg. van <lit Or
gaan schrijft de Directeur van de Ci.trsus 

. Holthuizen-Schelts van Kloosterhuis te Hil- · 
versum ons, <lat genoemde cursus de oudste 
van alle schriftelijke cursussen is en reeds 
enige dui.zendtallen Katholieke onderwijzers 
( essen) h~ft opgeleid. 

Van bevriende zijde werd ons medege
deeld, dat het Dep. van 0. en E. aan de be
zitters van het diploma Steno-leraar van de 
R. K. Bond ,,St: Genesius", voor de jaren 
1940 en 1941 ,vrijstelling heeft verleend van 
het gedeelte Stenografie bij het Gouverne
mentsexamen voor de akte Steno-Typen. 

De 'Procurator van het R.K. Gymnasium 
•. Gymnasium Augustinianum" te Eindhoven, 
verzoekt ons mede te delen, dat thans aan 
genoemde onderwijsinrichting met internaat 

schriftelij ke opleiding 

steno (volledig) 

een voorbereidende cursus van een leerjaar 
is verbonden. Deze klas vormt de schakel 
tussen de lagere school en het gymnasium. 

INGEKOMEN. 
Indie: 
1. Programma van de R. K. Centrale 

K weekschool. 
Xaveriuscollege te Moentilan 1939-=-' 
1940. 

2. Van het Dep. van 0. & E. 
a. Programma der Midd. Handels

scholen met 2-jarig cursus. 
b. Reglement der Midd. Handels

school met 2-jarig cursus. 
c. Regelen betreffende de toelating 

tot de A.M-.S. 
cl. Reglement voor het eindexamen 

Mulo. 
e. Reglement voor het toelatings

examen voor de 2e en 3e klas der 
Muloscholen. 

' 
Nederland: 
1. Jaarboek der Rijksuniversiteit te 

Utrecht. 
2. Programma van het R.K. Lyceum voor 

meisjes Reijnier Vinkeleskade 53 Am
sterdam. 

3. Prospectus Electro-technische School, 
Nieuwervaart 3, Amsterdam-C., 1939-
1940. 

4. Prospectus van de Kweekschool voor 
Voorbereidend Onderwijs te Leiden . 

5. Prospectus van de Academie van Beel
.dende Kunsten en Technische Weten..: 
schappen, Lijnbaanstraat 55 ( tijdelijk) 
Rotterdam. 

6. Programma van het Lyceum ,,Mater 
Dei" der Ursulinen te Nijmegen. 

7. Programma van de R.K. Tuinbouw
winterschool te Beverwijk met inter
naat. 

VRAGENRUBRIEK. 

In dit gedeelte van het blad worden alleen . 
die vragen opgenomen, die van algemeen 
belang kunnen zijn. 
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De praktijk heeft uitgewezen, dat het 
meermalen nodig is onze aanvragers op
merkzaam te maken op een of meer der vol
gende punten. Nu we langs deze weg vele 
adspirant-aanvragers kunnen bereiken, wil
len we er graag gebruik van maken beleef d 
te verzoeken : 

I. J uist te adresseren : Aan het Studievoor
lichting Bureau van de K.0.B., Oud
Gondangdia 30, Batavia-C. 

2. Postzegel voor antwoord in te sluiten. 
( Inlichtingen word en evenwel gratis 
verstrekt). 

3. Duidelijk adres van den afzender op te 
geven. 

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

M.P. te W. 
vraagt inlichtingen betreffende electrotech
nische oplei•dingen voor jongens, die de la
gere school doorlopen hebben. 

a. de Gouvernements Technische scholen te Bata
via (K.W.S.) en te Soerabaia (K.E.S.) ; 
de Particuliere gelijkgestelde Techn. School te 
Semarang. 
Toelating na 'n gunstig toelatingsexamen, dat in 
Mei wordt afgenomen. 
Studieduur 5 jaar. 

b. Ambachtsscholen. 
Toelating op verklaring van het schoolhoofd ; 
bij grote toeloop ~eschiedt de aanneming na 
schifting op de verklaring. 
Scholen te Batavia (2), Djocja, Semarang, Ban
doeng (Dick de Hoogschool) en Soerabaia · (Ge
meentelijke Burger-Ambachtsschool). 
Verder zijn er nog een aantal particuliere tech
nische opleidingsinrichtingen. ieder met 'n aparte 
schoolgeldregeling, deze zijn bijv. 

I. Algemene Electro-monteurschool, Dagoweg 17, 
Bandoeng. 
Toelating op vertoon van de eindverklaring lag. 
School. met minstens voor Ned. Taal en Rekenen 

· een 6 (zes). Dit is een 3-j. leergang b.u. zes 
semesters. Schoolgeld j 100.- per semester. Aan 
de school is een ,.Tehuis" verbonden. Kostgeld 
f 30.- per maand. 

2. Instituut voor Electrotechnisch vakonderwijs , 
Goenoeng Sahari 84, Batavia-C. Opleiding voor 
Electro- of radio-techniker. 
Schoolgeld f 15.- p.m. Duur 2 jaar. 

3. Electrotechnische School, Djaga Monjet 2, Bata
via-C. Opleiding voor Electro- en radio-monteur. 
Schoolgeld j 60.- per kwartaal. 

STENOGRAFIE
MACHINESC+IRIJVEN machineschrijven (alleen theorie) 'Schriftelijke opleiding: Frans, Du its en Enge 1 s. 

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

I 

• 11 J.A. SCHNAAR 

M UL 0 - BEVOEGDHEID 
stenograaf Volksraad en Leraar G.M.H.S. 
Batavia-C.-Laan Canoe 32-Tel. WI. 408 

TECHNISCH INSTITUUT 

THEORIE EN PRAKTIJK 
opgericht 1923 gevestigd te Bandoeng 

SCHRIFTELIJKE 
IN TECHNISCHE 

LESSEN 
VAKKEN 

Alie leervakken voor den bouwkundige. 
Opleiding voor de architect-examens. 

VRAAGT GRATIS 
RiOUWSTRAA T 124 

PROSPECTUS EN INLICHTINGEN. 
BANDOENG. 

I 
I 

I hr. C. M. Roggeveen voor Engels). 
De Directie: Tanah-Njonja 1 Batavia-Centrum. 

HANDELSKENNIS L.O. Schriftelijke opleiding 

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

LAGEHE NIJVEHHEIDSS~H~~L v~~H MErnJES 
TE BUITENZORG 

Voor leerlingen, die de lagere school met vrucht 
doorloopen hebben. TWEE-)ARIGE-CURSUS MET 
GOUVERNEMENTSLEERPLAN en opleiding voor I 
bet Gouvernernentsexarnen in de huishoudelijke vakken. 
COSTUUMCURSUS van twee jaar eveneens met 
Gouvernernentuxarnen. Ook leerlingen. die de MULO 
hebben doorlopen, hebben toegang tot deze cursus. 

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

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

Stenografie ttGrooteH, Nederlands en Moderne T alen. 
Machineschrijven, T alen, Handelscorrespondentie, Boekhouden. 

Reclame- T ekenen, Boomzaken. 
I 

______________ ... __________________________ ..., ______________________________________________________________ ...;.: 

TECH ISCHE MIDDELBARE SCHOOL 
"TECHNICUM" 

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

Van de Lagere School af duurt de T. M. S. 5 jaar; van de Ambachtsschool 
af 'I; van Mula of H .B. S. 3, drie jaar, enz. Alie technische faculteitE'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: lr. B. B. de Regt c.i 

Eendrachtsweg 26b, Rotterdam. 

Tai van technische beroepen liggen 
open voor hem, die daarin een 
toekomsl WIL hebben. Bekwaam U snel e (': 
grondig volgens het speciale PBNA-systeem, f 
met Neerland's beste ingenieurs en experts. 
Honderden in Holland vonden hun weg met 
hulp van PBNA. - Zend deze annonce nog 
heden in, of schrijf, voor gratis inlichtingen, 
aa11 PBNA. Arnhem 30. 

ST-UDEER TECHNIEK THU/SI 

PBNA AFD. INDISCH TECHNICUM 

·ARNHEM30,HOLLAND 

--------1 ELECTROTECHNISCHE SCHOOL 
Opgericht 1931. Djaga Monjet 2 - Batavia-C. Tel. 732 WI. 

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

No. 15473/B. 

Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BAT A VIA. 
Opleiding voor Electromonteur (duur i Semesters) 
Opleiding voor Radiomonteur (duur l 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 inlicbtingen bij den Directeur. 

AANVANG NIEUWE CURSUS: ~ 1
1 

FEBRUARI 
( AUGUSTUS 

' 
H. H. DIRECTEUREN van MULO-SCHOLEN 

·' 
Wij brengen onder Uw aandacht, dat de maatschappelijke 
toekomst Uwer leerlingen er beter op wordt door bet bestaan ., 
van een inrichting voor de civiel-technische studie . 

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

Steun genietend in de vorm van materialen van het Depar
tement van VERKEER en WATERSTAAT; in andere vorm 
van Ir. Thomas Karsten B.I. Stedebouwkundige te Bandoeng; 
van Ir. Jae. P. Thijsse Wd. Directeur van de Technische 
Diensten van de Gemeente Bandoeng; van Architect Soesilo 
ambtenaar van de Gemeerrte Batavia. 

GROOT KLOOSTER 
Batavia-Centrum ~dwijk 29 

INTERNAAT EXTERNAAT 

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

Lagere school en Frobelschool 
met filii:\len Theresia ~ school aan 
de Theresiakerkweg (Gondangdia) 

H. C. S. Mariaschool 

De Hoofden der scholen zijn elke Oonde:,dag van half 
vijf . tot half zeven voor ouders en verzorgers te spreken. 

-
DE OVERSTE ._ ________________________________________________ .... 

De Zwitserse School met individuele opleiding 

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

Diploma's in Holland erkend. 

Voorbereidingscursus voor Hollanders voor het 
toelatingsex. Technische Hoogeschool Zurich. 

NIEUWE OPLEIDING VOOR JONGE VROUWEN 

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

INSTITUUT MINE RV A ZURICH 
V raagt prospectus en Hollandse referenties. 
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