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De Leider v/h Stud. Voorl. Bur. 

v/d K.0.B .. 
G. A. van Arendonk. 

AKTEN VAN BEKWAAMHEID 
bevoegdheid verlenende tot 

het geven van Westers 
Lager Onderwijs. 

In Augustus 1940 is verschenen het nieuwe 
Akten-reglement. Hierin zijn aangegeven de 
akten van bekwaamheid, die bevoegdheid ge
ven tot het geven van Westers lager onder
wijs. 

Omdat in dit reglement vaak verwezen 
wordt naar de vakken, vermeld in art. 3 van 
het Europees Onderwijsreglement, willen wij 
die vakken voor het gemak van de lezers 
( essen) van dit blad hieronder vermelden. 

Het gewoon lager onderwijs omvat : 

1. als verplichte vakken 

a. Jezen. 
b. schrijven. 
c. rekenen. 
d. Ned. Taal. 
e. geschiedenis van Nederland 

en· NedAndie. 
£. aardrijkskunde. 
g. kennis der natuur. 
h. zingen. 
i. tekenen. 
j. lich. oefening. 
k. nuttige handwerken voor 

meisjes. 

2. als facultatieve vakken : 

l. franse taal. 
m. duitse taal. 
n. engelse taal. 
o. wiskunde. 
p. handelskennis. 
q. algemene geschiedenis. 
r. handenarbeid. 
s. landbouwkunde. 
t. fraaie handwerken voor meis

jes. 
u. stenografie. 
v. typen. 

De akten van bekwaamheid, bevoegdheid 
verleriende tot het geven van W esters lager 
onderwijs, zijn : 

a. de onderwijzersalcte ( hulpakte), welke 
den bezitter bevoegdheid verleent tot het 
geven van huisonderwijs en van onder
wijs aan alle scholen van Westers lager 
onderwijs met uitzondering van de 
Europese lagere scholen, in de vakken 
vermeld in artikel 3 ender a tot en met 
j va~ het Europees Onderwijsreglement, 
alsmede voor wat betreft de abiturienten 
van de Hollands-lnlandse KweekschoJen , 
in de lnlandse taal, waarin de betrokke
ne is geexamineerd , een en ander be
houdens het bepaalde in het tweede lid 
van artikel 9 van dit reglement ; 

b. de Europese onderwijzersalcte (Europe
se hulpakte), welke den bezitter be
voegdheid verleent tot het geven van 
huisonderwijs en van onderwijs aan alle 
scholen van Westers lager onderwijs in 
de vakken vermeld in artikel 3 ender a 
tot en met j van het Europees Onder
wijsreglement, behoudens het bepaalde 
in het tweede lid van artikel 9 van dit 
reglement; 

c. de hoofdalct;,e, welke den bezitter dezelf
de bevoegdheid verleent als de ender a 
van dit artikel bedoelde onderwijzersak_. 
te en hem voorts benoembaar maakt tot 
het hoofd ener school van Westers la
ger onder~ijs, met uitzondering van d~ 
Europese lagere school ; 

d. de Europese hoofdalcte, welke den be
zitter bevoegdheid verleent tot het ge
ven van huis- en schoolonderwijs niet 

.alleen in de vakken, waarvoor de hulp
akte hem ingevolge het bepaalde on
der a of b van dit artikel bevoegdheid 
geeft, maar ook in algemene geschiede
nis en hem voorts benoembaar maakt tot 
het hoofd ener school van Ml esters la
ger onderwijs; 

e. de bijalcten, welke den bezitter bevoegd
heid verlenen tot het \:feven van huis- en 
schoolonderwijs in bepaal..!~ '"' kken ; 

£. de lnlandse en Chinese onderwij:::.ers
alcte, welke den bezitter bevoegdheid ver
leent tot het geven van onderwijs aan 
alle scholen van Westers lager onderwijs 
met uitzondering van de Europese lage
re scholen, in de vakken vermeld in ar
tikel 3 ender a tot en met j van het Euro
pees Onderwijsreglement, alsmede in de 
Inlandse taal, waarin de betrokkene is 
geexamineerd ; 

g. de lnlandse hulponderwijzersakte, wel
ke den bezitter bevoegdheid verleent tot 
het geven van onderwijs aan alle scho
len v:m Westers lager onderwijs met uit
zondering van de Europese lagere en 
Hollands-Chinese scholen, in de lands
taal, benevens in de vakken, waarbij de 
landstaal als voertaal wordt gebezigd. 

Ter verkrijging van de onderwijzersakte 
(hulpakte), wordt vereist: 

a. de v66r I Augustus van het jaar, waar
in het examen wordt gehouden volbrach
te leeftijd van achttien jaren; 

b. het afleggen van een examen. lopende 
.over de vakken, vermeld in artikel 3, 
onder a tot en met j, m tot en met o en q 
van het Europees Onderwijsreglement 
alsmede over opvoedkunde, en voor wat 
betreft de abiturienten der Hollands-In
landse Kweekscholen over een der bij 
het Hollands-Inlands onderwijs onder
wezen lnlandse talen en voor wat aan
gaat de abiturienten der Hollands-Chine
se K weekscholen, over Chinese cultuur 
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Ter verkrijging van de Europese ondet
wijzersakte ( Europese hulpakte). wordt ver
eist : 

a. de v66r 1 Augustus van het j?ar, waar
in het examen wordt gehouden, vol
brachte leeftijd van achttien jaren ; 

b. het afleggen van een examen, lopende 
over de vakken a tot en met j, I tot en 
met o en q, alsmede over '°pvoedkunde. 

( 1). Ter verkrijging van de hoofdakte, 
wordt vereist : 

a. het bezit van de onderwijzersakte, wel
ke akte tenminste anderhalf jaar te voren 
moet zijn verkregen ; 

b. het afleggen van een examen, lopende 
over de vakken opvoedkunde, Neder
landse taal en Iezen, alsmede over de 
kennis van een telken jare door den Di
recteur van Onderwijs en Eredienst 
vast te stellen serie onderwerpen van 
culturele en sociale aa rd benevens een 
onderzoek naar cl.. V?,3rrAigheid in het 
lesgeven op een "'chool voor Westers 
lager onderwijs. met uitzondering van de 
Europese lagere <.:choeil. 

(2). Tot het in het vorig ]id onder b. be
doelde examen worden ook toegelaten zij, 
die in het bezit zijn van het einddiploma ener 
Hogere Kweekschool voor Inlandse Onder
wijzers of het einddiploma ener Hollands
Chinese kweekschool. 

( 1). Ter verkrijging van de Europese 
hoofdakte, wordt vereist : 

a. het bezit van de Europese. hoofdakte ; 
b. het afleggen van een examen lopende 

over de vakken opvoedkunde, Neder
landse taal en letterkunde en lezen, na
tuur- en scheikunde, aardrijkskunde, 
geschiedenis en wiskunde, alsmede een 
der bij ,het Hollands-Inlands onderwijs 
onderwezen Inlandse talen. 

( 2). Tot het in het vorig lid onder b be
doelde examen worden ook toegelaten zij, die 
in het bezit 7.;;;:;, vctn de akte van bekwaamheid 
als onderwijzer, bedoeld in artikel 32 onder 
a van het ingevolge de ordonnantie van 2 
Juli 1934 (Staatsblad No. 398) vervallen 
Europees Onderwijsreglement, zoals dit ar
tikel luidde v66r de daarin bij de ordonnan
tie van 25 Februari 1928 ( Staatsblad No. 
53) aangebra~hte wijziging, met dien ver
stande, dat zij ook in de Franse, Duitse en 
Engelse taal worden geexamineerd ov~reen
komstig de voor deze vakken bij het examen 
ter verkrijging van de Europese hulpakte 
geldende eisen, tenzij zij in bet bezit zijn van 
de bijakte voor het betrekkelijk vak. 

V rijstellingen. 

a. Bij het examen voor de Onderwijzersakte 
( h ulpakte), Europese onderwijzersakte 
( Europese hulpakte) en Europese hoofd
alcte. 
V rijstellin$l van examen in het vak, waar
in een bijakte is behaald, of ( voor de In
landse talen) een diploma, welke min
stens een ongeveer gelijke kennis waar
borgt. 

b. Bij het examen voor de Onderwijzers
akte en Europese onderwijzersalcte kun
nen de vrouwelijke candidaten op een 
daartoe tot de examencornmissie gericht 
verzoek, vrijstelling van het vak Wis
kunde verkrijgen. 

c. Bij het examen hoofdalcte zijn vrijge
steld van het onderzoek naar de kennis 
omtrent enkele onderwerpen van cultu-

rele en social:: aard en van het onder
zoek naar de vaardigheid in het lesge
ven op een school van W esters lager 
onclerwijs, ( geen Europese lagere scho
len), de candidaten, die opgeleid wor
den aan een Gouvernements-, of gesub
sidieerde hoof daktecursus, verbonden 
aan een H.l.K. of H.C.K. 

cl. Bij het examen voor de Europese hoofd
alcte zijn vrijgesteld van een onderzoek 
naar de kennis in het vak Wiskunde 
en/of een der bij het Holl. In!. onderwijs 
onderwezen talen de candidaten, die bij 
het examen voor de Europese onderwij
zersakte reeds_ in Wiskunde zijn ge
examineerd, clan wel voor wat lnlandse 
talen betref t, in het bezit zijn van een 
of meer diploma's, welke minstens een 
ongeveer gelijke kennis waarborgen. 

Deelname aan de bijalctenexamens. 

W ie examen wil doen : 

a voor de akte Natuurkennis moet in het 
bezit zijn der Europese hoof dakte. 

b. voor de akten Franse, Duitse en Engelse 
taal, Wiskunde, Handelskemi.is, Land
bouwkunde, Steno en Typen, Gym
nastiek ( akte S) moet de leeftijd van 18 
jaar hebben bereikt. 

c. Aan hen, die deelnemen aan het examen 
voor de akten Tekenen, Lich. oefening, 
Nuttige handwerken voor meisjes, Fraaie 
handwerken voor meisjes worden boven
staande eisen niet gesteld. 

( 1). Ter verkrijging van de lnlandse of 
Chinese onderwijzersalcte, wordt vereist : 

a. het bewijs van overgang van de onder
bouw naar de bovenbouw of naar de 
z.g. eindklasse ener Gouvernements clan 
we! gesubsidieerde of gelijkwaardig ver
klaarde Hollands-lnlandse Hollands
Chinese kweekschool. clan we! het be
zit van het einddiploma B of C ener Gou
vernements, gesubsidieerde, of gelijk
waardig verklaarde mulo-school ; 

b. het afleggen van een examen, lopende 
over de vakken Nederlandse taal, lezen. 
opyoedkunde, schrijven, tekenen, re
kenen, een der lnlandse talen en in de 
praktijk van het lesgeven ; 

c. de voor 1 Augustus van het jaar, waar
in het examen wordt gehouden, vol
brachte leeftijd van zeventien jaren. 

( 2). Deze akte van bekwaamheid kan, 
met inachtneming van de daarin aangegeven 
onderscheiding, door den Oirecteur van 
0. en E. onder door hem te bepalen voor
waarden ook worden uitgereikt aan gewezen 
leerlingen ener H. I. K. dan we! H. C. K .. 
die het onderwijs in de hoogste klas dier 
school gedurende ten minste een schooljaa~· 
hebben gevolgd, doch voor het examen van 
onderwijzer(es) zijn afgewezen. 

De l nlandse !mlponderwijzersakte wordt 
verkregen na het afleggen van het examen, 
bedoeld in artikel 11, van het Reglement voor 
de Norrnaalscholen voor lnlandse hulponder
wijzers en voor wat de vrouwelijke candida
ten betref t van het examen, bedoeld in art. 
11. van het Reglement voor de Normaalscho
len voor Inlandse hulponderwijzeressen. 

Gelegenheid tot het afleggen van examen 
in handenarbeid, nuttige handwerken voor 
meisjes en als spelleider. 

Aan candidaten voor het examen voor 
Inlands en Chinees onderwijzer, onderwijzer 
en Europees· onderwijzer wordt, wanneer zij 
daarom verzoeken, de gelegenheid geboden 
om examen af te leggen in handenarbeid en 

aan de vrouwelijke candidaten bovendien in 
nuttige handwerken. 

Voor de candidaten voor het examen voor 
Inlands of Chinees onderwijzer bestaat, op 
hun verzoek, de gelegenheid examen af te 
leggen als spelleider. 

Geldigheid van uroeger behaalde alcten. 
De bezitters van akten' van bekwaamheid 

uitgereikt op de voet van, of geldig krachtens 
het ingevolge de ordonnantie van 2 Juli 1CJ4 
vervallen Europees Onderwijsreglement, be
houden de bevoegdheid ( heden), welke de 
betrekkelijke akte ( n) v66r de i?,werkingtre
ding van dit reglement verleencte(n). 

De bezitters van het einddiploma ener 
vroegere Hogere Kweekschool voCir In!. on
derwijzers of van het diploma der Holl. Chin. 
Kweekschool v66r hare reolganisatie, bezit
ten gelijke bevoegdheid als de "oezitters der 
onderwijzersakte ( h ulpakte). 

Zij, die in het bezit zijn van het einddiplo
ma ener voormalige Kweekschool voor In!. 
onderwijzers bezitten gelijke bevoegdheid als 
de bezitters der lnlandse of Chinese onder
wijzersakte ( zogenaamd K.S. dip1.oma). 

(1 

TOELA TING V AN4- MULO
ABlTURIENTEN 

tot de vierde klasse der Hogere 
Burgerschool met vijfjarige cur-' 

sust clan wel Ho~ere Bur
gerschool-afdeeling van 

bet Lyceum. 

Te beginnen met het schooljaar 1940/1941 
zullen de voorwaarden van toelating tot de 
A- af deling en tot de B- af de ling van de 4de 
klasse van een H.B.S. dezelfde 'zijn. Mulo
abiturienten, die toegelaten wensen te wor
den tot de vierde klasse der Hogere Burger- • 
school (A of B) met 5-jarig~ curs us, moeten: 
l. op het Mulo-eindexamen minstens een 

6 (zes) voor de vakken Nederlands, Al
gebra en Meetkunde hebben behaald ; 

2. een mondeling en schriftelijk ex~1men in 
Goniometrie, Grafische voorstellingen. 
Scheikunde. Natuurkunde, Handelswe
tenschappen en de Franse taal afleggen 
ten overstaan v~n leraren der Hogere 
Burgerschool of van het Lyceum met zo
danig resultaat, dat in de vergadering 
van den Directeur (Rector) en examina
toren geen bezwaar rijst tegen hun toe
lating als toehoorder in alle vakken. 

De examenstof voor de toelatingsexamen5 
omvat voor : ~ 

Goniometrie : het in de tweede en dc.r:de • 
klasse der Gouvernements H~gere Burger
school met 5-jarige cursus, respectievelijk in 
de voorlaatste en laatste aan het examen 
voorafgaande cursus behandelde. 

Grafische 11oorstelling: Grafische voor
stelling der functies y - ax + b en y + 
bx + c. 

Handelswetenschappen: Het in de derdt'. 
klasse der Gouvernements Hogen~ Burger
school met 5-jarige cursus in de aan het 
examen voorafgaande cursus behandelde. 

Scheilrnnde : Als voor Handelswetenschap
pen. 

Natuur!wnde: Als voor Goniometrie. 
Frans: Het in de derde, tweede en eerste 

klasse der Gouvernements Hogere Burger-· 
school met 5-jarige cursus respectievelijk in 
de laatste, voorlaatste en daaraan vooraf
gaande cursus v66r het examen behandelde. 

Het examen wordt afgenomen in de laat·· 
ste week van Juli. 
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• CENTRAAL STUDIEFONDS. 
• 

Het Departement van Onderwij s en Ere
dienst deelt het volgende mede : 

" 
, Uit het rubberwelvaartfonds is een 

kapitaal van f 500.000.- gereserveerd, 
waarvan de jyrlijkse rente ad 4 % be
stemd is om daarvoor in aanmerking 
komende jongelieden uit de rubber-pro
ducerende streken in de gelegenheid te 
stelle~ door n1iddel van een beurs een 
studie of vak-opleding te volgen:"' 

Met hft oog hierop is door de Rege
ring ingesteld het ,,Centraal Studiefonds 
ten behoeve van jongelieden uit rubber
producerende streken", waarvan het 
bestuur, beioemd door den Directem: ... 
van Onderwljs en El·edienst, - naast 
het behe~r van het fonds - voorname
lijk tot taak heeft hem van advies . te 
dienen omtrent het verlenen van · steun 
aan d"'arvoor in aanmerking komen.de 
jongelieden. • 

Aangez '1' de geldmiddelen, . waarover het 
studiefonds beschikt, beperkt zijn, za l niet 
cl'an alle a,pnvragen kunnen worden voldaan 

• "'en zal een s~ectie moeten worden toegepast, 
.ter~ijl er tevens voor za l worden gez~rgd. 
dat d<9 toe te kennen beurzen zooveel moge:.. 
lijk op re:lelijke ·wijze worden verdeeld over 
d1t verschillende rubberstreken. 

De boursalen zullen aan de volgende ei
schen moeten voldoen : 

I. ·Zij moeten onvermogend zijn en 
afkomstig uit de rubber-producerende 
streken. 

Aan l atstgenoernde eis voldo1.m ln
heemse jongelieden uit de gewesten Su
matra en Borneo met de daarbij beho
rende eilanden, alsmede uit deze gewes
ten afkornstige jongelieden, die elders 
geboren en/of opgevoe'd zijn of van wie 
slechts een der ouders uit een dezer ge
westen geboortig is. 

• 
IL Zij moeten van een zodanige 

aanleg, vlijt en gedrag zijn, dat ver
wacht kan .worden, dat zij de studie in 
de normale tijd kunnen volbrengen. 

Aanvragen moeten worden ingediend 
bij den Directeur van Onderwijs en 
Eredienst onder overlegging van : 

• 

a. bet dipJoma met cijferlijst of. in
dien geen diploma's zijn behaald, het 
rapportbo~kje over het laatste school
jaar . 

/ 

' 

b. een dqor het Hoofd van Plaatse
lijk Bestuur afgegeven verklaring, dat 
de candidaat minvermogend is, (ten 
aanzien van op Java en Madoera, uit
gezonderd de Vorstenlanden, woonach
tige candidaten door den Regent, en ten 
aanzien van in de Vorstenlanden ge
vestigde candidaten den Assistent-Resi
dent). 

c. een door onder b genoemde auto
riteiten gelegaliseerde opgave van alle 
inkomsten en uitgaven ( verplichtingen) 
van ae ouders van verzoekers. 

J 
Hoewel het voor het lopend c jaar nog 

beschikbare bedrag slechts gering is, zodat 
nieuwe aanvragen thans weinig kans van 
slagen zu llen hebben, is het niettemin ge
wenst, dat eventuele gegadigden zich zoo 
spoedig mogelijk aanmelden, opdat het be
stuur ''an het studiefonos een overzicht kan 
krijgen van de behoe[te aan steun in de vorm 
van beurzen uit <lit fonds . • 

.. 

LAND- EN VOLKENKUNDE 
STUDIE-AANWIJZINGEN 

en 

OPGAVE VAN STUDIE-WERKEN 

LANDKUNDE 

In Mei 1940 is dit onderdeel van de studie 
yoor Land- en Volkenkunde gewijzigd. 

Voor belanghebbenden willen. wij het 
daarom publiceren. 

Eisen a en b: 

Eerste jaar : 

Dit jaar worde besteed aan de studie van 
de sociale en physische aardrijkskunde in 
het algenieen. Het tweede jaar kan worden 
besteed aan twee keuzeonderwerpen en aan 
een algemene herhaling. Men neme uiteen
lopende onderwerpen. 

Volgens het bele karakter van dit examen 
tre-edt het sociale gedeelte op de voorgrond. 
Het physische dee! blijve beperkt tot dat ge
deelte, hetwelk van belang is voor het !even 
van de bevolking hier te lande. Het dieper 
ingaan op bepaalde onderdelen is natuurlijk 
nooit af te raden, maar bredere kennis van 
het physisch gebeuren in bet algemeen ver
dient de voorkeur boven bet zich verdiepen 
in detailkwesties. Een studiewerk als dat 
van Dr. L. M. R. Rutten verdient in dit ver
band op zijn hoogst gebruik als naslagwerk ; 
voor het examendoel is ,,De lndische bodem" 
veel geschikter. Meri waardete de natuur
kundige verschijnselen ook naar hun belang 
voot de maatschappij : het leucietvoorkomen 
op de Ringgit is zeer belangwekkend, maar 
de rijkdom aan kiezelzuur van de Bantam
tuffen is van oneindig groter maatschappe
lijk belang. 

Als gronclslag voor het physisch onderdeei 
neme men het werkje van Visser. De hele 
sto[ wordt hier op beknopte wijze behan
deld. De hoofdstukken over verschijnselen, 
welke hier te lande niet voorkomen, blijven 
natuurliJk buiten beschouwing. Men geve 
zich goed rekenschap van de stof en raad
plege de desbetreffende hoofdstukken van . 
.. De Indische bodem". Men zoeke voorbeel
den uit literatuur en omgeving. Men raad
plege regelmatig de ,,Atlas van Tropisch 
Nederland". 

* 

Het sociale gedeelte omvat het geheel van 
maatschappelijke verschijnselen, waarvan de 
economische bij dit examen we! de belang
rijkste zijn. Ook hier wodt geen prijs gesteld 
op het kennen van veel feitenmateriaal ; veel 
meer client de studie gericht te worden op 
het verband, de samenhang. 

Als basis gebruike men het boekje van 
Schaay, ook kunnen Kwast en Boeke bier 
uitstekend worden gebruikt. 

Als naslagwerk wordt aanbevolen de en
cyclopaedie en .. Java" I van Lekkerkerker. 
Men gebruike dit laatste v-0oral niet als stu
dieboek, men kieze enkele hoof dstuk~en ook 
voor het physisch gedeelte en gebruike het 
verder als bronnenboek. 

Men zal zelve gedwongen zijn bier hoofd
en bijzaken te onderscheiden. 

Men zoeke contact met leraren bij het 
M.O .. met particulieren of ambtenaren, die 
krachtens hun betrekking van bepaalde on
derdelen op de hoogte zijn. Men geve zich 
rekenschap van wat de omgeving biedt. 

Soms zijn van bepaalde bedrijven, land-· 
streken monogiaphieen geschreven. Vaak is 
dan een dee! te technisch, maar andere ge
deelten zijn uitstekend voor het doe! bruik
baar. Krantenartikelen, tijdschriften geven 
vaak zeer goed materiaal. Van de tijdschrif
ten z1jn in het bijzonder te noemen : Land
bouw ,..._, Koloniale Studien ,..._, Tectona ,..._, 
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De lngenieur ,..._, Economisch weekblad in 
N ed.-lndie en vele andere . 

Het tweede jaar zij bestemd voor een keu
zeonderwerp : 
Het tweede jaar : 

Als keuzeonderwerpen , uit elk der beide 
onderdelen een, worden aanbevolen : 

1. Het klimaat van Ned.-lndie. 

Literatuur : 
Dr. S. W. Visser. Beknopt leerboek der 
natuurk. aardrijkskunde . 
De lndische bodem door Dr. D . A. Rin
kes. 
Encyclopae:l ie van Ned.-ln:lie door Dr. 
J. Paulus. 
Java 1 ,..._, 10 (Land en volk \•an Java 
door C. Lekkerkerker} . 
Braak : Het klimaat van Ned.-ln::lie. 

2. V ulkanisme en vulkanen : betekenis 
voor lndie. 

Literatuu : . 
Dr. S. W. Visser. Beknopt Ie..erboek der 
natuurk. aardrijkskunde . 
De fodische bodem. . 
De Encyclopaedie van Ned.-Indie. 
Vulkanologische mededelingen num
mer 7. 

3. De landbouw in Ned.-Indie. 

Literatuur : 
M. B. Smits : Over de landbouw in Ne
derlands-lndie. 
De Encyclopaedie van Ned.-lndie. 
De Indische bodem. 
Prof. D. C. Stibbe: Neerlands Indie. 

4. De lnlandse landbouw. 

5. De Europese landbouw. 

Voor 4 en 5 evenals voor 3 v alt de lite
ratuur gedeeltelijk samen. Gewezen kan 
worden op: 

J. J. Tichelaar : De J ava-suikerindustrie 
( Suikersyndicaat}. 

G. L. van Doorn : De economische ont
wikkelin·g van de afdeling Poerwo
redjo. (Ver. v. cl. studie Maatsch. 
vraagstukken). 

Dr. E. de Vries: Landbouw en wel
vaart in het Regentschap Pasoe
roean. (Mededeling van de afde
ling Landbouw 16). 

Onze Koloniale landbouw - enkele 
deeltjes daaruit voor kennismaking met 
speciale cultures. 

6. Het bevolkingsprobleem op Java en in 
de Buitengewesten. 

Overbevolking en onderbevolking. 
Oorzaak en· gevolg. 

Literatuur : 
Deze ligt verspreid in artikelen en vlug
schriften. 
Encyclopaedie van Ned.-lndie. 
Mr. C. C. J. Maassen: De Javaanse 

landbouwkolonisatie in de Buiten
gewesten. - Landsdrukkerij . 

Java I. 

7. Het bos in Ned.-Indie. Econom'sch en 
hydrologisch. 
Java en ce Buitengewesten. 

Literatuur : 
Encyclopaedie van Ned.-lndie. 
De lndische bodem . 
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C. S. Lugt : Het bosbedrijf in NedAn
die. ( Onze Koloniale Landbouw). 
Java I. 
Tectona. 
G. Pastor : .. De Panglongs" 

8. De Mijnbouw in NedAndie 

Literatuur : 
Encyclopaedie van Ned.-lndie. 
De Indische bodem. 
Prof. D. C. Stibbe: Neerlands Indie. 

9. De Chinezen in Ne.dAndie. 

Liter~tuur : 
Encyclopaedie van Ned.-Indie. 
Java I. 
J. L. Vleming : H et Chinese zakenleven 

in Ned.-Indie. (Volkslectuur). 
Een bestu::lering van de desbetreffende 
hoofdstuHen uit Dr. A. D. A. de Kat 
Angelino · Staatkundig beleid en Be
stuurszo g m Ne:lerlancls-Indie verclient 
sterke aanbeveling. ~ Hier worde ge
wezen op dee! twee : het vierde, zescle 
en zevencle hoof.dstuk. 

1 O. Een of antler regiona~l gebie:i. 

Men is clan gebonclen aan een gebiecl, 
waarvan enige literatuur bestaat. 

OPLEIDING TOT MILITAIR LUCHT
VAARTRADIOTELEGRAFIST. 

Bij het Departement van Oorlog bestaat 

voor European en ( N ederlanders) en niet
Europeanen ( N ederlandsche onderdanen) 

gelegenheid tot dienstneming'""als geniesoldaat 
2e klasse voor opleiding tot militair lucht
vaartradiotelegrafist. 

De minimum-eischen, waaraan moet wor
den voldaan, zijn : 

a. voldoen aan een sein- en soundervaar
digheicl van 16 woorden _per minuut in 
code en Nederlandsche taal; 

b. zich behoorlijk mondeling en schriftelijk 
kunnen uitdrukken in de Nederlandsche 

taal ( genoten middelbaar onderwijs 
strekt tot aanbeveling) ; 

c. leeftijcl niet jonger clan 18 en niet ouder 
clan 25 jaar; 

d. een minimum-lichaamslengte van 1.65 

m. voor Europeanen en van l .60 m. voor 
niet-Europeanen. 

Gegacligclen gelieven zich uiterlijlc v66r de 
laatste September a.s. s c h r i f t e l ij le aan 

den Inspecteur der Genie te Bandoeng op te 
geven oncler vermelding van naam en voor
namen, leeftijd, adres, genoten onderwijs, ge
huwd of ongehuwd, aantal kinderen, en on
cler overlegging van origineele diploma's en 
cijferlijsten en eventueele verdere gegevens 

omtrent opleiding, werkkring enz. (door 

Europeesche gegadigden tevens op te geven, 
of zij als clienstplichtige zijn ingelijfcl, e.g. 
hun eerste oefening hebben vervuld ; in het 

laatste geval is overlegging van het militie
zakboekje verplicht). 

___ ,___ ___ 

INHOUDSOPGA VE VAN DE 

3e JAARGANG. 

A. 

1. Adelborsten. Aanneming 
van ....................... . 

2. Adjunct bedrijfsambtenaar 
bij de P. T. T . . . ......... . 

3. Al{ten; (studie voor) ..... . 
4. Akten van bel{waamheid; 

akten reglement .. ...... . 
5. Akte Handtekenen L . 0. 

Programma voor het 
examen ter verkrijging 
dezer akte ............. . . 

6. Akte Handtekenen L. O. 
7. Alg. Middelb. School; 

toelating ................. . 
8. A. M. S.-diploma ........... . 
9. Algemene Volkscrediet

, bank; betrekkingen ,l,Jij 
de ... . ......... ...... ....... . 

10. Algemeene Volkscrediet
bank; dienstexamens 

B. 

1. Bodemkundige ambtena
ren; plaatsing te Bui-
tenzorg .................... . 

- 2. Boekhouden M. O. (K XII; 
K XII en Q) ........... . 

3. Boekhouden diploma A 
en B .... ..... ...... .. ....... . 

4. Boekhoudexamens der V. 
V. L ..................... . 

5. Brugldasse van de K. E. S. 
te Soe1·abaja .............. . 

c. 

1. Carpentier Alting Stich
ting te Batavia; gelijk
waardig verklaring van 
het diploma H. B. S. III 
voor jongens dezer 
stichting met het eind
diploma ener H. B. S. III 
in Nederland ........... . 

2. Centrale Kweekscbool te 
Moentilan ................. . 

3. Centi·aal Studiefonds ..... . 
4. Cbemisch Technische op

leiding. Brugklasse van 
de K. E. S. te Soerabaja 
aansluitende op ........ . 

5. Christelijke School voor 
Lager en Mulo-onder-
wijs te Brussel ........... . 

6. Civiel Ingenieur; opleiding 
voor .............. ... ...... . 

7. Collegegeldbeurzen ten be
hoeve van de studie 
aan de Hogescholen in 
Ned.-Indie . ............. . 

8. Commer~iele opleidingen. 
9, Coupeurschool te Solo ... 

10. Cultuurschool te Malang. 
11. Cultures; betrekkingen in 

de .......................... . 

E. 

1. Electrotechniek; boeken
lijst bij zelfstudie 
opleiding .. . . ... .......... . 

2. Engels M. 0. . ............. . 
3. Engelse Handelscones

pondentie. Plaatsingmo
gelijkheid bij de Mulo .. . 

4. Examens. Oproeping voor 
het examen: Hoofdakle, 
Europese hoofdakte, 
Inlandse en Chinese 
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164 
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151-217 

,, 166-210 
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225 

196 

153 

197 

220 
189 
166 
201 

167 

blz. 166 
,, 173 
,, 181 

,, 153 

onderwijzersakte, Bij
akten, · Inheemse talen, 
Land- en Volkenkunde. 

1. Frobelonderwijzeres; 
hoofdakte ..... .. .. .. ... . , .. 

G. 

1. Gouvernementsscholen; 
geopend op 1 Aug. '40. 

2, Gymnjtstiek M. O. . ....... . 
3. Gymnastie'k; akte Lich. 

oefening . ... ..... .... .... . 
4. Gymnastiekcursus ........ . 

H. 

1. ilandelskennis; akte 
2. Handelscorrespondentie; 

Franse en Duitse (voor
bereidende examens) ... 

3. Hoger Onderwijs in Neder
land. Rechtsgeleerdheid. 

4. Hoger Onderwijs ........... . 
Literaire Faculteit. 
Landbouwhogeschool. 

5. Hogere Burgerschool Ih'. 
Mededeling -.............. . 

Proefprogramma 2e en 3e 
klas ....... ..... ..... ...... . 

Eindexamenreglement 
'l'oelating van bezitters 

met een einddiploma 
ener Gouv. H. B. S. III 
tot Midd. Scholen 

I. 

1. Indische Middelb. School. 
2. Inheemse talen. Schrifte-

lijke curs us . . ......... ... . 
3. Inheemse Huishoudschool 

te Gandjoeran ........... . 
4. I1istituut St. Louis te 

Ambarawa ...... ........ . 
5. Internaat met Lag·ere 

School te Sindanglaja . . . 

K. 

1. l{adaster; nieuwe cursus-
sen in 1940 .. .......... .. . 

2. K. S. examen; toelating 
lot het .................... . 

3. K. W. S.; toelating met 
Mulo-C diploma tot de 

4. Kindenechter. (Studie 
voor Kinderrecht.er aan 
de Rechtshogeschool). 

5. Kleinambtenaarsexamen 
6. Kol'; opleiding in Hol-

land .. .... .... . . ........ . .. . 
7. Koninklijke Militaire Aca-

de1nie . ....... .......... ..... . 
Koninklijlrn Militaire Aca

demie. (Rangschikkings-
onderzoek) .............. . 

8. Koninldijke Marine. Aan
neming van leerling
onderofficier-vlieger ... 

Aanneming van Officier-
v lieger .. . ................. . 

L. 

1. Land- en Volkenlmnde ... 

2. Landbouwschool te Bui-
tenzorg .. ............ ... .. . . 

3. Landbouwschool le Soe-
kaboemi 
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blz. 153-155 
225 
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• 
M. 

1. Madoernes; leerboek voor. 
2. Middelbare Meisjesscholen 

in N ed.-Indie ........... . 
Middelb. Meisjesschool der 

Ursulinen to Soeraba.ia; 
gelijlfatelling met het 
M. M. S. ~ploma in 
Nederland .............. . 

3. fiddelbare HandelsS'Chool; 
te :Batavia; inlichtingen. 

4. Middelb. Meisjesschool der 
Ursulinen te Batavia ... 

5. Middelba'\·e Techniscbe 
School in Nederland ... 

6. Middelb. Handelsschool 
met 2-j. cursus; toela
ting tot te le klas der 
Gouv. M. H. S ............ . 

7. Militaire Lucbtvaart. Op
leiding tot Onderoffi-
cier-vlieger .............. . 

Opleiding tot Kortver- . 
bp.ndvlieger .............. . 

Opleidi~ tot monteur .. . 
Opleiding'i:ot militair mon

• t eur; Inheemse landaard. 
.._ ft Opleid1ffg., tot Officier-

• :11lieger met kort ver-
band ....................... . 

OpTeiding t~ Radiotele-
grafist .................... . 

8.
0 

Muloscholen; reorganisatie 
van ....................... . 

D. Mulo-einddiploma; voor-
rechten van .............. . 

1t. Mulo-C diploma; studie-
mogelijkheden ........... . 

11. Mijnbouwscbool te Sawah-
Loento .................... . 

N. 

1. Natuudmnde; akte ........ . 
2. Natuurlmnde cursus te 

Batavia .................... . 
3. N. I. A. S. te Soeraba,ja; 

iji.lichtingen over ..... . .. . 
4. Nijve1•i1eidsonderwijs in 

Nederland. Programma 
akle XX en aantekening 

1. Onderofficier 
I{. N. I. I~. 

' 

o. 

bij bet 
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184- 193 

163 

166 

202 

193 

202 

152 

166 
188 

205 

206 

226 

213 

214 

189 

200 

blz. 178 

189 

166 

149 

blz. 201 

2. ( Onder) opzichter bij de 
P. T. T .... .. ....... .. .. .. . . . 

3. Onderwijzer; opleiding 
voor .... .... ............. . . . 

4. Overgang va n leerlingen 
der A.M.S. naar H.B.S. 
(A of B) of H. B. S. 
(A of B) van een 
Lyceum in Nederland ... 

I'. 

1. Paedagogiek M.O. A en B; 
opleiding ................. . 

2. Prinses Julianascbool 
(H.B.S. III) te Batavia. 

3. Prins Hendrikschool te 
Batavia ... , ................ . 

4. P. T. T. betrekkingen ..... . 

R. 

1. Radioteleg1·afist; examens. 
2. Recbtshogeschool te Bata-

via-C ........................ . 
3 R.K. ll.B.S.-en en Gym

nasia iµet Internaat in 
Holland ................... . . 

s. 

1. Soerabajase Schoolvereni
ging. Gelijkwaardig ver
klaring van het eind
diploma H.B.S. III voor 
jongens dezer school aan 
het diploma van over
eenkomstige scholen in 
Nederland ................. . 

2. Soerabajase Huishoud- en 
Industi·ieschool; gelijk
waardig verklaring met 
de Gouv. Opl. School .... 

3. Schildersopleiding te Ban-
doeng ....................... . 

4. Scltolen voor 1\liddelbaar-, 
Vak- en Voortgezet 
onderwijs; toelating in 
1940 ....................... . 

5. Schoolgeldregeling ........ . 
Centr. Kweekschool te 

Moentilan. 
H. I. K. en Ass.-Apothe

kersschool. 
6. Staatsexamen in Indie .. . 

200 

" 
203 

152 

blz. 161- 169 

202 

166-180 
199-200 

blz. 205 

,, 158 

181 

blz. 152 

197 

167 

. 171 
215 

158 

7. Steno-diploma van de 
Federatie; aanvullend 
.examen voor de bezit-
ters er van .. . ............ . 

8. Steno-Typen; opleiding 
voor de akte ........... . 

9. Stuurman; opleiding voor. 

T. 

" 

189 

167 
206 

227 

1. Tekenen; ~te L. 0. 
Examenprogramma 

blz. 150-164 
166 

2. Techniscbe School; toe-
lating ..... . .............. . 

3. Toelatingsexamen tot de 
3e klas H.B. S. V ...... . 

4. Toelating van leerlingen 
van een niet gelijkgestel
de school afkomstig tot 
enkele Gouv. Scholen ... 

6. Toehoorderschap in de 
2e klas Gouv. Techn. 
School te Batavia ..... . 

7. Tuinbouwonderwijs; ( te 
Boskoop, Frederiksond. 
en de Ned.-Heide Mij) 

v. 

1. Vakonderwijzer; akten-
examens ................. . 

2. Vakonderwijzeressen; op
leidingsscholen 

3. Verpleegster bij de Mil. 
Geneesk Dienst ........ . 

4. Voorklas aan een Kath. 
Mulo te Batavia ........ . 

5. Voortzetting van de stu
die op H.B.S. V na een 
H.B.S. III opleiding ... 

6. Vrijwillige dienstnem.ing 
bij bet K. N. I. L ......... . 

w. 

1. Werktuigkundige; oplei-

" 
167- 215 

166 

" 
203 

203 

159 

blz. 172 

203 

180 

180 

,, 181 

201 

leiding tot , . . . . . . . . . . . . . . . . . blz. 206 
2. Wiskunde L. 0. schrifte-

lijke opleiding ........... . 
Studie voor Wiskunde L.0. 

3. Wiskw1de (K I) ........... . 

z. 

1. Zwitserland; ( onderwijs
gelegenheid voor Neder-

" 

153 
183 
183 

landse kinderen) blz. 159 

STUDIEBOEKEN VOOR HET A-DIPLOMA . 
• 

"'t1 
A. A .D. BOUWilOF, ]. C. LAGERWERFF met medewerking van L. P. RlTClcll : 
HANDELSREKENEN voor het A-diploma boekhouden in Ned .. Indie en voor Handelseursussen. 

Deel I ( 3e druk) gee. { 2.35 Uitwerkingen f 1.10 / Deel Ira I 3e druk) ,, 2.35, gee. f 2.65 1.25 mg. ,. 
" Deel Irb ( 2e druk l gee. ,, 2,60 

" " 
1.40 

A. A. D. BOUWHOF, ]. C. LAGERWERFF, ]. IT. A. KR EDI ET met medewerking van w. ALONS : 
BOEKHOUDEN voor het A-diploma boekhouden in Ned .. Indie en voor Handelseursussen. 

Deel I. :.V1ethode der Enkelvoudige Ovenj.rachtsposten (Dagelijkse methode) 
(3e druk) Prijs ing. f 1.75 geb. f 2.-

Deel II, Meth ode der . Colleetieve Overdraehtsposten ( l'vlaandelijkse methode) 

Uitvoerige prospect.us op en enkel Boekhouden (3e druk) Prijs ing. f 2.25 geb. { 2.60 
Deel III, Aanvullende leerstof (2e druk) Prijs ing. f 2.50 geb. f 2.75 

aanvrage gratis en franco w. ALONS: 
DE BALANS OP HET A-EXAMEN 

Repetitiebock voor exameneandidaten Prjjs f 1.80 
Volledige uitwerking hierbij. 

" " 1.10 - -- K. BONJERNOOR en ]. H. HEIJENBROK : 
8 NOORDHOFF-KOLFF N.V. BEK NO PT OVERZICHT VAN KENNIS EN RECHT VAN DE HANDEL 

KEBON SIRIH 46 - BATAVIA-C. IN NED.-INDIE (le druk). Prijs ing. f :~.40 geb. f 3.90 
POSTBOX 101. REPETITIEBOEK hierbii ~ 4e druk) ,, 1.45 

' 

I ~T~l'1()G312.L\fl~ - 1'1AClil~~SClil21JV~l'1 
schriftelijke opleiding steno (volledig) - machineschrijven {alleen theorie) 

MULO ~ BEVOEGDHE1D J. A . SCH NA A R stenograaf Volksraad en Leeraar G M. H S. - Batavia·C. - La an Canoe 32 - Tel. WI. 480 

• 

• 
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,,B~ 
HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILIALEN: MATRAMANWEG 167, MEESTER-C. 

. . 
PLEDANG 30 BUITENZORG TEL.333 . . 

Stenografie tt Groote H, Nederlands en 
Machineschrijven, T alen, Handelscorrespondentie, 

Rec 1 am e - T .eke n en, 

• .. 

..... 

I S.,LrihehiLe UoolJaLfe-rursu• TECHNISCH INSTITUUT 

5chnitelijke lessen tot opleiding voor de lndische en 
Europese Hoofdacte - T oetreding ten allen tijde 
mogeHjk - Vraagt prospectus met volledige inlichtingen 

Administratie S. H. A. C. I 
KEBON SIRIH l!Sa - BATAVIA·C. .....__ ______ , 

C L 12 S U S ~~ t= 12 I S I A'' 
Schriftelijke opleiding : F r a n s, D u i t s e n E n g e l 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 

t 
HANDELSKENNIS L.O. Schriftelijke opleiding I 
~. H. Bos, L~~ ~e~h~ ~:~OS DJ OU~}~. op aanvraa; 

I LAGEHE NIJVEHHEIDSS~HO~L · VOOH MEISJES 
TE BUITENZORG 

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

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

I 
I 
I 

THEORIE EN PRAKT~,JK 
opgericht 1923 gevestigd te Bandoeng 

r "',. 

'" 

SCHRIFTELIJKE 
IN TECHNISCHE 

LESSEN 
V A'K KEN 

Alie leervakken voor den bouwkundige. 

Opleiding voor de ~rchitect-examens. 
VRAAGT GRATIS PROSPECTUS EN INLICHTINGEN. 
RIOUWSTRAAT 1 24 BANDOENG. 

I) 

GROOT KLOOSTER 
~dwijk 29 Batavia-CP.ntrum 

INTERNAAT EXTERNAAT 

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

Lagere school en Frobelschool 
met filialen Theresia ~ school aan 
de Tberesiakerkweg (Gondangdia) 

H. C. S. Marfaschool 

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

DE OVERSTE _______________________________________ , ________ __ 

I 

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

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

No. 15473B. 

Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BAT A VIA. 
Opleiding voor Electromonteur duur 4 Semesters 
Opleiding voor Radiomonteur duur I Semester, 
na behaald dtplom.a 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: I AUGUSTUS 

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

I 
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 Broeders van Maastricht 

Aan de Muloschool is een VOORKLAS verbonden. 

Tot bet internaat kunnen warden toegelaten leerlingen der 

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

Prospectus op aanvraag. 

" 
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