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poorte tot ongekende moontlikhede ontsluit het (98,9). Die komitee,

H 0 0 F S TUK I

INLEIDING

1.1 DIE PROBLJ~EM.

Uit praktiese ervaring is dit duidelik dat die skool

vandag voor 'n nuwe probleem te staan gekom het - 'n probleem wat

rekening moet hou met die nuwe eise van TI nuwe wêreld. In die

klaskamer is hierdie nuwe eise daagliks waarneembaar en daarom kan

die nuwe onderwys. ...etge"ring van 1969 beter verstaan word.

Die jaar 1967 was vir die Suid-Afrikaanse onderwfs TI

triomfjaar waar-in die iieale, waarvoor daar vir baie jare TI stryd

gevoer is, geseëvier het. Tereg het die Minister van Onderwys,

Kuns en Wetenskap, Sy Edele, J. de Klerk, met die l3es van Wet

nr. 9 op 20 Februarie 1967 in die Volksraad gesê:

Ons (het) vandag seker by die belangrikste mylpaal in die
ontwikkelingsgeskiedenis van lie primêre en sekondêre

onderwys in 1ie Republiek van Suid-Afrika gekom (114,10).

As een van die tien beginsels lê art. 2(1)(g) van Wet

38 byvoorbeeld neer:

••• ko5rdinasie op nasionale grondslag van leerplanne,
kursusse en eksamenstandaarde en navorsing, ondersoek
en beplanning op die gebied van die ondGrwys bewerkstel=
lig moet word, met inagneming van die raadsaamheid van
die handhawing van die verskeidenheid wat die omstan=
dighede vereis (114,13).

In sy openingsrede van die O.V.S.O.V._jaarvergadering

op 26 September 1968, het mnr. Meiring, Direkteur van Onderwys in

die Vrystaat, gesê dat die Wet op die Nasionale onderwysbeleid die

wat 'n grondige ondersoek ingestel het na TI stel sel van gedifferen=

sieerde onderwys vir die R.S.A., het sy rapporte voltooi en dit

sal binnekort bespreek word.
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In Junie 1911 het gedifferensieerde Ondel~! deur vera

dere wetgc"ting 11 werklikheid geword. Hierdie beleidsaankondieing

is volgens Fourie (86,3) egter nie 'nto',oIerstafwat die probleem

eensklaps sal laat verdwyn nie, omdat die beleid nog in die praktyk

getInplimenteer sal moet vord , Hierdie implimentering sal net

soveel probleme oplewer as wat dit moet oplos.

Intussen sit duisende onderwysers in die Republiek van

Suid-Afrika met die probleem van leerlinge wat nie in hulle klasse

inpas nie. Volgens die nuwe metodes van promovering in die primêre

SkoOll) beland duisende dom-normale en skolasties-vertraagde leer-

linge in die middelskool (86,3). Hulle is nie by magte om by die

hedendaagse Skademiese patroon in te pas nie en moet geduldig

wag tot die bereiking van die leerpliggrens om hulle van die ellen~

de van die· skool.Leve te verlos. 'nDuidelik bewys van bogenoemde

is dat van die standerd ses-1eerlinge in die Vrystaat 195 bo normale

ouderdom is, in standerd sewe is 1,650 bo normale ouderdom (138).

Dit is die geval omdat die primêre skool nie meer normale druiping

8006 vroeër het nie. Die teorie van remediërende onderwys in

aanpaseingsklasse vir ekolasties ..vertraagde en/or d.om-normale (wat

hier egter duidelik onderskei moet word van 11 andersoortige ondere

wys vir subnormale leerlinge in hulpklasse) het dikwels blote

toerie vir die praktyk gebJ.y, of wil nie orals goed werk t:li~, (re-

mediërcnde ondprwys verg naa~ik spesi31e opleiding vir n bekwame

onderwyser en nie 11 uitskuiwingsmoontlikheid vir TI swakker ondere

wyser nie). Daarom het die primêre onderwyser vandag ook die

probleem van 'n heterogene groep leerlinge ten opsigte van bekwaam-

heid en bevorderingspeil in dieselfde klas (86,3).

In die sekondêro skool met n andersoortige karakter, is

die beeld veel donkerder. Sedert d.ieaanvaarding van die begir,-,

sel dat alle leerlinge vanaf ongeveer hulle veertiende jaar een of

1) Onderwysordonnansie Nr. 16, 34, 4 van 1954.
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ander vorm van sekondêre onderwys moet ontvang, (hul wo:rd.osn

6f op Quderdom óf op prestasie na die sekondêre skooloorgeplaas),

het die vraagstuk van gedifferensieerde onderwys aan 'n hetGrogene

groep leerlinge op sekondêre vlak een van die grootste vraagst\l.kke.

van die sekondêre ondc~~s geword. Anders as vroeër toe die sekon.

d~re skool 'n sudwer akademiese f'unkai.evir 'ngeselekteerde groep

leerlinge uit die hoër verstandsgroepe gehad het, het daar 'n opeen=

hoping van dom-normale leerlinge in die junior-sekondêre fase (die

~iddelskool) ontstaan. Dit is binne 'nstelsel wat nog grotendeels

vasgevang is in die mag van 'n akademiese tradisie en ander eksterne

faktore waaroor selfs die Onderwysdepartemente soms weinig beheer

het. Die gevolg is dat byna ell1delose probleme ondervind word om

die nodige aanpassings te maak om'n geestelike tuiste vir~,ol hierdie

leerlinge voor te berei, want waar promovering in die primêre skool

op prestasie en ouderdoD gCBkied, geskied dit in die sekondêre skool

hoofsaaklik op prestasie. Indien die nodige aanpassings ten opsigte

van gedifferensieer'l.eeksaminering en sertifisering in so 'nbedeling

ontbreek, word daar nie slegs kosbare mensemateriaal verspil orndat

groot groepe leerlinge 'nverkeerde soort onderwys moet ontvang w~

voor hulle nie in die wieg gelê is nie. Veel erger nog is die on-

berekenbare skade vat deur herhaal de druiping ven dieselfde leerling

aan mensepotensiaal berokken Hord. Wanneer die skoollewe van sulke

dom-normale kinders'n aaneenskakeling van frustrasie word, twyfel

hul later aan hulle eie lewensreg (86,5).

Hieruit blyk dit dat leerlinge saam gegroepeer word, 'W-ê.ar

geen differensiasie bestaan nie. Alle leerlinge word aan dieselfde

standaarde geoeet en dus sal sommige kursusse bokant die vermoë ven

baie leerlinge wees. Dit is die huidige toedrag van sake in die

Suid-Afrikaanse skole. Vernon (115,92) stel 1ie moontlikheid om

leerlinge in groepe, ooreenkomstig hulle basiese aanleg, belangstelling

en vermoë te plaas. Hierdie plasing moet egter vir die gemeenskap

aanvaarbaar wees, en dit is juis in hierdie diffcrensëringsproses
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dat die plek en Haarde van skoolvoorlir,ting gesien wo'rd,

Die voorvereiste vir alle opvoeding en skoolvoorligting

is kennis van die individu, naamlik ee.rat.ens die kennis wat d.ie

individu van homsolf hdl), en t\'l<ledonsdie kennis vrat die beroeps=

leier of voorligter van He individu, met vTie hy besig is2), kan

verkry. Die welslae van opvoed ing en skoo'Lvoor'Lf.g't i.ng hang dus

af van 'n deur-Leponde s t el se.LnatLge en voor-afbepl.ande studie van

die individu om di.e vo.l gen.Ie inlie"ting so omvattend en getrou

moontlik in te win~ nl. intellektuele vermoêns, skolastiese vermoëns,

persoonlikheidstrehlce, belangstelling en aanlegte, sosiale aanpassing,

huislike omgewing en gesondheidstoestand (127,11).

Die grootste struikelblok is dat die leerplanne tot op

die huidige stadium geen vrye '&mg kon neem in die rigting van die

behoeftes van die leerlinge nie, omdat dit steeds rekening moes hou

met die onbuigsame eksamenvereistes en TI vasgewortelde eksamentradisie

wat die loerplanvryheid ingekort het (1,6). Hieroor het die onder=

wysers geen beheer nie en Hutson (33,137) wys daarop dat die skool=

voorligter die leerling, deur toetsing en ontleding, na sekere

kursusse kan lei, wat dan sal aa~pas by hulle aanleg en belangstelling.

On hulle te kan lei na geskilde ~r3usse, wat by hulle aanleg en be-
/

longstelling pas, is dit nodig dat die individu noukeurig geanaliseer

en bestudeer word. Hierdie feit word veral beklemtoon wanneer die

getal skoolverlaters in aanmerking geneem word. "Iarters (75,208)

dui een dat ongeveer 11% van die leerlinge wat die skool verlaat,

die potensiaal besit om TI suksesvolle universiteitstudent te wees,

terwyl ongeveer 391~atriek sou kon slaag met spesiale leerplanne as

hulle nie die skool verlaat het nie. Om hierdie gevolgtrekkings te

kan maak, moet daar op die "intelligensiekwosiënt" gelet word - kort=

weg die I.K.-syfer genoem

1) Word in Hoofstuk IV bladsy 98 bespreek.

2) Hord in Hoofstuk III bladsY44 bespreek.



Om die I.K.-syfer reg te kan interpreteer, het TI persoon

twee stelle gegewens nodig. In die eerste plek moet hy, volgens

Pretorius (103,79), In deeglike kennis hê van kinclersielkunde en van

opvoedkundige sielkunde in ,lie 3l['"e!Jcen,en dan moet hy ook nog die

besondere leerling, w i.e se I.K.-syfer hy w i.L interpreteer, deeglik

ken as 'nunieke orrtwf.kke Lende persoon. Vir die opvoedkundige en

sielkundige is die persoonlikheid gewoonlik iets wat TI eenheid vorm,

maar wat tog in die afsonderlike persoonlikheidsdimensies of eien=

skappe ontleed kan word (72, 193). In die tweede plek moet die

persoon, volgens Pretorius (103,80.), kennis dra van psigometriese

toetse en di.eVOOTIT8.axrieswaaraan sodani~e toetse moet voldoenl) •

Die talentpatroon van die individu bestaan, volgens van der ,<lalt

(72',197), uit vyf komponente, nl. syfers van algemene intellektuel,e

bekwa~eid, persoonlikheidsdimensies, belangstellingstendense,

spesiale bekwaamhede en houdinge.

As al bogenoemde variante bekend is, kan die bepaalde

individu nog nie soos TI oop boek gelees word nie. Daar moet

altyd onthou word dat hier net met'n sintese van syfers en tellings

gewerk word, en dit moet net beskou word as hulpmiddels in die

komplekse interpretasie van die mens (72,198).

Uit bogenoemde is dit duidelik dat di.e gawone klasonderwyser

nie by magte sal "vleesom, benewens sy gewone verpligtinge, die taak

ten uitvoer te bring nie. In hierdie opsig tree skoolvoorligting
2)

sterk na vore om die gespesialiseerde taak oor te neem

Hieruit blyk 1it dat die skoolvoorligter TI belangrike rol

speel in die ontdekking van d i,e individu se verskillende moontlikhede,

of die verstaan van jie individu, en dat die individu ook TI beter

begrip en kennis van homself sal verkry (17,2). vlaarom is die

kennis oor en van die individu vir homself so belangrik? Allport,

leier ~p die gebied van persoonlikheid, word as volg aangehaal deur

Word in hoofstuk IV bladsy 86 bespreek.
Word in hoofstuk VI bladsy 145 bespreek.

6



Moreenson en Sc~t11er (50,115)'

man is a purposive creature and nny philosophy of personality
must take this primary characteristic into account.

Dio mens s~reHe na TI doel, of sekere doelstellings, en

~1a.nneerdit eebeur, Kry sy s-l;rewein horn 'Nce:: betekenis en doelge ..

zoigtheid. Hierin "ford skool.voor) jeting weel~ getelccnisvol (50,llS) ..

Wanneer skool.voor-Lárrt ing toe[epe.s word, is die hoofdoelom

die leerling te lei tot betekenisvolle selfkennis en selfbegrip, en

dat die eindresultaat wat beoog word, nie net ekeamenprestasie moet

vees nie. Die versnelling van die begaafde leerling word hierdeur

selfs in n ander lig beskou. Vakstudie het waarde vir n leerling

in verhouding tot die mate waRxtoe hy in ataat is om sy vakkennis

te d.ourgrond en te orden tot 'n sisteem van kennis, wat deel van

homself sal word en ay denke tot wetenskaplike benadering sal rig4

Dit veronderstel n ~Jpheid of volwassenheid by die leerling ook op

ander gebiede as die bloot intellektuele (134,63).

Selfkennis is nodig wanneer 1ie leorling realistiese keu~8

t.o.v. otudierigting3 met insig meot doen. Selfkennis doen hy op

deur d i.e hulp en leidine van skool.vocr-l Igt Ing, maar al die faktore-

wat betrokke is by rlie keuse van 'n sturlierigtine kan nie naastenby

almal g9mcet word nie (J.34,66). Geen 'lerstandige mens sel n riB""

ting met beperkte moont Lfkhede ki ee nie. InQien enige van die

studierigtings beperk is, aal die e-evo1ge op die landsekonomie baie

nadelig wees, omdat veral i~te]ligente leerlinge so n atudierigting

sal vermy (134,65).

Die kommissie bev~el aan dat middelbAre onderwys in die

Oranje-Vrystaat verskaf sal word deur middel van komprehensiewe

skole op die kleiner sentra. Sulke skole kan, volgens hulle vermoë.

kursusse bied in TI akademi eae rigting; 'n handelsrigting en n drieD

jarige kursus in elie tegrri.ese rigting. ~~et die invoGring van

gedifferens ieerde onderwys 3d die g.root keuse van vakke in diG

7
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aka.demiese rir;ting aansienlik beperk word tot daard.ie vakke ,...at slegs

bat rekkfng het op daard i.e studierif,ting.

In die groter sentra waar meer as een hoërskool bestaan, behoort

die skole te sp,e,sia.l_iseerom bv. suiwer akademiese-, handQls- of

togniese rigtings aan te bied met volLG kursusse in daardie rigting,

of hoogstens n korubinasie van twee ri,~ings (134,65). Dit kom dUB

d~~op neer dat daar gedifferensieer sal word - nie in bane nie, maar

in skole. Differensiasie word dus op aanleg gefundeer.

Nou volg die belangrike vraag - wie moet die aanleg van die

leerling bepaal? Daar is net drie moontlikhede; die kind self,

die ouer, of die onderwysdepartement (skoolvoorligting).

Die leerling kan nie - daarvoor is daar geen argumente

nodig nie.

Die ouer kan nie - met die "ouer wat die finale keuse het",

moet eenvoudig weggedoen 'vlord. Dit ia nie anargie nie, net so min

as wat hierdie uiterste "laissez fa.ire"-demokrasie is (97,117). 'n

Baie groot persentasie OUE!rS is nie by magte om te kies nie. Hulle

wend hulle dan ook dikwels tot buitestaanders Om te help, of na 'n

ander departement, wat dan met'n enkele toets, onder vreemde omstanu

dighede, onder spanning, die leerling se aanleg toets en dit word dsn

as gesaghebbend de~ Qie ouer aanvaar.

Hierdie taak van voorligting is ewe belangrik as die van

opvoeding self. Dit beteken nie dat aan elke le~rling 'n kaartjie

gehang word, hom tipeer en sy toekoms nog voor sy puberteitsjare

vir hom uitgewerk word nie. Sy studierigting moet egter bepaal

word - daardie ric,ting waarin sy bepaalde aanleg lê; daardie koers

waarin hy met belangstelling sy eie paadjie sal uitwerk; en daardie

rigting waar hy met die talente wat hy ontvang het, sal woeker om

die hoogste, waartoe hy in sta~t is, te ber~ik.

Differensiasie in skole, volgens aanleg, is geen geringe

taak nie. Baie praktiese probleme kon oorbrue word deur n benoorlik



georganiseerde skoolvoorligting:sprogram, wat 'n eenhe-id VOI'm Dnt die

skool se opvoedingsprogram om die leerlinge te lei om realistiese

keuses t.o.v. studieri~in6s te maak. In die differensiërings=

proses is dit dus duidelik dat skoolvoorligting In belangrike rol

sal speel in llie keuse ven die verskillende hoofatudierigtings van

die individu.

1.2 DIE PROGRAM VAN HtE..TlDIE ONDERSOEK.

In AFDELING A word aan die volgende sake aandag ge=

skenk:

1.2.1 in hoofstuk II word die begrip IISkoolvoorligting" omskrywe

aan die hand van ouere en nuwer-e definisies en sieninge. Hierdeur

word daar getrag om 'n behoorlike beeld en ,betekenis van die begrip

te verkry. Deur die historiese ontwikkeling word daarop gewys hoe

skoolvoorligting gegroei het tot opvoedkundige voorligting op byna

elke terrein van die opvoedkunde.

1.2.2 in hoofstuk III word die filosofiese grondslae, die doel en

basiese beginsels van skoolvoorligting bespreek. Die verskillende

doelstellings lei tot sekere beginsels van skoolvoorligting wat weer

in die filosofie sy grondslag het.

1.2. 3 .. in hoofstuk TV word die kern van skool voorl igt ing bespreek,

naamlik die opvoedkundige en persoonlike aspek. Die onderhoud neem

hier 'n belangrike plek in, asook die oriëntasie van die individu.

Skoolvoorligting as sosiale aspek word ook bespreek aan die hand van

die individu en die wêreld waarin hy hom bevind, sy omgewing.

1.2.4 in hoofstuk V word die belangrikheid, noodsaaklikheid en

omvang van skoolvoorligting bespreek in die veranderde Lewenaomat an«

dighede, m'~t spesiale verwysing na toestande in Europese lande ..

Die omvang en kooperatiewe aspek word aangetoon, asook die organi~

sasie van skoolvoorlie;ting in die skool en in die gemeenskap, en

die samewerking van die belangrikste steutelfigure om die program

9
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te laat vlot.

1.2.5 in hoof'stuk VI "ford eers die tradisionele en daarna die mees

resente opstelling van die skoolvoorligtingsprogram behandel.

Spesiale klem word gelê op die aanverwant e dienste wat meehelp dat

die hele orF,anisasie doelgerig en positief funeeer.

In Afdeling B word die differensiëringsprosea volledig

as volg bespreek:

1.2.6 in hoofstuk VII word In historiese oorsig gegee en die vere

skillende probleme i.v , m. differensiasie, deur na Europese lande

te venrys bespreek. Die belangrike rol wat oorsese sendings

en ondersoeke op die Suid-Afrikaanse onderwysontwikkeling gehad
. .

het, en hoe dit geïmplimenteer is, word volledig bespreek.

1.2.7. in hoofstuk VIII word die pogings tot differensiasie, en

faktore wat die hervorming van sekondêre onderwys noodsaaklik

maak, bespreek.

1.2.8 in hoofstuk IX word die keuring en keuse van die leerlinge

vir die verskillende studierigtings bespreek.

1.2.9 in hoofstuk X word die reorganisasie van die middelskool

in die Oranje-Vrystaat, soos aanbeveel deur die verskillende Kommis=

sies van Ondersoek, bespreek.

1.2.10 in floofstuk XI word die samevatting, bevindinge en aanbe=

velings kortliks uiteengesit, asook die slotopmerking.



H 0 0 F S TUK II

AFD ELI N G A

DIE BEGRIP SKOOLVOORLIGTING EN DIE

HISTORIESE ONTHIKKELING VAli SKOOLVOORLIGTING

2.1 Die begrip skoolvoorligting.

2.2 Historiese onhTikkeling.

2.2.1 Inleiding.

2.2.2. Ontstaan.

2.2.3 Redes vir die ontwikkeling.

2.2.3.1 Beroepsvoorligting (Filantropie en Humanisme).

2.2.3.2 Geestesgesondheid.

2.2.3.3 Personeelwerk.

2.2.3.4 Kindervoorligtillg (Die beweging om mense te ken as
individue).

2.2.3.5 Opvoedkundige voorligting.

2.2.3.6 Sosiale verandering.

2.3 Samevatting.



aspek beklemtoon het. As gevolg hiervan beskou baie mense

HOOFSTUK II

DIE BEGRIP SKOOLVOORLIGTING EN DIE

HISTORIESE Ot-!T\olIKKELING VAN SKOOLVOORLIGTING

2.1 DIE BEGRIP SKOOLVOORLIGTInG.

Dit is nood.saaklik om die ....roord IIvoorli~ingll in besonder

te definieer, omdat dit op so baie maniere gebruik kan word. As

gevolg hiervan word die ....rer'kli.ke en doel treffende wer'k ven YOOTlig=

ting op skool soms oor die hoof gesien, en somtyds heeltemal

verkeerd verstaan.

IIEducational guidancell is in 1914 vir die eerste koer

deur Kelley (53,20) gebruik in TI publikasie on hy verstaan onder

die term

••• the help given in choice of studies and in other school
adjustments

Meyers, asook Brewer (53,2a}, beklemtoon die feit dat hierdie nuwe

term uit, en parallel, met die oorspronklike term "voce.tional

guidance" ontwikkel het.

Volgens Jones (35,69) is hierdie, somtyds verkeerde,
/

vertolking van voorligting te wyte aan die feit dat die voorligtingc

beweging, wat d.eur Frank Parsons in Amerika begin is, die beroeps-

voorligting as die proses om jong merse in n werk te plaas, of om

hulle in te deelooreenkomstig hulle moontlikhede, of om die een

of ander probleemaspek van n beroep te behandel.

In 1948 het die De Villiers-kommissie in Suid-Afrika

verklaar:

Vocational Guidance according to the most widely accepted
definition, is the process of assisting the individual to
choose an occupation, prepare for it, enter upon it, and
progress in it (74,40).
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llierdie d.efinisie, wat deur die "National Vocational. Guidance

Association of the U.S.A. geformuleer iS, en vandag nog dikwels

gebruik word, dek egter nie meer die hele skoolvoorliecinBSterrein

nie, maar slegs een afdeling, naanuik beroepsvoorligting. Sommige

mense, volgens Jones (35,69) is dan ook die mening toegedaan dat

elke belangrike krisis in TI mens se lewe sy oorsprong het, of direk

geleë is, in beroepskeuse of Herksplasing of werkaanpassing.

Du Toit (85,33) wa~8ku dan ook teen die neiging om

voorligting te sien as beroepsvoorlietina alleen. Hy verwerp s.elfs

ook die onderskeid ,,'atsoms gemaak word tussen voorligting o.an die

eenkant, en sielkundige dienste aan die anderkant. Hutson (33,16)

haal Sears aan wat reeds in 1925 gesê het dat voorligting meer is

as net beroepsvoorligting. Hy 6~ onder andere dat die funksie van

voorligting is om die goed-georganiseerde skoolorganisasie so toe

te rus dat daar so min moontlik energie gemors word. So gestel,

word die begrip voorligting egter veralgemeen met elle opvoeding

en verloor veel van sy waarde.

In noue aansluiting met bogenoemde stelling is Gray se

bewering, soos aangehaal deur Jones (35,3), dat dit slegs omstandig-

hede ia wat TI persoon verhinder om die boonste sport te bereik,

bv. TI wetenskaplike of TI &Toot figuur. Dit sluit aan by Sears se

siening dat die skoolorganisasie so georden moet wees, dat elke

leerling By maksimum, waartoe hy as individu in staat is, kan lewer.

Ons het net nodig om om ons te kyk om te sien hoedat menslike

energie vermors word, lewens misplaas is en armoede en ellende die

resultaat is van swak leiding en van verkeerie keuse van beroep,

geloof en vriende en van opvoedkïlndige geleenthede (35,3).

Voorligting is eebaseer op die feit dat die menslike

wese hulp nodig het.

Guidanoe is founded upon the principle of the conservation of
human life and human energyJ it is based upon the fact of
human need (85,3).



ter sprake is. Voorligting is'il,dinamiese proses, dit moet lUctiet
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Enigiemand het 'bystand nodig op een or ender sta/Hum in

sy lewe, sommige het dit altyd no~ig dwarsdeur hulle lewe, terwyl

ander dit nodig hGt in krisistye, of w~cer groot probleme opdu~

Voorligting se wnarde en sr~siale b~tekenis is n eseensié~e element

in die hanclelin{!'met individue: en dit ~eld veral vear VM bysta.n.d

in een of ander stadium Bepraat ".rod .•

Hierdie verskille in siening van voorligting, nl. eerst~ns

die siening van voorligting as beroepsvoorligting alleen, en ten

tweede, die veralgemening met alle opvoedkundige aangeleenthede,

het daartoe gelei dat verwarring ontstaan het en dit het ook ingeo

meng met die werklike vooruitgang van die voorligtingbeweging. Die

groot probleem is egter om In plaasvervanger vir voorligting, wat vi~

almal eanvaaxbaar- sal wees, te vind.

Voorligting as n enkele woord is moeilik om te definieê~,

veral ...raar die definisie vir elmal aanvaarbaar mo~t wees. Die

woord is alreeds deur verskeie wetenskaplikes gedefinieer, maar

die belangrikste beginsel van alle definisies moet weee, dat TO~

ligting te doen het met die ontwikkeling van die leorling ten

'beate (65,S). Om dus In definisie te vind wat aan dié vereiste

voldoen, is dit nodig om eera n paar definisies van verskillende

skrywers ae~ te hanI en daaruit ~ ~samentlike, of toepaslike,

definisie te fundeer.

Knapp, soos aangehaal deur Jones (36,1), stel dit baie duide-

lik dat voorligting 'n ingewikkelde proses is, vant dit moet die

totale behoefte van die leerling rig. Dit is van toepassing in

die leerling ae opvoeding, sosiale-, 'morele'-ën. emosionele' lewe,

gesondheid, stokperdjie en vryetydsbesteding. Nie minder belangrik

nie, is die feit dat dit ook van toepassing is in ~y beroepsbeheer-

te wanneer die tyd aanbreek. Hieruit blyk dit dus duidolik dat

voorligting re~dA teenwoordie i9, nOG lank voordat beroepsgerigtheid
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en M1leen1opend westJ, wazrt gt"oei is 'n aaneenlopend.e prooaa. Voor-

ligting impliseé% dat inisiatief altyd teenwoordig is en dat diQ

ver~dêring en groei, wat in die leerling teweeg gebring wordt die

resultaat ie van aksie.

The intelligent suiQance of stu1ents into adjuaments and areas
of exper Lence in keeping '\Iith jnr:'_iyid.ualneeds should be
one of the najor ~ims of 211 e~ucation (36,1).

Hierin sien ons dat voorlieting die hoofdoel van opvoeding

moet wees waar dit toegepas word om leerlinge te lei en behulpsaam

te wees in hulle individuele behoeftes gedurende die ontwikkelings-

periode.

Guidance is the assi8tnnce given to individuals in making
intelligent choices and adjustments (36,~).

Jonee (36,3) se definisie van voorli~ing is weer geba8eer

op 'n de'ruokre.tiesebeginsel, in soverre dat dit die reg en voorreg

van elke individu is om ay eia keuse te maak in verband met ~ leef-

wyse, en in soverre sy keuse nie inmeng met ander S8 regte nie,

Dit is dan ook die nuwere siening van die begrip voorligting in

Amerika.

, Die vermoë om so n keuse te maak, is nie aangebore nie,

maar soos ander bevoegdhede moet dit ook ontwikkel word. Een vsh

die funksies van voorligting is om dié geleentherle vir die ontwik-

kcling van sulke vermoëns te verskaf. Voorligting is 'n integrale

deel van opvoeding en is midd.8 in die proses van opvoeding, Voor-

ligting doen nie n keuse vir 'n persoon nie, maar help hom om sy

eie keuse te maak op sy eie manier.

As to promote or stimulate the gra1ual development of the
ability to make decisionS·independantly without assistance
from others (36,3).

Hieruit is nit dan duidelik dat voorligting trag om die

leerling by te st~ om sy siening oor homself te verbree1- dit



wil sê om selfkennis op te doen om sodoende besluit te neem Donder

inmenging van ander persone. Dit kan geskied as hy homself volkome

verstaan - nadat fJy' bekwaamhede, nanl£le1;een belangstellings, ont..,

wikkel ia en aan hom bekend is.

In hierdie pros0.s om homself te verstaan, is die moontliko

heid en noodaaakl xkho i.dvan vocr t i.gting geleë. Omdat die een mens

geheel en al nfhanl~ik van die ander is, vind opvoeding plaas (35,3).

Jong ~ense veral, is nie in staet om alleen hulle probleme sonder

bystand suksesvolop te los nie. Sommige wetenskaplikes (35,3) glo

-da.tdaar iets inherent in elke kind is wat hom in staat sal stel

om ay eie probleme self op te los, as ons hom net die geleentheid

daartoe sal gee. Al wat hy nodig het, is simpatie en vryheid van

kontrole of teregwysings van ander. Daar is ook diegene wat ons

wil laat verstaan dat opvoeding nie meehelp ter voorbereiding van

n persoon se toekoms nie. Volgens hulle is die funks\e van opvoe=

ding eerder om die kind in staat te stelom n beter lewe te lei -

wat dan die beste voorbereiding vir die toekoms is.

Oor die stelling kan daar heelwat meningsTerskil ontetaan

omdat kritiese situasies in ons lewens opduik waarin belangrike en

verreikende beslissings geneem moet word, en dit is noodsaaklik dfl.t
,

verantwoordelike hulp dan ver10en moet word om realistiese en wyse

beslissings te maak.

Interessant is Hutson sc siening, soos gestel deur Leonard

Koos (33,17). Hy beklemtoon ook die "renslikheid dat beide die

korrekte plasing en verspreiding in die begrip voorligting behou

moet word, wat dan die praktiese toepassing van voorlieting in ons

skole sal bepaal.

Voorligting BO gedefineer, staan dan in noue verband met die

taak van opvoeding, soos reeds genoem. Die stelling kan ook

gemaak word dat dia tank van opvoeding die hoogste ontwikkeling

van die individu is. Voorligting bestaan uit die indeling en

16



verspreidingsdiens ;;~t die ontwikkeling van die individu aanhelp.

Distribution facilitates deve lopnerrt by helping the youth
to choose from the e.rray of educ at ional. and vocational
opportunities those which correspond most nearly to his talents
(33,17). !

Daar is ook sommige terreine in di.elewe waar ons 'n eenvoudige ont-

wikkeline in die geheel benodig. Persoonlike voorligting sal ,'011een

beoefen wor-d met r-espek aan die terreine waar ons eerder differen=

siasie in die ontwikkeling verkies.

Elke definisie hot sy eie betekenis of eie gedagte, al

na gelang die vertolking van die begrip voorligting.

'nVader het 'n skool besoek en aan die hoof gevra wat voor=

ligting nou eintlik is. Hetende d.at John die vader se seun is,

het die hoof die vol gende antwoord verstrek.

Guidance is seeing th~ough John en then seeing John through
(29,12).

In hierdie geval het voorligting'n tweeledige taak, nl. (i) om 'n

studie van die individu te maak; om uit te vind wat ay belangstel=

lings, aa'l11egen persoonlikheid is, (ii) om hom te help om sy

plek vol te ataan vaar' hy gelukkig sal wees.

Die definisie is, soos baie kort definisies, nie voldoen=

de nie, en Hamrin (29,12) stel die definisie Letwat ander-s as hy

sê:

Guidance is helping John to see through himself in order that
he may see himself through

Die Kommissie van Ondersoek van die Onderwysdepartement

van die O.V.S. 1968 (135,78) stel voorligting as volg in sy verslag:

Skoolvoorlir,'ting moet gesien word as 'n psi~opeda.eogiese diens
"Tat poog om 'n leerling te leer ken as 'n individu met spesi=
fieke aanlegte, belangstellings- en fisieke hoedanighede teen
die agtcr{Tond van 'n bepaalde lewensmilieu.

17
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Uit voorafgo.c.nde wer-d dit nou vir ons duidelik dat ons te

doen het met 'n tweeledige proses. Hamrin stel dit baie duidelik deur

Germane en Gernane (29,13) aan te haal dat die eerste proses dié Vrol

ohtdehl<ing is - 1ie bestu1ering van die individu, sy belangstellings,

moontlikhede en persoonlikheid. Dit is dan baie duidelik dat hierdie

'n ingevrihl<elde proses is, 'n si.eLkund i.ge proses wat plaasvind onder

deskundige leiding (58,33). Daarom kan ffoedbecloelde raadgm'fing,

bemoediging, aansporing of voorsiening van inligting, hoevrel dit nut

mag hê, nooit as professionele voorligting beskou wor-d nie, of as

roetine-toetsing met gelyke interpretasies van resultate en katego=

riese besluite oor beroepe, kursusse en toekoms van leerlinge nie.

Die tweede proses - genoem orrtwfkkal ing - help om 'Il situa=

sie daar te stel Hc..t.lie individu sal pas om sy eie vraarde te ontdek

(29,13). Op erond hiervan sal dan vreer aan die leerling hulp ver=

leen word ten opsigte van:

(')
( i~)

keuse van'nskool, kursusse en vahl<e;
sy beroepskeuse en die vereistes wat so 'n beroep aan
hom stel;
sy studievordering, en die a~~eek van gesonde studie~
metodes en -gewoontes; en
sy aanpassing - die k~eek van gesonde en aanvaarbare aan=
passingstecnieke (135,78).

(iii)

(iv)

Hier blyk dit dus dat ons in die proses ook te doen het

met leiding betreffende keuse van vakke, van leergange, studierig=

tings, skole, asook ~eiding in verband met die aanleer van korrekte

studiemetodes en studiegevroontes (53,20). Ons het ook te doen met

'Il soort leiding wat hom ten doel stelom die onderwyskru so van die

kind te bevorder, en hoewel sommige skrywers dit wil vertaal met

"opv-oedkundige" leiding, verkies Nel en Sonnekus die term "onderwys-

leiding" • In die verband word daar ook soms gepr-aat van "opvoed=-

kundLge voorlir;ting"

Shertzer en Peters (65,8) stel dit net effens rulders as

hulle sê;



Actually, euidance is both a concept and a process.

As TI begrip het voorli~ing te doen met die optimum ontwikkeling

van die individu, beide vir sy eie bevrediging en VL~ die beswil

van die samelewing. Dit sluit nou aan by die eerste proses soos

gestel deur Germane en Germcne op bladsy 18.

As TI proses 'ian sluit voorliGting die saambring van

selfstandif,'e kennis van die onhrikkelende kare.ktertreklce en patroon

van die bio-sosiale wese in. Deur onderhoude en ander tegnieke

kan hierd.ie ge{~ewens gebruik wo.rd wat die sensitiwiteit en gevoel

van 'lie individu in ag neem. Voorligting plnas dus die klem op

realistiese selfondersoek, rasionele beplanning, voorbereiding op

verskillende terreine, individ.uele probleemoplossing en die analise

van TI persoon se sosiale bedrywighede. Nog beter gestel, die

voorlib~inesproses is doelgerie ••••

•• , it facilitates the development of the individual toward'
self-determined goals as he moves through critical periods
in his life (65,8).

Voorligting sluit dus in, persoonlike hulpverlening,

it is to assist a person in decirling where he warrts to go,
what he wan t s to do, or how he can best accomplish his
purpose; it assists him in solving problems that arise in
his life (35,71).

Dit los nie die persoon se probleme op nie, maar help hom

om die probleme self op te los. Die klem van die voorligting val

op die individu, nie op die probleem nie; die doel van voorligting

is om groei van die individu (in selfbestuur) te bevorder. Die

hulp mag aan die individu of aan TI groep verleen word, maar dit is

altyd ingestelom die individu tot selfkennis te lei. Horn (25,4)

se definisie van voorligting omsluit egter al die fasette tot n

eenheid:

Guidance is the process of assisting the individual in
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determining, analising and understanding his intereste, apti~
tudes, abilities, limitations, opportunities, problems and
needs, and in lie;ht of this knowl edge to make w i ae choices
and adjustments L~order that he °rnaybetter serve society
and live more happily.

Dit is dan duidelik dat die °uefinisie alles wat reeds gesê

is oor voorl iet ing, Sf'..<'2JnV2..t.Dit is ook duidelik dat voorligting

meer is as net die woord "voorl ig" - "lat hier dui op die verstrekking

van inligting. Die Verkln.rende Aïrikannse Woordeboek (41,982)stel

dit ba ie duidelik in die letterlike verklaring, nl. "met fn lig voor»

gaan". So is Horn se definisie dan ook hieraan verwant , want hy

siel dit as "in lig van die kennis". Dit is kennis opgedoen

deurdat daar vir hom voorgegaan is met fn lig, nl. voorlir;tinv,om

homself te ken en te verstaan in sekere lewenssituasies wanneer dit

vir hom donker geword het. Die proses voorligting behels die

saambring van p-'e~"/ans,kennis van die individu en om 'lit te gebruik

in iie persoon-tot-persoon v2rhouding, soiat hy homself kan vind

om sy lewe te rig.

As gebore natuurwese, maar potensiële kultuurdraer, moet

die jeu~lige dan deur die proses van voorligting en opvoeding in

staat gestel wori om sy weg te vind na die gemeenskap van volwaare

dige ~ltuurwesens, volgens di~ vereistes van daardie gemeenskap

se ontwfkkal incsaard en Lewensbe akouáng,

2.2 HISTORIESE ONTHIKKELING.

2.2.1 Inleiding.

Een van die beste metodes om vertroud te raak met enig:

iets, is deur die genetiese benadering, of die studie van die ont=

stann van skoolvoorligting. Om TI siekte te verstaan, is die vrae

van die mediese studie die volgende - waarom en hoe het dit ontst~~?

Om nie mens te verstaan het die antropoloog die evolusie van die

mens deur die eeue noukeurig gevolg. Om ,lie plek van die ontwika

keling van voorlieting te bepaal, moet ons eerstens die agtergrond

zo
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vasstel.

Skoolvoorligting het beslis 'n {!Gskiedenis wat eers kortliks

be paal. moet 'lor1. Die f,X'oeivan skoolvoorli('ting, en di.eprobleme

wat dit moes oorbrug, moet aanget.eken v1Or1, sodat die posisie van

skoolvoorliei;ing op die hu i.dige stadium beter vez-s t aan kan word.

2.2.2 Ontstaan.

Persone soos Shertzer en Peters (65,5) en Jones (35,584)

is dit eens dat die beroepsvoorlir,tingbewer:ing in 1908 deur Frank

Parsons begin is. Hutson (33,5) meen dat die begrip voorligting

teen die einde van die Tweede \..Jêreldoorlogbegin het met die eerste

nasiewye erkenning en ap~vaarding VQn die voorligtingsrriens deur

die stigting van 'n voorligtingsrliens by die "Separation Centers"

van rlie wr=:ermagen vloot in Amerika. Militêre opvoeding en onde~/in=

ding is opgesom en 'n verslag is c;elewer wanneer 'n persoon sy

ontslag kry om as a&1duiding te dien vir opvoedkundige outoriteite

en voornemende werkgewers. Die militêre owerhede het besef dat

die aanpassing in die gewone lewe ernstige probleme kan oplewer

nadat so baie soldate ontslaan is - veral vir die wat geen defni=

tiewe op18iding (vir eniee beroep) gehad het nie.

Tussen die ongeveer halfdosyn bronne w&~it die beerip

"Voorligting" ontstaan het, is geen een nouer verbonde as die "Vo::

cational-gui-iance"-beweging nie. Krediet vir die beroepsvoorli~

tingsdiens as sosiale diens, moet gegee word aan Frank Parsons, wat

deur Shertzer en Peters, die vader van voorligtinr. genoem word. . Hy

was 'n burgerlike ekrywe'r en lektor wat 'lie "Vocation Bureau of Bose:

ton" in 1908 in die stadsaal gestig het. Volr.ens Hutson (33,8)

het Parsons net 'n paar maande f,eleef na die stigting van dié Buro,

maar het het die patroon vasgelê, en

the spirit of counseling for vocational choice with such
wisdom that contemporary cut hor xt i.ea pay tribute to the
soundness of his analysis (33,0).



In sy werk "Choosing a Voca.tion" het hy ::liebeginsels en

metodes neergelê soos hy dit gesien het en hy illustreer· ook sy

we rk deur eenvoudic;e voorbeelde. Dit was eé!"ternie die eerste

publikasie wat oor beroepsvoorlip,tbe: verskyn het nie, want vol.gens

Prins en Roux (58,6), "Tat "n 1eoGl ike studie gemaak het van die his=

toriese oorsprong, is die Amerikaanse bc.ro~psvoorligtinl!sbe'Vleging

grootliks beinvloed deur die publikasies van Elbert Hubbard, Russel

eonwell, Hoi'atio Alger en HilJ.irunThayer, asook deur Nathaniel C.

Fowler met sy we rk "Starting in Life" (1906) en Fr:!'tnkW. Rollins

met sy boek "What can a Young I·Ian do?" (1907).

Volgens Prins en Roux het Frank Parsons TI (-~oot rol ~espeel

in Boston, waar hy met die oog op hulpverlening ami ·'liejGugdiges,

reeds in 1905/1906 die "Breadwinners Institute" gestig het. Sy

baanbr-eker-swerk het die grondslag gelê vir f.'eore;aniseerdeber-oeps=

Parsons het d.rie belangrike aspekte i.v. m. beroepsvoorlig=

ting sterk beklemtoon, nl. (i) die werknemer moet homself ken, (ii)

hy moet insig hê in die aard V8n Y8rskillende beroepe, en (iii) hy

moet oor die vermaG beskik om die logiese verband tussen homself en

sy werksituasie te sien. Sy 'Vle:::-kewor-d in TI kort sin as volg saam:

gevat:

The formula is simple, man analysis on the one hand, job anoly=
sis on the other, and the bringing of the two together in the
interest of an intelligent choice (21,104).

Hy het dus {!eglo dat elke individu se swakhede en sterkte

~eken moet word, en wyslik aangewend moet word, in die keuse v&~ TI

beroep. Hy het verd8r geglo dat TI persoon, alleen wann8er hy kennis

van By eie tekortkominge en goeie eienskappe besit, asook van die

eise wat aan elke werk gestel word, "n wyse en realistiese keuse

kan ioen.

Die praktiese toepcssing van sy formule het egter Gelyonder

die destydse afwesigheid van toetse en ander meetinstrumente ~ir
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sowel die we rk- en mens-anal ise. Na 'lie Eerste \</êre1door10p;het

manne soos Streng hulle we t enekapl.Lke kennis van t oet sing op die gee

wone beroepslewe oorgedra (74,2).

Net soos in Amerika. i8 bt.:)Toepsvoorli[;tingin Engeland aan""

ve..nklik dour pr tvaat 0nd.ernG!·1ir~."sverskaf, en in Duitsland het die

inisjatief van vrouevcrenigj,nt;s t'.it[':O"-"2.Mwat voorlietinc verskaf

het aan vroue wat \VOU p;e.an werk (58, 7).

Lank na Par-sone se dood is daar nog volrens sy metodes

voortgewe::rk. In 1917 is die Buro oorgeneem deur die "Division of

Education of Har-vard University". Amerikaanse opvoedkundiges het

reeds vroeg aandag f"ee;ee aan Parsons se idees en die vaar-te daarvan

n~t opvoedkund i.ge voorligting besef.

Die "National Vocational Guidance Association" (N. V.G.A.)

is in 1913 crestig en bestaan vandae nog (33,9). In 1952 word dit

een van die saamf,estelde {IToepe wat verenig is om die "American

Personnel 8...'1dGuidance Association" te vorm, Die N.V.G.A. het ~

joernaal in 1922 uitGegee vat Lat er in 1952 "The Personnel and

Guidance Journal" geword hêt, en dit is opgevolg deur "The Vocational

Guirlanee Quarterly" teen "lie einde van 1952 (33,9).

Gedurende die Eerste VJêreldoorlor; is ook in D'J.itsland

,
besondere waarde ~eheg aan beroepsvoorltstine- en in 1918 is liy wyse

van wetgewing ~ openbare voorligtingsdiens ingestel (58,7). Naas

die staatabehgerde voorligtingsdiens is dergelike dienste ook oeur

privaat-praktisyns gelewer. In 1927 is daar egter aan laasgenoemde

'n einde gemaak. Alle aspirant-kandidate vir die openbare dienstê

sou voortaan verplig wees om eers gebruik te maak van die Staat se

gratis voorliGtingsdienste.

In En~eland was beroepsvoorliri;ing veralop die sekondêre

skole en op skoolverlaters toeecspits. Beroepsvoorli~ing vir

die jeug is daar aan die Departement ven Arbeid toevertrou, maar

private instansies - en hier moet ver al, die "Nationo1 Institute of.
Industrial Peycho'logy" genoem word - het hulle bydr-ae gele\o1er(58,8).
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gevind gedurende die jare 1933 en 1934. Vierdens kryons die werk
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Eers in 19'2'2is in Fra.nkryk nasionale er-kenning aan ber-oope=

voorligtinr; verleen. Die werk is deur privaat-onderneminp:s, dog

in samewerking met die skole, gedoen (58,8). In 1930 is die Naslo=

nale Inst ituut vir Beroepsvoorl ip:tine,-,wat alreeds in 1928 in die

lewe geroep is, deur wetge\ving, onder lie jurisdiksie van die

Departement van Onderv~s geplaaso Hierdie Instituut het veral aandag

aru1 die opleiding van beroepsvoorlieters gegee.

Ofskoon beroepsvoorligtjng alreeds in die twintigerjare

in Australië beoefen is, '1TaS dit nie voor die dertigerjare dat dit

amptelike erkenning verkry het nie (58,8).

n Paar hoogtepunte in die eeskiedenis van voorligting kan

miskien net kortliks, as bydrae tot die aleemene aanvaarding van sy

waarde en die verbetering van tegnieke, genoem word. Ten eerste is

daar die "National Occupational Conference" (65,6 en 33,9) wat gefinanc

sier was deur d i.e "Oarneg.le Corporation" - wat van 1933 tot 1939 die

N.V.G.A.-tydskrif, met die titel "Occupationsl1
, gepubliseer het waarin

talle navor8in~sprojekte vermeld word. Die werksaamhede het 'n

handige bydrae tot beroepsvoorligting gelewer en meer mense van ay

funksie bewus gemaak. Tweedens was daar die I1Minnesota Employment

Stabilization Research Institute" wat in die vroeë '~Brtie:erjare ont»

staan het. Die agentskap het volled.ige analise gedoen van werkloses

en dit illustreer deur voorbeelde die verskillende tecnieke van die

verkryging van beroepspotensiale en dit toets ook die geld.ighe~d

van die proses. Derdens was daar die I1Ad.justmentService of New

York City", wat 'n ander gesubsideerde eksperiment in ber-oepsvoor'Lfg=

ting was - baie op die lees van die M{nnesota-projek. Dit het plaas-

van die "Research Division of the United States Employment Service" -

nou n afd.eling van die "Bureau of Labour Statisties" wat in 1934

gestig is. Die groep het In sistematiese ontleding gedoen van beroepe

in verhouding tot die menslike potensiaal daarvoor benodig. (33,9)
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Die tC@1iese kermis en vaard i.ghe id in hierdie vier groepe genoem,

staan in skerp kontras teenoor die vroegste benaderin~ van beroeps~

voorl iGt ing, wat as volg gedefini(3er was:

or-gam.zcd commonsense used to help in~liviluals make the
most of their ab.i.Lit Les and opporbmities (33,10).

Op bG. benadering het daar reeds verbetering ingetree, nl. om a3l1

mense werk te eee, alhoeweI 'n presiese plasing nie verwag kan wor-d

nie.

Redes vir die ontvikkeling van voorligting.

Volgens Hamr in (29, 21) en Shet zer en Peters (65,6) is daar

vyf hoofrecles waar-om voorli{jting ontwikkel en ontstaan het. Die

hoofredes stem ester nie altyd ooreen nie, maar die basiese siening

bly dieselfde.

~eroepsvoo:rlip,ting (Filantropie en Humanisme).

Shertzer en Peters se siening in die verband is meer in

die algemeen omd.at hulle beweer dat die voorligting gestig is deur

dio humanistiese be",eGing in die laat 1800' a, Die beweGing was

hoof'saekl i.k bekommerd oer die welsyn van di.e mens, en het geglo dat

die gemeenskap verbeter kan word as die waneangepaat es ( "misfits")

in beroepe gehelp kan word. Hulle glo dat die skool riie pl ek is

om daarmee te begin, omdat dit makliker sal wees om die jeug reg te

lei sodat minder onge Iukk i.ges in sekere beroepe sal vrees.

Hamrin (29,21) wys daar op dat die beroepsvoorligtingsbewe:::

e:ing van Parsons die eerste be",er:ing in dié rigting vas, Hy het

jong manne gehelr omTIberoep te kies, deur hulle meer van hulleself

te laat uitvind, en sodoende kon hulle In bet er keuse doen. Dus

was dit so gesien, 'n humanistiese beweging.

Geestescesondheid.

Oor hierdie aspek is alle skrywers dit eens, nl. dat

geestelike af'wykd.nge terapie noriig het , Die bevf(~eing het omtrent



'lieselfde tyd as beroepsvoorligting begin, en sts an bekend as die

"mental. hygiene movement 11 (29,21). Hierdie bewering het sy ontstaan

aan CIHford Bars te -Ianke Hat di,ebock "The mind that found itselfll

~eskryf het.

Die beweging het voortgeG~an en veral klem laat val op

twee aspekte, nl. die voorkoming en die ontwikkeling van die innividu

op die f:rootste terrein moontlik. Die jeug, vere.l in 1ie moderne

Lewe met al sy fasette, moet bewus geT!'!aElkwad. van al hulle moontlik=

hede om hulle lowensideale te bereik. Geestesgesondheidsgroepe het

saamgespru1 on programme op te stelom senuagtige, of geestelik

versteurde persone, te help. Daarom het dit ook meegehelp om die

ontwikkeling van voorligting te stimuleer.

Personeelwerk in industrieë.

Die personee Lwe rk in industrieë hax, volgens Hamrin (29,22)

gehelp om voorlicting te ontwikkel. Hier link hy veral aen Dr.

Munsterberg van Hcrvurd as een van lie leiers van die bewer,ing.

Vroeg in die eeu het hy 'n studie van die industrieë r;emaak om uit te

vind wat nodig is vir lie sukses in verskillende werke, en om jong

manne op die beste moontlike manier te help. Walter Dill Scott

het Gedurende die Eerste vlêreldoorlog die weermag oorreed om 'n

program te toets. Dit het toetsing, sowel as personeelwerk by in=

dustrieë, 'n eroot stoot gegee.

Per-aonee'lwe.rkhet ook daartoe bye;edra dat die tegniek van

werkanalise vasgelê is, en dit w~s van onskatbare waerde in voorlig=

tinlj"soos dit nou toegepas wor-d,

2.2.3.4 Kindervoorligting (Die bewe~ing o~ mense te ken as

individue).

'n Ander beweging is die sg. kindervoorligting-beweging

soos Hamrin (29,22) dit stel. In Chicaeo het twee jong dokters, die

dokters Healy, die bolangrikheid ingesien om ag te gee een die

probleme van indiviiuele kinders. Dit sluit aa~ by iie siening
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van Shertzer en Peters (65,8) wat beweer ~at dit die skool se plig

is om sy leerlinge as individue te ken. Dit beteken dat die skool

die ind.ivi1ue moet ken en in hulle a.s persoon belruigstel, omdat hy

hy is. Daarom moet sistematies te vJerk fSec;aen word. om al die nodige

gegewens te bekom. So moet van lie b8gin TIverslag oor elke leer-

lin~ opgebou word - oor al die verskillende aspekte wat hom raak.

Daarvoor is die voorligtingsdiens ideaal geskik.

Die dokters He8~y het met die hulp van vroue wat belangge;

stel het, 'n kliniek geopen waar hulle wetenskaplike inli&rting oor

leerlin~e versamel het. Hierdie beweg-ing "Illinois Institute of

Juvenile Research" het die basis vir die voorlirrtinr,sbeweging in die

moderne skool gelê.

2.2.3.5 OpvoedkundiGe voorligting.

Kort na 1900 het daar TI kr-Lsi,s ont ataan omdat die onderwys

bekomnerd was oor die groot aantal skoolverlaters. Terselfdertyd

is met die toetsing-beweging begin. Dr. Binet, TI Fransman het in

1905 die eerste intelligensietoets daargestel (74,9). Die noodsaak=

likheid om trae leerlinge te help, en die ontwikkeling van die toetse,

.het, volgens Hamr tn, opvoedkundige voorl i[,rtingtot Bevolg gehad.

2.2.3.6 Sosiale verandering.

, Die sosiale veranlering, volgens Shertzer en Peters (65,6),

kan ons beskou as deel van 2.2.3.4 , nl. om nie kind as individu

beter te ken. Die sosiale struktuur vandie hedendaagse lewe met ol

die eise wat gestel wor-d aan die jeug, bv. verpligte skoolbesoek, .

brine; hulle in die skool en sommige weet nie waar-om hulle daar is nie

en wat hulle 1aar doen nie. Dus het hierdie leerlinge persoonlike

aandag nodig om sy veg te vind deur die skool, en om later TIvoIwaar=

dige landsburger buite die skool te wees.

Om saam te vat, kan daar dus gesê vord , dat wat vandag as

voorligting beskou word , ontstaan het deur die aandag wat gegee is aan

beroepsvoorligting, met inaeneming van die geestesgesondheid van die
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I.

individu, die groei V8...l1 die per soneal.werk in die industrieë, die

aandag vat gegee is aan die verskillende aspekte van die kind in sy

ontwfkke l ing en die noodsaaklikheid om 'n leerling te help om

normaalweg sy skoolloopbaan te voltooi.

2.3 SANEVNl~TING.

In hierdie hoofstuk is die begrip skoolvoorligting om=

skrywe aan die hand van ouere en nuwere definisies en sieninge.

Hierdeur word e-etrag om 'n behoorl ike beeld en betekenis van die

~egrip te verkry. Deur die historiese ontwikkeling word daarop

ge\-zyshoe skoolvoorligting gegroei het tot opvoedkundige voorlig2

ting op byna elke terrein van die opvoedkunde.

In die volgende hoofstuk word die filosofiese grondslae,

die doel en basiese beginsels van skoolvoorligting bespreek.

J
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DIE FILOSOFIESE GRONDSLAE, DOEL EN BEGINSELS VAN

SKOOLVOORLIGTING

3.1 Die filosofie van skoolvoorligting.

3.1.1 Inleiding.

3.1.2 Filosofie as persoonlike ontstaan.

3.1.3 Noodsaaklikheid van filosofiese analise.

3.1.4 Filosofie van opvoeding.

3.1.5 Christelike opvoedingsfilosofie.

3.1.6 Verskillende beskouinge van skoolvoorligting.

3.1.6.1 Barry en vl01f se beskouing.

3.1.6.1.1 Opvoedkundige beroepsbeskouing.

3.1.6.1. 2 Diens-beskouing.

3.1.6.1.3 Onderhoud-beskouing.

3.1.6.1.4 Aanpassings-beskouing.

3.1.6.1.5 Problee~gesentreerde-beskouing.

3.1.6.1.6 Opvoedkundige-beskouing.

3.1.6.1.7 Ontwikkelings-beskouing.

3.1.6.1.8 Integrale-beskouing.

3.1.6.2 Wrenn se beskouing.

3.1.6.2.1 Om die individu as n totaliteit te sien.

3.1.6.2.2 Behandel die individu met waar-d i.gheLd,

3.1.6.2.3 Personeelwerk het te doene met die leerling se toekoms.

3.1.6.2.4 Voorligting is n primêre voorstander van die leerstelling
van individuele verskille.

3.1.6.2.5 Personeelwerk is die mees ef'f'ekt Lewe wanneer dit 'n aantal
verskillende metodes gebruik.

3.1.6.2.6 Die verhouding van voorligter tot voorligter moet gebaseer
wees op onderlinge begrip en wedersydse respek •

.3.1.6.2.7 Voorligting moet in die riglyne van opvoeding bly.

3.2 Doel van skoolvoorligting.

3.2.1 Inleiding.

3. 2.2 Eerste doelstelling.



3.2.2.1

3.2.2.2

Persoon} akhe Id,

Betekenis van persoo~ikheid.

Tweede doelstelling.

Basiese vaardigheid.

Ontwikkeling van karakter.

Ontwikkeling van sosiale.

Analise en sintese.

Beginsels van skoolvoorligting.

Die mens as skepsel van God geroepe tot arbeid.

Skoolvoorligting vorm TI integrale deel van die hele
opvoedblndige program.

Skoolvoorligting is TI proses wat vanaf die kindertuin=
periode dwar-sdeur die hele skoolloopbaan van die
individu strek.

Net soos die geval met die hele opvoedkundige program is,
bevorder skoolvoorligting self-begrip, self-gerigtheid
en persoonl ike aanpassing.

Die primêre funksie van skoolvoorligting is die bevorde=
ring van interpersoonlike verhoudinge en optredes, en
die versameling van data in verband met die individu is
altyd sekoni~r tot hierdie proses.

Dieselfde georganiseer1e skoolvoorlietingsprogram moet
nooit op alle skole of personeellede af'gedváng word nie.

Skoolvoorligting is die taak en funksie van al die lede
van die skoolpersoneel.

Hoewel skoolvoorligting in die eerste plek as hulp arol
die individu beskou word, dien dit egter ook as hulp
vir die gemeenskap.

Die skoolvoorligtingsprogram moet beskou word as TI
gesrunentlike diens deur al die lede van die personeel.

Skoolvoorligting moet eerier die klem op voorkoming, as
op heling in die voorligtingsproses laat val.

Die bestaande voorligtingsdiens aan 'n skool moet
periodiek geëvalueer word.

Die uniekheid van elke individu moet deur almal wat in die
proses van voorligting behulpsaam is, gerespekteer en
erken word.

Klaskamersituasies in die leerproses vorm TI integrale deel
vrot skoolvoorligting.

Samevatting.



slrraging, sal die voorligtingspralctyk c:een betekenis hê nie. Hiere

H 0 0 F S TUK III

DIE FILOSOFIESE G~O~mSLAE, DOEL EN BEGINSELS VAN

SKOOLVOORLIGT::"TG

3.1 DIE FTLOSOFIE Vt1.NSKOOLVOORLIGTING.

h11eidin.e:.

Voorli~ing, [\.sdeel van opvoedine;, berus op sekere

grondbeginsels, selcere waar-Iebepal mgs en doelstellings wat saam

sy filosofie vorm. Sonder hierdie basis, die teoretiese onder=

die fundamentele bena'lering is deur baie voor-Lf.gt er-s oor die hoof

gesien omdat hulle te besig was met die onmiddellike probleme wat

niks daarmee te doen gehad het nie. vlat ook al die geval in d.ie

verlede was, die situasie is vandag sodanig dat die ondersoek van

die filosofie en sy ver-band met voorliGting nodig is.

Volgens Mortensen en Schmuller (50,103) is daar geen

definisie, of reeks definisies, vir filosofie nie. Alle ander

filosowe is dit hiermee eens. Filosofie is onlangs beskryf as "die

liefde vir kennis". Die ou Grieke het reeds gesoek om dinge te

verstaan - bloot om die verstaan d~~v&~. Die term wetenskap en

ware kennis is dus sinoniem gebruik met dié van filosofie deur Plato

en Aristotle.

Prior speculations of the Greeks in Asia Binor and Italy
belong rather to the history of science than to the history
of philosophy (31,461).

Die denkers het met die werking van die natuur te doen gehad, maar

later het die gedagtes en denke'meer na die problemevan die mens~

wees verskuif.

Filosofie het veel aan te bied aan die voorligtingsperso=

neel. Eerstens kan d.it 'n gevoel van eenheid teweegbring en ook

TI doel, wat in enige dissipline nodig is, verskaf. Tweedens stel

die filosofie 'h nuwe intellektuele benaderinf" t. o.v , die probleme
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van voorligtin£; (50,104).

Filosofie sook die "vaarom" von dinf,"e,eerder a.s die "wat"

daarvan. Dit is miskien waar dat f'Ll.oaove met verloop van jare

ineestel was op die soeke na kennis om 'n sisteem op te stel, en

daarom het hulle filosofie geen waarde nie. Faktore, wat nie

altyd direk met voorligting te doen gehad het nie, kon nou betrek

word. \.Jateeter belangrik vir voorlié'~Cing is, is -:latfilosofie

ons kan voorsien van rit_ct;in{':ee\.,rendefaktore in die voorligpraktyk.

Dus, in voorligting in di.e besonder, waar die wetenskap ons voorsien

van tegnieke, is dit die filosofie wat betekenis gee aan die hele

benadering van voorligting.

3.1.2 Filosofie as persoonl ike ontstaan.

Socrates het van dLe opvatting uiteeeaan dat die menslike

gees in werklikheid alle kennis in pag het, en dat hy uit slegs by

geboorte vergeet het. Hy het voorgestel dat onderrig tot insig,

in die vorm van TI reeks goed-beplande vrae deur die onderwyser, toec

gepas moet word. Déur hierdie vrae sou die onderwyser die leerling

dan lei tot kennis, wat hy in werklikheid deur eie denke verwerf

het (73,300). So het Socrates ~an ook gesê:

Theunexamined life is not worth living (50,104).

Hier is sekerlik baie waarheid in hierdie stelling. As die voor=

ligtinePcrsoneel nie hulle eie oortuiginge ondersoek nie, dit wil sg,

TI selfondersoek doen nie, sal hulle bennderin~ word soos dié van

TI blinde wat TI blinde lei. ·Hoe kan die onder~zyser of voorligter

die leerling dan tot kennis lei as hy nie 1ie weë, waarlanes die

leerling se denke gelei moet word, nagevors het nie. Dit is dan

eo dat die probleme van voorligtin~ geleë is in die eebied van die

filosofie. Die eintlike basis van voorligting het te doen met die

in~ividu as persoon, met sy eie ref,te, en dit is TI filosofiese ee=

dagt e, Om dié reue alleen moet die voorlic;ter 1ie verantwoordelik",

heid neem om sY Geloof en waarde, wat sy handeling bepaal, te ondersoek.
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Noodsaaklikheid van filosofiese analise.

VoorliBtine berus op sekere opvattinr,s: Die hoofopvetting

die voorli~inepatroon Vf~ die toekoms sal pas, te ontdek. Ons leef

is dat toetsinc- In effektiewe mam.er van waar-Iobcpal.mg is, maar in

die afgelope tyd is die stelling ~~nseval, aaneesien nie almal oor=

tuig is dat :lie stelling waer"ie besit nie. Om voorligtin~smetodes,

wat nie vaste grond hat nie, te aanvaar , is soos om 'n huis op sand

te bou. Die vare natuur van voorlig'ting is so dat gedurige onder=

soek en eval.uering van sy filosofiese- en psigologiese grondslae

nodig is.

A philosophy of education may use the results that co~e from
the application of scientific tecID1iques, but the scientific
study of education is not itself philosophical (37,13).

Opvoed ing in demokrasie - en ook in voorligting - is

gebaseer op 'n sekRre filosofie; TI filosofie wat hom onderskei vru1

alle ander. Demokrasie as TI filosofie is daarin geleë dat die

indivHu in ag Geneem word, in soverre die individu saamwerk ten

opsib~e van sy geloof en verstaanbaarheid van die filosofie (37,13).

Daar beat aan die behoefte om meer en nuwe konsepte, wat by

in TI wêreld waar veranderinge plae.svind, en so veranier die opvoedinga

stelsél ook. Dit is ian ook so dat TI voor-Li.gt ingapr ogr-am, vat nie

tred hou met die moderne onhdkkeling nie, nie bruikbaar is nie.

TIAnder vraag, vrat i.v.m. voorli,crting ontstaan, is, moet

skoolvoorligting 'n stel gespesieliseer.:te dienste 'vees, of moet (tit

'n leefwyse wees wat elke aspek ven die skooj pr-ogr-amdek (50,107)"

Anders Bestel, alle onderwyeer-s moet voorligtingpersoneel wcrd , ook

indirek, of moet voorligtin~ net die terrein van 1ie spesialis bly?

Antwoorde op d i.e vrae - as voorligtinG sy ver-arrtwoor-IeLi.khede wil

bly behou - sal spoedig eevind moet word. Daar moet eGter onthou

word dat voorligting gekom hot om te bly, in '/Tattervorm en omvang

weet niemand nog nic. Om antwoor1e op hierdie vrae te verkry, moet

die bronne, waaruit voorligting ontstaan het, onder-soek wcr-d, en die
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algemene geda,rrte is dat filosofie 'n beLangr i.ke rol sal speel in

die ondersoek en navorsjng i.v.m. voorligtinG - n~t soos in ol die

onder fases van opvoedinG'

Die ontledine: van -lie grondbeginsDIs van voorligting het

tot gevolg d8.t 'n analise [;ed002nmoet word oor die bI'ondslag van

opvoed ing - die bron waaru i.t voorligting ontstaan het (50,108).

Eerstens is daar die algemene indrukke wat verkry moet word van die

individu wat opgevoed word; tweedens is daar di,e tipe gemeenskap

waarin hy opgevoed wordj en derdens is die r-eI at Lewe nadruk wat

gelê word op die individu en die g'emeenskap waarin hy f'ungee:r , Die

benaderinf t.o.v. die verskillende afdelings dui duidelik die ver=

skillende filosofiese denkrigtings aan. Ons kan net kortl iks "'Ys

op die verskillende filosofië, soos aan[':etoon deur Coetzee (9,50-79)

en Gunter (26,35-102), sonder or:. dit vollediG te bespreek.

Ten eerste is daar die NATUR!lliIS~ffi. Die naturalistiese

lewensbeskouinG het sy oorspron~ in Griekeland. Die oudste van

alle nat.uurf'Ll.oaowe is Thales, en sy erondvr8.8.f; was su iwer; natura=

listies : \-Jaarvan is alle dinge r;en:c.ak, of wat is die subat ans i.e

aeter alle verskynsels?

Die moderne naturalisne lewer natuurfilosowe soos Rosseau

net sy pleidooi vir 'n natuurlike opvoed ing • Daarna volg Herbert

. Spencer wat wil hê dat opvoedinp- 'n replika van die beskawing in

klein moet wees. Percey Nunn het die mees onvattende en kon8ekwente

hedendaagse uiteensetting van die naturalistiese opvoedin~ gegee.

Hy noem die opvoed ing, volgens non, 'n opvoeding vol.gens die natuur.

Die vernaariat e besvJaar teen die naturalis se opvoedkund irre

doelstellinr; is dut dit, a.e.v. 'die eensydigheid van sy monsebeskou i.ng,

enB' en eensydi~ is. Die Dens is toG' Deer as net 'n fisies-biologiese

organisme, nl. ook 'n kul tnurwese. Kultuur beteken weer die omvorming

en beheersing van di.e natuur, en dus kan kultuur eeen nat uurver akyn«

sel wees nie (26,64).
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'n Twee,i.e beSHD.8r teen naturalisne is dat dit ve...agis.

Die Dens se Lowe is veel neer 80Snet 'n aanpaas Ing by sy natuurlike

onge\Yinr, warrt daar is ook die maatskappy waar i,n hy leef. Verder

kan die naturc..lis die vryheid van 'lie ncns , wat juis sy noontlikheid

is, nie handhaaf nie.

Tem tweede is daar die SOSIf.LISI'1E. John Dewey was een

van clie b'TOot rr:eesters van d.ie sosialisme - "rat stork teen die

natural Lsr:e Gekant ve«, Onder sosialisme verstaan ons dan die

Lewensbe skou ing vat die gemeenskap in die middel punt, en as die

swaar-t epurrt van die lewe, stel. Die gr-ondvr-aag hier is: \'Jat is

die verhouding van die individu tot die geneenskap?

Ons besHaar teen sosialisme is dat dit d.ie gemeenskap

verabsoluteer, ten koste van die individuele persoonlikheid. Carrol

J.'.1iller beskou Frank Parsons as 'n Utopia sosiale hervormer en Davis

as 'n advokaat van die sosiale godsdiens. Reed en Weaver word ee=

identifiseer r:et sosiale De..rwinisme, terwyl Hill meer begeesterd

as die anrier was r:et die toepassing van wetenskaplike navorsin~ t.o.v.

die studie van die individu as die sosiale probleeo in die alge~

meen (99,146).

Ten derde is daar die PRAGMl.TISME. Janes word as die

vader van die sienine beskou. Die vraag wat hier gevra word; is:

W&~TIee kon TI nens in 1ie praktyk van die lewe die verste? Die

. teorie wat hon -lie beste dien en in die praktyk die verste bring, is

die "pragmatiese" ....raarhe id , Vir die praf,reatis bestaan net die dinge

wat proefondervindelik bewys kan word.

Die heel nuutste benadering is die van die EKSISTENSIA=

LISJl1E. Volgens Gowin, soos aanceh&~l deur Miller (99,146) het

feen treJiisioYlele filosofie by?:edra tot die voorli(;tinr: se onopge«

loste varanderstellinc:s en onboarrtwoo'rde opvattings nie. Hy toon

aan dat al die pOGinfs wat tot dusver aangewend is Ort die voorligtinr-:s=

diens filosofLs te f'ormul ear-, bloot die bynekaarvocg van r-ca'l i.smo,

idealisr:le, r ae i.onal Lsne en okspcr ir-on+al isne is.



ontstaan uit die begrip van ver-arrtwoorde'lLkhe i.d., Morris benadruk

Die meeste voorligters het nie kennis van eksistensialisme

en logiese positiwisme nie. Eksistensialiste is geneig om die so=

siale struktuur te ve:cwerp, terv,ry1positiwisme dit eerder ignoreer
•

as verwerp. Gowin spek-uleer met dié soort van antwoorde wat die

hwe denkrigtings aan die voorligters mag gee.

Wise, S008 aangehaal deur Mortensenen Schmul.Ler-(50,146)

het in die denke van eksistensialisme twee belangrike begrippe

vir voorligting gevind: (i) die begr i.pvan ver-arrtvoorde'lLkhe fd

"rat die wgreld, waarin'n persoon bestaan, sien as 'n struktuur

van betekenisvolle verwant.skap, en (ii) die begrip van vryheid wat

die verband tussen voorligting en vryheid. Hy stel voor dat ons

voorligting moet aanvaar t.o.v. die individu en self-ontdekking, maar

actually, it appears to support the "organization man" pr in«
siple (50,146).

Die gedagte van eksistensialisme "ren blykbaar geweldig

veld in Amerika, S008 getoon werd in Rogers se jongste boek, "On

becoming a person" (1961). Oor die probleem van die doel en oog=

merke van die persoon, voel hy dat die woorde van Kierkegaard die

algemene patroon in 'n bepaalde leefwyse die beste beskryf met:

"to be that self wh i.ch one truly is (99,146).

Uit hierdie verskillende sienings is dit vir ons duidelik

dat die filosofie wat vir die norm-bepaling gebruik word die rigting

of leiding sal gee aan die voorligting wat uit dié filosofie voortspruit

Christelike opvoedingsfilosofie.

Die Griekse woord paidagogia waarvan die die woord pedagogie

(opvoeding), pedagogiek (opvoedkunde) en pedagoog (opvoeder) afkom=

stig is, beteken dus kinderleiding. Oorspronklik het die woord

gedui op hegeleiding, die wegwysing en beskerming op die pad van

die kinders (26,12). Mettertyd is die betekenis daarvan in 'n

meer geestelike sin tot "leiding gee" by die ontwikkeling van die

kind uitgebrei. pedagooe beteken nou wesenlik 'n
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kinderleier ).

Op ~ondsla& van erflikheid vin1 daar vanaf die eeboorte·

van die mens gr oeI en ryping plaas t ot dat hy 'n volwassene is. Tog

kom die wordende r:18nSnie tot vo.Iwaascnhe i.d enkel op &rond ven

biologiese oor-erwi.ng nie, aange s i.cn elke kind ook opgroei in 'n

bepaalde omc;evTing,wat ns tot.s.liteit voortdurend op hom Lnwe.rk en

hom onbewus be IrrvLoed, Nêrens tref ons die mens geJ:soleerd en

alleen aan nie. Hy bestaan altyd as 'n lid en produk van een of

ander gemeenskap. Die gemeenskap bes t aan uit mense wat deur hulle

innerlike Celyksoortieheid en g;)Reensk"",plike geestesbesittinge tot

'n eenheid verbind is (38,29).
Vir die Christclikederu~erf Horne soos aangehaal deur

Coetzee (9,35), is opvoeding clie evTi["eproses van superieure

aanpassing van di.e liggaamlike en gr:estelike orrtwd.kkeLde=, vrye-,

bewuat e mens van God aan sy God soos geopenbaar in die intellektuele,

die emosionele en die valisioneIe olTl{'ewingvan die mons,

Die filosofie van IUe opvoedting wor-teI in die kernvraag=:

stuk van die wysbegeerte, nl. vat die mens is, wat sy herkoms en

bester.~ing, en die sin en betekenis van sy le\Ve is. Die mens

moet weet vrat 'lie mens is; warrt in alles wat hy -:loem, beantwoord

hy die vraag, hoe hy homself, sy Leve , verat aan, Die mens se

vertolking en beskouing van homself, is bepalend vir sy lewe (26,20).

Dit is dan ook die kerngeJagte vlaarmee voorligi;ing hom besig hou,

nl. die mens, die indivi1u se vertolking en beskouing van homself.

Die siening van opvoeding as 1ie doelbevTUste omhoogleiding

van die kind tot liggannuike en geestelike volwassenheid is in die

eerste plek, dat lie mens'n geestelike "Tese is wat opvoedbaar is

en wat die s itue.s i.e kan beheer. Die mens het 'n geestesdimensie

en 'n soeke na God. Verder is die mGns 'n denkende wese - hy is die

heerser oor die stoflike en besit die gawe van kultuuroordraging.

Deurgaans het ons gapr'eat van die kind en die opvoeding



van die kind tot selfstan'iige Hese. Dit geskied omdat (lie kind by

geboorte die hulpeloosste en hulpbehoewendste van alle lewenie "leSenS

is. Indien die baba ae.n honself oorgelnat sou word, 8<11hy sterf.

Verder verkccr' 1ie mens di,e Lan.ts t e van alle Lewende wesens in hier=

die toestand van liC[az.1:ilik.c af'hankl, ikheid. Hy is afhankl ik van sy

opvoeder cm hom li~~Ge,Gnlike, sowel as c;eestelike, opvoeding te gee.

Die goeie Skzpper Gee .~onad.iglik e;enop.s tyd vir hierdie opvoed ing,

Die kind is ook hulpsoekend na leiding, en omdat hy hulp

sack, ont st aan daar 'n relasie van mondige , onmon:lic;e, volwaasene of

onvoLwassene (26). Udtwend i.g beskou is die opvee-Iting hie'r 'n twee=

ledige proses of aangeleentheid - aan die een kant is daar die opvoeder

wat doel bewus en opsetlik daarria strewe cm die groei van di,e ander

een (die opvoedeling) in 'n bepaalde rigting te stuu:'j om deur die

nodige hulp en leiding 'n bepaalde Herklikheid, wat no[.' nie is nie,

maar behoort te wor'!, in laasgenoemde se lewe te help be\olerkstellig.

Aan die ander kant is da.ar die onvolwassene as opvoedeling wat

opgevoed vror'd , of opvoeding ontvang,

Soos ons dit reeds gestel het, sal hierdie verhouding

afhang van 'lie voorligter se siening van '."8.&1'1es,want namat e die

kind groter word en tot groter rypheid kom, maar ook as Gevolg van

die soort opvoeding wat hy ont vang, bou hy geleBelik 'n eie lewens-. -

en "rêreldbeskouing op. Sy hooE,ste lewensmotief wor1 dan, om op

alle lewensterreine, en in alle situasies, op te tree in ooreenstem=

ming met sy lewensbeskouing. OB'n voorbeeld te noem - TImaterialis

se belangrikste stre\ole in die lewe is om so gou moontlik ryk te word

(51,103).

In die verband sê Keyter (38,7) aat die mens se doen en

late ook te alle tye eh onder alle omstendighede 1eur hier'iie motief

gekenmerk word. In sy bemoeiing met sy mcdemens, op watter terrein

ook, is die mens al tyd op soek na 'lie geleentheid om sy beskouing t,e

bevoordr e1. Die persoon vir w i.e die stryd maar net om materiële

38



:59

wel vaart van die individu gaan, behandel dic kind in sy opvoe-img

soos 'n meganisme wat vir eie, selfstandige doeleind.es funksioneer.

Diegene daarenteen, wat die Chri stel ikc f,'odedj.enst iro boslcouing van

die menslike Lewe eer-I ik toeGec.uan j,s, sal 'Weer op I'undamcn'bee L

verskillende wyse teenoor die kind optree, en rans ander middele en

metodes kies om sy doel te berejk.

Keyter se siening stem ooreen met die van Mortensen en Schnruller

as hy sê dat vat die menslike Lewe betref, alle apcku l as i,e uitgeska,=

keL moet word en slegs die werklike feite as wetenskaplik aanvaar

word. Die wetenskaplike moet alle vooropr;estelde beskouings, alle

idees en begrippe, wat op spekulasie berus, oorboord werp - d.w.s.

wat hy nie in :lie "werklikheid" van die aardse bestann met metodes

en proefnemings presies soos die van sy natuurwe tenskapl ake kolleeas,

kan bewys nie. Hy moet "objektief11, d.w.s. "neutraa.l'1 teenoor sy

ondersoekobjek (die mens) staan en slegs 1ie feite laat spreek.

In hierclie ~evo..l is die menslike lewe gereduseer tot

die .bloot s irrtu i.gl fk-waarrnemoar-o , wat nie met ons opvattinge

strook nie. Dus moet die voorligter ook gedurig waak en ontiersoek

instel, ook na die verhou1ing met sy leerlinfe, sodat hy nie te

tegnies en wetenskaplik in sy benanering is nie.

Mortensen en Schrnuller (50,11l) verduidelik aan die hand

,van D~",ey se filosofie dat die filosofie van voorligting nie 'n

metode of Laer-pl.an is nie, maar die ve lv=ar-t van die leerling. Die

leerling, as persoon, moet in aanmerking geneem word in die gemeen=

ska.p waarin hy leef. Deur die verryking van ay persoonlike ervaring

is die leerling in staat om te orrtw ikke L in die mens wat die demo=

kratiese gemeenskap, waarvan hy 'n integra,ledeel is~ te help bevorder ,

Watter filosofie moet die voorligter aanneem? Hierdie

vraag moet beantwoord word, na-lat verskillende filosofiee, soos

reeds genoem, bestudeer is en 'n kombinasie gevind is Hat vir die

voorligter die beste van t oepas s ing sal "rees in sy omgewing, By die

benadering van die probleem moet hy 1ie volgende in gedS£te hou,



soos wat Jones (35,3) ~it gestol het:

Guidance is f'ounrIed upon the principle of the conservation
of human life and human energy; it is based upon the fact
of hU11a.l'J. need.

Aan hierdie r.ena- en sé\.lilelewingsbeskouing verleen die

Christelike geloofsl&er sy bGsondere vertolking en gesag, en daarmee

sy finale af r on-img. As Skepper van die Heelal, is God alleen

soewerein en het ook aan die menslike lewe 'n bepaalde grondSLo.:z:.of

basiese orde gecee. Die menslike lewe verloop dus nie planloos op

aarIe nie, maar volgens 'n goi1elike plan, al egs binne die raanr....erk

Haarvan aan 'lie mens 'n skeppende aandeel gegee word (3S,17)

3.1.6 Verskillende beskouin.'Te van skoolvoorlif"tin~.

Uit 'n openbare oogpunt is 'n kritieke stadium in Amerika

met die opvoeding bereik. Persone Hat varrm twoor-del ik is vir

voorligting is in 'n posisie om te help besluit wat t e.r rigting die

Amerikaanse opvoedinB' sal inslaan (50,117)

Alhoewel die voorligtingspersoneel uitgesond.er word as

besondere bydraende faktore in (lie huHige krisis, is die vraag nog,

hoe kan hulle op die mees ef'f'ekt i.ewe manier funksioneer. Om dit

meer eenvoudig te stel - watter rol moet voorligting in die opvoeding

speel?,1 Die individu st aan in die mid::lelpunt van die voorl:i.e.;tings=

taak - daarmee stem almal saam, mae~ oor die kwessie, nl. hoe dit

gedoen moet word, is daar nie eenstemmigheid n i.e, Verskillende

standpunte van hoe 'lit gedoen moet vor-ï., is gef'ortaul.ee r en in die

praktyk toegepas. Vleereens word d.it beklemtoon (tat alle faktore, .

bv. omgewing, gemeenskap, tipe skool ens., in aanmerking geneem

moet word.

Barry en Half se b eskou:i.ng.

Een van die eerste standpunte wat be spr oelc word, is dié

van Barry en Wolf, soos aangehaal deur Martensen en Schmuller (50, 11S)

3.1.6.1.1 Qpvocdkund:i.ae beroe~bcskouing.

Hiervolr;ens word. skoolvoorligting {!es:i.en as 'n primêre

40
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proses om die leerling TI beroepskeuse te laat doen.

3.1.6.1.2 Diens-beskou ing.

Hulle neem die standpunt in dat voorligting 'n gespesiali=

seerde diens op ay eie is en as sodanig in die opvoedingsproses

aanvaar moet word. Die uitgan~punt is TI psigologiese en psigome=

triese studie van die individu met die groep as basis.

Onderhoud-beskouing.

Die funksie van voorligting is hier suiwer terapeuties

en is vir die leerling van hulp in persoonlike probleme. (Met

hierdie beskouing stem ons nie saam nie, maar die ohderhoud wor-d

later volledig bespreek in hoofstuk IV).

Aanpassing-beskouine·

Die benadering is gesentraliseer tot hulp aan die illdivic:

du om reg in te skakel by ay groep en gemeenskap.

3.1.6.1.5 Probleem-gesentreerde-beskouing.

Die indiviiu is hier ondergeskik in belangrikheid. aan

die eise van die gemeenskap. Die kelm val op die tegniek van

voorligting, waar die klem in die onderhoud op die individu val.

Opvoedkundige-beskouing.

Hier val die klem op skedules, inligting, verslae en ander

dienste. Aan die leerling moet dienste gelewer word wat doeltref=
,

fend in die onderwys toegepas kan word.

On.twikkelings- beskouing.

Diá benadering beklemtoon die noodsaaklikheid·om ~ie

voorligtingsproses aaneenlopend en kumulatief te maak, nie net vir

die gebruik van onderhoude, of wanneer TI krisis bereik word nie.

3.1.6.1.8 Integrale-beskouing.

In hierdie siening van voorligting word self-begrip en

ontwikkeling beklemtoon. Die individu word benader as persoon met

TI eie reg en die doel V8n voorligting is om die individualiteit

te beveilig en te verbeter.
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3.1.6.2 v/renn se beskou ing;

Die tHeede standpunt wat ons bespreek is die van professor

vIrenn, soos uitecneesit deur Hor-tenson en Schmiiller-(50,121). Hy

het 'n leidende rol gespeel in voorligting in Amerika. Sy siening

is gebaseer op 'n filosofiese en sielkundige basis vir voorligtine

en stem ooreen met die van Hamrin (29,14-18).

3.1.6.2.1 Om die individu as 'n totaliteit te sien.

Dit is om hom as 'n persoon met baie fasette te oordeel,

nie as 'n een-dimensionele subjek ,.,atin isolasie bestudeer moet

wor-d nie.

3.1.6.2.2 Behandel die individu met waar-di.gheid ,

Die leerl'ing se waarde as persoon in sy eie reg moet

gerespekteer word, omdat voorligting'n \Yederkerige relasie is.

Personeehlerk het te doen met die leerl ing se toekoms.

Daar moet effektiewe planne opgetrek word vir 'n aaneenlo=

pende langtermyn program, wat so saamgestel is om elke leerling te

help, namate hy groei en ontwikkel.

Voorligting is 'n primêre voorstander van die loerstelling

van die individuele verskille.

Variasie of verskille is nie net as feit aanvaarbaar nie,

maar dit moet ook aangemoedig word.

Per-soneeLwe r-k is die mees effektiefste wanneer dit 'n

aantal verskillende metodes gebruik.

Om die leerlinge te help, moet gebruik gemaak word van

metodes vat beskikbaar is, om sodoende suksesvol die doel te bereik.

3.1.6.2.6 Die verhouding Van voorligter tot voorligter moet gebaseer

wees op die onderlinge begrip en wedersydse respek.

Pe ruoon'li.kevoorligting het 'nwisselvlerkende funksie vaar»

van die sukses afhang van die dinge wat daarby betrokke is.

Voorligting moet in die ri~lyne van opvoeding bly.

Voorligtingwerkers moet nie t.o.v. opvoeding op die

agtergrond beweeg nie, maar moet ook deel van die opvoeding self



'vlees, besie; om die jonJ!T!lenste help "om te ontwikkel tot volwassen-

heid. en pr odukt ieve burgers.

Uit voorafgaande blyk dit dus baie duidelik dat die nuwe

opvoedkunde alle Gelecnthe.ie bied vir die ontw i.kkeLi.ng van die

ánd iv i.dunlItei t. Dit hou deo{!lik rekoninr- ]';Jetdie vermoens, die

aanleg, die kragte, die belanzstclline van elke individu. In hier""'

die opsiG is dit regverd.iger, billiker en mensliker teenoor die

leerlinge wat dié geleenthede sal kan ontvang.

Dit bring mee dat die kind in 'n nU1-Telig gesien word, veral

t.o.v. die differensiasie en individualisasie van die onderwys.

Nou is daar die moontlikheid dat daar vir iedereen n plek in die

Lewe ingeruim kan word wam-by hy kan aanpas (73,17?). Deur voor=

ligting filosofies te ontleed en na te vors, word al 1ie velde geopen,

waar in veral die eksploitasie van die vermoëns, die aanleg, ens.,

van die leerling ingesluit is in 'n moderne siening van 'n gesoe Lal.f,«

seerde wese (78,8).

Die verwerwing van kennis is nodig, maar die ontwikkeling

van karakter en persoonlikheid is vir die voorligter belangriker

as net die kennis op sigself. SG~f-kennis en self-insig is hier

belangriker, omdat d.it lei tot beter studie, en dus meer kennis.

3.2 DOEL Vf~ SKOOLVOORLIGTING •

3.2.1 .Inleidine;.

Verskillende sYJywers het reeds probeer om die doel van

voorl~gting duidelik te stel,.maaT telkens vind ons dat die grond=

liggend.e doelstellinge van voorligting nie bespreek wor-d nie.

So wor-d die doel van 'nskoolvoorligtïingsprO/3Tam voorgehou as die

werklike doel van skoolvoorligting deur skrywers soos Ericksen

(17,1-2), Smith (66,5), Hutcherson (32,15), Lefever (45,31) en

nog vele ander, waar dit eintlik n onderdeel van skoolvoorligting

vorm.

Al die skrywers is dit egter eens dat ons ons nie in n

43
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statiese ,,,êreldbevind nie, allermins nie die jeug van vandag nie.

Die ontwikkelingstempo verloop snel, ons kan hier verwys na ruim=

tereise en atooaencrrn.e Hat meehelp dat konflikte in die hedendaagse

Lewe ontstaan tussen mense en nasies. Dit alles weer, volgens

Shcrtzer en Peters (65,9), beïnvloed die gedagtegang van ons jeug.

Probleme soos bv. dwelraveral,aaf'dheid, ontstaan in die sosiale struk«

tuur en hiervoor moet 'n oplossing gevind word. Die jeug bevind

hulle in 'n draaikolk van die moderne tyd en ontwihl<eling en hulle

"Til &raag self die oplossing vir hulle probleme vind; hulle wil

nie voorgeskryf word nie. Van al hierdie probleme is die opvoeders

deeelik bevrus, en Martin Katz (94,133) sien juis in hierdie moderne

probleemsituasie die belangrikste doel van voorligting. Omdat die

jeug nie gehelp wil word nie, moet hulle dus gelei word om

ti hulle-self" uit 'n probleem te help - met die klem op die self.

Die jeug moet gehelp word om te groei totiat hulle in staat is om

hulle eie probleme op te los, onafhanklik en selfversoreend.

Hieruit is dit duidelik dat die ou opvatting oor die deel

van voorligting, nl. om vir die jeug werk te soek, nie meer stand

hou nie. Jones (36,3) wys daarop dat baie aandag gegee is aan die

"wyse- en realistiese keuse", wat beteken dat werk moet aanpas by
,I

die belangstelling, bekwaamhede en behoefte van die persoon. Die

doel is dus nie om die beroepsaspek alleen te beklemtoon nie, dit

strek veel verder. Dit het te doen met die individu as geheel,

in al die fasette van ay lewe en met die verhourling tussen hom en

die eame Lewfng, Hieruit lei·ons af dat die doel van voorligting

so gestel, veLaangepaat e, tevrede, gelukkige en eerlike ar'beaders

in diens van hulle Skepper en medemens sal bewerkstellig.

Volgens die doel van skoolvoorlieting, soos uiteengesit

in die "Leerplan van die Departement van Onderwys O.V.S. (116) is

dit 'n opvoedkundige proses wat die individu help om die bes moont""

like lewensaanpassing te maak, beide terwyl r~ nog op skool is,

en daarna. Hiervoor is sekere doelstelline:s vasgestel en Wood
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en Raefer (79,449) verl'rysdaarria as die ideaal v...aarna die inCl.ividu

streef - om hom te bekwaam as gebalanseerde persoon t. o.v, die

geestelike-, fisiese- en sosiale wêreld. Hense wat dus nie verstaan

wat voorliei;inc; is n ie , is ceneig om dit as 'n gier of gril te 'beatem=

pel, of nog erger, dat te veel aandag gegee werd aan die B'rille

van die individu.

Eerst.e doelstelling.

Dit is vir ons duiielik dat hree belangrike doelstellings

na. vore tree as die basiese doelstellings van naderby beskou

word: dat voorligting die proses is waar in daar gestrewe word

na TI doel, en ddt as die strewe van die mens na 'n doel betekenisvol

vir homself is, dan is voorligting ook betekenisvol (50,116). Te

dikwels is daar deur voorligters in die duister rondgetas; toetse

is e;egee, resultate verwer-k cm so het die werklike doel in die

massa statistiese gegewens verlore gegaan.

Die mens is nie TI syfer of statistiek wat geliaseer

kan word nie, want persoonlikheid is altyd in wording en is nooit

afgeslote nie (89,22). Allport se idee van die menslike waarde

in homself, beklemtoon die filosofie wat die basis van voorligting

vorm. Die sentrale ge1agte is hier gebaseer op die uniekheil van

al die aspekte van lie individu wat saam ~ie'integrale persoonlik=
,I

heid vorm (50~116). Die integrerende, of hele persoonlikheid, is

die gestelie doel van voorligting wat ook die basis van die demokra=

tiese filosofie is. Erickson (17,2) voer -iie gedagt e TI stap verder

as hy sê dat dit nie net nodig is om TI persoon te verstaan nie, maar

dat die persoon homself 8al verstaan. Wat dan, is die persoon of

persoonlikheid waarop die basiese doelstplling van voorligting berus?

3.2.2.1 Persoonlikheid.

Aangesien die hele persoonlikheid van iie leerling by die

voorligtinesproses betrokke is, spreek dit vanself dat die voorligter

kennis moet dra van persoonlikheid m.b.t. struktuur en funksionering.

In die loop van :lie geskiedenis het danr talle persoonlikheid.s-
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teorieë ontstaan - en rondom die eksponente van dié teorieë is

groepe volgelinge of skole [':evorm van TIense vrat so 'n bepaalde teorie

aanhang, toepas en verdedig. Die aanhanger s van 'n skool is dan

geneig om menslike gedrc...gtot elke prys te verklaar aan -l i.e hand

von 'n persoonl Lkheidsteorie • Die imj)like.sie hiervan is dat die

uniekheid von die menslike per soon'l ikhc id misken word, en verder

dut die demokratiese vryheid van die mens daardeur aanget.aa kan wad

indien so 'n teorie in voor'Li.g'táng of psigoterapie onwrikbaar toe=

gepas word (58,14). Die voorligter moet 'n eie levrensbeskouing

hê, en hy moet ook 'n grondige kennis von die belangrikste per-soon»

likheidstoerieë beskik, en nie 'n slaaf van enige denkrigting wees nie.

Die sterk beklemtoning van di.e Christendom, en die feit iat

die mens allereers as individu gesien en gerespekteer moet word,

werd in die 'vIeste tans maar op floue v.ryse eehandhaaf. Die Westerse

kultuur en beskawing loop eevaar om, vo.Lgens Scholtz (64,189), 'n

massamens te bleek wat sy gevoel van individual isme verloor het.

Dit is juis die massamens wat meer vatbaar vir kommunis=

tiese indoktrinering is. Scholtz kontrasteer die ware vryheid met

die valse, deur daarop te vzys dat eersgenoemde die regte van individDe

beklemtoon, tervzyl laasgenoemde die enkelinG geen regte gun nie,

tensy hy sy "regte" bE':oefen volgens strenG voorskrifte wat von

owerneidS\feë op hom afgedwing- word,

Dit is nie nodig om nou n studie van die persoonlikheids~

teorieë t: maak nie, want dit val buite die veld van hierdie onder:

soek. Daar word net kortliks vervzys na die teorïeë soos ingedeel

deur Prins en Roux (58,14). Daar is twee hoof kategorieë, nl. die

dinamies-georiënteerde en die behavioristiese teorieë. Onder

die eersgenoemde groep wor-d geklassifiseer die klassieke ps tgo-anal ie«

tiese persoonlikheidsteorieë von Freud, Jung en Adler; riie neo-

psigo-analistiese teorieë van Sullivan, Horney, Fromm, Alexander en

French; en die selfteorieë met Carl ROGers as vernaamste eksponent.

Onder die behavioristiese teorieë val veral die neo-behavioristiese
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of die leerteorie. In die der1e instansie is iaar ook die sg.

mult idimensionele bcnarlering van Brammer en Shostrom wat op eklektiese

wyse 'n samesnoer in= van die wor-kendo konsepte uit verskillende

teorieë nastreef.

Uit bG. is dit vir ons duidelik waar-omdie voorligter

'n [70ndige kennis van 'lie teorioë moet hê, sodat hy oor die ryp-

heid en persoonl ike inteeriteit sul beskik wat hom in staat sal

stelom sy eie werk voortdurend krities te evolueer.

3.2.2.2 Betekenis van persoonlikheid.

Die term IIpersoonlikheid'" is afgelei van die naam l1per=

sona", wat die masker was wat akteurs op die verhoog gedra het om

aan die gehoor te toon of hulle die skurk of held se rol in die

drama vertolk (51,161).

Kohnstarmn (89,14-16) sien die mens as persoon, a.s 'n

skepsel van God, wat 'n uitsonderlike plek in die skepping inneem.

Die mens staan steeds in 'n verhouding van mens tot God, en van mens

t ot medemens. Om ,lie rede kan die mens as persoon alleen begryp

en verklaar word in verhouding tot God en sy meJemens.

Die siening van Dreyer (84,158) word bevestig deur

Munn (51,161) en hulle sien persoonlikheid as die totaal van 'n

.Iind.ividu se t,inwend.ige" en lIuitwendige'" kennenkc, kennis, vnc.rlie=

hede, ideë, drange, doelstellings, motiewe, ideale, aspirasies,

gesindhede, B'ewoontes, waarderings, emosies - d. w.s, as sy (ge\.,renste

of ongevenste) I igeaamlike, sedelike, yerstandelike, meganiese,

sosiole, religieuse kenmerke, eienskappe of hoedanighede wat as 'n

georganiseerde, gekoordineerde of geintegreerde geheel fungeer.

Gebrek aan ewewi.g, of disinteerasie, lei dus tot gebrek aan

persoonlikheid.

Waarom dan is die kennis van persoonlikheid vir die

voorligter van so groot betekenis? Ons het reeds genoem dat die

eerste doelstelling van voorligting die kennis van die individu.
of persoon is. Allport (50,115), l~ier op die r,cbied van
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persoonlikheid
,.

se:

••• man is a purposive creature and any philosophy of personali=
ty must take this primcry characteristic into account.

Nog meer f'undamorrt eeL is die kons ep van die mens se waarde in die

gemeenskap, en in on i.ge opvoedlrundi.ge stelsel. Die mens strewe

na 'n doel, en sonder die at rewe is sy bestaan betekenisloos. Ons

kan 'n ander menslike wese alleen verstaan as ons \.,reetwaarria hy strewe,

vrat hy wil •••

••• and we can know ourselves only ns we project ourselves to
the future. The si~1ificant tense for human beings is thus
the future (50,116).

As gevolg van bg. is ditvir ons duidel ik waar-om per-soon=

likheid so belangrik vir voorligting is. As die mens na TI doel

strewe, en almal strewe na sekere doe~stellings, dan is sy strewe

betekenisvol vir homself as persoon, en hierin word voorligting

betekenisvol.

TY/eede doelstell ing.

Ten tweede sien ons die doel van voorlig~ing, soos omskryf

in die Leerplan van die O.V.S. (115) om (i) ·cliee'vlewigte bewerkstellig

tussen die basiese vaardighede van die mens, wat vereis word om TI

bestaan te maRk, en (ii) die ontwikkeling van sodanige karakter~

trekke vat die hoogste bor-oepsbedr-ewenheád en welaangepasde

sosiale gedrag sal verseker.

Uit hierdie doelstellings blyk drie beginsels, nl. (a) die

ontwikkeling van basiese vaardigheid, (b) die ontwikkeling van

karakter, en (c) die ontwikkeling van die sosiale.

Basiese vaardigheid.

James Mursell (107,24) beskou elke individu as waardevol

en daarvolgens moet hy behandel word. Die mees effektiewe onderwys

word gegee deur die persoon wat di,eprobleme en die moontlikhede

van die leerling, wat hy moet onderrig, verstaan. Volgens Detjen
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en Dctjen (13,1-2) ontstaan baie van die leerlinge se probleme

a. r;.v , 'n Gebrek wat hul basiese vaard ir-heId benadeel, bv. hardhorend=

heid, swaka i.erri.ghei.d, verkeerde eeteevlOontes, 'n liegaamlike gebrek,

selfs ook te ~n sleap. Die onderwysar wat die probleme ken en

verstaan, sal die v{Y~rdighcid van die leerling, in die lig van diG

kennis, kan ontwikkel.

Shertzcr en Peters (65,9), asook Smith (66,5) meen dat

die leerline leer Ow :lomself te verstacill,deurdat hy sy basiese

vaard.ighede orrtw'i.kkeL en hierdeur sy moontl ikhede Em tekortkominge

kan insien. Dit is juis hier vraár die voorligter hom met simpatieke

leiding kan help om persoonlike probleme te oorbrug, of om op een

of ander vIYse daarvoor te kompenseer.

Ontwikkeling van karakter.

}funn (51,161) stel karakter, uit persoonlike oogpunt

gesien, as die etiese en morele. 'n Persoon se ware sedel ike

karakter is die een wie se gedrag opsetlik gemotiveer word

deur die innerlike begeerte of neiging om uit eie vrye wil en

sonder ui hrendice rlw£l.ng,in almal se belange te handel, en nie

slegs omdat dit "so hoort" dat 'n mens sekere deugde vertoon nie

(84,155)• Volgens Hutcherson (32,15) moet voorligting die balans

behou tussen die voorsiening van die basiese middele om TI beter lewe
/

te bekom, en die houding en karaktertrekke wat nodig sal vrees vir

die hoogste tipe van beroepsvaardigheid en goed aangepaste sosiale

gedrag. Die basiese middele wor d deur voorligting aangebied, sodat

die leerling, sonder uitwendige dwan6, in almal se belange sal

handel.

Die situasies waarin'npersoon hom bevind, dwing hom Ol!l

beslissings te maak wat eties, maar veral sedelik, van aard is.

Dit is vanselfsprekend dat die persoon ook TI geestelik-sedelike wese

moet wees, wat met'neie skuldgevoel en skuldbesef vir sy dade

toerekenbaar is (107,22). Godsdienstige opvattings en gesindhede

is, net soos alle onder beskouine;e en menings, nie ingebore nie,
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maar wor-d aonr:eleer, en berus op ervaring, verstandelike ontwikkelinG,

voorli{'i;inp; en opvooding - d~w.s. hulle is die Gevolg. van omgewin.::>:s-

faktore (8~,157).

3.2.3.3 Onti-likkeljng van die s osialo.

Diegene wat be,."e,~rdat 'n persoon geen "persoonlikheid"

besit nie, sê in HerJclikheid dat hullo nie ven hom hou nie. As

hulle sê dat 'n per-soon "persoonlikheid" het, dan bed.oel hulle eintlik

soon in die sosiale samelewing speel - is hy aanvaarbaar vir die

sosiale lewe of nie?

As. kind bestaan die sosiale lewe uit die huis6esin, die

skool en die wyer aspekte daarvan, soos die buurt en miskien ook

die stad of dorp~ Teenoor hierdie lewe om hom heen staan hy net

soos teenoor alle ander aspekte van die lewe. Hy 8mlvaar hulle soos

hulle is en neem nie 'n bepaalde houdi.ng teenoor hulle in nie. Later

begin hy die aspek in sy lewe te deurgrond en wil hy sy eie staanplek

in die sosiale lewe verower (38,71). Die kind \-Jil dus aanvaar

word deur die gemeenskap waar i,n hy woon en om aanvaar te kan word,

moet hy dienooreenkomstig optree, sy optrede moet dit regverdig.

Dit behoort :lie strewe van elke leerling te wees, en om hiernie

doel te berejk, het hy leiding nodig.

Analise en sintese.

Nog TIbelangrike doelstelling van voorligting, volgens

Shertzer en Peters (65,10) is, om aan die leerling, deur analise

en sintese, TIbeter geleentheid te 60e om homself beter te beoor=

deel. Persoonlike groei is 'n integrale deel van insig en verstaan

van eie moontlikhede, aspirasies en potensiale. Die doel van

voorlirrt;ing is dan ook om die leerling in staat te stelom homself

te bevry van die inherente bande van groei, en om rlie magte in

homself te onhrikkel tot TI gevestiGde, tevrede en onafhanklike

bestaan.
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Katz (94,133) en Jones. (36,4) asook -Ue meeste skrywers

is dit eens dat voorligting ten doel het on ~ie jon~ mense effektief

toe te rus cm op te &'Toe:iil:'n komplekse en soms mistieke wm-eld,

sodat hy 'n lewe aal, Loi wat hom sal bevredig en dat hy sosiaal

effektief sd wecs ,

Hutson (33,124) gaan verder dcur te sê dat die doel van

voorligting is ora die indivHu c;ereed te maak om te kies. ona

kan die individu nie o~ing met magte wat vir hom voorbestem is tot

n keuse nie, ons kan hom wel die feite en ondervinding gee wat

hom in staat sal stelom intelligent te kies, nuv~r in die laaste

plek moet hy nog self kies. Die doel van voorligtine, so eesien,

is intellig~nte self_voorligting. Hutson bestempel dit as demokra==

ties en opvoedkundig. Daar moet nooit sprake wees van advies gee

nie, iit bestaan nie as n doel van voorligting nie, maar wat die

leerling nodig het, is gereedheid om d.ie situasie self te beheer.

Edward Shoben (109,431) stel voorligting ten leaste as n

geloofffiaad , gelykstaende Mn d.ie basiese ondervinding van die, wie

se p:eloof iit is om di.e skool te besoek en om met die voorligter

te gesels. Die voorligter streef weer na professionele status en eis

sisteem en gespesialiseerde personeel in die ingewikkelde opvoedQ
/

kundige verband van werk en dissipline.

Presumably, therefore, guid~nce has its roots in the behavioral
sciences and is watered by the springs of philosophy from
which come the constant redefinitions of the role of the
school in the total process of socialization (109,432).

3.3 BEGINSELS VAN SKOOLVOORLIGTING.

Uit die voorafe~~de bespreking oor die doel van voorlig=

ting, is dit duidelik dat die voorligtinr,sproses op sekere basiese

beginsels berus. Hierdie beginsels moet egter nie verwar word met

die beginsels vir 'n voorligtingsprogrr..m nie, alhoewel dit ba.ie ooreen ..

sten. Skrywers soos Downing (16,7-8), Mathewson (48,93-94), ~ickaon

(17,2) en Hutcherson (32,15) beskryf selfs die doel en beginsels
,-- -
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as 'n eenheid waarby die beg inee ls van die voorlic:tinr,spro.?J:'Mingee

sluit is.

\>Jilleyen Dunn (78,9-11), Downing (16,7) en van der Walt

(113,15) gee 'n du i.de'li.kouiteensetting van die beginsels van voor1ie;=

ting wat vir ons :lie mees aanvaar-baar-ate is. Sommige V8..Tl die beein",

sels corv'leue'l. mekaar weI , maar uit die bestudering daarvan is dit

moontlik om 1ie volp-enue te bepaal:

Die mens, as ~kensel van God, is geroepe tot arbeid. (116,3-4)

Die kind moet tot insig gelei word dat hy deur die werk

wat hy doen, dit wil sê sy akool wcrk en latere beroepsarbeid, in die

eerste ?lek geroepe is om sy Skepper en medemens te 1ien. Sy pere::

soonlikheidseienskappe, soos verstandelike vermoëns, aanleg, belance

stelling, geaardheid, lir,gRemskragte en ander bates, is gawes wat

hy van God ontvang het, en wat hy in Sy diens moet gebruik.

Skoolvoorligting: vorm 'n intel3!a1e deel van die hele

opvoedktmdige program.

Dit is baie moeilik om 'n duidelike onderskeid tussen

opvoeding en voorlib~ing te maak, aangesien die beginsels wnt by

onderrig en opvoeding teenwoordie is, ook verantwoordelik vir die

doel~atigheid van voorligtingpraktyke is. Skoolvoorligting vorm

'n inherente deel van elke opvoedingstaak wat deur die skool aangebied

word., en wat een of ander bydrae tot die oplossing van persoonlike,

opvoedkundige en beroepsprobleme van 'n leerling kan lewer. . Omdat

skoolvoorligting'n inherente en integrale deel van die opvoedkundige

program van enige skool is, dra. 'lit dus direk by tot die verweaen-

liking van die skool se vooropgestelde en beoogde doelstellings.

Skoolvoorligting is 'n proses ",at vanaf die kindertuinperioa

de dWQrsdeur die hele skoolloopbaan van die ind.ividu strek.

Dit sou Beaal {"ewees het as (lie skool se verantwoordelikheid

tot 'n paar jaar na die leerling se formele opvoeding kon strek.,

Professionele kennis en bevoegdhede van die on1erwyser is nodig om
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die leerlinre met probleme te help. Die leerl ine moet weet na ,vie

en waarheen hy met vr'ymoedi.gheLd kan gaan, en hoe hy gelei en :!;erig

kan wor-d Ol!l sy eie pr ob'leno op te Los ,

Net S00S wut Qie ~ev~l met die hele opvoedkundi~e program

i.s, bevorder Sk001 YOIJIJlgj; jnf,'391 f- begrip, self-gerigtheid

~_)_)eJ:'Roonlike aanpassin.r;;.

Dit is dio taak van die skoolvoorli~er om die leerling

te help om betekenisvolle inligting en feite Lv.m. homself te verkry,

sodat, hy self ver errtwoo.cdelIkhe Ld tot optimale self-ontvlikkeling

sal aanvaar, en dat hy al sy moontlikhede en potensialiteite tot

bevordering van die samelewing sal gebruik.

Die primêre funksie van skoolvoorlieting is clie bevordering

van interpersoonlike verhoudinge en optre~es, en die

ver-aamel insrvan data in verband met die bdividu is altyd

sekondêr tot hierdie proses.

Die data wat verkry vTord, moet altyd in die lig £;esien

word dat die individu TIunieke menslike wese is. Enige vergelyking

van die individu met die gemiddelde, tipiese of normale persoonlikheid,

moet altyd met groot versigtigheid gedoen word. Soos ons reeds

genoem het, kan die leerling nie herlei word tot TI sintese van

syfers of simbole nic.

Dieselfde Georganiseerde Skoolvoorlir;tin~sprogram moet

nooit op alle skole of personeellede afgedwing word nie.

So TI program ~oet ontstaan uit die gevoelde behoeftes van

die ouers, die leerlinge, die onderwysers en voorligtingsbeamptes.

Samewerking en gemeenskaplike doelstellinge moet by alle deelnemers

aan die program teenwoordig wees.

Skoolvoorligting is die taak en funksie van nl die lede

van die Qkoolpersoneel.

Die onderwyser is die al.euto'lf i.guur in die voorligl;ings'"

program en daarom moet elke onderwyser TI grondige kennis van die
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voorlig"tingsdiens hê, asook 'TI deeglike besef van die noodsaaklikheid

daarvan, So moet bv. die skoolvoorligter, wat sy werk primêr buite

die klaskamer verrig, ook 'n deee;like kennis van dre klaskamersituasie hê.

Hoe'vel skoolvo:)rliMing in die eerste plek as hulp aan die

in~livi'lubeskou \·!ord, dien dit erier ook as 'n hulp vir die

f,ep'leenskap.

Individuele voorligting is eer-at.ens 'n proses waardeur een

individu deur 'n tweede bygeat aan word. Die proses van hulp en

leiding vind gewoonlik tydens 'n aangesig-tot-aéll1gesig situasie plaas,

m£'..8Xdit kan ook heel 1ikwels gebeur dat die eerste persoon deur die

optrede en toedoen van 'n [':roep gehelp vord , Die groep moet egter

beskou word as meer as net die som van die individue w~aruit die

groep saamgestel is. Die trefkrag van 'n groep is 1us baie wyer.

Die kern bestaan hieruit, dat die gemeenskap vir die individu is, dus

lei skoolvoorligting die individu om tot 'n sosiaal sensitiewe en

koëper-at i.ove persoon te ontwikkel. Die individu moet op hierdie

wyse gehelp word om hom by sosiale realiteite ann te pas, om 80doen=

de as 'n meer bruikbare en waardige burger van 'n demokratiese staat

te onblikke 1. Die verskillende' prosesse en metodes wat in skoola

voorligting gebruik word, dra almal 1aEXtoe by om die optrede van

persone onderling te bevorder en te vere;emaklik. 1I.11elede van die

skoolpersoneel moet altyd be.rus wees van sosiale, kulturele en psigoc

logiese invloede vrat 'n uitwerking op elie hele groepsituasie, en tot

die individu binne die groep ,as enkeling, uitoefen.

3.3.9 Die Voorligtingsprograrn moet beskou word 'as 'n gesamentlike

diens deur al die lede vru1 die personeel.

Die integrerincr van alle dienste moet altyd in terme van

die hele kind gebruik wor-d, Die voorligtin.:_>:sielee word duideliker

en verkry meer betekenis as elke onderwyser na bepaalde insidente en

optredes kan vervrys, waaruit dan die algemene beeld van 'n bepaal.de

leerling verkry kan word. Die idee van "diens" word m~)er aanvaarba.ar
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en verkry betekenis sler;s na1at 'laar 'n basiese voerligtingsuitgangs=

punt daar gestel is en dam- dan (leur almal, wat met die program

gemoeid is, dnarvolrrens opgotr8e word.

SkoolvoorJigting ~oet eerder die klem op voorkoming, as

op helinG! in di0 voorligtings?roses laat val.

Hulp moet verleen wor-d aan alLe norrnale kinders, sowel as

8,(.11 die blykbaar wanaangepasdes • Elke individu het sy eie perseon~

like r.1oontlikhede, belane;stellings, behoeftes, bates en laste. Elk=

een het dus spesiole aandag nodig om te voorkom dat daar op enige

gebied moentl ike gedr-agaafwykfngs mag intree. Die taak van die

skool is dus om deur middel van sy georganiseerde voorligtings~

diens toe te sien dat sulke ar"zykings eerder voorkom moet word, of

dat dit ten minste in 'n heel vroce stadium gediagnoseer word.

Die bestaande voorlit..n;ingsdiensann 'n skool moet perio","

diek geëvalueer word.

Skoolvoorligting moet nooit staties raak nic, maar dit

moet altyd tred hou met die nuutste ontwikkeling en b8hoeftes wat

in die gemeenskap en maat skappy ontstaan. Hierdie evaluerings moet

ook 'n voordurende studie van die effek wat voorligting op die gedrag

en op~rede van die leerlinge het, maak. Evaluering sluit ook die

, werk en doeltreffendheid van skooladministrateurs, skoolvoorligters,

onderwyser-voorligters en onderwysers in.

Die uniekheid van elke individu moet deur almal wat in die

proses van voorligtinfj behulpsaam is, gerespekteer en erken

word.

Skoolvoorligting is 'nunieke proses wat die belangrikheid

van individuele verskille en individuele ontwikkeling in ag neem.

Hulp word aan die leerling verleen om sy aktiwiteite in terme, en in

verhouding, tot sy eie vermoëns en omgewingsmoontlikhede te integreer.

In hierclie integrerin,9'sproses moet die individu ook baie duidelik van

5y beperkinge en tekortkominr;e bewus Vlees. Ook dit is belangrike



determinante in die voorligtingsproBes.

Klaskamersituasies in die leerproses vorm n integrale deel

van skoolvoorligting.

Die onderwyser wat die meeste met die kind te doen het

gedurende skool tyd, vorm die spil waarom almal, "Tat met die voorlig:::

tingsproses gemoeid is, moet sentreer. Die klasonderwyser is in

die beste posisie om individuele leerlinge in groepsverband te leer

ken en te evalueer. Die skoolvoorligter en die onderwyser tree

ooreenstemmend op tot die gebruik van remediërende, terapeutiese,

diagnostiese, ontw ikkeLende en voorkomende hulpmiddels.

3.4 SANEVA'gl'INGg

In hierdie hoofstuk is die filosofiese grondslae, die doel

en basiese beginsels van skoolvoorligting bespreek. Die verskillende

doe Lat elLdnge lei tot sekere beginsels van skoolvoorligting wat weer in

die filosofie sy grondslag het.

In die volgende hoofstuk word die kern van skoolvoorligting

bespreek, nl. die opvoedkundige- en persoonlike ·aspek.
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HOOFSTUK IV

DIE F't'NKSIE VfJ~ SKOOLVOORLIGTING

4.1 Inleiding.

4.1.1 f,anvo.ardingvan skoolvoorliGting.

4.1.2 Opvoeuing en Voorligting.

4.1. 2.1 \Vat is opvoeding?

!}.1.2.2 VoorJ.i[-D;ingin opvoeding"

4.1. 2.3 Voorligting as 'n funksie VAn opvoeding.

4.1.2.4 Verskil tussen voorligting en opvoeding.

·4.1.2.5 Opvoedkundige proses.

4.1.2.5.1 Instruktief.

4.1.2.5.2 Administratief en leierskap.

4.1.2.5.3 Leerlingonderrie; (en voorligting).

4.1.2.6 Verantwoordelikheid van opvoeding.

4.1.3 Persoon1 ike aspek van skoolvoorl igting.

4.1.3.1 Inleiding.

4.1.3.2 Ontwikkeling.

4.1. 3.3 Lewensomstandighede wat verstaan moet word.

4.1.3. 3.1 Die individu in sy huis.

4.1.3.3.2 Die individu in sy skool.

4.1.3.3.3 Die individu in die gemeenskap.

4.1. 4 Die persoonlike onderhoud.

4.1.4.1 Die wese van 'n doeltreffende onderhoud.

Kontak met die individu: Inbelangrike element van
skoolvoorligting.

4.1.4.1.2 Effektiewe onderhoudvoering is nie moontlik son~er die
basiese aktiwiteite nie.

4.1.4.1.2.1 Die intelligensietoets.

4.1.4.1.2.2 Die C.V.-belangstellingsvraelys

4.1.4.1.2.3 Die Kaliforniese persoonlikheidstoets.

Skoo1voorliBiing onthef nie die leerling van sy
varentvoor-delfkhede nie.



4.1~4~l..4 Die aanb i.eding van swak skoolvoorligting by onopgeleide
skool voorligters en beginners is 'n groot probleem.

4.1. 4.1. 5 Die (:Sebruikven geve.llestudic om die voorbereiding vir
die onderhoud d.uideliker te illustreer.

4.1. 4. 2 Die onderhoud,

4.1.4.2.1 Definisie Vffi1 die onderhoud.

4.1.4.2.2 Alge~8ne oa~bevelings oor die beheer van die onderhoud.

4.1. 4. 2. 3.1 Die direkte onderhoudrnetode.

4.1.4.2.3.2 Die indirekte ondo rhoudme t ode ,

4.1.4.2.3.3 Die san.rngesteldeondor-houdme t ode ,

4.1.4.2.3.4 Verskillende tegnieko ven die saamgestelde en van die
indirekte- en direkte onderhoudmetodes.

4.1.4.3

4.1.5

4.1.6

4.1.8

4.1.8.2

4.1.8.3.1

4.1.8.4

4.2

4.2.1

4.2.2

Die rol vru1 die voorligter gedurende die onderhoud.

Oriëntasie en groepvoorligting.

Druiping van leerlinge.

Samestelling van skoolvoorligting.

Inleiding.

Funksie-I: om die leerling bekend te stel met beroeps-
en opvoedkundige inligting.

Funks~e 2: om die leerling bekend te stel met sy eie
vermoe, belanestelling en tekortkominge.

/

Funksie 3: om die skool altyd en ten volle bekend te hou
met opvoedkundige- en beroepsmoontlikhede.

Funksie 4: om die skool bekend te stel met die leerling
se moontlikhede$ belangstelling en tekortkominee.

Aanpassing en wanaanpassing.

Funksie 1: om wanaenpaasfng te voorkom.

Funksie 2: om geval.Le van wanaenpass tng van verskillende
tipes te identifiseer en om dit, indien moontlik, te
identifiseer in die beF-instadium.

Funksie 3: om gevalle van wanaanpassing te diagnoseer.

Die di.agnose,

Funksie 4: die remediële behandeling en opvoleingswerk.

Sosiale funksie.

Iril.e Id ing,.
Die gesin.



4.2.3

4.2.4

4.2.8

Persoonlike aanpassing.

Die skool.

Die groep.

Die gemeenskap.

Waro demokrasie bleek die maksimum individuele ontwika
keling.

Sosiale behoefte aan persoonlike diens.

Samevatting.



H 0 0 F S TUK IV

DIE FUNKSIE VAN SKOOLVOORLIGTING

4.1 IJ\TLF.IDING.

Baie persoonlike, sosiale en beroepsprobleme konfronteer

verder as wat die gewone opvoeding kan help. Tog kan sommige gevalle

die jeug van alle ouderdomme, en in baie gevalle strek die probleem

gehelp word deur breër opvoedk~dige rigtings aan te bied, deur die

kwaliteit vrul opvoeding te verbeter, en 'n goed georganiseerde voor=

ligtingsdiens daar te stel (65,8). Hieruit blyk dit dan dat daar

'n nuwe benadering in die opvoeding moet kom om bg. ideale te bewerk::

stellig. Voorligting is alreeds vir meer as twee dekades as hulp=

diens aan ons hoërskole bekend. Die nuwe opvoeding raak die onder=

wys III al sy verskeidenheid en uitgebreidheid, en in hierdie proses

is die hoofdoelom vernuwing te bring in al die fasette van die opvoed=

kundige indelings, ten einde beter en doeltreffender opvoeding en

onderwys te bewerkstellig.

Gesien in die lig van die steeds veranderde wêreld en die

ontwfkkal.Ingspe fl, wat die lewe alreeds met sy besondere kenmerke

van industrialisasie, wetenskaplike gevorderdheid en kompleksiteit

bereik het, dwing dit die Christelike opvoeding om ernstig aandag

te gee, ten einde dit in lyn te bring met die steeds groeiende

behoeftes "Tat aan die opvoed ing gestel word (73,139).

Skoolvoorligting word in die Suid-Afrikaanse sekondêre

skole nog nie na waarde geskat nie, want oor die doel, funksie,

waarde en noodsaaklikheid daarvan, is die meeste nog in onkunde.

Die hele skoolorganisasie staan op hierdie stadium nog heel neutraal,

en in ander gevalle selfs negatief teenoor hierdie uiters noodsaak::

like en belangrike hulp wat aan ons leerlinge, in n steeds gekompli=

seerd wordende lewensstruktuur, gegee moet word (113,15).

Dit is miskien omdat die basiese beginsels, soos in die

vorige afdeling uiteengesit, aan die meeste personeellede onbekend is.
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Dae~om is dit nodig om hierdie basiese feite volledig uitcen to sit.

Aanvaardinrr van 8_koolvoorl irrting.

\'Ianneorons aan skool voorligting, ws.t dan ook basics die

doel van skool voor-Iigt inG is, as opvoedkund i.ge aspek djnk, vord twee

feite aanvaar', 'l'eneerste, dat alle ind.ividue op een of ander tyd

professionele hulp en begri? nodig het on die lewe te verstaan, asook

hulle self as 'n deel van d i.o geheel. Hieroor is alle skrywers dit

eens en Gammons (23,17) stel dit vir ons baie duid.elik:

\Ve believe the fW1ction of guidance is to assist the student
in obtaining the maximum benefit from his high school exper-Lence,

Hierdie definisie behels voorligtingaktwiteite wat elke fase

van die leerling se ontwikkeling raak. Die hoof saak sal egter "Tees,

die skolastiese prestasie van die leerling. Die probleem strek

egter baie verier as wat dit wil voorkom, went in nie algemeen is

leerlinGe so heterogeen in hulle karaktertrekke en potensialiteite

dat dit onmoontlik is om vir elkeen TI opvoedkundige program op te

stel, wat net vir dié persoon sal pas. Dit is nie moontlik nie,

en ook nie aanvaarbaar nie, omdat opvoeding nie net individuele ont=

wikkeling behels nie, maar ook om verskillende individue te lei om

in die sosiale patroon van inte1lektue1e- en sosiale norme in te

pas (115,92). Die probleem word later weer breedvoerig bespreek.

'n TueGie aanvaarde feit, volgens Shertzf~r en Peters (65,9),

is dat indivi~ue se1f-eerig is, en daarom toegelaat moet word om

hulle eie beslissings te maak, Die meeste mense \-lil nic voorgeskryf

worel vat hy moet 'loen, of om net soos an1er op te tree, nie. Die

individu se vryheid van keuse moet erken en gerespekteer word.

Skoolvoor1ietin~ is juis ingestelop die basis van vertroue in die

moontlikhede van die in~lividu o:n cy eie probleme op te los, en om

self besluite te neem wanneer hy voor TI keuse gestel word.
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He believe that, ns couselors, our task is to aid stulants
in making' wise decisions and choices that will result in the
widest r'ange of post-high school experiences of tho highest
quality (23,117).

Gammons elo in die reg ven elke leerling om sy eie besluite

te neem en om in sy eie belanc, dio vernntHoordelikhcid van die

besluite te dra. Hy voelook 'n verpligting om die leerling se

besluti.te, .indien nodig, te bemvloed in die lig van cic onder~

vinding en opleiding. Hiermee stem ons h~elho.rtig saam, mnar hier=

die tank is soos Ruth Strang (67,21) en Hanacri en Stevic (30,7) dit

stel, nic eeri-man-wer-k nie, dit vra gewoonl Ik deurdagte beplanning

en aksie •

••• it is like a central motive interwoven with the whole pattern
of education (67,21).

Hier vind ons die sentrale f,eiagte van opvoeding in die

voorligtingsproses teenwoordig, en is dit vir ons n01ig om presies

te bepaal wat die plek van voorligting in die opvoedkundige proses is.

4.1.2 Opvoedin~ en voorlieting.

'v/atis opvoeding?

Die opvoeding is so oud soos die mens self, want die

opvo~ding is TI integrerende deel van die menslike bestaan. Sonder

opvoeding is dit nic moontlik vir die individu, of vir die gemeenskap,

om te bestaan, of om homself in 'nnuwe geslag te vernuwe nie.

Dit is veralomdat die mens in wese behoeftes het vat hom

dwing om sekere aktiwiteite uit te voer om TI bestaan te kan maak.

Die mens het egter nie net behoefte aan daaglikse brood nie, maar

ook behoefte aan gewoontes, tradisies en ander kultuurvorme, wat so

TI belanbTike deel van sy bestaan uitmaak (119,6).

Dit kan sonder enige vrees vir teëspraak beweer wor-d dat

die opvoeding 'n baie belangrike, en nog meer, 'n universele menslike

bedrywigheid is - d.w.s. dit word oral en dtyd by mense aangetref.

Die mens is 'n wese wat oral en nlty'l opvoed, opgevoed word, hom tot
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opvoeding leen, en op opvoeding aangewcse , en van opvoeding afhank-

lik is (43,139).

Gunt e'r (26,4) bekLemt oon rlat daar 'n omgllngsituasie tussen

mense, voLwas aene s ancr syds en onvolwassenes ander evds , moet wees ,

voordat daar van opvoeLing spr-ake ken vre ea , Dus vind opvoeding

alleenlik plaas tussen vol.wasaenea en kinders. Langeveld (43,20-21)

verstaan onder opvoeding 'n proses waar in en waardeur daar invloed

uit60Rn van die vohmssene op die onvoh.rassenes, met die bedoeling

om die onvo'Lwaasene of kind te help om monrlig te word, om hom te

help om selfstandig sy lewenstaak te volbring. Omop te voed,

beteken dat die opvoeding daarna moet streef om die opvoedeling te

ken dat die kind gelei en gehelp word tot selfstandigheid en ver-ant=

woordelikheid of tot sedelike selfbepaling, vaarm6e bedoel word

die neem van sedelike besluite t ,o.v. waardes en in rangorde van

waardes.

vJaterink (76J'14) spreek hom uit ten gunste van opvoeding

in die enger sin. Hy omskryf die terrein van opvoeding as TIbein=

vloedingsproses van kind tot volvrassenhei1. Op die punt waar d.ie

kind deur die ouers losgelaat worrl, en waarop hy selfstandig die

lewe ingaan, is opvoeding, volgens Vlaterinlc, in die eintlike sin

afgehandel. In 1ie moderne samele ....Jing en gesinsituasie is hierdie

opvatting egter verouderd, want die ouers laat die kind soms te gou

of te vroeg aan sy eie lot oor. Dit bring mee dat stygende eise

aan d.ie skool, die kerk én die staat gestel word weens die verse-king

van ouerlike en gesinspligte (38,86). Verd.ere ontplooiing en

vorming is d~ ook vir Waterink nie meer opvoeding nie, maar self-

vorming on selfontplooing. Die selfvorming Doet egter met die nodige

leiuing of hulpverlening ceskied, anders word dit verkeerd gekanaliseer.

Nel en Sonnekus (53,29) ~lo dnn ook ~at in die opvoeillatn~

di.ge proses hulp Mn die kind verleen word om tot aoIf'at and i.gheid en
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verantwoordelikheid. te ont\Jikkel. Opvocdi.ng is dus 'n deurlopende

proses wcard.eur die LIens in word.ing aanhoudend gevorm ';lord.

Jones (36,72) sien opvoeding as 'n essensiële proses waar

veranderinge in die individu pl aasv md, of beter gestel, waardeur-

die Ind i.v i.du ver8J.1'lerinee in homae l f bcvrcrkstellig.

Ls rUe opvoe-ling nou :lie instrument is waarmee aan die

individu die kultuur'0esit Vrul enige voJ.k of nasie oorgedra word,

moet ook die opvoedL~g dus ven tyd tot tyd homself ondersoek ten

einde aan te pas by ver-anderdc lewensomstandigherle en eise.

4.1.2.2 Voorligting en Opvoeding.

Die geskiedenis wor-d gekenmerk deur par i.odee van groot

verandering·s in die kul tuurpatroon binne 'n relatief kort tydperk, om

dan opgevolg te word deur Lang tydperke van konsolido..sie met geringe

wysieings. Sedert die begin van die twintigste eeu verkeer die

hele v,êreld, maar vero..l die \·lesterse lande, in 'n tydperk van radikole

wysiging in die kultuurpatroon.

Eintl ik verkeer ons vandag nog in 'n oor-gangetydper-k tussen

die "ou" en "nuwe" ",êreld - waar in daar aan die een kant in sommige

opsigte angsvallig v~sgekleef word aan die bekende en beproefde dinge

van die "ou wêreld", en &'U1 die ander kant reikhalsend gegryp word

na die lokkende vergesigte von die tInuwe wêreldI', Dit geld ook

vir ons ondeT\ozysen opvoeding (119,6).

Tradisioneel was daer twee benaderings t.o.v. opvoeding,

nl. om kennis te vermeerder en om TIwyer kennis op te doen. Die

afgelope twee dekades het die siening egter heelwat verander en kom

die "vergesigte van die nuwe wê'r eLd" nou binne ons bereik. Die

groter eise wat aan die opvoeding gestel is, het TI groter las op

die onderwysstelsel geplo..as, sodat die lIOUIl stelsel die IInuwellbe<=:

nadering nie meer kan dra nie. Die praktiese voorbeeld hiervan

word later breedvoerig bes:>reck, wa.ar die nuwe onderwysstelsel

differensiasie bevat. Die opvoedkund i.ge implikasie is dat die

tradisionele onderrig e~leen nie meer voldoende is nic, maar in dié
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opvoedkundige proses moet daar hulp verleen word en dit is wnax

skoolvoorligting geïmplim.enteer word.

Shertzer en Peters (65,3) beklemtoon die feit dat die

werkl ikhede en die ui tuc.{:ringevaermee uie opvoeding te kampe het,

menievuldig is. Die probleme gaan hLu;d ['.rul hand met die toenemende

getal leerlinge op die skoolrol ; die soeke na bet er fasiliteite;

die nimmereindigende vraag na gekwalifiseerde leerkragte; en die nuwe

benaderine in die onderwys self. Opvoeding moet voorsien in die

vraag en word in dié proses 'n nog meer komplekse, veelvuldige or=

ganisasie.

As ons dan die kind wil "bring" van onvolwassenheid tot

volvrassenhcid, is dit nie net alleen 'n massa-opvoedingsproses nie,

mnar ook 'n individuele proses. In hierdie "bring" of "leiding" ·tot

volwassenheid is voorligting teenwoor1ig. Die ingeHikkeldheid en

druk van die demokratiese gemeenskap en die indivHuele behoefte

aan groei en a~npassing in die omstandighede, snl nie bevredigend

toegepas kan vcrd , voordat sosiale idees voorsiening maak om die

kind as iniividu te help om sulke veranderings te maak nie (48,64)

So gesien is opvoeding basies daarop ingestelom die kulturele intea

grasie van die jeug te bewerkst~,llig •
.I

French, Hull en Dodds (39,4),

soos aangehaal d~ur Shertzer en Peters (65,3), stel dit dat die

grootste waarde of doel van opvoeding is, om sosiale stabiliteit,

deur die moontlikheid om met mekaar Sa8..IDte werk, by elke individu

aan te kweek op f,Tond van onderlinf.e geloof, doelstellings, vaar=

dighede en gesinihede. Hierdie siening stem ooreen met die

wyere sienihg van Jones, Hansen en Stevic (30,8°).

4.,1. 2. 3 Voorli{1ting as 'Il funksie van opvoedinG.

Deur tee;noloeiese prestasie is afstande verkort; is daar

groter kontak tussen die verskillende volke van die vlêre1d; word

die lugruim verken; het die ekonomiese bedryvlighede van die mens

groot verand.erinGs onrler{Se.an,wat veral gekenmerk word deur
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toenemende industTialie~ie en handelsbedrywighede; en word aan die

mens middele voorsien om sy arbeid te verffemaklik en om sy leHensc

omstandiGhede te verbeter. Dit allos, Bee weer aanleiding tot ander

Lewens- on vrêreldbeskouinl.'~e" vcrc.nder-le 'lIc.ardes en norme, veranderings

in die acc i.ate- en ar'.:Jeirlspe.troon, en in die persoonlike en g'esins'"

Lewe ,

Die onderwys moet hom eanpas by hier-lie ver anderde \-lGreld

en probeer om die mens te help om die nuwe probleme te oorkom en

te voldoen aan rlie eise vat die tInuwewêreld" aan hom stel. Baie

van hierdie aanpassinr-s en oplossings op ~ie onde~-lYsgebied is nog

in eksperimentele stadium en moet hulle nog bevrys.

Suid-Afrika het aan die tekens van die tye nie ontkom nie.

Ook aan sy rleure klop di.e nuwe strominge en nuwe opvattinge vir

toelating. As 'n klein Land j i.e, met besondere en unieke probleme,

mag Suid-fJrika nie in hierdie tye sy ruG keer op 1ie moontlike

riglyne in die opvoeding vat hom moontl ik tot voordeel mag strek

nie (119,6).

In die proses moet uiters noukeurig en selektief te werk

ge(!'aan word, soclat daar nie 'beskouinge en st ronrinse deursypel wat

die ~ondamente van ons Christelike erfenisse skade kan aandoen nie.

In hierdie proses ontplooi die grootste probleme in die vernuwing

van die opvoeding.

Dit is vir ons baie dui-Ie Lik dat die vernuwing, wat gekom

het deur die moderne samelewing, die noodsazklikhcid en groei van

voorlir,ting bevorder het. Voorligting het ontwikkel uit die behoef=

tes om leerlinge te help, maar ook om hulle plek te help vind in

'n veranderde, gelndustrialiseerrle gemeenskap, Van hierdie, soms

noue, konsep het voorligting gegroei as beide 'n belangrike gesiGs=

punt en as 'n DEntal pr of'eas LoneLe dienste in die opvoeding.

Volgens die jongste verslae is die doel van opvoeding

in 1960 opnuut omskryf tydens 'n konferensie wat gehou is om die
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belangrikste probleme van die jeug te ondersoek. As deel van die

voorbereidende oateriaal h~t Tyler (30,4) vyf primêre doalstellings vir

opvoeding gestel: (i) vir elke persoon het opvoeding die verantvoor=

delikheid dat eJkeen VDn Py pot snc in.l e bewus sal \':088 en 'n korrs t rulc=

t i.owe en eelukkige porsoon in "lie samal.ewing snl ....mes, waartoe sy

geboorte en moontliknede hon D1 stnat- stel; (ii) vir die volk moet

die opvoe:iing van die kind lei tot weLaangepast,e burgers; (iii) sosia=

le aanpaebaarne i.d t (iv) die voorbereiding van jong mense vir die

"iereld van werk en arbeid; (v) die ontwikkelinG van begrip by die

leerling t.o.v. die "zye keuse van moontlikhede, dienste en doelstel=

linge wat kan bydra tot hulle rresondheid en bevrediging.

Die demokratiese gemeenskap vra om opvoeding - en hieruit

spruit voorligting (30,7). Opvoeding is dus ook 'n gemeenskapsproQ

jek. Alhoe",el nor; nooit toegelC'...at om geïsoleerd te wees van die

gemeenskap, word samewerking t.o.v. opvoeding al belangriker. Die

gemeenskap behoort die skool volkome te ondersteun. Die nuwe metodes

van onderwys en tegniese rewolusie laat by almru. die behoefte ont~

staan om meer effektief met die gemeenskap sae~ te werk. Volgens

Hansen en Stevic (30,8) is die ouers vandag beter gehralifiseerd

en daar-om het hulle nou 'n meer pos Iti.eve doel vir hulle kinders se

opvoeding. Die suksesvolle skool sal die publiek, sowel as die

voorlif,rter,met gespesialiseerde hulp betrek, om die samewerking te

bewerkstellig.

'n Verdere funksie van opvoeding sien Shertzer en Peters

(65,5) as die differensiasie-funksie. Opvoeding moet voorsiening

maak vir 'n verskeidenheid van opvoedkundige rigtings vir leerlinge.

Sommige kursusse vir 1ie basiese opvoedinrr en kennis sal deur almal

geneem vTord, maar daar moet 'n groot keuse wees in die ander kursusse,

sodat elke leerling se innerlike behoeftes om tot selfstandigheid

en self-ontwikkeling te kom, bevredig kan ",ord.
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OpvoedJrundige programme moet so opgestel Hard dat in die

basiese opvocdkund Ige behoeftes voorsien \Torti, maar die onhrikkelingsc:

peil van die stud.ent moet ook al tyd in aanmcr-ki.ng ceneem "lord, en die

onderlinge verskille tussen studente noot ook deeclik in aanmerking

geneem en benut word, Pro&,Tar:Jjl~emoot so opgestel wor-d dat dit viel

deeGlik met hier..lie onderlinge verskille rekening hou, d.w.s. differen=

siasie moet toe['.'epas Hord. Dit is dus in hierdie patroon dat voo!,t:

ligtinG sy plek in (lie opvoedine vind,

Verskil tuss~n voorligting en opvoeding.

Ramrin (29,12) beweer dat verskeie persone opvoedll1G en

voorli~ting as dieselfdé beskou. Hulle kom tot hierdie gevoletrek=

k.ing omiat sommige f'undcmcnt.e'l.o tendense van voorlj[';tine en moderne

opvoeding dieselfde is. Opvoeding is errter 'n breër term - dit dek

'n groter veld as voorligting, maar di.t moet voorligting insluit.

Daar is baie wat in .:lie klaskamer gebeur wat nie voorligting is nie.

Guidance is the individualized, the humanized aspect of education
(29,12).

Voorligting stel hom ten doelom die individu te help tot

goeie aanpassing en om intelligente besluite te neem i.v.m. sy toe=

koms. Johnson, Stefflre en Edelfelt (58,11) glo dat voorligting

'n ll1tegrale deel van opvoed ing is en nie iets wat "ekstra" bygevoeg

kan word nie. Voorligting- word juis gevind in di,e opvoeding waar 'n

opvoedkundige poging aangewend word on bystand te gee aan die indie

vidu i.v.m. die maak van 'n keuse, eerder om hom te help om 'n pian

van aksie te kies.

Martin Katz ( 94 ,131-132) skets die rol van opvoeding en

voorligtll1{S baie dui.ielik, deur d.it as volg te stel:

••• if the role of education is to tr~smit the culture,
an important role of GUidance is to help the individual come
to terms with the culture - that is the choices he makes
will indicate how he secs hims8lf in the culture. But
first ho must see the culture in himself. ~hus, his first
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question should be, where have ~ values come from? Then ho
w i.L).be better prepared to nsk~ ",heTo aro they takjng me ?

Bynn op dieselfde wyse het Ticdeman en Field (110,460-~84)

die doel van opvoed ing en voorligting benador-, maar met die verskil

dat hulle voorl igting en opvood i.ng",il skei en dit "ril sion as twee

afsonderlike "bel'leGinc:e""lat mekaar soms oorvleuel. TOG kom hull e

tot (lie gevolgtrekkinG dat opvoeding die belange van dio leerline;

behartig en dut voorli[Sting 'n funksie in die opvoed ing het, maar

stel dan voor dat voorligting erken moet word as anders as opvee»

ding. Om hulle arGUment te staaf sê genoemde skrywers dat opvoeding

kommunikasie vm1 ru1der se ondervindinge - data en eevolgtrekkings,

insluit .. Voorligtinf)' aan die anderkmlt weer behels die ondersoek

van die individuele leerling se ondervindint; - data en proses om

tot 'n gevoletrekking oor homself te kom. Daarom bepleit hulle die

erkenning van voor-Lágtmg as 'n professie, want vir hulle is opvoeding

'n elgemene proses en voorliGting wee r meer 'n individuele proses.

Die huidige organisasie van opvoeding is sodanig dat beide

ondervzys en a~ministrasie bo voorligting gestel word, en Tiedeman

en Field beweer dat hierdie posisie in die skole eers verander moet

word yoordat professionele voorligting moontlik is.

A1hoevre1 die doelstelling van voor-Lagting en opvoeding i.v.m.

individue18 ontwikkeling dieselfde is, is daar n belangrike onderskeid

tussen die gespesialiseerde personeel en diens van voorligting, teen=

oor die van m1der terreine van die opvoeding. Miskien sal die

verskille beter verk18~ word deur eers die opvoedkundige gebied at

te baken en dan voort te gaan met die gespesialiseer~e Gebied van

persoonlike personeehrerk en voorligting. Dit is dus duidelik, en

die meeste opvoeders stem saam, dat die opvoedkundige proses in drie

velde verdeel kan word.

Die Opvoedh."Un1ic;-eProscs ,

(Sien Fig. 4.1).
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(50,21) •

Instruktief.

Alle afdelings van die opvoeding 'vat te doen het met kennis,

vaardigheid en houdig van die leerlinge is ingesluit in instruksie.

Jones (35,499) beweer dat die probleem van organisasie, een van

koêr'di.nasde tussen skoolakthTiteite en voorlig1;ingsaktiwiteite is.

Dit vind,op so TIwyse plaas dat al die kragte van die skool verenig

is om op die probleme van die individu ingestel te wees. Die werk moet

so verdeel wees tussen verantwoordelike persone dat elkeen presies

sal weet wat hy moet doen en vat sy verantwoordelikheid is; hoe hy

inskakel in die geheel; asook die terrein waar hy werksaam moet

wees. Die individu moet die maksimum bystand verkry en nie deur

n klomp raadgewers oorweldig word nie.

Doeltreffende opvoeding vra nie net dat n persoon op

sekere prikkels moet reageer nie, maar dat hy sal uitsoek en selek=

teer uit die verskillende stimuli wat op hom inwerk, en dan daarop

tog die werkl Ike opvoeding.

sal reageer. Almal reageer nie eenders, maar vir Jones bly dit
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As ons die resultaat van opvoeding as die optrede van die

indivUu beskou, ontstaan die v:raag wat :ian die plek van instruksie

in hierdie v~rband is. In di.e ou dae is die p'Lck en die rol van

die onderwyse r cluidelik gesien en ver at.aan - di.e onderwyser \18.S die

akt iewe faktor en dryfveer in d ie leerproses. Die meeste ondervrys

is nog op dié lees eeskoei, n1. (lat di,okind gedwin.:.~moet word om te

leer. Die It.eganieoondeT'.'rys.·gekontroleercleproses is ook baie meer

ingewikkeldas vrat ons dink. Jones e.a. sicn Inlcind hier as In baie

bel:mgrike en wisselende faktor. Die onderHyser staan die kind by

om dinge te verstaan en te aanvaar as sy cie.

Assistance , so diz-ected , is guidance (36,75).

Daar is ook nog 'n ander metode waarop voorligting, in die

proses van opvoeding, voorkom. Die onderwyser as die "agent" stel

die doel vir die leerling vas, maar die metodes om by die doel uit

te kom, verskil van persoon tot persoon. Om die doel te bereik is

uiters belangrik. Die suksesvolle onderwyser is altyd besig om die

leerling te help om die metode te vind wat hulle die beste pas. As

die onderwyser die metode kies, is daar welonderwys, maar geen

voor~igting nie; as hy die leerling bystaon om TI metode te kies, dan

is voo~ligting teemloordie_

4.1.2.5.2 Admin§itratief en leierskap.

Dit is voleens Hortenson en Schmuller (50,20) die eebied

waar die verantwoordelikheid en outoriteit vir die funksionering van

opvoedkundige proses geleë is. Baie probleme, soos beplanning, begroa

ting, personeel, geboue en toesig word hierby ingesluit.

Die opvoedkundige stelsel, sien Hutson (33,94) as die

vertolking van die algemene gevoel van die gemeenskap. By die opstel

en beplanning VCli enip,e opvoed.kundige proe;ram moet in gedagte gehou

word dat daar geen eendersheid onder skole bestaan nie, want die

kar-akter' en behoefte van die skool verskil van streek tot streek en
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is soms eng en tradisie gebonde. Deur al hierdie faktore in ag te

neem, kan die beplanning geskied.

Dit is op hierdie nuwe gebied van opvoed ing dat ge::rpesiaP

liseer:le pe:rsonecl bonoclig wor-d om dienste te behartig en funksies

te volvoer om seker te maak dat in die komplekse gemeenskap elke

leerling sy opvoeding sal ontvang vir maksimale orrtw i.kkel.áng (50,21).

So het voorligting dan deur opvoed ing of onrlerri[idie doelom die

individu te help om sy bekwaamhede te ontdek, om sy potensia.al te

skat en om sy Lewens i.deal.e te orrtwákkef ,...at hom selfbevrediging sal

eee en sosiaal aanvaarbaar sal, maak, Dit plaas die klem op die ont~

wikkeling van ~ie individu QS geheel wat nou ftU1ge8r, en in die toe~

koms ook aaI fungeer in die sos iale omgeHing (35,71).

Die voorliBter-onderwyser verskaf aan die individu TI

hoogs-gespesialiseerde ( of dit is veronderstelom te vrees ) individuele

dimensie tot sy ohdervinding van massa-opvoeding. In teenstelling

met die onderwyser, wat verantwoordelik is vir die bring van die traa

disies van die gemeenskap en hulle uitnooi om daaraan deel te neem,

rond die voorligter die inlib~ing af:

"the recommendations and the impetus that are likely to move
particular children in distinctive directions on the basis of
their special characteristics and potentialities (109,432).

VeranhlOordel ikhei.d van opvoeding.

Die Amerikaanse gemeenskap is demokraties georienteer en

is een waarin daar algemeen saamgestem word dat dit moontlik is vir

elkeen om vir hom TI beter plek te skep om in te leef, en dat opvoeding

is waarheid in die moontlikheid as dit in die regte gees en op die

reete manier benacler vord , Dit het die belangrike fundamentele

oorweging, nl. dat die skool die regte filosofie en praktyk sal toee

pas om opvoeding te verseker ezn vrye mense in TI vrye gemeenskap.
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VIal ter skryf de..t:

the preservation of American democratic institutions depends
upon the realitYt not the mythology , of democratic
education (50,?3).

Die voorligtinb'spro[..rramin opvoed i.ng kry meer betekenis

as die verlede in canmerking geneem word. Die belangrik~te vraag

is eintlik geleë in die probleem, of die nuwe gedagtes strook met

die algemene Christelike norme van die Suid-Afrikaanse Lewensf'LLoao=

fie. Dit sal by uitstek die problematiek Vffi1 die onderwys in die

t\oJeeded.ekad.evan die Republiek vlees.

Een van die kernvrae vat hier beantwoord moet word, is of

vryheid aan'nonvolwassene gegee mag worri om volgens sy eie \o,ilen

denke op te tree en te handel. Het die onvolwassene die kenvermoë

om te onderskei tussen e;oed en kwaad? Beslis nie. Die kind is

nog nie in stant om homself te kan beveel nie, omdat by nog nie

homself kan gehoorsaam nie.

Informele opvoeding se nagevolge, wat In langtermyn effek

het, kan nie gou bespeur word nie. In Swede is dié soort van ope;:

voeding vanaf die begin van hierdie dekade ingestel, eers in die

primêre skool en daarna. in die sekondêre skool. Ekso.mens was

iets van die verlede en d.issipline is tot 'n minimum beperk sodat

die kind vrylik kon uiting gee aan sy gevoelens;

to learn individualley according to the pleasure principle
(101,5).

Tot 'Il groot mate kies die kind in Swede hulle eie vakke

waarin hulle belangstel, terwyl die onderwysers slegs a1viseer, wan~

neer daarna gevra word, Hier lê miskien riie kern van hulle

probleem, want die doel van voorligting is nie om te adviseer nie.
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S"lede het reede vroeg die vernuv!ing in opvoeding gebring, maar eon-

der ~ filosofiese fondament. As hulle dit reg eecloen het, sou die

jeug nie later verwi.l.der d in die gemeenskap ~e~lOes het nie, SOOD wat

NordfoTs (101,6) dit stel nie:

they feel bev iLdered and out of place in the adult v/orld.

Gehoorsaamheid aan die self, kom alleen uit die gedagte

van innerlike gedissiplineerdheid. en die veranhroordelikheid teenoor

'n besond.ere levrensbeskouing. Al hierdie dinge is die doel van die

opvoeding. Hoe kan dié doel dan alreeds bereik wees in die begin

van die opvoedingsproses en onderwysing?

Die kind kan nie sonder gesag vlees nie; dit is juis

die gesag en ondervindingrykheid van die vol.vaasene wat kan riG en

lei, nie net om advies te verleen nie. Die weg van die ware op=

voed ing tot egte vryheid gaan alleen deur die Heg van gehoorsaamheid

(119,6).

Die kind word immers onryp, afhankJ.ïk,· vormbaar en ondeug»

vol fleskape in 'n gesins- en gemeenskapsverband wat geordineer is

om hom tot rypheid, selfstandigheid en deugsaamheid deur hulpver=

lening, leiding, teregvT'Jsing en tug te bring.

Persoonlike aspek van voorligting.

Inleiding.

Soos reeds gestel in die behandeling van die doel van

voorligting, is die integrerende, of hele, persoonlikheid die gestel=

.de doel van voorligting. Die per-soon, in hierdie geval die leer=

ling, na "rie ook venrys word as die individu, moet nie net deur die

voorligter verstaan word nie, maar hy moet homself ook verstaan

(17,2). Hutson (37,25) seE .aan die begrip voorligting'n verdere

komponent met 'n eie karakter, as hy sê dut voorligting impliseer
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ook 'n Honderhouan en die eniGste nryf,,"€er moorrtI ik in ~li.c Ol1ncrllOucl

is die bet eual.mg van oordeel by pertinente feite Hat die \'leg aanwys

na 'n beslui.t.

Hutson b2StE.IT:';)8lself~kf;rlnis as 'n geleidelike groeiproses,

terwyl Lee en Pnllone (44,39) Qjp hoegste premie op self-kennis

pl.aas, omáat dit die self-konsep as die primêre faktor insluit, wat

beide gedrag en houding be ïnv'l oed , \t12.2.rdeurdie persoon die wêreld

van \tlerklikheid bctree. Self-kennis verg 'n intelligente opname

van persoonlike bat es en Veré111hIOOrclelikhede, in ooreenstemming met

die werklikheid en vry van die nodigheid om jouself te bec3.r:i_Gg.

Om'n goeie begrip van Lemand se moontlikhede te kry, is

eerd.er 'n proses van jare, dan 'n proses van ure. Gedurende die

tydperk wat 'n leerling homself moet ontdek, is dit 'n voorligter

se voorrec; om nie die individu se dinkvrerk te cloen nie, of om hom

te vertel wat hy moet doen nie, maar' eerder om sy groei te vergema]c",

lik cleurdat hy homself kan verstaan, asook die \t,êreld waar in hy

wcon. Dan eers is sy besluite sy eie.

Ausubel, soos aangehaa.I deur Shertzer en Peber s (65,37),

het 'n bepaalde vraag gestel aan diegene wat soek na 'n bena.dering

tot die onderhoud met normale kinders in die skoolsituasie:
/

ks:e we primarily concerned ""ith helpinG children realize
their individuality to the fullest extent or helping them
conform to the expectation of society ~nd of their peers?

4.1. 3. 2 . .QD.twikkelin,rr,.-

Die orrtwikke I ingsfaktor behels onder meer dat leer meer

effektief kan wees as di.e leerling eers homself ken - sy bates, sy

tragedies tuis en by di.e skoolomdat daar soms nie die korrekte

verstandhouding is nie. Baie ouers probecr om, soos Jones, Stefflre

en Ste ....rard (36,25) dit stel, die toekoms vir hulle kinders te dik=

teer, veral die van di,e seuns. Dit ken wees dat di.t 'n familie=
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tradisie is dat die oudste seun n dokter of predikant word, en n

poging sal aangewond word om die seun in die rigtine.;te laat studeer,

ongeag sy vermoë en ljelangstelling. So n familie-ges0ntreerde

beroep en opvoedkundige keuse du i, op die af\-lesigheid om die individu

te verstaan.

Keuse i.v , m. vakke en leerplanne in In skool word dikwels

op grond van die bestaande leerplanne, en nie op die \'1ork1ikebe:::

hoefte van die leerling gedoen. Ongeag wat sy aanl.eg of beLang=

stelling is, moet hy vakke kies wat aangeb i.ed word in dié. skool

alhoewel daar soms In beperkte keuse is. Onderwysers, sovrel as

ouers, is nOG te geneig om die leerling te be~vlocd om sekere

kursusse te neem om die "prestige" daaraan verbonde, sonder inag=.

neming van die leerling se eie behoeftes, moontlikhede en belang=:

stelling.

Downing (16,28) beklemtoon die feit dat die leerling se

basiese behoefte geken moet word sodat daar beter hulp aan hom vere

leen kan Hord. Elke kind het sy eie besondere behoefte in sy eie

besondere omstandighede. Dus moet die voorligter kennis dra van

die leerling se omstandighede om hom suksesvol te kOn help, te

kan rig en te kan lei.

Assistance in making choices should be based on an understan~
ding of 'the individual, of his basic needs, and of the real
circumstances surrounding his decisions (36,26).

Lewensomstandighede \-latverstaan moet word.

Kennis van die individu word gebaseer op die kennis van

kennis mag kom deur waarneming deur dié wat hom by die skool, tuis

of in die gemeenskap ken (36,27). Gutsch en Alcorn (27,19), asook

Shertzer en Peters (65,39) noem drie bronne wat in aanmerkinB ge=

neem moet word "'anneer inligting oor die individu ingesamel word;

(i) die individu self, (ii) die groep waarin die individu beweeg,
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Die vaarneming behoort gekombineer en beoordeel te word in oor-een=

stemming met die motievre en rede vir sekere waargenome handelinge.

Dit op sigself is nie 'n mak'Ii.ke t.ack nie en verg simpatieke insig

in die begeertes en behoeftes van die lee:::-ling, en die moontlikheid

om nie te oordeel volgens vat die voorligter dink die leerling is

nie (36, 27) • DM.r is maniere om objektief op te tree om 'n oorsig

te kry van die ingewikkelde pa-troon waar-in die individu hom in die

lewe bevind. Een manier, wat In baie duidelike illustrasie is, wor-d

gegee deur Gutsch en Alcorn (37,20). Die kaart-metode dui vir

ons aan dat dit noodsaaklik is om verskillende tegnieke toe te pas

om 'lata oor die iniividu te Aekom, wat Inter in die onderhoud gebruik

word sod.at die leerling daardeur homself ook beter kan leer ken.

Downing (16,29) sluit hierbyaan, macr die optrede van

die individu, in sekere situasies, is vir hom gekoppel ae~ ander

faktore "fat optrede beinvloed, bv. kleding en voeding. 'n Leerling

",'at goed gekleed en gevoed is, besit ook meer selfvertroue en rea:;

geer maklikcr op voorligtingsaktiwiteite. Dit brin~ ons by die

huislike omstandighede waarmee ook deeglik rekening gehou moet word ,

4.1. 3.3.1 Die individu in sy huis.

A principle of child development he.s long suegested that the
child's interaction w i.th his parents is an important
dcterminMt of his tota.l 1::ehavior (36,27).

Die waarheid van hierdie stelling is vir ons baie duidelik

as ons die voorbeelde D.anhaal HcJ.tCn,rl Rog-ers (106,421) vir ons

gee in (lie verband. Hy bevll")erdrrt ~lie sleutel tot menswees die

houding "Fat di,e ouers t ,o, v; :lie kind inneem, is. ~s TIkind geluk=

kig genoeg is om ouers te hê vnt trots is op hom, hom graag wil hê

soos hy is en soos hy was, dan groei die kind op met selfvertToue

en g~~ so die lewe in. Hier verwys Rop.:ers na Roosevelt, ",at ouers

gehad het wat hom e;rn..'1{S ,,!OU hê.

Ons vind ouers vlA.t al tyd aan hulle kinders voorwaardea



hê omdat die kinders nooit voel dat hulle aanvaar werd nie. Hierdie

stel - hulle sal van hulle kinders hou ~ hulle sal vernnd.er, ver=

skil, beter is, ens, Von die begin e! sol hierdie ouers probleme

hou in werklikheid nie van hu119 kinders nie, warrt hulle ,,,il graag

hê dat die kinders soos Lenand anders moet optree.

If you were a nice boy and did this~ that and the other thing,
then we ",ould.all love you (106,421).

Hierdie kinders begin later glo dat hulle verkeerd is,

dat daar op een of ander wyse 'n fout met hulle moet wees, of

nog erger - hulle voel dat hulle onbekwaam, dom en mindervaard ig is.

Vanaf sy eerste jare leer die kind om te loop en te praat,

en so groei sy begrip en visie vinnig. Sy spel het nou min, of

later glad nie , toesig no~ig nie, en hy sluit aan by groepe van sy

eie ouderdom, waar hy, volgens Lee en Palone (44,49) tot groter

self-kennis kom. Hierin sien Downing (48,29) die groot gevaar - dat

die gevoel by die kini kan ontstf1.andat hy om een of Mder rede nie

deur die gr oep aanvaar' word nie. Net soos met die ouers "Tat die

kind nie aanvaar nie, sal die kind hier ook dieselfde simptome onte

wikkel wat aanleiding gee tot vereensaming, teruggetrokkenheid,

emo~ionele- en persoonlike probleme. Hierdie probleme ontstaan dan

reeds in die begih van sy skoolloopbaan, of het alreeds by die huis

ontstaan, en dit sal dwarsdeur sy skoolloopb~~ strek as daar nie

persoonlike aandag aan Gegee word nie.

TI Volkome gelukkige persoon wil deur ander erken en aanm

vaar word, en as dit nie die geval is nie, is die persoon ongelukkig.

Dan breek die tyd aan om aandag te verleen by wyse van TI persoonlike

onderhoud.

Wanneer die skool en die kind dieselfde we~debepoling

het, sal die kind gou aanpas. As daar meningsverskil bestaan

tussen dit wat uie kind tuis geleer het, en 1it wat die skool verlanG,
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sal daar konflikte ontstae.n by die kind. In sulke gevalle sal die

voorligter weereens 'n beLangr Lke "brug" vorm tussen die skool en

die huis en so beide ouers en onderwyser s help om die killd beter

te verst~~. (36,27).

4.1.3.3.2 Die individu ih die skool.

Skole het 'n karakteristieke klimaat Hat daartoe bydra

om die leerling te beïnvloed, bv. w(ademies-gerigtheid, sport-

gerigtheid of persoonlike populariteit (36,77). Hoe die soort

skole sy invloed laat geld, word duidelik gesien deur die beeld

"Tat Edward Shoben (109,483) vir ons skets. Die Amerik~~se skole

het die siening van die kind in die geheel in die opvoedkundige

proses - die humanistiese gedagte tree sterk na vore. Dit vorm

"'n teenstelling met die Britse public" skole. Dit is so dat die

Britse "public" skole pr imêr die taak aanvaar om leiers te ontwikkel.

Hulle leerplanne is sodanig ingestelop wetenskap en wiskunde, eere

der dan op die leerling. Om dit in die woorde van Scott te stel:

The real opject of the Englich public school is not to teach
you Latin and Greek, but to turn you ••••• into a true-blue
Church-of-England country gentleman (109,438).

In die huis en in die gemeenskap waarin die individu

opgroei, het hy reeds sekere vaardes leer ken en het hy reeds die

primêre ontwikkelingstadium voltooi. Lee en Pallone (44,49) sien

nou die nuwe terrein van die skool wat die kind van nou betree, as

TI toets vir sy inisiatief en selfbeheersing. Die skool is TI sosia=

le struktuur - TI familie in groot waarin hy moet leer en strewe na

die bereiking van vo'Lwaaaenhe i.d, Wat ookal die etiese kode van die

skool mag wees, dit sal TI invloed op die gedrag van die leerling hê.

Daarom is dit ook belangrik om die etiese kode van die skool waarin

die individu ontwikkel tot volle wasdom, te verstaan sodat die

individu op sy beurt gehelp kan word om homself te verstaan.
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Die individu in die ge~ecnskap.

Die toestande in die gG~eenskap is van groot bele~g

om die individuele leerlinge te vor ataan en ook vir die onhTikkeling

von effektiewe self-begrippe. Voorligting het in sy wese te doen

met die individu as deel van die opvoedkundige program. Soos reeds

benard el, het ons gesien dat dit ook (lie probleme van die gemeenskap

insluit. As gevolg hiervan, en van baie ander faktore, maak vocr«

ligting staat op die data van onder verwante disiplines, soos die

sielkundige, sosiologiese, biologiese, filosofiese, politiese,

teoretiese, ekonomiese en ander wat met die menslike element te doen

het (50,13). Dus bevind die individu hom in 'n ingewikkelde lewens~

struktuur. Dit is belangrik dat die voorligter met al die fasette

rekening sal hou wanneer hy met die individu in 'n persoonlike ver=

houding te staan kom. Die individu word beinvloed deur die omstanc

dighede van sy groei en so sal sy gedrag ook TI interaksie wees tot

sy omstDndighede.

Mathewson (48, 27- 29) wys vir ons daarop dat groe i 'n aan=

eenlopende proses is, en net so ook clie opvoedkundige en voorlig=:

tingsproses, waarin die individu drolook groei tot volwassenheid,

Die eemeenskap is net so belangrik as die huis en die skool. Ver=

skille in sosiale status word dikwels gereflekteer deur die optrede

van sekere groepe leerlinge teenoor mekaar. Verskil in kleredrag,

gewoonten en spraak, sosiale maniere, verskillende lewensopvattinge

en wa::'..I'debepalings...rord d ikweLs gesien (5,27). Dit spruit alles

uit die gemeenskap waarin die individu opgeBToei het. Mathewson

skets vu ons die individu in die gemeenskap baie duidelik aan die

hand van die volgende figuur: Fig. 4.3 (bladsy 82)

Om net feite Lv.m. die individu in te aame L en daarvol.gens

te oordeel, is misleidend. Die feite moet verGelyk word met ander

omstandighede voordat dit vertolk kan word. Om die leerling te

verstaan, kan nie net van waarnomfng kom nie, maar ook hoe die per:
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soon optree en voe l , Verder is dit belangrik om te Heet "I8.thom

beïnvloel het om so te handel, waarom hy so opge+ree het, wat ~y doel

'Vlastoe hy dit gedoen het. Baie koe'r weet die leerline; self nie

waar-om hy so opgetree het nie, dus ken hy homself nie, en hierin lê

die waar-de van die peraoonL ike onder-houd;

(4-8,Zq).
riG-. ,+.3

Die dinamiese individu in TI dinamiese gemeenskap. In Sosio-

sielkundige vertolking van die individuele arulpassing en ontwikkeling.

Die individu, as TI self-aanwysende indentiteit, is in gedurige aanpassing

met verand.erde omstandighede en hy moet homself, sowel as die veranderde

omstandighede ken vir eoeie beplanning, optimum ontwikkeling en bevre=

digende aanpassing.
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4.1. 4 Die E~rsoonlike onderhoud.

4.1. 4.1 Die ...rese van In doel treffend.e onderhoud.

4.1.4-.1 Werk P.1etdie indiviJ.u - In belane:rike element van skootvoor=

lirj;ing.

In die voorafgaande is die leerling se optrede in die e~ge=

meen bes~reek en die feit is veral bekleP.1toon dat hulle tot self-insig

en self-ontdekking moet kom. Beplanning vir die leerling t.o.v. die

leerplan, die kursusse waf hy moet volg, dio..gnoseen remediëring van

enige afwyking, het persoonlike aandag nodig.

voorligting kan nie in die massa geskied nie.

Hierdie deel van skool~

Die probleme waarmee

die leerling gekonfronteer \Yord, moet met hom in private hoedanigheid

bespreek word, waar hy vrylik kan praat, en waar al die faktore byeen

gebring kan werd - om daaruit 'n program van aksie op te stel, sodat

die leerling sy probleme kan oorbrug (40,403).

Hierdie bespreking in private hoedanigheid, is die onderhoud,

en dit gee aanleiding tot verdere insameling van inligting aangaande

die leerling, waaraan die reeds ingesamelde data getoets en gekontro=

leer kan word. Vir hierdie doel moet die voorligter 'n algemene kri=

teria opstel om die proses van data-insameling doelgerig te maak

(62,41).

Die persoonlike kontak van die leerling met'n simpatieke

voorligter is nlreeds die moeite werd, veral in groot skole waar die

verhoudings baie onpersoonlik kan wees. Daarom is dit die doel van

die voorlif:,rtingsprogram om voorsiening te maakv Lr aktiwiteite om die

individu bet.er te leer ken, deur al die persone v,at vir sy voorlig:::r

ting veranh/oordelik is (33,377).

Gammons (23,31) beveel aan dat die voorligter hom daarop

moet instel om die leerlinge te leer ken. DaQr is, volgens hom,

verskeie metodes wat gebruik kan ...lord.om meer oor 'n persoon se agt<.Jr-

grond en belangstellings te we te te kom. Een van die bekendste

metodes is die vraelyste w~t verskillende besonderhede bevat, en
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Onder geen omstandi~

heQ0 nae die leerling se privaatheid deur di~ toetse of vr~elyste

geskend wor-d nic (23,32). Die voorlieter sci alleen die reg ont=

vane om die leerling se privaatheid binne te drin~, as die leerling

self daarom vra of dit meld. Deur die regte benaQering sal die

leerling ge"lillig w~es om sy probleeo aan die voorligter te stel,

maar nog steeds moet d i,e individu se privo.atheid gerespekteer vcrd

(68,39) •

4.1.4.1. 2 Effekt ie...,8onderhoudvoering is nie moontl ik sonder die

basiese clctiwiteite nie.

Koos en Kefauver (40,404) wys dar~op dat dit nie van die

onderhoud verwag kan word om te kompenseer wnar die skool faal om die

agtergrond, basiese kennis en opvoeding &~ die leerling te verskaf

nie. As die leerling onineelig is, betreffende sy basiese belang::

stellin{!;s,skoolbenodiedhede en beroepe, is dit vir die voorligter

onmoontlik om dit te doen in die tyd tot sy beskikking - veral gedu:;

rende die onderhoud. Knapp (39,55) is ook baie beslis wanneer hy

s8 dat die onderhoud nie doeltreffend kan plaasvind om die behoeftes

van die leerling te dien, alvorens sekere inligtine; Ingewin word, en

ter insae is. Hierdie inligting word verkry deur vraelyste en

toetse waarvan Haasbroek (89~4) die volgende drie toetse noem:

4.1.4.1.2.1 Die intelligensietoets.

Die Suid-.A.frikaansegroeptoets is 'n uilleetmiddel"wat

algemeen in ons skole gebruik word en erkenning geniet.

Die intelligente leerling het beter insig in sy werk

en probleme, werk vinniger en kan oor die algemeen In groter verskei=

denheid beroepe suksesvol beoefen.

4.1.4.1.2.2 Die e.V. be1anf,stellingsvraelys.

Die leerlin{!;se belangstelling is 'n aandu id ing von die

aard van sy akt iwt'toi.t.e en van sy toekomstige beclrywighede. Dit kan

ook 'n aanduiding van sy bekwaamheid wees, omdat In mens gewoonlik
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d&"..rdiedinc;e goed doen waar in jy belangstel.

4.1. 4.1. 2. 3 Die California-persoonlikheidstoets.

Die leer1 ine; se vermoë cm hom aan te pas by ay toekolll=

sti{:,eberoep en sy sosiale verhouding in sy beroepskring en gemeene::

die faktore vro:!:'dO. a. deur hierdie toets I1ge1:J.eet". Hier,he toets

"meet" ook persoonlike eienskappe soos self'ver-tr-oue, die besef van

eie- ..,marde,gevoel van persoonlike vryheid, neiging tot teruggetrok~

kenhe i.d, senuvmeagtgi[\heid., fo.milie-, skool- en beroepsverhoudinge -

d.w.s. iie toets meet selfaanpassing en sosiale ar~passing.

Met hierdie basiese kennis is dit moontlik om met die

onderhoud voort te gaan. Toet se en onderhoude kan egter nie as

aparte middele doeltreffend fu~ksioneer nie, maar deur die integra=

eie van die tvree hulpmiddels kan beroepsleiding suksesvol beoefen

A.an die leerling kan dit baie duidelik gestel word dat

die doel van die toetse is om ho~ te help om uit te vind watter

dinge hy die beste kan doen. Hy moet meer leer van sy sterk eien=

skappe om hom sodoende te help om die beste gebruik te m~ak van die

geleenthede wat hom gebied word (62,137).

Skoolvoorligting onthef nie die leerlingv~ sy vorante

'vroordelikhede nie.

Die skoolvoorligtingsprogram word nie opgestel met die

doelom die leerling van alle veranhroordelikheid te onthef nie.

Hy word, deur die program in staat gestelom self met insig en wys=

heid oor sy probleme en toekoms te besluit (40,404). Die werklike

doel van die skoolvoorligtinesprogram moet dus 'vreesom die leerling

te lei tot onafhanklihl1eid, sodat hy in staat sal wees om homself te

help.
..

Dit geskied deur aan hom lie nodiGe inligting oor sy vermoe

en belangstellings, op so TI wJse te verskaf, dat hy in staat sal

wees om dit te annnlis2er en reg te v8rtolk. vlrumeer d.ie leer1 ing
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hierdie stadium bereik, kon hy oorgaan tot aksie, d. v, s , 1 hy lean

self beplan en besluit (89,13).

Die aanbieding von swek skool voorl igt ing is 'n groot

prol)leen hy onopg01eia.e skool voorliG'tcrs en beGinnerD.

Untrained vorker-s are not only Lack ing in their ability to do
constructive 'dark, but they also fail to appreciate the
limitations of the tool w i.t.h vh ich they Hark (40,405).

]3eie onope;elcide skoolvoorligters en selfs beginners

was in men i.ge r;cmecnskap 'n diskrediet vir skool voorligting. Waar

die skoolvoorliGters hulp moet verleen Dan die leerline i.v.m.

sekere beroepe of vakkeuse, en hy beskik nie oor die basiese kennis,

ervar ing en vaardieheid nie, is :lit 'n groter gevaar' as wanneer die

leerling oninGelig bly (40,405). Selfs by die afneem en vertolking

van toetse moet die skoolvoorligter die basiese kennis besit en dit

meet 'vlat die doel von die toets of vraelys is.

Die gebruik van gevalle-studie om die voorbereiding

vir 'n onderhoud duideliker te illustreer.

Met die gevalle-studie word die individu bestudeer en

in di.e proses vind daar , volgens Shertz~r en Peters (65,324) 'n

",isselvlerking tussen leerlin[': en voorligter plaas. Vir die skool=

voor:ligtcr bevat alle nuwe gevalle wat voorkom, soms 'n element van

'n vorige Geval, Hat hom in staat stelom met die nuwe Geval te begin.

Hieraie element dien dan vir hom as basis waarop die nuwe geval be=

nader kan word en tot formulering vr~ 'n tentatiewe hipotese. Dit

Geskied deur die noukeurige waarneming van die individu, die o~stel

van verslae en insameling en vertolking van toetsresultate (40,406).

Die werklike Gevelle-studie sal verder strek as net kumulatiewe ver=

slae, want 'n poeinG word aangewend om te di.agncse er , te analiseer,

verskille te soek en hieruit erkende aksies of optrede te bespeur

wat die kern von die probleem sal aandui (40,406). Halm en Mace:

Lean (28,211) beveelook aan dat die metodes wat gevolG word in
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eevalle-stu1ic, in die benadering van al die gewone pc:rsoonl:i~~eonde-ro

houde met vr-ug gebruik lean vror-ï., Die verskil is hier, ,lat die ge=

vulle-stu1ie sons die hulp sal bcnod i.g van die medici en sic) kundiges,

terwyl persoonl ikc onder-houde nie van bykomende dienste gehruik sal

maak nie, beha'Lve in uitsonderlike gevalle.

Volgens GnrnDons(23,27) is die leerling die rou materiaal.

In d i,e puberteitsjare het die k i.nd Dut baie pr obl.eme , wat hy nie vex»

staan nic, te doen. Sommi.ge vnn hulle is dromers, heeltemDl onreal i s»

ties, soms selfS1.l[~if' en aans toot Lfk, veral tuis. Hulle is rebelle

in opstand teen eesD.Gen soek no. vryheid. Terselfdertyd het hulle

sel<uritiet en Geseg nodig. Hulle dra hulle hare te lank en die

rokkies te kort t pr-aat te hard , of is te skaam.

And with it all, they are among the most charming of God's
creatures (23,27).

Dit is 'n primêre beginsel van die onderhoudmetode om die

leerling as individu, waar die kalklig op hom alleen val, te behan=

del. Die krag van die skoolvoorligtingsprogram lê in die per-soon-

tot-persoon verhouding opgesluit, en ook wat die een ten opsigte

van die ander voel, met wie hy te doen het (77,238) •.

Die onderhoud.

Definisie van onjerhaud.

Die begrip onderhoud word soms deur skoolvoorlie~ers

met die begrip 11gesprek" verwar. Om hierdie verwar-r ing uit die weg

te ruim, is dit noodsaaklik om definisies van die begrip lIonderhoud"

te raadpleeg.

Volgens Bingham en Moore (5,1) is die onderhoud 'n situ~

sie vaar twee ind.ividue teenoor mekaar te staan kom met 'n bepaal de

doelom wisselwerking t.o.v. gesindhede, motiewe, ideale en gevoelens

te Laat plaasvind. Vir Hutson (33, 386 en 586) het rlie persoonlike

onderhoud 'n tvleclediee doel, nl. (i) dat uie weLvaar-t van die leer=
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ling die belangrikste doel is; en (ii) om die leerling se optrede,

indien nodig, te beïnvloed tot ~y voordeel. Crow en Crow (11,189)

ve~vys nc die onderhoud as fn 1inuoiese proses tussen die voorligter

en die leerling. Volgens Arbuckle (1,3), Gammons (23,27) en i'lilley

en Dunn (78,278) stel die pe:rsoonlike onderhoud die voorligter en

die leerlinf, in at aat om deur mi.dIeL van \....edersydse kommunikasie met

mekaar B'edagtes te '....issel, om die leerling tot selfoplossing van sy

probleme te lei en om TI verandering van gesindhede en geQrap, by die

leerling te bewerkstellig. Erickson sê in dié verband:

A counseling intervie"l is a person-to-person relationship in
wh i.ch one individual with problems end needs turn to another
person for assistance (19,4).

Om tot op hierdie stadium te kom ,...car die een persoon

hom tot die onder vend, moet daar fn goeie onderl inge verhouding be=

at aan, Rogers (106,417) bei...eer dat wnnneer hierdie goeie verhouding

wel bestaan, dan vind "empatie" pl aaa, Hierop bou hy voort deur

te sê (en dit geld vir beide persone);

It means that he is being himself, not denying himself (106,417).

Nienand, volgens Rogcrs, bereik hierdie stadium volkome

nie, maar hoe meer na die ideaal gestrewe word , hoe meer sel dit

moontlik 'vleesom natuurlik en eg op te tree sodat "empatie" bereik

kan word tussen die hlee persone. Hieruit kan afgelei word dat die

persone gedurende die onderhoud hulle eie-self moet wees en hulle nie

anders probeer voordoen as wat -hulle is nie, want dit bring spanning

mee, en die persoonlike onderhoud sal dus nie so doeltreffend wees nie.

Die persoonlike onderhoud sal, wat wesenskenmerke be:::

tref, volgens die doel daarvan varieer. As dear TI reeks onderhoude

plaasvind, sal 1aar In voorbereidende onderhoud(e), die werklike onder=

houd en TI samevattende onderhoud(e) onderskei kan word (53,110-111).

Die doel van 1ie onderhoud krul wees om kennis ~gaande die leerling. wat
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nie in nie vraelyste bekom kon word nie, in te v in OI:! 'n probleem

'Hat by die leerlinr; ont at aan het, te diagnosoer, of OJ!l die probleem

te behnnnel en op te los (22,117).

... 4.1. 4.2.2 Algemene c.Q~bevelbge ocr d.ie beheer von die onderhoud •

Ten eerste moet door net aengedu i wor-d dat dit nie die

doel is om die persoonlike onde rhoud voJ.le1ig te behandel nie, maar

slegs net die hooftrehlce word aangedui.

werp is veelvuldig, soos wat die vervzysin~s a£ntoon, en kan met vrug

Die meeste van die skrywer-e bereik eenstemmigheid oor die

bestudeer word.

Die br-onne oor die onder+

voorbereiding vir, en die onderhoud self. Haasbroek (89), Koos en

Kefauver (40), Erickson (78), Hahn en MacLean (28), asook Bangham en

Moore (15) behandel die onderhoudvoering volledig.

die meeste praktiese ervaring en kennis van onderhoudvoering en

hulle gee die volgende aanbevelings:

A. Gereedmaak vir die onderhoud,

B. Die onderhoud.

A. 1. Formuleer die probleem.
2. Berei voor deur TI skema op te stel wat die

nodige vrae bev~t.
Ken vooraf die terrein waarop daar gewerk
gaan wor-d,
Ken die leerling met wie die onderhoud ge~
voer gaan word ,
Sorg vir privaatheid.
Probeer om die probleem ook vanaf die lee~
ling se kant in te sien.

3.

4.

5.
6.

B. 7.
8.
9.

10.

Il.

12.
13.

14.
15.

16.

Lg. het egter

\1en die leerling se vertroue.
Skep 'n gunstige, gemoedelike atmosfeer.
Gee aan die leerling werklike diens.
Help die leerling om op sy gemak te voel,
sodat hy bereid en gereed sal wees om te praat.
Moet geen direkte vrae stel voordat die 1eer=
ling gereed is om korrekte antwoorde te ver=
skaf nie.
Luister met aandag en beerip.
Laat die leerling vertel en help hom om te vera
staan, .
Bly by die onderwerp vo.n bespreking.
Wees reguit en openhartig en nie slim en geo

leerd nic.
Gebruik tyd om die vrae duidelik te stel, sodat
die leerling dit ~oklik sal verstaan.
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17. Moet nie antwoorde verskaf op vrae nie.
18. Cec die leerling die geleentheid om sy ante

woorde toe te lig.
19. Neem alle gege\"lensdadelik op, of so eau moont»

lik no. die ondor'l.oud,
20. Gee genoegsaam tyd aan die leerling om sy ge:::

dagtes in woc~~e te stel.
21. Moet nie sleur nie.
22. Behou te alle tye kontrole oor die onderhoud.

(5,40-50).

DD£.r moe t 'n vriendskaplike varhoud lng' tussen die hlee per::!

sone heers gedurende die onderhoudsituasie, soaat dit vertroue in=

boesem by die leerling, en sodat hy kan sien dat die voorligter in

hom as persoon belcngstel 64,485). Die tydsfaktor moet ook nie

'n stremmend.e of gejflllgdeatmosfeer skep n i.e, en ""arters (75, 428)

doen Mn aie hand dat 'n voorligter ongeveer 'n honderd tot honderd en

vyftig leorlinGe in 'n skool moet behartig. Dus sal daar by groter

skole meer 8.S een voorligter moet wees om aan die vereiste te voldoen.

Die voorbereiding tot die onderhoud is be.i.ebelangrik en

die voorligter moet hom voorberei om die situasie te kan beheer, en

daarvoor is "rapport" nodig. Hutson (33,593), Knapp (39,56) en

HMsbroek (66,11) beklemtoon :lie feit dat "rapport" tussen die voort:

lit~er en die leerling van lie uiterste belang is. Deur die leer=

ling vr i.endel fk te groet en te behande L, word die leerling op sy ge<::

,
mak gestel en die gevoel V8.n onsekerheid en sponning wat by hom as

gevolg van die ontmoeting geheers het, verdwyn. Die voorligter moet

altyd onthou om nie net populariteit te wil wen, en daardeur gesag

in te boet, nie. Hahn en MacLean (28,83) stel dit as volg:

yfuile it is not necessary for him to win a students liking,
he must capture his respect and avoid dislike (28,83).

4.1.4.2.3 Metodes.

By die onderhoudvoering ken van verskillende metodes gee

bruik gemaak word, waaroor- skrywers soos Blum en Bal maky (6), Er-Lek=

son (19), ROb~rs (106) saamstem, asook Warters (75, 432-435) wat

ook voorbeelde eee van vraag en antwoord,
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4.1.4.2.3.1 Die dir0ktc onderhoudmetode.

Die direkte onderhoudmetode gaan van die standpunt uit

dat die leerling hulp nodig het om sy probleme te ontdek en op te los.

Die indirekte onde rhoudmet ode is in wese 11 ontboesemings-

of ontladingsproses. Die leerlinG neem hier die grootste aandeel

in d.ie onderhoud en die voorligter vervul die rol van In simpatieke

luister&'J.I'

Die saamgesteJde o~dcrhoudmetode.

Erickson (19) asook Blum en Bnlinsky (6,106) beskou dié

metode as In samestelling tussen die direkte- on indire1~o onderhoud-

Gedurende die onderhoud sal die leerling se geestestoestand die

metode wat gevolg moet wore. bepaal.

Verskillende te~ieke van die saamgestelde- en Vé~

.indirckte- en di~ onderhoudmetodes.

Dit is onmoontlik om al 1ie tegnieke volledig te bespreek

en hier word slegs 'n paar genoem soos uiteengesit deur Rnasbroek

(89,14-20) nl. suggestie, oortuiging, advisering, interpretasie, ve r«

skaffing von inligting en die hantering van die leerling se probleem.

Die rol van die voorliG!er gedurende die onderhoud •
.I

Deur voorafga~nde bespreking oor die onderhoud, is ook

die rol van die voorligter in die proses aangetoon. Die meeste

skrywers ie dit egter eens dat daar algemene reëls is waarby ~ie

voorligter hom moet hou. Rier volg kortliks die hooftrekke, 800S

weergegee deur Ra.a.sbroek (89,29':' 30 ) Hutcherson (32, 21- 23) Sanderson

(63,116-181) en nog vele ander wat hiermee ooreenstem.

1. Die voorligter moet doelbewus na die leerling
se mededeling luister.

2. Die voorligter moet hom weerhou van enie,e kritiek.
3. Die voorligter moet nie arrrumenteer nie.
4. Die voorligter moet ook 'n goeie waarnemer wees.
5. Die voorligter moet die leerling op sy gemak stel.
6. Die voorligter moet absoluut eerlik, teenoor home

self sowel as die leerling, wees.
7. Die voorligter moet die klasonderwyser respekteer.
8. Ry moet die ouers inGelig hou~
9. Hy moet opvolgingswerk doen.
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Lefever, Turrel en\o!citzel (45,452) beskou diG opvol.gángs=

aspek as 'n eenheid van die hele voorligtingsprogram

not only of its guidance phase but of instructional offerings
as vrell (23,452).

Om die onderhoud in die regte perspektief te sien, kan

TI skema gebru i.k "lord om die verskillende funksies van die voorligter

a~n te dui, soos opeestel deur StranG (68,137).

Hieruit "blyk dit dat die werk van die voorligter tweeledig van aard

is, nl. 1. Diagnose (a) versameling en opstelling van persoonlike

gegewens; (b) verdere ondersoek na, en interpretasie van daardie

gegewens met die oog op die daaropvolgende onderhoud. 2. Aanpassing:

Na die gegewens ingesamel is, volg die onderhou met die oog op aan=

passing, d.w.s., aanpassing van die kind by die leerplan - in sy buite=

skoolse aktiwiteite en veral in die beroepslewe. Die studie van die

beroeps- en opvoedkundige geleenthede, gesindhede, finansiële hulp,

geskikte Lewenaomat.end Ignede , onderwysmetodes, ens. (68,137).

StrenG se sieninG van die Onderhoud
en die El}cemai.v. m. die voorl igter se werk.

1
W~BK v~tI VooBJ..IGTëR

Pt>~olo8j~
G-eY£lI.s+LAd,e..

Fig. 4.4 (68,138)
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4.1.5 Oriëntasie en eroepvoorligting.

Die tradisionele ben0de~in6 tot nie probloem van leerling-

oriëntering was nOG 0..1tyd een von "laissez f'ai.r-e" - alhoewel aanvaar

word dut geni.e altyd. hulle eie \'legsal vind: dat elke leerl ing

weet waartoe hy in st aat is; dnt leerlinge vol.vasse is, ens. Hier:::

die neB'atiewe benadering van probleme, soos gestel deur Hutson (33,18),

is om di,everantwoordelikheid van leerlincori.ëntering uit te skakel.

Dit word duidelik getoon in die verspilde pOgll1gS en ernstiGe ver=

1ies aan moro.al - "Tat direk dn.artoe bygedra het tot die vermeerdering

van ons slcolasties9 begraafplase.

Die oriëntasie benodig in skoolvoorligtll1g hé, verJ11eerdcr

na mate die begrip oor die ontwikkelende doel vermeerder het (33,18).

Hutcherson (37,64) ntel die verant~Toordelikheid van die skoolvoorligc

ter in die opsig baie hoog, want hy moet die leerling ook bystaan om

sy vermoëns te verbeter; om sy lewensprobleme met sukses te OOTWll1.

He muat help the studerrt to develop his personality and to
attain a better understanding of common ground purposes so
that as an individual and as a member of a group the youth
may live most and serve best (32,64).

Die leerling wat kinderagtig bly; die een wat skaam en
,

teruggetrokke is; die een \mt altyd sy mislukkings toeskryf aan

iets of iemand anders - is meer as TI uitdaging vir die skoolvoorlig=

ting-organisasie. Gevalle van die uiterste, waar sulke leerlinge

nie in groepe ll1pas nie, word verwys na klinieke wa.ar hulle die

korrekte behandeling sal ontvang (33,18).

Juis om hierdie rede moet die skoolvoorligtingsprogram

voorsienll1g maak om die leerling te betrek op die gebiede waar hy

TI kans op sukses sal hê , Erickson (11,12) gnnn verder deur skoolc

voorligting in 'n hulpverlenende verband te sien, wat altyd optree as

da,e.r'n leerling is wat hulp benodig om homself te verstaan in sy

omcewing; om wyse besluite te neem oor sy opvoedl~dige-, beroeps-

en persoonlike keuse.
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Guidance, jn the sense of a 'helping' rela.tionship among people,
has existed as a.function in most social sys+ema Hith wh ich all
are familiar ••• Helping was a side effect of the relationships
of the past - done by parents, elders, teachers, friends, etc.
It has devel.oped a more or less sophisticated pr-of'e as i.orral,
structure to provide the same function which was incidentally
perforffied in the past (96,593).

Die groep-benadering van skoolvoorliGting is vir Kirby (96,

593) 'n logiese uitvloeisel van individuele benadering in 'n hoogs

gespesialiseerde gemeenskap, wam' relatief min skool voorligters op""

gelei is om elie individu by te staan. So gesien, is groep-voorlig=

ting 'n poging om bystand te verleen aan 'n groot aantal leerlinge om

'n 'VTye veld te dek. Om 'n voorbeeld te noem, die opvoedkundige

terrein is een van die f'unkai.es en word deur l1athewson (48,4) as

volg gedefinieer:

a process benring directly upon the adjustment, orientation,
and development of individual pupils. This process is not
ent irely synoXJYl1l0US 'VIi th .instruct ion or a.dministrat ion, though
related to both (40,4).

Roppock (78,598) sien die primêre funksie van groep=

voorligting, of persoonlike voorligting, as 'n poging om die individu

te help om vandag besluite te neem (en voor te berei vir more se

besluite) op so 'n wyse dat dit die waarskynlikheid sal vergroot dat

die bes~uit wat geneem is, waardevol sal wees, betreffende vandag,

more en so ver in die toekoms as "lat vandag se optrede dit mag be=

invloed. In die proses mag die leerling, of mag hy moontlik nie,

die vermoë besit om algemene wyse besluite te neem nie. Hy moet

egter net een wyse keuse maak, en dit is op die gebied wa8r hy lei~

ding ontvang het. Dus sal hierdie leiding op die een gebied hom

nié in staat stelom nou ook op elke ander gebied wyse beslissings

te maak nie (7,599).

Die benadering t.o.v. bToepvoorligtin~ kan verskil van

persoon tot persoon en ~efever, Turrel en Weitzei (45,327) sien die
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se literêre en epteekweae , AlhOe\'lelrlie benadering sal verskil,

afha.ngende van die grootte van die skool en sy doelstell ings (34,

64) moet groepvoor]i~ting reeds in die eerste ~,artaa1 of jaar van

'n leerling se besoek aan 'n skool geskied. Die prof7aIn kan, vol=

eens Lee en Pallone (44,321) aan 'n klas gegee word , of aan die hele

skool. Die hoofsaak is egter dat die leerling eenoeg inlie,'ting

sal ontvang, sodat hy iets het om "aan" en "oor" te dink (45,328).

Dit moet 'n goed geore;aniseerde, ve ldeurdag'te en aaneenl.opende plan

van aksie wees wat belangrike inligting verskaf (17,13).

Die leerlinge moet gemotiveer vord om die inligting wat

op hulle van toepassing is, of wat hulle nodig het, te leer. Die

beplanning van groepaktiwiteite sal dan ook afhang van die stadium

van orrtwlkkal ing "lat die leerlinge op daardie tydstip bereik het,

sodat die program in hulle gey-oelde behoeftes sal voorsien (96,595).

Kirby beklemtoon verder dat navorsing en evaluasie nodig

is op die gebied van groepvoorligting.

wys en onderhoud van voorligting skei.

Hierdie navorsing sal onder=

Elke voorligtingsprogram

moet so opgestel wees dat dit die behoeftes van die leerlinge vervul,

en die evaluasie moet so wee a dat dit die behoefte van die program ver»

vul (17,14).

Die funksie van voorligting, soos gesier, deur Kirby

(96,595) kan kortliks gestel word as die verskaffing van inli~

ting en data om die gesonde houding en gedrag van leerlinge te

bevorder. Die funksie van elke groepsbospreking moet wees om

die gevoelde behoefte te bevredig. Dus sal die funksie menigvuldig

wees na gelang van die gevoelde behoefte van die groep.

95
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4.1.6 Druiping van leerlinge.

Druiping op' skool is nie maar net 'n probleem lo/atoorge=

skuif kan word op die skoolvoorligtingspersoneel nie, maar dit

moet die aandag geniet van elke onderwyser-, asook die van die

adnri.ni atr-abLeve afdeling (33,136). Onteenseglik is druiping

baie keer en grootliks, soos dit ook later in die verhand.eling

bewys sal word , te wyt e aan die leerplanne, en as sodanig eercler

'n taak van die beplanners van ondervys, dan die van die skool voor=

lieter. Hutson (33,136) "'Ys daarop dat die hoofsaak van die

skool IIleerstofonderrig" is om die algemene vlak van intelligen=

siepeil te verhoog. \<larters(75,209) sien die taak van die

skool as beide vir die individu en die gemeenskap, selfs vir die

velle vir vi.e dit belangrik is dat elke individu die hoogste

moontlike l~...alifikasie sal behaal. Dit is elke persoon se ver=

antwoordelikheid om hom so ver as moontlik binne sy vermoë te

bekwaam. Jong mense moet ten minste hulle sekond~re skool:

loopbaan yoltooi voordat hulle daaraan dink om die skool te ver~

laat.

Volgens Hutson (33,136) kan die skool se taak van

"leerstofonderrigll alleenlik effektief wees as dit in ooreen ..

stemming met die leerling se behoeftes en vermoëns gedoseer word.

So bv. noem Hutson dat Engels, Geskiedenis en Aardrykskunde,

Algemene \vetenskap en vliskunde op twee of drie vlakke van moei ...

likheidsgraad aangebied moet word, sodat die knap leerling 'n

groter uitdaging het, en die swakker leerling gekonf'ront ear word

met 'n leersituasie wat ooreenstem met sy eie vermoë. As so 'n

differensiasie nie bestaan nie, as alle leerlinge aan dieselfde



standaarde gemeet word, sal die kursus bokant die vermoë van baie

leerlinge wee a - wat nou die geval in Suid-Afrika is. Vernon (115,

92) stel dit baie duidelik dat daar nie vervlag kan word om vir elke

individu 'n leerplan, volgens sy vermoë daar te stel nie, maar die

moontlikheid bestaan om die leerlinge in groepe, ooreenkomstig hul

basiese aanleg, belanestelling en vermoë te plaas. Hierdie pla::

sing van leerlinge moet vir die gelll'-'enskapaanvaarbaar- vees , en dit

is juis in hierdie differensiëringsproses dat die wez-kl.Lkeplek van

die voorligting gesien kan wor'd,

Met die standaarde wat deur sommige van die onderHysers

gestel word, sal die prestasie van sekere leerlinge nie aan die

vereistes voldoen nie. Die skoolvoorligter sal eerste tot die

besef kom dat die leerplanne nie geskik is vir sekere leerlinge nie,

maar sy hande is 6ebind. Die opstel van die leerplanne berus nie

in die gewone personeellid se hande nie, maar by die beplanners van

onderwys. Hutson (33,137) vTys daarop dat deur toet sLng en ontleding

deur die skoolvoorligter die leerling na sekere kursusse gelei kan

word wat sal aanpas by hulle aanleg en belangstelling.

After the pupil have distributed themselves to the course for
which they have ar.lequateability, the counselor continues to
guard them aga.inst;maladjustment wh ich may arise to impede
true capacities (33,137).

vlarters (75,208) het met behulp van 'n grafiese voor-s+el.e

ling die algemene intelligensie van skoolverlaters aangetoon. On=

geveer 11% verteenwoordig diegene wat die vermoë besit om na TI uni=

versiteit te gaan, terwyl 39% matriek sou kon slaag, as hulle spesiale

leerplanne gehad het. Daar word algemeen aanvaar dat leerl inge met

97
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l.K. oyiers'bokrult 115 suksesvolle universiteitstudente behoort te

wees as alle ander faktore gunstig is (103,64).

Een baie duidelike en onomvronde feit is dat die groot gee::

tal skoolverlaters 'ndringende noodaaakl.rkhe i.dvan vroeë idcntifikar=

sie en hulpverlening nodi~ het, wat alleenlik deur TI ge-organiseerde

skoolvoorligtingstelsel moontlik is. Volgens Hutson (7,145) is daar

te Lank gedink dat gespesialiseerde skoolvoorligting nie nodig is tot

en met sekondêre onderrig nie. Dit is baie duidelik'dat die prae

bleem van druiping, en later die skoolverlater, reeds in die primSre

dit in die skoolvoorligtingsprogram in te werk. Die skool is in

skool gekweek word. Hoe vroeër die skoolverlater se probleem vas~

gestel kan ,wra, hoe groter is die moontlikheid dat dit verander kan

word (75,203).

4.1.7 Samestelling_, van Skoolvoorligting.

Inleiding.

Die volgende is meer 'n ontleding van die funksie van

skoolvoorligting waarin die basiese beginsels van skoolvoorligting

geïmplimenteer word. Waar dit reeds duidelik gestel is dat die

individu die fokuspunt van skoolvoorligting is, moet die funksie ook

sodanig wees dat die individu bMt sal vind by skoolvoorligting.

Skoolvoorligters moet die persoon as 'n totaliteit beskou en toesien

dat die diens wat die skool Leve r ingestel word op die behoeftes

van die individu.

Dit is duidelik dat skoolvoorligting kennis moet dra van

die onpersoonlikheid van die skool en hoe die ind.ividu in dié inge.",

wikkelde stelsel soms verlore ken gaan. Skoolvoorligters moet

positief probeer om hierdie onpersoonlike element uit te skakel deur

By wese ingestelop leerstof en nie op die leerling as individu nie.

Volgens Hutson (33,135) word in hierdie onpersoonlike verhouding

probleme f-eskep wat later kan lei tot wanaanpassing.
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Funksie 1: Om die leeT_ling bekend te stel net bcroel)~-

en opvoedkund ige inl igi;in5.

'Die doel van hierdie funksie van skoolvoorligting is,

soos Koos en Kefnuver (40,15), asook Hutson (33,177) dit stel - om

TI grondige basis daar te stel vir die maak van keuses deur die indie

vidu. Van fn leerling kan nie venrag word OD 'n intelligente keuse

te maak, as hy nie oor die nodige feite en inligting beskik nie.

Wanneer hieruie inli,:;-tingtot sy beskikking il3, het die leerling die

geleentheid om fn meer realistiese keuse te maak. Hierdie vryheid

von keuse is 'n kenmerk van die Amerikaanse lewe en deel van die

demokratiese ideaal (33,177).

Dit is tluidelik dat die opvoedingm"aarde van toetse van

sekondêre- en indirekte aard is. Die doel van toetsing is eerstens

die uitbreiding Vrul s~lfkennis by die leerling. Volgens Van Nie=

kerk (74,62) bring dit mee dat die beroepskeuse wat die leerling

moet mank, verantwoordbaar sal wees, want dit sal geg-rond wees op sy

vermoe en beperkinge. Die resultate van sommige toetse kro1 ook

in fn mate TI aanduiding wees van die graad van volwassenheid "mt

reeds bereik is, en as sodanig van die rypheid en gereedheid van

die leerling om TI finale beroepskeuse te maak.
/

Die toetsresultate kan ook gebruik word om die leerling

aan te toon waartoe hy in staat is, en waarna hy moet strewe - dit

kan aantoon waar hy sy beste diens kan lewer aan sy naaste, dit kan

as TI norm dien waaraan hy sy prestasie en ideale kan toets (58,64).

TI Swak: intellektuele kapasiteit mag meebring dat fn leer=

line moeilikhede ondervind met die kursus wat hy volg, of die werk

wnt hy moet verrig. Volgens Prins en Roux (58,64) bring dit aana

passinr:sproblene mee op interpersoonlike-, sowel ns persoonlike vlak.,

Op interpersoonlike vlak met onderwysers en mede-leerlinge, asook

:in die gesinslewe; op persoonlike vlak omdat hy nie by magte is om

op kompeterende vlak die lewenseise die hoof te bied nie. Dit gee
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aanleid:ing tot In !linder",o.axdi["l'l.~idBGc'VoQl~:net die Gevole1ike .frus<=>

trasie en anes, tesame met die verdedigende, en soms negatiewe, geo

drn.g waar-boe dit hom aanspoor.

Verder stel Hutson (33,178) 1it !let elke kind gebore \...ord

op 'n sekere sos i ale "vlak" V['..l1 die Leve en in hier1ie lIvlak" moet

hy sy geleenthede ontdek. Dit is nie net In geval dat hy da~von

bewus moet wees nie, maar dit moet ook deur waarneming in die Herk::::

like Lewe [!:eskied. Namate di.e leerling orrtvakke l en sy kermis ver::::

meerder en verbr8ed, vermeerder ock sy uitsig t.o.v. geleenthede;

vermeerder sy sosiale aanpasbaarheid, sodat hy in st aat is om op die

hoogste sosiale vlak mee te ding. Hutson sien die leerling net in

die sos tale "vlak" waarin hy gebore word, maar die doel van skool=

voorlie-ting is soos reeds gestel, om die leerling al die gelc'3nthede

te bied om sy kennis te vermeerder en om hom aos Laal, aanpasbacr- te

maak,

Funksie 2: Omdie leerling bekend te stel met.sy eic

vermoë, belangstelling en tekortkominge.

Die doel hier is om die leerling in te pas in die plek

WM.rhy die gelukkigste sal wees (33,178). Hieruit volg dit logies

dat die ~eerling bewus moet wees van sy vermoens. Hy vTeet uit

van die leerling nie bewus is nie, word hy bewus van gemaak deur die

toetsresul tate.

Lee en Pallone (44,248) rig 'Il waa.rskuwing dat enige inlig=:

ting wat van, en oor, TI leerling verkry word, III sy eie belang geo

bruik moet Hard om hom in staat te stelom TIbeter lewe te lei.

Goebel, soos nengehaal deur Lee en Pallone (44,238), stel dit duide=

lik dat die vers['..llleling van d.ata oor die leerling, sonder dat dit

gebruik ""Tord,nie TIfunksie van skootvcor'l tgt ing is nie. Downing

(16,111) doen die vo'lgende aan die hand i.v , m, toetsresultate von

leerlinge:



101

Leerlinee moet weet waartoe hulle in staat is en wat die

toets, "mt hulle a.fgcl~ het, vir hulle persoonlik beteken. Die

inlieting kan aan hu1.le verstrek word as hulle ingedeel word in klein

groepies om die resultate te bespreek, of dit kan bespreek word met

individuele leerlinge. Hierdie resultate sal die leerlinge in

menige gevlllle aanspocr om te verbeter en om sy probleme met groter

erns te benader. Dit gee die leerling ook die geleentheid en Ilan=

knopingspunt om die skoolvoorligter persoonlik te gaan spreek.

Dit is dus duidelik dat die funksies van 1 en 2 deur die=

selfde ondervinding betrek Hord,

bearing to each other an obverse and reverse relationship
(33,178).

Funksie 3: ,Om.die skool altyd en ten volle bekend te

hou met opvoedkundice- en beroepsmoontlikhede.

Hierdie funksie, volgens Hutson (33,179), asook die volcen=

de, is 'n Logi.eae gevolg wanneer die skoolook 'n aandeel in die leer'"

line se keuse het. Die skool"moet bekend wees met 1ie behoefte van

die Gemeenskap of samelewing, sodat die leerling bygestaan kan word

in die ontleding vlln sy vermoëns.

/ Erickson (17,169) wys daarop dat elke skool die verant~

woordelikheid het om 'n volledige inventaris van al die moontlike

beskikbare bronne te maak. Dit moet ook aantoon hoe dat die bronne

gebruik kan word tot die beste voordeel van die leerling. As die

leerling gereed is om die inligting te gebruik, is dit nodig dat

hulle ingelig word d.m.v. 'n ge-organiseerde program. Elke skool

het dié vero.ntwoordelikheid om toe te sien dat die leerling die

beste voorsien ken word met opvoedkundige-, aowe I IlS beroepsinligo

ting. Erickson (17,179-180) noem net en twintig verskillende me~

t odes waar-op die groepvoorl igt ing kan geskied.
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Funksie 4: Om die skool bekend te stel met die lcr>r1ing

se meentlikhede, bel~nfstelljng en tekortkeminge.

1I.sdie skeel 'n lecrli:r:gmeet bystaan in sy keuse, dan moet

hy sy reaksies wat hy openbaar in die situasie, wao.rin hy B'ctoets

werd, noukeur-Lg waarneem (33,179). Die leerling weet self nie

wat die betekenis van sy reaksie op leerstof, die groepslewe, skool.:::

akti",iteite t.o,v. die opvoedkundige- en selfs bereepskeuse is nie,

maar dLe skeel meet vaarneem en aanteken, in 'n poging em die lee:r-

ling beter te verstaan.

Ericksen (17,83) maak die stelling dat in 'n goeie skeel

die omrtal1.dighede geskep word deur onclerwysers wat ingestel is op

en ontwikkeling beteken 'lie vcrwerw.ing von kennis, vaardigheid, aan=

vam-ding, gewoentes en gedrag "rat meehelp em van die leerlinge goe i,a

burgers te maak in 'n veranderde gemeenskap,

limited only by their capacity to' acquire their traits (17,83).

Enige hindernis wat in die weg van die leerling se orrtwfk»

keling staan, meet verwyder werd. Prins en Roux (58,50) wil hê dat

die skoe~voorligter moet trag om die hindernisse vas te stel in die

gesende entwikkelingsgang vo.n die persoonlikheid van die leerling,

en hom vervelgons te help, of da~toe op te voed, hoe om dit uit die

weg te ruim, of hem daarby aan te pas. Met die hulp van die skoot»

voorligter meet die leerling sy innerlike potensialiteite ontdek en

heraktiveer en in die regte rigtin~ kanaliseer,

4.1.8 Aanpassing en wanaanpassing.

4.1.8.1 Funksie 1: Om wanaanp~ssing te voerkom.

Elke mens en dier is gedurig besig om hom op 'n wyse aan te

pas dat hy in sy behoeftes sal kan voorsien en ay dr-ange sal, kan

bevredig in die maatskappy, of groep, ef ander Lewensoms t andághede

waarin hy hom bevind (84,191). Die proses of toestand het betrekking
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op die poging~ vat die persoon aanwend om harmonie tussen hom en die

omgew ing te bewcrkstellif". Om hierclie aanpassing te bereik, kan

hy 6f sy eie ge(lrag en houding verandeT.'J 6f hy kan probeer om ay om::::

ge\.ringte verander. \'Jp..nneer'n persoon (ian in sy doel slaag en ge=

volglik in omstandighede verkeer "mar daarvo'l kome harmonie tussen

hom en sy omgew ing is, verkoer hy in 'n toestand van aangepasdheid

(103,92).

Vlanaonpassing volg slegs warmeer die leerling oplossings

probeer vind langs weë wat vir sy eie gesonde ontwfkke l ing nadelig

is en wat deur die gemeenskap afgekeur word (103,92). Wanneer die

leerling hom glad nie kan aanpas , of verkeerdelik aanpas, dan is

hy wanaangepas (84,J.91).

Gammons (23,278) defineer TI emosionele steuring aB

••• a. function process wh i.cb becomes irritating.

Die emosionele steurnis mag deur die individu alleen ondero

vind word, of deur dié met wie hy in aanraking kom. Die definisie

dui ook aan dat die individu nie van sy emosionele steurnis bewus

is nie, en daarom fungeer hy nie korrek nie. Die individu kan ook

TI las vir homself wees deur hom sekere dinge te verbeel. As ge=-

volg hiervan sal hy gaan hulp soek om sy probleem op te los.

Die besvaar mag nou geopper word dat die t aak te groot

en te omvattend vir die skoolvoorligtingsprogram in sy geheel, of

in ay dele, is. As daar gedink word aan die ekonomiese struktuur,

die huis se invloed, die skoolomst~dighede, ens., dan lyk dit asof

TI veel groter krag as skoolvoorliBting nodig is om wanaanpassing te

verhoed (33,18). As skoolvoorligting met die nodige sorg, toege~

pas wor d om wanaangepastes te help, hoeveel te meer kan dit don nie

help om wan~anpassing te voorkom nie.

Die ou gesegde lui:
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An ounce of prevent ion is vor-th a. pound of cure (~3, 180) •

\,fonneer die onderwyser- met die leerlinge besig is, probeer

hy om die probleme wat hulle ondervand te identifiseer en te di.agno=

seer. Baie keer vior d Gevind dut r-emedieLe instruksie nodig is (44,

34). Net so kan die skoo'Ivoor'Lagt er' 'n leerling se probleem diagno»

seer en dit ts dan sy plig cm die hoof en ander personeel daarven

in kennis te stel. Hulle moet weet vrat die oor-saak van die wanaan«

passing is, sodat die skool sc omstandighede so georcaniseer kan

word dat die minimumfrustrasie en maksimumbevredigi."1g verkry kan

"wor-d vir die sosiale lewe van elke leerling.

m~ counselor will recognize that the true test of a. guidance
proeram is not the number of serious cases handled, but the
number of children who are developing wholesomely and with ever-
increasing capacity for self-guidance (33,181).

Funksie 2: Omgevalle van wanaanpassing von verskillende

tipes te identifiseer en om dié, ándi.en moontli_~te

identifiseer in hulle beginstadiu~.

Die identifikasie van wanaengepast e leerlinge iD belangrik

voordatenigiets vir hulle gedoen kan word. Al is die skool toege-

rus met personeel wat die verskillende vranaanpas s i.ngs ken, dan moet

die geval wat bestudeer word, nog afsonderlik behandel wor-d (33,181).

Elke onderwyser behoort dit o.a. sy taak te maak om simptome van

wananngepastheid by l,::erlinge te identifiseer, en is dit ook sy

taak om die gev~ onder die aand8£ van die skoolvoorligter te bring

(103,107) •

Oorsake van wanaanpass Ing vloei voort uit emosionele

spanning by leerlin~e en moet by die huis en op skool gesoek word -

die soort ouers wnt hulle het, die huis waarin hulle opgroei, en

die onderwysers wat hulle opvoed (103,105). Hutcherson (32,66)

verwys ook nOGna die volgende oorsake van wanasnpas afng, nl. sosia.le

aanpassing, ligeaamlik eestremde leerlinee, finansieel behoeftig,
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bY'"oningsprobleme en studiege"'lOontes.

Darley, soos aangehaal, deur Prins en Roux (58,64), noem weer nege

per8oonlik.heids~Q,Spekte wat gedrag en aanpassing beinvloed, nl.

skolastiese vermoë, prestasie tot op 8atum, aanleg, onvermoens, be~

langstellings, houdings, persoonlikheid, liggaamlike t.ooatend en

sosio-ekonomiese status.

Funksie 3: Om gevalle van ....'aneanpllssing te cliar-;noseer.

Die gevalle van moeilikheidsgTaad wissel in oplossing.

Sommige het net die beste voorliGtinG noiig en krulopgelos word

deur begrip van 'n onderwyser of die hoof (33,181). Shertzer en

Peters (65,321) doen aan die hand dat TI gevalle-studie onder die vlg.

ses hoofde ingeklee behoort te wor d r

(i) 'n Kumul.atieve verslagk&'U't waarop al die
beskikbare gege ...rens oor die leerling aenge=
teken is.

(ii) n Analise waarvolgens die leerling voorlopiB bee
oordeel word op grond van bg. gege vzens ,

(iii) 'n Diognose wet neerkom op 'n beskrywing of
verduidel iking van die c.ard van die probleem

in die lig van die gegewens wat ingewin en
ontleed is.

(iv) 'n Sintese of 'n samevatting van die gegewens.

(v) 'n Prognose eegrond op elke moontlike benaderings~
wyse en tecnieke wat 'n aandu i.dáng gee von die
leerling se toekomsvooruitsigte, en ook die
moontlike maniere waarop die leerling voortaan
beoordeel en gelei kan word.

(vi) 'n Opvolgingstudie - die skoolvoorligter pro=
beer om op hoogte te bly van die leerling
se latere ontwikkeling.

Tegnieke wat by die inwin van die gegewens oor die leera

ling gebruik word, word deur Prins en Roux (58,64) onder die vo'l=

gende hoofde saamgevat, nl., Psigometriese Toetse; Biografiese Me=

todes; Waarneming; Anekdotes; Sosiometriese Tegnieke; Die Onde~

houd; die Kumulatiewe Verslagkaarte en die Gevalle-studie.
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Die d ioenose.

\.Jrumcerdeer van ontleding gepraat word, wor-d daar ook

aan diagnose eedink. Soos Shertzer en Peters (65,321) dit stel, is

diagnose die beskryvang of verduideliking van die aard van die pro=

bloem in die lig van di.egee:m·,ens",at ingewin en ontleed is. Bor=

din (7,25) me en dat probleme uit die volgende bronne ontstaa ....1.; af=

henklikheid, gebrek aan inligting, in.~erlike konflik, angs om TI

keuse te doen, gebrek aan versekering.

Samewe rk ing met die verskillende instansies is vir Hut=

son (33,lSl) essensieel, soos bv. met sosiale werkers, mediese onder=

soeke, sielk.undiges, ens. Die onderwyser speel nog ~1 baLangr ike

rol om die geval aan te wys, maar waar nodig, moet deskundige hulp

ingeroep word.

Met die oog daar-op dat dingnose eirrtIi.k~ekenmork wor d

as die deeglike kennis van leerlince binne die ~aamwerk van sy per=

soonlikheid en sy omgew ing, is dit moeilik om te praat van 'n vooraf

formele diagnose. Die verkryging van hierdie kennis van die leer:

ling en die hulp wat hom gebied word in die vorm van terapie, gaan

dikwels hand aan hand (58,74). Het die verloop van d i.e voorli[.rtines::z

proses word steeds meer inlibrting oor die leerlinc verkry; die voor=
,

ligtingsprosedures bring ook veranderinge mee by die leerlinr. en ge=

volglik vi.sse'ldie beeld van, en kennis oor, die leerling van tyd

tot tyd. Dienooreenkomstig sal ian ook die diagnose moet verander.

Darhal.ve kom VIrenn (SO,Sl) tot die volgende gevol.gtrekk'ingj

Diagnosis and therapy, or what evor more qualified terms are
used, are understooJ. to be two closely interlinkecl operations
wi.trrinthe cousc Lmg process (SO,81).

Oor die algemeen geneem, gaan diagnose die behandeling

vooraf, maar dit word telkens beïnvloed en verander deur die sukses

of mislukking VM die behandeling.



gees en dit is beslis nie bevorderlik vir sy lewensideale nie. Her=

107

4.1.8.4 Funksie 1: Die renediëlc beh~~1elin~ en opvplgingswerk.

Dit is noodsaaklik dat daar TI opvoedkundige oplossing vir

hierdie pr ob'lecm eevind so.l word, en \olelom die volgende redes, sooe

aangedui deur Dreyer (84,316).

Vertraging, druiping of bevordering op ouderdom, en nie op

prestasies nie, het 'n nade l á.ge invloed op die leerling self. Die

mislukkings het 'n ver-Lammende effek op die w i.Lal.ewevan die leerling

en benadeel so die vorming van die karakter. So 'n leerling lê nie

die nodige selfvertroue ann die dag nie; dit verlam sy ondernemings2

haalde mislukkings veroorsaak ook 'n wrok teen die maatskappy, met

die gevolg dat leerlinge tot anti-sosiale dade soos leuentaal, bedrog,

stokkiesdra~i, ens. oorGaan.

In 'n gedifferensieerde ondervzysstelsel behoort daar meer

aandag aan individuele verskille bestee te word (84,316). Soos

reeds aangedui, spruit die probleem van skoolverlating voort uit,

of is dit verbind aan die probleem van individuele verskille tussen

leerlinge wat nie erken word nie. Dit is 'n sielkund.ige probleem

wat 'n si.al.kundi.ge oplossing vereis. Dvm.v , eanpaes ingaondervya of

remediële onderwys moet die leerling binne die perke van sy vermoë. .

gelei word op die pad van doelgerigte vordering en sukses (84,316).

Basies sal al die aktiwiteite in 1ie skool die emosies

van die leerlinge negatief of positief beïnvloed. Daarom stel

Downing (16,291) die hoofkriterium van die skool, as die emosionele

welvaart van die leerlinge. Geestesgesondheid van die leerlinge

is die verantwoordelikheid van die hele sko01personeel en dit vere

eis die nodige aandag. vlaar die skoolvoorligter se pr imêr-e taak

die persoonlike ontwikkeline en aanpassing van die leerlinge is, en

die onderwyser se primêre taak akademiese bekwaamheid is, is daar

tog 'n oorvleueling tussen die basiese beginsels, S008 reeds uiteen-

gesit. Die eap. ataan die ander altyd by in die een of ander
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probleem, altyd tot voordeel van die individu.

Skrywers 0008 Lefever Turrel en 1;/eitzel(45,99), "Jarters

(75,348), Sanderson (63,20) en ander is dit eens dat skoolvoorligcing

bygestaan moet word deur geopesj_aliseerde diens(te). Lee en Pal~

lone (44,67) beskryf remediële di.ens 118 'n spesinle bystand - gewoon=

lik georganiseer in progra[~e - om aan diG leerlinge, wat probleme

ondervind met lees, apraak en stud iegewoont ea, hulp te verleen. Die

sielkundige diens as TI spesiale bystp~d gee aandag avn emosionele-

en geesteltko ver ateurdhe id wnt buite die normale jurisdiksie van die

skoolvoorligtingspersoneel val. Hahn en MacLean (28) eee in hoof=

stuk dertien 'nvolledige uiteensetting van skoolvoorlib~ing en ver~

wante dissiplines.

Dit is dus duidelik dat baie gevalle nia deur die skool

behandel kan word nie. Kinderleidingklinieke wat gestig werd, dra

baie daartoe by dat leerlinge gehelp word om die probleme te bowe

te kom. So is daar ook spesiole skole, asook voorberoepskole, wat

van die uiterste gevalle behartig. Knapp (39,57) beklemtoon die

opvol g ingsverk wat in dié verband gedoen moet word, want in die mees=

te gevalle moet die skoolvoorligter die vernntwoor-deli.khafd neem

om na ~e gaan hoe die ffeval behandel is en die resultate evalueer

tot voordeel van die leerling.

Goeie geestesgesondheid en emosionele stabiliteit en die

welva.a.rtvan elke burger is die stre\1e van elke verantwoordelike vol:;:

wassene. Al die gemeenskappe en individue deel in hierdie verantwoor=

deliklleid. Die skool egter, uit die aard van sy samestelling, is in

die gunstiGe posisie om wanaanpassinB van die individu te voorkom.

Sommige behandeling is moontlik deur skoolvoorligting en aanverwante

'bronne. Daarom is die funksie van skoolvoorligting uniek - om in

die leerlinge se behoeftes te voorsien deur aktiwiteite wut nie in

die klaskamer kon plaasv ind nie (16,297).
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4.2 SOSl-".LE FUNKSIE.

4.2.1 InleirliniI·

\Vat beteken dit om sosiaéJl te wees? Op hierdie vraag gee

Halm en NacLean (28,139-140) die volgende ontwoord, nl. Sosiaal:

dit is die verrnoê van 'n persoon om net nense te werk sonder "lTY'.ring,

leierakap ; Sos Laal. : dit is die verraoë ommense te ver ataan en te

beheer, en om gepas op te tree in menslike verhoudings. Die

sosiale effektiefheid ven die incliv:i.duin sy kulturele omgewing, is

hoe hy du~cin slanG om met ander mense - sy onderwysers, mede-skoliere,

mede-werkers en hoofde von werke, familielede, vriende en persone

in die organisasie waaraan hy behoort, oor die weg te kom (28,138).

Lee en Pallone benader die sosiale vanaf die persoon, nl:

personality may be regarded as learned ha.bitual responses re=
inforces by social situations (44,360).

Enige sosiale instelling is so georganiseer dat die indi=

vidu die stempel van daardie organisasie s~l dra. Dus sal die in=

ddv idu gewoont es aanleer om in die sosiale patroon ann te pas.

So is die skoolvoorligting van die leerling drolook daarop ingestel

om hom t.o.v, die sosiale- en gemeenskapslewe 'n wal.aangepeat e bur=

ger t,e maak (45,178)'.

Die jeugdige kan nie los van die gemeenskap, wear in hy

opgroei en leer, Qeer,yp word nie. Landman (42,47) sien die omeewing

as 'n belangrike f'aktor in die bepaling :i.ndie aard van sy persoons-

uitinf-"e,nie slegs in die sin dat die omgev.ing aangebore pot.ensLal.d«

teite stimuleer tot ontwikkeling, of daarin vertrat:..gword nie, maar

ook in die sin dat deur die omgewings:invloede totaal verskillende

u'i.tinge kan ontstaan, en onder uitinge weer heeltema.l kan vervaag.

Hiexdie sienine stom ooreen met die van Lee en Pallone (44,360). Dit

beteken egter nie dat die mens is wat sy omf-'evrinevon hom mank nie,

we~t indien sodanige opvutting gehuldig word, word van hom 'n karri~

kntuur gemD.:lk,en word hy beskou as die speelbal vnn reaksies en
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instinkte, en M 'n produk van drifte, oorerwing en omge'Ning. Vol""

gens Landman (42,47) oefen omee,.,ingen oorerwine wel invloed uit,

maar vam-ree sy persoonwees is die leerling bekwaam tot oortreffing

van alle benede-porsonale verbondenheid en kan ny teen ay omgewing

en oorerwing besluit.

Alleen as sosiale wese, d.,,!.s.as bewuste en vorarrtvoorde=

like lid van sy nas i.onal,egemeenskap, kan rlie individu tot vo'lwaar«

dige persoonlikheid ontwikkel. As geïsoleerde afhanklike entiteit

in die samelewing word hy 'n positiewe gevaar.

From a soc i.al. standpoint, dependence denotes a powe r ro.ther
than a weakness; it involves interdependence. There is
al.ways a do.nger that increased personal independence "lilI
decrease the social capacity of an individual. In making
him more self-reliant it may make him more self-sufficient;
it may lead to aloofness and indifference. It often makes
an individual so insensitive in his relations to others as
to develop an illusion of being really able to stand and
act alone - an unnamed form of insanity wh i.ch is responsible
for a large part of the remediable suffering of the wor-Ld

(14,52).

Die leerling het 'n besondere omgevlingspatroon waarby hy

moet inpas _ die familie, die skool, die kerk en sy eie groep

(44,361).. Reyneke (124,23) sonder die skool uit as die heel

belÓ,ngrikste. Die primêre milieu, nl. die gesin, is vir Landman

(42,47) die basis waaruit die persoonlike IDilieu (sekondêre milieu)

gekontroleer word, soos bv. die spoelgroep, vriende, die buurt,

ens. Dan is daar die derde milieu wat buite die direkte invloed

van die gesin val. In hierdie breë trekke of strominf,e moet die

individu 'n algemene bevredigende aanpassing maak vTat vir hom geskik

en goed. sal wees (48,41). Hierdie gebied vord geïllustreer

in Fig. 4.5 (bladsy 111) en vorm die sentrale betekenis in die

skoolvoorligtings-oktiwiteite.

1. Persoonlike g8sondheid en status.
2. Sosia.le verwantskap en veronhlOordelikheid.
3. Burgerskap, ko-opera.tiewe verontwoordelikhede

in die gemeenskap.
4. Werkaonpassing.
5. Roeping en godsdienstige aktiwiteite (~8,42).
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Algemene oorheersende :i.d..enle en
vaardos waarop die hele ont.wilc.:
kelin6 ge-ori~~teer is

Hoogste self-ontdeklcing in die
lig van d ie b eherenrle Haardes

Yu:-a6van aanpassing en
::mbákkeling benodig.

Individu ontdek self deur ge\'lo=>
ne kanale ven d ie Leve en aan...,
passing
Le\'Tensgebied Soort 12roblene
Persoonlike Persoonlik
groei en status Sosiaal opvoedkundig
Sosiale verwant= Sosiaal opvoedkunnig

Verstl1Un vnn eie
Verstaan van omstandighede

skap
Bur-ger-skap
Werkaanpassing
J3eroepsakt ivli=
tei~t~ ~ __

Beroep
Roeping
Ekonomies

EffektieHe metodes van selfe
ontdekking en omstandighede
Oriëntasie t. 0..v. i..ra.ardas

Gewone behoeftes en aansporing

Basiese Lewensbehoefte

Die onmiddelliko en langtermyn behoeftes van die individue vir voor=
ligting verwer-k in 'n raamwerk van Persoonl il{-sosiaal ontwikkeling

in 'nvrye gemeenskap.

}I'ig.4.5 (48,42) •

4.2.2 Die gesin.

Uit die gesinsverhouding ontwikkel dieindividu sekere ba:

siese waardebepalings t.o.v. sosiale gedra.gskodes, die goeie Lewe

en sekere doelstellings (44,364). Hathewson (48,46) het gevind da.t

die leerling se wa?xdebepaling, sy ywer vir verdere studie, en die

kursus w[',thy volg, dikwels primêr uit die norm wat die gesin be'"

paal, kom, en uit die \-lisselwerking tussen hom en sy familie.

In sy ontwikkeling op skool kan die leerling soms verkeerd verstaan

word deur die onderHysers, as hulle nie die agtergrond van die leer-

ling ken nie, en so kan dit gebeur dat die leerling ook negatief

teenoor die ondervrysers ingestel is a,g.v~ invloede tuis (44,364).

Toestande tuis is 'n belangrike faktor waarmee skoolvoorc

ligting rekening moet hou. Huislike omstandighede, dissi.pline,

armoede, godsdiens, emosionele onstabiliteit, ens., is almal fructore
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vat e,edrag en houding van die leerlinf. sal beinvloed. (7l,600-605f.

Lee en PaJ.lone (4,l.3~6) doen die volgende aan die hand:

Guidance efforts in such cases may be directed immediately
t.oward a.ssisting the sturlent to achieve effective stimulus
discrimination betvleen home and, school situations (44,364).

Hierdeur ken die leerlinG in staat gestel \>lordom te onderskei

tussen die stimuli tuis en dié V!'ll1 die skool, sodat hy verskillend

sal reageer, cerder dan van beide gebruik te mnak. Hieruit vloei

ook voort elie feit dat die leerling homself moet verstaan om. bevrstIl:

digend te kan ennpas en onderskei.

Persoonlike. a aJ1passin~.

Mathewson (48,43) lê vier basiese beginsels neer vir

persoonl ike bevredigende aanpassing iIi die lewe (vergelyk k.a.a:rt)•.

1.
2.
3.

Ver-at.aanven die persoon IIselfl~
Verstaan van omstandiehede.
Bevredigende metodes van benadering tot ome
standighede (Iluse of self").
Oriëntasie tot doeltreffende opvattings van
waarde.

Die individu, 6006 reeds gestel, besit TI skeppende

aandeel in die bepaling van sy gedragspatroon of leefv/yse, d.w.S.

hy kan op verskillende wyses optree of reneeer. Hy kan ook ay

lewensmilieu wysig of herskep om aan sy behoeftes te voldoen, en

ook dáárom besit hy TI groot en verskillende, ofskoon geen onbeperkte,

moontlikhede nie. Hy doen ook kennis op, nie net feitekennis nie,

maer soos Keyter (38,22) dit stel, essensiële kennis van die lewensQ

milieu en leefwyse wat ook die lewenswaardes is. Hierdie kennis

het betrekking op die diepliggende betekenis van die menslike lewe

en sy bostemming op ~de en in die Hiernamaal6. Hierdie kennie

ontvang hy d.m. v ~ sy gemeenskap met die ba-mensl ike wat in sy

geloofsoortuigines, of godsdiens, vasgelê word.

Met hierdie lewens\.,raardesof essensiele kennis wa.t

vertolk, aa116evul en in die praktyd toegepas word, met behulp van
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die kennis wat die ind.ividu self ánsamal, d. m.v , sy ervaring, en wat

hy deur middel van sy c;ees verwer-k cm gesist im~tiseer het, word die

individu in staat Gestel cm rn!....at st awve of norme van e:edrag en optrede

te ontwikkel, "mt hom bekwaam maak on 'n skeppende aandoe l in sy aan«

passingstryél. te kan neem.

Gedurende sy opvoedkundige Loopbaan trag die individu om

'n persoonlik essensieel ef'f'ekt i.ewe lewe te lei. 'l'rntdsionele opvee=

ding het met die opvoedkundige aspek te doen en J.I1athewson(48,43) noem

dit beperkte opvoeding. Die klem verskuif neer na skoolvoorligting

en waar tradisionele opvoeding nie slaag nief moet skoolvoorligting

binne die r-aamwer-kvan die leerplan toegepas vcr'd , Die publiek moet,

volgens Mathevfson, die skole toelaat om dié tipe opvoeding toe te pas.

Vlanneer dit gebeur sal skoo'Lvoorl i.gt ing tot sy reg kom om die indie

vidu met sy aanpassing in die demokratiese gemeenskap met al sy inga'"

wikkeldhede te help of by te sta1'ln. Shoben (109,432) stel dit dui~

delik dat skoolvoorligting wetenskaplik gefundeer is en die volgende

twee feite beklemtoon dit.

(i) Guidance remains an effort to i11fluence particular
youngsters in particular directions, and (ii) those die
rections are not given by what ever scientific data or
principles that may in other ,>laysbe relevant to the
ent,erprise (109,432).

In die ontwikkelende gemeenskap soos die familieverwantsknp

en die stam, is dje hele gemeenskap belas met die opvoedi11g van die

jeug .. Die skoolontstaan dus in 'n bepaalde gemeenskap, as hulpe:

middel tot handhawdnsr, en voorontwikkeling van die lede, en kultuur»

besit van dacrdie bepaalde kultuurvolk (38,88). As die skool ay

taak met "mlslae wil verrig, don moet die milieu wat hy skep, op

natuurlike wyse by die van die gesin aansluit, dit aanvul en uitbrei,

sodat sy milieu weer op sy beurt 'n natuurlike aansluiting kan vind

by die omvattender en aanvullende milieu van die gemeenskapslewe

van die kultuurvolk wat hy dien.
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Die skool is dus een van die vernaamste opvoedingsterreine

in die jeugdige se wordjngajure, en sy aandeel t.o.v. Bkoolvoorli~

ting kan nie ontken wor-d nie, selfs nie deur diegene wat van me=

ning is dat die skool nie die aang0WGSe orGanisasie is om die ver:;

anhroordelikheid daarvoor te aP1WaPX nie (124,23).

Die skool met sy wydverlakte opvoedkundige werksaamhede

leen hom om verskillende redes meer as enige ander gemeenskapsorgo.=

nisasie ook tot hi~rJie voorli~~inf,saktiwiteit. Die skool is,

na alles, 'n sosiale agent, soos gestel deur Shoben (109,434) ..

Lee en Pal Lone (44,373) '''Ys daarop dat daar soms nl).die skool ver=

wys word I).S 'n geskikte agentskap om jeugmisdaad te bekamp. Daar»

om beweer sommige dat die ver-arrtwoor-deLákhe i.dwat op die skool ge=

pï aae word te groot is. Dit is in hierdie opsie waar doar nie vir

tradisionele opvoed ing voorsiening gemaak word nie dat skoolvoorlig=

ting se waarde bepaal "lord. Die onder,,~sers verdoem sommige

leerlinge as ongevens , ongure karakters. en onaangenaam in die om«

gang met onder leerlinge. Bg. leerlinge, wat nie in die croep

inpas nie, word die verantwoordelikheid van die skoolvoorligter OIll

hom te 1nat inpas waar hy sal aanpas.(109,435).

This task may be an essential one, and on occasion, it may
be quite harmonious v ith that of aiding an individual child
to actualize his distinctive potentialities (109,435).

Om hierdie rede lewer Shoben TI sterk pleidooi dat ~ulke aktiwiteite

soos burgerskap, karakteropvoeding, morele ontwikkeling en sosiale

groei in die leerplan van die sekond&re skole ingesluit moet word.

Die groot vraag wat nou ontstaan, is i.v.m. die karructer

van die skool. Het die skool die regte klimaat vaar tn die seun

of dogter moet ontwikkel tot gesonde sosiale wese? Dit sal afhang

van die opvoedkundige geleenthede, die personeel en die gemeenskap

wat hy bedien. \vat'tcrs(75,341) voer 8E..n dat die optrede van die

personeel die sosiale aonpasbaarheid van die individu sal bevorder.
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Daarom boet die skoolprogrrun so georea.niseer vees dat leerlinge en

onden'Yscrs mekaar in 'n ander s ituaa i,e, as d.ie ven on1errie ontmoet,

bv. sportnktiwiteite. Die program moet loerl inD-georiënteerd "tees

en nie soseer die akti."r:ii.eit-o:r.iëntasie nie.

4.2.5

Chronologies se-l die leerlinG hom in 'n sekere groep,

sove l as op 'n bepaalde sielkundige vlak van ont\vi}rjeeling bevind.

Hierdie BI'0ep waarin die individu hon in die sekondêre skoolloopbaan

bevind, sal homnie baie be5:nvloed.nie, want volgens Lee en FalIone

(44,368) is sy e,-eioToontesrce:is gevorm. Ophierdie stadium van so:;

s Lal.e onhlikkeling speel die interaksie en sosiale aanpassing die

groot at.e rol. In hierdie groepverband word nou hegte vriendskap""

bande gesmee~ tradisies, norme en waarde word hoog gestel. Die

verskillende individue leer nou ommekaar te aanvc.ar, te respekteer

en die verskille in persoonlikhede te geniet (75,341).

Hierdie natuurl ike groepering is vir die skoolvoorl igter

van onskatbare waarde, en in hi8rdie verband, meld Warters (75,341),

word die uitblinkers en ge-isoleerdes ontdek. Die sosiale aanpa8d

baJrheid in die klaskamer sal oak die algemene sosiale aenpasbaar=

heid bepaal.

Die gemeenskap.

Dit is duidelik dat nie net die ouers en die skool

deelneem aan die opvoedingsproses nie, maar ook elke volwasse lid

van die gemeenskap. Die "Publ iek" of "valk", soos die gemeenska.p

ook genoemword, tr~.)e gewoonlik op vir die meer algemene, gemeen=

skaplike belange, eintlik vir die morele en sedel i.ke, vir die

volksgewoontelike, die wêre1d- en le"lensbeskouingsaspek van die

gemeenskapslewe (38,91).

Die gemcenslce.pwaarin skoolvoorlif,rting gegee word, sal die

tipe diens bepaal. Daarom sê Hansen en Stevic (30,7) dat opvoeding

'n gemeenskapsprojek is, en alhoe,.,rel nog nooit toegelaat omgeïsoa

leerd te wees van die gemeenskap nie, worJ. sameHerking al meer
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belangrik. Waru1eerdie gemeenskap demokraties en groot is, sol

die verskeidenheid van dienste aengeb i.ed ook groot "rees, en die in::::

dividu sal toc[':olc.:3.t Vlor'}om hul talente te ritS in vcr-noud ing met die

sosiale behoefte oor 'n lanr; tydperk. Hiermee word bedoel dat in

die gemcenckap sekere behoeftes ont.at acn aan dienste wat e:ele",er

moet word, en so word skoolvoorl j{fting:1kth:iteite ge-koordineer met

die behoeftes om sosiale vielvaar-t te dien (7,76). In hierdie

proses word die individu se vryheid ook erken, maar dit beteken nie

do.t die indiviclu vrv is om te doen vat hy wil nie. Vryheid kan

ont aard tot bandeloosheid en dit moet verhoed vord ,

It is the freo exchange of beliefs be twecn individuals which
gives rise to social progress (107,25).

4.2.7 Hare demokrasie kweek clie maksimum individuele orrtw'ilo=

keling.

Social good is individual good wr i.t L'arge (48,76).

Die soort gemeenskap wat maksimumgeleenthede en vryhede

vir die individuele onhrikkeling t oeLae..t, kan nóg individualistiese

anargie, nóg 'n titaniese despotisme wees, volgens Nat howson, Die

oplossing' word gesoek in 'n £1.1tyd aanpassende benader-Ing van die
/

individuele en sosiale bel~nge. Die meeste sosiale imperatiewe in

die demokrasie is om die soort opvoeding te voorsien wat ay bur=

gers \'lyse besluite snl laat neem tot voordeel van die gemeenskap

waarin hulle onhrikkel. In so 'n gemeenskap waar die persoonlike

uitgangspunt die swaarste weeg, moet die klem val op individuele

ontwikkeling en vryheid moet suksesvol gehandhaaf word.

4.2.8 Sosiale behoefte aan persoonlike diens.

Mllthevlson (48,77) gee 'n kort opsomming van lie sosiale

behoeftes vir persoonlike diens in 'n demokratiese gemeenskllp. HieI'¥

dia drie kenmerke is 'n samevat t inG we.<'xindie funks ie van skool voor ...

ligting duidelik Gestel wori deur die besondere behoefte wat ontstaan.
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Die funksie van skoolvoorligting, soos reefl.s uiteengesit, vervul

hierdie behoeftes.

1. Die a]gemene behoefte om Vl7e individue te help cm aan

te pas in veranderde Lewensomat.and i.gbede en toestande - vir hulle

eie bes, ...i1 en vir die gemeenskap as geheel.

2. Die apesiale aanpassingsbehoefte van individue en groepe

teenoor gewone probleme wat onaonvaarbare sos Lal,e toestande op

groot skaal skep, bv. die behoefte aan indiensneming von individue

in gepaste werk.

3. Die alomteemroordige behoefte vir maks imum sosiale

aanpassing op belangrike gebiede van die alledaagse lewe - sien

ook Fig. 4.5.

(e) Die vraag dat beroepstalent en tru<e moet ooreenstem met die
maksimum diens ,...at in die gemeenskap vir persoonlike geluk
gele\-ler kan word.

(b) Die behoefte aan bly, ...ende en bevredigende sosiale ver-band»
skap tussen bure en gemeenskap, sodat die doel van burgershap
vol voer kan word en 'n at ab i.el e gemeenskap daar ges [;el kan word.

(0) Die imperatief om familiebande te behou uit die oogpunt
van sosiale kontinuïteit gesien, aot ...el as individuele aanpassing.

(d) Die behoefte aan bevredigende verwant.skap tussen individuele
belangstelling en beskikbare fasiliteite op die gebied van gods::.
diens en vryetydsbesteding. -

4.3 SANEVA~.'TING.

In hierdie hoofstuk is die kern van skool.voor-Lfgt Ing, nl.

die opvoedkundige- en persoonlike aspek, bespreek. Die onderhoud

neem hier 'n belangrike plek in, asook die oriëntasie van die indivi=

du. Skoolvoorligtine as sosiale aspek is bespreek aan die hand van

die individu en die vTêreld waarin -by hom bevind - sy omgewing.

In die volgende hoofstuk word die beLangr i.kheLd, noodaaak«

likheid en omvang van skoolvoorligting bespreek.
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HOOFSTUK V

DIE BEJ.A!-:-GRIKHEIJ),nOODSAAKLIKHEID EN

OHVANG VAN SKOOT VOOI1LIGTING

5.1 INLEIDING.

Dit is nie nod i.g om 'n bewys te Lewo'r dat die menslike

wese na hulp en lei·1in[" buite homself soek om hom in sy Lewens=

problene by te st aan nie. H'i.er-ii.e stell ing word C'emaek deur

Lefever, 'l'ur'r-el en \\/eitzel (..15,3) wat Geen persoon as volmaak in

homself sien nie. Die Lndiv idu Hat so 'n bewer i.ng maak, is self

ver arrtwoor-de Lák vir Ue toeat and van af'eonder ing waarin hy hom

later sal" bevind. Die be•.rys dat die individu hulp no:lig het, is

tweeledib en kan verkry word deur die arrtwoorde op die vo'l gendc hme

vrae te g'ee: (i) 11et we.tter probleme moet 1ie individu te kampe

hê, voorlat hy na iemand, of een of ander instansie, om hulp

(ii) \Vanneer 'n persoon ontd.ek dat hy voor 'n probleem te

staan gekoIDhet, Hat doen hy in hier:1.ie verband? (45,3)

Die wêreld van vandag is in 'n chaotiese toestand. In

verskeie lande is oorloe en konflikte V~ die orde van uie ~ag

om probleme op té los. Nasionale probleme LY. m. \·rerkverskaffine, werk=

loosheid, huislike ontvll'iMine, ~(eestelike spanning, r;ebrek aan
,

geloofoortuiging en vele gedr-agsaf'vykánge en ontsporing, is aan

die orde van di€: dag (112). Hierdie is almal bewyse van die mens

se onmag om te beplan en is probleme .mt deur die mens se]_f. geskep

word (45,3). Die probleme kan opt:'elos word, wélnt wat het die

mens nie al op tegnoloeiese gebied, die afgelope hclfeeu verrig

nie. Die mens sal, net soos hy liggaamlik gesond w i.L wees, ook

Geestelik en sosiaal gesond wil wees , As dit nie die geval is nie,

sal daar probleme ontstaan. In 'n persberig, soos aangehaal

deur Keyter (38,10) het die volgende verskyn na 'n dame selfmoord

eepleeg het:
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takes courage to di.e, but it ia co\'tardly to live an empty
ill life (38,70).

Die in,livi:i1l kan nie op sy eie voortbestaa.n nie, want hy

is deel van die eemocnsl:ap vaar m hy hom bevind. Die jeug moet

e:elei word. tot ~lie bewar-ing VE'..n individualisme, en tog tot die

vervullinr; van 'n of'f'ekt i.ewe ge;'le::nskapsfunksie, ongeag van .hoe

toest8~ie ookal mn[: verander (12,2).

5.1.1 Die vernn1erde gemcensLal)struktuur.

Die afe:elope 8.2lltal jare,en veral sedert die tweede

1:!Sreldoorlor; wor-d rlaar al hoc mecr cise ar-m ons jong mense gestel,

Veranderinge in 'n hoogs gekompliseGrrle gemeenskap stelook groter

eise aan die huisgesin (16,11). Die eens rustige ~esins- en

.ser.1censk_apsle\le het plek gemaak vir ontwrigte gesins- en 'n gejaagde·

gemeenskapslewe.

In die vrcegste tye was die pl~1Bhuis ook die opvoedings=

sentrum, want daar het die kinders geleer deur waarneming en self=

akthriteite.

They learnd both by observation and initation and by in=
struction; they Learned through grim necessity many
things that young people at present never learn, except
as accomplishments (35,4).

"Take en arbeid is deur die kinders verrig, nie net om tot hulp te

wees nie, m~ar ook om in hulle eie lewensbehoeftes te voorsien.

Geleidelik, en later vinnieer, het die onhrikkeling

plaasgevihd in di,o handel, industrie, fabrieke, ens. In die

huis het (laar nou min vir die kind oorgebly om te doen, want die

mense van die plase het na die stede getrek (46,5). Die gemeen=

skap het van 'n plattelnndse tot 'n stell.elike bevolkinf5 verander,

waar die huis nie moer clie sentrale plek van beroeps- , ekonomiese-.

en sosiale Lowe van di.e verlede is nie (29,19). Vir die seun is

daar nou geen koeie om te melk, geen vuurmar..k- of houtkaptaak nie,

vir die dogter is daar vrel nog die moontlikheid Olll met huLawer'k
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te help, maar ook hier verlos (lie nuwe sosiale Leve haar van die

,laagl ikse roet ine (35,4).

As gevolg van ekonouric-ac krisistye en dr-oogt es het die

platteland ontvolk. Die sosiale verundor-ing wat pl~o.sgevind het,

het ook die status V2Jl die vrou vC'rander. Dié verskuiwing raak

hulle hele natuur;

they are sufficiently notable not promp sor i ous concern over
the problems of adequate educational and vocational dis=
tribution and adjustment (40,11).

Die invloed Hat hierd.ie ver-ander-ing op die vroue het,

vror-d erken,- want dit het ook In u i twer'k ing op (lie gemecnakapf fke ore::

ganisasie en die man. Beide geslagi;e verwelkom voorligting, 'vant

hulle het d.it nodig, veral vandat die vrou die arbeidsmark betree

5.1. 2 Skool voorl iet in!?: in verhouding tot die vera..'1.dering van

beroeps- en gemeenskE'_psleVTe.

Verhoogde pr oduks ie en Bpesialisasie stel a.l hoe groter

eise aan die seun en dogter '''!!It die skool verlaat en ...mt tot die

arbeidsmark toetree. Op elke Gebied word daar 'n beroep op die

skool gedoen om meer bekwame Vlerkers te Lewer-, rnet di.e noodwendige

gevolg dat verbeterde opvoedkundige fasiliteite geskep moet word

(112). Hier is dit weer die skool.voor-l tgt.cr se taak om die nodige

leiding te gee aan die leerlinge.

Vakmanne moet opgelei word, want spes i.al isas i.e in die

industrië is aan die orde van 'lie dag. Dit \<Tntgedoen moet word,

moet vinnig en deeglik gedoen vrord , Daar bes t aan nie die moontLfk«

heid om eers met die mannekr-ag tekort te eksperimenteer, bv. waar

die persoon die beste snl inpas nie (79,321). Baie persone ver=

ander meer as een keer in hulle lewe van wer-k en daarvoor hot hulle

soms beter opleiding nod.ig. Dit beWys dat jonG mense, hoe intelli-

,eent hulle ookal rnE'.gwees, nie in die mOderne lewe kan inBaan sonder
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die noI i.gc skoolvoorligting nie (35,16). Die skool so ver-antwoor=

deLakhe i.d in dié ver-ban-I word cl groter. GesLen u it hierdie oo{j-

punt van die konpl.eks it eLt VF.!l1 die no.lcrne "rerlcsomstandiE,hede en

arbe i.dakousos , het die jone seun en jon,": rlogter van vandag' werklik

haas 'n onbenyderiawaar'd i.ge en onraoontl Lke t aak om sonier skool voor=

ligtinG "lyse en realistiese besluite te neem (112,2).

5.1. 3 Ver-andor-de Idef'qse en eise van die {~ef.1censkaE.

Die gel'i2cnskap stelook sy eise t.o.v. skoolvoorligtinc.;.

Koos en Kof'auvcr ( I~O,Lf) stel:li t .lat die belangrikheid van 'n

skool voorligtingsproprp.m in die skool 'n logiese ontgroeiing van

kragte in 'n domokrat ie se sc,nlele\>Tin€,;is. Hier:lie kragte berus hoof>

saaklik op di.e beroepe in :lie [cm2enskap. Het hi,~r,1.ie p.spek

kan daar nic in die skool Ge-eksperimenteer wer-d nie, en Hutson

(33,14) vra dat die pr-ogram konstruktief moet wees on dat oliminasie

net SQ vcr moet fP.an as wat di,e vretensImp en gesonie verstand. dit

t oe Laat • Onnodige en var-keer-de programme het nic 'n plek in 'n ware

skoolvoorligtin{5Sprog-rem vir 'lie gemeenskap nie.

Die inrlivid.u moet in die gemeenskap opgeneem k2Jl word

as een van die gemGenskap, sonder om sy eie identiteit te verloor.

Hy moet so opgeLei wees dat hy 'n aanwins vir 'lie f:emeenske.p sal

wees"en ·iat hy p;unstir;er toestande sal skep (35,53). Hierdie gun".

stigcr toestande kom deur 'n pr-odukt iewe lewe, nuwe ontdekkings of

hoër pz-oduks áe., of t;oeie bestuur, of selfs hoer ekonomiese at andaar de ,

Hoe dit ookal is, dit sluit in die eliminasie von wanaan=

passing, of ten minste die verandering in die aantal wat wanaangepas

is. So ver as moontlik moet elke persoon sy \Veg in die gemeenskap

vind deur gebruik te maak van sy talente, wat hy reeds ontdek en

waarvan hy bewus is. In hierdie opsig tree sl~oolvoorlip,-tinr-: weer

sterker aa ooit na vore, want die individu moet in dic nuwe tydsgees

koersvas kan bly. Hulle f,l'oei op in ~1 atmosfeer waar die liggaam=

like- en matriële din[~e die primêre plek inneem, terwyl clio Geestec::

like en estetiese, asook die morele dinge agterweë eehou vlord. In
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bede GGVE'J.lc het hulle 'n verwronge idee van ..Tat reg 011 ver-keerd is

(112,1). Omhierdie pr-oduk baba] onseer-d en rir,tingvé:'>_ste kry, is

in baie opsiGte runper 'n bonenal fke taak - 11t aak Hat, volgens Ven

der I"alt (112,2) al hoe swaardar op die skouers van die onderwyser-e

(esse) rus. Die skool moet die ui tde_ginee aenvaar en dus aanpas

en verbeter om hierin vocr s LonLng te maak (16,10).

Die regte opvoedkundige, en ook u ite ind.el Lke, ber-oeps»

keuse is uiters nood.saakl ik vir nas Lonal e sekuriteit. Gedurende

die afgelope paar dekades is die Afrikanervolk al hoe meer voor

die onbebwi.sbar-o keuse van nasionale eenheid of ondergang gestel

(112,3). Hierin het uie jeug leiding nodig, sodat hulle self-

gerig met innerl Lke reserwes hulle Lewenat aak kan beg:i.n.

The improvement of conditions necessitates concious
oreanized f~idance (35,54).

Nocdaaakl ikheid VM skool voorl iginr: in lie skoo.l ,

Volgens Koos en Kefauver (40,4) is clit 'n 8J.ombekende

feit dat die [;TOeiende getal Leer Lin.ve in 'lie sekondêre skool die

noodaaakl i.kheLd van skool voorlif,-ting ver-hoon, Die probleem vat

hieruit ont.at aan, is om die leerling ref, te lei en hom reg te

laat aanpas. Omin hie rUe doel te slaag is dit nodi€, dat daar

ook'noue kontak met die huis moet wees, want die huis-skool-verhou=

ding moet reg wees ,

Effective guidence requires parent al. and school understanding
of pupil needs and the recources for satisfying these
needs (16,12).

In samewerking met die ouers, moet elke individu gelei

vzor-d tot self-kennis en self-gerigtheid, sodat hy homself kan

help, homself kan verstaan en self verantwoordelikheid vir sy eie

optrede kan annvaur. Op hi.or-l Le "lYse verstaan hy die wêreld van

opvoerling en wer-k, en om vy se en realistiese keuses te doen beter.

Hy moet Gelei word om sy eio probleme positief te benader en om
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dit 1cmcs al.rremene aanvaar-bar-e kanale op te Jos. Elke 1138r1in&

moet ge1ei \Jord OI:linterpersoonlike vorhou:1inr,e te vcrstn::>..n, om

m~lukki{:: met andar-o suan te "rerk 2!l te leef, on om vaste waardes

on hoë ideale na te streef (112,4),

Elke seun en dogter moet so ontleed ",ord, dat hulle pot en=

siao.l tot 'lie opt irnim ontwikkel SFt1vror'd (16,13). Haar ·:lie poten=

s i.aal, t8GmlOOr~lig is, is de.r.I ook skoolvoorligting no1i[; (79,492).

vlarmeer el.ke inlividu weet waar-toe hy of sy in staat is, kan hulle

daarvo'Lgene orrtwi.kke I , Op hier:1ie "lYse kan die uitdagin{Ts van die

Lewe op alle fronte acnvaar word, en sal die indivi1u in die posisie

wees om op sy beskeie plek tot die {Tootste bate vir sy land te

wees.

Omdit te kon bero i.k, is dus die taak van die skool.

Die t oevl oe i, van lecrline;e na die skoo'l het 'n verskeidenheid van

veranderinge meecebring \Vat nie in die vorige nekacle in die skool

nodig was nie (40,5). Van hierlie vero.nderiné:::e is he skool.voor=

ligtingprogrp...!ll een. J)ie skool moet nou nie net in dLe opvoedkund i.ge

behoeftes van die leerlinne voorsien nie, maar di.e leerling moet

ook leer kook, naa.l dwez-k- en houtvrerk doen •.• ,

and even moral trainin~ (35,6).
,/

Die lewenssituasie het so vere.nder dat aemand :1ie veranhroordelik=

he id moet neem, en in dié gevel is dit clie skool. 'n Noukeurige

ondersoek van die skool het aangetoon dat skoolvoorligting noodsaak=

lik geword het om in h ie rd i,e veranderde behoeftes te voorsien (20,41).

Lee en Pallone stel dit as volg:

••• &~idance is regnrded as one of the three indispensable
services which comprise the total school pro{;T3.111;the
other tHO are instruct ion and adrai.ni at r at ion (44,492).

Die vo'l gendo vraag het ontstaan - kan daar binne die

vakonderwys tyd inc;cruim "rorri vir hierdie belangrike aspekte von
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'lie opvocdingstloel.ste11ings van d.i". skool, en verder nog, of die

eevlone vnkonderwyser-s genoe gnear' p~dagof,'ies geskool is om hierdie

nuwe vere,n-C'vlOor.lelil<o taak uit te voer. Die arrtwoorrt is onomwonde t

Nee (74,38).

Elke vakonderwyser' hat 'n oorvol leerplan om te dek, sodat

danr nie tya oorbly vir skoolvoorligting nie. Die gewone vakonder=

'vysel.' hot nie tyclom 'n (liGpr;~an(le studie van beroepe te maak nie.

Lv.r:'!. beroepsleid.ing, asook die behande ï ms; van porsoonlilcheidspro=

bleme on selfs die bevorlering van die selfkennis von die leerling,

moet die ondervJyGGr/3'cspesicliseer'le op'Le i.ding ondergarn het om sy

bemoo i inge werk'l ák doeltreffend te maak (74,38) Baie min ondarwy=

sers het dit - dus sal hulp wat hulle ken aanbied, baie oppe'rv I akk i.g

en onwe t enakap l i.k wees.

Die meer omvattende en ge1ifferensiceru.e leerplan tree

al meer op die voorgrond en nuwe organisasie en akt iw'i.t e i.te ont=

st aan , ...rat van nature tot gevolg het, dat die Leerp'l anne verder ver=

breed, asook lie banadar inr- van :lie opvoedkundi.go proses,

such as directed study and other individualized methods
(40,15).

Skoolvoorligtina staan in noue verband met die ~etodes

en op eie gebied verleen dit hulp, sodat elkeen sy volledige rol

kan ver~~l in die moderne skool. Die skoolprogram en skoolvoor=

ligting het 'n gemeenskaplike doel in samestelling in die demokratie=

se sekondêre skool.

Die vroegste gedifferensieerde leerplanne het meestal net

voorsiening gemaak vir 'n leerling se akademiese belangstelling

(40,7). Gedurende die laaste derde ven die vorige eeu het sekere

leerplanne groepe vakke bymokaar fSevoeg wat 'n seker e beroepsrigi;ing

aandui, meestal he.n:lelsvakko, maar ook vakke wat landbou, ekonomie

en ender insluit. Omdat die vakkeuse, of rigting nou verwant aan

die keuse van fn toekomstige beroep "as, is voorligting eebruik en
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VeT'J Geldon do pup i.I.c know enough about theEsel vas, the
courses offer?d, or th8 rblation of school subjects to
vee at ional. fields to plan the pr-ogram that fits them
best (67,4).

Skoolvoorligtir..g is egter meer as net beroepsleidinG,

maar Viel j s dit 'n belangrike deel:

If there Here no other feature of the nodorri secondary school
than the expanded and 0. ifferentio.ted offering, this
alone voul.d have forced the development of a pr-ogr-am of
gu idarc e (40, 7).

Vroeër is die leerling in 'n tipe skool deur sy vrye

keuse en sonder. leiding geplaas en die onsuksesvolles moes net

eenvoudig van skool v8rander. Die meer demokratiese skool het

te doen met almal, d.i.e suksesvolle, sowel as <lie onsuksesvolle

(33,7).

Skoolvoorlieting moet aan die leerling gegee word, veral as

dit blyk dat hy/sy die skool vroeg wil verlaat (20,42) (40,8).
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berei wor-d vir d i.e Lewe en dus ook opgelei werd, Skoolvoorligting

Dit is noodaeakt ik om hulle te probeer verhoed, vant hulle moet voo.."'_

op die gebied is noods~aldik en belengrik vir die individu, die

akool., sowel as vir die gemeenskap (!,O, 8) Breinkreg en jeug=

potensi~al op die regte v~se gekenaliseer, is TI groter bate as TI

land se goud- of waterbronne (112,4).

Slegs deur 'n kocpcr at i.ewe spanbenadering is dit moontlik

om TI ontplooiende, ontwikkelende en dinamiea ..rigtinggewende pro=

gram aan 'n skool in vlerking te stel. Elkeen op die person801 moet

in gedagte hou dnt hy 'n skakel van 'n program is. Hy steun 1ie

program of positief, of is nE:utrEl-al, of tiaar is selfs persone wat

negatief hierteenoor staan. Daar is nie plek vir kollegas wat

hierd.ie pr ogr arn nie daadwer-klik steun nie. (112,5).
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Noodaack'l.akheId van skoolvoorligti.!]_g_.Q:.~.inte~"'.l§_deel_

van 'n ond.ervT;,'sstelsel in Durcpeae lende. (Verslag van

oorsese sanuin& 1968).

Die noodaaalc.l i.khei.d ven skoolvoorligting, as 'n integrale

deel van 'n on.Ierwyast e.lso'l HO)~d al hoe :J06r in die Europese lande

het en reeds TIkursus in sielkunde deurloop het. Die Universiteit

besef in 'n poging om be sk ikbar-e nannokragpct enaaaa'l ten volle te kan

benut. Die wetenskaplike benadering van skoolvoorligting het in

die Europese lande ongeluhlcic aeterweë gebly, met die gevolg dat

baie min {SeJoen is om bg. doelstelling te verwesenlik.

En~and en Skotland.

Die kommissie het bevind dat skoolvoorlifting grotendeels

tot beroepsvoorligtin{S beperk is, en niks gedoen word om die jeugdi=

ge se vermoëns te bepaal, sodat die onderwys 't:Jy sy vermoëns aansluit,

nie.

Die noods&~kli~~eid van skoolvoorligtingsdiens deur ge=

kwal i.f i.eee.rde personeel waar-geneem, wor-d in Manchester terdeë ge:

voel. So bied die Universiteit aláaar TI eenjarige kur-sus aan

diensdoende onderwysers, wat ten minste twee jaar ondervzyservaring

voel dd skoolvoorligting as 'n gespesialiseerde diens beskou moet

",I01.'d,on beter tot sy ree; sal kom wanneer skool voorligi;ers wetenskap=

lik vir hul tank onderleg is. Indien dit bewerkstellig kan word,

sal daar ook meer doelgerigtheid. in die opleUing van die jeug wees.

Nederlo..ncl.

Volgens dr , Veldkamp is skoolvoorligtinr.: in Nederland nog

nie gesistematiseer nie. Daar bestaan e&~er die behoefte aan 10el-

treffenrle skoolvoorligting as TIdiens, vat daar-boe sal bydra om

onderwys doeltreffender te laat verloop.

Deur voor-Lágt ingwer-kaaamhede sal die navorsing in die

18erprosesse en III die evaluering van resultate verbeter word.
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Suede.

Die hole skoolpror;r.::.r.l is do.o.r 0' skoolvoorlici;ine ingE:atel

waar die vnkonderwyscr- en ;lie ncd ic i aan skole verbonde soveel inlig=

ting as moontlik [15..'1 I~lie s1cocJ.voorligter ver akaf ,

Elke skool beskik oor (lie di.cnat e van 'n voorligtGr wat

toesien dat lie nodirre metinGs VQ1nf die leerling se sesde skooljnar

uitgevoer \>fOrd; wat individuele onder-houde met leerlinGe voer; wat

kontak met ouers rleur ouervez-gador-ings hou; wat op hoogte bly met

sy werksLloontlikhede; en hom ook besie- hou met die nasorg van

skoolverlaters.

Die voorlic,iing is gr ot endeal s t,oe[;espits op berocpsoriën=

tasie. Daarby is die veerligter ook ver&ntweordelik vir die erg~

nisasie waardeur leerlinge verplig werd om vir twee weke in die een

of &nder bereep pr2ktiese ohdervin1ing ep te cleen.

Op 20 - 25 Navember 1967 hGt afgevaardigdes uit die hea/j=

ste ondervyskr inge V811 28 Eurapese lande in \-1enen endenrysprobleme

bespreek. Een aspek wat aldaar aandag geniet het, 'vlas skaal voorl:Lg:

t ing, ges ien vanuit 'n apvoodkundige- en ber-oepekund ige oogpurrt , Op

hierdie internasionale byeenkoms is bevind dat:

in mest ef the states af Europe and particularly in the Federal
Republ ic, this is st ill a highly imperfect instrument, whLch
in view of the ~e~t that it is a basic p.~t of an educational
pelicy which is both demacratic and efficieht, nteds to. be
expanded and impraved (Unesco.) (135). '

Wez.romskaol vearl igt in£! 'n noadsndel ikheid is.

Waarem is skealvearligting naa·isaaklik? Op hierdie

vrezg gee Ericksan (18,3) sewerrt ien kart ontwoor-de wat clie noodsaak=

likheid van skoolvoerligting in al sy fasette deeglik onierstrecp:

(i) Irid iv i.due verskil, en hierdie verskille is belangrik vir
die in~1ividu, sowel ElS vir :lie skool.

(ii) Alle persone het hulp hadie om IDeer van hul-self te leer.

(iii) Die Love word al hae ingmvikkeldcr vir hlle individue op
die terrein van opvoed ing, ber oepe , sos Laal, en ekonomies.
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(iv) Die skoolpersoneel moet meer oor en van die in'Uvj'lue leer.

(v) In die moder-ne sosiale orGe....n.iSé'..sieis daar jeup;oortredines
en ander 01.1\",els ,

(vi) Die verr.EHmlering van hetero{}:miteit V2.n-lie skoolbevolking.

(vii) Daar kom be.i,e £evf1l1e van wanaanpaas ing voor.

(viii) Daar is hoë ~etalle V8J1iDrnoraliteit, druiping en afwesig:
heid.

(ix) Geen skoolprogram is 'lirek ingestelop die Horklike probleme
en behoeftes VM die leerlinge nie.

(x) Baie leerlinge lyonder wan-voorligting.

(xi) 'n Goeie persoonlike-onderhoudsdiens'aandie jeug vere baie
vaardigheid en aanleg van personeellede vat nie opgelei is
nie.

(xii) Daar is 'n behoefte aan koor-di.nns i,e en meer effektiewe aame=
werkine tussen gemeenskappe en verenigings wat met die jeug
vlerk.

(xiii) Omdat eJ ke in~liviJ.u oor sekere potensial iteite beskik,
moet dit in sy toekomsbeplanninr, in eg geneem vlord.

(xiv) Elke leerling tree op as 'n iniivi'iu en moet as sodanig
verstaan worrl.

(XV) Die primêre taak van iie ontwikkeling is self-bestuur.

(xvi) Talle probleme is persoonlik en indiviriueel en in daar=
die lig moet di.e indivirlu behandel ·word.

(xvii) Die skool het 'n verpligting om leerlin("e te hel.p met hulle
probleme en planne. (18,3).

5.2 DIE OHVLFG V}...N SKOOLVOORLIGTING.

Die omvang en aard van skoolvoorligting vror-d bepaal deur

die behoefte van die indiviiu in sy opeenvolgende stadia van orrtw.ik=

keling, en kan onder die volgende hoofpunte saamgevat vcró., soos

uiteengesit in die leerplRn van die Ondervzysdepartement 0.V.S.(115,56).

(a) Skolastiese voorli!;rting.

(b) Voorligting ter bevor1ering van persoonlike onhrik=

.keling.

(c) Loopbacnkeuse-voorligtinp,.

(d) Voorliri;ing i.v , m. vryetydsbesteding.

(e) Voorligting m.b.t. menslike gesinsverhoudinge.
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(f) GBmcenskapsr1.iensvoorligting.

(G) Voorligting i.v.c. rasseverhoudinee.

(h) Voorligting ter bevor-der-ing van parsoon-like aanpassing.

Uit boet aandc "blyk dit dat die skoolpersoneel 'n diens

aan die Lcor Lán=e moet Lewer , Die persoueel help om betekenis te

gee aan skoolvoorligting en doen dit leur lie klem op 1ie individu

te laat val. (50,9). Hierdie funksie, wat deur die personeel ver=;:

vul word, stel hulle in staat om aandag aan alle ouderdomsgroepe te

gee en is van toepassing op 0110 vI akke van opvoeding. Hulle ver::::

t.ecnwoor- lig gebiede wc,t ooreenstem met die veld van opvoeding,

medici, sosiale werk en ander professionele dienste.

Die Organisasie en o.1ministr2.sie van skoolvoorligting in

die sekon1êre skool kan die organisasie maak of breek (/l5,104). Die

sukses of mislukking van 'n voorligtingsprogram is talle kere be=

invloéd deur die erkenning wat dit ontvang, en die beklemtoning

daarvan in die administrasie en organisasie van die skool.

Die verskil tussen 'n toevallige benaderinp tot voorligtings~

aktivliteite, dit is vaar individue as enkelinge optree; en die pro=

grambenadering tot voorligi;ine;saktivTiteite, dit is waar in1ividue

hulle bekwaamhede koëpereer en optree as 'n gekoordineerde koêper a=

tim"e, spa.n, word gevind in die bec;e0rte wat daar by bevoegde persone

bestaan om andere, ....mt hulp nodig mag hê, van hulp te wees (111,4).

Individuele bekwaamtrede moet saamgesnoer word om 'n meer doel treffen.:::

de pr o.rram te verJr•.TY.

To this end the administration provides leadership and facili~
ties, and the teaching and counseling staffs assume their
appropriate roles and responsibilities (16, 247-2/~8).

T. o. v. die administrasie moet 'n duidelike beeld en begrip

van '.iie rol en verentwoordelikheid van elke lid van die span verkry

word. Slegs deur 'n koëper at Lewe spanbenadering is dit moontlik om

TI ontplooiende, ontwikkelende en din~iese pro,gram von voorligtingsc
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dienste te verkry. Ef'f'okt icwo voor-I iet ingsciicnste ver-I dus deur

verskillende persone op 'n kooper at Lewe basis uitgevoer. Die bydrae

wat deur hior,iie persone tot -Jie totale skoolvoorlif,"tin{:'"Sprogrn.ID

gele'fler behoort te ver-I, wor-d vorvolgens onder die vol gendo hoofde

u i.t eengea i t r

1. Skoolhoof.

2. OnderVlyser.

3. Skool voor 1igi; er.

4. Bibliotekaris.

5. Ouer.

6, Leerling. (Ul,4) •

5.2.1 Koeper-at Lewe aspek.

5.2.1.1 Die skoolhoof.

Die skoolhoof wat die program by sy· skool instel, sal as

gevolg ianrvan en van sy posisie, dit as sy taak moot beskou om 'n

goeie skoo'l voor-Li.gt ingspr ogren daar te stel (45,105). Hy moet die

, waarde iaarvan besef en dit as 'n eenheid mot (lie skoolprogrn.m laat

fungeer.

Hy moet sy person2el lei en rig om sodoende die personeel

tot 'n koordinerende eenheid te laat saamwer-k, Die sukses sal afhang

van sy leiding.

The spirit of fellouship and comareder-Le whi.ch accompanies an
effort makes tho activity more enjoyable, and productivity is
increased (16,271),

Verder moet die skoolhoof a£l.llbevelings en voorskrifte, wat

van di.e cnderwysáepar-tement se voorligtinc,:sdiens verkry word, in mede=

werking met ay per-sonee L, met in agneminp- van die behoeftes van die

skool en die beskikbare fasiliteite, t oepcs (111,4),

'n Baie belangrike funksie wat die hoof moet vervul, is om

te d.ien as skakel tussen :lie skoolvoorligter en die gewone vak- en

kl aaondarwyaer-, So noet hy die aanbeveliné,s van die voorligter

in verband met 'lie leerlinf,e a~ die personeel as geheel, of aan
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die betrokke onderwyser- oordra, en den toesien dat u i tvoer tng de,('.r=

aan eegee wor-d en die no1ige opvol{,:incswerk geeloen wor-d (111,5).

Die hoof wor-d -lus beklee met t~Gondore ver-antwoorde.l ikhedc in di,e

proeram en daaroJ:l rro(:t hy self die funksie en waarde van skoolvoor=

li[ftinp: besef (~-51l07).

5.2.1.2 Die onden~r.

Die i iee dat die onde.rvyso.r en skoolvoorliei;er in noue

kooperasio en harmonie moet werk word vry clc;emeen ae.nvaar (111,5).

Die onderwyser' se eerste taak Em funksie is om 'n goeie

ondenryser in sy eie vakgebied te vlees - vir elke leerling in die

besondere klas as geheel. Die ondervryser kan meehelp om leerlinge

se vrese en bekommernisse te verwy der , asook om onnodi.ge frustrasie

te voorkom (16,265). Dit impliseer dat die onderv7ser leerervarings

moet organiseer in terme van bekwaamhede en behoeftes van die klas,

en deur :laa.r:lie r-aamwer-kdie voorgeslcrewe inhoud, metodes en persoon=

like verhouding tot die optimum leer-potensiaal van elke leerling

aan te pas (44,131). Die skoolvoorligiingsdienste help die ondere

vryser om die behoeftes van elke leerling te bepaal. Dit bied ook

d.ie geleenthei:l om cl..iagnostiese data te verkry, on behande.l mg-euggcs»

ties van ind.ividue wat spesiale probleme besit te gee (111,5). Op

hicrrlie \·ryse voel die onderwyser-s dat die voorl i(<:rter hulle help om

beter opvoeders te wees.

Die vakonderwyser moet self die nut.t Jghe tdswaarde van sy

vak aan sy leerlinge voorhou en verduidelik. Hy kan nie verwag

dat dit die funksie en t&~ van die skoolvoorligter, of een van sy

ander vak-kolleGas moet wees nie. In konsultasie met die skool::

voorligter kan hy moontl ik self tot 'n beter insig van die rrebruiks=

waarde van sy eie vale kom. Hier vind weereens die noodsaaklike

wisselwerkinr; tussen vakonderwyser' en sy skoolvoorligter-kollegn

plaas (45,126).

Elke onder-wyser moet kennis dra van beroepsmoontlikhede

en ander vervrante onderwerr.o; hulle moet werklike bellll1gstelline
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in die leerlinee toon; die hoogste akademiese prestasie van elke

leerJ.ing; ontvanz] dien op 1)i:)plannin{':skomitee's; indiviclucel GC"'"

sprekke lJlet die leerl .inge voer; bond ige d.nta verskaf; help om Leer=

linr:inlic,tine te ver-ekaf en lecrlinee v i.r onderhoude aan te beveel

(1l6, 266-267).

5.2.1.3 Die skoolvoo:::-lir;i;er.

Die aclministratiewG ranr;skikking van die proe;ram sal die

status van die skoolvoorlir;ter bepacL (16,263). Die vernaamste

ver ent.woor'del.akhe id van die skootvoor ï rg+er is om inclividuele leer=

linc.-e by te at aan in die oplossing van hul verskillende persoonlike

aanpassingsprobleme (111,5).

\vrenn, soos aangehaal deur Downinr, (1l6,263-264), beskryf

die funsics van die skoolvoorli{'ter as volg:

Servine; in a hel ping relationship to stu-J,ents, parents and
teachers; coordinating and developing certain guidance
services; and serving as a. cooperative member of an educatio:
nal t eam with teem responsibilities (16,263-264).

Sy basiese professionele opleiding is op die opvoedkundige

vlak, maar as gevolg van kursusse vat ingesluit is in sy opleiding,

bv. kliniese sielkunde en voorligtingsielkunde, word hy allerweë as

TI deskundige op hierlie gebied, beskou.
/

Die skoolvoorligter is

prim6r nie geïnteresseeri in die organisatoriese en administratie, ...e

probleme van die skool nie, maer weloor die weLsyn van die indivi=

duele leerling (111,5). In die uitvoering van sy pligte sel hy

ondermeer ver-antwoorde Li.k gehou word vir die vervulling van die vole

gende funksies - wat net kortliks en in hooftrekke aangetoon word:

5.2.1.3.1 Voorligting aan individue (40,403) (16,168) (33,25) (111,6).

(i) Hulp aan individue om hul eie persoonlike bates,
tekortkominge en geleenthede te besef, en dus
te verstaan.

(ii) Hulp aan individue ombetekenisvolle persoonlike
ideale te orrtw i.kkel., en om planne te beraam ter
vervescn l i.kang van die ideole.
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(iii) Hulp aan indivi1u8 om opt os s i.ngs uit te werk vir
hulle pcrsooJ11ikc-, sosiale-, opvoodkundige- en
beroopsproblcme.

5.2,1.3.2 Ruln aen ondex·"..ysen:. (23,38) (16,264) (111,6-7).

(i) Hulp aan onicr',;ysf'rs om inlir':ting i.v.m. individuele
le0rlinbe, wat van waar.te in die beplanning en
toepassing van klaswerk kan wees, te bekom.

(ii) Hu].') aan onIerwyeer s in die uecruik ven toetse en
evolueringste(:,nieke.

(iii) Hulp aan ondarwyser s vat vir groepvoorligting
ver-antwocrde'l ak Gehou word,

(iv) Hulp aan onderVlysors om geskikte en doeltreffende
voorligtin[:smateriD.al vir die r:ebruik in vor-sk i.L«
lende klassituasies, te bekom.

(v) Die skoolvoorligter kw in medewerking met onder=
wyser'e probleme oplos vat in1ivi'luele leerlinge
mac;hê.

5.2.1.3.3 Byd.rae tot a Lrtemene s.koolpror:ram (44,127) (111,7).

(i) Omin ~ie beplanning en toepassing van sekere
akt iw'rt ei.t e leiding te gee.

(ii) Om aktief deel te neem aan die skool se kursus-
ontw ikke l Ingspr-ogram,

(iii) Omdoeltreffende geesteshigiëniese tegnieke en
prosed~res onder die skoolpersoneel se aendag te
bring.

(iv) Omdeel te neem en by te dra tot die skool se
in-diens opl.e id ingapr ogr-em in voorligting.

5.2.1.3.4 Omdie skool te help om ten nouste met die gemeenskap

saam te ",erk (16,261) (111,7-8).

(i) Omas skakel tussen die skool en the gemeenskap
op te tree, om s010encle gemeenskapsdienste en
hulpmi:.l1els vir leerlinge en onderwysers beskik::::
baar te kry.

(ii) Om onderhoude te voer met ouers rakende die pro::::
bleme van hul kinders.

(iii) Om die skoolprogrrun, veral die voorlir,tingsprogram
a!U1 gemeenskapsinstansies en belanghebhende in=
d iv i.due t e interpreteer.

Dio bibliotekaris.

Die bibliotekaris het ook 'n b~ie belangrike aandael in die
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voorligtin(;sprogI'e.ID van die skool (11,8). Hy is die por-soon wat

steeds aan Iag moet i3ee BAndie ver~a;r_olinf, ven inliGtingsbronne vat

bctrekking het op dio heLe voorljGtingsproscs.(45,127). Indicn

hierd.ie inligtinl)'s'0rOlme nie in di.e biblioteek, wat di e voorliei;er

vir homself in sy eie voorligtine;81okar..l opbou nie, pehou wor-dni.e,

moet dic bibliotekaris toesicn dat uanr in uie skool se biblioteek

so 'n afrieline aangebr mg word (44,196). Die bibliotekaris en

skool voorl igter moet steecls baie nou sanmwerk om die nodige boeke,

pamflette, tydskrifte, brosjures en ander betekenisvolle inlig=:

tingsbronne baak i.kbaar te hê. Hy moet ook koëper ae i.e en akt i.ewe

hulp aan onderwysers en voorligters as 'n taak beskou (45,127).

5.2.1.5 Die ouers.

Die rol van die ouers in die voorligtin~sprogram kan met

een ,",oorel aaamgevrrt Hard, nl. IIkooperasie" (111,8)

Both by nature~ right and by efficient functioning, parents
are partners vrith the school in bruidance (44, 197).

Aangesien die skoolvoorligtingsrliens vir hulle kinders claat' is,

dra hulle die verantwoordelikheid om inligting te verskaf wat vir

die voorl igt iu€;sperson",el bruikbaar en van waarde is, of kan wees

in ~ie hulp wat hulle kinders mag nodig hê. Ouers moet hulle

kinders aanmocdi.g om van hierdie dienste ecbruik te maak, en 'be=

hoort self ook van hieriie dienste gebruik te maak om IDecr van hul

eie kinders se potensialiteite on moontlikhede te wete te kom

(111,8) (50,13).

Dit is ook deel van die ouers se verantwoordelikheid om

hulsef te vergewis van watt er dienste beskikbaar is, en hoe hulle

dit ten beste kan gebruik. Ouers kan selfs ondersoek instel

na hul eie huislike Lewe, om so vas te stelof hul kindcr a by die

huis 'n opvoeding ontvang wat 'lie kánde ra in staat s81 stelom 'n

sin vir waar tes te ontwikkcl, vrat in ooreenstemmin~ met die eise
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van die sflnelC\.,rinr, sal, woos. Houd mge vrat by die huis cnt\!ikkel en

,vat ver-band hou IT:&tself-diGsipline, 2.,.~n-.,raar,lingvan veranhlOordct:>

likheid, vcrming VC,Jl die recte le'vJEmshourlinC, self-verbeterinG en

die gebruik van eie pot.ens i.e.Li t oLt e vorm integrale dele van die

leerling se optred.es en is sterk tlctcl'min3Ilte in hulle toekomstige

Levens (Ul,8).

5.2.1.6 Die loerlins •

.As al die genoemde persone hul individuele, asook hul ge'='

samentlike funksies noukcur i.g en met toewyding vervul, bly daar nog

die belangrikste persoon oor nl. (lie leerling (Ul,S). Geen

skoolvoorliBting kon suksesvol en bc;tekenisvol wees, mits die same=

moet van die meer talentvolle leerl inge afgesonder of t.:;eskei word

nie (45,142). Die leerling sal gou aanvoel of voorligitng met

erns, eerlikheid en toe'Y!yding deur die betrokke skool en skoolpere

soneel aangebied word.

Die mate waar-toe die deelname van die leerlinge verkry
>

word, S8~ dus baie af'hang van die a'Lgcmene same\>lerking tussen die

hele skoolpersoneel. Onder 8een omstandighede mag 'n lid van die

personeel met ramagt mg venrys na di,e werk van die skoolvoorligter

nie.

Die leerling het 'n verantwoordelikheid teenoor homself om

homself te ken, sy doelstell inge, sy aspirasies en sy potensialiteite,

te weet (111,S). Hy het die verantwoordelikheid om die dienste

van sy onder'Yrysers, voorligtinespersoneel en andere wat daartoe in

staat is om hom te kan help, te gebruik, sodat hy in harmonie met sy

potensialiteite kan ont,·liklcel. (44, 34S). Hy het 'n verantwoordelik=

heid om meer en meer self-gerig te "ford, en hy het bo alles'n ver=

antwoordelikheid om die f,emeenskap te verryk, deur die volle vcr=

wesenlikincr van sy moontlikhede (29,13).

Uit die aandoe.l wat elkeen op d.ie personeel het, blyk
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dit dus baie duinelik .lat skoolvoorligting n Ie d.ie taak en vor anb»

....!oordelikheid van slego een per-soon, lil, d.ie skoclvoorlLrter, is

nic. OnJ dus 'TI al gemene oorsig VIID die skoolvoorl igting8pcrsoneel

te kry, kan dit deur Fig. 5.1 (bladsy 1)8) verduidelik vord. In

hierdie spanwer-k doen elkeen mee, help, maak, versterk, vertrou,

ondersteun en vul mekaex ~1n. .nlJlal deel in die bcpl anndng, die

uitvoering en bereiking van die doêl.

In hierdie hoofstuk is die belangrikheid, noodsC8klikheid

en omvang ven skool voorliet;ing bespreek in die veranderde Levrens ome

at andIghede , met spesiale verwys ing na toestande in Europese lande.

Die omvang en kodpe rat Iewe aspek wor-d aange t oon, en die or'gan i sas Ie

van skoolvoorligting in die skool en in die gemeenskap, asook die

sarneverkfng V8.l1 die belangrikste sleutelfigure om die program te
I

laat vlot.

In elie volgende hoofstuk word die opstelling van 'n

skool voorl igtingsprogram vol] edie; bespreek.
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individu (insluitende diag=
ililtwikkeling nose deur spesialis=

te)
Eul.p OE aanpaa=
sinG te ver-be= VoorsieninG van ge=

differensieerde
leermetodes (leer:
plan)

Inlietiné; en oriën=
tasie

Plasing

Opvol'ging

Onderhoudvoering
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ter

1nl iet ing-ver=
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studie

Individuele- en groeps Ondervinding deur
onderhoude ondersoek

teurs
Rer::ediëleinstruk= Die wêr-eLd van werk

Sielkundiges

ters
Dokters en PsiCia= Gemeenskapsorganisa=

sies en klinieke

Toetsing
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Kl aekazner> onderv md ing

Dramatisering

Onderhoud

Remediële tegnieke

Terapeutiese tegnieke
deur spesialiste

...,.
'-"l
to



li 0 0 F S TUK VI

i'
I

DIF OrSTEJ,I',IiJG VAn 'N SKOOLVOORLTGTINGSPROGR 1\1.]

6.1 Tradisionele benader-mg in. die opstell ing van 'n skoot»

voor1iBtingsprogram.

6.1.1 Inleiding.

6.1. 2

6.1. 3

Omdie proeram op te stel.

Die belangrikste funksies van die skool.voor-Lfgt ingapro»

gram.

6.1. 3.1 Hat 1eerlLl'lgpersonoe1diens is.

6.1.).2 Sielkundige diens.

6.1.3.3 Skool sosiale diens.

6w 1.3.4 Gesondheidsdiens.

6.1-305 Pl as ingsd iens ,
,

6.1.3.6 Navorsingsdiens.

6.1.3.7 B~loningsdiens.

6.1. 3. 8, Voorl iGtingsdiens.

6.2 Die nuwe benadering in die opstelling van 'n skoolvoor=

ligtingsprogram.

6.2.1 Inleiding.

6.2.2 Sisteem-benadering en ondersoek.

6.2.2.1 Sisteem-projekte.

6.2.2.2 The S.D.C. vocatiohal counseling system autocoun.

6.2.2.3 Information system for vocational decisions.

6.2.2.4 The I.B.H. guidance counseling support system.

6.2.3 . Die ontwerp-proses.

6.2.4 TIHodel vir die ontwikke l ing van 'n program.

6.3 Samevatting.
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DIE OPSTELLIllG V;,H 'lT SJ(OOJ.,VOORi,IG'l'INGSPROCr":J1

6.1 TRASISIOlIELB BENADERING IN DIE OPSTELLIHG VAN .tU

SKOOLvoonLICTIHGSPROGl1AH (1) •

6.1.1 Inleidinp.".

Skool voorl iet in; rspro(:ra.r:u'"Jehet nanat e die behoefte vermeer=

der het, voortgegaM cm te tToei en ontwikkel en so meer en meer ger:

vest iC c;erE'.ak. Neeste van 'lie outoriteite is V8.l1 mening dat rlie

rol van elke lid vnn iie skoolvoorligtingsplan duideliker omskryf

moet word. Reed en Stefflre (105,160) beveel e~ dat die voorlig=

tingspcrsoneel ~eko!'!lbineer moet word tot een diens onder een d ias i«

pline. Aan hierlie rigting is egter, tot en met 1963, nie veel uan=

da"o:gee:ee nie, maar daarna wel , en die nuwe benader ing word beskou

veling sluit onder ander-e in dat die personeel as 'n groep 'n Gesarnentc::

like doel sal hê en ook as groep sal inskakel bJr die opvoedkundage

departemente en arlministrateurs om die unieke bydrae van die skool=

voorligtingsparsoneeldiens tot 1ie totale opvoedkundiGe program te

voeg (105,161).

Ondersoek en evaluering t.o.v. die program, en die onder:

soek,as 'n integrale deel van die program moet beklemtoon word in die

nuwe benadering t. o. v , die opstel van 'n progr-ara (88,141).

Die benadering by die opstel van die program moet versigtig

hanteer wor-d, Die sorgvuld.ige bestudering van -::lie skool, die per=

soneel en die leerline:e, om uit hulle probleme te leer en te verstaan

wat hulle posisie is, is belangrik, voordat 'n aanvang geneem word met

die proGram self (2,162). Die werk kan nie alleen in die lig van

die funksie van die program aaneepak Hord, nie, omdat die funksie

juis gebaseer is op die begrip van die individu. Die program moet

filosofies, sowel as doelgerie aaamgeat e'l wor-d (16,249).

(1) Skoolvoorligtingsprogram - ook gebruik as program.
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Elke progr-amhet jn dié opsig 'n unieke SaD9ste] linr:, en rlit blyk

uit on lervind.inc V2l1 di.c verlede, en met (Ue oog op Lookomat i[';e

bopl onntng, dat met 811~G opat eLl mg van 'n nuwe program, nuwe funksies

vervul noet word (27,187). Skoolvoorli[i;inr?: moot in d.ie uitvoering

be i.de loierskc.p en so.mevrerkinc bevat (LA, 182). Otto beskryf dit

ba.i.e volledig as hy sê:

Every worthy undertaking, if it is to be carried forward
effectively, requires a scheme of operations (54,237).

Een van die eerste dinge wat 'n leier dan Gewoonlik doen, is om 'n

plan VRn aksie op te stelom sy doel te bereik. As die leierskap,

vo'l gens bogenoemde skrywer , binne die derro.kratiese beginsels fungeer,

sal die planne orrtwakkel in aamewer'kang met ander persone 'vat ook

hierby betrek word , Die eindresul taat sal dan vlees - 'n organisasie

waarin elke persoon sy eie verantwoordelikhede het on ook verantwoorde=

lik is aan die geheel (27,273).

Die pleid.ooi vir 'n georganiseerde progr-am, "mt gespesin.=

liseerd.e dienste insluit, is, soos DownL~g(16,248) dit sien, geba=

seer op drie veronderstelJ.inr,-e, nl. (1) Die kwaliteit van die

dienste is afhanklik V8J1 die orGanisasie; (2) Doeltreffendheid in

6.1. 2 Om die pror-reJil op te stel.

die gebruik van tyd, bronne en personeel om essensiele akt iw.i.t e i't e
/

aR~ leerlinge te verskaf, kan beter benut, en verbeter word; (3)

Die ondervinding deur leerlinge opge10en; hulle benadering t.o.v.

hulle probleme en inligting aan hulle verskaf; hul verhouding met

die voor-L'igt ar sal van betekenisvolle waarcle wees.

Hierdie feito moet deur die personeel verstaan en aanvaar

wor-d;

Volgens Ericlcson en Smith (20,21) is dit 'n moeilike taak

om die skoolvoorligtingsprogram nie te oorbey~emtoon nie. Die

Skoo.Ladmirri.at.r'a't euz-, wat met die opstel van die pr ogr-am te doen het,
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moet die nodige ~nde~vjnding hê. Hy moet versigtig beplan en besef

dat hy die sleutelfiguur in die beplanning is, omdat verdere orrtwi.k>

keling en administranie sal e£hang van die doeltreffendheid van die

opstelling. 'n Goed georganiseerde program is meer ekonomies in toe=

passing en meer vrugbaar as 'n swak beplande program (16,249). Om

die program dus so op te stel dat dit aan al die vereistes sal vol=

doen, het Lee en Pallone (44,182-184) twee en dertig basiese begin=

aels neergelê waaraan 'n effektiewe program moet voldoen.

Gutsch en Alcorn (27,188) se aanbevelings is net die kern=

gedagtes vrat gebruik wor-d by die opstel van 'n program, en is as volg!

(i) Enige diens het die leierskap van 'n administrateur
nodig.

(ii) Die sukses van d.Le program hang af van die par aab»
heid van die personeel~

(iii) Die motiewe moet duidelik gestel wees ,

(iv) Die ontwikkeling van die diens moet geskied met
die in ag neming van die skool se karakter en'
ornstandighede.

(v) Die diens moet ontwikkel word in harmonie met die
hele opvoedkundige program van die skool.

(vi) Die program moet voors iening maak vir genoegsame
tyd vir onderhoude.

(vii) Die program moet koordineer met die skool, huis
en gemeenskap.

(viii) Die program moet voorsiening maak vir bykomstige
dienste soos plasing, opvolgingstoetse, daar~
stelling van beroeps- en opleidingsinligting.

Sommige van die dienste sal mekaar oorvleuel, maar volgens

Downing (16,250) beklemtoon dit net veer'eens die belangrikheid van

die dienste. Elke skool moet in staat wees om die basiese beginsels

en dienste benodig, in die program te betrek, om sodoende in die

nodige behoeftes te voorsien.

Die volgende diagram illustreer di~ program waar die

administrateur veranhroordelik is. 'Vir elie beleid.
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- - - - ï
I
I

Adviserende
voorl igt ing-komi tce
(opsioneel)

Leerl illf'e

(27,191) en (60,33).

adJninistrat iewe
ver"rantskap

Kooperatiewe
V8l'1.fantskap

Die volgende illustreer weer TI program waar die komitee

van fnkulteitlede verantwoordelik is vir die beleid. Dit kan in

beide primêre- en sekondêre skole gebruik word:

Leerl inge

(27,192) en (60,36).

administrat iewe
vervant skap
Kcëper-at Lewe
verwantskap

Die belangrikste funksies van die skoolvoorligtingsprograU4

Die belangrikste beginsels, wat volgens Erickson (18,

4-5) in die program ingesluit moet wees, is as volg:

deur die skoolvoorligter vervul moet word. Dit sluit onder andere

(i) 'nDeeglike studie van die individu.

(ii) Voorsiening van bekwame onderhoude.

(iii) Voorsiening van 'n inligtingsdiens.

(iv) Voorsien plasing en opvolgingsdiens.

Cv) Voorsien diens aan die personeel,

(Vi) Voorsienin~ vir studie-navorsings-aktiwiteite.

(vii) Koërdineer skool, huis en gemeenskapsinvloede.

Uit hierdie beginsels ontstaan daar die aktiwiteite wat
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die velgende in:

(i) Buiteskoolse aktiwiteite.

(ii) Oriëntc..sie aktivliteite.

(iii) }-!eerkennis opdoen van leer1ine;e.

(iv) Voors Lcn inl igi; ingsd iens •

(v) Onderhoud.

(vi) Hulp aa~ onderwysers.

(vii) Plasing.

(viii) Hulp aan leerlinge om te beplan.

( tx) Opvolging.

(x) Samevrerking met huis en gemeenskap.

(xi) Ondersoek en studie. (18,7) •

Om al hierdie beginsels in 'n program :in te werk en te

verstaan, kan daar weereens van ~1 eenvoudige diagram gebruik gemaak

wor-d , Die skema stel die organisasie van TI program in die sekonc

dêre skool voor:

PRINSIPAAL

1. Besoekende onderwyser
2. Skoolverpleegster
3. Bibliotekaris
4. Bevcekende hoof
5. Gemeenskapsdiens
6. Ouers
7. Ander

HOOJi'VOORLIGTER OF
DIR1!;KTEURVOORLIGTER

VOORLIGTING
KOl'1ITEE

6.1. 3.1 Hat leer1ing-personeeldiens is.

~ecn skoolvoorligtingsprogram kan TI sukses wees as al die

(18,179) .

personeellede nie daaraan deelneem nie. Die klasonderwyser het ook

n spesiale plek in die program om dit meer doeltreffend te maak.

A guidane-organized school system oi necessity involves
school people of every effort (44,184).
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Die mees-be {;espesia1iseerde d Ienat e wor-d gelewer deur persone wat

meel' as een skool besoek. Administratief is hullo dus ver-arrtwoor=

delik aan die skool, of aan die organisasie as 'n geheel, maar nie

aan die skoolhoof nie. Dit is 'n logiese r~'evolgtrekking van Lee en

Pallone (44,187), WMt die hoof besit nie die nodige deskundige ken""

nis om hom uit tG spreek oor hul wez-kaaamhede nie. \.Janneer'n kin=

dervoorliger-klinikus optree, sal dit sy verantwoordelikheid wees om

aan die skoolhoof te rapporteer i.v.m. die sekere leerling. Hier=

die patroon of ond.erlinge verhouding tussen die verskillende verant=

woordel ike persone moet in ag geneem word by die opstel van die proe

gram.

In die vorige afdeling is die koopera.tiewe aspek van die

personeel reeds bespreek, maar die spesiale dienste verg nog aandag.

Die spesiale dienste sluit onder andere die volgende in:

Sielkundige diens.

Die diens omvat diagnose van leerprobleme en ander wanaan=

passingsprobleme; behandeling van die individu of (?:roepe; en

in-diens opvoeding; konsultasie op sielkundige vlak (58,14).

6.1. 3.3 Skool sosiale diens.

Dit het te doen met ~anpassingsprobleme van die kinders

en die samewerking van die skool en huis, sowel as die skool en ge=

meenskap. Dit is hulle taak om hierdie probleme op te los.

6.1.3.4 Gesondheidsdiens.

Dit is in sommige gebiede as 'n diens ingesluit. Die

soort diens is meer ingestelop voorkoming en gesondheid, as op gee:

nes ing, Die diens kan ook die werk van kindervoorligtingklinieke

insluit, wat bygestaan word deur 'n psigiater en sosiale werkers.

Die skoolverpleegster skakelook by die diens in (58,42).

Plasingsdiens.

Dit is 'n omgev.ingsdiens en word meestal in 'n groot skool

en groot eemeenskappe gevind. Die diens help om die 10erling in
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die re~e werk te plaas (58,14).

Navorsingsdiens.

Dit sluit evaluering en toetsing in. Navorsingspesielisc

te moet ook dieselfde opleidi2~I~::onder-gaan as die sielkundige en

voorligters. Die diens is nouer verbonde aan die administratiewe

en is ook veranhloordelik vir die evaluering. Hierby is ook ingeQ

sluit beplanning en kodr-dIn aaLe van toetsprograrnme, asook die navor=

sing en evaluering van toetsprogramme (60,246-247).

J3ywoningsd iens.

Dit mag ingeskakel word as 'n aparte par sonee Ldaena ell

sluit nou aan by die adroblistratiewe funksie, waar dit beplannlllg

insluit. Die d~Jfkrag en voorkomings8?pek isook deel van die

sosiale-werker se diens (58,14).

Voorlig"tingsdiens.

])it is die personeeldiens "lat beplan en administreer op

individuele skoolvlak, o.lhoewel die diens deur die administrateurs

gestimuleer word, is dit ook in noue samewerkin~ met die administrBP

teurs (58,15). Die diens is gewoonlik vyfledig en strek vanaf die

kindertuin-periode tot by die hoogste klas. Oor hierdie o.fdeling

is reeds voll.edige'besonderhed.e gegee, vgl. beginsels van skoolvoor=,

ligting 3.3 •

Al hierdie dienste vorm deel van die organisatoriese pSP

troon en moet in berekening gebring Hord by die ontwerp van die

program. Lee en Pallone (44,185) gee die jongste uiteensetting

van die totale organisasie van die voorligtingsprogram in 'n kompre=

hensiewe sisteem. Hierin wor-d al die komponente duidel ik uitcen=

gesit. Sien Fig. 6.1 bladsy 147.

Die verhouding van skoolvoorligtingkenmerke of -eienskap:

pe tot die komponente van die skoolvoorligtingsfunksie word deur

Hutson (33,751) volledig uiteengesit. Al die beginsels wat in

aanmerking geneem noe t word in die opstel van 'n pror,ram is
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in ~ie werkstuk tot dusvor bespreek, sommige meer volledig as under.

Elkeen pas in die logiese plan vrat saam met die al.gomone doelstellings

'Il harmonieuse eenheid vorm. Enkel eienskappe benadcc I nie die f'unk«

sie van voorligting nie, want elke eienskap is gebaseer op een of

meer van die komponente van skoolvoorligting. Om hierdie ingewik=

kelde struktuur van die totale verwant skap, en die la-ag van elkeen

afsonderlik aan te dui, het Hutson (33,751) 'n diagram opgestel. Dit

is slegs 'n aanduiding van sy siening en volgens die skrywer moet eie

oordeel in die beoordeling v~~ die skets gebruik word. Die doel

met die voorstelling is om die verwantsk~p van die een tot die ander

te toets en te bespr0ek - sien Fig. 6,2 bladsy 149.

6.2 DIE NUVlB BENA"DERING IN DIE OPSTELLING VAN IN SKOOL."

VOORLIGTINGSPROGRAM.

6.2.1 1nl eidinr;.

In die uitgawe van "Review of Educational Research, April

196911, meld Cooleyen Hummel (82,251) dat dit die eerste artikel is

wat oor die onderwerp "sisteem-benadering in voorligting", ·verskyn.

Op hierdie nuwe terrein word daar nog probleme ondervind met terme,

definisies en gagewens vrat ingesamel werd om die ontwikkeling van

die ~isteem-benadering te vervolmaak.

Die heel eerste probleem is die van 'n definisie, wat as

volg s&umgestel is:

A system approach is a method for analyzing and realizing the
values, goals or policies of a human enterprise (82,251).

'Il Verdere, of latere, definisie is die van Hosford en

Ryan :

••• the structure of organization of an orderly whole, clearly
showana the interrelations of the parts to each other and
the whcLe itself (91,222).

Die sisteem-metode maak die struktuur en organisasie van
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die orde-like geheel duidelik deur die veruant.skap van die -rerskil1011'-'

de dele tot mekaar , en tot die geheel, aan te toon (82,251). \'lat

egter die belangrikste van die konponont e is, is die verwant skep tot

mekaar en die uit\o!erkingvat dit op die geheel het (91,2'22).

In die ontwákke'ling van 'lie si.at eam-benader i.ng is daar

ten m inat e drie stappes wat gevolg moet i"ord, teenwoordig:

(i) Translate the broad aims of the enterprise into objectives
which are explicit and operational.

(ii) Design the procedures \-Thichare intended to accomplish
these objectives, identify the relevant variables which the
procedures are intended to order or change, and construct
a model vhach suggests a priori and consequent relationships
among the identified variables.

(iii) Implement the model and evaluate the results of the
innovation in terms of the operationally stated objectives
(82,252) •

Die sisteem-model sluit dus sekere stellin{:'soor die dele soos

prosedures, inligting benodig, en die ",erksaamhede van elke ondere

afdeling in. Die evaluering is hier nie net beperk tot 'n oordeel

in waarde van wat gedoen is nie, maar voorsien ook die terugvoer

(feedback) van waardevolle inligting om die oorspronklike dele en

prosedures te verbeter (82,252). Miller (99,213) wys daarop dat

in dje inligting-sisteem wat doeltreffend is, van die verbruiker

verwag wor-d om inligting terug te 8'ee, of die sisteem suksesvol

was al dan nie. Henige sisteem het al misluk omdat hierdie inlig::

ting nie verstrek is nie. Dit is die v.oorligter se taak, om by

die leerling uit te vind deur sy reaksies en suggesties te beskou,

en dit aan die sisteem-ontwerpers oor te dra. Hierdeur verkry die

sisteem 'n kubernetiesex karakter; die model bly verander a.g.v.

inligting verkry deur sy implimentering (82,251).

Die Amerikaanse wet.enskaplLke Norbert \'Jienergebruik eerste die

term okubernetikao of bGheGrtegniek. Dit is afgelei van die Griekse

woord okubernetike", wat die kuns of tegniek van beheer beteken.

(Ken~is - Die Eerste Afrikaanse Ensiklopedie in Kleur, Deel 57

Kennis Uitgewers Bpk. Kaapstad 1971).
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Oewoon'li.k sluit die sisteem die gebruik van masj i.ene

in deur die Hel:leurdnvo-te koord:Lnf',sie ven mensl ike optrede en die

\-/erking van die masjiene. Dit is die terrein von d i,e "tegnologie"

wat voorligtinc in hierdie dekade ook beinvloed.

An emereL~g b~idancc tcc~~ology provides opportunities for
us to realize in nC"1ways the old poals "le st'r ived for, and
to accomplish Goals previously thought unattainable (188,175).

Tegnologie moet eGter in die sosiale stelsel, waarin dit

gebruik ga.an word, aanvaar wcr d, Dit is meer as net die vraag oor

hoe om die masjien te ontwerp, dit gaan oor hoe om dit te gebruik,

en hoe die tegnologie die uiteindelike doelstellinge beïnvloed

(118,176).

Een van die take van sisteem-analise is om te bepaal

watter werk die beste deur die mens, of deur die masjien, gedoen

sal word. Die rekenoutomaat word in elk geval die ID88ste gebruik

(82,251) • Die jnsluiting van die masjien, en dus tegnologie, op

die voorligtingsterrein, verg 'n meer noukeurige ontleding en dui>

delike definisie van programopstelling. Super, soos aangehaal

deur Cooleyen Hummel (82,251), meen dat selfs die funksie van die

voorligter sel verander met die gebruik van die rekenoutomaat.

Miller (99,217) bewear dat die voorligter op die huidige stadium

oorlaai is met werk, en nie die nodige aandag en inligting aan

leerlinge doeltreffend kan gee nie, Deur die verskillende proe

jekte, wet nog ontwer-p word, en op bladsy 152 bespreek word, sal

die taak van die voorligter heelwat verlig word.

6.2.2 Sisteem-benadering en ondersoek.

Die sisteem-benadering sluit ook die gebruik van weten>:::

skaplike metodes in om meganiese probleme in die ontwikkeling van

praktiese programme uit te skakel. Die tradisionele verskille

tussen ondersoek en ontwikkeling by die opstel van n program

is besig om te verdwyn, omdat daar gevind is dat dit die verbetering
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of vernuvling· van die voorligtingspraktyk strem (82,253).

Die 8iste~m-bena.clering verskil ook van tradisionele on=

dersoek omdat dit 'n gesamentlike eparrpogting is. Gepubliseerde wer-ke

von enkel inge wat· navors ing i.v.m. voorligting gedoen het, het

weinig of geen invloed op die ontwikkeling van voorligting gehad l-<-u;__

(82,253). Ond.ersoek en ontwikkeling sal nou vinnig vorder a.g.v.

die kooper at Lewe aamewer-kirig van verskeie instansies op die gebied

van voorligtingsprojekte.

Die begr-Lp Itsisteem'1 is gebaseer op die orde en afhanklik=

heid van die voorligtingfunksies van mekaar. Die benadering om

hierdie funksies te organis'3er en saam te voeg tot rangorde, is

die sg. s:isteem-benadering. Omdit te kan doen, is dit noodsaaklik

om te besluit in watter orde die rangskikking van die fur~sies moet

geskied. Elke sisteem wat so ontwerp word, kan herlei word as 'n

sub-sisteem van 'n groter sisteem (1,253). 'n Onbepaalde aantal

voorligtingsprosedures kan gesistematiseer en eebruik wor-d in die

proses om inligting aan 'n leerling te voorsien vir self -waardebepa«

ling. Al die funksies aan 'n opvoedkundige inrigting kan gekoordi~

neer wor-d in een sisteem, wat leerling-geori~nteerd is, of ·enige

ander aspek beklemtoon. So 'n logiese voorligtingsprogram kan ook

verbind word met ander sub-sistemé om 'n opvoedkundige sisteem te

vorm (82,253).

6"2.2.1 Sisteem-projekte.

Drie projekte, soos aangedui deur Cooleyen Hummel (82,

254-257) word kortliks beskryf. Elke projek het te doen met Loop=

baanvoorligting en sluit die gebruik van die rekenoutomaat in.

6.2.2.2 "The S.D.C. vocational <?ounsel:ip.g system ~~.

Die sisteem is daar-op gebaseer om sekere inl igting te

outomatiseer deur dia gebruik van masjiene vat dan van die voorligter

sekere funksies oorneem. Die sisteem voorsien beroeps- en opvoed""

kundige inligtinf,' aan leerlinge wat onmiddellik die gevraagde



inl igt ing- ont-vnng. Die voorligter kan ook spesiale pr-ogr-amme met

sekere data 'Vir individuele leerlinge opstel.

"Information System F~r Vocational Decisions. ti

Dit is die mees anb i.s.ieuse stelsel wat nog in voorligting

ontwikkel is. Dit is gedoen deur die Harvard Universiteit, ond8r

leiding van Tiedeman en sy kollegas. 'n GeweLdi.ge hoeveelheid tog-

niese gegewens en inlif,i;ing is vcrwerk tot data. Die jaarlikse vere

slae van 1967 en 1968 blyk die mees gevorderdste en bruikbe..arste te

weer vir die I.S.V.D. Die ontwerpers som die karakter van die

~.S.V.D. as volg op:

Die hoofdoel van die 1.S.V.D. is om beroepskeuse te verbe=

ter deur die gebruik van die rekenoutomaat-voorligting-sisteem.

Die program word so opgestel dat die leerling gegewens oor homself

kan verwerk tot data, betreffende opvoeding, opleid,ing en werk. In

die proses wer-d inligting verkry waarvolgens hy sy toekomstige Loop=

baan kan bepaal.

The entire program limes person, computer, ru1d teacher or
couselor in such a "Taythat the student can conduct a
dialogue ,,6th the computor while the counselor assists jn

interpreting and evaluating the results of the dialogue
( 82,256).

"The I.r·tB. Guidance Counseling Support System. II

Hierdie sisteem is gelei deur die teorie van Super en

is opgestel om die beroepsgereedheid van die leerling vas te stel,

deur die leerling te help met sekere truce waarmee hy in latere jare

in sy beroep te doen sal kry. Dit is van hulp op die vlg. terrei;

ne:

1. Dit rus die leerling toe met ondervinding van 'n seke=

re beroep en vermeerder ook sy kennis en persoonlike beroepspoten~

sialiteit.

2. Dit gee inligting oor plaaslike dienste en beroepsop~

leiding-moontlikhede op sekere gebiede waar in die leerling belang

stel.
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3. Dit help hom om navor-e ing te doen .oor die lecrplan-

inhoud en \...erkpotensiaal se gemeenskaplike komponente.

4. Dit help hom in sy soeke na naskoolse-opleiding

wat by sy behoeftes sal pas , asook persoonlike inligting en Loop=

baandoel st ell ings.

Daar is nog vele ander projekte waarop sekere instansies

navorsing doen. Sekere dele van die yoorligcines:i.steem, veral

die waar die rekenoutomaat vir beroepsvoorligting ontwikkel is, is

onlangs eers gebruik in die sisteem-benadering. Die voorligting-

sisteem het nog al tyd bestaan, maar "lord. nou eers na re~e benut.

As al die voo rl igt ingfunksies saamgevoeg word, word dit

duidelik, dat wat vir die een TI stelsel is, vir die ander TI sub-

stelsel is. eooley (82,259) se argument is dat die voorligting-

sisteem as deel van die totale opvoedkundige-sisteem beskou moet

word, wat op sigself verander a.g.v. n1.1\<I'9opvoedkundige tegnologie.

Funksies van die voorligting-sisteem soos geestelike doelstellinge;

analise en sll1tese; terugvoer en konstruksiekaart (flowchaxting)

word deur Hosford en Ryan (91,222) as belangrik beskou.

wers sit dan ook In onder-houd- en voorligting-sisteem se model

volledig uiteen en bespreek dit as volg:

fungeer, beskryf. In Onderhoud- en voorligtings-program eis In ver=

Die ontwerp proses.

vlanneer In sisteem vir onde+houd- en voorligtings-program

ontwer-p word, is die eerste stap om In model van so In sisteem te

konstrueer. In die model wor-d die onderl inge verhoudinge in die

sistee~ en tussen die sisteem en die omgewine waarin dit gaan

bindin~ van personeelfasiliteite, bronne en leerlinge. Die

ontwerp van die sisteem neem In aanvang met die konstruering van

In konstruks iekaart- (f1owchart) model, waar in voors iening gemaak

word vir die grafiese voorstelling van die metodes vaar-an bg. ele ...

mente saamgebring word en waarin onderlinge varwant skappe aange»
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toon ,..ord , Inspeksie van hierdie model, behoort die swak- en

sterk punte aan te dui, asook die mislukkings en noodsaakli~~eid

vir her-ontwer-p, Inspeksie van die konstruksickaart-model salook

verder die graad va~ sukses Dl die sisteem; verenigbaarheid tussen

sisteem en omgewi.ngj on die graad va...n vzan-cor i.errtas Le , aandui.

Die proses in die ontve.rp van 'n konstruksieknart-model

word grafies voorgestel in Fig. 6.3 wat ses stappe in die proses

van ontwerp van die model aandu i,
----~

Sbud i,evan wer kl fke
omgew ing om behoef'»
tes vas te stel.

Stelling van die pro~ Definieer die doel~
bleem sodat die opge= 8tellings en proble=
los kan word om in die me
behoefte te voorsien

Probeer en samevat=
tende oplossings

Proses inligting om
'n samevattende op::::
lossing te bekom[

meting en evalue=
ring resultaat

4!----

Fig. 6.3 Proses om 'n konstruksiekaart-model te ontwer_£, (91,224).

Die ontwer-p begin met 'n noukeurige ondersoek van die

werkl ike omgewing. In die skoolsi~uasie sal dit die bestudering

van sosiale-, ekonomiese- en kulturele faktore, asook die versitY

tige ocrweginga van inligting aangaande die leerlinge-getalle ine

,sluit. Die studie van hierdie Ylerklikheidsomgewing behoort as

resultaat die noodsaaklikheid van onderhoude en voorligting aan te

dui, asook die teenstrydighede wat bestaan tussen beplanning en

die uiteindelike doel wat bereik word. Dit kan die geval wees dat

die skoolprogram beoog om leerlinge te gradeer tot 'n sosiale pro=

duktiewe rol, bv. suksesvolle beroepslewe; verdere opleiding;

of militêre diensplig, maar instede hiervan wor-d 'n groot persenta=

sie werkloos, beland in die hof, of onder welsyns-toesig.

Dia volgende stap in die proses is om die probleme te

identifiseer en op te los as die onderskeie behoeftes saamgevoeg

is. Dit kan die geval, "lees waar 'n leerling voorligting moet ont=

vang om in 'n korrekte skoolsituasie geplaas te word, waar hy
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gehelp kan wor-d om In beroepskeuse te kan cloon, en sodoende V"J'oeei;y""'

dige skool ver-l at mg verhoed. Identifikaaie van die probleem vrord

bereik deur analise Vffil die probleem. Dit sluit in (a) die identi~

fisering van alle pr-obl.eome.Lement.ej (b) ora die verhouding tussen die

elemente vas te stel; (c) di.e sk.eidinc van die elemente in ver-sk i.L»

lende dele om die individuele komponente te bestudeer; (d) om manie=

re vir 'n oplossing aan te dui. As 'n resul t&'},t van probleemanalise

behoort dit moontlik te Hees om di.e doel wat bereik moet word, te be=

paal in 'n poging om die probleem te identifiseer in die tHeede stap ,
en om doclstelJ inga te herlei tot gcestesdoeJ stellinge (behavioral

objects). Die vasstelling van die doelstellings en probleme is

die derde stap in die proses.

Die vierde stap in die proses is die ontwfkke l ing van die

neming van die inligting oor die leerlinge saam met inligting van die

sosiale- en geeat eswet enskappe , Deur- gebruik te maak van die inlig=

ting kan 'n plan opgestel word deur (a) identifisering van die elemen=

te; (b) vasstelling van die verwantskappe, en (c) kombinering van

die elemente om 'n geheel integrale plan saam te stel.

Die ontwikkeling van die plan moet getoets ....rord, resultate

moet gemeet en gebruik wor-d, om die doel treffendheid van die plan

en die groei van die individu na die doel te evalueer. Die plan, of

model, is nou gereed vir implementerinco

6.2.4 'n Model vir die ontwikkeling van 'n prog!am.

Die sisteem-model wat op bladsy 157 aangebied word, is 'n

algemene model, die onhlikkeling van onderhoud- en voor-Lagt Ing-pr o»

grannne wat ooreenstem met die omgewing waarin dit sal fungeer, en

gekarakteriseer word deur sterk verwant ekappe tussen die komponente

en elemente van die program, en wat die voltooiing van die doel van

die program saamvat. Die model skets die orrtwikke Lang van 'n onder=

houd- en voorligting-sisteem soos van toepassing in die skool en
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word vir onderoud- en voorligting-sitl.l!1sies. In die verhalende

ver'lworngoVling, :L'(Jhabilita.c::icscntrur:Js, hospitale of ander' voor-Li.g=

tingsentrums. Van die alGemene model kan scor-t.ge lykes opgestel

beskryvmg van clie model-sisteom Le die nommers tussen hakki.cs,

bv. (1. 0), (2.0) ens. die aanvyacr-s en venrys na numeriese purrt e=

kode vir die be:::ondere sub-n i sbene in die konst.r ksiekaaxt-model

in Fig. 6.4 en 6.5.

Fig. 6.4 baakryf die totale sisteem vir die orrtw.i.kke l ting

van 'n voorligtingsprog.r'am. In fig. 6.5 word die sub-a i.at ceri

on-Cv!erp voorli&"tin~sprogra£l..J2..£0totipe (4.0), in besonderhede aange ...

dui. Aamrysings Hat in die vakk i.e s verskyn (studie van werklikheids:::

omgewin_g, _?Insk:r;y"d.ngvan diq_probleemsituasie, ens) identifiseer die

funksies van die sisteem. Pylroetes (--.) tussen die funksies be=

skryf die vlooi van aks i.o , inligting en doelstellinge onderling en

tUf:1.sen funksies, en beskryf ook die funksionele verwantskap. Die

simbool C!) staan vir terugvoering (feedback) en dui aan dat die

resultaat van een funksie teruggevoer word met die pylroete na 'Il

ander funksie, waar dit vee r as 'n prikkel anvcrk en 'n invloed uit".

oefen. Die model vir die ontvrikkeling van'nvoorligtingsprogram

sluit tien funksies in:

Studie van werklikheidsomgewing
Omakrywang van problecmsituasie
Vestiging van die projek
Orrtwer p van voorligtingspro::::
gram prototipe
Nama..k van 'n toetsprogram
prototipe
Toetsmodel
Voorstelling van sisteem
Werking van sisteem
Evaluering van sisteem
Eliminering van sisteen

Studie van die werklikheidsomgewing

(l.Ol STUDYREAL-LIFE ENVmOmw.
(2.0 DEFINE P110BLm-1SITUATION
(3.0 ESTABLISH PROJECT
(4.0) DESIGN COUSELING/CUIDANCE

PROGRAMPROTOTYPE
(5.0) SJ}IDLATETO TEST PROGRAM

PROTOTYPE
PILOT-TEST MODEL
INTRODUCESYSTEM
OPERATESYSTEM
EVALUATESYSTEt1
ELININATE SYSTEM

(6.0)
(7.0)
(8.0)
(9.0)

(10.0)

(1.0).

Die voorligtingsisteem fungeer nie doel treffend, as

afsonderlike dele buite die Herklikheidsomgewing, waarvan dit 'n

deel is fungeer nie. In (1.0) val die klem op hierdie wer-kl.Ik=

he idaomgevf.ng, In (1.1), (1.2), (1.3) en (1.4) word sommige
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dinamiese voorwaardea, wat saam die- werkl ikhcidfJOlIlgowing u i.tmaak,

oorweeg_ Die insluiting van hierdie sosiaJe-, kul ture1e-, eko=

nomiese- en politieke f akt or c as d inamá.ese voorwaardas in d i.e

omgewing, dr-a 'n opdrag aan (1.5) om bewus te ,~ees van dié waar=

destrulduur in die onmidd.e11ike en toekomstige doel van die totale

opvoedkundige ondarnenring, vaar in die voorligtingsprogram moet

fungeer. Deur die oorvreging van hierdie "rerkJ.ikheidsfaktore kom

die behoeftes van -voorligting na vore (1.6). Dit is in die sub-

sisteem d.at die verband tussen voor-Ld.gt Ing en die veranderde omst an«

dighcde van die werklike] ewe, erken word.

Oms~g van die probleemsituêSie(2.0).

Hierdie funksie het die doelom die noodsaaklikheid

van voorligting, soos aangetoon in (1.6), te verduidelik. Die

algemene beskryvring van die probleemsituasie (2.1), word gevolg

deur die analise van die probleem (2.2). Analise sluit vreer in

identifisering van elemente (2.2.1), insluitende die proses-veran=

derlikhede, omgewings-verander 1 ikhede en ontwerp-vcrander 1 Lkhede ;

bepalende die verwantskappe tussen hierdie elemente (2.2.2); skei::

ding van die elemente (2.2.3); en die begrensing (2.2.4). Analise

van die probleem behoort te eindig in 'n keuse van optrede OlD die

,óplossing te bereik (2.3), of die situasie die vestiging van die

voorligtingsprogram regverdig (3.0), en of dit beter sal wees om

dit te laat, in welke geval die program-idee verwerp word (2.4).

Vestiging Val1 'n projek (3.0).

As aangeneem word dat daar voortgegaan moet word met 'n

voo~ligtingsprogram moet die IIparameter"X eers vasgestel wor d.,

Dit vee r vereis die vasstelling van die doel van die projek (3.1);

die vaostelling van die begrensing (3.2); die aktivering van 'n

Paroneter .. konstnnte hoeveelheid in onderhawige gevul noor

vlisselend in ve:r·sk:iJ.lendc gevalle.
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Om heldcr:'leid cm

duidelikheid te verkryoor die vasstelling van die hoofdoel, is van

die die uiterste bol ang, Dit aal, min waarde hê om 'n voorl if,i in~'St.::

program te loods, as die doeI van die pr-ogr-amvaag gede:finiE"E'r is.

As die einddoel dus nie duideLi.k is nie, sal, dit moeilik ween

om vas te stel wanneer, en of, die cioel ooit boreik is •

.Qnhlerp van ond.erhoud- en voorl ig}:in!2:£!:pro(?2_amproj;ot ipe (4· 0) •

Fig. 6.5 is 'n uitbreidinG van di.e voorligtingflprogram

prototipe (4.0), en 'n sub-sisteem in Fig. 6.4. In hierdie

funksie word drie take geïmplimenteer, nl, beraa.mde bronne (4.1);

studie oor leerlinggetalle (4.2) s en die veranderlike inligting uit

die ome;ewing (4.3). Beraamde bronne sluit in die ide~tifisering

van beskikbare personeel, tyd, finansies en fasiliteite. Die

beraming van die bronne, die bestudering van die leerlinggetalle

en die inligting aangaande die omgewing, lei tet die definisie van

alternatiewe strategie en bepaling van voorkeur (4.4). As die bron=

ne bepaal is, vereis dit soms dat die doel "Teer gedefinieer moet

wor-d, Dit word aangedui in Fig.6.4 se terugvoering (4.1) na (3.1).

Oor die algemeen gesien moet program-oplossings, soos

uiteengesit in (3.0), gedefinier3r word in terme van die onmiddellike

en die uiteindelike geestesdoelstellings; dit word bereik deur die

rol':'analise (4.5). Rol is slegs daardie optrede "lat nodig is

vir die doel treffende funksionering binne 'n sosiale groep; bv, ,

in die voorligtingsverband word aangeneem dat In persoon in staat

moet wees om sy self-geldingsdrang, ekonomiese bekwaamhede .en

maatskaplike verantwoordelikhede uit te oefen, en hy moet ook pro=

dukt i.ef in clie gemeenskap \<li~eS; asook 'n vaardigheidsbeslcrywing wat

behaal is in (4.6), as die resultaat van bg. gedragspatrone wat er=

ken word in rol-analise, behoort te eindig in 'n definisie van die

geestesdoelstellinge (4.6.2) van die voorligtingsprogram. Die

gedraGspatrone moet gestel word in terme van kennis, vaardigheid
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en bebm.amheid vat beno:Hg word vir vo'll.o hruikba8,rheid in dj e

gemeenskap. In teenstelling moet hulle ook aandui in besonder=

hedo, dit wat bereik is, aaook die presiese toestande waar in die

1eerl ing se gedrag aangetoon sal ,lOrd. Die pylroete van (4.5)

terug na (1. 0) dui aan dat die definisie van rol plaasvind in

verhouding tot die "18rklikheiclsomgcHing waar die leerling vandaan

kom en waarheen by sal terugkeer.

Die data wat reeds verkry is soos in (4.3), sluit ook

die verdere versameling van data in, analise en vertolking om

die rol-analise :in ooreenstemming met die ,rerklikheid te hou. Dit

hou ook die sisteem dinamies en maak dit moontlik om harmonie

tussen sisteem en omge\.ing te hou.
'I'oet sIng (4.7) van die ondervrerpgroep soos in (4.2) sal

án 'n mate bepaal tot vat ter doel'\o/it die leerl:inge besit t.o.y. die

onmiddellike en einddoelstellinge, soos beskryf :in die rol-def:ini=

sie (4.5), en met dié :inligt:ing as basis, kan die nodige he.rbe=

planning van die voorligt:ingsprogram plaas"rind (1.6). Dit is

van die uiterste belang dat standaardtoetse gebruik sal word om

geestesdoelstellinge te meet, teenoor die doel van die progr8n4

Die pr-ogram, wat veronderstel is om die leerl ing se gedrag

te verbeter, is saamgevat in (4.8). In die sub-sisteem is dit

nodig om die leerling se gedrag te analiseer (4.8.1), en om

hierdie. inligting in verband te bring met ondervinding, en

kennis opgedoen deur sielkunde, onderhoud-sielkunde en ontwik~

kelende sielkunde (4.8.2). Doelstellinge, inligting en optrede

wat interaksie tussen individue in die onderwerpgroep en die

voorligtingsproses verander, moet geidentifiseer wor-d en aaam=

gevat word :in 'n voorligtingsprogram (4.8.3). Hierdie plan

dien die doel van voorligting en konstruer:ing van bepaalde

onderrig- en voorligtings-eksperimente en omstandighede, asook

vir die ontwikkeling van voorligting eenhede. Hierdie plan



nat i.eve strategie in terme van onkoste en uitgawe. Die voorlig=:

word getoets teen die "Terklikheidsomgewing om optimum oordrag

van die onderhoud teenoor die werklikheid te verseker. Die plan

soos aangedui in (4..8. 3) eindi.g in die orrtw ikke L ing van bepaalde

voorligtingseenhode en reekse (4.8.4). Hierdie eenhede en reekse

sal deur IIharde"rare"en llsagtevrare" ondersteun worê , vlat geïdenti=

f i.seor, gc-evalueer, gesolekteer en gekombineer is vir doel tref:

fende voorligting. By die opstel van voorligting-eenhede word

die voorl igter ingesluit as een van die media-elemente, tesame

met ender masjiene, radio en televisie byvoegings. Die opstel

van voorligtings-eenhede sluit ook in die vergelyking van altere

tings-eenhede vervaardig die program. Elke reeks en eenheid,

asook die hele program, moet dan ge-evalueer word (4.8.5) en dan

verbeter word soos nodig~ Die gedurige evaluasie en hersiening

word aangedui deur die pylroete tussen. (4..8.3), (4..8.4) en

Nabootsing van toetsprogram prototipe (5.0).

Voordat die voorligtingsprogram geïmplimenteer word,

moet nabootsing of narnaak van die toetsprogram gedoen wor-d, of

deur 'n:rekenoutomaat, of deur mondelinge toetse, sodat die nodige

veranderinge aangeb:ring kan word voordat die program in werking

gestel word. Dit is nie onmoon.tlik dat die program in prru(tyk

onprakties gevind kan vord nie, tensy veranderinge ip die patroon

aangebring word nie. Dit is waar-skynl ak dat 'n vergelyking van

alternatiewe, in kombinasie sal aantoon wat die program' van

die voorligtingsprogram tot TI maksimum van doeltreffendheid

sal bring.

hardeware en sagt eware - "hardware and software"
hardeware:tegnologie (komputers, onderv~smasjiene, oudoviauele
ens.)
s8.{;tcware; die mens.



van die sisteem-personeel (7.3) na die nuwe program. Die perso=

Toets-model (6.0).

TIAanvangstoets van die nuutontwerptê voorligtingsproe

gram-eenhede en reeks behoort ffodoen -to word op 'n steekproef-

basis vat 'n beperkte get al, loerlin,o;e insluit. As die resultate

van di.o toetsr.odel die voorligtingselemente as doeltreffend bewys,

dan kan die volle progr am aangebied wor-d as 'n steekproef-toets.

Dit sal gevol g word deur verdere afwer-king en modifikasie voordat

totale implementering vo Lg, Die steekproef dien die belangrike

doel van versameling van analise van pr-eat.as Ie-d.at a teenoor

program-doel stellings. Evaluasie as deel van die s't eekpr-eef", sal

die mate waar i,n die sisteem doel treffend gaan wees, aandui.

Voorstelling van totale sisteem (7.0).
Die rasultaat van die evaluering gedurende (lie ste.e1.o:=

proef van die voorligtingsprogram bepaal wanneer, hoe, en vir \,rie

die totale sisteem gevestig sal word, Voorslcrifte t.o.v. per-so=

neel, fasiliteite, toerusting en gemeenskaplike gebeure om die

ontwerpte plan in (4.8.3) te implementeer, kan nou opgestel vlord.

Sulke voorskHte moet onder-heveg . wees aan toetse en moontlike

veranderinge op die basis van die data vat bymekaar gebrihg is

deur nabootsing en die steekproef. Toetsing en hersiening word

aangedui deur die IIterugvoerll-seine van (5,0) en (6.0) na (4.8.3)

in Fig. 6.4.

Talle sisteme is onsuksesvol a.g.v. verkeerde, of onbec::

voegde planne vir die omvang van die model. Dit is nie genoeg om

personeel, fasiliteite en algemene bron-benodigdhede te spesifi~

seer nie. Voorsiening moet ook gemaak wor-d om te besluit op TI

plan om die sisteem te l~~t fungeer (7el). Dit word gedoen deur

die rangskikking van die korrekte hulp (7.2) en die oriëntering

neel behoort deeglik opgelei te vces , nie net in die gebruik VP.J1

nuwe metodes, media, tegnieke en materiaal wat gebruik is in

samevatting in die reekse en eenhede van die voorligtingsprogram
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nie, maar ook in die optrede wat nodig is vir die imp1imente:t'f"nde

nuwe rolle wat hullo sal moet vul , 'n Pc("mg moet aangewend wor-d

om toe to sien dat voorligting-sis-ceem-operateurs bekwaam is vir

die nuwe program (7.4) voordat die sisteem in gebruik geneem wor-d

(a.o) in Fig. 6.50

Sisteem fungering, evaluasie en eL'im'iriasLe (8,0.),~2 en (10.0).

Die bespreking hot hoofsaaklik te doen gehad. mot clie ont=

wikkeli:ng van die voorligting-sisteem, daarom word sisteem-fungering

(8.0), -evaluasie (9.0) en - eliminasie (10.0) slegs bespreek in

verhouding tot die pr-ogram-orrtwakkel ing,

Die resultaat van die sub-s i st eem, voorstelling van die

sisteem (7.0) lei direk na (8.0). Dit is hier vraar die model in

werking geplaas word, met volle same....'erking van korrekte hulp, asook

die insluiting van die leerlingtal as veranderlike inwerking; en

implimentering van voorligting-eenhede en -reekse. Sisteem-evaluering

(9.0) besit die vermoë om dinge te sien waarin die doelgestelde

groep in staat is om in die werklikheid op te tree. Die aandag is

gevestig (9.0) op die gedrag van die leerlinge na hulle terugkeer

tot die groter gemeenskap. Is hulle aangepas vir die eise van die

gemeenskap?, Bereik hulle ekonomiese bekwaamhede, maatskaplD<e

verantwoordelikheid en is hulle self-geldend?

Dit is 'n vinnig veranderde gemeenskap met steeds veranderde

voorwaardes. Slegs deur die "terugvoer", van die leerlinge se epe

trede in die werlclikheid, na die sisteem-doel, -ontwerp en -werking

kan die sisteem ge-evalueer wcrd, Vir volgehoue evaluasie is dit

noodsaaklik dat dit op die volle sisteem-model gebaseer is. Dit

word aangedui as 'n "terugvoer-teken" van (9.0) na (1.6) wat terselfc:

dertyd dien as toets vir die program teen die eise van die werklD(Q

heid.

In eval.uas ie word die sisteem-produkte Getoets teen die

kriteria soos geformuleer in (4.6), wanneer geestesdoelstellinge van
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Voorligtinc: gedefiniec-l' word;

pylroete van (9.0) na (4.6).

Die doel treffendheid van 'n voorl i{tting-sisteem behoort

Dit verskyn as 'n "teruGVoer" in die

nooit as vanselfsprekend aangeneem te ",ord nie. 'Il Konstante

evaluering moet volgehou wor-d (9.0) en vannear daar die geringste

teken is dat eniGe eenhe Ld of reeks nie doc1treffenc1 is nie, moet

her-evaluering van daardie item eHillaak word. Dit moet 'n vaat e reël

vees dat swak plekke, of swak f'unke ioner-ende sisteme Ida herstel

moet word nie, djt is beter om die sisteem in die geheel te analiseer.

By die aanb i.edi.ng van die algemene model was die doelom

'n model daar te stel vir cl. te onh:ikkel ing van 'n voorl igt ings-program.

Die gehl'uik van hierdie model ViT die ontwi.kkel.mg of ontwerp van 'n

. program, kan in talle opsigte vir diegene wat in 'n doel treffende

program belang s bs l , V8Jl waar-de wees.

Kommunikasie tussen die beroep en professie en ander be=

trolckenes in die voor1igting kan vergemaklik vord , Die aanvoel ing

vir vez-sntvoorde l ikhe id kan bevredig vord , Swak plekke, leemt.es,

vermiste skakels in die werkende sisteem teen die geheel, sterk on'"

derlinge verhoudings, verenigbaarheid en voorkeure kan aangedui

vord., Stygende produktivTiteit en nuwe terreine kan bereik word.

Verbeter~ng van die totale sisteem, versterking van funksies kan be=

'vlerkstellig word deur die voorsiening van voortdurende evaluasie in

die lig van vorige gedefinieerde geestesdoelstellinge.

6.3 SA}1EVATTIHG.

In hierdie hoofstuk is eers die tradisionele en daarna die

mees resente opstelling van die skoolvoorligtingsprogram behandel.

Spesiale klem is gelê op die aanverwante dienste wat meehelp dat die

hele organisasie doelgerig en positief fungeer.

- Die volgende afdeling handeloor differensiasie, en in die

eerste hoofstuk word 'n historiese oorsig van differensiasie gegee.
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IN KORT HISTORIESE OOHSIG }1E'I' SPESIL\LE VERHYSING

NA

verpleegsters gehoorsaanheid en ordelikheid geleer. Daar is geen

EUROPESE HJ'lJLOEDB OP SUITI-AFRIKA

DEUR HTDDE1 VinT OORSr~SF. SEl'lDINGS

INLEIDING.- -
7.1.1 Die Griekse tydperk.

"Reeds in Plato se Republiek" tref ons 'Il deeglike gefun=

deorde stelsel vnn gedifferensieerde onderwys ann. 'Il Baie be Lang»

rike funksie von die skool Has om. die kinders te selekteer vir die

wer k veervoor hulle aangelê is. Plato het die kind se opvoeding

800S volg georgnniseer, en sluit daarbyook aan by die tradisionele

Atheense skoolindeling (56,53).

o - 6 jaar; Die kinders werd goed gevoed en deur hulle

gesinslewe nie. Onder die stelsel van aristokratiese sosialisme

orrtvang almal vanaf 7 tot 16 jaar onderwys. Vanaf die l6de jaar

tree differensiasie in wanneer kinders by wie die begeerte na

arbeid sterker is na die vlorkerstand gaan, naar hulle word tog

nog 1 iggaamlik en m.ilit€lr opgevoed.

20 jaar: Die persone wat deur hulle hartstogte beheers

word, gaan na die militêre stand. Slegs uitst~~de studente sit

hulle studio verder voort.

30 jaar: Dié wat hoofsaaklik deur praktiese verstand' gelei

word, werd in ondnrgesk ikt e sto.atsposte geplaas. Toekomstige

"filosoof-konings" sit hulle studie voort en is op vyf en dertig=>

jarige leeftyd. gereed om die staat to lei (56,54).

Die middeleeue.

Die niddeleoue het m in, wat enigsins b'lywend was, bygedra

tot die niddelbare onderwys. Die vakke wat bestudeer is, was

nog steeds die sewe vrye kunste S008 áeur die Grieke aangebied (93,20).
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Die P..ennissonce en die Hervormin{ia

Op b~l~ elke gebiei is na vernuwing gesoek. Die Renais<=

sanc e is \>lel 'n her{:;,e'Joorte na die kl ass i.oke '\o16rel<1,en 'n herlewing

van die heidense kul t~1..a', meur dit :!_sook die geboorte van TIgans

nuwe Gees. Die nuwe Dons het ay belnngstelling in die ewige, die

ander-wêreldlike, die Hiernnnaals verloor, en hom nou bepaal tot

die tydelike, die hierdie-wêreldlike (93,20).

Op die gebie<le van wetensko.p, godsdiens en opvoeding word

die lewenskragtige geestesbe\f03ging die Humonisme genoem. In aan=

sluiting by die ou Griekse beginsel van nhumanitns" beoog die

Hummistiese opvoed ing die harmonieus-ontwikkelde mens, met In wil

gerig op die goeie en "Tie se gees verryk is deur kennis van die

klassieke. Die orrtwi.kkeLi.ng van die volled.ige persoon lei vanae l f=

sprekend tot individ.ualisme, no.ar die harmonieus-ontwikkelde mens

erken d.at hy ook vir ~der DonSe tot seën moet wees (56,109). Op

die skool rus die taak om hoof ~ hart en liggMlll tot 'n cv/cwigtige

persoonlikheid te laat groei, OD fiere, vrye, onafhanklike denkende

wense te vorm.

Gedurende die negentiende eeu het Pestalozzi die vader

von die handwer-kvakke in die skoolleerplnn geword; daarna het

Herbnrt korrelasie van vakke bepleit; en eindelik het Herbert

Spencer sy kragtige pleidooi vir die invoering van die natuurwetene

skappe in die leorplan geleHer (93,20). Vir hom "TaS di~ kennis

van die grootste waarde ,

Die moderne opvoed.ing.

Die t\'<'Ïntil}ste eeu bring die SG. "Nuwe Opvoeding" , soos

deur Pistorius gestel (56,212), of die "Moderne Opvoeding" soos

deur Jooste (93,20) gestel. Volgens eersgenoemde sJCF.rWerbevat

hier~lie ri[it ing "reinig wat wesElnlik nuut is - dit is slegs die

voorsetting van die gedo.gtes van die negentiende eeu, geidentifi-

seer tot hulle logiese konsekvsne i.es , 1eurgevoer, en nou wêreldwyd

deur die nuwe J;lnssokomr:nmilmsiemiddc1st bv. die pers, film, radio
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en beeldr~~io uitgeiru.

In die twintigste eeu is daar op die gebicd van die opvoee

ding, en veral ",e.tdidaktiek betrof, 11veelheid von gedarrtes,

eksperiQente en stelsels. Nader besv.ou ressorteer hulle egter al=

mal onder twee prinsipiële hoofri{:ftincs:

(i) Dic tra:lisionele Christelike beskouing oor die

opvoe1ing, wat God se eer sentraal Dtel;

(ii) Die diesseitge of Humanistiese beskouing oor die

mens en 8y opvoeding (56,212).

Soos reeds gestel, is geen stadium bereik w~ar die werk

van vorige opvoedkundiges sonder meer verwerp is nie. Baie von

die id_ces, wat us nuut beskou word , soos bv. gedifferensieerde

onderwys, vind ons reeds, soos aangetoon, by Plato en l~istoteles.

Baie VEm di,e .lmge is alleen nuut in die vorm waar in hulle gestel

is, en :Ue man i.ere en terreine van toepassing van die gedagtes

(9}, 21) 0

Dit is dus, volgens Jooste (93,21) v0rkeerd om tiit so

voor te stel asof die idee van gerlifferensieerde onderwys eers in

die twintigste eeu ont ataan het. 11 Studie von die ekonomiese ont=

,dkkeling van Hes-Europa wys egter vir ons hoe die verdeling VEm
.I

arbeid meer en meer posgevat het, en hoe die probleem van gediffe=

rensieerde onder",rysmeer en meer aktueel geword het. Wnnr Suid-

Afrika vandag 'n geweldige orrtw i.kkeLdng op industriële gebied deur-e

mnck, is dit dan ook geen wonder dat die vraagstuk van gedifferenc

sieerde onderwys ook hier die aandag van administr~teurs, opvoedc

kundiges en sielkundiges geniet nie.

7.2 ToestEmde in Suid-Afriko..

Professor Keyter het op 28 September 1945, tydens 11 jnar~

verdagering van die ondervrysvereniging, sy rede met rrie volgende

stellinG' begin:



Die vinnige tempo Hnarmee <lie aosic.a.l-ekonomiese stoloels van
d i.e Wes-F:Uropese volkere van vor-m en inhoud var-and.e r he t , en
nog be s i.g is OL1te vor-andcr , het a.anlGirling ge{SE:etot radikale
nuwe eise wat [L.'Jn die onderwys r;estel "ford en wet nie langer
meer deur dio trrulisionele fltelsels bovrodi{;' kan wori nie (95).

H'i.er-Li.e stelling is na vyf en hrintig jn.nr nOG not so

waar en rlui daar-op .Iat in St:.id-Afrikn., ten spyte van soker-e aanpas»

sin{;s "mt in die onderwys genaak is, nog Lank nie d ie e inde von d i.e

pn.d bereik is Hat onderwyshervorming betref nie. Enersyds kan dit

toeeeskryf word daar-aan dat ons Lewensnu l Leu self nie stilgestaan

het nie, en dat die afgelope le"Tart eeu 'n tydperk van ongekende ont,:::

wikkeling op alle gebiecle v1O.S, maar veral ten opsf.gt.e van algemene

wetenskaplike kennis, die natuurwetenskappe en die tegnologie.

~nderayds Dag 1it die gevolg wees van TI tradisionele konserwatisme

in onderwyedenke (92).

Die stad ium is egter nou bereik dat daar' deur' \vetgewing

verrruw ing in die onderwys intree. Geïnisieer deur wet nr. 86 van

1962 op die instelling van TI Nasionale Adviserende Ondervrysraad, en

opgevolg ti,eur drie belangrike ond.erwyswette in 1967 nl., Die wet

op die Nasionale Onderwysbeleid nr. 39; Die vret op Gevorderde

Tegniese Q,nderwys nr. 40; en die vret op Onrlerwysdienste nr 41, word

die jare sestig Gekenmerk deur intensiewe onderwysnavorsing, be~

peinsing, beplanninB', oorlegpleging, pogings tot koërdinnsie en re~

kenskap gee soos nog nooit tevore in die onderwysgeskiedenis van

Suid-Afrika nie (92).

Uit prak~iese ervaring wor1 die implikasies van die nuwe

onderwyswet gewlng van 1967, wat 'n gedifferensieerde onderwys-stelsel

vir die hele Republiek'van Suid-Afrika in vooruitsig stel, verst~~

en verwelkom (86). Op 8 Junie 1971 het die Minister van Nasionale

opvoeding, senator J .P. van der Spuy, 'n beoogde stelsel van gedif::::

ferensieerJe ondervrys aongekond i.g (120). Dit lui vir Suid-Afrika

'n nuwe tydperk in die onderwys in.
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7.3 v/at differensiasie is.

VolGens Koen (97,115) is hierdie opvoedkundage ged.D{,rte

die volgende - dat di,e skool so 5eoTcaniscer sal wees, dat daar

aan elke jeugiige :lie gele;;;ntheid G'e'.Jiedwerd on, volgens aanleg en

belangstelling, te orrtwikkeL tot vol wassene, Hie se talente in hoog=

ste mate diennbaar inGespan word. tot sy eie, sy volk en sy Skepper

se voordeel. Peuw (102,15) se siening is dat differensiasie nou

aaarahang met individualisasie in d.ie onderwys, In beginsel wat in die

afgelopo dekades stork op die voorgr-ond tree. Dit sluit aan by

Van Loggerenberg en Jooste (73,249) vrat individualisering van die

onderwys as 'n ",É)reld'vye verskynsel en as een van die mees aktuele

probleme in die opvoeding sien. Dit raak alle aspekte van die opo

voeding, nl. doel, inhoud, metodes, meting, skoolorcanisasie, onder=

,vysopleiding en selfs tMlmedium en rasse-verhoudinge in lande met

heterogene bevolkings soos Suid-Afrika.

In wese kom individualisering daarop neer, soos reeds in

hoofstuk 3 gemaLd, dat die onderwyat eor te en praktyk die verskille

tussen indivi:lu en individu, aoveL as verskille tussen gr-oepe indi==

vidue erken, asook die verskillende eise Hat In kompl.ekse en gediver=

sifiseerde kultuurmilieu aan die mens stel (73,249). Hierdie ve1~

skille word nie net erken nie, maar die onderwyspraktyk probeer daar:::

mee rekening hou en daervoor voorsiening maak.

Elke loerling in die klas is 'n unieke individu, wat ander-s

as al die ander is, en wat dus nie maar net volgens 'n eenvoudige

algemene resep behandel behoort "te word nie. Dit is, volgens Pauw

(102,17) 'n besef van die belangrikheid van hierdie beginsel van in=

dividD;alisasie, wat direk aanleiding tot groter differensiasie gegee

het, en nog {jee,

Bingle (81,16) sê dat rlie al gomene aanvaarde definisie van

geJifferensieerde ondel""Ys is dat die versknffing van doeltreffende

onderwys vir leerlinge van uiteenlopende vernee en belangstelling is.
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Anders gestel, kom dit d~'op neer d~t aan elke leerling dur~ie

ondervye verskaf wor-dwaardeur- hy die meeste kan baat. Hiermee

wor-d in 'n kort sinnetjie 'n ",êrel:1. van betekenis saamgcvat , Omdie

volle draaCilydterlo.::.rvUl. te deurdrinG, noet ons dit van naderby

beskou.

In bostaande tHee definisies is daar 'n aanmez-kli.ke verskil.

In die eerste word daar geprnat van IIvermoe", ter"ryl in die tweede

ge"ro.ggemaak wor-d van lIonderwystt, \·lc,r..rdeur die Leer-Ling uie meeste

kan baat. Eersgenoemd.e definisie hou slegs rekening met die vermoë

en belru1gstelling van uie leerling om te bepaal watter tipe onderwys

aan hom gegee moet werd - m.a.w. die intellek (aanleg/vermoë) en

die mate vaer-boe die leerling in at aat , en bereid, is om lit aan te

'vend, is di,e maatstaf vir die soort onderwys wat hy nodig het (81,17).

Volgens Pauw (J02,17) bring dif f'er-ene i.eei.e 'n verskuhring

van (I'ndidnktiek vir die G8middelde leerling ••••.• na 'n didaktiek

vir die bepaalde leerlingH mee. Dit beteken nie dat die klassikale

stelsel noodwendig opgehef moet word en met 'n at.el se I VDJl individuele

tutoriale vervang moet word nie, manr wel dat 1aar binne die klns=

situasie as rrroep-situo.sie geleentheid gesoek moet word om Leer-Ltinge

as individuele persone tot hulle reg te laat kom.

7.4 Die probleem ven gedifferensi~erde onder.rys.

Hierlie probleem geniet reeds jare lank die aandag van

opvoedkundiges, nie sleBs in Suid-Afrika nie, naar ook in baie

oorsese lande. Hiervan getuig die talle verslae van onderwyskom-

missies en an1er geskrifte wat in hierJie verband verskyn het.

Dit het 'n gewetensaak geword vir onderwyal eter-s wat moet

toesien dat elke kind op skool tot sy volle lewensreg sal kom en

die geleentheid sal kry om die besondere talente, waarmee hy/sy in

die beLang van c;roter volksgeheel bedeel is, ten volle te ontwfkkaL,

ook lie nie-akademiese tipe wie se andersoortige talente Suid-Afrika

so nodig het (86).. Vcr-skfTl.ende lande soek op hul eie wyse na 'n
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oplossing vir hier·iie 'V'l."'a8gstuk,in ooreenstemming het hul eie Lands»

omstandighede en -behoeftes. Die meeste Europese lande (vlaar ecrter

beie meer mense p0r vierkc.:nte myl woon 0.8 in Suid-Afrika) differen:::r

sieer in verskillende skooltipes.

Die eerste omvattende verslag oor differensiasie is reeds

in 1926 gepubliseer, nl. di,e bekende Hadow-verslag oor "The Educa»

tion of the adolescent" (123,4). Die aanbevelings van hie r-l.Le ver:::

slag hot dan ook in 'n groot mate neerslag gevind in die verslae

van onderwyakommi.asLes hier te lande.

7.4.1 Engeland.

Die Britse onderwysstelsel is op die beginsel van persoon=

like vryheid gebaseer en daarom is daar TItraagheid om dit van

owe'rheidswee te reël. Dit het ontstaan as 'n vrywillige stelsel

en daarom is daar vandag nog so baie privaatskole - waaronder van

die beroemdstes in Engeland (73,558).

Deur middel van verskeie tipe skole word differensiasie

na buite (sien bladsy 187 ) toegepas, terwyl die komprehensiewe

skool 'n poging is om enersyds sosinle gelyk..l1eid te bevorder, en

andersyds differensiasie na binne (sien bladsy 189 ) doeltreffender

te laat geskied (134,21).

Aangesien die skoolkursusse oorwegend akademies ingestel

is, vord differensiasie ne, binne verkry d s m, v. "s+recmtng" en "set::::

ting" (134,21). Dat hierdie stelsel egter nie daar in slaag om in

die behoefte van die grootste persentasie van die skoolgaande be=

volking te voorsien nie, blyk uit die feit dat van die meer as 2t
miljoen seuns en dogters in ondersteunde skole, slegs ongeveer

320,000 vyftien jaar en ouer is. Die res verlcat die skool by die

vyftiende lewensjaar en word Jan verler deeltyds opgelei (134,22).

Die "Educat Lonal, Act" van 1944 bepaal o. a. dat alle nore:

male leerlinge op die ouderdom van 11+ na die middel bare skool oor=

geplaas moet word, waar gedifferensieercle onderwys voorsien word,
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by wyse van verskillende soorte skole, te vete (a) die "Cr-ammar

Schools", (b) di.e "Secondary Technical Schools" vir tegniese- en

hande laondaruys , (c) die "Secondary 1"10dernSchool" vat in Herklikheid

die aflaaiplek eeword het vir leer] Inge "lat nie toerrang tot die an=

der skole kan verkry nie (123,5).

Grammar schools.

Hierdie sko'l e is sui\o/er akademies en stel un ivez-sLt êr-e

opleiding ill vooruits:i.g~ Die vakke is hoofsaaklik klassieke- en

moderne tale, w iakunde en natuurwetenskappe. Ongeveer 2~/n van die

land se leerl inge "lord by hierdie skole ingeskryf. 'I'oe'l at tng ge=

skied op elfplus-eksamen, of op elfj&I'ige ouderdom as die leerling

die primêre skool verlaat (73,254).

Die eerste drie jaar word gewoonl.i.k as diagnosties van

aard beskou, en b"evolglik is daar weinigverskeidenhejd. in die kur=

sus. Vanaf die vierd.e jaar word voorsiening gemaak vir die beson=

dero aanleg van die leerling deur kursusse waar i.n die klem op bv.

\4ish-undige-, \>letenskapJ ike vakke of tale en letterkunde val. Gee

woonlik \..ord nie meer as sewe vakke geneem nie, wat d.eur die leer=

1inge aan die einde van die vyfde jaar aangebied word ter verkryging

van die G.C.E. op die gewone vlak (134,18).

/
Vir die meeste leerlinge dui die G.C.E.-eksamen op gewone

vlak die einde van die skoolloopbaan aan. Na 'n verdere hiee of

drie jaar van spesialisasie word die G.C.E.-eksamen (gevorderd) af=

gelê in tweo tot vier vakke in In wetenskaplike- of lettere rigting

(134,18) •

DeEr word egter ook in toenemende mate voorsiening gemaak

vir sg. "algemene kursusse" in die sesde vorm - kursusse wat nie

spesialisasie in t\oJee of drie vakke beoog nie, maar saamgestel is

met die 00(5 op onderwyskur sus se , die verplegingsdiens, sekretariële

kursusse, die bankwese en ander beroepe (134,18).
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7.4.1.2 ~okond6re Tegniese Skole.

Die oorspronklike doehrit met hierdie soort skool was om

beroepsgerib~e onderwys te verskaf, om ~odoende tegniese- en adminis=

tratiewe personeel te voorsie~. Die kursuase Hat tans aangebied

word , verskil egter nie wesenl fk ven die wat die "Grammar Schools"

aanbied nie, behalwe vir die feit dat tegniese vakke vir die seuns

en sekretariele vakke, sowel as huishoudkundige vakke vir die mei=

sies, veral in die hoogste klasse, beklemtoon word (134,19).

Modern high school s,

Hierdie skole word georganiseer met dieselfde geriewe as

die van die akademiese skole. In hierdie skole is die meer intel=

ligente leerlinge diegene wat net nie daarin geslaag het om toela,.:.

ting tot In akademiese of tegniese skool te kry nie. Op die onder=

punt is leerlinge wat onderwys vir afwykende leerlinge net vrygespring

het (73,563).

Die leerplan is, met uitsondering van klassieke tale,

dieselfde as die vir akademiese skole, maar die benadering is

anders - meer prakties en konkreet. Sommige skole het begin om TI

vorm van beroepsonderwys te gee, bv. kursusse in Beevaartkunde,

skeep~bou, verpleging ens (73,563).

7.4.2 Holland.

Die prim6re skool duur-ses jaar, nl. vanaf n leerling se

sesde- tot twaalfde jaar, daarna word voorsiening gecaak vir dife

ferensiasie in die middelbare onderwys, d.c.v. aparte soorte skole,

nl. die Gimnasiums, die Atheum, die Lyceum, Hiddelbare meisieskole, .

Handelskole, Huishoudskole en Tegniese Hoërskole (73,255).

Intussen is die Mammoetwet van 14 Februarie 1963, S40 88n=

geneem, en eekere bepalings het n roering op onderwysgebied meege=

bring (108,113). Kragtens die Mammoetwet bly die meeste bestaande

skoolsoorte behoue, hoewel in somnige gevalle onder nuwe benamings.

Etlike wysigin~s van leerplanne is almal in die rigting van 'n minder

-#
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strenge reëlinG. Daar kom slegs een nuwe skoolsoOTt, volgens In

vierledige stelsel, :ingedeel in wat Ruper-t I (l08, 115) as volg u i.teen=

sit:

(i)
..

Die voorbereidend. hoer onderwys sal as voorbereidend

wetenskapl ike onderwys (Vl10) bekend staan (ort. 7). Dit sal gegee

word in die gimnasium en die atheneaum, Lg. is clie ou ImS vir sover

dit voorbereidend hoër onderwys gegee het. _ In albei skoolsoorte sal

die kurses ses jaar duur. Vir die eerste keer word die lyceum in

die Nederlandse wetgewing erken.

(ii) Vlat tans as middelbare en uitgebreide laer onderwys

bekend staan, sal algemene voortgesette onderwys (AVO) heet (art.S-lO)

en In laer, micldelbare en hoër verdeel word. Daar word dus van

LAVO,HAVOen ILWOgepraat. Die huidige skole vir voortgesette

gewone laer onderwys wor-d LAVO-skole met In een- of tweejaarkursus of,

as die skoolbestuur dit verkies, skole vir laer ekonomiese en

administrat iewe onderwys (LEAO), dus skole vir beroepGonderwys. ]3e=

staande skole vir uitgebreide laer onderwys, wat In betreklike groot

groep is, sal skole vir LEAOof MAVO-skolemet drie- of vierjaar=

kursusse kan word. Die HAVO-skole, d. i. die nuwe skoolsoort, sal

In vyfjaarkusus hê en sal oorspronklik bestaan uit die huidige MMSe

vir sover hulle eindonderwys gegee het. Hierdie groep skole2

.I

en handelsdagskole (lg. kan ook ander skoolsoorte word) en die HESe

d.ie AVO-skole, lei hulle leerlinge nie slegs vir regstreekse toetrede

tot die maatskappy op nie maar ook vir die beroepsonderwys wat onder

(iii) hierna genoem word: LAVOvir laer, M1~VOvir middelbare 'en

HAVOvir hoër beroe~sonder~s.

(iii) Volgens artikels 13 en 14 van die Wet sal ber-oepe=

onderwys gegee wor-d in:

( a) skole vir tegniese ondezwys ,

(b) skole vir huishoud- en nywer-heids ontlerwys,

(c) skole vir landbou-onderwys
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( a) skole vir lnida.e1stondsonderwys (cl. i. vir selfstali.rligê1.litoefc=
ning van arabag, handelof bedryf),

skole vir ekonooiese en ad~inistratiewe ondervzys,(e)

(f) skole vir die opleid.ing von onderwysende personecl (vir kleuter-,
basiese en voortresctte oYlde:"II)'s),

(g) skole vir sosiac,l-paclagoGiese ond.erwys (cl. i. vir maatskaplike
",erk, cesonclhcid.sorg, sport ens),

(h) skole vir kunsonderwys (musiek, toneel, film ens).

a. tot e. word in laer, micldelbare en hoër beroepskole ingedeel en

g. in middelbare en hoërberoepskole. Oor f. en h. svzyg die \vet.

Vokleerlingskap wor-d deur 'n afsonderlike vret gereëL

(iv) Daar word ook voorsiening in die M£UJlr.loet-wetvir

"ondere vormen van voortgezet onderwijs" gemaak. Hieronder sal bv.

die vormingsinstitute vir die leerpligvrye jeug (diegene wat die

leerplig~rens bereik het), resorteer (artt. 61-63).

Die nuwe indeling van die sekondêre onderwys handhaaf dus

die gebruiklike skeiding tussen univerSiteitsvoorbereiding, algemeen:=!

vormende eindonderwys en beroepsonderwys. Dit is veral in die

algemeenvormende on1erwys dat verdere differensiasie-geleenthGde

nodig geag is en in die nuwe skooltipe sal 'n keuse van vyf of ses

of meer parallelkursusse, elkeen met 'n verskillende voorgeskrewe

IIval~enpakke", waarskynlik aangebied word. Algemeen word verwag

dat leerstofdifferensiasie 'n belangrike rol in hierdie skoolsoort

sal speel.

Suid-l£rika: 1937 - 1956.

Die Nicol-verslag - Transvaal (128).

Die Kommissie verklaar dat die oplossing van dié tekort=

kominge in die onderwysstelsels van die Provinsies, in 'n uitgebreide

differensio.sie van die middelbare skoolkursus gesoek moet word. Die

Lewenadoe I van. die leerling is nie 'n w i.Ll.ekeur-Lge keuse nie, maar

dit spruit voort uit die wese van die opgroeiende gesIng en 1it is

'n aanduiding von sy annleg, asook van sy vermeende toekomstige planne.
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Die ele Villies-kommissic - Unie (129).

Die }tommissie het die behoeftes van die individu, sowel

us die eise van die so.melc\linc, ondersoek en tot die gevolgtrekking

gekom dut die leerling nodig het:

'n Beter geleentheid ora sy vermoëns te out dek (129,29). Ver"'"'
der ver-kl car hulle ~ die keuse van een of +wce vakke wat in
hul smaak val , soos houtwer-k, kuns, musiek en tikskrif red
hulle nie van die onregverdigheid rl&'U'vancm wer'k in vier of
vyf a.nder vakke te doen vat nie ann hulle belange en bekwaam=
hede aangepas Ls nie (129,18).

Daar is ook 'n groot persentasie leerlinge wat beroepsope

leiding nodig het, soos blyk uit die volgende. In Kaap1and bv.

"TaS 82%>van diegene ,.,rut die skool verlaat het na sto.nderd VII van

16 tot 17 jaar oud, terwyl 88%van diegene wat die skool verlaat het

na standerd VIII 16 tot 18 je..ar oud was. Die kommissie was van

mening dut baie van hierdie leerlinge, wat die skool na at ender'd

VII en VIII verlaat het, 'n stadium bereik het, waar hulle onderwys

van TIberoepsaard moes ontvang het.

Die Pretorius-kommissie- O.V.S. (130)

Die Pretorius-kommissie kom tot die gevolgtrey~ing dat:

(i) HoeweI clie bestaande kursusse vir die Junior-Sert ifikaat- en

Skooleindsertifikaat-eksamens n uitgebreide reeks vclcke bied en
,

die moontlikhede vir gedifferensieerde kursusse reeds bestaan, daar

in die prructyk nie genoeg geleentheid vir differensiasie bestaan

nie en dat die li!erlinge in 'n raam van vakke wat aengeb ied word,

meestal akademiese vakke, ingeforseer word, sodat leerlinge \·rat

min aanleg vir rucademiese studie besit, of wie se belangstelling

in TIander rigting geleë is, min of geen voorbereiding ontvang vir

hul toekomstige loopbane nie;

(ii) Die groot vooruitgang van die land op ekonomiesG gebied en

die moderne eise wat die maatskappy en ste..ntkundige lewe stel,

hervorming van die middelbare onderwys noodsaaklik maak om dit te

la~t a.a.npas by die behoefte van al die leerlinge (130,133).
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1.4.3.4 _!.,xn£h-komitee - T.O.D.-Tre.nsvM.l (93,22).

In Julie 1949 is 'n departementele komitee benoem om'n

rapport in te rlien oor die beleid wat die Departement van Ondervye

behoort te vole met die oog op uie aanbeval inga van die De Villiers-

Kommissie. Die kommissie h(:t met die De Villiers-kommissie saam=

gestem 1at die verhou1ing tussen di.e miIde l bar'e onderwys en die

universiteite, waardeur 1eorline;e verplig "lord om bepaalde Leerp'l an»

ne te volg, vir albei skaJelik is, terwyl clie gebruik om toegang

tot 'n universiteit te beperk tot Leer Lmge wat bepaalde soort skole

met voorgeskrewe vakke en leerplanne besoek, doeltreffende differen=

siasie in die middelbare skole onmoontlik maak (93,22).

Die Steyn-komitee - Transvaal (131).

Die komit..e moes ondersoek instel na, en verslag uitbring

i.v.m. die vraagstuk van gedifferensieerde middelbare onderwys om

te voorsien in die behoeftes van die kind en die gemeenskap. Vere

der moes hulle ook ondersoek instel na Laer-skoo'Londerwya waar dit

van toepassing is op lie beleil om drie jaar gedifferensieerde

debepaling van vakke. Verder ook om onde~zysinrigtings behulpsaam

middelbare onderwys vir leerlinge te gee en die vraagstuk van waar»

te wees met die toepassing van die goedgekeurde beleid van differen~

siasie. In 1953 is 'n tussentydse verslag ingedien, met die aan=

beveling dat onder"zysmanne na Europese lande en Amerika gaan om

te kyk hoe die nuwe beskouings daar prakties toegepa.9 word.

Die Van \.Jyk-verslag (133).

Die aanbeveling van clie Steyn-komitee is goedgekeur,en

kragtens Uitvoerende Komitee-besluit van 20 Oktober 1955 is 'n komi»

tee met Van \1yk, as voorsitter, versoek om: 'Na ond.ersoek na ger=>

sigspunte van middelbare onderwys in Engeland, Skotland, België,

Swede, Denemarke en die uitgesoekte stelsels in die Verer..igde Sta=

te en Kanada, verslag uit te bring en aanbevelings te maak

vir die praktiese toepassing van die aanvanrde beleid van gedifferenr.:z
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oieerde middelbare ondervy a, volcens rigtines suksesvol 8msetoon

in die vcrolr.c van die Lynch-komitee en die Steyn-komitee (133,11).

Uit die verslae blyk dit dut die eell deurlopende gedagte

is tlat cediff<::rensieerd.eonderwys in clie mitidelbare skool 'n

dr i.ngende nood.saaklikheid eeword het. Die voleende samevatting

gee volgens Pretorius (123,8) he redes 'Hat dvar-sdeu'raa motivering

eeld:

(a) LeerlinGe verskil onderling wat betref algemene verstandvermoë,

aanleg en be] D.nr;stelling, om dus in hulle teenwoordige, sowal, as

hulle toekomstige behoeftes te voorsien, moet die onderwys-program

so ingerig wees dat dit met hiertlie individuele verskille sal rekeo

ning hou. Vanaf tWAAlf +, of die aanvang van puberteit, begin die

belange van verskillende groepe leerlinge te kwaai bots vir die

voortsetting van ongedifferensieerde onderwys.

(b) Die vinniG-veranderde maatskaplike struktuur, die snelle ont:

wikkeling op die gebied van tegnologie en ekonomie en die toenemenQ

de spesialisasie op elke gebied van die Leve , stel aan die onder:

wys steeds nUY1e en groter eise(l30, 122). As verder in aanmerking

geneem word dat die grootste persentasie jeugdiges direk vanaf die

middel bare skool tot die ber oepal.ewe toetree, dan is dit duidel ik

dat>die verpligting op die middelbare skool rus om hierdie jeugdiges

so doeltreffend moontlik voor te berei vir die menigvuldige behoef=

tes van 'n gedifferensieerde arbeidsveld.

As funksionele instellinr, van die maatskapp'y moet die

skool dus sowel die belanee yan die individu, as dié van die maat~

skappy bevorder. Hierdie gedagte word deur die De Villiers-kommis=

~ie (128) uitgedruk in terme von twee stelle eise waaraan die indi~

vidu moet voldoen, "die wat binne homself weens sy eie drange, be""

geerte~, behoeftes en aspirasies ont ataanj en 'lie wat d.ie buite=

w~reld, veral nie maatskappy waar m hy Lewe , stel. Hy kan nie

een von hierJ.ie eise bevr ed i.g'leur die ander te ver-onageaam nie,
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en diegene wat hom opvoed, moet dit besef en moet sy persoonlike

behoeftes met dio eise van die maatskappy ver-soen",

'7.5 Toepassing van differensiasie in die Or::mje-Vrystaat.

Die Pretorius-kommissie (130,133) het die oplossing Yir

die probleem in verskillende inrigtinGs met ver-skf.I Lende kursusse

gesoek. Hulle het aanbeveel:

(a) Dat di.e miclr.'!.elbareonderwys ge1ifferensieer sal Hees en dat

voorsiening Beml:k'"1].;: sal word sover moontlik in vier rigtings: (i)

f.~ademies, (ii) Hruldels, (iii) Tegnies, (iv) Landbou.

(b) Dat middelbare skole ~eklassifiseer sal word. as Junior Hoër-

en Hoërskole en dat daar verskillende graderings van elke soort

skool sal Wé1es;

(c) Dat alle Junior Hoërskole driejgrige ku1'susse in hoogstens

twee van die vier rigtings sal aanb i.edj

(d) Dat Hoërskole in die reël vyfjarige kursusse in minstens

twee rigtings sal &'1Jlbied.

In die O.V.S., .met sy konserwatiewe tradisie, het die

hoërskole 'n sterk akademiese inslag. In die hoërskole word d.m.v.

vakkeuses voorsiening cemn.akvir differensicsie in soyerre as wat

Het no. 70 van 1955 dit toelaat (73,256). "Jeinig tegniese vakke
.-

kom onder keusevakke voor. Daarby is die "beroepsvakke" nie suiwer

beroepsopleiding nie, m[k~ hulle is slegs beroepsgerig. Vir be=

r-oepscpf.e Ld'ing en groter clifferensiasie is die Vrys't aat ae leerlinge

aangewys op die Hanclels- en Tegniese skole en Kolleges.

Die Van Kel'ken-verslag (135), wat spesiale aandag aan

gedifferensieerde onderwys gee, beveel die volgende soorte skole

vir die toekoms aan:

(i) Die kompr-eheris i.ewe hoërskool vir die kleiner sent r-a, Sulke

skole kan vo'Lgeno hulle vermoë, kur-susse aenb ied in 'n akad.emiese

rigting, fn handelsrigting en 'n driejarige kursus in die tegniese

rir;ting.
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\-lenneel' gerlifferensieerde mindel bare onderwys Ingevoe r word.,

word die vakkeuso in die akademiese rigting beperk tot vakke \·rat

spesifiek akademies van aard. is. Hierdie oorweg ing sanm met die

gemeensakplike humanoira. vir alle rigtines~ behoort dit vir skole

moontlik te maak om bg. drie rigtings te bied.

een hoërstool bestaan, behoort die hoërskole te spesialiseer om'n sui:::

vrer akademf.eae- of hande l-. of t egnf.ese rigtij1g met volle kursusse in

elke rigting aan te biec1.• So nie, kan 'n kombinasie van meestens hree

rigtings deur 'n skool aangebied wor-d ,

(iii) Landbouskole. Lanél.bou-onderwys moet net soos tans, in

spesiale skole aangebied word.

'7.6 Toepassing van differensiasie in Transvaal.

In Transvaal het die pogings tot differensiasie tot 1950 hoof~

saaklik na buite geskied en wel deuT verskillende skole (73,275). Die

Junior-hoërskool en die skoolplaas was nie 'n sukses nie en die Lynch-

komitee bet aanbeveel om die skole af te skaf, wat ook ill 1950 gedoen

is. Vanaf 1951 Vlas dit die beleid om alle skole wat voorsiening vir

middelbare onderwys maak, as hoërskole te klassifiseer. Onderhewig

aan 'n m.inimuminskrywfng is hulle almal toegelaat om voorsiening te

maak vir klasse tot st. X (93,25).

Na 1950 is die komprehensieHe hoërskool dus deur Transvaa.l

aanvaar en is daar gepoog om na buite sowel as na binne te differensi=

eer. Doeltreffende differensiasie vas egter onmoontlik omdat beroeps:

onderwys nog die verantwoordel ikheid van die sentrale regering Vlas en

algemene vormende onderwys die van die Provinsiale Administrasie (73,257).

7.7 SA1-rEVATTING.

In die hoofstuk is 'n historiese oorsig gegee en die verskillen=

de probleme i.v.m. differensiasie, deur na Europese lande te verwys, bee

spreek. Oorsese sendings het 'n belrulgrike rol gespeel t.o.v. onderwys=

ontwikkeling in SHid-l\.frika.

Die verskillende poe:ine;s tot differensiasie en hervorming

word in die volgende hoof.atuk bespreek.
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F!.KTORE "IJeT eIE HERYOR!-1Tlm VAN SEKOllDêHE mmERHY8

8.1 INLEIDING.

800s reeds aansetoon is in verskillende lrulde pogings

aangewend om te differensieer. 80ms is gedifferensieer met betrek=

king tot elie metode" soms deur die lee:r.stof, soms deur die skool=

organisasie en dikwels is 'n veelkantige aanval gemaak deur langs

die hele lyn te differensieer (73,251).

8.1.1 Hetodiek.---~-'.._-
i.l ·He morlerne skoolplarme, soos die Dal ton-, Decr ol.y-",

Projek-, Montensori-planne, die Ccus ine t-cme'tode en die Vlinnetka-

teB11iek, is pogings tot individualisering van die onderwys (73,251).

Hulle is daarop ingestelom aan elke leerling die eeleentheid te

bied om volgens aanleg, vermoe en veral belangstelling, volgens

eie aard en tempo te ontwikkel. Keyter (38,236-265) gee 'n ba i,e

goeie uiteensetting ven die "nuwe'! metodiek en hieruit blyk dit dat

elk; stelsel sy vocr- en nadele het. Die Projekstelsel streef na

groter individualisering deur elke leerling toe te laat OlD 'n aandee I

te neem in daardie deel van die pr ojek waarvoor hy die erootste aan=

Dalton-plan wor-d elke leerling toegelaat om hom besig te hou met-

die dinge waar-In hy be'Langat el , om so breed en diep op 'n saak in te

gaan as wat sy varmoeens en belangstelling toelaat, en om so vimlig

of stadig te werk en te vorder deur sy skoolloopbaen, as waartoe

hy in staat is. Die Montessori-Dtelsel benadruk wear die vryho id

van die kand en die ontwikkeling van sy individualiteit d.m.vo self=

stnndigo selfwerksaamheid.
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Hierd.ie self'Vlerks€l.amheid behaal, sukses, m&'1X 11ll11~ is

bede beperk ingestel en 1ifferensicer gewoonlik net t.o.v. metodiek

self. Dit kon egter nie ontken word dat baie lesse, wat deur die

onderwyser IIgegeell word en waar in die leerlinee as klas luister,

wel groot waarde het en vir Gekere dQelcinQ.ea, 3005 die lllleidillf,' tot

.TIbepaal.de onderwer-p of die mededeling von meer bepaalde feitekennis,

onontbeerlik en ook tydbesparend is. Haar daar van differensiasie

gepraat ,,,ard, moet daar nie net een of tHee benaderingswyse wees

nie, maar d&~ moet ook aandag gegee word ann onder onderrigvoros,

wat groter differensiasie-moontlikhede bied.(102,22).

8.1. 2 Leer-at of',

Omte kan nagaan in hoeverre die verdeling Vrul leerlinge

in groepe, om gedifferensieerde onde~zys te verskaf, die opvoe=

dingsmoontlikhede verbeter, sal daar onderskei moet wor-d tussen

ge lifferensieerde onderwys na binne, waaronder verstaan word onder=

vzys volgens die aard, aanleg en belangstelling van die) eerlinge, en

gedifferensieerde onderwys na buite, d.w. s, onderwys waardeur die

leerling voorberei moet word vir 'n bepaalde boroep (93,17). Soms

word albei aangewend en dit is seker die i1e88,1.

stel word. Hierdie differensiasie kan op drie maniere bewerkste1Q

Differensiasie na buite.

Met differensiasie na buite, of eksterne differensiasie,

wor-dbedoel dat aan leerlinge in die middelbare skool die geleentheid

gebied word om 'n vak- en rigting-keuse te maak vaarvoer hulle die

nodige aanleg en belanestelling toon (123,70). . Volgens Jooste

(93,18) moet die d.ifferensiasie net so uitgestrek wees as die 'ver::::

.skeidenheid mikpunte wat deur die leerlinge in die vooruitsig eee

lig word, nl. deur miidel van afsonderlike skole, deur afsonderlike

kursusse in dieselfde skool, of by vzyse van verskillende studieri~

tines wat onderling gekorreleer is.



daqr dan moontlik TIstigma aan sekere vakke kan kleef. Die klem

Vir sekere of TIbepaalde studierigtinB, of bepnalde onder=

wys, of onderwys wat in een of onder rigting georiënteer iS1 kan

afsonderlike; skole cestig word, bv. handelskole, ambagskole, teB"'"

nie8e skole, ens. (52,100). Hier:lie onderwys word gegee aan lee~

Lange met geLykwaard ige attribuut-potensiaé'~, hetsy ver-st andebekwaam=

hede, hetsy aanlec;te, hetsy belangstellings ••• (132,25).

Dit word soms aan die hruld gedoen, maar min toegepas, dat

leerlinge versnel moet vcrd , sodat hulle hul skoo'L'loopbaan in minder

as hJaalf jaar kan vol tooi, en dat verstandelik-agterl ikes vertraag

moet word, sodat dit hulle langer s~ neem. Hierleur vor d getrag

om skrander leerlinge tot grot e'r inspe..nning aon te spoor en om alle

leerlinge teen (lie tempo te laat ontwiklce'l (73,253).

M'sonrlerlike kursusse in dieselfde skool.

Hierdie vorm van differensiasie bestaan daarin dat

heeltemal afsonderlike kursusse in dieselfde skool aangebied wor-d

(123,71). In EngeLand staan die skole bekend as die "Bilateral" of

I1J11ultilateral" en in Australië is dit bekend as die "Multipurpose"

(125,138). TIVoorbeeld van so 'n skool in Suid-Afrika is die Te~

niese Ko'll egeo ,

Verskillende studierigtings wat onderling Gekorreleer is.

Die beleid wat in Suid-Afrika eevolg was, om gedifferen=

sieerde onderwys d. m.v. aparte middel bare skole ann te bied, ve»

nie TI sukses nie. Volgens die Steyn-verslag (131) moet daar vere

sigtig op~etree word om nie te gou definitief neer te l~ dat sekere

kursusse die leerling vir sekere rigtin~s voorberei nie, aangesien

moet nie op die uiteinrtelike beroepokeuse val nie, maar op die

belangstell inG en vermoe van elke leerling. Die nuwe beleid is

dus dié van bToot middelbare skole met verskillende rigtings, nl.

~omprehensiewe okole, So TI skool m~ak voorsiening vir akademiese-,
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tegniese-, al.gemene-. en hande'Lekur-euase, Die leerlinc;a word. egter

nie in verskillende groepe verdeel, vole;ell.8 beroepskeuse nie. 'n

Leerling wat 'n handnl skur sua neem, mag bv. 'n taalles aaam met die

akademiese en/of teGniese groepe bywoon,

Die kernvakke is die alB'emeenvoI'mendevakke en is verplig=

tend vir alle leerlinge. Die keusevakke wissel van skoo~ tot skool,

na gelang van die grootte van die skool, die beskikbare personeel en

die behoeftes van din gemeenskap Haarin die skool geleë is (123,72).

Vir die Vrystaat word die middelbare onderwys, soos aan""

beveel deur die Pretorius-kommissie (93,131), in drie rigtin~s ver=

deel nl., die rucademiese-, die tegniese- en handelsri&~ing. Die

onderwys sal so georganiseer wees dat iaar 'n brug bestaan eedurende

die eerste jare van middelbare onderwys wat oorgang van een rigting

na 'n ander moontl ik sal maak. Die sg. "brug" bestaan uit die

kernvakke, soos in vorige paragraaf genoem, vat leerliné,.re gedurende

die St. VII en VIII-j"are in staat stelom ven een studierigting na

'n ander oor te skwcel, indien nodig.

By hierdie stelsel van differensiasie na buite kan ook

die aanvaarde stelsel van 'n interne differensiasie tot sy reg kom.

So kan leerlinge uit al die bekvlaamheidsgroepe op grond van versta.nds~

..
vermoe, aanleg en belangstelling TIvakkeuse maak, wat sal lei tot

een van die studierigtings: Ncademies, handelof tegnies (123,74).

Veral word leerlinge ih die laer verstundsgroep hierdeur in staat

gestelom gedurende die tyd wat hulle verplig word om in die skool

aan te bly, behalwe algemene-vormende kursusse te neem, 'n mate van

beroepsopleiding te geniet.

8.1.4 Differensiasie :na binne.

Soms word die verskille van leerlinee, wat dieselfe vak

neem, verder in ag geneem deur die leerstof van ~1 vak vir 'n bepaal.»

de studietydperk verder te differensieer. Dit beteken dat daar

op grond van die prestasievermoë van leerlinge differe~sia8ie sol
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wees t ,o, v , die vereistes \mt rum elke leerling gestel 1ITord.. /l.f...,

gesien van individuele aandag aan leerlin~e in die tradisionele

klasgroepe, kan laar op verskillende maniere voorsiening ,'7emaak

word om differensiasie na binne te vereemaklik (93,17).

VolgenD Pretorius (123,67) wissel die verstandelike beb.aam=

heid van die leerlinr;e in die Vrystaatse middelskool van die l.K.

80 tot 1.K. 140 en hoër. Afgesien van 'n moontl ilee indeling van

leerlinge in kleinere bekwaamhe tdagroepe , moet daar in die eerste

plek vir ten minste drie groepe voors icning gemaak ,,,ord.: (i) die

swak groep "lat die skool na voltooiing van ~t. VIn verlaat en vir

wie daar 'n afbcronde kursus voorsien moet word; (ii) die groep

wat die skool op enige .at adium ge..lurendedie volgende t\.feeja.a.r,
of na aflegging van .s:t. X verlaat, omdat hulle of nie die nodige

aanleg vir verdere studie besit nie, of cm ander reeles nie verder

wil of kan studeer nie; en (iii) die klein groepie wat na die

universiteit gaan (123,67).

Volgens Pretorius (123,67) is die kernvraagstuk ven die

middelskool om 'n stelsel van ondervzys te vo~rsien waarin die swak=

kere leerlinge nie tot gedurige verydeling gedoem sal word nie, en

waarin die potensialiteite van die ryker bedeeldes ten volle ontgin
,

sal word.

Om hierdie probleem die hoof te bied het die Vrystaatse

Onderwysdepartement die begir.sel aanva~ dat daar binne elke vak

aan elke individuele leerling toegelaat wor-d om te vor:ler volgens

die tempo wat sy eie potensiaal hom veroorloof, Die eise "lat binne

elke vak vir die kinders van n bepaalde klas gestel word, verskil

van kind tot kind. Die kind met 'n lae potensiaal in 'n bepaalde

vak word dus nie geforseer om op dieselfde peil te presteer as n

kind met 'n hoë potensiaal in daardie vak nie (132,26), Volgens

die onderwys-rapport van 1957 (136,93-94) is daar vir elke vak TI

minimum leerplan opgestel en die verrykinc, soos aanGedui ann die
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einde van elke leerplan, is bedoel vir leerlin&e wat dia leerplan

deurgewerk het en dit ken.

Hieruit is dit dui.del ik dat die onderwyser die leerstof

moet differens :iecr, d; en00reer"ko:JI31,ig die slcrander, gemiddelde- en

swak leerlmg. Keruleerpl c-''1(L2 voor ei.en reeds kernloerstof in

die sin dat die kern die minimun aantal leerstof is, ook t.o.v.

die aantal vascestelde vakke" Die karn vorm dus dit vat as die

minimum beskou word om 'n sekere standaard te bereik bv. matrikula=

sie (102,20).

Ju. die leerlinGe moet dus die kern bemeester, maar somm.i«

ge wat daartoe in staat is, of daarin belangstel, kan meer doen of

dieper op sekere aspakt e ingn.an, ens. Hier is wesenlik dieselfde

differensiasievorm wat ter sprake is wanneer daar deur sommige onder~

wysclepartemente van verryking, en selfs verskraling van leerplrome,

gepraat werd, Dit is egter belangrik dat daar met omsigtigheid

te werk gegaan sal word en dat die graad van verryking of verskra.=

ling, en ook die aard van die stof wat veral by \-ryse van verryking

aangebied of behandel of d~ur die leerling self hanteer word, so

gekies word dat dit in die hoogat e mate aan die behoeftes van elke

betrokke leerling met sy besondere aard, samestelling, belangstel~

lings ens., sal voldoen (102,20). Enige poging tot verryking of

verskraling van leerplanne, 'T':'.:"JWilligof andersins, is 'n pog:ing tot

differensiasie na binne.

8.2 FAKTORE \V.AT DIE H1.!ill.VORHING Villi SEKONDêRE Ol\T])ER-

HYS NOODSiVJ<LIK WJ..K.

8.2.1 Inleiding.

Deur die eeue heen het opvoeillQU1digedenkers die begrip

opvoeding op verskillende wyses ge-interpreteer en geformuleer.

Uit die verskillende f crmul es blyk duidelik dat opvoeding 'n dubbele

werksaamheid behels, aan die eenkant leiding deur die opvoeder en

aan die ander kant ontwikkel:ing van die jeugdige, vaardeur hy tot
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vol.waasenhe Id gevoer moet word (93,4).

1.s gevolg van die orrbver-ping von gestandna.rdisecrde

intelli~ensie- en prestasie-toetse deur siGl~~diges, is die verskilc

le tussen leerlinc'<)beklemtoon. Hierdie verskille skep die behoefQ

te ann 'n mee'r bu i.gaame ondérvys ate.LseL, sodat daar meer reg aan elice

kind kan geskied, 1l1. a.v; daar moet gedifferensieer word.

8.2.2 Gedifferensieerde opvoeding,

Daar word telkens gewys op die feit dat die skool groten=

deel te doen hot met di,everstandelike vorming van die kind. Dit

beteken dat die skool kennis en kul tuur op die kind w i.I oordra.. Die

skool het egter nie slegs met die verstand te doen nie, maar wel

met die hele kind en sy situasie in die wêreld (74,31). Daarom

word daer ook aandag geGee aan 1ie opvoeding van gevoel, karakterQ

opvoed ing en 1 iggné1.r:Jlike ontwikkel ing. Die skool wil nie net ~

diploma (kennis) gee en die leerling vir die maatskappy voorberei

nie (93,11). Die verhouding tussen onder,,~ser en leerling skep

nie net n intellektuele kontak nie, m~r ook, en veral, opvoedingo

situasies wat deur die opveedar benut kan word om sekelike karakter

te vorm.

Die omvattende doelstelling WaExna gestreef word, is om

die/kind te steun tot volle liggaamlike, psigiese- en veral geea=

telike volwassenheid, sodat hy sy plek as selfstandige volwassene

kan inneem, wat sy ges in sal kan onderhou en diena aan die aame l.e«

wing kan lewer (14,31).

Aangesien daar verskille tussen kinders is, sou dit 'onvert:;

standig van die opvoeder wees om aan al die kinders dieselfde andere

wys te gee. Jooste (93,11) stel 1ie baie mooi duidelik met die

vlg. stelling:

Van hom vlat tien truente ontvang het, kon meer vervlag word as
van hom wat een talent ontvang het.
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Kennis en vaardigheid moet vir die verskillende leerlinge

op verolcil1ende iaanier-e bYGcbring ",lOrd. Deur gedifferensieerde

onderwys kan dan die maksimum ont,...ikkelinB' van 'n kind se inte~ lek

en vaard i.gheid bereik word. 81e,rr s deur onderwys ooreenkomstig

die vermoë van 'n leerlillE",kan elke ind.ividuele leerling die hoogste

prestasiestandarrrd, waartoe hy in st~t is, bereik.

Om die onderwys tc kan vergemaklik, kan die leerlinge

ingedeel word in groepe volgens meer of minder konstante dinGe,

soos hul bio-psigiese geërfde eienskappe •. In die b'Lanke mi.dde l»

bare skole word d&~ bv. gedifferensieer volgens geslag. Terwyl

seuns vakke soos handwer-k en landbou neem, kan dogters hu Lshoudkun=

de, moederkunde, ens., as vakke kies. He.n.r leerlinge word ook

toegelaat om vakke te kies wat pas by hulle aanleg, temperament en

verstandsgehalte. Wanneer die opvoeder talente orrtwi.kke l , geskied

dit na iets ander-a, ril , , die sekelike karakter en 'vil (93,12).

Wat 'n leerling van sy talente gaan maak, hang nie van die talente

af nie, maar van sy waardevoor-keur en wil. Dit is die terrein

van die opvoeding en die klem val nou op die geestelike- nivanu.

8.2.2.1 Gedifferensieerde opvoeclinp;na binne.

Die verskille in geërfde potensies maak gedifferensieerde
/

onderwys wenal ik. Opvoeding omsluit egter onderwys, omdat ons

deur ons ondervzys ook opvoed (93,12). Die opvoeding moet dus

ook rekening hou met die verskille in geërfde potensies.

8.2.2.2 Gedifferensieerde opvoeding na binne deur geiifferensic

eerde onderwys.

Pedagogies gesien, is differensiasie, of gedifferensieer~

de opvoeding, die besondere en beplande bemoeing wat die opvoeder

met die kind maak om sy unieke moontlikhede sO'ver moontlik te laat

ontplooi of gedy, sodat hy daardeur sy geroepenheid sal besef en

sy lewenstaak sal herken, aanvaar en vervul vanneer- hy as volwassene

sy vryheid en selfstandigheid op homself neem (26,127).
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Did~kties gesien, is gedifferensieerde onderwys die ste10

selmatige en bep1o.:nde skepping VCl1 besondere leersituasies om die

unieke kind sy moontI i.khedo te laat realiseer en wo.nrdeer, lanGs die

weg van eeleitle vcr~...:ntvlOor.}e1ikeonr,c..ngmet die kultuurgoed (57,127).

Die jeughge het hulp nolig. Die aard van die steun \'lat

verlcen moet v;ori, val saam met di.o ont\'1ikkelingstadium, die "gevoe:=

1ice periodes" von die jeugdiGe. Sy belangstelling en behoeftes

w Laae L volgens sy ourlerdom en sy onderwys moet by hierdie veranderde

belangstelling aanpas. Opvoeding, soos Jooste (93,12) dit stel,

is die abcungewing in die groei tot vohrnssenheid en nie die vorming

van 'n passiewe wese nie. Hierdie steungewing moet geskied ooreen==

k0T'l13tig1ie vermoë von die volwc.ssene-wordende, en hom stimuleer

om te groei tot selfstandigheid. Die rigtende invloede moet hom

lei tot onderskeiding tussen goed en kwaad.

Die opvoedingsmoontlikhede sal egter ~~oter wees wanneer

kinders van min of meer dieselfde ouderdom in klasgroepe geplaas

word, omdat hulle dan tot 'n groot mate in dieselfde "gevoelsperio=

des" verkeer, (93,13). Hierjie eroepering, homogenisering of

baning op grond van pedagogiese kriteria, hoef nie noodwendig,

volgens Potgieter en Swanepoel (57,128), individualisering in die

weg te staan nie. Individualisering op padagogies-didaktiese

gronde vervang dan die idee vap differeniëring in line~re vorm,

soos d.it tans op hoërskool verskyn,

Gedifferensieerde opvoeding na huite.

\Vesenlilc is opvoeding niks anders as die bewusmaking

van die opvoedel ing van sy aangesprokenbe Id.ës persoon. Nou verskil

die persoonlilcheje van mense, omiat hulle antwoorde verskil. Die

untwoorde verskil omdat die t aakkar akt er-, voorvoor die mens hom

gep'Laas ag, verskil, en omIat .-lie antwoord op die tllalclcarakter ver.,.

skil. GeJifferensieerde opvoe'ling no. buite veronderstel

dan opvoeding tot verskillende antwoorde oor hoe d~~r oor die
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narkoms , :iie vo se en die bestemming van die mens, en oar B;l te.ak

besin wori (93,15).

\..Jonneer'n persoon vo'Ivaasenhe id bereik, is hy in staat

om tussen goed en kwaad te on.Iar ske i, en deur sy selfbepaling moet

hy bereid wees om verantwoordelikheid te aanvaar t.o.v. sy keuse.

Die aarwebore 'behoefte aan, en ontvankl:ilffieidvir volmaakte sedelike

wa.o.rd.esvan die mens, laat hom spontaan soek na die goddelike bron

en vert o'lk ing danrvan, Danrom is en bly die .godsdiens die

belanerikste mid.del tot sedelike opvoeding (38,192). 'y.!aDXdie on«

volwassene dan bewus gem&~ word van die bepaalde eise ven behoor=

likheid vrat hy moet gehoorsaam, is dit ondenkbaar , volgens Jooste

(93,15), dat In opvoeder vir leerlinge in verskillende groepe ver=

ak Ll.Lcndc behoorlikheidseise kan steL Daar kan dus geen differen= .

siasie t ,o , v; sedelike gedragsnorme ...rees nie.

Verskillende opvoeders kan verskillende lewensbeskouinge

hê en sal daarvolgens opvoed. Geen opvoedkundige sal hom egter

vereenselwig met In stelsel waar daar deur dieselfde opvoeder, vo'l.=

gens verskillende lewensbeskouings opgevoed word nie. Die opvoeder

as volwassene aanvaar aanspreeklikheid vir sy bemoeienis met die

kind, nie omdat hy hom as geroepene op eie gesag nie, maar as geroee

,

pene op hoër gesag beskou. Dit gaan nie om die mens nie, maar

om gehoorsaamheid aan die hoër gesag. Hierdie hoër gesag kan

verskillend van aard wees, bv. gemeenskapswelsyn, rasseselfbeQ

om sien hy in elke kind 'n opsetlike op sy pad geplaasde en vir sy

steungewing toegewys (93,16). Christelik gesien, is die hoofdoel

van opvoed.ing dus,

TI volle lewe met en vir sy medemens in die wêreld tot die
eer van Qod (74,22).

Hoewelopvoeding 'n universele verskynselonder mense is,



partikuliere of minstens van groepspartikuliere aard. Opvoeders

"Lq die 'rigting "mt de.ur d.io o};'>voed.in;pbemoeieniabeoog 'Word van

van dieselfde partikuliere greep sal opvoeiing in dieselfde rigting

beoog. Uit die voor-af'gaande par agr aaf volg dan dat daar {jeen gedif""

ferensieerde opvoed ing na buite gegee kan word deur opvoeders van

dieselfde partikuliere groep nie. Die Lde al,e oplossing is fn

stelsel van verskillende skole, sodat slegs opvoedelinge van een

partikuliere groep hul onderwys en opvoeding in dieselfde skool,

byopvoeders van dieselfde partikuliere groep, kry (93,16).

In Suid-Afrika is daar ape~te skole vir verskillende

rasse. Hierbenewens is daar nog groepverskille op grond van bv.

geslag (seuns en dogters), tae~ (Engels- en Afrikaanssprekend),

godsdiens (Katolieke, Protestante en JOOdS), asook fn bepaalde Levens=

beskouing (13,249).

Gedifferensieerde opvoeding na buite vord in Suid-Afrika

verkry deur leerlinbe tot verskillende soorte skole toe te laat.

Die grootste behoefte in Suid-Afrika was dan ook skole wat vir

kulturele verdeling voorsiening maak. Tl Skool vir AfrikaanssprekenQ

des met hul moedertaal as medium; 'n skool vir Engelssprekendes

met hulle moedertaal as medium; die l..frikaanssprekendes met die'

belydenis van die drie Hollandse kerke; die Engelssprekendes met

n geloofsverdeelde godsdiensonderwys; is die gemeenskaplike basis

dat leerlinge, wat klassifikasie betref, beskou kon word as behoren=

de tot dieselfde partikuliere groep (93,11). Dit sal dan nie

nodig wees om die leerlinge verder te groepeer met die oog op gedif=

ferensieerde opvoeding na buite nie.

8.2.2.3.1 VerhooGde skoolplig.

Volgens die Onder"'Ys-ordonnnnsie.van1954 (O.V.S.) is

alle blanke kinders tussen die ouderdom 1 en 16 jaar verplig om 'n

skool by te woon. Daar is selfs sprake van die verho{jing van die

ouderdom na 18 jaar. Verder bepaal die ordonnansie dat geen
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leerling nl), "JY veertic"n.tle.jaR..r nog in in primêre skool mag wees·

nie (130,114) ...

Hierdie bepnling het meegebring dat die middelbare skool

(Volkskool in die huid.ige) £"Gweld.iguitGebrei het in getalle, maar

Inuitbreiding wat dIkwe La tot nadeel van die leerlinge en selfs die

onderwyser-s \-HlS. Baie van die Leer-Lánge was nie in staat om die

leerplanne van die rucademiese skool te slaag nje, deels a.g.v. on=

vermoë en deels omdat dit nie in sy belangstellingsveld voorsiening

gemaak het nie. Tegniese-, handels-, landbou- en huishoudskole

was meestal tot 'n bepaalde sentrum beperk, verwyderd uit sy eie

omgewing en gemeenskap. LeerlinGe is in die verlede selde uit

die skole oorgeplaas na 'n akademiese skool en andersom. Differenc

siasie is dus van die uiterste belang, sodat elke leerling kan baat

by die onderwys wat hy ontvang, sodat hy 'n volwaardige landsburger

8.2.2.3.2 Algemene beleid.

In die meeste provinsies is dit deel van die ordonnansie

dat enige leerling tot op sy sestiende jaar in die skool moet bly,

d.w.s. totdat die leerling ten minste die Junior-sertifikaat be=

haal het. Oor die vraag, hoe lank behoort 'n leerling op skool

te'bly, gee De Villiers (83,223) die volgende verklarinG.

Gesien in die Suid-:urikaanse opset, wil ek onomwonde verklaar
dat 'n leerling minstens tot sy sevrentiende jac.r op skool
moet bly, of matriek of In ander eksamen wat na twaalf jaar
skoolopleiding afgeneem word, behoort af te lê, voordat
hy die skool verlaat. Daar kan geen twyfel daaroor wees
dat veral die leerling in die Spesiale Klas beslis nie
toegelaat moet word om die skool voor die ouderdom van
eesentien of agt i.en jaar te verlaat nie.

Sonder die noclige differensiasie is hierdie bepaling.

egter In onreg vat aan di,eleerl ing gedoen word , om dieselfde redes

as wat reeds hierbo genoem. is.

8.2.2.3.3 Die huidige nuwe leerplanne.

Hoewel geen doodae eenvormigheid in ons onderwye beoog word
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nie _ want volgens Christelike lewensbeskouing ~ dia l~e n verok0io

denheid - in eenheid gegee en is eenvormigheid nie die lewe nie,

maar d i e dood - moet daar ook 'n naa i ona'Le eenheidspatroon wees, ook

in die kurrikul urn vir die sekondêre skool .(87,11).

Die 1enrplanonhriklceling het geen vrye gang kon neem in

die rigting van die behoeftes van die leerlinge nie, omdat dit steeds

rekening moes hou met onbuigsame eks8~enverGistes en 'n vasgewortcl=

de eksnmentradisie wat die leerplanvryheid ingekort het. Fourie

(86,6) noem enkele voorbeelde om hierdie bewering te staaf.

Dit is algemeen beleend dat Adamson proefnemings reeds in
die begin van hierdie eeu gema~k het om van die tradisionele
riGting te probeer wegbreek, maar dat dit nie suksesvol was
nie en uiteindelik weer deur die sg. matriektradisie oor=
weldig is.

So ook het die TT8.11VaalseJunior-hoërskool - Skoolplaasged8{!te van

die dertigerjare (bladsy 184) wat uitvloeisels was von 'n nuwe gees

om na gr ote'r d.ifferensiasie in die sekondêre onderwys te soek, min

of meer dieselfde pad gegaan.

Volgens die huidige bedeling t.o.v. vakke, moet alle leer~

linge ses eksamenvakke op gelybrn.ardige vlak in matriek aanbied,

waarvan ongeveer die helfte of meer nie weer in hulle universiteits~

/

kursusse voorkom nie. Geeneen van hier1ie vakke was in die verl~

de op verdiepende basis vir die universiteit of 'n beroepsrigting

na matriek bereken nie. Die noodaaakl ikheid van 'n paar- vakke op

hoër en 'n paar op laer vlak in matriek word vandag baie sterk ge=

voel (87,12).

In die senior sekondêre fase behoort daar egter 'n duide=

like skeiding tussen die seniorsertifik&~t en matriek gemaak te

word deur aan die vorm II (huidige at. IX) eksamen, wat tans geen

besondere markwaarde - besit nie, 'n spe.siale status te gee by wyse

van die uitreiking van die seniorsertifikaat op hierdie peil, om

aldus ook rlie boonste grens van die algemeen lewensvormende onderwys::::
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kursus, waarin die verdieping nog nie ten koste "an di.e verbreiding

von die kulturele agtererond van die leerling kan B"cskied nie, aan

te dui. Dacr moet et,rter ook In verskil in die twee okaemena gemaak

word. in die sin ,1.:1tkandidate vrat nie die gesogte mabrikul as te=

eksanen vir universiteitstoelatinff in minstens twee vakke op die

A- gr aed kan slaag nie, onder sekere voervaardes die skooleinds8:t'=

tifikaat kan verwerf (87,14).

Met bogemelde in gedagte en die aanvaEQ'ding van die

kernleerplanne is dit duidelik dat differensiasie noodsaaklik is,

om uitvoering te gee aan die plan van verdieping. Skoolprogramme

sal hervorm moet vcrd sodat die leerlinge in die geleentheid gestel

word om in dieselfde klas of seksie volgens hulle eie bekwaamhede

en belangstellings binne die r-aamwer-kvan n.1.'ekbaarder leergang.

en intern-beheerde eksamenvereistes te kan differensieer .:leur die

aanbieding van hoof- en byvakke na hul eie keuse (87,15).

Nog 'Il groot struikelblok in die 'tleg van differensiasie

is dat 1ie skooleindeksamen nog al tyd 'Il soort "matriek-eksa.llen"

gebly het met dieselfde akademiese leerstof en eksamenvraestelle

in die verskillende vakke as vir die matrikulasie-vrystellings~

doeleindes (86,6). Waar alle leerlin~e a.g.v. die verengde akade~

miese grondslag van die eksterne matriekeksamen egter dieselfde ekQ

samen op dieselfde leerstof in dieselfde vak moet skryf, ook vir

die skooleindeksamen, en gevolglik ook vir die voor-afgaande eksamens

'tlat na skooleind moet lei, is in die plek van differensiasie in die

volle sin van die woord, nie veel meer as. verarmende gelykmaking

nie; verarmend sm-lel vir die begaafde leerling, wat voor 'Il groter'

akademiese uitdaging as blote middelmatig,heid gestel moet ....rord , as

vir die a.kademies minder begaafdes wat leerstof met'nmeer praktiese

of toegepaste inslag moet kry en derhalwe die onreg van 'Il verkeerc

de soort onder't~s aanGedoen word (87,6). Vir die probleem van die

natuurlike bedeling van alle soorte leerlinee wat die hoërskool
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vandag kry, is d.aaI"wji;er n~t een natuurlilw oplossin&, volgens

Fourie (87,6), nl. TI gesonde mengsel van gedifferensieerde vakkeuse

(eksterne d.ifferensiasie) en gedifferensieerde vakinhoud (interne

differensiasie).

8.2.3 Ekonomiese groei in die onder'VT;'ts•

Een van die vernaamste doelstellings van die onderwys

is ekonomies - om mense toe te rus om hulle bestaansmiddele te ver=

dien, en om die same Lew ing te voorsien van mense met die nodige vaar=

dighede vir die uitvoer van al die ekonomiese funksies waarvan sy

materiële welsyn afhang (15,1).

Dit kan nie te sterk beklemtoon word nie dat TI tekort aan

geskoolde arbeid (of trouens aan enige Boort vaardigheid) 'n man i=

festasie is van mislukking van dte onderwysstelsel, of die stelsel

van beroepskoling, of van albei, om teen 'n gennegsame tempo uit te

brei. Mense word in geskoolde werkers omskep deur eersten~ ten

minste genoeg algemene onderwys te ontvang en daarna paslike gespe~

sialiseerde beroepskoling. 'vJanneergenoeg mense hierdie onderwys

eh skoling ontvang het, sal daar noodwend i.g genoeg geskoolde wer=

kers wees (15,15).

Daar moet 'n punt bereik word. waar 'n toename in die aantal

Blankes, wat onderrig kan ontva.ng tot die standel'Ós wat vereis aal

word deur meer van hulle langer op skool te hou, nie verder sal

kan gaan nie. Voortaan sal die bydrae van Blanke onderwys tot die

opheffing van die standaarde van die arbeidsmag eerder teweegge~

bring moet word deur 'nverhoging van gehalte, as van getalle (sien

Fig. 8.1 op bladsy 201).

Die ekonomiese oplossing l€ klaarblyklik in die uitvoer

van 'n positiewe beleid gapaard met 'n energieke pr-ogr-amvan

ondervzys en tegniese opleiding om ons menslike potensiaal aan

te pas by di.e potensiaal van ons natuur (15,17).



Die Transvaalse Onderwysdepartement neem die stanclpunt in

dat slegs kjnders met TI intelligensie-kwosiënt van ongeveer 105

Inskrywing van blanke kinders in standers §~_8 e~_10.

19601935 1940 1950 1970

Fig. 8.1

of hoer in standerd 10 toegelaat moet word. Soos in Fig. 8.1 aan=

gedu L, meak dit die toelating van ongeveer 35% van die betrokke

onderdomsgroep moontlik (15,46)."

Op die oo~blik voltooi 70% en meer van die kinders in die

Verenigde State die hoërskoolkursus (12 jaar) en dié land beweeg

201

75,000

50,000

25,000

10,000

7,500

5,000

1980

(15,13).

duidelik na 'n situasie waar in alle kinders rlit sal doen. Die

bewering is dat behede-gemidclelde kind.ers gewoonl Ik nie met vrug

standerd 10, soos dit op die oomblik in Suid-Afrika saamgestel is,

kan voltooi nie. Indien hulle vir rlie bykomende jare op skool moet

bly, moet vir die meeste van hulle kursusse en onderwysmetodes

ontwer-p word wat pas by hulle behoeftes en bekwaamhede, nie alleen

sodat hulle nie hul tyd moet verkwis nie, maar ook ten einde hulle
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~ie n Gcvoel va~ ontoereikendheid te cree deurdat daar gedu=ig dU16C

van hulle verwag word waartoe hulle l\ie in stoot is nie (15,47) ..

As 'nuitein'lelike ideaal wor-d 'lie hoop gekoester dat alle

kinders in Suid-Afrika, onge8{; hulle intelligensie, eendag 'n 'Tolle

twaalf jaar on-Icr-r i.g sal kan ontvang, Dit mag egter jare duur

voorda.t hierdie Heaal bereik word , maar in d.ie lig van toenemende

getalle (Ficr. 8.2) is 'lie d.ringendheid van onderv;ysuitbreiding in

illld.errigtll1gs, d.w.s. differensiasie, TI meer akute probleem. Die

verkwistincr van waardevolle mannekrag kan moontlik op hierdie

manier gestuit word, dit is trouens noodsaaklik, veral as daar op

die volgende gelet word: 'n Onl.angse verslag opgestel deur die

Gesamentlike Matrikulasie-raad het getoon dat 'n bietjie meer as 50%

'van ingeskrewenes aan universiteite hulle grade voltooi bli1ne die

minimum tydperk plus twee ja~ (15,96). Dit is TI baie lae syfer

die, en ver-teenwocrd ig 'n ontsaglike verkwisting. Dit wil voorkom

asof ontoereikende voorbereiding op skool een van die oorsake van

h i.er-di.e hoë druipsyfer is.

Groei van 1eerlinfm'etalle.

- pemiddelde
1960 1980 ~aarlikse Groei

St. 8 41,237 70,000 'ê-f{Jo
St. 10 17,270 40,000 4~
St. 7-10 150,463 224,00C 2%

Tabel 8.,2

8.3 SÁ}lliVATTING.

In hierdie hoofstuk is die pogings tot differensiasie

uiteengesit, asook die faktore wat die hervorming van sekondêre

ondervye noodsaakl ik maak.

Die keuring en keuse van die leerlinge vir die verski1len=

de studierigtings word in die volgende hoofstuk bespreek.
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HOOFSTUK IX

DIE KEURING EN KEUSE VAN LEERLINGE

VIR

VERSKILLENDE STUDIERIGTINGS

9.1 INLEIDING.

Die individualiseringsbeginsel in die onderwyspraktyk vind

sy neerslag in die voorsiening van gedifferensieerde leerkursusse

in die skool. Daar word gepleit vir die voorsiening van onderwys

wat die potensialiteite van die ontwikkelende leerling in ag sal

neem, wat sal aanpas by sy vermoëns en belangstelling; om hom die

geleentheid te gee om so te ontwikkel sodat hy sal kan in- en aanpas

by die kultuurpatroon van sy gemeenskap (13,250).

wysgerige §iening.

Wysgerig gesien is die mens in sy totaliteit TI absolute No~

VUID; hy is eenmalig, onhe'rhaal.baar-,onvervangbaar, uniek en eLe=

soortig (123,40). Elke mens is TI nuwe Lewe met TI eie individuali=

teit wat hom in alle opsigte van alle ander mense onderskei. Elke

persoon besit TI eie individualiteit en aanlegsmoontlikhede, wat aan

sy wese TI eie gestalte en waarde sal gee, en hom in staat sal stel

word in die opvoedingsproses nie, kan sy ontwikkeling tot die mens

waartoe die Skepper hom voorbepaal het,gestrem en geskaad word

(38,229- 230) •

Om hierdie rede is alle opvoedkundiges dit eens dat die

opvoedingswerkby elke ander individu op TI unieke wyse aansluiting

moet vind (123,41). Die hele toepassing van die beginsel van
,

differensiasie met die doel dat elke leerling tot· die maksimum van

"sy vermoens en teen sy eie tempo homself sal realiseer, is TI uit=

vloeisel van die erkenning van die belangrikheid van die individuali-

teit van elke mens.

Ps i(.~ologie.

Psigologies benader word individuele verskille gevind in.
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gesIng, ro.l!1t kleur, oorenrinG'fl:faktore, intelligenoie, a..enleG, tempee

rament en emosionaliteite, karakter en persoonlikheid (123,41).

Voor geboorte besit elke kind al 'n indivirlualiteit van sy eie vat

hom dwar-sdeur sy hole Leve onde.r ske i, van al.Le ander mense. Hy word

gebore met potensialiteite Hat aan hom eie is. Hierdie aangebore

potensialiteite is dan hoof'aaakl.fk daarvoor' verantv!oordelik dat elke

kind op 'n unieke 'vryse orrtwfkkoI ,

Die groter belangstelling van opvoedkundiges in die kind

en sy aangebore potensialiteite is 'n direkte gevolg van die orrtwi.kke«

ling van die psigologie waardeur meer kennis opgedoen is i.v.m. die

aard van individuele verskille, veral t.o.v. var-at andave rmoe, aanleg,

temperament, karakter en persoonlikheid, on die ontwikkeling van

meetinstrumente vir die bepaling van die hoeveelheid en b~aliteit

van hierdie psigologiese attribute in die Dldividu (123,41)~

Die leerplnnkommissie van die O.V.S. in 1953 (132,64) gee

TIuiteensetting van hierdie attribute. Voordat die nnrd van die

leerstof bepanl kan Hard, moet daar vasgestel word in watter mate

die kind voordeel daaruit kan trek.

van hierdie attribute is soos volg:

Die kommissie se uiteensetting

Algemene yerstandsbekvTa['"mheid of intelligensie.

As hierdie attribuut hoog is, den het die .ervaring geleer

dat claar geen moeilikheid met die voraering van so TIleerling in die

tradisionele leerstof op skoolondervind word nie, en as dit wel gee

beur, dan is dit aan andel' faktore te wyte. As hierdie f'akt or- egter

laag is, dan het die ervaring geleer dat die vordering van so' 'n kind

op skool nie vlot nie.

Die hoofverstandsbeID-lnamhede.

Die verstanclsbebraamhede waarna hier vervrys word, is die

differensiële verstMdsfoktor soos deur :fc4ctor-analise geïsoleer.

Ook hierdie differensiële vermoëns is volgens die kommissie,
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attribute wat hie buite r-ckoning geluoJe mng word nie, in die
bcpal mg' ven die aard van die leerstof ...mt aangcb iod , en die
eise W2.t aan elke individuele leerlinb in hierd.ie verband
bestel kan vor d (132,6;1r).

Skolnstiese aémlegtoetse behoort by uitnemendheid geskik

te wees G.S hulp!Jliddels by vakkeuse, verd met die oog op die keu:ring

van leerlinge vir verskillende stuclierigtings in die middelbare

skool.

Aanle,C£.

I.v.m. die begrip aanleg, is daar veral tHee opvattinge,

of vertolkinge. Sommige sielkundiges sien aanleg us:

'n spesifieke attribuut, unitêr van samestelling en relatief
konstant, wat die aanl eer van 'n bepaal.de akt Lwá't.eLte of
soort aktiwiteit vergemaklik (132,65).

Froehlich en Darley (22,342) stel dit as volg:

••• an aptitude is not necessarily an entity but rather a con=
stelation of entities; the set of characteristics whi.ch
enables one person to learn something may even be different
from that which enables another person to learn the same
thing.

'n Meer algemeen en aanvaarbare definisie word gegee deur

Hahn en MacLean (20,246):

aptitudes are correctly referred to as latent potentialities,
undeveloped capacities to acquire abilities and skills and
to demonstrate achievements".

Na ap~leg kan ook verwys word as die potensiaru. wat ge~

oefen kan word tot spesiale bekwaamhede. Die meeste psigoloë vere

bind die begrip I!aanleg" met bepaalde o.kti.liteite waarin die e'Lemen»

têre komponente as gestruktureerde kollektiwiteite optree (69,58).

So word daar in die algemeen gepr-aat van aanl eg vir saamgestelde

I:lktiYliteite 800S klerklike werk, musikale bedr evenhe Ld, bekragtiging

van die verskillende skoolvakke, ens. en aanleG vir die beoefening

van professionele beroepe, soos die mediese beroep, ondervzys,
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inginieurowese, regS\-le9C, ena, (24,4)

Samevatuend kan daar Gesê \"ord. dat talent cangebere of

ververwe (verworvo in die sin dat daar deur intense oefening en

toewyding 'n .indiv idu \1101later daar-t oe in staat sal \>ICCS om in 'n

bepaalde rigt inS redel ik hoog te kan presteer) bekwaamhede in bepaal=

de rigtinGS is, wat dour oefening en opleiding gestimuleer, orrtwik»

kel en verbeter \I'ord, om op hoe vlak te kan f'ungee'r (81,179).

Die kommissie is ook van mening dat leerstofvoorsiening

met rl i.e oog op ged.ifferensieerde onderwys met die beroopspotensiali-

teit van (lie leerlinge rekening moet hou.

9.1.3.3 Aanlegtoetse.

9.1.3.3.1 Die N.B.-ILanlegtoetse (Junior) (1961).

Dit kan gebruik word as hulpmid:lel by die bepaling van die

moontl ike indel in:,! von leerl inge vir beroepsle iding en opvoedkundige

leiding van kinders in standerd 4 tot 8; 12 subtoetse. Toedienings=

tyd 2 uur ,

9.1.3.3.2 Senior-Annlegtoetse (1970).

Dit is vir seuns en dogters van st. 9 en 10 (1970). Kan

ook gebruik word as 'n hulpmiddel by die bepaling van die moontlike

indeling van leerlinge vir beroepsleiding en opvoedkundige leiding

van leerlinge in st. 9 en 10.

9.1.3.3.3 Tegniese toetse (1962).

Die toetr.e is ontwerp vir die meting van algemene,vermoë

van Leez-I inge in st , 6 tot 8. Daar is 6 subtoetse : Rekene Deel I

en II, Meganiese insig; Vormwaarneming Deel I en II, asook TI GereedQ

skapstoets. Gesik vir st. 6 tot 8; tweetalig; toetstyd n~~stenby

li uur.

9.1.3.3.4 Handelstoetse (1962).

Die toetse is gestandardiseer met die oog op die meting

van handelsaan1eg in die algemeen, is geskik vir gebnlik met leer=

linge Bt. 6, 7 en 8. 'I'oet sboeke j tvleet['~ig. Ses sub-toetse (58,67).
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9.1.4 ]3elangstelI ings.

Omdat belE'l1gs-cellingso 'n ver-ske.Ldenhe id van aspekte open»

bnar, is dit uiters mooilik om 'n -Iefinás i.e, "Tat allesomvattend is,

te eee. fn Goeie definisie sal cl die gosie,spunte i.v.m. die aard

en weae van bc Langs t.e Ll mr; moet insluit.

/ Ross1 soos aancohaal deur J~noldi (121,76) benadruk die

afkoms en Latynse betekenis van die woord - "it concerns", Hy skryf

verder,

NOVl a thing that interests us is just something that concerns
us or matters to us (121,76).

McDouggall~ soos aaneehaal deur fJnoldi(12l,76), wys weer

daarop dat belangstelling instinkte wakker maak, en dus konat i.eve

faktore besit,

Vole;ens Kriel (122,26) is belangstelling nie 'n bepaalde

vermoë nie, maar 'n verskynsel "18:t deel is van die ganse geestes:=:

struktuur. Belangstelling sny vertikaz.l deur die hele persoonlikheid

mAt al sy lae of sfere, van die hooeste psigiese sfeer, met al die

hoër geestcspsigiese prosesse, soos die religieuse, etiese, estetiese,

juridiese, ens. Dit het ook betrekking op Qie bio-psigiese sfeer

wat ~e doen het met die emosies, drifte, ens. Haar dit het selfs

ook te doen met (lie bioties-fisiologiese en die fisiologies-chemiese

sfeer, want belangstelling staE'l1in noue verband met liggae~skrag,

frisheid, kliervrerking, ens. Dus kan belangstelling enersyds ge:=:

sien word in die lig van die persoonlikheidsfere of -lae, maz.r.ander~

syds ook in die lig van die hele persoonlikheid met sy ken-, gevoe:=:

lens- en strewingslewe.

Daar is ook al talle pog ings aangewend om belangstell:ing

te klassifiseer. Sodaniee klassifikasie berus op Qie nanname (in

sommige gevalle gesteun deur empiriese ondersoek) dat belangstell ings

konstellasies, of patrone, vorm in die ervarings van die mens, of in

fn situasie in sy eie omgewing (123,46). Op grond hiervan het
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vooraanstaande psieoloë 1300S onder f'tntlere strang, Thurstone en Ruder

ook elk 'n eie klassifikasie gemaak en vraelyste opgestel waarmee

die sterkter.;-raad ven 'n individu so be I angs t e'lLing vasgestel kan

word.. Die Illlletil1l;;"VQ1 die 8t,_;y-l,-terrero van 'n persoon se belange

stellinG is .in oor-eens temming met Bingham (4,62) se verdere omakry-s

winG van belo.ngstelling en vat deur byna alle p3ir:oloë aanvaar word:

'VJe therefore define interest not only in terms of the objects
and act iv i.t ic s whi.ch Get at tent ion and yield satisfaction, but
also in +erms of the strength of the tendencies to give at+en»
tion to and seek satisfaction in these competing objects of
interest (4,62).

Danr is verskeie ondersoeke gedoen oor die verandering van

belangstelling, ooreenkomstig verandering in ouderdom• Namate erc

. varing ontwikkel, ontwikkelook belangstelling, tervzyl die indivi=:

duele aanleg beslis TIbelangrike rol speel. 'n Kind sal dus nood«

",endig meer belangstelling toon in dinge waarvoor hy 'n aan'l eg besit,

bv. as TIkind 'n aenleg vir kuns het, sal sy belangstelling dienoorc

eenkomstig be ïnvLoe.d word, ter-~zyl 'n ander kind sonder die nodige

aanleg nie daarin sal belangstel nie. Daar is ook 'n noue verband

tussen belangstelling en rypheid. 'n Kind met 'n goe ie aanleg in

\'!iskunde kan alleen in 'vTiskunde belangstel as hy TI sekere mate

van rypheid besit (125,24).

TIVerdere faktor wat TIbelangrike rol speel, is die omge=:

wing, "lant al besit 'n kind die aanleg en rypheid vir 'n sekere saak,

en hy kom nie daarmee inaanraking nie, kan hy nie daarin belangstel

nie. Alle vorms van die milieu-invloede, wat op die ontwikkelende

jeugdige im/erk, dra dus by om sy belangstellingspatroon te help

vorm. In die lig is dit dus noodsaaklik dat die leerstof waaru i.t

die leerling TIvak- en rigtinekeuse moet mank, sul tred hou met koh=

tempor@re ontwi.kkel Ing op elke torrein van die Lewe (123,46).

Verskille in bolnnr:steJl in{j.

VolGens Pauw (102,18) vloei belnngstellincsverskil1e
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voort uit intellicensieverkoille, dog dit kan. ook aan O1(tcr faktore

te danke vlees. Die feit bly eL"ter dut, ,·m.t ook al. (lie oorsake,

leerlinge in di.oso'Lf'de klas 'n baie bree spektrum von belangstelling

sal hê. j'..ancesien belangstelling so 'n belangrike faktor by die

skenk van é1andll{;La, en acnges i.en ~.l1liélg "wer so 'n belangrike faktor

by leer is, vereis ver-ski.Ll.e in belanGstelling dus prominente aandag,

Die feit dat belangstellinsspatrone reeds by d.ie jong

adolessent 98gin vorm aanneem, soos ook tewens be'\ozysdeur vakvoor=

keur-e wat die jeugdige op hierdie st adium aan die dag lê, is dit

noodsaaklik dat die individuele verskille t.o.v. hierdie attribuut

ook by onderwysvoorsiening in die middelbare skool in ag geneem

moet word (123,17).

Besondere aandag moet . gesee word aan middele vir die

ontwikkeling Vru1 die belangstellings Vffil die kind. Hy moet in 8.lll1=

raking kom met'n wye omvang van menslike aktiwitC'ite - die kind sal

geen belsngstelling ontwikkel vir sekere akthriteit as hy nie daar«

mee in aanraking gebring word nie. 1..11eenvanneer- 'n kind vooru rt»

aigte het op moontlike ,.,relslae sal die belangstelling daarin en

daarvoor toeneem - hulle kan geen belangstelling in'nvak. of akt i«

'\oliteite orrtwi.kkeI as dit bo hul vuurmaakpl.ek is nie. Dwang skep

afkeer, terwyl oevrediging genot bring en dus ook belangstelling

(8,181) •

In die lig van voorafgaande bespreking is dit dus duidelik

dat aanleg en belangstelling 'n belangrike rol speel in die keuse

wat leerlinge sal maak. Daarom is die woorde van Hamrin (29,117)

vir elke onderwyser 'Il les op sigself:

A good teacher should spent fifty percent of his time studying
his pupils and the other fifty percent teaching them :in the
light of the facts he has found through that study (29,117)..

Gevolge van r;ebrckkje-e differensiasie, vertraging en

eliminasie.
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Om'n duidel ike beeld. +o kry VM d.ie toeatande .....:o:c deur die

verskillende f'akt oro , genoom in hoofntuk V, wat afsonderlik en ge~

samentlilc t.o.v. d i.e vertraginG' en eliminering vnnleerlinge in die

middel bare skool tevTeeGF-cb:ring f.e , is (litnodig dat d.ie vordering

von leerlinGo deux die verskillende jn.re nagegaan word. Sodoende

sa.1 bepaal lean word 1;!nttor onderwyape i.I leerlinge bereik en watter

n~te van vertra.ging on eliminering daar in die verskillende standerds

voorkom (123,50).

Die syfers in die onderstaande tabel toon die skerp daling

van die aantal leerlinge vanaf etander-d 6 tot 10 vir die jare 1966

tot 1970.

JAAR STANDERD AANTAL INDEKSSYFER MEDIAANOUDERDOM--
1966 VI 5,762 100 13.72
1967 VII 5,079 88 14.71
1968 VIII 4,094 11 15.68
1969 IX 3,694 64 16e6
1970 X 2,314 40 17.7
1970 Matriek- 1,443 25

vry~:d:pll ;Y\rr

'l'abel .19

Hierdie syfers toon baie duidelik die verskynsel van

eliminasie in dio sekondêre skool in die Vrystaat aan. Vir elkeen

VEUl die leerlinge wat in Junie 1966 in at , 6 ge\vees het, het 12 die

Lewe Ingagaan met 'n standard ses-sertifikaat of mtnder-, aangesien

sommige die skool miskien nog voor die einde van die jaar verlae:b

het en ander weer gedruip het. Aan die einde V8J1 st. 8 het reeds

36% van clie groep die skool verlaat .. Slegs 40% van die leerlinge

wat in st. 6 begin het, het st. 10 bereik, van 'vie slegs 25% matrio

kuln.sievrystelling kon verwerf het, en dUB toelating tot BrMdstudie

kon verkry. Hierdie persentn.sies is 'n verbetering op vor i.ge jare" se

pe1.'sentn.siee, maar verskeie faktore werk mee tot die hoër ayf'er a,

'n Voorbeeld h i.ei-van is die varhoogde skoolplig vat 'n leerling dwing

cm Langer' op skool te bly - soos reeds in hoofstuk 8 behandel.
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Vir di~selfde groep leerlinGe is die TertreD~~syfers V~1

diegene wat hulle nog in betrokko jaro .op skool bevind, vir die on""

derskeic stenderds S00S volg:

J ;,.fJ( ST, 'rOTAA1 OIJD::"'1 .é.lT OP ~O lJOHW\LE PERSE1fI'ASIE MEDIAAN
HOHFU:.LE OU= otmEJ.'TIlOH VERTRAGING OUDERDOH
DJtRDOr.1

1966 6 5,762 5~76'2 195 3,31 13,72
1967 7 5,079 3,429 1,650 32,5 14,71
1968 8 4,094 2,877 1,217 29, t 15,68
1969 9 3,694 2,687 1,007 27,3 16,6
1970 10 2,314 11761 553 2t.1,.&__ 17.7
'I'abe l 9.2

Uit bos t aande tabelle iG dit in die eerste plek verblydend

dat die leerlingtol in s+, 10 met 31% in 1954 tot 40% il, 1970 gestyg

het. Hieruit kan afgelei Ylord dat vaar leerlinge verplig word om

,langer op skool te bly, 'n GToter persentasie tot en met matriek VOl'=

der. Die climinasie- en vertragingsyfers so-amgeneem, toon egter

aan dat daar nog iets ernstigs verkeerd moet ,...ees met die onderwys=

voorsiening Vali jeugdiges in die middelskool (123,51). Ongeveer

60% van die Leer-Linrro ....at in st , 6 Ingeskryf het, bereik nie st , 10

nie en gaan dus langs die pad verlore. 'n Verdere ont st eLl.ende feit

is die hoë persentasie leerlinge wat vertraag wor-d , veral die toe=

nemende GPtal in standerd 8. (In 1954 - 261", en in 1968 - 29,7%)
, '

(138) •

As onmiddellike oor-saak van hierdie gewel,lige eliminasie

kan genoem wor-d, volgens Pretorius (123,51), die fasiliteite vir

handels- en tegniese opleiding wat (lie soort skole verskaf, die

feit dat ouers die leerlinge uit die skool neem om te help verdien

en die ru im wer-kge'Leerrthede wat eeskep word a. g. v , vinnige industriElP

Li.sas i,e , Die oorheersende f'akt or vat ook t.o.v. hierdie oorsake

determinerend inse"lerk het, is die feit dat die sekondêre skool met

ay sterk akademiese inslae nie in clie bchoef t es VEUl alle leerl inge

kan voorsien nie. Meer as 90% van die kinder-e word in 'n akademiese

rieting gestuur Haar uitm's 2C%van hulle werklik in hierdie rigting
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tuis kan voel (134,59). Die eksterne eindeksrunens vermeerder ook

nog die probleem aans IenlLk en het 'nnadelige ui hrerking op die

onderHysorganisasie en metodiek in ons sokond&re skole. Die leer==

Lange wor-d golwing om, sodra hulle die vereiste oude rIom bereik, di,e

skool te verlaat. Hier1ie leerlinge is meestal kinders met gemiddel~

de of onder[;emid1elde intelligensie Hat nie die oorheersend akademiese

kursusse kan baasz-aak nie. Vir hulle was die eerste drie jaar van

die middelbare skool slegs 'n deurgang, 'n stroom waarin alLe kinders

jneedwinG is - om te sink of te swem. Oor die jare heen het hulle

.deur-gewor-atel, na 'nbes t emraing ('nakademiese matriek) wat almal gewee t

het hulle nooit sal bereik nie. Langs die oewers het menigte

uitgespoel, verward en verlore (123,51).

KEUSE YAN LEEHLINGE IN VFBSKU,LE1TDE STUDIERIGTINGS.

JGassifikasie.

Wat die klassifikasie van leerlinge betref, is dit dui;::;;

delik dat, hoe meer kernvakke daar is, hoe makliker die organisasie

van 'n skool en hoe groter die kwota leerlinge per onderwyser (93,29).

9.2

9.2.1

T.o.v. die groepering van leerlinge het die Van Wyk-ko~

missie tot die volgende gevolgtrekkings gekom:

Om 'n kursus vir elke individuele leerling op te stel, bly

weens finansiële- en praktiese oorwegings 'n onbereikbare ideaal.

Die enigste pre~iese alternatief is om leerlinge vir administratiewe-

en onderrigdoeleindes in klasse of groepe in te deel. Die funda=

menteIe doel van die indeling van die leerlinge in klasse is om hulle

so te groepeer dat daar op die doeltreffendste Y~se in hulle behoefc

tes voorsien kan word.

Die leerlinge van dieselfde standerd kan op tweërlei wyse

ingedeel word - nl. die heterogenegroepe, 'vaar by indeling glad nie

met die behraamheid en aanleg van die leerling rekening gehou word

nie, of in homogene groepe op 'n basis van algemene bekwaamhede of

bekwaamhede in ~lke vak (93,29).
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Indien daar 'n redelike mate van ocreenat emnung is tussen

'n kind se 1. K. cm sy vak- of skoolprestasies, dan kan die onderwyser

gerus voel ~at die kind goed preateer. Indien d ib nie die geval

is nie, moet diG oorsake VRn lie kind se swak prestasie nagespoor

word en indien moontlik, uit die weg geruim word (103,87).

Die volGende tabel toon by benadering die verband tussen

ver-at andbelcwaamhetd en die onderwyspe i.l vrat 'n persoon kan bereik.

Daar moet egter in Gedagte gehou wor d dat daar geen perfekte kor=

relasie tussen vers tandspeil en skolastiese prestasie bestaan nie.

1.K.-syfers dui slegs die mami mumverstandsbekwaamheid aan om die

betrokke at ande rd deur te kom. Eienskappe soos w i.I skrag, deur se t=

tinesvermoë, ens., en faktore soos huislike omstandiehede moet ook

in aanmerking geneem word.

r.x. Ver'1"agGe ondeTITYspeil

Bo 125
115-125
105-115
95-10)
85- 95
75- 85.

Onder 05

T~be15~. 3

Nagraadse studie.
kan 'n graad behaal.
kan st , X slaag.
st. VIII, miskien st. X.
st. V, miskien VI, VII en VIII.
Druip sb , V
Spesiale klas.
Onopvoedbaar. ()103,87 •

Die l.K. moet as maatstaf slegs ri.:,rrtinggowemd beskou

word en daarom moet bg. faktore ook in aanmerking geneem word. Op

grond van statistieke is 'n voorstel deur die Van \,r/yk-koffi.r:lissie inga:

dien dat die opvoedbare skoolbevoling in vier belcvaamheidsgroepe

ingedeel word;

(i) Bekwaamheidsgroep A vir leerlinge met 'n 1. K.
van 110 en hoër.

(ii) Bekwaamheidsgroep B vir leerl inge met 'n
1. K. van 100 - LLO,

(iii) Bekwaamheidagr-oep C vir leerlinge met 'n
I.K. van 80 - 100.

(iv) Bekwnamheidsgroep D vir leerlinge met 'n
I. K. onder 80.

'Van groep A 1....,or c verwag om die matrikulasie-eksamen
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af te lê, van groep B om die sen Lorknr-sus van die hoër-skool, te

voltooi sonder dat vrystelling van die matrikulasie-eksamen beoog

wcr-d, en groep C om die juniorkursus van die hoërskool te deurloop,

teTi'Yl daar vir die laaste groep (D) spesiale voorsiening gemaak

"lord in spesiale skole (93,30).

In die Vrystaat styg die getal leerlinge wat buit engevone

onderwys ontvang jaar na jaar en in 1963 was daar reoels 1144 leer=

linge in Voorberoepskole en hulpklasse (8,96). IIier<lie getal het

tot 1538 in 1970 gestYG (140,27).

Volgells di.e verslag van die oorsese sending (134,64)

moet die eerste jaar in die sekondêre skool 'n ontdekkingsjaar

wees, met dieselfde blTSUS vir alle leerlinge. Sover moontlik moet

die vakke vanuit 'n praktiese standpunt benader vord, Aan die beg in

van die tweede jaar moet leerlinge besluit of hulle 'n akademiese-,

handels-, tegniese- of landbourigting w i.I volg. Parallel met die

tegniese rigting behoort 'n sterk verpraktiese huishoudkundige rigtin

vir dogt er s geplaas te "lord. Hanneer verder van 'n tegniese rig=

ting gepraat word, word hierdie rigting vir dogters daarby Inge=

sluit. Al hierdie rigtings bied kursusse wat na die skooleind=

sertifikaat lei na ses jaar in die sekondêre skool, en "lat aanal.u i=

ting vind by inrigtings vir tersiëre- of hoër ohderwys.

By dIe studie-rigtings in die sekondêre skool moet

die nodige humaniora jngesluit word. Die leerplanne ill vakke

BOOS wiskunde, geskiedenis-aardrykskunde, en ook die wetenskappe

moet aangepas werd by die doel van die kursusse waarin hulle voor=

kom.

9.2.2 Keuse van 'n r igt ing.

'n Leerling se intellektuele vermoens kan nie as 'n

f'akt or oorskat werd in sy keuse V8J:1 'n rigting nie. Die mens

verskil nie net wat Int el Lektue Lo vermoëns betref nie, maar wat

ewe belangrik is, ook in hulle intellektuele benadering van
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progleme (134,66). Dit ly geen tvlyfel nie, dat alleen ongeveer

15% tot 2(1'/0 van mense hulle probleme langs die \'leg van var-al.geme=

ning en abstraksie benader. Die res is meer g'.m",ig om hul pr'ob'l.e=

me 18l1gS die Heg van die praktiese benariering te probeer oplos

(134,66).

Daarby verskil mense ook nog wat hul intellektueel- Gl:lOS io=

nele balans betref, sowel as in daardie eienskappe en kombinasies

van eienskappe wat 'n persoonl ikhe id vorm (vgl. hoofstuk III).

Die keuse van rigting deur 'n leerling hang gevolglik meer

van sy intellektuele benadering en persoonlike voorkeur af as van

sy bepaalde intellektuele vermoëns. Veral gedurende die laaste

twee jaar van die primêre skool en die ontdekkingsjaar in die sekon=

dêre skool oo.et die onderwys-benadering so wees, en skole moet hulle

daarop toelê, dat leerlinge gehE'llp word om hulle rigtings te ontdek,

veral op grond van hul eie ondervindings in die skool. Omdat die

faktore, wat by 'n keuse van 'n rigting betrokke is, nie naastenby

almal gemeet kan word nie, word die finale beslissing in die hande

van d~e ouers gelaat, al hoeve.L nie alleen om hierdie rede nic, maar

ook omdat geglo word dat 'n ouer die reg het om oor die onderwys

van sy eie kind te mag besluit (134,60).

Evaluering.

In die O.V.S •• lord 'n toetsprogram op alle standerd

3- en standerd 6-1eerlinge toegepas waarby die volgende gestandar=

diseerde toetse gebruik word:

Groepintelligensie.
Lees: vioordeskat , begripslees en taalgebruik.
Rekenkunde: Parate kennis, BTondreëls, mega=
niese bewerkings en probleme.

Die toetsresultate met die standerdpeil en die persentielrang vir

elke toets word op die Ed-Labkaart vir elke leerling aangebring.

Op hterdie kezrt verskyn, benewens gee-evens t.o.v. gesondheidsr-

toestand, persoonlikheids- en temperamentseienskappe, ook die

prestasies van leerline;e wat hulle elke jaar in die skooleksamens
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in die verskillende vakke behaaL. Hierdie toetse dien om:

(i) die peil van onderrig in die "betrokke bas icse
vakke te bo paal., waardour- die hoof van 'n skool insig in die doel=
treffendhei.d van sy skool sc metodiek bekom;

(ii) vas te stel waart oe die .individue.Le leorling in
staat is, on of hulle die verwagte peil, DOOS vaages tcl op f.,'1.'ond
van hulle in tell igonsie bereik, of nie;

(iii) r,racu"'lie ond.erpresteerdors ontdek wer-I, vas te
stel Hat die oorsake van vertraging is;

(iv) vas te stel Hatter leerling spesiale aandag nodig
hot;

(v) op grond van eksamenresultate, leerlinge en ouers
van advi8s t.o.v. studiekursusse to bedien; en

(vi) vir opvoedkundiGe doeleindes sekere navorsing te
doen (134,166).

Behalwe bogenoemde toetsbattery word -

(i)
ders toegepas
klasse; -

individuele intelliGensietoetse op swak presteer=
met die oog op die diab~osering en verwysing na hulp=

(ii) in sekere p-evalle skoolgereedheidtoetse toegepas
om ouers en die betrokke skole i.V. ill. die kleuter van raad te
bedien;

(iii) belangstelljngs- en biografiese vraelyste deur
alle..hoërskoolleerlinge vol tooi om aan individuele leerlinge die
nodige voorligting te gee; on

(iv) spesifieke vakprestasietoetso in sekere vakke
toegepas om die algemene peil ill die betrokke vak te bepaal
(134,66).

Vir die instelling van TI prakties uitvoerbare stelsel

waarin die beginsels van gedifferensieerde onderwys in die O.V.S.

op die doel treffendste "lYse crrtwikkol kan wor-d, beveel die 1968

kommissie (134) aan dat 'n bepl.anningspr ogr arn opgestel wor-d waar in

die doelwitte en implimentering van sodanige stelsel duidelik go=

stel word. Een van hierdie doelwitte is 'n voor l Lgtmgs tolse'l as

'n integrale deel van die onderwys (134,110).

Skool voorl i{\ting.

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die gewone vak:

onderwyser' nie aan al di.overeistes sal kan voldoen, om die



21S

nodige evaluering en gewone kl aswcrk te behar't ig nie. In die"

differensiëringsproses beteken dit dat die ondarwyaar voortaan die

aanleg en moontlikhede van elke leerling sal mod Ontdek en die

nodige geleenthoid sal moet skep waardeur elke loorl inG sy hoogs

moontlike ontw'ikkel tngspe tI kan bereik (134, SI).).

SkoolvoorligLing in sy breë betekenis behels ook hulp aan

"
leerlinge wat weens aanpass mgspr-obl.eme sekere +ckor-tkóminga en

fisiese defekte nie die vcrwagt o peil op grond van hul inherente

vernoërw bereik nie. Die leerlingo moet vroe{Stydig ontdek word, so=

dat die nodi.ge regstelling gedoen kan werd (134, s'1).

Hierdie taak, skoolvoorligting, is not so belangrik as die

opvoeding self. Die skool yoorligter wil nie aan elke leerling 'n

etikot hang, hom tipeer en sy toekoms nog voor sy puberteitsjare

vir hom uitwerk nie. Hy w i.I net, dat die leerl ing homself ontdek,

sy aanleg, belangstellings en vermoë om sodoende sy eie paadjie uit

te werk. Daardie rigting vaar hy met die talente wat hy ontvang

het, sal woeker om die hoogste waartoe hy in staat Ls te bereik

(97,118).

Differensiasie in skole, volgens aanleg is geen geringe

taak nie. Daar lê talle praktiese probleme op die weg. Dit

mag nog lank neem voordat dit ten volle georganiseer is~ maar dit

is 'n uitdaging.

Die probleem in sy geheel gesien vereis dus dat enige

keuringsprosedure met die volgende rekening sal hou:

(i) Leerlinge met 'n hoë algemene verstandsvermoë kies
nie noodwendi.g almal die akademiese rigting nie;

(ii) Leerlinge Hat op grond van algemene verstandsver::::
moë nie vir die akademieso rigting k\valifiseer nie, kan in een van
die ander rigt ings meer aanleg hê.

Hieruit volg dus dat wat die intellektuele faktore betref

wat skoolsukses bepaal, algemene verstandsvermoë, sovoI as aanLeg

in aanmerking geneem moet wer..t by die plasing van leerlinge in die
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verskillende studierir,iincs (123,79).

'n Praktiese stelsel vnn Fediffercn;lieerde ondcrwya,

Gelukkig vir die onderwys en opvoeding in die Republiek

van Suid-l\.frika is daar uiteindelik 'n bc-gin gemaak in 1967 met 'n

Nasionale Onderwyae'te'Lse.l, Dit is eb~er duidelik dat groot aanpas=

sings op 'n wye terrein in die huidige onderwysstelsels gemaak sal

moet wor d, Een van die belangrike aanpassings is 'n gedifferensieer=

de onderwysstelsel vrat geskik sal vlees vir al die provinsies - ook

vir 'n provinsie soos Kaapland met sy verspreide bevolking en talle

kleinere hoërskole (87,223).

'n Tweede belangrike wysiging in die ondenT;ysstelsel is op

8 Junie 1971 in die Volksraad aangekondig deur die Minister van

Nasionale Opvoeding, Sy Ed. sen. J.P. van der Spuy. In die baoog=

de stelsel word onder meer voorsiening gemaak dat:

die twaalf skooljare in vier fases van drie jaar elk ingeclcel
word:

OU BEDELING NUWE BEDELING

(A) Die Kindertuin A I Junior Primêr
B II
I III

(B) Die Laerskool II IV Scmio::- Primêr
III V
IV VI
V

( C) Die Hiddel= VI VII Junior Sekondêr
bare skool VII VIII

VIII IX

(D) Die Hoër= IX X Senior Sekondêr
skool X XI

XII

Tabel 9.4 (87,224) en (120,4).

In die bedeling beteken dit dat st.5 by die Junior

sekondêre skoolfase ingesluit sal. word, (vgl. ou bedeling) en

die huidige St. 8 by die senior sekondêre fase.

Dit sal egter nie beteken dat st, 5-lecrlinge van die

primêre skool na die sekondêre skooloorgeplaas moet wor-d nie.
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Die Lecr-pl enne van die st. 5-] e.;rlinc:e sal ogt0r aangepas word by

die junior sekondere fase. Die onderrig sal nog in d ie primêre

skool verskaf wor-d (0,4).

Die Lcer-pl annc sal nie gedifferensieerd wees nic, maar

die lel~rstof sal gedifferensieerd, vol.gens die opvoeclkundj.go bc=

hoeftes VDn bepaalde groepe Lccr l ingo aangeb icd worrl,

In die senior sekondêre fase "Ior cl voorsiening gornaak vir

omvatt.cndo differonsiasie deur die aanbieding van verskillende

studierigtings, cm ook van sekere goedgekeurde vakke op 'n hoër en

'n st andaardvl ak, soos uiteengesit op bladsy 231 (differensiasie

d.ru.v. A.- en B.-vw<uane).

Dit impliseer dat eksaminoring in on aan die einde van

di.e senior sekond'ê're fase t.o.v. die vakke "lat op +wce vlakke ge.r:;

neem word, ock op hlCO vlakke gedoen krul vror d (vgl. bladsy 232) 0

Hierdie beleid sal gedifferensieerde vereistes vir

universiteitstoelating moontlik maru<en ook aansluiting tussen

skool en universiteit bevorder.

Hierdie stelsel salook voorsiening maak vir die groepe

leorl inge Hat nie voLdoende voordeel krul trek uit die gewone

onderrig in die ondeI'V~s nic.

Skoolvoorligting.

Omdie toepassing van die beooGde stelsel moontlik

te mank, is dit nodig dat daar voorsiening moet vlees vir die

uitkenning, die plasing en die groepering van leerlinge deur die

toepassing van maat.stawwe wat onder meer die volgende LnsLui t s

skoolvordering, skoolprestasie, meting deur gestandaardiseerde

skolastiese toetse, biografiese gegewens, mediese verslag, per=

soonlikheidsondersock, aan] (:;g- en vers tandat oe't so en ouderdom

(120,4) •

Ook vir dool troffemde skool voorl igt ing word in die beoog=

de stelsel dus voorsiening gemaak. Sonder hierdie noodsacldike

diens eul dic at el.ae I nie kan f'ungce r nic.
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Studicrietings.

Vcrxler maak die stelsel voorsiening dat skole in di,o se=

nior sekondSre fase soveel moontlik van die studierigtinGs moet

aanbied. Die Landbouomatandighcde is egter sodanig dat 'n groot

skool met baie stud.ierigtings nie afgedwing kan word nic. Daar is

vrel genoeg ruimte binne die beoogde stelsel sodat sulke skole kan

orrtvikkol waar omstandighede dit toelaat. Die bestaande stelsel kan

deur 'n nas i onaa'l gekoord ineorde stelsel sonder bane vervang word.

Verder kan die stelsel so toegepas word dat die aard en

karakter van sekere gt:.vestigde akol,e nie geskaad sal word nie, maar

eerder uitgebou Vlord.

9.2.6 Slot.

Dit is 'n aanvaarde feit dat die vorming van die individu

sc benadering teenoor arbeid veral gedurende die sekondêre skooljare

plaasvind en dat die wyse waar-op die individu deur hierdie tydperk

gelei vor-t, bepaal, hoe positief sy gesindheid is (104,1). . In

hierdie opsig het die onderwys 'n uiters belangrike taak om te verrig

deur die skolier bloot te stel aan die aard en omvang van ekonomiese

bedryvlighedc, en om hulp te verleen met die keuse van 'n beroepsrig:=

t~ng wat die skolier na die skool kon inslaan. In hierdie proses

is dit bepaald nie 'n geval dat die jeugdige direk in sekere beroeps=

rigtin&,s gelei moet word nie, maar veel eerder een vaar-in die jeug::

dige byges taan moet word om self dié besluite te neem, tot clie mate

waarin hy natuurlik daarvoor ope;ewasse is. Die ver-arrtvoor-deLdkhei.d

moet egter by die jeugdige lê om te besluit oor sy toekomsrigting.

Hierdie benadering plaas natuurlik 'n groot mate van verantwoordelik=

hied op die ondenrysers wat met skoolvoorligting te doen het en die

sukses wat behaal, word, staan direk i. v , m. di.e mate waar in die

'skool voorl ig"ter self vir die taak opgewasse is, asook die geleenthede

vrat hy in die skool.omgewing kry om sy volle aandag h.icr-aan te

bc stuc (104,2).
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.' Die Vrystaatse oorsese ~endinG het in 1968 O.lli. a..anbe=:

linge vir di.e verskillende studierigtine-s bespreek. Verskeie

dat alle moontl .iko pogánga aangewend vrortl om aan skool voorJ. igtcrs
die bGS moontlike opl.ei.dingugcr-icwe te verskaf waardeur onder»
"lYsers in staat gestel wor-d om hierdie kennis en vretenskapl ike
ag+cr'gr-ond te bekom sodat 1ie breë terrein. van. skool voorligting
suksesvol betree kan. Hord (134,104).

Verder beveel die kommissie aan dat dit as beleid gestel

word dat alle vak- en. klasonderwysbrs(esse), saam met die skoolvoor=

ligters, onder leiding van die skoolhoof as 'n span sal opt reo in In

daadwerklike poging om hul leerlinge beter te leer ken en op grond

daarvan die nodige hulp en leiding op alle terreine gee.

9.3 SAl·1}~VATTING.

In hierdie hoofstuk is die keuring en keuse van leer:c:

faktore wat die leerling se keuse sa.l be Invl oed moet in aanmerking

geneem word; Volgens die nuwe bedeling sal skoolvoorligting in

hierdie verband 'n bela.ngrike rol speel.

Die reorganisasie van die middelskool in die Oranje-

Vrystaat word in die volgende hoofstuk bespreek.
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kursusse, wor-d w iskunde in die kursus ingesluit. 'n Baie streng

HOOFSTUK X

DIE REORGAlTIS!;Sm VAN DH: llIDDEJ_SImOI,

IIi DIE OHllgJE- VTlYSTJJ1T

SOOS AAlmEVEEIJ DEUR KOHl'tlISSIES VA!-i ONDERSOEK

10.1 I;1LEI !HH0.

In t at I.o Laude wat deur die kommissies besoek is,

vorm die humaniora, soos moedertaal, vreemde tale, geskieclenis

en aardrykekunde , 'n essensiële doel van enige handels- of teg=:

n i.e so kur aus , Ljggaamlike opvoeding, musiek en sang, asook

Goclsdiens wor-d vry algomeen by sulke kursusse ingesluit as ver=

pligte vaklco , Vir clie hoer tegniese- en sommige hoër handels=

neiging is te bespeur om veral clie wisluUlcle na binne te differen=

s i.ccr- en te verprakties, volgens clie cloel van die kursus waar-by

dit ingesluit is (13/1.,59). Almal erken di.o waarde daarvan om

vakke aan te pas by die doel van die kursus, sonder om (lie vormen=

de- en veredelencle waarde van so 'n vak te verloor.

Elke mens, wat sy nering of beroep ookal mag 'vlces,

moet opgelei en geleentheid gebied word, om te on tw i.kke.L om

sy regmatige plek, nie net in die stac'l.tsekonomie in te neem

nic, maar ook as burger van die staat en velle mens, vrat in

st aat is om d i.c kuns en letterkunde van sy eie volk en onder

te vaardeer- (134,59).

10.1.1 Aanpassing van vakke vir 'n spesiale doel.

Ten eerste het ons die tradisionele benadering

t. o. v, algemene onderwys, en dit is dio akademi.ese benadering.

Die Engelse "Report of the Central Advisory Council for

Education (Crowther) - 1959" (134,59) maak die stelling dat

sommige e'vle intelligonte mense meer tuis is in die praktiese

en ander in die abstrakte of teoretiese.

In Europa is dit dui.dcl fk dat die stelling al gemeen

aanvaar word en die algemene organisasie van gedifferensieerde
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onderwys sterk beïnvloed. So wor-d daar bv. L.'1. Duitsland gepraat

van her vormtngs in hul beroepsonderwys langa 'n "Z,.reiter Bildungs==

stof en die:; latere ohtwikkeling v[ln teorie (134,60). Dit is egter

weg" of tHeede op.l c'id ingsweg (J 34,59). Dit is duidel ik dat hi.er=

die hervormings bedoel Has OL.) 'n tweede pad to skep na dio hoer

onder-wyc inr Lg't inga, soos un ivcr-s i.t oi t e van verskillende soorte,

langs die pad van bor-oepsondervys, Die 8erste weg, ja soos reods

genoem, dj e akademiese vrog.

In hierd ie tweede weg was daar egter 'n twoede hervorming.

Dit was nl. dat Langs h.ie rd i,o "vrag, die pa-akt iese eers beklemtoon

word on bemeester word, en dan die tp.oretiose.

'I'hc educational s Igrri.I'Lc anco is that this second way tends
to build theory on to practice rat her- than follow the
usual academic sequence of theory first and practical
experienco Lat er,

The s00ial significance, for Continental Countries, is that
tho horizontal stratification, so long engender-ed by their ri=
gid and mainly full-time system of technical education,
has been piorced by this second vlc.y (England, Or ovt.har
Report - 1959) (134,60).

Hierdie nuwe siening wor-d algemeen in Europa aanvaar

en rekening mee l3'ehou in hul beplanning van gedifferensieerde

middel bare ondcrwya, Die waarhe i.d daarvan en die vet onskapl fke

gronde waar-op dit berus, laat geen hJyfel nie.

Leerplankommissies van die Vrystaat is sedert 1963 besig

om nuwe le0rplanne te ontwerp vir die eerste 3 j~ van die middel=

bare skool wat moet berus op 'n praktiese benadering van di8 leer=

In baie moeilike ta.ak vir opvoedkundiges, maar 'n probleem wat

opgelos moet word. 85% van die leerlinge jn Europa vorder ver=

der en beter op skool longs die "leg van praktiese eerste, en die

teorie later. Sulke leerlin{;\'e, wat natuurlik genoegsame, vermoë

vir universiteitstudiG moot besit, vind dit hoegenaamd nie mooi=

lik om Inngs dio praktiese weg op te klim en later by die univer=

siteit aan to sluit nic. Die HOg wat rl i.o beroemde Prof.
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Einstein gevolg ho t , is die bC'" nadat hy in die akademiese rjg-=

t ing op s1-:o01 misluk het (134,60),

l\.lgem_onc_pg.::::)nsols mot die oof' op C'ediffcrcnsicerdc

Thddcl b::l_!'o_~(len'~,

10,1. 2.1 PJc h<;>ofstushc'rigi;ings.

10.1. 2

Die l!.e",oYJ(~ akadcmi.eao onderwys word reeds in 0213 skole

eangeb i ed on vir h i.er ii.e rir;ting is die skooi ook goed toegerus.

Volgens die kommissie sal ernstige oorweging geskenk moet word

om die peil wat nou beroik Vlorel aan dio einde van die kursus, ver::::

al in vakke soos t al.o , v i akunde on wot onskappo , binne redelike

perke te verhoog, en om di.e tempo te versnel gedurondo die Laaat o

2 of 3 jaar van die lcursus (134,61).

\vat die hande'l akur-eue betref, bovoel die kommissie aan

dat in die skoo.Lcind jaar in Boekhou, Lecr-Li.ngo nic net in st aat

sal \'leeS om kor rekt e inskryvrin{:;s to maak nie, ID&."U' ook om 'n oordeel

te kan uitspreek oor die stand van 'n besigheid, sy voor- of agt er=

u i tgang , sy swakhede en krag ens , , deur af'Le i.d i.ng uit so 'n bcs i.ghe i ê

SG jaarverslag en bal aneat aat tEJ maak, Dit aal, dus nodig vees dat

dio hande lsvakke ernstig heroorweog vor-I , verprakties word, en

die nod i.ge aanpaas ings B'0maak wor-d,

Die vo.l gende humaniora moet in alle handelskursusse

ingesluit word, nl. d.ie twee landstale, geskiedenis aangepas in

die rigting van dio hoor 'tn.lrgerkunde, ekonomiese aardrykskunde,

1 iggamnl ike opvoeding, scng en musLok, godsd ieneonder-r i.g, en vir

sokere vakkombinasies, w i skunde , maar wat don ook aangepas is

vir die doel van die ekonomie (134,61).

Die probleem salontstaan met leerlinge wat 'n handclsrig=

ting wil kies, maar die skool gann verlaat na drie jaar of min=

der in die hoërskool, Die opl e id ing VM hicrclie Leur Li nge moet

ba i e meor prakties en spesifiek '-'1(~esas in clio gev2~ van daar=

die leerlinGe wat die kursus enduit kan volg. Dit beteken hulle
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sos aango~icd vir subnormales. As die laer tecniese onderwys

moot spesifiek opgolei word vir 'n bopaal.de "lork in die handel, soos

stoor-man en vragrnotorbostuurcJer op di G onderste grade en w inke'l bo=

diende op die hoër peil. Op 110ghoër peil sal die wat verder in

die skool kiln vorder, spesifiek moet opgelei "lord as tiksters,

boekhouers cm al gcmene kant oorwcr-kcr s , veral in klein besighede.

Hierdie spesifieke opleidinG sal nie by alle skole aangebied kan

word. nic, en kan die beste by sentrale skole gebied. word, wat op

strategiese plekke in die provinsie goplo.as word.

Volgens die kommissie kan gewone skole egter goed gebruik

words selfs vir hierd ie spesifieke opleiding, indien 'n geskikte

st,~lsel V,'1.n vakl.ecr'I incske.p ingestel kan wor-dwaar leerl inge in

dieno opgelei word en dan gedurende een das per week vGrplig word

om di.o skool te besoek vir aanvul.Lende ondcrwya, veral wat die

humaniora betref.

Net soos die handelsrigting behoort die tegniese rigtinG

ook dieselfde humor;..Lora in te sluit, maar met die Verskil, dat

sommige vakke soos veral wiskunde, na bllule gedifferensieer word

in 'n tegniese rigting. Vir die hoër tegniese kurnu~ sal die

natuurwet enskappe 'n noodsaaklike deel V3Jl. die lcursus vorm. Tri=

dien (He bestaande houtworkinrigt ing by skole aangevul wor-d met

geskikte inrigting vir metaalwerk en elektrisiteit, sou die

meerderheid van die plattelandse skole in stae.t vees om 'n laer

tegniese kursus te bied, indien hulle personele aangevul wor-d met

spca i.aal, opgeleide leerkragte vir metaal.wer-k en elektrisiteit.

Anders as in die gev~l by clio handelsonderwys, sal die

mcest o skole waar akynl ik in staat vees om geskikto kursusse,

met inbegrjp van die humaniora, in die tegniese rigting aan te

bied vir uiters di.e eerste d.rie j aar van die midd.elbare skool.

Hiordie mear ape s i.f i.cke soort opleiding vir bcpa a.Ldc beroepe op d i.o

laer tegn.iese nivec.u Hord reeds by die voorberoepskole met sukt::
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ook nog 'n aansluiting kan vind by in-dicms-opleiding vel gons 'n vak-

leerlingskap-plan, gepaard met 'n verpli{3te dag-per-week-op-skool

stelsel, dan kan die meeste skole dit doen (134,62).

10.1.2.2 NUVTO benaderinfi_J;.o.v. die middelbare ~koo1.

Omdie probleem van 'n vee Lsoor t i.ge middel bare skool bevo.I»

king op te los, moe-t daar van die tradisionele stelsel \.:eggebr8ek

word, 'n Lang lys van mislukte pogings om 'n s telsel van gedif'f'er en=

ai.ecrrde ondervye binne (lie beat aande stelsel van sekondêre onderwys

te voorsien, is duidelike lesse uit die geskiedenis. Die matriek:::::

tre.disie sal nic oornag sterf nie, en deur dure ervaring is in

hierdie land geleer om Geen geloof meer te heg aan enige reorganisa=

s ie-cakemae wat nie op 'n baie laat stadium in uie gang van die hoer=

skoo'Lwe.rk'n algehele losmaking van nl die werk ven die hoerskool van

die matrikulasiGvrystellingsvereistes kan bewerkstellig nic (86,9).

Volgens Fourie (86,9) kan daar geen teoretiese oplossing

wat "oornag" agter 'n Leasenaar gebore is, vir die probleme gebied

word nie. Die oplossing moot gefundeer wees in jarelange perspek=

tief op wat in Suid-!urika en die buiteland gebeur het, op praktie=

se ervaring met probleme van wanaangepaste kinders in 'n skool met

nagenoeg 600 leerlinge (ongeveer twee-derdes van die totale skoolc

rol) in standerd VI en VII - dié standerds waar die skoolplig nog

van toepassing is op duisende leerlinge wat geen geestelike tuiste

in 'n onbuigsame hoërskoolstelsel kan vind nie, en stene vir brood

ontvang (06,9).

10.1. 2. 3 Los~_aking van voorbereiding vir matriekeksamen.

Die hele hoërskoolprogrem moet wat vakindeling, vrudceuse

en vakinhoud betref, vir alle leerlinge, akadonies, sowel us nie-

akademies, tot op 'n baie laat stadium heel temnl Losgemaak word

van gedagtukoppeling [1.811 voorbereiding vir die matriekeksamon,

sodat die univcr s i.tc i.t nic langor die hele gang van die hoërskool:

werk sal determineer - ook t.o.v. die ver engend-cgeIykmakende sesvak-
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grondslag vir die skooleindeksamen en sy voorafgaande klasse - nie

(86,9). Indien die doel van die midd.elbare skool dan moet vees om

die leerling te lei tot kennis met insig en verstl'1rld, en dat die

eind:resul taat wat beoog wor'd, nic not cksamenprestasie moet vees

nie, dan word versnelling van die begaafde leerling in 'n ander lig

gesien. 'n VeJ::studie het waar-de vir 'n IGerling in verhouding tot

die mate waartoe hy in staat is om sy vakkennis te deurgrond en te

orden tot 'n sisteem von kennis, wat deel van hoinse Lf sal word en

sy denke tot wetenskaplike benadering sal rig. Dit veronderstel

TIrypheid of volwassenheid by die leerling ook op onder gebiede as

die bloot intellektuele. Die vermoë om goeie eksamenuitslae te

behaal, is nie noodwendig 'n aanduiding van hierdie rypheid of vol=

wassenheid nie (134,63).

10.1. 2.4 Die huidige st. X - 'n periode van vercUeponde spesialisasie.

Volgens Fourie (86,9) kan die algehelo losmaking van

matriek te beste geskied wanneer die hoogste vorm van die hoërskool-

kursus, die huidige st , X, as 'n periode van verdiepende spesiali=

sasie met ':::1 swaar periode-belading in 'n minimum aantal vakke vh'

die matriek- of skooleindeksrumen afgesonder word ter voorbereiding

vir 'n gedifferensieerde universiteitstoelating, of vir die beroeps=

lewe. Die woord "periode" is gebruik, omdat hierdie kursus van

verdiepende spesialisasie in die huidige st. X-jaar oor een of twee

jare moet kan str0k, 19. by ''lYse van die opbou van 'n stelsel van

krediote, en geen matr i.ekl eerg-mg en -leerplan moet voor die berei=

king van hierdie finale fase ingevoer word nie, omdat die voorafgaan=

de gedeelte van die hoërskoolkursus tot die huidige st. IX-vlak 'n

afgeslote eenheid met 'n karakter van sy eie moes woes waarin:

( i) die kursus verbreed sal word om meer vakke, bv. ook

e,-eskiedenis en aardrykskunde as verpligte vakke tot st , IX, met

minder periocles per vak per weck in te sluit, sodat die verdiepencle

spesialisasio nic ten koste van die vorbreding von die leerling



230

se algemeen-opvocclkundige ngte:rgrond sal geskieu nie, hoewel spr;=

siale at.udi.cr i.g't inga, soos "bv. tegnicse- en hande'l sondcrwye gornaak

kan wor d s

(ii) daar groter lccrplanvryheid binne 'n rekbaarder

stelsel 'Ian interne eksaminering onder die eekoërdineerde t00sig

en kontrole van die departemente van onderwys sal vee sj

(iii) die gedesentraliseerde va~biblioteek en die self~

werksnamheidsbeginsel 'n bc.I angr i.ke rol in die ,vcrkprogramme V6.n die

skool kan speel as wat in die huidige stelsel moont Li.k is, of moont»

lik gemaak kan word; en

(iv) die skool - ook die kleiner plattelandse hoërskool -

aldus in d i.o ffolcentheid gestel wor-d om tot op hierdie laat stadium,

die huidige st , X-(matriek)eksamen ontkoppel is, binne dieselfde klas

met leerlinge in verskillende bckwaanhe Ldagroepe te kan d if'f'er-ens L«

eer binne 'n rekbaarder stelsel van gedifferensieerde eksaminering

en gedifferensieerde sertifisering wat op nasionale gronds1.n.g ge=

koordineer is, en, ook geensins die latere matriekwerk kan benadeel

nie (86,10).

10.1.2.5 St. IX - die seniorsortifikaat.

Oraamptelik beslag aan die werk tot op st «. IX-vlak te
,/

verleen, moet die seniorsertifikaat, volgens Fourie (86,10) hier

toegeken Hord (die huidige st. IX-sertifikaat het geen amptelike

status en markwaarde nie), terwyl die matriek- of skooleincl=

sertifikaat eers aan die einde van die periode van ver'd i.epende

spesialisasie op st , X-vlak verwef kan wor-d, Die junior hoêr=

skoo.lI'ase (Junior sekondêr) sluit dan aan dio einde van die st ,

VII-jaar met die verwerwing van die Jun.ior-ser-t tf fkaat , af, en

hoewel hiurdie sertifikaat nou 'n nog gerin.ger markwaarde sal hê,

het die seniorsertifikaat hiermee binne die bereik van 'n veel

grocer nontal leerl inge gekom en "behoort dit 'n u i twerk ing ten

goede te hê om meer leerlinge 1anger op skool to hou en sodoende



231

die algemene peil van die vofksorrtwfkko I Lng te vc:rhoog (06,10).

10.1.2.6 Voordele.

Die volgende vcr-d i.on op h i.cr-di.e stadium vermelding:

(i) Die leerling sal nic dour sy hoé5rskooJ.jare 'n ver-I Les

van periodes in sy uiteindelike spcsiaJ.isasie-vakke (A-vakke) hê

a.g.v. die inkorting van die aantal periodes per ville per week tot

op st .. JX-vlak nie, maar juj G meor tyd vir die v akko beskikbaar

kry deur Lnt ens i.ewe periode-vermeerclerine, in elke vak in die finale

vorm van die hoërskoolluu'sus (st. X).

(ii) 'I'evrens word 'n gesonde opvoedkundige beginsel gedien

deurdat (lie finale vakkeuse nou tot baie laat uitgestel word vanneer

clie leerling ryp is da.:lrvoor, en oole grotGr voordeel uit die sposia=

Li.sae to-Icur-sus kan trek.

(iii) Dis ook aangetoon dzrt Jam: in so 'n stolsel tot op

'n betreklik laat sta.dium voorsiening gemaak kan word vir clie nodige

vakverskuiwingsruimte t. o. v; verkeerde vakkeuses sonder dat 'n noernens»

waard ige agterstand ondervind word in nuwe vakke wat geleidelik in=

gevoer kan wor-d (86, ll) •

10.1. 2. 7 Plattelnndse skole slegs tot huidige st ~ IX-vlalc.

In so 'n stelsel SEd die meeste van die kleiner hoërskole
.I

op die platteland nog hul hoërskoolstatus as gomeonskapskole tot

op seniorsertifikaz.tvlak (die huidige ste IX) kan behou (86,1l).

10.1.2.8 Differensiasie dvm.v , A- en B-vakbane.

Die volgende basiose beginsels wer-d deur Fourie (86,12)

neergelê vir dio spesialisasie en verdieping op die hoogste sekon=

dêre vlak:

(i) dat die matrikulasie-eksamen binne afsienbare tyd

in 'n minimum aantal vakke afgeneem sa.l wor-d waar in die onderwys op

verdieping Ingeste I sal wor-d ter voorbereiding vir 'n gcdifferensi=

oerde un i.vor'ai toi.t at ocLat i.njjj
\

(ii) dat daar vir elke basiese vak 'n gemeenskaplike
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kcrnlcRrplan vir a110 elcanmiue rende ligéjil:r.e unl vee s vat voor's i.cnfng

vir t~-1Ce[;'l'ade sal maak, 'n A-graad en 'n (;e',·:one rrraad;

C iii) dat 'n kandi dnat in onderveer vi.er- bas i.eae vakke sal

moei. slaag om te kan mabr-Ikul.eer , \'IU8.I'VC.!l minstens t.·:ee op di.e

A-c;rua(l moet vee s , maar vir die doeI drie vakke op die A~g.I~a.a<!vir

die elcsmen moet aanb i.ed, vraardeur- foute van di,e verlede, bv. waar'

geen voorsiening vir vak~~ipruimte binne die bestaande stelsel ge~

Cv) dat die vereiste van 'n verdiepende, of meer gespesiali=

maak het nie, uitceskakel kOJ1 \lord;

(iv) tat die G.JIl.R. slegs die eksamens in di.e basiese

A-vukke deur sy moderatore sal beheer en die resultate van die

skooleksamens in die reo aanvaar-s

seerde studie in bv. drie A-vukke , vaarvan minstens t\lee in die matriek=

eksaraen geslaag moet wor'd, op 'n betreklike laat stadium 'n duideliker

skeiding tussen die algemeen-vormende onderwys VéU1 die sekondêre skool

eh die meer gespesialiseerde voorbereiding vir die universiteit moontlik

moet maak as Hat tans moontlik is met die ses gelykwaardige matriekvakke

in die kursus, en da.t die seniorsertifikaat vir die doelop 'n vroeër stOr=

dium op 'n veel -breër studiekursus ·~oegeken sal vord, sodat die un Iver-s I»

teitstoelating-eksamen alcreheel losgemaak kan word van die grootste ge=

deelte ve~ die werk van die hoërskool en daar nie langer die klag teen die

matriekeksamen geLê kan. wor-d dat dit baie dinge verongeluk omd.at dit t'vlee

verskillende dinge met dieselfde eksamen "lil meet nie C 86, 13).

10. 2 SAr.1EV"ATTING.

In die hoofstuk is die moontl Lkhede t. o, v , reorganisasie in

die middelskool in die Orwlje-Vrystaat aan die hand. van aanbevelings

deur kommissies van ondersoek bespreek.

In die volgende hoofstuk word die samevatting, bevindinge

en aanbevelin[Ss kortliks uiteengesit.
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Skoolvoorlie-tine, as enkele \Voord, is mooilik definieerbaar,

maar uit vci-ske i» definisies word die mees aanvaarbare geneem. Die

gepraat word van differensiasie en individualisasie. Nou is daar

belangrikste beginsel van alle dofinisies oor skoolvoorlirrting moet

altyd vlees; dat slwolvoorligtinC te doon het met die ontwikkeling

van die leerling ten bestel. Omhierdie rode is skoolvoorligting

so 'n ingowikkelde proses, 'vant dit moet die totale behoefte van die

loerling rig. DH is van toepassing op die leerling se opvoed.ing-, ,

sosiale-, morele-, omosionele-, B'esondheids-, stokperdjie en vryetyd:=:

besteding se behoeftes. Hieruit vloei die baie belangrike feit dat

sleoolvoorl igting reods teenwoor-di.g moet vees nog lank voordat daar

van beroepsgerigthGid sprake is.

Skoolvoorl igt ing moet deel van die opvoeding self wees waar

die skoolvoorligter besig sal wens om die jongmense te help om te ont:=:

2wDckel tot volwasseruleid en produktiewe burgers • Die nuwe opvoed=

kunde bied alle gel;~"?:1.thedevir die onhvikkeling van di6 individua=

lit8it en dit hou ook deeglik rekening met die vermoëns, die aanleg,

die kragte en dio belangstell ing van elke leerl ing.

Hierdie nuwe siening bring meo dat daar in die onderwys

sprake dat daar vir iedereen 'n plek ingeruim kan word in die Lewe

waarby hy/sy ten beste kan in- en aanpas.

Die probleem van gedifferensieerde onderwys strek egter

baie ver, want in die algemeen is die leerling so heterogeen in

hulle persoonlikheidseienskappe en potensialiteite dat dit onmoont=

lik is cm vir elkeen 'n opvoedkundige program op te stel wat net daar-.

die persoon sal pas3• Die individu se vryheid van keuse moet erken

en eerespclcteer word. Skoolvoorligting is ingestelop die basis

1 - vergelyk hoofstuk II, bladsy 14 .
2 - vergelyk hoofstuk III, bladsy 42.
3 - vergelyk hoofstuk IV, 4.1. 2 bladoy 62.
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van vertroue in die moont.I .ikhcde van die indi vi.du om sy pro=

bleme self op te Los , en om self realistiese l)enluitc te neem

wanneer hy voor TIkeuse gestel word.

Uit die voorafgaande ste] ling is dit nou baio duidelik

dat dio onderwye vandag nog in 'n oorge.ngstydperk tussen dio 110U"

en tlnuvlCtIwêr Ld vcrkcer , waar in daar aan dio eon kant in sommige

opsigte an~s"Vallig vasgekloef wor-d aan uie bekende en beproefde

dill[..;e van diellou ,!;IBteldtl, on aan die ander kant reikhalsend

gegryp word na lokkende vergesigte van die tlnuvJewêreld.".

Die onderwys poog om am te pas by die nuwe omstandig:

hede vat deur die verandering op baie gebiede teweeg gebring is.

So tree die nUVTestelsel van gedifferensieerde onderwys na vore

om aan te pas by die nuwo strominge en tegnologiese ontwikkeling.

Differensiasie is een van d.ie belangrikste doolstellinge van

opvoed ing en dit wor-dr-eeds aangetref ill die G:ciokse tydperk 4,

waar dit 'n belangrike funksie van die skool vlas om die kinders te

selekteer vir werk waarvoor hul aanl.og het. Die moderne opvoe=

ding keer dus terug tot hierdie beginsel.

Die opvoeding moet ook voorsiening maak vir 'n verskeiclen

heid van opvoedkundige rigtings vir leerlinge5. Sommige kursusse
/

sal deur almal geneem moet word vir die basiese opvoeding en

kennis
6 daar moet 'n groot keuse Vlees in kur cuaae , sodat, maar

elke leerling se innerlike behoeftes om tot selfstandigheid en

self-ontwikkeling te kom, bevredig kan word;

Hieruit weer ontstaan die probleem dat leerling nie

weet vat hul eie talente, aanleg en belangsteLi..ing is nie.

Hulle het te doen met absoluut, sensitiewe, en selfs intieme

probleme, vanaf die eerste skooljaar. Baie leerlinge besef

~ - vergelyk hoofstuk VII, 7.1.1 bladsy 169.
5 - vergelyk hoofstuk IV en IX.
6 - vergelyk hoofstuk X.
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nie wat die doel van die skoot is nie, en hulle vorstann nie dio

omstandighede nie, omdat h11.Uo oor geon selfkennis beskik nie.

Hiel'dio pr ob'Lcemvan aoLf'koniis gen i.at :ceeels jare lank die aan=

dag van opvoodkund agoc - nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in

b ' , ,'7ale oorsese .L[UlCl8 • Dit het 'n gewetensaak geHord vir onderwys=

leiers vat moet t.ce s i en dat elke leerling op skool tot sy volle

Leveriareg sal kom, en die geleentheid sal kry om die besondere

pot.ens i.al át.oi.te , waarmee hy/sy in die belang van die groter volks=

geheel bedeel is, ten volle te ont.w i.kkel - ook die nie-akademie=

se tipe wie se latente talente Suid-Afrika so nodig het.

'n Belangrike feit wat in godagt e gehou moet werd, is

dat die moclerne jeug nie graag gehelp w i.L word nic want hulle

w i.L gr:aag self die oplossing vir hulle pr ob'leme vind - hulle wil

, 1_ f d' 0n i.e voor-geskry wer nl.o. Tog het die Leei-I ing Hel hulp nodig,

en die aard van die hulp Hat verleen moet word, val saam met die

ontwfkke Lings tad ium, die "gevoelige periodes" van die jeue-dige

Sy belangstelling en behoeftes w i.ss eL vol gons sy ouderdom - en

die onderwys moet aanpas by hierdie veranderde belangstelling.

Omdat die jeug nie Gehelp wil werd nie, moet hulle ge=

lei word deur die regte voorligting om "hulle-self" (uit 'Il pro=
/

bleem) te help. Hulle moet '-lYse en realistiese keuses doen

wat hulle toekoms sal be paal., Daarom word die doel van skool=

voorligting so gestel: dat dit sal help om die individu te lei

tot welaangepaste, tevrede, gelukkige en eerlike arbeiders in

die laerskool so ingestel vcos ), at r ewe na die ideaal om hom

te bekwaam as gebalanseerde persoon t.o.v. gesondheid- en per=

soonlike ontwikke'l ing, Leosvanr-d i.gne i.d, reken en verstaan van

die fisiese- en sosiale wêr-el d,

7 - vergelyk hoofstuk VII.
8 - ver geLyk hoofstuk III en IX.
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Verskeie ondorvyekommi.esf.ee in Suicl-Afrika.9 beklemtoon

die feit dat die Lewonsdoo.l van die leerling nie 'n ivillckeurige

keuse is nie, maar dit spruit uit die wese van die groeiende ge=

al ag, en dit is 'n aandu id i.ng van sy aanleg, asook van sy vermeende

toekomstige planne. D'i.e Lccr Ltnge moet dus beter geleenthede

gegun word oa hulle VermOGllSte ontdek deur groter vo.kkeuse op

k 110s 00. •

In die voorafgaande is daar op die algemene opvattings

en doelsLelling gei'ZYs"lat in beide skoolvoorligting en differen:::

siasie t erugvervys na die individu. Die individu moet verstaan

word deur d.ie skoolvoorligter, iliaaI' ook moet hy homself verstaan.

Selfkennis is volgens Hutson (7,25) 'n geleidelike gr oe i.pr-oses en

Lee en Pallone (60,39) plaas die hoogste premie ook op selfkennis,

omdat dit die self-konsep insluit as die primêre faktor wat

beide gedrag en houding beinvloedIl. Selfkennis verg 'n intelli=

gente opname van persoonlike bates en verantvoordelikhede, asook

van persoonlike tekortkominge. Hierdie is 'n proses wat vanaf

12
die kindertuinperiode dwar-sdeur die hele skoolloopbaan strek •

Hierdie versamel ing van data of gegewens deur waarneming,
/ .

toetsing, vraelyste en eksaminering, is essensieel aan skoolvoor=

ligting. Deur die persoonlike onderhoud13 word baie data vcr:::

samel, asook deur groopakthliteite (bv. vraelyste)14. Hierdie

besonderhede en inl igting moot verwerk en gebruik word, en dit

is beslis nie die taak van die gewone vak- of klasonderwyser

nie, maar wel die taak van 'n organisasie waarin dio goed-opge=

leide skool voorligter 'n prominente rol in 'n goed georganiseerde

voorligtingsprogram sp8el15•
-

9 - vergelyk hoofstuk 7.4.3 bladsy 179.
10 - vergelyk hoofstuk 7.4.3.2 bladsy 180.
11 - vergelyk hoofstuk IV.
12 - verGelyk hoofstuk 3.3.3 bladsy 52.
13 - vergelyk hoofstuk 4.1. 4- bladsy 03.
14 - vC:t[;'E.:lykhoofstuk 4.1.1). en 9.2 bladsy 83 en 213.
15 - vergelyk hoofstuk 5. 2. 1.3 en IX bladsy 133.
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Hier wor-ddie term "or[':anisasietl genoem, want alleen

kan die skool voorl igtm' nie die belangrike taak aanpak nie. Die

kooper at áowo aspek speel 'n e!lsensiële rol en is nOOdsaGklik16•

toe te pas, moet daar noodwendig gedifferensieer word. \vanneer

Om die organisasie van skoolvoorligting ann 'n skool te laat slaag,

is 'n goed georg81liseerde program noodsaaklik _ 'n program waarin

vcrskillcmde dienste 'n prominente rol speoll7• Die skool voorl ig=:

tingsprogram moet so opgestel wceo dat dit sal rekening hou met

die skoo'l , clie pcr aonaoj , die leerlinge en die gemeenskap S8 behoef:=:

tes en problemo. Die funksie van die progrrun is weereens ingestel

op begrip van die jndividu.

Om skoolvoorligting dus tot voordeel van die individu

daar gedifferensieer word, moet skool voorl igting toegepas word,

In beide gevalle is die een sonder die ander van min of geen ,.rA.ard'),

en wel op grond van die volrren!le feite:

(i) Skoolvoorligting stel hom ten doelom elke leerling

so te ontleed dat hulle potensiaal tot die optimum ontwikkel sal

wordl8,

(ii) Die individualiteitnbeginsel in die ondeT\\rys vind

sy neerslag in die voorsiening van gedifferensieerde leerkursusse
"in die skool. Dam' word gepleit vir onderwys wat die pot ens i.al I»

teite van die onhlikkelende leerling in ag sal neem; wat sal aan=

pas by sy vermoëns en moontlikhede om hom die geleentheid te gee

cm te ontwikkel tot daardie ind.ividu waartoe hy inherent in staat

is, sodat hy sal kan in- en aanpas by die kultuurpatroon en die

eise van die le v,enspralci..ykI9•

11. 2 Gevolgtrekking,

Die taak van skoolvoorligting is om die nodige gegewens

en data in te samel, dour verskillonde metodes soos reeds genoem,

17 - vergelyk hoofstuk VI.
10 - vergelyk hoofstuk 5.1.4 bladsy 123.
19 - vergolyk hoofstuk IX.
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en om hierdie gegev!ens aan te wond tot voordce l van die onderwys»

personeel, die gemeenskap en die leerling, soJat hy daardeur tot

selfkennis kan kom. Die gegmvona is waardoloos as dit slogs in die

liaseerkabinet bly en nie aangewend word nie. Gelukkig sal, deur

differensiasie, daarvan gebruik gemaak moet word om die leerling

t 1 1 1 11 ..20aan e pas vo. gens sy aan eg, be angste ing en vermoe •

11.3 Probleme in die ondcrwvs ,

LeerlinrrG moet vnn die begin af reg georiënteer word deur

die inligting wat verkry is, [tan hul te ver-ekaf', sodzrt hul.Lo houdting

en gedrag sal verbeter, indien dit nie korrek Vlas nie21 Dit

impliscc.:r egter nic dat skoolvoorligting die taak het om net rerne=

diëring toe te pas nic, want die eintlike doel van skoolvoorli5~ing

is voorkoming, Die meeste van die probleme wat in die onderwys

ontstaan, is dLo gevolg van akadeT:Jies-vl811é'.Mgepnsteleerlinge,

druiping of skoolverlating.

Indien tabel 9.1 (bladsy 211) bestudeer Hard, sal die:

volgende duidel ik blyk: Vanaf st , vr tot st , X (gedurende 1966

tot 1970) het 6Cf'/v van die leerl inge di.e skool verlaat; in 6t. VII

is in 1967 32,5% leerlinge vertraag of het gedruip _ wat ontstel=

lend hoog is
22

• Onteenseglik is druiping Grotendeels toe te skryf

aan leerplanne wat nie voorsiening maak vir die leerling se aanleg

en belan.gste11 ing nie.

Aanleg en belangstelling speel 'n belangrike rol· in die

realistiese keuse wat 'n leerling moet maak, maar die leerling se

intellektuele vermoëns kan egter nie as 'n enkele faktor oorskat

d· al b d . k .gt . . 23wor n~e, ver y ~e euse van r~. -~ng nle •• Baie faktore

speel 'n rol, sodat daar geen perfekte korrelasie tussen akol as»

tiese prestasie en verstandspeil bestaan nie~4.

20 - vergelyk hoofstuk 4.1.4 bladsy 83 en hoofstuk IX.
21 - vergelyk hoofstuk 4.2 bladsy 109.
22 - vergelyk hoofstuk 9.1. 5 b) adsy 210 en hoofstuk 4.1.6 bl. 96.
23 - vergelyk hoofstuk 9.2.2 bladsy 215.
24 - ver6elyk hoofstuk 9.2.1 bladsy 213.



u rtwaar-t se s t r omange en lewensomstandighede. Deur hierdie weg te

Wanneer die leerling gesien wor-d as 'n unieke individu,

en sy Lcwenaomst andi.ghetle word in aanmerking geneem, dan is dit

moontlik dnt skoolvoorligting, deur die diffcroniëringsproses, die

grootste enkele bydrae in die onderwys kan Lever , nl. om probleme

wat mag ontstaan te voorkom. Die jeug sal geestelik weerbaar ge::::

hou moet wor-d in die veranderde sosianl-maatskaplike vlêreld met sy

vole, sal uie jeue 'n gesonde Christelik-nasionale leHensbeskouing

kan opbou, en vanaf die laerskool reeds doelgerig kan vlerk.

neer liefde, begrip en lojaliteit teenoor sy medemens teGmlOordig

is, sal hy as vol.waasene sy plek in die aamal.ewing kan volstaan.

Dit is die waarde wat skoolvoorligting in clie differensiëringsproses

het en verder dat die leerling deur realistiese keuses, omdat hy

self-kennis besit, die regte studierigting sal kies, omdat hy ge~

aktiveer is en die reg-te dinge nas treef en nie dalk dwaallig vir

sterre aansien nie.

J •
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