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HOOFSTUK II. 

B},.ANIN:OELING. 

1. Q_ronds1ag~ 

:Oie hec1endPJ?..gse begrip van persoonlikheidsontwikke1ing 

op grond van individuele bekw8amheid of vermoe eerder as op 

erflike status het meegebring dat die ideRal van universe1e 

hoerskoolopvoeding vir e1ke individui'l "'n magtige faktor is 

in die ontwikke1ing van die on.derwys. :Oie begrip van dif-

ferensiasie en baanindeling is 'n inherente deel van hierdie 

ontwikkeling. 

:Oie Transve.a1se ondervvysdepP..rtement h.:;t die bF.tanste1sel 

(streaming) as beleid r- anva0,r ten einde die skoo1 in staat 

te ste1 om aan ·die eise vir~- en van differensiering te vo1doen. 

Volgens die beleid sou die hoerskoo1 voorsiening maak vir die 

wyduiteen1opende qanleg en behoeftes van n heterogene hoer-

skoo1bevolking. :Oit sou dan, 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

( v) 

die 1eer1inge in bekwaamheidsgroepe vo1gens die on
derwysdoe1ste1lings vqn die verskillende groepe 
indeel; 

die inhoud van die 1eerplan laat rekening hou met 
die intellektue1e vermoans, aan1eg en be1ang
stelling van idividuele 1aerlinge; 

die metodes van onderrig aanpas by die bekwaam
heid9 aanleg? be1angste11ing en werkvermoe van 
a1 die 1eer1inge; 

die toetsing of meting van die werk WR,t verrig en 
afg.:;ha~del word dienooreenkomstig rekening 1aat 
hou met die aspekte in (ii) hi.:;rbo genoem; 

aantoon op 'n sertifikPvnt die standG~d of vakke 
w~.arin diG le er1ingG ges1aag het ,1). 

1. v. Wykp A.H. du P.: Vers1ag van oorseese sending i.v.m. 
gedifferensieGrde middelbare onderwys, p. 71 par. 2, 
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21. 

Vir die voorsiening van doeltreffende gedifferensieer-

de onderwys is die stelsel van die komprehensiewe hoerskool 

in die lewe goroep. Die oogmerk met hierdie skool is om 

binne dieselfde skool 'n drielediga studiekursus aan to bied 

t.w. 

(a) 'n akademiese kursus wat voorberei vir verdere studie 
aan 'n hoer ondorwysinrigting; 

(b) 'n algemene kursus vir diegene wat die skool na die 
voltooiing van hul hoerskoolopleiding verlaat 
om te gaan werk 9 en 

(c) 'n handels- en beroepskursus. 2 ). 

Volgens diesolfde versla~)sou daar van die I.K. en die 
skolastiese prestasie gebruik gemaak word om die geskikste 

skolastiese bekwaamhoidsgroep waarin 'n leerling geplaas moet 

worclp te bepeal. Dit is dan juis ook wat sedertdien konsekwent 

gedoen is soos blyk uit die ondersoek godoen en ook volgens 

die ondersoek van Van Rensburgo 4 ). Volgens die jongste reel-

ings van die T.O.D. egter sal ook ander kriteria 1'mot die 

grootste sin van ve.cantwoordelikheid teenoor die leerlinge~u 

aangewep.d word. 5 )o (In die verband sien hoofstuk v)5a)o 

2. ibid po 69 - Blo 

3. Ibid. P• 73 -75. 

4. V. Rensburg J.T.J. Die voorspelling van leorlinge se ge
halte van prestasies in 'n akademies komprehensieWe 
hoerskool (1958).(M.Ed. Verh.) 

5. T.O.D. Omsendbrief 102/1965. 

5a. Hfst. V p. 80, asook Tabel Xlll. p.l05 
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Van die bg. kursus onder (c) genoem, het weinig tereg 

gekom ten spyte van die aanbevelings van die van Wykverslag. 

Van hierdie kursusse kan slegs die Universiteitstoelatings-

kursusse aan sy doel beantwoord aangesien 'n groot deel van 

die leerlinge wat die st. VIII en st. X=kursusse volg 1 be-

hoefte het aan 'n algemeenvormende kursus met 'n beroeps

gerigte komponent en die Wet op Beroepsonderwys 1955 6 ) ver-

bied die provinsies om sodanige kursusse aan te bied. Tot op 

die huidige word deur bestaande wetgewing meer as 90% van die 

volk se kinders in 'n akademiese rigting gedwing en daar is 

eintlik maar 20% van die kinders wat daar kan tuis voei! 7 ). 

In hoofstuk 5 word weer na hierdie aspek verwys.7a). 

2. DOEL: 

Die oogmerk met die baanstelsel is o.a. om beter toege-

ruste leerlinge by die universiteite te laat aanland sonder om 

die ander leerlinge wat nie vir die universiteitstoelatings~ 
' 

kursus ~Nalifiseer nie te oorlaai. Deur homogene groepering 

vir die verskillende bane en met 'n learplan wat rakening hou 

met die intellektuele vermoens, aanleg en belangstelling van 

individuele leerlinge word verseker dat die vordering van som-

mige leerlinge nie vertraag word aog4v. die feit dat die leer-

plan bvo bo hulle vuurmaakplek is nie. Die omgekeerde nl. 

6. Wet op beroepsonderwys (Wet No. 70 van 1955) . 

7. DuPlessis, P.JoJ.: Die problematiak van die te 
vroeg skoolverlatende blanke jeug in die RoS.A. 
p. 142. 

7a. Hfst. V7 po 80 1 en hierdie Hfst. p.24- 25. 
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23. 

dat sommige leerlinge vervoeld raak a.g.vo 'n te stadige 

pas, kan dan nie ook plaasvind nie, want almal in die spesi

fieke baan is min of meer van gely...ke werksvermoe, aanleg, 

belangstelling en bekwaamheid. 

Die baanstelsel is verder ~n poging om te probeer ver-

hoed dat 'n vermorsing van mense-materiaal voortgaan deurdat 

leerli~~e uit moedeloosheid die skool verlaat voor voltooiing 

van 'n kursus juis omdat die kursus nie aanpas by hulle ver-

moens nie. Daarbenewens word deur die baanstelsel getrag 

om loerlinge in die geleentheid te stel om die maksimum ge

leerdheid waartoe hulle in staat is? te bereik deur juis 'n 

studieprogram te volg wat hulle sukses volgens vermoe en aan-

leg kan verseker. 

Bo en behalwe die hierbo genoemde oogmerk word deur die 

baanstelsel getrag om te verseker dat elke leerling 'n goeie 

algemene onderwys ontvang wat hom in sta::d; sal stel om 'n 

nuttige en gelukldge burger van die staat te wees, wat dan 

sal voldoen aan Plato se vereiste vir 'n gelukkige samelewing 

waR.rin elke burger die .werk sal doon waarvoor hy die geskikste 

is 9 op 'n eerlike en toegewyde wyse. B). Miskien sal daar 

ook nou in die lig van die jongste onderwys-wet9) waarvolgens 

alle skole (tegnies, handel en huishoudkunde) onder die pro-

vinsiale departement geplaas word, gerodeliker implementering 

van hierdie beginsel dat elke ind.ividu die werk doen waarvoor 

8. Boyd Wo: Plato 9 s republic for today, P• 181. 

9. Wetsontwerp of Onderwysdienste (No. 42 1 1967) Par. 9. 
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hy die geskikste is, kan plaasvind. 

Dat die Transvaslse Onderwysdepartenent reeds geslaag 

het in sy doel om meer leerlinge 'n ho€3rskoolkursus te laat 

vol tooi, word bewys deur statistieke aangehae,l deur die Di

rekteur van Onderwys, wat aantoon dat in 1940 slegs 18% van 

die st. 6 - leerlinge sover as st. X gevorder het, teenoor 
- 10) 39% in 1966. • Hierdie sukses is te danke aan die im-

plementering van die baanstelsel, want in Tvl., ja in S.A., 

net soos in oorseeselande, bv. Brittanje ll) is die kompre-

hensiewe skool waarin vir die drieerlei aanlegsrigtings voor-

siening gemaak word~ die praktiese en aanvaarbare middel 

tot onderwys vir almal soos beklemtoon in die verslag van 

die oorsese sending (Van Ylfyk 1955). Di t bring mee dat be-

roepsonderwys by die algemene onderwys sal moet ingeskakel 

word en dit is tewe:ns wat o .. a. beoog word met die Nasionale 

Onderwyswet van 1967. Differensisasie sal nou tot sy reg kan 

kom; E!-S daar 'n verpligting op die ouer rus om sv kind min-u 

stens drie jaar la1ik na die hoerskool te stuur, dan moet die 

provinsie die verantwoordelikheid dra om die "regte. onderwys", 

wat by die bekwaamheid en aanleg pas, te voorsien. Tot dus-

ver was die gang van differensiasie grootliks belenner weens 

gebrek aan akkomodasie by tegniese l1oerskole en die verdeel-
12) de onderwysbeheer. • 

10. Keen A.J. Antwoord op 11 Baanste1sel akademies nutteloos?" 
Die Transvaler, 6, kol. 7 en 8, 15 Feb. 1966. 

11. Pedley Robin.~ Comprehensive· Education~ a new approach 

p. 106: 195. 

12 .. Shiels, F.H.: op. cit., :;.·.113. 
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Die aanbeveling van die Van Wykverslag lees 11 dat, met 

die oog op doe1treffende differensiasie die opvoedbare skool

bevolking van hoerskoolouderdom op grond van verstandspeil, 

prestasie en aanleg in vier bekwaamheidsgroepe ingedeel 

word1113). 

Die bekwaamheidsgroepe word as volg ingedeel:l4). 

Groep A - leerlinge met 'n I.K. van 110 en ho~r9 d.w.s. 

1eerlinge met 'n bo-normale intaligensie en bekwaam-

heid wat die matrikulasie-eksamen behoort af 

te 18 en 'n uni versi tei tsgra.ad kan behaal. 

Groep B - leer1inge met 'n I.Ko van 100 - 110; hierdie 

1eerlinge besit 'n intelligensiepeil en be-

kwaamheid wat hulle in staat stel om die senior-

kursus van die hoerskool te deurloop sonder dat 

vrystelling van die matriku1asie eksamen beoog 

word. 

Groep C - leerlinge met 'n I.K. 80 - 100; 'n groot per-

sentasie van hierdie groep behoort met in

spanning daarin te s1aag om die junior kur-

sus van die hoerskool te voltooi mits daar 

laergange opgestel word wat met hulle verstands-

peil, aanleg en belangstelling rekening hou. 

Groep D- vir leerlinge met I.K.'s onder 80. Vir hier

die groep verstandsafwykende leerlinge moet 

13. Vo Wyk A.H. du Po~ op. cit.,p. 75. 

14. Ibid. 
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2'6' ·, ,, 

daar spesiaal voo"· · ~.:.ming gemaak word in 

spesiale skole~ 

Genoemde ;verslag dui ook die prosedure van groepinde

ling aan; dit moet nl. aan die begin van die hoerskool

loopbaan en ni.e later nie as aan die einde van die tweede 

kwartaal - geskied, en wel op grond van; verstandspeil~ sko

lastiese prestasie en aanbeveling van die hoof van die laer-

skool. Gedurende die jaar, lui die aanbevelings, moet 

leerlinge persoonlike en opvoedlrnndige voorligting ontvang 

met die oog op aanpa~sing en leiding in hulle·leer- en lewens

bedrywighede.l5) •. 

Hierdie voorligting en orientering in die leer- en 

lewensbedrywighede maak die st. 6 = jaar waarin die oorgang 

van die primere na die middelbare skool plaasvind, uiters 

belangrik. Op die drumpel van adolessensie moet die leer-

ling nie net fisiese aanpassing by nuwe geboue, skole 9 

onderwysers~ maats 9 leerplanne en leermetodes, maak nie 

maar hy moet sosiologiese en psigologiese aanpassings maak. 

Hierdie tydperk in die lewe van die kind het die aandag van 

opvoedkundiges en andere, nie net in S.A. nie maar in groot 

dele van die W esterse wereld, daarop gevestig. Omdat daar 

rede bestaan om te glo dat die belangrikheid van hierdie 

orienteringsjaar in Transvaal nie ten volle waardeer word 

nie, word c1aar in hierdie stuc1iestuk 'n poging gemaak om die 

15. Van Wykverslag~ op. cit. po 75. (My onderstreping.) 
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belangrikheid van hierdie skooljaar onder die og te sien in 

verband met die baanindeling of kursuskeuse. 

4• KR!TERIA VIR BAANINDELING~ 

Vir doeltreffende voorligting en orientering is dit ook 
16) . noodsaaklik, volgens genoemde van Wyk-verslag, dat: 

i) skolastiese prestasies van leerlinge in ooreen
stemming met hulle intellektuele vermoens ge
bring word; 

ii) diagnstiese toetse toegepas word; 

iii) heelkundige werk voorgeskryf en uitgevoer word; 

i v) leerlinge wat 'n verkeerde gesindheic1 teenoor hulle 
skoolwerk openbaar of wat onverskillig teen- · 
oor die skool 9 ondervvyser of samelewing staan~ 
spesiale aandag moet geniet met die oog op her
aanpassing; 

v) gesonde studie- en werkgewoontes aangekweek word. 

Die hersiene beleid van die ToOoD. soos van toepassing 

vanaf die begin van 1966 lui: 

"daar word vier stadia vir die indeling van standerd 

sesleerlinge·in kursusse voorgeskryf~ nl. 

1. aan die begin van st. 6 wanner die leerlinge so 
gou as moontlik in voorlopige homogene groepe 1 

volgens die beskikbare inligting, ingedeel moet 
word, 

2. maar eers teen die einde van die tweede bvartaal 
in drie kursusse met 

3. 'n verdere waarnemingstydperk tot aan die einde 
van die jaar vir leerlinge wat aanpassings- of 
ander probleme ervaar, met die oog op hulle 
moontlike 1 herinde~ing in 'n ander kursus as 
die waarin hulle aan die einde van die tweede 
kwartaal geplaas is, 

4. gedurende die hele middelbare onderwysloopbaan 
van die leerling mo3t daar, indien dit nodig 

16. Ibid. P• ?5o 
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blyk te wees, 'n geleentheid besta.an vir kursus
verandering deur 'n leerling~ maar rtie na. die 
sluit~ngsdatum vir die inskrywing vir die eind
eksa.men van die Micldelbare skQol of die Universi
tei tstoelt)_tingseksamen nienl7). 

Hierdie omsendbrief· nbem die volgende kr~teria vi~ die 

kursuskeuse van l2erlinge~-

i. _ skoolprestasie 1 

ii. verstandelike vermoe 1 

iii. vereistes vir die vakke en kursusse wa.t die 
leerling op skoal en na ma.trikulasie wil 
volg 1 en 

iv. ouer- en leerlingkeuseo 18 ). 

By nadere beskouing blyk ·dit dat die kriteria genoem in 

Omsendbrief no. 102 van 1965 nie veel verskil van die van 

die Van Wykversla.g nie.19 ). Die kriterium nie genoem in e.g. 

nl. "aanbeveling van die hoof van die laersk:)ol" ~ waarvan-

daan die leerling kom 9 word vervang met punte (iii) en (iv) 

in die vorige paragraaf genoem. In die kriteria vir homo

gene groepindeling20 )vir st. 6 word die kriterium van die 

laerskoolhoof se aanbeveling wel gestel, tesame met die pres-

tasietoetse afgele na toelating tot die hoerskool. Hierdie 

prestasietoetse word egter net in berekening gebring indien 

dit gegee word, dog hulle is nie verpligtend nie en ook nie 

gestandaardiseer nie. Verder word beklemtoon dat kursuskeuse 

sowel as kursusverandering hoofsaaklik gegrond sal wees op 

17. T.O.D. Omsendbrief No. 102 van 1965. p.l. 

18. Ibid. p. 2. 
I 

19. VanWyk A.H. du Po op. cit. P• 85 .... 88 

20. T.O.D. Omsendbrief No. 102 van 1965 p. l - 2. 

i21G'. 
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29. 

prestasiepeil. 

Die samewerking van die ~uers van die st. 6 = leerling_e 

word beklemtoon~ die ouers moot selfs in ~n mate gekondisio-

n0er word ten opsigte van die begrip van kursuskeuse of baan

indeling.21). Die ouerskeuse is en bly die beslissende fak-

tor, want wat die hoof of voorligter ook al aanbeveel, die 

finale keuse berus by die ouer. Genoemde omsendbrief wy 'n 

paragraaf aan hierdie aspek en beklemtoon dat die ouers ge-

rusgestel moet 1JilOrd dat op alle stadiums van hulle kinders 

se skoolloopbane hulle geken sal word in die kursuskeuse of 

verandering·van kursus en/of vakke van hulle kinders. Die 

ouers sal gevra word om hulle finale seggingskap in same-

werking met die skool te beoefen ten einde vir die kind slegs 

die beste te kies. Die ouer moet egter bosef dat indien 

hulle keuse nie die regte is volgens resultate deur die kind 

behaal nie dan moet die kind. die ander kursus, soos deur · 

die skool aanbeveel 1 volg. 22 ). 

Hierdie probleem van doeltreffende baanindeling word ver-

erger deur dio seggenskap van die ouer oor sy kind 1 want die 

ouer het nog altyd die finale se. 23). Saam met die orien-

tasie van die kind moot ook die ouer geori8nteer word, ten 

einde saam te werk met die skool tot beswil van die kind. In 

die verband beveel die omsendbrief dan ook volledige stappe 

· aan ter verkryging van hierdie toestana.. 24). 

21. Ibid. P• 3 Par. 4. 

22. Shiels, F.H. A critical analysis of methods of selecting 
and streaming secondary school pupils ••• 
P• 28lo 

23. T.OoD. Omsendbrief 102 van 1965 p. 2, par. 2(c). 

24. Ibid. p.3.~ par. 4 en bylae A. 



30. 

T~wens die ouers van voornemende st. 6 = leerlinge moet reeds 

in die st, 5- jaat geori~ntoer en gekondisioneer word. 25 ). 

Die ouer moet besef wat die idee van en oogmerk met die baan-

stelsel is en dat alleenlik die kind se belang ter sprake 

is. Dog die visie moet nie net gerig wees op verowering van 

die hoogste of geleerdste poste nie maar op diens$ selfs in 

die nederigste poste mj,ts hulle deur maksimale skoling binne 

die vermoe van .elke leerling gevorm is in 'n eeu van spesia-

lisasie. 

'n Verdere probleem mag wees of die kind? met die goed-

keuring van die ouer nie die weg van die minste weerstand 

volg nie en bv. die B-kursus volg hoewel sy potensiaal die 

A-kursus is. Dieselfde geld ne.tuurlik ook t.o~v .• die B- en 

die 0-kursus .• 25 a). Moet die ouer sowel as clie kind dan nie 

gekondisioneer word om die kind aan te spoor om die maksimale 

prestasie te bereik nie? 

Deurgaans word klem gele op die feit dat kursuskeuse vir 

elke leerling 'n besluit oor sy toekoms is. Waar sy toe-

komstige onclerwysprestasie 'n prestasie in vakke en kursusse 

gaan wees 9 moet die leerling se vakaanleg, soos blyk uit sy 

skoolprestasie, wel dec;glik in ag geneem word, Ook word be

klemtoon by die st. 6 homogene groepering, sowel as by die 

kriteria vir v~k- en kursuskeuse, die verstandelike vermoe, 

of te wel I~K. van die leerling, Die vraag doen hom egter voor 

of die I.K. wel soveel voorspellende waarde het. 25b), 

25. Ibid. P• 3. 1 par. 4 en bylae A. 

25a. Sien ~abel IV en Tabel VI.p. 95 1 p. 98. 

25b. Sien Hfst~ 3. p. 37 ~ 40. 
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31. 

In die kriteria vir baanindeling hierbo genoem 1 is 

juis die ideaal.van die Transvaalse Onderwysdepartement ge

stel soos veral blyk uit d.ie Van Wykverslag sowel as uit 

Ornsendbrief no. 102 van 1965. Dit is soos die T.O.D. dit 

voorskryf en ook hoe hy hoop en vertrou dat orientasie van 

die st. 6 = l..:;erling plaasvind vir en veral met die oo'g op ... 

baanindeling. Gaan ons egter die praktyk wat in skole toe-

gepas word na, doem dear 'n reeks vrae op. Hierdie vrae kan 

soos hieronder geformuleer word en dan sal daar getrag word 

om na aanleiding van empiriese ortdersoek antwoorde daarop 

te gee. Die vrae is of daar die moontlikheid bestaan dat: 

a. I.K. die blangrikste kriterium is in die beslis
sing oor baan of kursuskeuse; 

b, Skolastiese prestasie in die laerskool, sowel as in 
die eerste en tweede b~artale in die hoerskool 
naas die I.K. in belangrikheid staan; 

c. vereistes vir die vakke en kursusse wat die leerling 
op skool en na matrikulasie wil volg uitsluit-
lik onderworpe is aan (a) en (b) hierbo genoem 
en word 'n geringe mate ouer- en leerlingkeuse 
oorweeg 1 of word laasgenoemde m3esal oorreed tot 
instemming met die aanbevole kursuskeuse soos ?5 ) 
aangedui deur die uitkoms van (a) en (b) hierbo, 0 • 

d. van diagonstiese toetse, van remediele werk 1 van 
onderpresteerders en hulle probleme, van wanaan
gepastes en laatontwakers, enige konkrete ver
slag gevind kan word. Word van psigologiese en 
sosiologiese ori8nteringspogings tot rehabilitasie 
en aanpassing enige gebruik gemaak; 

e. daar van kumulatiewe verslagkaarte wat behoorlik 
en volledig aangel8 en voltooi is, gebruik gemaak 
word soos verwag; 

25c. Sien ook Tabel IV. P• 95, IVa p. 96. 
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f. van die s.g. wQaruemingstydperk tot aan die einde 
van die jaar vir lGerlinge wat aanpassings- en 
sielkti.ndige problems het en wat gevolglik "spe
siale aandag moet geniet," enigiets tereg korri? 

Indian die faktore onder d, e, en f~ genoem? mi~kien 

afwesig is 9 is.dit nie hoofsaaklik te wyte aan (i) gebrek 

aan tyd by l,;13rkragte, ( ii) te groot klasse, (iii) onervare 

onderwysers en {iv) gebrek aan diG nodige kennis en/of op

leiding, en (v) 'n oorla~ide 9 na-skoolse program vir beide 

onderwyser en laerling nie? Hierd.ie dinge lei tot die af-

wesigheid van onderlinge vertroue tussen onderwyser en leer-

ling en ouer as gevolg van 'n totals onbekendheid met huislike, 

sosiale en psigologiese omstandighede van baie van die leer-

linge. 

Samevattend kan gestel word: L;erlinge moot vir die baan-

stelsel in st. 6 geselekteer word aangesien dit die stadium is 

waarop hulle toetree tot hoerskoolonderwys en ook op grond van 

die fisiese en psigiese ·ontwikkelingstadium. Hierdie bane 

stel verskillende eise aan die kinders, en vir latere sukses 

in skoolloopbaan en beroep is dit noodsaaklik dat die kind in 

die regte baan beland volgGns vermoe, belangstelling, aanleg 

ambisie en deursottingsvermoe. Word d2ar egter versigtig ge-

noeg te werk geg2,an onder di·J besef van die noodse.aklikheid 

van die ontdekkingsjaar waarin metodes van seleksie vir baan-

indeling met groot omsigtigheid toegepas moet word? Die nood-

saaklikheid van voorligting ten einde die noodsaaklike vereis-

te van voorsiening vir spesialisasie in vakke of rigtings vol-

gens bolangstellings en talcmte van die leer ling, bly 'n voor-

w~arde vir suksesvolle orientering. 
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Dit is ook so bevind deur 'n kommissie van ondersoek na 'n 

studie ·van die onderwysstelsel VEm Nu-Suid Waliis · en 

Ontario .. 26 ). Die WP~arskuwing van Ro'bin Pedley27) dat daar• 

teen gevvaak moet word om die. kind nie tentatief met 'n etiket 

te voorsien nie is tydig~ want 'n leerling wat ge¥.lassifiseer 

en behandel is as 'n A~ B of C kan ~aklik ontaard in 'n A, 

B of C-klas skoliert l.g. twee tipes met min belanstelling 

of ambisie, tensy daar 'n verandering van omgewing en onder-

wysersgesindheid plassvind wat die B of C = tipe leerling 

aanmoedig om die aanvanklike klassifikasie nie as finaal 

en beslissend te aanvaar en dan in gebreke bly om 'n hoer 

k . t t t . 28 ) ursus u~ e pres eer n~e. • l\1oet daar nie tf£1Slis 'n ver-

nuwing van gedagte en insig plaasvind met betrel\:king tot die 

sillogisme van "waterdi@e kompartemente of bane" nie? 

26. Onderwysbulletin Vol. III no. 3 Sept. 1963, p. 126 -
133. 

27. Pedley, Robin.: Comprehensive education: a new ap-
. preach, p. 35 -36. · 

28. T.O .. D. Omsendbrief No. 102 van 1965~ p. 3., par. 3(d). 
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