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HOOFSTUK III ---.-·......-----'-· 

EV ALUERING VAN IJI:8 KIND l,ffiT DIJ.I: OOG OP BAANI1'111:8LING. _ ...... _________ ._ 

1. INLEID:2ND~ 

In die voorafgaande hoofstuk is gewys op die baanstel-

sel, sy wese en doel en die '.r .0 .D .. se ideaal dae.rmee en ook 

op die praktiese implemetering soos in werklikheid aange

tref. Voordat baanindeling egter tot sy reg kan kom, moet 

ons besin oor die evaluering van die kind met die oog op die 

doeltreffendste baanindeling, altyd geclagtig aan die gevaar 

om ·•n leerling 1n etiket asn te hang en te bestempel as 

'n tipe wat beskou moet word as onbekwaam tot verandering 

en hom te wil afskryf, voordat alle pogings beproef is om 

omstadighede, gesindhede en stimulante te w;y-sig om die kind 

se sukses te verseker. 1 ). Dit beklemtoon dan die belangrik-

heid van evaluering en die daarmee gepaardgaande meting. 

2. HUIDIGE I\f.LETODE VAN EVALUERING. 

\l'anneer leerlinge in groepe of kursusse gep+aas word, 

kan hulle dan op grond van, 

( i) verstandelike vermoe, (I .K.) 

(ii) skolastiese prestasies 1 

---.. 
(iii) beroepspotensialiteit 1 aan die verskillende bane 

of kursusse toegewys word. 2 ). 

( a) V e l'll~~d e].jJ[_e _ __y_~_::rmo e ~ 
Dit word gestel dat die I.K. as maatstaf slegs xigting-

gewend beskou moet word en daarom moet faktore soos inspan-

ning, beroepsbelangstelling en gesondheidstoestand ook in 

aarrm k . n W·ord. 3) · er lng geJ. eem 

. 1. The c.J.rriculum of the secondary school. (He port of a 
consultative comm.i ttee alJPOinted by tJ:::.e executive of 
the national union of teachers 1952). p. 12- 24. 

2. Van Yfyk A.H. du P. Verslag van oorsese sending~ p. T! 

3o Ibid. /;6••••••r 
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DRt I.K.-gegewens egter belangrik is, ly geen twyfal 

nie 1 soos ook uit statistieke blyk 9 bv. die korrelasie tussen 

leerlinge sa I.K.~s en hulle skooldrestasies in die einde

eksamen v.<:m die lYTiddelbare skool wat op 0 .80~''·J gestel is. 4 ). 

Dit gee verder 'n aanduiding van die V3rstandelike potensia-

liteit van die leerling. Dit is baie bel~ngrik om te weet 

wqartoe 'n leerling in staat is ten einde so 'n leerling toe 

t.3 wys r-o.an die kursus wat aan sy ontwikl~elingsproses die mak-

simum. stimulus en momentum kan ,gee sodq.t hy kan vorder tot die 

hoo~ste sport w2artoa hy in staat is. 

'n Vergalyking van 'n leerling se verstandsvermoe en 

skolastiese prest2sia sal toon of die leerling volgens sy ver-

standsvermo8 9rest JGr of nie. VandaR.r dan dat persentiel-

resul tate so bele"ngrik is. .:~s d2.ar .. n redGlike ooreenstemming 

is tussen die leerling se verstt:\ndsvermoa en skoolprest?.Sie, is 

die prestasie van die leerling bevredigend want dit is dan 

volgens sy verstandpeil. Sodra de.ar egter 'n groot e.fwyking 

in die ;?Gr!:::;entiel-rosul ta?,t is 1 is daP..r 'n aanduiding van een 

of andGr loemte of wan.?.Pnpassing on mo.Jt die.gnostiese en oor-

·3enstemmende romedi8l·e maatreols getref word, soos ook a.anbe

veel dGur dio Ve,n v,rykvorslqg, 5 )sodat skol~:tstiese prestasies 

in aoreenstemming met irttellGktuelo vermoens gobring kan word. 

In hoofstuk IV wat oor voorligting he.ndel, word weer na lg. 

aspek verwys. 

4. Kotz~e, A.L.: Intelligensie en skoolprastasie, Onderwys
bulletin Vol. III No. 2, Junia 1958. 
p. 124. 

5. VanWyk~ op. cit. p. 75 
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Die verstandsvermoe gee ook 'n aanduiding van die pas 

waarteen 'n l·Gerling kan vorder of behoort te vorder. In-

direk sou dit ook vir die onderwyser 'n aanduiding gee van 

die tempo waE',rteen hy moet werk. Di t sou beslis ook kan 

E',andui watter hoev.Jelheid en stA.:Q.daard van werk van die leer-

ling verwP,g kan word. Di t bring ons onwillekeurig by die vraag 

van versnelde vordGring of VGrtraging want soos DaviGs tereg 

beweerg is dit 'n paradoks dat hoewel leerlinge toen verskil-

lende tempo's lJGr 9 hulls teen diaselfde tempo moet promo

vaer.6>, Hiardia aspek word verder in Hoofstuk V bespreek. 

Die verstandsvermoe van die lJerling verskaf ook 'n 

aanduiding van die studiorigting of -kursus wat "n leerling 

behoort te volg met die oog op die hoogsmoontlike sukses. 

Psigomatriese en skolasti3se toetse i·n die onderwys is 

nia absolute maatstawwe soos die tormometer of skroefmikro-

meter nie. Die moderns siening is dat die Io~• soos deur 

toetse bepaal wGrklik nie die belangrikste aspGk van die leer-

li'llg se (SGGStGstoerusting is ni·3. Di t moet aang.:;vul word 

deur baie ander gGgewens van pr0stasie en vermo8 en enige oor-

deGl moat dP.n baie t·3ntatief ui tges preek word. Voors pGlling 

vFm toekomstit;e prestasie an moontlikhode kan nie kategories 

gaskied nie. Oorbeklemtoning van die I.K. 1 s moot vermy word~ 

op kwantitatiowe terrain betoken dit eintlik nie meer as ~n 

aanduiding van sGkGre aspekte van die ver-

6. Davies 1 J .E.; Roc ant trericls concerning examination9 
promotion and differentiation in s .. ·.,_ 
condary education. etc. p. 149 
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stand nie. Wechsler se: "Intelligence is the aggre<3:ate of' 

global capacity of' the individual to act purposef'ully, to 

think rationally, and deal effG.cti vely with his environ

ment11 7 J. Waar die kulturele en sosio-ekorromiese omge-· 

wings verskil, is dit raadsaam om te onthou dat die I.K. aan-
8)' merklik kan verskil en wel sovee~ as 17% volgens Burke. • 

Dit is juis as gevolg van die belangrike invloed van sosio-

ekonomiese omstandighede op die I.K. dat.hierdie aspek van 

die l3erling se verstandelike toerusting met die grootste 

omsigtigheid in berekening gebring moet word by die baan-

of kursusindeling. Dit is ook juis hierdie tipe leerling 

wat later in die hoerskoolloopbaan 'n aanvanklike kursus-

indeling kan loenstraf 1 soveel te meer rede vir die deeglike 

oorweging van alle faktore wat hierby betrokke is~ klas-

prestasie, beroepspotensialiteit, beroepsbelangstelling, in-

spanning 1 gesondheidstoestand en ambisie. 

(b) Skoolprestasie~ 

Skoolprestasie was tot op die huidige die volgende be-

langrikste konsiderasie vir kursusindeling naas die I.K. 

Van die skoolprestasie in die laaste standerd van die laer-

skoal is kennis geneem by die baanindeling, maar die be

slissende f'aktor in die verband was nog altyd die eksamen-

resultaat soos bereik aan die einde van die eerste- en tweede 

7. Wechsler, D.: The measurement of' adult intelligence, 
p. 3. 

8. Burke, B.S.: The nature and limit of' improvement due to 
training 11n 27th yearbook part 1. N.!'l.S.·E.v, l'\2.'l1• 
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kwartale. Waar die baanindeling in dia begin van die tweede 

kwartaal gedoen word, soos by sommige skole 9 word dit sterk 

betwyfel of al die betrokke leerlinge verseker kan wees van 

'n billike beoorde1ing in die proses van kursusinde1ing. In 

hi3rdie verband word verwys na die omstandighede waarin die 

standard ses 1eerling hom bevind ashy na die hoerskool·kom 9 

veral wat betref die psigo1ogiese en sosiologiese aspekte.9). 

K1asprestasie word groot1iks. belnvloed deur die 1eerling 

se orientasie ten opsigte van e1ke vak 9 ook deur di$ ver-

houding van 1eer1ing tot onderwyser. Die aanpassing van die 

leerling by die skoo1 veral wat botref klasorganisasie~ me-

todiek van die onderwyser en vakmetodielc is ander be1angrite 

aspekte wat die leerling se k1asprestasie aanmerk1ik beln-

vloed. Voeg hierby nog die 1eerling se liefde vir of voor-

ooTdeel teenoor 'n vak 9 tesame met die sg. "reputasie" van 

'n vak en ons het nog verdere oorsake vir 'n onbetroubare 

k1asprestasie. 

In die praktyk i$ bevind dat dit juis hierdie k1aspres-

tasie is,·wat aan soveel wisselende en be1emmerende faktore 

onderhewig is, we.t naas die I.K. die faktor is ws,t die kur-

susin:ie1ing b,3slis. Jooste waars.ku dat wanneer 1oer1inge nou 

in groepe gep1aP.S word 9 dear nie net op hu11e prestasies ge-

let word en hul1e dan in 'n rigting gestuur word vo1gens die 

aard van hulle vermoens, in soverre as wat dit deur toetse 

gemeet kan word nie. 10 ). 

9. Vg1. Hoofstuk 1, ~. 9 - 10. 

10. Jooste, J.H.~ Gedif, onderwys in die Transvaa1se ltomp. 
hoerskool Po 140. 

,40. •••••••••• 
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Ook Langeveld waarsku teen 'n te enge aanwendirtg van die 

resu1tate van "test-onderzoek11 wat seleksie en klassifikasie 
11) beoog. • 

Prestas;ietoetse toon die standaard wat 'n l3erlin~ be

reik het in besondere vakkeq Prestasie word oenskynlik di

rek beinvloed deur afwesigheid van skoo1, goeie of swak onder-

wys 1 en ook deur huislike omstandighede wat betref kultuur-

ontwikkeling, hulp en inspirasie en hierdi\'3 toetse is eint

lik nie 'n betroubare gids van 'n leerling se potensiaal vir 

toekomstige ontwikkeling en- of vordering nie. 12 ). Dit is 

dus nie raadsaam om in die .3Valuering van die kind t8 swaar 

te leun op klasprestasie nie. Volgens Jooste is klas- of 

toets prestasie nie 'n m8,atstaf van die kind s e vermoe nie, 

m:-·ar van wat hy van sy vermoe, onder die omstandighede waar

onder hy hom tot op daardie tydperk bevind het, gemaak het. 13 ). 

Hy vind steun vir hierdie oordeel by Kohnstamm wat aanvoer dat 

natuurlike aanleg nie op gronc1 van bereikte prestasies al

leen, beoordeel kan word nie. 14 ). Hierby moet ons egter voeg: 

ambisie. Die individu het, of behoort. 'n oogmerk of ideaal 

te h~ wat vir hom die moeite werd skyn.l5). 

In verband met inspanning en ambisie kan gese word dat 

dit twee hoekstene van sukses is, selfs al val die 1eerlinge 

11. Langeveld, M.J.~ Benknopte theoretische paedagogiek 1 P• 77. 

12. Pedleyp Robin. g Compre~--:.ensive education~ a new ap;roach~ 
P• 33. 

13. Jooste, J.H.~ Klassifikasie van loerlinge in die Tvlse. 
~m?h• hoerskool p. 142. 

14. Kohnstamm.J.P,II.Keur, p. 47 

15. Curriculm of the secondary school etc. ••••P• 152. 

;~l .... 0 0 Q ••• 



in die C-groep wat I.K.-indeling betref. In hiardia verband 

geld die voorbeeld van 'n l..;erling "A" by een van die groot 

hoerskole we.ar navorsing gedoeh is; wat met 'n I.K. 87 in 

die B-kursus~ drie ond.erskeidings behaal hat met die skool

eindsertifikaateksamen.16). 'n Soortgelyke geval is die 

van die meisie 11 0" wat ondanks 'n I.K. 80 en ten spyte van 

die voorligter~ hoof en andere se advies om liewer die C-

kursus te volg~ konstant geweier het om af te sien van haar 

ic1e;:::;.al om 'n skooloindsertifik.:,t:t te behaal en di t wel 

behaal het. 16 ). 

(c) Beroepspotensiali~ belangstelling. 

Vervolgens moet aandag gewy word aan die ander faktore 

soos hierb9 genoam wat ba1angrik is by die eva1uering~ t.w. 

beroeps,?otensia1iteit en baroepsbe1angste11ing. Genoemde 

twee aspekte verg uit die .sard van die saak die gebruik van 

persoon1ikheids- en aan1egtoetse. Tot op die huidige is daar 

weinig of se1de enige van beide in so 'n mate gedoen dat dit 

enige oorweging gedra hat by eva1uering.l7). Die voor1igter 

is die aangewese persoon om hierdie aspakte van die 1eer1ing se 

persoon1ikheid te ontdek, tewens dit is eint1ik een van die 

OOGmerke met die orienteringsjaar. Die Van Wykvers1ag be-

klamtoon dan ook die noodsaak1ikheid van doe1treffende voor

ligting en skryf se1fs voor hoe dit gedoen moet word. 18 ). 

16. Empiriese studie. 

17. Van Rensburg 1 J.T.J.~ Die voorspe1ling van 13er1inge se 
gehalte van prestasies in 'n 
akadamiese komprehensie~e hoer
skoo1 p. 11. 

18. VanWyk? A.H. du P. op. cit., p. 75. 
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Voorligting word in 'n spesiale omsendbrief in besonder be

klemtoon.19). 

Hierna word verder verwys in Hoofstuk IV. 

Die voorligter moet dus vir sy beoordeling van beroeps• 

potensia.litait en beroepsbelangstelling gobruik maak van per-

soonlikheids- en aanlegtoetse. Bode bekl.3mtoon die nood-

saaklikheid van wetenskap.like ontleding want se hy, die in

v1oed van die moderne wetenskap oorheers ons he1e beskawing 9 

dit vorm 'n basis vir 'n filosofie van gerigtheid sowel as 

'n basis vir die VGrtolking van die waard.e van die onderwys 

in verhouding tot die·moderne lewe~ 20 ). Wetenskaplike toetse 

vir die bepaling van potensialiteite en belangstelling is bv. 

diG van Porter en Catte11. 21 ). Tot op die huidige het ons 

weinig of geen gebr~ik gemaak van dergelike toetse nie. Hoe-

wel diekind nie 'n statiese absoluutheid is nie maar 'n le-

wende wese· met 'n siel en dus nie gemeet en bereken kan word 

soos dooie materie nie 9 kan tog uiters waardevolle gegewens 

deur hierdie toetse bekom word. Hierdie g:3gewens kan dan by-

dra tot die beste beplanning van die kind se studierigting 9 

vak en kursuskeuse. Savage to on e,an d::1.t hi.erdio toetse baie 

betroubaar 9 wetenskap1ik en vvaardevol is vir voorsp.31lende 

en 

19. 

20. 

d . t. d 1 . d 22 ) lagos lese oe eln es. • 

T.O.D. Omsendbrief No. 102 van 1965. 

Bode, B.H.g Progressive education at the cross-roads, 
p. 87, 100. 

21 •• Porter, R.D. and·Catte1l 9 R.B.~ Children 9 s personality 
questionnaire, U.S.A. institute of personality testing. 

22. Savage, R.D.: Measuring schildren9 s abilities, persona
lity characteristics 1 p. 27 - 30. 
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Sulke toetse moet nog uitgewerk en gestandaardiseer word vir 

SoA, toestande en behoeftes. 

(d) Ouer en Leerlingkeuse: 

Die vereistes vir die vakke en kursus wat die leerling 

wil volg? word nog gro6tliks bepaal deu~ die ouer se keuse 

en die leer1ing se begeerte, en heel dikwels bots hierdie 

keuse en begeerte met die kind se bekwaa.mheid; intelligensie, 

klasprestasie en beroepspotensiaal. Die beroepskeuse en ge-

volglike vakkeuse word da.n hoofsaaklik bepaal deur. I .K. en 

klasprestasie ; benewens nag ook die beskikbare keusevak-

ke aan die betrokke skool en die soort skoal. Of hierdie me-

tode die aoeltreffendste is en vir die kind die optimale ge-

leentheid skep tot volledige ontwikkeling en valle benutting 

van sy potensiaal, bly 'n ope vraag. 

·3. MOONTLIKE LEEJVITES~ 

Dit wil voorkom asof daar aanmerklike leemtes is in 

ons evaluering van die kind met die oog op baanindeling en 

die geleentheid tot uitvoering van die ouer- en leerlingkeuse; 

die gevare bestaan dat daar 'n etiket aan 'n leerling gehang 

word wat hom 'n onreg aandoen want ons moet in gedagte hou 

dat ons strewe na 'n opvoedingstelsel wat aan elke leerling 

die geleentheid tot volledige opvoedkundige vooruitgang on-

23) belemmerd moet gee. • 

As gevolg van die leemtes hierbo aangetoon bestaan die 

gevaar dat daar as gevolg van ~n mistasting in die baanplasing 

23. PedleyJ R.: Opo cit.,p. 195. 
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Of vakkeuse een of ander vorm van frustrasie kan ontwikkel. 

Hierdie frustrasie lei gewoonlik tot 'n tte:. vroe.e skoolverla

ting. Reeds het· ons 'n te groat :persentasie jeugdiges wat 

$Onder 'n st. 10-sertifikaat die lewe ingaan. (in 1961 was 

di t 55 .• 3%) • . Boonop verlaa t 38.8% van die je-y1gdiges die skoal 

met slegs 'n st. 8 of st. 9-sertifikaat. 24 ). Hierdie jeugci-

ges betree die arbeidsm.ark as ongeskooldes en b.ulle ontluik 

moeilik tot volwaardige volwassex.heid. Indien te vroe skoal-

verlating nie die gevolg is nie 1 kan so 'n leerling 'n pro-

bleemgeval word wat betref gedrag en ander afwykings. Hier

die afwykings neem verskillende uiterlike verskyningsvorme 

aan soos bv. ten opsigte van geestesgesteldheidp seksuele 

afwykings, moraal 1 godsdiens en 'n algemene fatalistiese 

houding. ~5). Hierdie kinders met leer- en gedrag.~ ~.moei

likhede is verantwoordelik vir baie skoal- en maatska:plike 

probleme en alles moet in die werk gestel word om dit te 

voorkom en/of te rem.edieer. 25a) 

4. 1'11oontlike verbeterings ~ 

(i) Basiese behoeftes, 

Die vraag ontst,aan nou watter moontlikhede daar bestaan 

om die evaluering van die leerling doeltreffend.er te maak 

met die oog op kursusindeling. Dit is juis hierom wat die 

24. DuPlessis, P.J.J. op~ cit. 1 p. 140. 

25. Vgl. Hoofstuk 1 1 p. 6. 

25a. Vgl. Lichter et, al,, The drop-outs, Ch. ~p. 100-143. 
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orienteringsjaar gaan: hierc1ie jaar moet juis aangewend word 

om die doeltreffendste pers.oonlikheidsontwikkeling van die 

kind te verseker. Dit is dus noodsaaklik dat daar vooraf 

geWys word op 'n paar basiese behoeft~s van die leerling vir 

d 1 ' ff d k 11 . .. t . . 26 ) oe ure en e en su sesvo e or1en as1e. o 

Hierdie basiese behoeftes isg sekere fisiologiese be-

hoeftes t.w. voeding 9 kleding~ behuising, werk en ontspanning 

of rus ;, 'n gevoel van sekerheid ten o;>sigt3 van aanvc:.arding 

en van waardering van die individu deur sy eie mense, die 

skool en die sosiale groepe9 'n gevoel van bekwaamheid om 

met redelike sukses aan te pas by die magte wat hom omring en 

die eise aan hom gestel. Elke indivic1u se akademiese 9 teg-

niese en selfs beroepsukses hang grootliks daarvan af of 

hy 'n doel of ideaal het wat vir hom die moeite werd is om 

na te streef. 

( ii) Kumulatiewe verslagka~g 

Dit behoort moontlik te wees om al hierdie besonderhede 

en gegevvens- eintlik 'n deursnee-aansig van die kind - te 

kry uit sy kumulatiewe verslagkaart. Hieruit sou dan die 

akademiese prestasie, sosiale aanpassing, sy huislike om-

standighede, geso:adheid, spesiale belangstellings en aanleg 

blyk. Verder sal ook afgelei kan word vvat sy gedrag tuis, 

in die omgewing en by die skool is. Feitlik van die hele 

pers.oonlikheidsgroei en- ontwi.kkeling kan 'n beeld gevorm 

word. 27) 0 

26. Guidance in the curriculum op. cit~ p. 152. 

27. Ibid. P• 152 - 153 
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DuPlessis praat van 'n "skoolvorderingskaarV' en beklemtoon 

dat so 'n kaart 'nvolledige persoonsbeeld van die l3erling 

moet weergee. 28 ). Dit sal boonop nodig wees dat die onder-

wyser gedurertde die orienteringsjaar volledige rekords sal 

hou van elke leerling t.o.v. verstandelike niveau, werkhou-

ding en aanspreekbaarheid, gedraginge binne en buite die klas, 

·die belangstellingsrigting, houding teenoor eie presta.sie, 

milieuagtorgrond en skool - of akademiese resultate. 29). 

Hierdie skoolvorderingskaart sal dJsnoods vermeld wat 

die I.K. is en dit sal bloot as 'n rigtingswyser gebruik word 

en nie as die alfa en omaga vir kursusindeling nie? want tereg 

se Lynch dat reeds baie groot sukses behaal is deur l:3erlinge 

ten spyte van hulle I.K. 30 ). Soos reeds hierbo gemeld is die 

beskikbaarheid van die resultate va~ )ersoonlikheids- en aanleg

toetse 'n noodsaaklika vereiste vir die suksesvolle verloop 

van kursusindeling en van vakkeuseo 

(iii) Gestandaard? .. s 3erde orestasietoe~_?_9J.. 

Die ware to_edrag van akademiese of _klasprestasie kan eers 

na regte en na waarde gesk~t word as dit die uitkoms is van 

gestandaardiseerde f?restasietoetse,want ons moet sander voor

behoud erken dat die evaluering van klasprestasie aanmerklik 

kan verskil nie net van skool tot skool nis maar ook van onder-

28. DuPlessis, P.J.J. op. cit. p. 155. 

29. Ibid. 

30. Lynch, J.R.: Differentiated education in the Transvaal 
secondary school?p. 209. 
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wyser tot onderwyser, sonder dat die subjektiewe faktor nog 

in berekening gebring . 31) 
J..S. • 

Volgens beskikbare gegewens is daar tot op die huid1.ge 

eerstens geen persoonlikheids- of aanleg- of gestandaardi-

s:oerde prestasietoetse beskikbaar vir baanp1asing nie en 

tweedens is daar nog nie in die evaluering van die leerling 1 

hetsy in die orionteringsjaar of d2"arna 1 gebruik van sulke 

toetse gemaak nie, soos ook reeds hierbo aangetoon en ook 

aangetoon deur Shiels.32 ). Dit vind plaas ten spyte van die 

bisieuse aanbeveling van die Van Wykverslag.33). 

(iv) prienteringsprosedures en onderwysvoorsieningg 

1. In hierdie verband is dit insiggewend om aandag te gee 

aan 'n prosedure wat in Nederland beoefen word gedurende die 

orienterings- of "brugje.ar". Hier word gebruik gemaak van 

gegewens omtrent die skoolvorderingstoets (S-score) en die 

I.K. (L.O.-iv test)~ die oordeel van die onderwyser 9 die 

sosiale milieu van herkoms, die geografiese milieu en die 

gesinsgrootte. 

2 (a) In die V.S.A. word afsonderlike skole aangetrefg met 
die oogmerk om elke individu geleentheid tot volle 
orientering en ontplooiing te gee. So is daar bv •. 

(i) Die a.kademiese hoerskool wat beoog om algemene 
opleiding te verskaf vir die leerlinge wat hulle 
opvoeding deur middel van sovn hoars.koolkursus 
wil vol tooi en vir di.egene wat begering is om 

am-

31. Shiels~ F.H.~ A critical analysis of methods of selactin: 
and streruning secondary school pupils ••• 
etc. p. 178 - 179. 

32. Shiels, F.H. opo cit., P• 168. 

33. VanWyk A.H. du P. op. cit., p. 95, par. 33 - 35. 
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(b) 

(c) 

by 'n hoer inrigting aan te sluit. 

(ii) Tiie tweede tipe is die beroepshoerskool waarvan 
daar twee h~soorte is bv. handels en tegnies. 
Hierdie skole verenig 'n algemene opleiding met 
die voorbereiding om "n bestaan te maak en daar 
word ewe veel tyd aan elke afdeling bestee. 

Komprehensiewe skole • wat 'n verskeidenheid kursusse 
binhe dieselfde inrigting aanbied. Hulle maak voor
siening vir die onderskeid in bekwaamheid en belang
stelling (o.a. vir hand- 9 masjien- of laboratorium-
werk). · 

Ook ander metodes van differensiasie bestaan bvo ver
skillende l.Jer5ange en· vakkouses binne 'n bGs andere 
kursus om leergange in die behoeftes van besondere 
tipes leerlinge te laat voorsien. 

In Kanada word alle pogings aangewend om die middelbare 

onderwys in verskillende· tipes kursusse a~n te bied om by 

die behoeftes van verskillende L;erlinge aan te pas. 

4o In Engeland is die sg •. "tripartite s;}Stem" d.i. drie tipes 

skolo t.w. suiwer akademiese 1 middelbare moderne or- middel-

bare tegniese skoleo Tiie sg. 11-pluseksamen bepaal toelating 

tot die besondere tipe skoal. 

5. Ook Belgie maak voorsiening vir akademiese of tegniese na-

primere onderwys. In al di·e lanc1Q word intelligensie-? ge-

standaardiseerde~ skolastiese, diagnostiese, aanleg- en be-

roepstoetse, gebruik om clio standc--ard vas te stel en te bepaal 

watter tipe skoal 'n leerling moet bywoon.34). Leerlinge 

kan van die een tipe skoal na 'n ander oorgeplaas word. 

C:-. In Frankryk le die leerling op 10 - 11-jarige ouderdom 

34. Van Wykverslag op. cit~7 p. 27, 31. p. 245- 250. 
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die sg. Hsixth form entry examinationvv af ten eindG vir die mid-

~lbare skool te kvvalifiseer. Die Langevin_:>lan beoog om ver

skillende studierigtings onder dieselfda dak baskikbaar te stel 

en dan die leerlinge se studierigting aan te beveel volgens aan-

leg en keuse. Op 15-jarige ouderdom word 'h IDNalifiserende ek-

sam8n dan a.fg0le en onderhoude en bGraadslaginge met opvoedkun-

dige psigolo8 9 ouer en onderwys0r word gevoer ten einde die beste 

beroepsrigting te.bepaal.35 ) 

Die algemen<::J neiging in '!las-Europa is die <;J.aarstelling van 

'n komprehensiawe ho8rskool met 'n kernl0erplan. Daar word nie 

seleksie in bane toegepas nie ~·.laar wel voorligting en ttsettingH 

ten einde diff,Jrensiasie te bG1NGrkstellig op v-lakke van die onder-

wys en nie diffarensiasie in die tipes skol2 of kursus~e nie~ 

Die onderwystelsels hot 'n markbare rekbaarheid en die kernl8er-

plan wat vir 'n paar jaar gGvolg word - min of maer 3 jaar -

vervul 'h voorligtingsfunksid.36 )" 

Di t word beklemtoo-:J. dat skoolsukses aansienlik verbeter kan 

word indien alle .cniddi.3le sang.Jw3nd word ws,t kan lei tot verhoging 
. 36 \ 

van die peil van ondJrwys. 13
' 1 • Di t is duidelik dat die gedagte 

omtrent die ori8ntering$jaar en diG g,;volglike avaluering van die 

kind nie die grondliggende gadagte van sifting inhou nie maar veel 

m;::Jer die grond.liggende g8dagtJ van kanali.sering van die God -

g.Jgewe begaafdhede van elke kind en die manifestasie dc:mrvan. 

Die brugjaar behels nie net 'n 

35. T.O.D. Onderwysbulletin Deel 3 9 1958 9 p. 190 - 193, Arti
kel deur Cross en Spruyt. 

36. Shiels? F.H. 9 op. cit.7 p. 155 - 156. 

36a. du Plessis 9 -r.J.J. op. cit.Jp. 149. 
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orienterende funksie nie maar ook selekterende en determi·-

nerende funksies. 

(v) Profiel. ---
Wanneer daar gedurende die orienterings_jaar 'n ontle-

ding van profiel gern~ak word ten einde die persentielposi-

sie van die l22rling te bep.?,al, sal daar nie net kennis geneem 

kan word van die ui tkoms nie nv·~?.r daadwerklike ondersoek en 

diagnosering sal onmiddellik (Sedoen moet word ten einde kom-

plikasies en a:fwykings te voorkom. Die Van Wykverslag beveal 

diagnostiese toGtse aan met dienooreenstemmende remediole 

k . ft 'l • • t . d 3 7 ) voors rl e en CtlG Ul voerlng aarvan. • Dit is 'n ope 

vrsag of daar ooi t. sodanige ondersoek en remedierende be-

handeling gedoen word behalwe in uiterste probleemgevalle 

wat na die skoolsielkundige verwys word. Wat van die onder-

pro'staerc1ers 'Nat moedoloos Gn do.3lloos voortploeter, sommige 

smagtend na simpatie en inspirasie, bc:'tie met die klag dat nie

mand probeGr om hulle te verst.<:-oan on/of te help nie? Di t 

is ook juis die leerlinge WE~,t moeilik aanpas en minder sukses-

vol in hulle skoolwerk is 1 we.t mooilik die groep aanvaar en 

deur cUe groep aanvaar word, want die behoefte om deur die groep 

goodgekeur,e..anvaar en wa2"r:leJr te 'ord, is een· van die basiese, 

psigologiese behoe:ftes van die mens.38 ). Daar kan gevra word 

o:f hierdie aspek van die kind se psigiese toerusting deeglike 

oorweging en G.anc1e.g geniet in die ori8nteringsjaar want dio 

37. Van W'ykverslag op. cit., p. 75, p. 95 par. 34. 

38. Shiels, F.H.g op. cit.~p. 58- 60o 
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groot govaar b~staan dat so 'n kind belangstelling? inisia-
. eve tief en ambisie kan verloor en in d1e -stroom" onder g8.an 

, 38a) om later te voorskyn te kom as n delinkwent. o 

(vi) Is bnanindeling_ OJ2.....h.i.?rdie stadium _no dig? 

Dit is 'n aktuele vraag of rlit wel opvoedkundig gesond 

is om reeds in st. vi afgebaki:m.de baanindeling te he. Simon 

voer aan dat baanindeling wat roods in st·o vi gedoen 1rvord op-

voedkundig ongesonc1 is want dit stel arbitrere beperking aan 

die geloenthede van die oorgrote moerderheid van die loer-

lin6e en dit versteur die govoel v2n eenheid tussen sowol 

die leerlinge as onderwyspersoneel. Dit sou selfs grater 

steun en samewerking van die ouers moebring as daar nie reeds 

so vroeg ~n die ho8rskoolloopbaan van die kind enige diskri

minerende optrede by wyse van kursusindeling plaasvind nie. 39 ) 

In die verban:i kan vraag 3 van Bylae l ook VGrgelyk word~ so-

wel as vraag 15 van Bylae 3 b. 

Vernon beweer dat dit onmoontlik is en solfs nadelige 

opvoedkundige gevolge kan he om l;erlinge reeds op hierdie 

stadium in vaste bane te verdeel. Hy s8 'n rekbare stelsel 

van groepering en organisasie is nodig. 40 ). 'n Onbuigbare 

sisteem van kursusindeling is nie in die beste belang van die 

st. vi-l.Jerling nie? tewens dag,r is behoefte vir subgroope

ring vir vorskillende vakke m.a.w •. vir die sg. "settingn~ 4l) 

38a. Vgl. Strom H.D. "A realistic curriculum for the pre
dictive dropout? B In Alexander vv. m. ~ 11 The changing 
secondary school curriculumn p. 296 - 298. 

39. Simon~ B.g New trends in English education p. 23? 31 

40.Vernon~ P.E.: Secondary school selection~ p. 185. 

41. Ibid: p. 60 - 65. 
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want die feit bly.staan dat die omgewing waar-in die kind hom 

bevind ,. in hierdie geval sy maa ts , hom kan aanspoor en in-

spireer tot hernude pogings. As die skool 'n atmosfeer moet 

verskaf waarin elke individu die geleentheid gebied word om 

sy potensiaal ten volle te ontwikkel, dan is dit ook 'n nood-

saaklike funksie van die skool om dle middele te voorsien 

waardeur hierdie ontwikkeling van potensialiteite kan ge

skied. 42 ). (Met 11 setting11 word bedoel die plasing van leer

lings in vlakke van studie en/of groepe yan vakke. Toetsing 

vind dan vir verskillende va1rke op verskillende niveaus 

plaas m.a.w. dit is 'n herindeling van leerlinge vir elke 

vak of vakkombinasie volgens hul prestasies). 43). 

(vii) Samevattend. 

Die hoofsaak egter is dat in die evaluering van die st. 

vi-leer ling gedurende die orienterings jaar daar .• ::gebruik ge-

maak moet word van alle middele ten einde te verseker dat 

die kind die uitgangspunt bly om sodoende die grondslag te 

le vir verdere middelbare onderwys, akademiese sowel as 

beroepsonderwys; die orientering van die leerlinge aan die 

nuwe skool te vergemaklik en deur ondersoek en waa.rneming 

en toetsing die leerlinge te help ·?n te lei by die keuse 

van verdere onclerwysrigtings sodat die beste kanse hulle 

aangebied kan word. SeleksieproseUtres sou dan meer :na '·n 

voortdurend~ en individuele begeleiding van die leerling 

neig, soms selfs met 

42.. Vredevoe, L .E. Grouping of secondar-y pupils. Calif or-

nia Journal of ~ecopdary ed~tion, 

Vol. 30 j~n. 1955, p. 48. 

43. Shiels, F.H. op. cit., p, 151 par. IV. 
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kliniese hulp en. l.3iding aan diagene met l.3er- en gedrags-

moeilikhedo. In die orionterings- 1 determinerings- en 

selGkteringsprosed.ures sou ouors de.n ook stdselmatig betrek 

word. Aan die oordeol van die onderwyser sal dan 'n hoe 

W<::J.arde toocaken mo:Jt word, ook in die be:Lnvloeding v2-n die 

vak- on kursuskouse, mits die onderwyser die nodigo onderleg 

het 1 want 1 VV3..8r d.ie l..;orling se toekoms op die spel is en hy nie 

die slagoffor van 'n skoolsistoem mac; wJes nio, moet die 

leiding oor die hole orienteringsjaar in die hande van 'n 

spesiaal onderlog,le ondervvysor wees, Seloksieprosodures wat 

die intelloktuslo e.spek beklemtoon bo of ten kosto van die 

:3mosion0le 1 fisi.Jse en s-osiologiese faktore on bohoeft.:;s, kan 

nie aanbeveel word nie. 

'n Vorouderde tipe eksanwn aan die end van 'n kwartaal 

of halfj8,Rr kan nie uitsluitsol gee oor die aanleg en ver-

moons en potonsiali tei te van 'n st. vi-1-:;erling nie. "\:Vat 

ondorwys word. en hoe dit onderwys word, affektDor die groei 

en ontwikkelin~.:.:; van die intolligensie · en boonop besi t 0lko 

l.:;erling fisiese, intellektuele, emosionelG 1 sosiologiesG, 

morale on estetL;se moontlikho-:1e wat dalk nie oors moontlik is 

om d.eur die eksc..m.ont;erigto onc"lorwys ontwikkel te word nie. 

Dit mag SGlfs nie wonslik W.Jes om sommige van hiordie 

moont"Iikhocle to ontwikkol nie, Di t is dus noodsaaklik dat 

hierdie moontlikhode ontdek mo;:;t word sodat die l00rling die 

onderwys kan ontvang wa2ruit hy die grootste voorde.:;l kan 

put.44). 

44. Shiels, F.H. op. cit.,p. 146. 
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Die vraag of dit dan g2rado is of nodig is om rGecls na die 

GGrste of twGGcl.e kwarte.al 9 na aflegging van "n Gksaman en 

op ,~~rond van die ui tslag dae.rvan 'n baanindeling te do en, 

hly 'n probl0em wc;"arop inge6C:can sal moet word. 
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