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HOOFSTUK IV. 

VOORLIGTING EN ORIENTERING VAN DIE KIND. 

INLEIDEND: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Die ideaal van die T.O.D. 

Die praktyk in skole. 

Agtergrond, milieu .. 

Wat is die probleme~ 

a. Organisasie - personeel - tyd. 

b. Aantal leerlinge~ 

c. Skoolprogram - binnemuurs, b~itemuurs. 

d, Kennis, begrip, opleiding. 

e. Voorligters, voorligting, voogonderwyser. 

f. Verdere aspekte van _voorligtin~~ 

5. Voorligting as s odanig ... 

6. Samevatting. 
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VOORLIGTING EN ORIENTERING VAN DIE KIND. 

INLEIDEND. 

In die Transvaalse hoerskole word voorligting aan die 

leerlinge g?gee. 0~ die roostar van die skool word voor

siening gemaak dat eike klas vanaf st. 6 tot st. 10 een re

riode. per week Voorligting ontvang. Hoewel daar Of die las

rooster 1eriodes vir Voorlibting verskyn, is V6orligting nie 

n vak in die regte sin van die woord nie, maar veel eerder 

n diens wat aan die leerlinge ~elewer word. 

Voorligting het hoofsaaklik vyf komJ;,onente naamlik: 

a. o1voedkundige voorligting, 

b. persoonlike voorligting, 

c. beroepsvoorligting, 

d. voorligting ten 01sigte van die besteding van vrye 
tyd en 

e. gesinsvoorligtin6 • 

Dit is vir die onderwyser sowel as vir die ouer nodig 

om die leerling so goed moontlik te lei, soos ook reeds in 

die vori€:,e hoofstuk aangetoon. n J3egri:t-· van die leerling 

se r:otensialiteite, sy persoonlikheidstrekke, sy liggaam-

like gesondheid en vitaliteit, deur die ouer en onderwyser 

sowel as deur die leerling self, kan baie daartoe bydra dat 

die leerling en sy ouers Of •n intelligente wyse· keuse ten 

01sigte van vakke en kursusse maak w~t die leerling daartoe 

in staat stel om sy talents, begaafdhede en verstand tot die 

maksumum te ontwikkel. In die voribe hoofstuk oor evaluering 

is hierdie aspek in detail bes1reek. 

Dit is belangrik dat n leerlin~ vooraf begryf watter 

vakke en kursusse vereis word vir sy verdere studie in die 
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skool, aan die Ko11ege of die Universiteit? en ewe be1ang-

rik is dit dat sy ouer diese1fde duide1ike bee1d sal he 

·Van hierdie feite, 'n T.O.D. omsGndbrief bek1emtoon hierdie 

feite baie stark• 

Die stadium om te verseker dat die toekomstige oplei~ 

ding vir die b0roep reg is~ is in st. 6 en op die 1saste in 

st. 7. 1 ) Die Van Wykvers1ag bovGel aan dat doeltreffende 

voor1igti:rig' etan l.:;erlinge aan dia begin van hu1l·e middel-

bareskoo11oopbaan ten opsigtG van rigting- en vakkeuse gegae 
2) word. • 

. 
Langeveld ~raat van die 1eiding wat die kind moet 

kry om hom se1fstand:i.g te maak en beklemtoon· dat V8ral aan 

die onselfstandige leiding en voor1igting tot selfstandigheid 

gegee word. 3 ). 

1. DIE IDE~AL VAN DIE T.O.D.: 

Die omsandbrief hierbo vormeld 9 4)dui voorskrifte i~v.m. 
Voor1igting at:m nl. 

a) Hoofde moet besondere sorg dBaraan bostee om toe te 
sian dgt geskikte onderwysers vir Voorligting ge
bruik word9 

b) daar moet sovJel onderwysors mot die verantwoorde
likheid vir Voor1igting belas word as 1rvat die om
standighade van dio skool vereis 9 ong0ag die grootte 
van die skoo1 1 met dien verstande dat die getal 
van vier onderwysors vir Voorligting nie oorskry 
word nie9 

1. Onderwysnuusflitse - Sept. 1967, No. 12 p. f.. redaksioneel. 

2 • Van Wy k, A. H. du P. : o p • cit • p. 59 • 

3. Langeveld 1 M.J.~ Beknopte theoretische paedagogiek 9 p. 163. 

4. T.O.D. Omsendbrief no. 102, 1965, P• 7 par. E. 
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c. boperkins vir die aanvra van 'n addisionele voor
ligtingonderwys er vvord ap,sahef 9 

d. mJer buigsaamheid ten opsigte van die periodes vir 
Voorligting$ veral wat betref' die e,antal perio
des vvat vir onderhoude afgestaan word$ admini
stratiewe werk en _klasonderrig. 

e. Hoof'dc van ho8rskole moat GGbruik maak van die de
partementele voorligtingdiens in die gevalle waar 
die skool se voorligtingdiens nie die probleme 
kan h:::mteer ni2. 

f. Hoofde van skole moet toesien dat voorligti:q.gonder
wysers op hoogte bly met di2 toelatings- 2n andcr 
vereistes vir die vel"Skillende kursusse aan uni
versiteite en ander studio- en beroepsrigtings 
en dat die inligtine e,an l0erlinge spesifiek by 
geleentheid van hulle kursus- en vakkeuse ver
strek word. 

Uit die bostaande blyk die belangrikheid van voorligting 

soos dour die Transva.alse Onderwysdepartement besien. Die 

T.O.D. hoop ook om binne afsienbare tyd voorligtingsklinieke 

vir die grotor~ sentra daar te stel. Hierdie klinieke sal be-

man •Nord de'LIT deskundiges om _probleme wat ervaar word op 

psigologiese 9 op gosondhoids- 1 op spraakgebreks- en op rome-

dicile onderwysgebiGd tG holp oplos. Dat voorligting 'n inge-

wikkolde en ambisieuse opset hot, blyk o.a, ook uit die Onder

wysbulletin waarin die 11 voogonderwyl3er 11 behandel word. 5 ). 
l 

Dio moos algomene problGme waarmeo die voorligter te doen sal 

kry; sluit Oam. die volgende in.: 

i. Gesondheids- on f'isiese problemej 

ii. Skool- en leerprobleme~ 

iii. Finansiele probleme 1 

iVa Sosiale en onts pa1.'1ningsprobleme 1 

5. Onderwysbulletin. Vol. VIII No. 1 9 Maart 1963 9 p. 12. 
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v. Morele en godsdienstige problemep 

vi. Persoonlik- psigologiese probleme$ 

viio Beroepsprobleme en 

viii. Problems in verband met iewansomstandighede. 

En al hierdie sake moet behartig word dour een pars6on 

in die tydsbastek van Jen periode per week. Gelukkig vir die 

voorligtingons.orwyser word daar vir 'n voogonc1erwyser voor-

siening ('.;amaak, wat dan hiermee behulps2.am b0hoort te vvees. 

2. DIE PRAKTYIC IN SKOLE. 
-~~--' --~---~--

Die eerste vraag wat hom nou voordoan, is of dit alles 

in skool gedoen word9 'n bater vraag sou wees of dit moont-

lik is om dit alles te doen. In die praktyk blyk dit dat dear 

nie juis baie l3erkragte is nie wat in die posisie vorkoerp 

wat parate kennis betref, om hL::rdie problems deur sy voorlig-

5a) ting vir die kind op te los. • Die voorligting wat tans in 

indeling en oorGenstemmende vakk(:;)USe. In die hoofstuk oor baan-

indeling is c1:: a.r juis op {!;8WYS dat na die inberekening bring van 

I.K. en klasprestasie, daar weinig of gaan tyd vir vardere 

voorligting beskikbaar is nie. Tm"lens d!"J:,r is so vela leer-

linge wat as gavolg van ernstige psigologiase en/of sosiologie-

se problame in 'n kuil van moedeloosheid verkeer, en wel in 

so 'n mate dat r.J.;·ar van aanpassing en van volle ontwiklwling 

van potensialiteite en van valle ontplooiing van persoonlikheid 

5a. Vgl. Vre,ag 17 aan Voorligtingon:lerwysers en p. 65 - 66 
van hierdie hoofstuk. 
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cb) 
niG sprake kan wGes nie ~ J o Be,ie van hierdie gevalle is nie 

Gens aan die Voorligter bekend nie. 5c). Baie van hulle word 

later die sg. ond.erprest;;;erders 9 afwykings en vroe-skoolver

laters"?d). Daar is m.a.w. 'n afwesigheid van prognostiese 

en van diagnostiese maatr0els en van remedi8rende onderwys, 
. . . . · k . 5e) Ja selfs van hu1p 1s d~tar wo1n1g of geen spra e n1e. • 

3. AGTERGROND .,i MILIEU. 

Langeveld6 )waF-~Tsku dat die kind in hierdie ontwikkeling-

stadium die prooi ·mag waes van relativisme, pragmatisme en 

fiksionalisme en hierdie verskynsels kan uiters belemmerenn 

wees by die opbou van sy lewenshouding en w8reldbeskouing. Dit 

is die tydperk in die kind se lewe waarin hy moet kies - dit is 

tewens 'n verkeer in 'n grenssituasie waarin vir die kind niks 

vasstaan nieo Hy slaan dikwels oor van een uiterste na '\ n 

ander. Sy b::;wondering. VP.n een of ander heldefiguur laat 'n 

beg ;erte ontstr·an om "n derglike figuur te word of hom ten 

minste te probeer naboots. Die kind is 'n bewonderaar van deug-

helde. Die onderwyser verkeer hier op dun ys en hy en die 

voorligter kan of helde of die teenoorgestolde dr:::.arvan wees. 

Die sukses van voorligting en ori2ntering hang as~t ware van 

hierdie verhouding van kind tot onderwyser af. Omdat die kind 

verder in hierdie ontwikkelingsfase in velerlei konfliksitua-

sies verkeer, is simpatie en begrip van die kind hoekstene 

5b. Vgl. Hfst~ III p. 3~. , ook Tabel XI Hfst. v, p.l03 

5c. Empiriese ondersoek - onderhoude. · 

5d.. Lichter et~al~ The drop-outs,ch. 6 p. 100 - 113. 

5e. Vgl. Tabel XI P• 103 

6. Langeveld 1 m.J.~ op. cit. P• 10..6- 112 
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waarop suksesvolle voorligting berus. OhP"rlotte Buhler noem 

hierdie fase c1i3 "Ergknzungsbedlirftigkei t" 7 ) ~ aa.nvullingsbe

hoefte. Daar kan 'n :Lntieme vorho;lding bastaan tussen dJ.e 

leerm3ester en die leerling - vriendskap tussen die soeken-

c1G en die persoon wat hom verstaan Gn loi. Die OQVOeder sal 

hiGr uiters VGrsigtig moet optrGG en allG outoritGre optrede 

eintlik v0rmy want die kind Grvaer benew·ens die bg .. ook die 

waarde en kr~g van morele problemG en etiese norme. Hy luister 

in toGgewydheid na wie hom boei en volg hom wat 'n lewensweg 

wys en 'n lewensideaal voorhou. Daar is .,n soeke na sielsver-

wantskap en somtyds 'n verval in smartlike belewing van een-

saamheid om dan w~er daaruit op te staan as 'n gewillige vol-

geling of 'n weerbarstige wese wat besluit het om self sy weg 

t~ vind. Voorwaar 'n skepsel~ delikaat en broris 1 in 'n grens-

situasiep wat of suksesvol kan kies of op die verkeerde weg 

kan beland. Begryp ons hierdie aktuGle fase in die kind se ont-

wikkeling en kan ons sommer op grond van I.K& en klasprestasie 

'n etiket van "0-baan" of miskiGn een van 11 'n wanaangepe,ste" 1 

omhang? 

In die lig van hierdie aspek van die leerling se persoon-

li~psigologiese problemeg is dit dan gGen wonder dat die depar-

tementele omsendbrief voorskryf dat "geskikte onderwys8rs vir 

voorligting moet gebruik word" 9 en dat daar "soveel onderwysers 

met die verantwoordelikheid van voorligting belas moet word, 

as wat die omstandighade van die skool vereis." 8 ). 

7o Langeveld, M.J.g op. cit. p .. 121. 

8. Sien voetnoot 4. P• 57o 
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Die vrae ontstaan egter of daar wel goskikte onderwysers by 

elke skool beskikbaar is 9 en of daar wel meer as een onderwyser 

by groot skole vir die taak afgosonder word~ on of elke skoal 

wel 'n geskikte onde:rwyser mGt die tEak belas het. 

In die praktyk word gc.vind dat dit met voorligting nie 

altyd so ide?,al daarac:m toegaan nie 1 juis omd':i.t daar nie vol-

doen word c:,an di0 voorskrifte van die T.O .. D. soos hierbo uit-

·t . Sa) eenges1 n1e. • Ook e_an die onderskeie komponente van voor-

ligting kan baswaarlik uitvoering g0gee word. Aan opvoedkun-

dige en in 'n mate aan beroepsvoorligting word dae.r wel iets 

gedoen. Is dit egter moontlik met die oog op die beperkte tyd 

en groot getalle l;:;erlinge om persoonlike voorligting, voorlig-

ting ten •)psigte van die basteding van vrye tyd en gesinsvoor-

ligting tot hulle rog te laat kom? 

4. PROBLEME~ 

Hierdie ontoereik;:;nde voorligting kan aan 'n daar oorsake 

gewyt word. 

a. Organisasie 1 tyd. Eerstens is daar die faktore van 
organisasie en tyd. Die leerling se lewe word so 
georganis~er dat daar min tyd vir die nodige voor
ligting oorbly. Hier word verwys na die aantal 
vakke voorgeskryf vir st. 6 1 en die huiswerk en take 
wat daarmee gepaard gaan. Dit word beweer deur ouers 
en ingeligtes dat st. 6 - leerlinge 3 - 4 ure na 
skooltyd aan afhandeling van huiswerk en take moet 
wy ten spyto van duidelike voorskrifte van die·· 
onderwysdepartement dat hoogstens 1- li uur·aan 
huiswerk bestea mag word. Daarbenewens word op 
die leerling druk uitgeoefen om sy bydrae tot Sb) 
sport en ander buiteskoolse aktiwiteite te lewer. • 

b. Aantal l3orlinge~ Die st. 6 - klasse aan die groot 
hoerskole bestaan uit 35+ leerlinge. Hoe is dit 
menslik moontlik vir 1 of 2 voorligters om in die 

Sa. Empiriese ondersoek. 

Sb. Vgl. Tabel XII, p.l04. /63 •.• 0 ..... 
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bestek van die eerste twee kwartale van 'n jaar 
te midde van al die bedrywighede, aan 120 - 250 
st. 6 ;.... leerlige voorligting te gee wat al die 
komponente daarvan dek en dan nog rekening te 
hou met die probleme hierbo genoem? Kan selfs 
die miniHale voorligting i.v.m. vak- en kursus
keuse in die bestek van 'n kwartaal of tvvee aa.n 
soveel leerlinge gegee word en al die infor
masie benodig omtrent elkeen ingesam.el 'Nord? 
Voorligting is nie net 'n diens nie, dit is ook 
1n noodsaaklike opvoedkundige aangeleentheid vir 
elke nuweling aa.n die hoerslwol. r.Ioet daar 
dus nie bes-in word ten einde die voorligtings
program so te organiseer dat daar voldoende t~{d 
vir groeps- en indi viduele voorligting sa.l wees 
nie? 

:Die ~;t··:.:·>6 :_ leerlinge aan die hoerskole bevind 
hulle· .:rne:t; .die her01)ening van die skole in Janu
arie in .. in vreemde situasie. Hulle is soos 
die spreekwoordelike skape sonder .herder. Bulle 
moet eerstens in klasse gegroepeer word en5 ·.,in 
die grotere hoerskole is dit 'n aansienlike 
taak. Daar bestaan gewoonlik op daardie tydstip 
sekere gegewens omtrent die leerlinge ~oos 
verskaf deur die onderskeie voedingskole. Val
gens hierdie gegewens en beskikbare bevorderings-

. · rappo_rte moet die -klasseindeling plaasvind. 
Elke leerl·irrg · maak nou ken:nis Jul:;lt die vir hom 
totaal vreemde organisasie van 'n hoerskool ten 
opsigte van klaskamer en onderwysex·verwisse-

. ling, lesroosters, aa:ntal vakke en selfs vak
keuses. 

Baie van die leerlinge bevind hulle ook vir 
rlie eerste maal in 'n slwolkoshuis e:::1 ook daar 
is 'n hele vreemde organisasie waarmee hulle 
baie gou en doel treffend ke:;.mis moet maak. Hoe
wel ontgroeni:..lg ten sterkste verbied word, is 
dit nogal insiggewend om te verneem hoedat die 
iigroenes" kennis maak met die ouer inwoners en 
met die organisasie van koshuis en skoolaange
leenthede. 

In Transvaalse skole is die eerste kwartaal 
die natletiek-kwartaal' 1 en :aou moet elke st. 
6 - leerling ui tgetoets word vir s:y- atletiek
potensiaal en daarvoor word atletiekoefening 
middag na middag vereis want, om groot getalle 
st. 6 - leerlinge _uit te toets verg t;yd. Daar
benewens is daar nog die ander bu1teskoolse ak
tiwiteite waaraan almal moet meedoen al geskied 
dit ook as gevolg van dreigemente van "gesoute 11 

leerli:nge. Sou daar dan na skoolure en.ige tyd 
vir voorligting van enige 
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aard beskikbaar kan wees? Sou daar, in di·e ver
warde, geestelike en emosionele toestand., ~e.n- ·-·
nis van geneem kan word? 

Uit die voorgaande bespreking.hlyk dit dat die 
aantal leerlinge aan die s.org van een voorlig
ter toevertrou~ dit vir hom moeilik maak om meer 
as hbogste.ns naamlys'te, lyste van klasprestasies, 
herkoms va:ri leerlinge (wat betref voedings-
kole) en 'n paar minder belangrike gegewens op 
te stel om dan die leerlinge in die bestaande 
kursusse of bane te klassifiseer. 

d. ~ennis 2 begrip, opleiding. 

e. 

Vervolgens word die aandag gevestig op die ver
eistes wat uit die aard van die saak aan die kwali
fikasies vir die voorligter gestel moet word. Hier 
gaan dit nie net om kennis en opleiding nie, maar 
ook om begrip en insig in die fisiese en psigiese 
lewe van die st. 6 - leerling, gesien in die lig 
van die bevindings hierbo aangestip. Hier moet· 
pertinent die vraag gestel word .of die onderwyser 
wat die gewone vierjarige onderwysopleiding gehad 
het, wel · instaat is om hierdi.§ gespes-ialiseerde 
diens en opvoedkundige taak tot sy reg te laat 
kom~ Shiels voer tereg aan dat voorligters se op
leiding_sal insluit die tegnieke van psigologiese · 
onderhoud en toetse, intieme ke1n1is van die skool
wese en - organisasie, want voorlig~}ng het te 
doen met 'n ontwikkelingsfilosofie. • 

Die onderwyser verantwoordelik vir voorligting 
moet nog meer as sy kollega, in 'n intieme ver
trouensverhouding tot die kind staan en veral tot 
daardie kind met persoonlikheids- en sosiologiese 
probleme. Hierdie verhouding moet veral bestaan 
ten opsigte van die verhouding van voorligter tot 
kind, maar moet nie daar ophou nie; dit moet 
strek tot by die verhouding van voorligter tot ouer. 
Die voorligter moet hom vergewis, nie net van die 
ideale van leerling en ouer nie? maar· ook van die 
sosiale milieu, huislike agtergrond. en gevalle
geskiedenis. Voorwaar 'n herkuleense taak! 

Wat geld vir die voorligter - onderwyser~ geld 
grootliks vir die voogonderwyser. Die voogon
derwyser moet 'n plig vervul wat die klasonder~J
ser nie altyd by magte is oru waar te neem nie. 
Hy moet 

9. Shiels, F.H. op. cit., p. 139. vgl. ook 
Vr. 17 aan voorligters, p. 138. 
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elke individu met takt en siiD.})atie behai1.del. Hy 
moet verder deeglik kennis dra van die eienskappe 
en behoeftes van elke leerling 1 bekend en ver
troud wees met die problema~ ideals en veral met 
die skolastiese vordering. 10) • ~!a::m.eer CLaar 
persentielafwykings te voorskyn tree, sal die 
voogonderwyser dit moet ondersoek in medewerking 
met die voorligter en hy sal vertroud moet wees 
met alle persoonlike inligting van die betrokke 
leerling. 11). 

Di t mag va::.1 pas wees om hier aan te :::::.aal wat 
Patterson van voorligters se~ 11 A counselor needs 
to be educational and vocational adviser, a social 
worker, a teacher 9 an organizer and even a public 
relations man. At the same time he needs some of 
the skills of· a psychologist, some of the know
ledge of a physician, some of the insights of a 
ps;ychiatrist. Perhaps the hardest part of this 
amazingly· complicated function is his need to know 
where and when his ow-il work p::roperly ends ax1d 
that of some more spesialized worlier begins 11 1~!). 
Dit is reeds in 1945 geskryf! Dit is ook di~ 
ideaal maar dit sal seker ruimer perso:neelvoor
siening tesame met· die verskaffing van volledig 
opgeleide personeel beteken. Dan eers kan cie jd 
ideaal moontlik bereik word. Dit spreek vanself 
dat alleen onderwysers met ervaring en opleiding 
hierdie uiters belangrike taak van voogonderwysers 
vir die st. 6 - leerlinge in b.ulle orienterings jaar 
kan en mag behartig~ tew·ens die T.O.D. omsend
brief sovrel as die genoemde ondervvyshulletin sti
puleer hierdie voorwaarde. 13). 

Daar is egter·nog 'n baie belangrike aspek van 
voorligting wat in ~ie voorafgaande nie spesi
fiek genoeill ·is nie an dit is dst die dringendste 
aspek van ons o:pvoedingstas,k in die l':miclige vvereld 
is om ons kinders toe te rns vir die belangrike 
taak naamlik hoe on van dag tot dag il1 al hul 
denke ~ voel &J1 handel op te tree teenoor die 
gevare van liberalistiese bandeloosheiC:l. 

10. Onderwysbulletin Vol. VIII no. 1. Iv1a:art 196 ~, 
p. 7 - 8. 

11. Oms end brief No. 12 van 1963, p. 4-, par. 6. 

12. }'a tterson t C.E. Counseling aj:1d gLlidance in 
schools, p. 63. 

13. Onderw~·"S1)ulletin9< op. cit", p. 6,:par. D. 
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Ons het reeds Langeveld14 ) aangehaal en die ontvanklike 

gemoed:van die kind op hierdie ontwikkelingsfase beklemtoon. 

Moet die kind cLeur voorligting nie ook georie!nteer word binne 

die wereld waarin hy leef en ook ten opsigte~ van cl.ie·massa

media se ~ebruike en misbruike nie. Kinders moet Weet van die 

geesteswetenskaplike tegnieke van hierdie vernietingsoor1og 
' 

teen menslike vryhede en waardighede. Tiit is dus ons taak om 

ook en veral deur voorligting die 1eer1ing so vo1ledig moont~ 

1ik voor te berei om sy derucproses op so 1n wyse in te span 

dat hy onbevrees die prob1eme wat hy mag ondervind, die hoof 

kan bied. Soos Dr. S.R. Laycock dit ste1, ons kinders bene

dig vandag 1n bree agtergrond van betekenisvol1e en verband-

houdende kennis, goed gevestigde, veralgemeende gewoontes en 

standpunte teenoor skeppingsaktiwiteite? wetenskap1ike metodes 

en kritiese denke en hei1same persoonlikheidsontwikke1ing met 

1n verknogtheid aan vasge1egde morele en geestelike waardes. 15 ): 

Die aspelc van morele en geestelike waardes lei tot die ge

dagte van 'n lewens- en were1dbeskouing. Is dit nie die taak 

van die voor1igter- en voogonderwyser om die leerling toe te 

rus met 'n lewens- en were1dsbeskouing gefundeer op Calvinis

tiese leerstel1ing nie? Die geweldige tempo waarmee verander

ings in die hedendaagse maatskappy intree, veroorsaak dat 

die ondervinding van ouers in hu1 jeugjare heme1sbreed van 

14 .. Langeveld, M.J. op. cit~ p. 116- 122. 

15. Laycock~ S.R •• Adaptibelity to new situations, 
Monthly letter, University of British 
Columbia, 1962. 
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die situasie ws.armee hul vandag gekonfronta2r word, verskil 

en vandaLj se gesinsi tuasies gevo.lglik dikwels nie begry.p en 

salfs hanteer kan word nie. Die toen2mende funksieverlies 

van cli•3 g2sin~ W8.arc1eur c1i t al m£:;er op die gemeGnskap aange-

wesG raak, veroorsaak dat ouers on kinders hul vrya tyc1 bui-
' 

·tenshuis deurbring ~ Di t dre, by tot '11. vorslapping ve,n diG ge-

sinsbande en toenemende binnedringing van die verderflike in-

vloede van buite diG huis. Die coleentheid tot onderlingo 

saamhoricheid tussen gesinslede w.sardeur gesindhede soos 

hulpvaardigheid, gohoorsaamheid en oerbi:)d ontwikkel~ hot in 

'n groat mate in die hedendaagse gesin verdwyn. :Persoonlike 

verhoudings word intenser bcdewe~ botsings, kom meer voor. 

Die hodendaagse ouer ko.m voor ingewikkelde maatskaplike 

eise en uiteenlopende norme te staan met die gevolg dat hulle 

taak om persoonlike norme op to bou baio bemoeilik word. Ge-

woonlik hot hulle nie tyd om norme te verb2sonder vir 'n be-

paalde situasie vir 'n bepaalde kind nie. Moderne naturalis-

tiese en liboralistiese denkwyses bemoeilik die ouer se g3-

sagsposisi2 en gosagsverhouding met die kind. Die ouer raak 

verward en wend hom in moedoloosheid na die massa-meiia en 

selfs na die kind vir leiding, N:Jem onclGrwysors en onderwys-

.~Jm.inistrateurs van al hierdie dingo kennis? Die kind mo2t 

geloi en t;eholp word in sy ontwi!.d-coling tot volwe.ssonheid sodat 

hy ni0 n~t- .. volksgebonde sal woos niG mae.r boweal Godsgebonde 

ten einde stewig te. .. kan ste~an, al die aanslae ten s pyt. Is 

die kind wat die_skool verlaat daartoe in staat en word hierdie 

voorligting gegoe? 
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I'Vanneer in 'n populere tydskrif gelees word van "swak 

en ondoeltreffende voorligting wat in skole gegee word, en 

die beroepsvoorligting as uiters onvolledig bestempel word"16 ) 

word dit nie ook tyd om hierdie stand van sake onder oe te 

neem nie? :Die skrywer in bg. tydskrif praat van "veel 

kennis van baie - maar 'tog so sender rigting of rloel wat 

toekomstige beroepe betref" • In 'n ander ty-dskrif vvord ook 

gepraat van die verkwisting van ons blanke potensiaal as 

gevolg van gebrekkige beroepsvoorligting en beroepsonder

wys.17). :Dit is dus noodsaaklik op middelbare skoolvlak 

dat voorligtingonderwysers oor omvattende inligting in ver

band met loopbane beskik ten einde ook in die beroepsvoor

ligting die leerling deeglik te kan inlig en hom bo alles 

vertroue te gee dat hy nie maar aan sy lot oorgelaat is 

nie. Hierdie voorligting is vir die onderpresteerde~, die 

laatontwaker en die afwykende van nog meer belang as vir die 

hoogs intelligente leerling,. Beroepsvoorligting moet, om 

doeltreffend te wees 1 ook in gedagte hou dat slegs 4% van 

die bevolking in staat is om te voorsien in die behoefte 

van 1eierskap in die industrie, handel, regering en opvoe

ding. ~8 ). :Daar kan dus nie vermorsing van mensem?-teriaal 

bekostig word as gevo1g van gebrekkige en/of ondoeltreffen-

de voorligting nie. :Daar moet in gedagte gehou vmrd dat die 

1eer1ing 'n verskeidelk~eid ingebore moont1ikhede besit as 

ge-

16. Louw, G. 11 Wat gas,n ek na matriek doen", :Die Huisge
noot Deel XLII no. 2384. 8 Des. '67, p. 
18:-.21 

17. Goose11;,D.P. Die verkwisting van ons b1anke potensiaai, 
Onde~wysblad, Dee1 LXIV, no. 744, 1 Okt. · 
1961, p. 235 - 237. 

18. Biesheuvel, s. The nations intelligence and its measure

ment~ s. Af]'_._!_Sf. ..• _.f?_p_i, Oct. -Nov, 1952, p. 
120 - ll.8. ;,.-~ 
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volg vap. die interaksie van oor.orwing en omgevving selfs nag 

voor die geboorte en 1 omdat dit nio moontlik is om hierdie 

ingGbora moontlikhado ta maot nL; 9 is d.i t moeilik om tc. weet 

v9lgens watter m~atstaf die individu ontwikkel moot word. Die 

vra..<?,g is dus of voorligting op skoal doel treffen::l is en val-

c1oen at:u1. die aise d.::··araan csestel. 

Samevattcmd dan erken an besef ons die noodsae.klikheid van . 

voorligting. Juis in die orienteringsjPar van die middelbare 

skoollecrling is voorligting van kardinale belang. Opvoed-

kundig moet die kind voorgelig word in die keuse van vakke en 

van kursus. Hic:Jrdie kouse kan allJenlik susesvol geskeic1 aan 

cUe hand van gestanc1aarc1iseerde toetse ten opsigte van intel-

lek 9 e.anleg, klasprestasie~ voorgenome beroep, ouorkeuse en 
'>. 

voral p2rsoonlikheids- en psigologiose disposisie. In hierdie 

verband word.verwys na toetse soos die 11 Aptitude and achiev.J

ment measures in predicting high school academie achievemontn 19 ). 
-

Volgens hie~d.ie verslag is. ::;ebruik gemaak van tw::;e tipes toetse 

om algemene akademiese sukses te bepaal, t.w. die 11 Grade·point 

average" en c1ie nEssential High .School Content Battery" - ge-

no em die "EHSCB". Die e.g. toets genoem "TGPAt' verteenwoor-

dig die gewo.tl~ subjektiewe _?nderwysers - beoordG~ing van ctie, 

leer ling volgens pr~stasie. Die. twe-ede toets is .. ~ n. gGstan-

clo.ardiseercle :;JrestasiGtoets wat 'n obj ektiewe waardasie is van 

19. J.N.~ Aptitude and achievement measures in pre
·~ dic:!Jing high school academic success. 

Personne.l and guidance journal, Vol. 37 
Jan.-1959. P• 334- 34lo 
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'n l.Jerling se prestasie volgGns toGtse gobe.seer op 'n reeks 

van agt verskillende sub-toetse~ VV8.t o.a. ook die Terman-

' McNomartoets vir verstandeliko vormoe inslui t of soos ons di t 

ken1 'n I.K.-toets. D.it is duidelik dat die loerling dus nie 

in 'n kursus GG?laas word bloot op csrond. van I .IL en klas-

prestasie nie m?,ar d.at alle aspekte van die leerling se ver-

moon(;j aanleg, belangstelling en porsoonlikheidstruktuur in 

o·enskou gene em worcl. Die moontlikhGde vir 'n billike en J;e- · 

regvGrdigde bGoordGling is hiGr du~ red.elik 3'root. Begryp--

lik sal hierdie Amerikaanse metod.e dus 'n mJor bevrodigende 

resultnat in die orientering kan lower. 

Sodanige gostandae.rdiseGrde toGtse se resultate sou dan 

ook in die persoonlike en beroepsvoorligting nuttig gebruik 

kon word. Dit sou minstens riglyne kon gee waarop voorligting 

in gonoemd.e twoe verbR,nde kan gestuur word. Wanneer die skool 

dan ook daartoe gekom hot om gebruik,te maak·van die km:1nis 

en aanbevolings van gGspesialiseerde personeelbeamptes en 

bec1ryfsbestuurders 9 kan die boroepsvoorligting sowel vir ouers 

as·vir leerlinge soveel waardevoller woes. Opvoedkundige voor-

ligting moet beteken dat dio ouers en die skool 'n deeglike 

studie van die loerling en al sy potensialiteitG en ideale 

m:::-cak en in die J,.ig van hierdie inligting moet die lebrling 

Gn sy ouers advis.Jer word oo:r diG vakke en kursusse wat hy 

behoort te kies 1 sowel as oor dio vGreistes vir elke kursus 

en/of beroap. 
. 

Dit is verder noodse.aklik dat voorligting rGkening sal 

hou met die problema van die moc1erne samelewing wat betraf 
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·vryotydsbosteding. In die sosio-okonomi2se struktuur van dia 

moderne same1ewing is dit noodsaak1ik dat die 1Jor1ing toogerus 

en voorboreid sal wees om die situasies wat in die praktiese 1e-

we 
20) 

ontstaa~~ ta kan hanteer. • Gasins- en maatskap1ike voor-
-

ligting mag nie agtorwea bly nie. Die stimulering van 'n self-

standigG denkwyse by die lGorling is die hooftaak van onderwys. 

Voorligting moet d~' .. artoa sy deel bydra en dus die W3erbaarheid 

teen vervlalcking en vreomde ideologi8:3 dour middel van 'n eie 

filosofies gefundeerde lewens- en,w8reldbeskouing bevorder. 

Voorligting sal ook kennis mo . .:it neem van die v·c;rskillende 

behoeftes van die tvoe g.::;slagte. Rekening moet gehou word met die 

verskillo in prestasie van di3 twoe geslagt2. Hat die tyd· nie 

ook aangebroek dat dio meisie voorligting sal kry ten opsigto 

van tegniese rigtings en nie net voor1igting nio maar ook die go

l3entheid om tegni.Jse onderwys te ontvang nie? 21 ). In die voor-

ligting van beide g.3slagte sal egt2r in g2dagte gohou mo3t word 

dat die st. 6 = lGorling niG. ryp is vir die fi'na1e keuse van 'n 

beroep nie en dat die v•)orligting ge:lurende die ori3nterings

jaar boslis net informere~d moot woes. 22 ). 

'n Be1angrike aspek van voorligting is die fei t dat reeds 

in st. 5 ~ n aanvang daarm,;3e g8maak kan word en wal in sam·3-

werking mat dio middalbare skool. In hi..;;rdie pros·.3s moat di.e 

20. Shiels 9 F.B. OJ. cit. p. 116. 

21. Idem p. 159. 

22. Idem p. 143 - 149. 
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ouer ook betrok word en wel met die obg op die beter begrip deu! 

die ouer'van clio :;>otonsialiteite van sy kind. Die nrimere 
0 

onderwys sorg in die eorste plok vir die ontwikkeling van die 

kind in sy tot·ali tei t as somatios-psigies-geest.:::like wose. 

Middelbare onclorwys is algemc;c:m-vormend en moot dus aanslui t 

by die prim8re onderwys. Dour die midclelbaro onderwys moet 

die kind gehelp word om sy rolasie mot· die w8reld waarin hy 

hom bevinc1 1 te begryp. 23). Die oors-kakeling van primor'e na 

middelbare onderwys moet geskied met die mins moontlike ont-

wri0ting en onderbreking van die kontinuiteit van die onderwys 
- - 24) met die oog op fisiese 1 emosionele en sosiale Ranpassings. ~ 

Van hierdie aspok· van die onderwys moet die voorligter hom 

dc;eglik \rergewis. Kandel beklemto::m. dat di~ t1ntwik1wling van 

toereikende metodes e-n tegnioke van voorligting 'n fundamentele 

.uitgangspunt is in die moderne probleem van voorsiening van 

golykwaardige opvoedingsfasiliteito vir elke individuele 

kincl. 25 ). Diegone verantwoordelik vir voorligting moe~ 'n 

eerstehandse kennis besit van die 'Qeso:nc18re kulturele en so-

siologiese agtergrond van die groot verskeidenheid seksies 

van die gmreenskap en die opleiding van voorligters sal 'n deeg-

like studie '.r~m die tognioke van psigologiese metodes van 

23. Pasqu.e.s.,. L ... J.: :Oie sk:.:,keling tussen ons ho2r- en lr:.er
skole ~ Onderwysbl:'"d Doel LXXIII? No. 
801~ Julie 1966 9 p. 85. 

24. Shiels, F.H. op.
1
cit. p. 116. 

25 • Keondel, I .Log The new erc.. in educr..tion- ::. compn.r.':'Ltive 
study p. 105 1 292. 
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rl h d t t . 11 t d" t . 1 "t 26 & 26 Q) onuer ou 1 oe s1ng en geva es u lG moe 1ns Ul • • 

Al hiJrdie vereistes gestel aGn voorligting, met nl die 

aspekte d:o->,qrvan 9 laat stark twyfel bost2.an of die basis van 

toesegging VP~n voorligters en skoolsielki'-ndiges toerGikGnd is 

en of die organis~sie van die anngeleentheid in orde is. 

Skoolsi%l~ndigos sal in grater getallG voorsien moet word 

w~nt S.A. kan nie bGkostig d~t sy blanke mannekrag 9 as ge-

volg van wan···anpD.ssing, frustr::tsio, onderprestering en watter 

verhelpbgre situ12sie ook al, vermors word nio. Voorligting, 

veral in die orientGrings j.~~nr, hot 'n vol tydse en ·gGsposia-

lisGordo noods~aklikheid goword w~t nie op 'n massalo of 

Gfskoepswyse k2.n ::sedoen word nie en V'Ht ook seker moeilik 

binne die bostok vF.m een of twoe kwartale afgehandel k:m word. 

Voorligting is een van die fundP.mentele noods?.aklikhade vir suk-

sesvollo differensiasie. Soos Shiels dit stol, doeltreffende 

voorligting m~ak die toowysing van leerlinge aan verskillonde 

lrursusse die baste prosedure in cl.io skool want di t skakel 

seleksie met sy stigmas uit. 27)_. Ook duPlessis beklomtoon 

clio noodsaaklikheid van doel troffonde weg- :.?.anwysing of voor

ligting28)na die geskikste skooltipe kragtens,elkeen se per

soonstruktuur ten einde frustrasie en gevolglike skoolvorlatinG 

voord8.t die' skoolkursus voltooi is, to voorkom. 

26. Burt, c.~ Age 3bility n.nd P,ptitude- the problems of se
condary educ. toc13y, p. 30. 

26a. Mursell, J.L. The psycholo&y of socondary-school teRching 
Po 299 - 34·6. 

27o Shiels,. F.H.~ op. cit. p. 157? 278- 279. 
28. duPlessis, P.J.J.g Dio problematiek van die vroeg skool

verlatende blanke jeug in die Rep. van s .. f~. p. 155. 
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7. 4. 

Dit is v~nselfsprekeni dat hierdie grootse opset met voor-

ligting in st. 6 net qegin k~n word maar soos die basiese be-

ginsels vc:m aie skoolvakke ook c1~6r gGlG word 1 sal di t seker 

ook nie onv~npas woes om die kardinale aspekte van hierdie 

diens vas to le nie. Die b~lan6ike vereiste bly egter dat voor-

ligting nie in die hande van 'n onderwyser gelaat kan word wat 

nie deeglik in die t~~k onderleg is nie. 

6 • §.AWIEV ATTING g . 

(a) Soos gepoog is om ann te toon is diffGrensiasie in die mo-

derne tyd 'n into0rorende en noodsaRklike boginsel in dio on-

derwys en word dan ook 9 savor VF\Sgostel kc=m word, dwarsdeur 

die beskae_fde' woreld ClB,nvaaro Die toepassing van differensiP.-

siebeginsGl in die onc1erwys mag van land tot land VGrskil~ m.2.ar 

wat betref die beginsol dat, ws,ar l.J~:Jrlinge individuele ver-
\ . 

skille ten opsigte van aqnlog, intolloktuele vermoons en be-

roepsvoorkeur toon·, dz_ar voorsiening vir ooroenstemmende ge-

difforensieerde onderwys gemaak moot word, stem meeste onder-

wysstelsols ooreon. 

In Tre.nsvFtal is clio onc1erwysstelsol cerig op c1ifforensia-

sie en msqk govolglik teoreties voorsioning vir ondorwys in 

viGr rigtings soos aanc;etoon in hoofstuk II van hierc1ie vorhan

deling.29). Daar sal in hoofstuk v·aangetoon word of daar wel 

uitvoering aan die aanvaarde beginsel gegoe word; in hoofstuk 

II is ook reeds c'lie struH:elblokko Vdroorsank deur sekere 

29 •. Hfst. 2, p.20 - 2l(Van Wykverslag p. 75). 
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30) geno3m. • 

Die uitgangspunt dat difforensiasie 'n voldonge feit is~ 

is dan die uitgangspunt van hi3rdie skrywe en gevolglik is 

~aan- of kursusindeling 'n logiese gevolg van hierdie aan--

vaarde beginsel~ hoewel miskien nie die enigste gevolg nie. 

Vervolgens is dan aangetoon dat di~ baanstelsel 'n nood

saaklike uitvloeisel is van die differensi'asie-bGginsel ten 

einde voorsiening te kan maak vir die wyd uiteenlopende aan-

leg en behoeftes van 'n heterogene hoerskoolbevolking. Hier-

die oogmerk sal desnoods lei tot spesifieke vereistes vir leer-

planne~ metodes van onc1erwysj metodes van meting en toetsing 

van lGerlinge se bekwaamhede, vermoens en prestasies. 

cP) Die wyse we.arop baanindeling plaasvind in die Transvaalse~' 

skoilie, is aangetoono In hierdie beginsel van baanindeling, 

is die aanv~~rding van die beginsel van 'n orienteringsjaar dan 

'n noodsaakl1ke uitvloeisel 1 want om dio kind in die regte baan 

te kan plaas, sal dit nodig wees om van hom 'n deeglike stu-

die to maEl,k d.w.s. van sy fisiese~ intellektueleg emosionele 

en sosiologiese behoeftes, ten einde hom te kan identifisoer 

en te adviseer, t.o.v. kursus en vakkeuso. Dat d~ar velerlei 
I 

probleme ontstaan in die orienteringsproses vir sowel leerling 

as skool, la8..t goen twyfel 9 soos tewens aangetoon in die vrae 

en probleme gestel in hoofstuk II en waarop getrag sal word 

in die volgende hoofstuk verder in te gaan. 

30. Hfst. 2o P•22(Wet op beroepsonderwys -no. 70 van 1955) 
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Die eanvcarc1ine; van die b:::,anstelsGl loi nooc.1gGc1vvongG 

tot die daarstelling van mGtodGS van prosedurG 9 meting en 

idGntifisering van die leerling ten Ginde 'n basis vFm sva-

luoring te ·vind vir clie baanindeling van diG lJorling. Op 

die belangrildwid van c1ie ovaluering vp,n diG 1 JGrling is 

in hoofstuk III govvys en ook e.P,ngetoon watter onclerskGie mG-

todes in diG proses gGbruik word on hoG noodsaaklik dit is dat 

in :liG svaluoringsprosos bFtie omsigtig tG werk gog::~an moat word 

wc:mt die toGkoms van 'n skGps;,;l Gods is op diG spGl on hy mag 

en kan nie die noodlotsproduk van 'n Gvalueringsprosos WGGS 

niG. Daarom dan sal ook gbtrag word om tG wys op die nood-

S?.aklikhGid van 'n dGGglikG on om.vattGndG ovaluoringsmGtodG. 
I 

~ . ..C'") TGn Ginde die kind tG l2i tot diG ontdekking van homsGlf, 

sy aanleg Gn sy potGnsiaal via :liG GValuGrinc~Sm8t_oclG in dio 

oriontGringsjaar~ sal dit nodig woes dat hy voort;Glig Gn gGlGi 

word, nie nGt tGn opsigte VP.n b:::tankGuso niG, r.12.ar ook on VGr-

al ten opsigte van vak- en bGroGpskGuso. In die prosos van 
I 

loicling Gn voorligting van clio kind 'is ·eli t noodsaaklik dat 

hy n.ie net ten opsigt·e van sy kursus, ve.kkG on beroG.p, voor-

gelig sal word nie maar ook en wel ten opsigte van 'n aie fi-

losofiGS gofundoerdG lowons- Gn vvoreldb.:;skouing. . Di t is bo-

langrik om tG bosof clRt die ui tGrs ontvanklike gomoo::lstoestand 

w2arin die loGrling verkeer op 12 - 14-jarigo ouderdom 9 juis in 

' die ori3ntGringsjaar vt?.n sy ho8rskoolloopbaan val Gn vand11ar clan 

ook 'n vorclore nooclsaaklikhGid vir ori3ntc;ring ton opsigt·o 

van gonoomdo lewGns- on worGldboskouing. HiGrdio gGnoemdG bG-

ginsels dui 0.9 die nooclsaaklikhGicl van voorligting, nie nGt 
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ten tye van die orienteringsjaar nia 9 mEJ.!':,r ook en veral daarnci. 

Dit beklomtoon lie noods2aklikheid vir voldoendo, ton.vollo toa~ 

gerusto voorli3'ters op die p0rsonoel vsm elka hoorskool want 

.1ool treffondo· voorlic;ting is ui t die '19.rc1 van die sa2.k eGn van 

die basioso vereist.:;s vir suksosvolle ori8nt3ring on baantoe-

wysing wat op hulle beurt diG sukses van die ond.erwys al dan 

nie bopaal. 




