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- HOOFSTUK 1, 

DI~ . VP0-AGSTUK AANGAANDE Vl~RHELPINGSONDERRIG IN 

DIE ALGEIVIEEN. 

(1) HISTORIESE INLEIDING: 

Die tema van hierdie ondersoek gaan in besonder ocr 

verhelpingsonderri£1 ) in lees,. skryf en reken in die 

laerskool met besondere verwysing na · skrif •.. Die begrip 

1i remediaal11 word in wetenskap1ike geskrifte deur f n hele 

aantal woorde weerg.egee, te wete aanpassende, · remedi~·.:.. 

rende, korrekti~we, hersto11ende en hee1kundige.· Soos 

die laasgenoomdo woord aandui het ons te doen met iots 

wat.nie hool is nio on met genesing •. Wat .in die geval 

heelgemaak moot word, is die loerproses uat uit die haak 

geraak het. Die persons wat heelkundig behandel moet 

word, _is leerlinge· van die laerskool van wie die leer-

proses in lees, skryf en reken uit die haak geraak het, 

m.a.w. dit is die leerlinge wat moeilikhede met lees, 

skryf en reken ondervind. 

Die term 11 remediaal11 is aan die mediese professie 

ontleen, en die bevindinge van die heel- en geneeskunde 

werp dan ook inderdaad lig op die probleem van verhel

pingsonderrig •.. Di t is vir die medikus in sy beroep van

selfsprekend dat die korrekte diagnose van die oorsake 

v~n enige siekte, die enigste redeiike grondslag vir-doel

treffende behandeling is •. Dit geld_ ook vir die opvoed

kundige dat 'n opvoedkundige fout van ·tn leerling slogs 

herstel kan·word nadat die oorsaaklike faktore daarvan 

diagnosties bepaal is. Die korrektiewe behandeling berus 

op die diagnostiese resultate~ Verhelpingsonderrig en 

diagnose gaan hand aan hand •. 

Daar/ •• ~ •••••• 

(1) Coetzee en andere, Opvoedkundige en Sieikundige 
termeJ 217. 



2. 

Daar kon eers werklike vooruitgang in verhelpingson

derrig gemaak word, toe die onderwysers onder leiding.van 
u 

psigoloe en met behulp van psigologiese metodes· en denkwy-

ses diagnosties leer dink het. 

Die feit dat korrektiewe werk op diagnostiese r~sul

tate berus, maak dit noodsaaklik dat die diag~ose besonder 

akkuraat moet wees. Die akkuraatheid van die diagnose 

hang weer af van die betroubaarheid van die instruments 

wat in die proses van diagnosering gebruik word. Die his-
,;,; 

toriese ontwikkeling van remediering en meting is onlos-

maaklik aanmekaar verbonde. 

In die jaar 300 v.c. was intellektuele studies 'n 

deel van die leer.\lt 4\j. van die kollege van Ephebi · in Athene 

en is daar eksamens afgeneem in Grammatika, Meetkunde, Re

toriek en Musiek. Daar is ook bewyse dat meting 'n plek 

in die Middeleeuse universiteite gehad het, daar eksamens 

gedurende die elfde eeu aan die Universiteit,ven·Bologne 

en gedurende die .twaalfde eeu aan die Universiteit van 

Parys afgel~ moes word.(l) 

. Meting in een of ander vorm.is dwarsdeur die eeue in 

skole gebruik, maar gedurende die afgelope eeu het daar 'n 

verandering in-die vorm van meting plaasgevind. Mondelinge 

vrae ·en mondelinge antwoorde moes plek maak vir skriftelike 

eksamens soos ·byvoorb-eeld objekti.ewe toetse deur onderwysers 

opgestel en gestandaardiseerde prestasietoetse. In verband 

met die ontwikkeling van laasgenoemde s~ M. E. Broom: (2 ) 

nThe first recorded attempt to standardize me~suring devices 

for/· •••••• 

( 1) Broom, Educational rd.Ieasurements in the Elemen
tary School, 3 .. 

(2) Ibid., 4. 



for classroom use was accomplished by the Rev. George 

Fisher about 1864 in the Greenwich Hospital School in 

England_,. This educator developed a scale book covering 

certain subjects taught in the school providing answers of 

varying ,degrees of excellence to certain situations. His 

efforts seem to have been lost to education for many 

years and to have had little or no subsequent influence. 11 

Elf jaar voordat J. H. Rice die eerste gestandaardi

seerde prestasietoets in die Verenigde State gepubliseer 

het, het hy 'n lys van vyftig spelwoorde gebruik om die 

" spelvermoe van duisende skoolleerlinge te toets. Hy het 
~· 

nie net 'n opname van die leerli:rige so :spolvermoe gemaak 

nie; hy het die resultate ontleed en opvoedkundige werkwy

_ses op sy bevindinge uitgebo\1. Hy. het die opvoedkundige 

w;reld van Amerika in 1894(l) geskok met sy bewering dat .. 
die spelvermoe van 1eerlinge met 'n speltoets gemeet kan 

word. 

Die opvoedkundige diagnose van Yn min of meer wetenskap 

like aard, vind sy oorsprong in die sielkundelaboratoria·van 

Europa, gedurende die tweede helfte van die negentiende eeu~ 2 ) 

Die ernstige wanaanpassings in die Vere~igde State se 

-skole is in 1904 deur middel van statistiese gegewens onder 

die aandag van die Amerikaanse·opvoedkundiges gebring, met 

die gevolg dat daar naarstiglik gesoek is na objektiewe in

struments om die afvvykings aan te dui, te ondersoek en dan te 

herstel. (3) 

D:(t/ . . . . . . . . 

(1) rlironroe, Educational Tests and Measurements, Vll. 

(2) Sears, The·su.rvey Movement in School Administration 
202 - 16. 

(3) Bruecker and 1\![elby, Diagnostic and Remedial 
·Teaching, 1. 



Dit was egter E~ L. Thorndike en sy students wat die me-

. tingf?beweging met mag bevorder .hc;-.t... Ook is die eerste boek 

wat direk met verstandsmeting te doen het, deur hom in 1904 

ui tgegee .. ( l) c .. W .• Stone ( 2 ) het in 1908, en S • .A. Court is ( 3 ) 

iri 19C~ ., hulle toetse wat hulle opgestel het om die rekeri-

pre~tasies van die laerskool te meet, gepubliseer. 

i910~ 4 ) Is miskien die belangrikste jaar in die ge-

skiedenis van skolastiese meting. Dit is die jaar waarin 

E~ L. Thorndike(5) die eerste handskrifska~l vir die me-
'• 

ting van handskrifkwaliteit aan die opvoedkundige ~reld . . 

gegee .het •. Die skaal het bestaan uit 'n reeks skaalskrifte 

.wat ·hy in orde van stygende kwaliteite gorangskik·hot. 

L. P • .Ayros( 6) het in 1912 s-y handskrifskaal, ook die 

Driehellingskaal g~noem, vir die.meting van loorlingo so 

handskrif opgestel. In 1913 lower hy die Gettysburg-uit

gawe wat ook vir diagnosering gebruik kan word. In 1913 

gee Buckingham(?) sy spellingskaal -uit. In 1915 kry ons 

die Freemanskaal, eon van die bokondsto diagnostiose ska

le, ~aarin sy boke~do vyf kritoria vervat is.( 8 ) Diesel~-

do/ •••.••••••• 

(1) Thorndike, .An Introduction to the theory of Men
tal and Social Measurements, 277~ 

(2) Broom, Educational Measurements in tho Elomonta~ 
ry School, 5. 

(?J Corirtis., Measurement of groWth and effect in 
.Arithmetic, 58-74, 177-99. 

(4) Tho:lmdike, Moasu~ment in Educatio..n-,3. 11 Tho 
first stops to devise instruments·to measure 
educational products wore taken in 1910.i1 

(5) Monroe, Educational Tosts and Measurements, 164. 

'(6) Paulu and Coffman, Diagnostic Tos~ing and Remedial 
Teaching, 150~ · · 

( 7) Buckingham, SpEmial .Abilities. Its moasuromont 
and Distribution, ll7. 

(8) Paulu and Coffmdn, Dingnostic Testing and Remedial 
Teachin?, 150. 



de jaar het ook die ,; Gray Score cara.u verskyn, Die . laas~ 

Woo4y(l) genoemde twee is uitstekend vir diagnostiese werk. 

Se rekerisknni en Trabue (2 .) s~ tanlsko.al Vefrskyn in 19~6~ 
Voor die ontwerping van die skolastiese toets het die 

beoordeling.vo.n di~ ieerprodukte suiwer op die oordeel van 

eksruninatore berus, Dat so'n oordeel onbetroubaa.r is, is 

nrdoende deur ondersoekinge soos die van D. Starch en E. c. 
Elliot(3) bewys. Se A. Courtis het selfs gevind dat kon

sensieuse ondenlysers grootliks vnn mekaar verski1 •. ( 4 ) . 

Toetse deur cnderwysers opgestel, is nie gesta.ndanrdiseer 

nie an het dus ongelyke wanrdes. 

Die ontwerp en die regte gebruik van versto.nds-·.on 

skolnstiese toetse.het gelei tot die diagnose van metodes 

van ondervzys en korrektiewe prnktyke wat die hoogtepunt 

bereik hst met die diagnostiese toets en 'die verhelpings

onderrig soos ons dit vnndo.g het. Toetsing moat lei tot 

die regte gebruik van geskikte onderrigmetodes. Korrek

tiewe matodas ko.n nlleen gebo.seer word op die resultnte vnn 

dingnostiese instrumenteo(5) 

Vo.nnf 1917, (6 ) die jo.ar wnnrin w. s. Monroe se nEduca ... 

( 1) 

(2) 

(3) 

( 4) 

( 5) 

(6/-

tiona.l/ ••••••• e 

Woody, Tho Woody Arithmetic Scctles, 13-:-17, 33-34. 

Trabue, . Completi~n Test Lo.nguuge Scale, 118. 

Starch & Elliot, Reliability of the Grades and 
High ~cho~l work in English, 4L~2-57, 

Courtis ;· Standard of Teaching Exruninations ~ 
1078-86. . 

Paulu o.nd Cof~nn~ Diagnostic Testing and Reme
dial_Teo.ching, Vll. 

Monroe; Encyclopedia of·Eduoational R~senrch, 
1461. 



tionni Tests and Measurements" verskyn het, o.ntwikkel 

toetse en sknle annmerklik. Dnnr is so ~innig gevorder . " 

op die gebied van :meting, do.t w. s. ].[onroe sewe jao.r 

later met die uitgo.wo van die tweeda druk genoodsnak 

was 9m 'n nuwe hoofstUk en 'n nnnvullende bibli"ogrnfio 

oor meting by to voog. 

In 1924 vorsky~ die oersteling op die gebied van 

vorholpingsonderrig, to wote uDia.gnosti~ Test;tng and 

Remedial Touching" van Paulu on Coffman. Die loor-

Imooilikhodo van al dio vakko kon toontortyd nog nie 

godiagnosoer word nio omdat opvoodkundigo tootso nog 

'n botroklik nuwo idoo wus on bevrodigondo tootse nog 

nie vir nllo vakke boskikbaar was nie. Dostyds was 

tootse in taal, Aardry~skundo, Goskiodonis en Lntyn 

nog nie botroubaar ni'o • Maar nama to me or doel trof~ 

fende gestandanrdiseorde tootso on sko.le met hulle. 

norme boskikbanr gerro=:d hot; hot die diagnose in vnk

ke omvnngryker geviord. Op diagnosering hot remedi~

ring gevolg. Meer en meer tegnieke om afwykings te 

herstel, is ontwikkel. 

In 1931 verskyn Brueckner en Melby se nDiagnostio 

and Remedial Teaching.n Hierin merk ons tn groot voor

uitgang op in die benadering van verhelpingsonderrig. 

Die doelstellings is beter omlyn en 'n groter verskei

denheid van toetse is gebruik.. Voorkoming word meer 

beklemtoon en korrektiewe werk·word doelbewuster aan-

gedurf. 

Dit is opvallend dat die term ,,remediale onderwys"\. 

van 1935 af veelvuldig in die Amerikaanse opvoedkundi

ge werke voorkom. Verhelpingsonderwys word vanuit die 

modern opvoedkundige gesigspunt benader in G. Hildreth 

se/ ••••...•... 



se 
11
Learning the Three R7 sn waarvan 'n tweeds uitgawe 

in 1947 verskyn het. Sy s~ tereg ook omdat moderns me

todes en leergange problems, vroe~r onbekend, skep, 

diagnosties- remedi~rende metodes 'n deel van die 

skoolprogram word. By haar diagnosties-reme.di'tlrende 

benadoring, word ·in 1948 die voorkomende en navor-

sonde ~enadering gevoeg. 

Mettertyd staan ons dan in 1954 aan die begin van 

die Skoolsielkunde~ gebou op die opvoedkundig-siel

kundige, didakties-sielkundige on sosiaal-sielkundi-
.. 

go gegewons. Dit omvat die gegewens, motodes van on-

dersoek en bohandeling w.at :hodig i.-s bm J:eerlingo ·.wat 

moeilikhede by die onderwys en in die skoolomgewing 

ondervind te help deur die hele gebied van die medie

se, sielkundige en opvoedkundige kennis by die onder

seek van oorsake van leermoeilikhede t.e betrek en al 

die aspekte van hulpverlening in o~nskou te neem~ 

2 • DIAGNOSE~ 

In die mediese professie is diagnose die kuns om 

die oorsaaklike faktore van siektesimptome te bepaal. 

Korrekte diagnosering is vir die medikus die grand

slag waarop die helende behandeling van die siekte 

gebaseer is. In sommige."gevalle kan die diagnose 

deur 'n deeglike ondersoek van die pasi~nt gemaak 

word; in ander gevalle kan 'n noukeurige verslag van 

die simptome voldoende wees om di'e aard van die siekte 

te openbaar. Gewoonlik doen die medikus ook navr~ag· 

na die verloop van die siokte en die voorgeskiedenis 

van die pasi~nt. Die medikus korreleer dan sy eie be-

vindinge met wat hy van die pasi~nt vorneem en geraak 

sodoende tot 'n diagnose van die siekte.· 
.. ·.. Die/ ••••.•.. 
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Die mons hot vnnwo~ ~Y vornuftighoid doeltref• 

fondo hulpmiddols ontworp om dio binneste dele van die 

liggaam to ondersook mot betrokking tot letsels en 

obstruksies in orgnne wnt sioktos mag veroorsnnk en 

tog kan die goneoskundo met sy eoue-oue trndiese en 

sy wetensknplike hulpbronne nie nllo simptome vnn siek-- . 

tes voldoende vorklanr nie. 

Vir die opvoedkundige is diagnose die proses om 'n 

leermoeilikheid ann die he .. nd van die simp tome te bepaal'~: 

W2..nneer die opvoedkundige diagnose or t-= dan beskou 

hy sekere vorskynsels as simptome. Die verskynsel is 

vir hom nie 'n toestnnd wo.t nie verklGa.r kan word nie, 

mnnr 'n token, vn wegwyser, 'n annduiding van 'n toe~-

stand wat hy as opvoedkundige as geheel probeer ver-

staan. 

Die volgende twee belangrike probleme(l) is in 

die proses van di·agnosering betrokke! 

(a} Bepaling van die mate waartoe opvoedkundi

ge doelstellings bereik is. 

{b) Vasstelling van die faktore wat die groei 

van die leerling mag verhinder. 

Die heel eerste stap in die proses van diagno~ 

sering is die ondervang van leerlinge met leer.moei

likhede,. m.a,w. dit is die uitvcng van leerlinge wat 

loermoeilikhede het. Dit kan geskied deur gebruik 

te maak van een of ander van die volgende prosedures: 

(1) Vorsla.gkaarte •. 

(2) Objektiewe toetse in die klaskamer. 

( 3) I . ......••. 

(1) Brueckner, Diagnosis in Teaching, 314. 



(3) Kennis wat die onderwyser van hUlle leer~ 

lings het. 

(4) Onderhoude. 

(5) Waarneming van leerlinge terw~l hulls werk. 

w. A. McCall(l} stel die proses van diagnosering 

soos volg voor: 11·The detailed diagnosis to discover 

the causes of defects is pictured by the tree Igdras~l. 

Carlyle describes Igdrasil as the ashtree of existence 

which has its roots deep-down into the kingdom of Bola, 

whose trunk reaches ~euven-high, nnd whose boughs spread 

over the whole universe, a tree which is the past) pre

sent, and future, and what was done, is doing, and will 

be done, A central ability or purpose in a pupil is a 

miniature Igdrasil. Its roots reach deep-down into 

the educational conditions of early·days> and its 

boughs spread through all his mental life; it shows the 

past, the prosent, and tho future, and what was done, 

is doing·, and will bo dono •11 

11 0ne bough of reading ability reaches into rea-

soning problems in arithmitic. It then becomes the bu

siness of diagnosis to locate the cause. In sums it be

comes the task of diagnosis to trace a miniature Igdra- . 

sil from leaf to root. 11 

Die taak van die diagnostiek is om die vermo~ns 

deur toetse tot die basiese elements waaruit die vermo~ 

bestaan~ te: .analiseer en ,om sodoende te ontdek watter 

van die basiese elements van die vermo~· uit verband ge

raak het. Die grondoorsake van leermoeilikhede moet be~ 

paal word. 

w., A./ ....•. 

(1) McCall, Measurement, 384. 
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w. A. McCall stel die verdere taak van,die di

agnostiek(l) soos. volg: 11 The function of such diag-

nosis is to guide corrective,measures. Diagnosis is 

the veritable wife of remedial instruction.n 

Onderwysers moet hulle ten doel stel om die 

simptome te herken van die meer algemene tipes van 

liggaamlike gebreke wat 'n redelike vordering op 

skool strem. Die simptome van leermoeilikhede is 

soms heel in die ooglopend in die klas'werk-, maar 

soms kan dit slegs deur.sorgvuldige meting bepaal 

word. 

Hoe vaardiger die diagnostikus is in die keuse 

van die soort gegewens wat versamel moet word, des 

te makliker sal hy in stae.t we·es om die veroorsaken

de faktor of faktore van die gebrek aan te·dui. Die 

bepaling van die leermoeilikheid( 2 ) help om die 

fundamentele gewoontes van werk en studie vas te 1~. 

Dit maak leerlinge van hulle swakhede bewus asook 

van die noodsaaklikheid om op hulle hoede te wees 

teen die maak van foute. Verkeerde leergewoontes 

word bepaal. Verkeerde neigings word aan die hand 

van hUlle simptome bepaal, sodra <:lit in hulle skool

werk verskyn. Dit verminder die aantal besondere 

probleemgevalle tot die minimum, voorkom die ontwik

keling van ondoeltreff'ende gewoontes van werk en ont

wikkel terself'dertyd 'n gesonde houding onder die 

leerlinge teenoor hulle skoolwerk. 

Om/ ••••••••• 

(1) McCall, Measurement, 385. 

(2) Yoakam and Simpson~ Modern methods and Tech
niques of Teaching, 239. 
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om sukses as 'n diagnostikus(l) te behaal, vereis~ 

(a) 'n Kennis van die gewone oorsake van die ge

wone gebreke in die verskillende vermo~ns wat deur 

die skool ontwikkel word. 

(b) 'n.Vermo~ om in die subtiele gedrag die 

werk van bekende oorsake te herken. 

(c) 'n Tegniek wat die andersinds onsigbare cor

sake sal openbaar. 

(d) 'n Kennis van watter korrektiewe werk op 'n 

gegewe diagnose voor te skrywe. 

Baie van die gebreke in leerlinge se werk is te 

wy·te aan· ·fakto:re ·waaroo:r dtle. skool-cdeeglik'··behear~.het • 

Dit mag gebrekkige onderrigmateriaal wees; daar mag 

nie aandag aan die leermoeilikhede wat vakke oplewer, 

gegee word nie; die handboeke mag to moeil~I:=' onin

teressant of selfs nio aantroklilt':vmes·.nme •• Die me-

todes wat gebruik ~ord 1 mag die individuele behoef

tes van die loerling totaal vorontagsaam, met die ge

volg dat loerlinge dour probeer en foutoer gedurende 

oefentye ondoeltreffende metodes van werk aanleer. · 

By die vaardigheidsvakke mag die leerlinge gewoontes 

aanleer wat later hinderlik sal wees. Die vrees vir 

die onderwyser mag nadelig op die ~eerling se reak

sies inwerk. Deur spot mag hy niks van die onderwy

ser hou nie. Anti-sosiale neigings mag ontwikkel 

wat op lieg en steel kan uitloop. 

Aangaande die leergang is die volgende faktore 

van/ •••••• 

------
(1) McCall, Measurement 1 385. 
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van belang: 

(i) Die leerstof mag die behoeftes van die 

leerling nie bevredig nie en nie by die leerling se 

rypheid aanpas nie. 

(ii) Kinderaktiwiteite mag nie benuttig word nie. 

(iii)Dit mag nie in individuele verskille voor-

sien nie. 

(iv) Binne- en buitemuurse aktiwiteite mag nie 

gekorreleer wees nie. 

Die volgende basiese oorsake is\-vir>·baie · loormoei

likhede verantwoordelik. 

(a) Min oefening: 'n Gegewe vermo"e fungeer glad 

nie in sommige leerlinge eenvoudig omdat hulls nooit 

geleer het om die besondere vermo~ te ontwikkel nie, 

of dit fungeer swak omdat hulle die besondere vermo~ 

nie genoegsaam beoefen het nie. 

(b) Ongeskikte metodes van werk: Daar mag 'n op

timum metode van werk wees. Bale leerlinge lewer 

werk onder hulle prestasievlak omdat hulle sw.ak mete

des van werk gebruik. 

(c) Gebrekkige grondvaardighede: Die tekort mag 

'n gebrekkige vaardigheid of gebrekkige oordrag van 'n 

vaardigheid.op die nuwe situasie of albei beteken. 

(d) Gebrek aan belangstelling: Die waarde van 

belangstelling kan nie oorskat word nie. 

(e) ~iggaamlike gebreke: Die ~intuie,in beson

der die 0~ en die ore most deeglik ondersoek word. 

Ook die reaksiemeganisme soos spierkot>rdinasie moet 

nagegaan word. 

( t) I . ...... . 
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(f) Subnor.ma1e inte11igensie: 'n Swak inte11i-

gensie is die oorsaak van gebrekkige vermo~ns. 

Sorumige nuttige werkswyse's ( 1 ) gaan nie bepaalde-

1ik as diagnosties dour nie. · Enige proseduro .of plan 

wat betroubare in1igting aangaando die status van rn 

1eer1ing met botrekking tot 'n fase van sy ontwikke

ling lower, mag van nut wees: gewoon1ik omvat diag-

nostiese werkswyses botrek1ik breedvoerige maatstawwe. 

Die toestande wat gebruik word, moet direkte gege-v1ens 

lewer aangaande die eienskappe van die individu of 

die tipe gedrag wat dit moet waardeer. Dit moet die 

toestand monster waarin die 1eer1inge die vaardighede, 

in1igting of aktiwiteite in die toets opgeneem gewoon-

1ik gebruik. 'n Basiese probleem van waardering is 

die vasstel van norme vir die prestasies onder verski1-

1ende soorte van toetstoestande. Dit is moei1ik om 

die skaalwaardes vir die bopa1ing van verski11ende 

soorte van godrag op to sto1. 

Die vo1gende is enke1o diagnostiese'motodes wat 

gebruik kan word om die oorsake van .' n leormooilikheid 

by leerlingo to bopaa1: 

(1) Introspeksie: Leerlingo weet dikwels self 

waar hulle moei1ikhoid 1~ on wat die oorsake daarvan 

is. 

(2) Waarneming van gewone werk: Die algemeenste 

metode van diagnosering is om 'n idee van die leerling 

se gedrag te kry. Die onderwyser hbu die leerling·dop 

onderwyl hy lees en merk dat die ~eerling se o~ voor.-

waartse/.o•••••• 

(1) Brueckner, Diagnosis in Teaching, 315. 
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waartse bewegings met terugspronge maak. Die waarne

ming van so'n verskynse1 is van groat waarde vir die 

onderwyser om 'n leerling se lee.smoeilikheid te diag-

noseer. 

'n Leerling trat nie in staat is om die oordrags

geta11e in kolomoptelling te onthou nie sal gewoonlik 

sy eerste kolomme'reg h~. Hou die leerling dop ter

Wyl hy kolomme optel en dit mag blyk dat die leerling 

die oordragsge~al aan die end van die tweede,.kolom 

eers sal bytel i.p.v. dit by die eerste getal van die 

tweede kolom by te tel. 

(3) Mondelinge opsporing van,'n proses: Daar is 

leermoeilikhede waarvan die .oorsake nie deur. intro

speksie of waarneming bekom kan word nie. As ·'n leer

ling se gowone handelinge en skriftelike werk nie 

enige suggestie bied wat tot die opsporing van moont

like oorsake kan lei nie, is dit goed om die leerling 

die hele proses waarmee hy moeilikheid het mondeling 

te laat deurvoer. Die doel is om die leerling 'n 

uiterlike handeling te laat doen wat die onsigbare 

oorsake van die sigbare .moeili~heid sal openbaar. 

Gestel 'n leerling ervaar moeilikheid Dm die 

som 9 t ·7 + 5:::: ? te do en. Dan word hy aanges~ om 

die som mondelings voor die o~derwyser te doen. Die 

leerling s~. dan hardop vir homself "9 1- 2 + 2 + 2 T-1 ~ 16 

en 21. 11 Di t toon dat die leer ling nie die 9 * 7 ver

binding ken nie, van daar dat die getal 7 in kleiner 

getalle ontbind word. Die leerling ·ken wel die ver

binding 16 + 5 daarom .stl hy 11 21" • 

(4)/ ••••••.• 
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(4) Analise van antwoorde op items van opname-. 

toetse: Daar is baie toetse wat spesiaal opgestel 
die 

is omAdiagnostiek te vergemaklik. Elks standaard-

toetsL·besi t 'n mate van diagnostiese waarde. 

Deur die gebruik van sy 11 Reading Scale Alpha 211 

het E. L. Thorndike(l) 'n besonder fyn analise van 

leerlinge se antwoorde gemaak om vas te stel wat die 

oorsake van swak begripslese is.· 

Om 'n paragraaf te verstaan is net soos om 'n 

probleem in wiskunde op te los. As 'n leerling 'n 

paragraaf lee~ om dit te verstaan moet hy die regte 

elements van die toestand eers uitkies en dit dan in 

die regte verhouding weer saam voeg. Die verstand 

van die leerling word as 't ware dour elks woord van 

die paragraaf aangevnl. Dio vorstand van die leer

ling most kies, onderdru~, versag, beklemtoon, korro

leer en organiseor, alles onder die invloed van die 

regte verstandelike ingesteldheid of doel of eis. 

(5) Historiese verlede: Die geskiedenis van· 

die leerling word nagegaan. 

(6) Stelling van teenoorgesteldes teenoor me

kaar: Stel die werk van die bests leerlingoLin die 

klas teenoor die vverk van die swakste leerlinge in 

die klas. Neem die drie bests leerlinge onder waar

neming onderwyl hulls werk en d•en dieselfde met die 

d,rie swakste i'eerlinge onderwyl hulls werk. Dour, 

teenoorgesteldes toenoor mekaar te stel sal die ver-

skills tussen die teenoorgesteldes duideliker uitkom 

en/ ••....•• 

(1) McCall, Measurement, 394. 
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on sal dit ook die taak van die onderwyser vergemak

lik om die oorsaaklike faktore van leerlinge se leer-

moeilikhede te diagnoseer. 

(7) Diagnostiese toetse: Diagnostiese werk 

word gewoonlik tot rekene, taalwerk, lees, spelling 

en handskrif beperk.(l) Dit is hoofsaaklik vanwe~ die 

feit dat die genoemde vakke besondere tipes van leer 

in die onderrig daarvan insluit. Die genoemde vakke 

kan makliker geanaliseer word as die meer ingewikkel-

de toestande in die.inhoudsvakke waar die vaardighede 

as instruments in die ontwikkeling van die ingewikkel-

de reaksies dien. Dikwels sukkel dio loerlinge met 

die inhoudsvakke net omdat hulle nog nie die vaardig

heidsvakke onder die knie het nie. 

Die diagnostiese toets is 'n belangrike hulp

middel(2) vir die analisering van leerlinge se foute. 

Dit ontleed die aard van vordering wat 'n leerling in 

1 n vak gemaak het. Dit toets al ~ie stappe wat ge

doen word om 'n vaardigheid te verwerf. Dit verskil 

van 1 n gestandaardiseerde toets in so verre sy hoof-

doel is om te analiseer. Dit verskil ook daarin dat 

die tydsfaktor heeltemal buite rekening gelaat wordf3) 

Waar 'n leerling se prestasies benede die peil 

van sy.groep is, kan die diagnostiese toets dus ge

bruik/ • • • • • • • • 

(1) ·Y.oakim an~ Si~pson, Modern,Mothods and Tech
niques of teaching. 230. 

(2) Van Gelder, Ontsporing en Correotie; 121. 

(3) Schonell, Diagnosis of.Individual Difficul
ties in Arithmiti~, 3 ~ 4. 
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bruik word om die gapings in die leerling se kennis 

of vermo~ns vas te stel. 

Die diagnosering van 'n leerling so leermoeilil$eid 

om oorsaaklike faktore vas te stel, kan ook verder ge

voer word. As dit blyk dat die faktore wat opgespoor 

is nie genoogsaam is om die leermooilikheid te ver

oorsaak nie, moet die leorling se huislike omstandig

hede en houdingo nagegaan word, of sy verstaRdelike 

vermo~ns en emosionele toestand moet bepaal word, 

Daar is baie faktore wat die toetsresultate kan 

beinvloed waardeur die skyn van 'n bepaalde stoornis 

gewek kan word. Algemene faktore soos vermoeidheid 

en tydelike afwesigheidt as 'n onderdeel van 'n leer

proses wat uit die haak geraak het, kan net sowel as 

oorsaaklike faktore bepaal word. 

'n Leerling se leermoeilikheid is gewoonlik 

nie net aan een faktor nie, maar aan 'n samestelling 

van faktore te wyte. Gevolglik moet soveel moontlik 

veroorsakende faktore gevind word om dan daarna die 

onderlinge verwantskap daarvan te bestudeer. 'n 

Leesmoeilikheid mag bv. aan 'n samestelling van sul

ke faktore soos ooggebreke, 'n lae verstandsgehalte, 

opvoedkundige onry:pheid, ·foutiewe oogbewegings en 

gebrekkige belangstelling in lese te wyte wees. 

Nadat ?. J • Schonell en W. D. Wall ( l )_ ~ n groot 

aantal verhelpingsgevnlle bostud.eor · het ~- :het 

hulle tot die slotsom gekom dat daar 'n ingewikkelde 

verwantskap bestaan tussen die sosiale, opvoedkun-

dige/ ••.•••• 

(1) S~honell en Wall, Remedial Educational 
Centre, 338·. 
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dige> tempuramente1o en ervaringsfaktore wat opvoed

kundige 1eormoei1ikhede veroorsaak. 

Ross(l) klassifisoer die hele proses van opvoed-

kundige diagnose in die volgende vyf afde1ings: 

(1) Wie is die\1eer1inge met leermoei1ikhede? 

(2} Waar 1~ die fout? 

(3) Hoekom het die fout voorgekom? 

(4) Wat is die korrektiewe werk? 

t5) Hoe kan foute voorkom word? 

Samevattend kan dan geste1 word dat diagnosering 

die bepaling van die oorsaaklike faktore van 'n leer~:. 

ling se opvoedkundige leermoeilikheid aan die hand 

van sekoro simptome is. 

-------------------------~·------------ ----·---
3, VOORKOMING. 

L. Zirbos( 2 ) bonadruk die voorkoming van leer-

moeilikhode dour voorsorgmaatre~ls to tref; dit word 

ook dour G. M. Fornald(3) bevostig .waar sy konstateor 

dat onvermo~ns in basiese skoo1vakke voorkombaar is. 

Dit wil nie s~ dat leermoeilikhede heeltemal uitge

skakel sal word nie, maar wel dat die aantal en ern

stigheid van leermo'eilikhe~e deur die tref van voor-

sorgmaatre~ls verminder sal word. 

'n/ 

{l.o~t 

(1) Measurement in today's Schools~ 396. 

(2) Zirbes, Viewing Remedial Workt 299. 

{3) Fernald, Remedial Techniques in Basic 
S~hool Subjects, ix. 

• • • • • • 



'n Getroue vasstelling van die leerlinge se ver-

sto.ndelike toestnnd is noodsnnklik. · Die herstel van 

liggao.mlike gebreke soos swo.k gesig of gehoor, vor

giftigde mo.ngels en o.dono1de wo.t vordering op skool 

belemmor, is belo.ngrike voorkomendo mo.atre~ls. Dit 

is die plig vo.n ondorv~ysors om die gobreko v~n dio 

loerlinge onder die o.o.nd~g vo.n dio skooldoktor te 

bring._ Dio teonswoordigo gebruik om al die sosjo.rige 

leorlingo medios to lno.t ondersook en dit dan dour 

behandeling to lo.o.t opvolg, sal baie van die leer

moeilikhede van die toekoiDB onderskep. Skoolvoeding 

moet ook insgelyks bydra om te voorkom dat 1iggno.m

like oorsake van opvoedkundige moeilikhede onnodige 

skade aan die emosionele1 versto.nde~ike en 1iggaamlike 

welsto.nd vo.n jong kinders berokken.(l) 

Onlo.ngs is die begrip gereedheid deeg1ik bestu-

deer. Kinders vo.n dieselfde leeftyd verskil heelwo.t 

t.o.v. gereedheid. Dit gebeur dibvels do.t vo.n die 

beste leerlinge wo.t onder gunstige omstandighede 

werk nie leer wat hulle behoort te leer nie. Hulle 

vordering is heeltemal onbevredigend net omdat hulle 

nog nie die verstandelike en liggaamlike rypheid, 

die grondbegrippe, beheer oor taal en die sosiale 

en emosionele aanpassing nodig vir die leerwerk 

·waarmee die onderwyser besig is, bekom het nie. 

Schindler( 2 ) het aangetoon dat leerlinggereedheid 'n 

vereiste vir doeltreffende leer is en dat onderrig 

sander/ •••••• 

(1) Yoakam en Simpson, Modern Methods and 
Techniques of Teaching, 251. 

(2) Schindler, Readiness for Learning, 301. 
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sonder inagneming van leerlinggereedheid permanent 

negatiewe ui twerkings mee.bring. (1 ) Daar is geen genot 

in onderrig en leer as dit van leerlinge verwag word 

om werk te doen waarvo~r hu11e nog nie gereed _is nie. 

Deur die leerstof by die peil van gereedheid aan te 

pas, word die leerling. van verwarring en ontmoediging 

bewaar. Ondervzysers kan ook die gevoel van onvermo~ 

ver.my as hulle wil beset dat.die nie-gereedheid van 

leerlinge eerder.as verkeerde tegniek vir swak vorde

ring op skoo1 verantwoordelik is~ Erkenning van die 

gereedheidsbegrip betrek die aanpassing van doe1ein

des by die potensia1iteite van leerlinge. Die begrip 

bek1emtoon kinderstudie: ontwikkeling en buigsaamheid 

van die 1eergang eerder· as.vooropgeste1de doe1eindes 

en onderrigprosedures. 

Alhoe-el die gereBdheidsbegrip met a11e onderrig 

en v1akke daarvan te doen het, moet dit net met be

trekking tot sekere doe1eindes oorweeg word. ons kan 
"'~ as I 

ditAbeskou~'n algemeno toestand wat so~ige individue 

ten volle en andere glad nie besit nie. Elke individu 

besit een of ander 1eergereedheid; aldus is lopende 

skrif volgens volwassestandaard nie in die sesjariges 

·se ~ermo~ nie, terwyl hulle drukskrif wel kan behar

tig. Leerlinge wat slegs geta11ekombinasies ken, is 

verlore as hulle by die vermenigvuldiging van breuke 

kom.· LeE!rgereedheid bestaan uit 'n hele aantal fak

tore wat onderling verbind is. Gereedheid staan in 

nou v~~band met die ontwikke1ingstoestand van die in

dividu. Nou verbonde hieraan staan motivering~ en 

tog/ ••• I) •• 0 

(1) Schindler, Readiness for Learning, 301. 
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tog kan die moti~ering faal as die ander elements van 

gereedheid nie by die leerling ontwikkel nie. Die 

idee dat leerlinge tot enige onderrig in staat is~ 

as ~ulle pogings en onderrigsprosedures goed is, word 

verwerp. 

'n Voorkomende program vereis dat deeglike be

ligting, si~geriewe, goeie ventilasie en kamertempe

ratuur aandag sal geniet. Soms is die onderwyser 
om 

meer begaan~liggaamlike gebreke by leerlinge te vind 

en aan te meld, as om planne te beraam van hoe om 

hulle te voorkom. Die beste geleenthode word vir ge

brekkige leerlinge daargestel, terwyl die normale 

leerlinge moet sien en kom klaar. Voorkomonde maat

re~ls vir normale leerlinge verdien net sovool oor

weging as die wat gotref word om gebrekkiges te her-

stel. 

Die leerlinge van 'n deeglik toegeruste skool 

word deur baie materiaal omring, wat bevorderlik vir 

leer is. So'n toestand help leerlinge om 'n bre~ 

agtergrond te bekom en is ook bevorderlik vir die aan-

_passing van onderrig aan verskille in bekwaaml1ede 

en belangstellings van die leerlinge. 

Swak en ·antoereikende materiaal het .... ·' n nadelige in

vloed op die leer van leerlinge. 

Mot betrekking tot die algomene gereedheids

program kan ges~ word dat sukses i~ byna alle skool

vakke en aktiwiteite bepaal word deur die vermo~ om 

te kan lees. 'n Leesgereedheidsprogram as voorbe~ 

ho~~middel in leer is dus van die grootste belang. 

Daar moet can liewer meer klem gel~ word op tn 

voorkomende/ ••••••• 
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voorkomende program as op verhelpingsaspekte. Ver

der moet daar eerder deeglik aandag aan die egte 

verhelpingsgevalle gegee word en in gedagte gehou 

word dat goeie. onderwys in alle vakke nie vervang 

kan word nie. Deeglike onderwys is ons bes.te verse-

kering teen die te voorskyn kom van leermoeilikhede, 

en emosionele en geestelike armoedige mense. oVoor-

koming is beter as genesing. 

4. NAVORSING; 

Basiese navorsing van die leerproses lewer 'n 

belangrike bydraa tot herstellingsonderrig, .daar dit 

ons in staat stel om die leerproses beter te verstaan. 

Deur die analisering van leermoeilikhode op grond van 

ons kennis van die loerproses kom ons tot clie opbou

ing· van vorholpingsondorrig. Vol·gens F. J. Schonell 

en w. D. Wall is navorsing oen van dio belangrikste 

funksies van die 1iEducational Centre.n (l) 

As spanning en dwangmaatre~ls vbeaitigspr8~iem~ 

vermeerder, mag navorsing gunstige werkwyses ontdek 

wa t spanning en strernrning sal te·~werk. · As vertraagde 

spraakontwikkeling met 'n vroe~ gehoorverlies of met 

sosiale en emosionele toestande geassosieer word, mag 

die verwantskap bestudeer word_om implikasies van an

dar aspekte van ontwikkeling en aanpassing te vind. 

As dit blyk dat leerlinge se o~ benadeel word, moet 

we~ gevind word om dit te voorkom, en as bewegende 

beelde die normale leesproses versteur, moet die pro'

duksie te~gewerk word of verhelpingsmiddele wat van 

bewegende/ ........ 
·----------------·--·--

(1) Schonell en Wall, Remedial Education Centre, 
14. 



bewegende woorde of frases gebruik maak, moet afge

keur word. (l) 

Wanneer die aantrekkingskrag van strokiespren-

tjios on radiospanningsverha1e met die nogatiewe hou-

ding toonoor skoo1work, so eio aan vorholpingsgova11e, 

vorge1yk word, word dit_~oog tyd dat dinamiese moti

·vering sal aandag geniot. Die funksicnele behadering 

van basiese vaardighede in al die'leervakke moet aan-

dag geniet, sodat qit versterk kan word waar dit nie 

behoorlik in die inhoudsvakke funksioneer nie. Met 

die oorweging van die wye span van vermo~ns in die 
. . ' 

k1asse moet die behoefte aan rekbare groeperings aan

dag geniet. 

Volgens ywtenskaplike bevindinge het di t. geblyk 

dat spanning leesmoei1ikhede en mislukkings met die 

aanvangs1ese veroorsaak wat tot sosiale wanaanpas

sing, delinkwensio of se1fs misdaad kan lei. ( 2 ) ·rn 

die verband het E. H. Stullken gevind dat doo1tref

fonde vorhelpingsondorrig in lees die hbuding van 

de1inkvvente seuns. verander hot.(3) 

Betekenisvol1e 1eerstof wat geleer word deur 

dit te verstaan, is beter as geheue1eer vir bewa

ring en oordraging. Ook moet die 1eerling kennis 

dra van sy vordering. 'n Doeltreffende waardering 

van/ •••.••••• 

(1) Zirbes, Viewing Remedial work, 300. 

(2) Zolkos, What Research Says about Emotio
nal :factors, 512 = 18. 

(3) Stullken, Retardation in Reading and the 
Problem Boy in School, 179 - 182. 
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van leerlingprestasies in verband met aanvaarde 

doeleindes van onderrig, word as. 'n onontbeerlike • 

. aspek van goeie onderrig 'beskou •. 

Ti ·G. Andrews(l) noem die feit dat g'n skool-

vak magiese oordragswaarde besit nie. Oordrag is 

nie outomaties nie. Vakke moet vir oordrag onder-

rig word. Die volgende is die vyf belangrike trap

pe Vir oordrag: 

(1) ·As leerlinge verwag dat die stof wat hul-. 

le leer hUlle in latere gevalle sal help, sal hulle 

dit geredeliker gebruik as die geleentheid hom daar-

voor voordoen. 
\ 

(2) Behalwe om net gevalle aan te toon waarop 

leer sal oordra, moet die onderwyser, waar moontlik~ 

die klaskamerwerk op lewende materiaal baseer. Hoe 

beter 'n leerling ~ie werklike toostand ervaar, hoe 

makliker sal hy daarop met die volgende geleentheid 

reageer.. Verbalisms word al meer en rn.eer deur oefe-

ning~ rn.et voorwerpe, kaarte en f'ilmvertonings ver-

vang. 

(3) Veralgemenings moet verstaan en nie soos 

'n papegaai geleer word nie •. 

(4) Die leerling moet kans kry om die veral-

gemenings toe te pas. 

(5) Die leerervarings moet waardeer word deur 

vas te stel hoe die leerling se gedrag in die nuwe 

toestand verander. 

Deur/ 

.(1) Andrews, etc. Transfer of Training, 
1483 .....; 1488. 

. . . . ~ . . 
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Deur navorsing is bevind dat die innerlike 

of ui te;rlike ·. ·_ aard· van beloning van minder 

belang is.(l) Een of ander soort beloning is voldoen

de~ Geslaagde p~estasies blyk een van die sterkste 

dryfvere te wees. Sosiale belonings is verkieslik 

bo materi~le. Beloning met so min moontlik straf 

moet in die onderwys gobruik word. ·Straf mag die . 

leerproses disorganisoor en aanleiding goo tot die 

aanloor van ongewensto handolinge. · Hierteenoor het 

beloning 'n gunstige uitwerking op leer wat versprei 

tot handelinge voor en nadat die beloning vir 'n 

spesifieke aktiwiteit geg~e is. 

G. Hildreth( 2 ), beweer, dat alis die uiterlike 

faktore vir leer oak al hoe bevredigend, mag die 

leerling_tog nog faal om die vaardighede aan te leer 

waarin hy getrou geoefen is. Verder is daar aan die 

lig gebring dat die waarneming en onthou van 'n ge

gewe ondervinding beinvloed word deur di~ voorafgaan~ 

de en gelyktydige ondervindinge. Die onthou van 'n 

ondervindLng word ook :Qe'J.nvloed deur-~ gebeurtenisse· -

wat dit opvolg. Navorsing versterk die mening dat 

mense geneig is om te sien wat hulle verwag om te . 

sien of wat hulle wil i::iien. Hulle waarneming en ont

hou van gebeurtenisse word duidelik beinvloed deur 

hulle verwagtings, die gebruiklike manier van dink, 

hulle agt~rgrond~ vooroordele, waardeskattingvvan 

hulleself, en dergelike meer. Daar is skynbaar per-

ke/ . . . ~ . 

(1) Stiles, Methods of Teaching, 749. 

(2) Hildreth, Child Growth.through·Educatinn 
224 - 242. 
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ke nan dio invloed wat 'n individu so persoonl~ke er

varings en houdinge op sy waarneming kan uitoefen. 

Houdinge eie aan verskillende groepe in 'n gemeen

skap is geneig om verskille in waarneminge en onthou 

. van individue wat daaraan behoort, te bewerkstollig~l) 
Volgons die houdingsielkun~o speel die houding van 

.'n leerling vn uiters belangrike rol in die leertoe

stand. Houdinge word gou by jong kinders gevorm,. on 

as dit oers govorm is, is dit bostand teen die ver

duidelikings van die vorkoerdheid daarvan. Houdinge 

bevredig bohoeftos; as 'n houding'dus vorander moet 

word, moot die behoefte waarom dit draai eers gevind . . - . 

word on dan dour· 'n nuwo behoofto vervang word. Die 
1 

onmiddoliko behoeftos is veolsoggond. 
1\ 

. 'n And.er aa.ngeleenthe:i.d waarop onlangse navor

sing lig werp, .is die uitskakeling vah ongewenste ge
\ 

woontes.( 2 ) By verhelpingsonde;rig kom daar op een of 

. ander tyd di·e ·probleem van die afleer van ongewenste . 
gewoontes voor. Die metode van gewoonteuitskakeling 

berus op die uitskakeling van gewoontereaksies. 

Hierdie uitskakeling kan all~en deur remming bewerk

stellig word. · Remming is . '·n ak-t:i_ewe proses e:n dus 

die ehigste.metode om 'n ongewenste gewoonte · af t·e. 

leer om 'n nuwe reuksie deur midde·l van·· leer te laat 

6ntwJ.kkel' wat direk te"en'strydig is me·t die· gewoon-. 

( 1) 

( 2) 

to/: ••.••••.••. 

Crafts, Perception and Memory as :tnflue.nced 
by attitude and experience, 382-403. 

·:. 

Ibid. 316 -· 34. 
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te en wat ook sterker as die gewoonte is. Enige 

suksesvolle metode om gewoontes af te leer, berus 

dus op die aanleer van nuwer reaksies wat daartoe 

in staat is om die gewoonte te rem. Die nuwe reak

sie en die ou gewoonte moet egter deur een prikkel 

opgewek word, sodat die twoe roaksies gelyktydig. 

voorkom. Sodra die nuwo roaksie die ouo vir good 

onderdruk het, moet daar weer 'n hele proses van her

kondisionering dourgegaan word~ 

Die 'sukses van ui tskakeling sal· grotendeels van 

die individu so gooie beoordeling en volharding af

hang. Die belangrikheid VGn 'n stork en blywondo mo

tivoring kan nie te voel benadruk word nio, Herkon

disionoring geskied nie outomaties nie. Niomand kan 

ver"trag dat 'n ou gouoonte uitgeskakel kan word as die 

opregte bogeorte daartoo aflrwsig is en as mens nie 

tot die uiterste gewillig is om die ongewenste reak

sies te~ te werk nie. Verder moet hy die nuwe reak

sie met erns uitvoer. Dit is voorwaar nie 'n makli

ke taak nie. 

'n Metode wat vry algemeen gebruik word, is die. 

onvereriigbare reaks1emetode. Die doel van die meto

de is om· 'n nuwe reaksie te kry wat: 

{a) teenstrydig is met die gewo.onte, 

(b) gekondisioneerd kan raak aan die prikkels 

wat ook 'n reaksie uitlok by die gewoonte~ 

(c) wat sterk genoeg is om die gewoonte te rem 

as dfe :Prikkels teenwoordig is. Stra:f as 'n:·middel .•• 

om gewoqntes uit te skakel,.is 'n voorbeeld van 'n 

onverenigbare reaksiomot~do. Die straf is 'n prikkel 

waarvan die individu nie .hou nie of wat hy wil_y~~~y~ 

As/ •••••• ~ 
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As straf slaag, geskied dit net deur 'n nuwe, dik

wels negatiewe~ reaksie sterk genoeg om die ongewen

ste reaksie wa~rvoor gestraf was~ te rem, 

Al die metodes van gewoonteuitskakeling vereis 

die remming van die gewoonte deur 'n ander reaksie 

en die kondisionering van nuwer reak.sies aan die prik .... 

kels vir die gewoonte. Nogtans word moeilikhedo on

dervind deurdat die ongewenste gowoonte aan 'n ver

skeidonheid van· prikkols gekondisioneer is. As· die 

ongewonste gowoontos dan later weer verskyn, moot dit 
. . 

aan die veelvuldige prikkel.faktor toegeskrywo word. (l) 

Aan die laorskool van die U.ni versi tei t Michigan 

is daar vir byna twintig jaar studies gemaak van hoe 

kinders groei: (2 ) ~ie bevinding is dat agter die soe

kende gedrag van die kind wat gereed is om te leer, 
' . 

kragtige groei1nvloede skuil. Dit is die rede waar

om 'n kind wat nog nie ryp is nie, ten spyte van die 

beste onderrig, nie kan leer lees nie. Ook is dit 

die rede waarom 'n leerling wat ryp is deur so'n ver

skeidenheid van metodes geleer kan word hoe om te 

I 

lees. 'n Leerling sal belangstelling toon en op on

derrig reageer as hy ryp genoeg is,, Di t kan., iewers ·tus"" 

sen die chronologiese ouderdom van.vier jaar tot agt 

jaar of selfs nog ~ater wees. Die manier waarop 'n 

leerling ryp word, is b~langriker as enige aspek van 

sy groei. Ruweg sal tn seun begin te lees as hy die 

gemiddelde verstand 'Van t n 1\:ind van ses jaar en ses 

maande/ •••··~ 

(1) Crafts, RecentExperiments in Psychology 
316 - 34. 

(2) Olson, When should Children Learn to read, 
7 - 24. 
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maande het ,. as. hy sewe-en~veertig pond weeg, as hy sewe

en-veertig dliilh lallk is, as ·hy .twee sesjaartande in die 

bokaak en twee in die onderkaak het, as 'n ekstraal

plaat ·sewe klein .gewrigsbeentjies to,on en as tn spesiale 

instrument. toon dat hy met sy hand 'n druk van sewe-en

twintig pond kan uitoe~en.· Al die simptome van rypheid 

moet gelyktydig oorweeg word, want 'n leerling wat tinge

rig in lengte en bou voorkom, mag voldoende beantwoord 

aan die ander vereistes om hom ryp te maak. 

Dogters lees oor die algemeen as hulle vy~-en-veer

tig pond weeg en· vyf-:-en-veertig duim lank is~ as. hulle 

vyf permanents tande het~ as hulle sewe klein gewrigsbene 

het, en as hulle met die hand 'n druk van een-en-twintig 

pond kan ui toef:en. Aangesien min gedoen kan word om : 

ryping te ~orseer, moot ons geduldig sit en wag tot die 

tyd daar is om met lese te begin. 
. ( 1) 

Bo F. Nel. is dit eons met W. c. Olsen.dat die 
A nie 

proses van ~yping deur aanleg vasgele is, en dat ditAdeur 

dril, a~rigting of oe~eninge ve~vroeg kan word nio. 

Om leesgereedheid te verseker betoken nie om die 

leerling van lees te weerhou en dan die ledigo ·tyd met 

doellose spel to vul nie. Inteendeel in die moderne sko

le word voorleesprogramme opgestel, wat 'n geleidel~ke 

oorgang van voorbereidende aktiwiteite na lese vorm. 

Samevattend kan gestel word dat basiese navorsing 

daarop gemik is om deur middel.van die bestudering van 

die +eerproses en die leerling in die lcertoostandt die 

onderrig-/ • • • • • • 

-------------------
(1) Nel, Enkele·Aspekte van die ontwikkelingstand 

van die vyf tot sesjarige kind, 15 - 28. 

.. 
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onderrigwerkwyses so te verbet~r.en in te stel-dat leer

linge se leermoeilikhede uitgeskakel of herstel kan word • 
•• 

5 .. REIVIED IERING: 

A.· I. Gates(l) omskryf verhelpingsonderrig soos 

? ' volg: 11 The phrase remedial instruction implies that it 

is a process of teaching for the purpose of remedying 

some difficulty or deficiency. In current usage reme

dial instruction is the form of 'teaching undertaken to 

improve abitities in which diagnoses has revealed defi

ciency. Remedial teaching is thus intended to correct 

demonstrated weaknesses 1 to remove inappropriate_habits, 

or to substitute a good technique for a poor one. Reme

dial instruction empasizes administering to individual 

needs.n 

Verhelpingsonderrig is dus in werklikheid onderwys 

wat by die ontwikkelingspeil van die leerling aansluit 
•• 

en deur intrinsieke .motivering lei tot hoer bekwaamheid. 

Dit is ingestel op die behoeftes en belangstellinge van 

die leerling. Dit is ook ov 'n noukeurige kennis van 

die leerproses gebaseer, want die manier waarop 'n leer-

ling die leerproses vervverk, dien as die grondslag van 

die vorhelpingsonderrig.( 2 ) 

. Dat verhelpingsonderrig altyd deur diagnose vooraf

gegaan moet word, word deur w. A. McCall(3) soos.volg 

gestel: 11 The function of diagnosis is to guide correc

tive measures. Without its guidance corrective instruc-

tion/ •••••• 

(1) Gates, The Impi"ovement of Reading, 12.0. 

(2) Van Gelder, Ontsporing en Correctie, 234. 

(3) McCall, Measurement, '385. 
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1 ' tion is absolutely hit or miss with but one chance to 

hit and several million chances to miss. 11 

Nadat die leerling se peil opvoedkundig deur di-
. . 

agnose bepaal is, word daar ';n begin gemaak met verhelp-

ingsonderrig. Die verhelpingsprogram wat daarop gemik 

is om aan die individuele behoeftes te voorsien, sal 

ook deeglik rekening moet hou met die individuele ver-

moe:p,s. 

Somm:i.ge persone is geneig om aan verhelpingsonder

rig te dink as individuele werk waarin die onderwyser 

en die leerling van aangesig tot aangesig.sit en werk. 

In so'n geval sou dit seer seker moontlik·wees om 'n 

diepgaande diagnose van die leerling se moeilikhede. te 

maak en die korrektiewe werk dan so in te rig dat dit 
' by die spesiale behoeftes van die leerling aanpas. 

,. .. 
Maar vanwee die groot klasse is die onderwyser verplig 

om.-tot ondergroepering en die gebruik van sekere tegnie

ke terug te val. Deur ondergroepering is die onderwyser 

in staat om in 'n mate inviduele werk met een leerling 

op 'n keer as deel van die daelikse program uit te voer. 

Die doeleindes wat met verholpingsonderrig nage-

strewe word, is in wese dieselfde wat elke onserwyser 

hom met die onderrig van sy leeriinge daeliks voorop stel. 

Waar dfe behoefte aan diepgaande verhelpingsonderrig be

staan, is di t ui ters noodsaaklik dat van 'die be'ste b.oskik

bare materia.al·gebruik gemaak word. Die materiaal wat 

gebruik word, moet die belangstelling van die leerlinge 

prikkel.. Dit moet die leerling in staat stel om met die 

minste moeite die noodsaaklike vaardighede van leer te 

verwerf. 

Verhelpingsonderrig moet dieselfde algeme.ne opvoed-

kundige/ ••••• 



kundige beginsels volg wat in enige ander tipe van onder-~ 

rig·behoort nagekom te word. D~t is soms gerade om ver-

skillende metodes of tegnieke van verhelpingsonderrig te 

gebruik. As een metode nie suksesvol is niet kan daar 

oorgeslaan word na 'n ander metode of tegniek van onder

rig. Maar, s~ A. I. Gates ,It would be a serious mis-

take to shift from a moderately good teaching procedure 

to a much poorer one just to be different, when there is 

plenty of opportunity to choose sufficiently different 

procedures which are as good as or better than the one 

originally used." 

Soms is onderwysers geneig om enigiets wat na 'n 

nuwigheid lyk te gebruik sonder om dit eers te onder

soak. Om 'n nuwigheid te gebruik.net omdat dit 'n nu-
.... 

wigheid is, wil nog nie se dat dit 'n sukses gaan ople-

wer nie. Nuwighede in organisasie, apparaat en werkwy~ 

ses moet eers .ondersoek· word. Daar moet eers be1Jaal 

word watter tipes aktiwiteite die nuwigheid gebruik van 

maak en wat die werklike waarde van die inhoud is wat 

dit die leerling deur leer laat venJerf. 

Uit dio aard van die saak is dit duidelik dat ver-

helpingsprogramme deeglik beplan sal moet word. Aller-

eers moet .die verhelpingsprogramme voldoen aan die al

gemene doeleindes van die normals onderwysprogram. 'n 

Verhelpingsprogram wat swak opgestel is, kan net so min 

doeltreffend wees, as 'n verhelpingsprogram wat broks-
. . 

gewyse uitgevoer word. Die program van onderrig moet 

stelselmatig en planmatig ooreenkomstig die individuele 

behoeftes opgestel word en moet konsekwent as 'n konti-.. . 
nuiteit/ ••.••• 
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_, 

nuiteit volvoer word. 

Die program van onderrig wat aan die leerling aange

bied word, moet voonvaar 'n aangenamer inhoud bevat as 

die program wat vervang moet word. Die verhelpingspro-

gram moot 1iJat inhoud on tyd van ondorrig botref sosiao.l 

aanvaarbaar uees. 'n Leerling moet byvoorbeeld nie van 

sy speel tyd ontd.oen word net om die program ui t te voer 

nie. Daar moet met omsigtigheid te werk gegaan word. 'n 
#f 

Teesinnige loerling sal beslis nie veel voordeel uit sy 

onderrig trek nie •. 

Verhelpingsond.orrig eis dat daar hoelwat aandag aan 

individuele leerlinge gegee sal word, maar dit sluit nie 

uit dat tervryl die ondervzyser sy aa~dag aan eon leerling 
, 

gee die andor onafhanklik of ko-operatief met uerk besig 

sal wees nie. Die aantal leerlinge wat 'n ondenjyser 

· met 'n shig kan hanteer, hang af van, die ondervzyser se 

vermoe om te onderrig, die aard van die leerling se leer-
• mooilikhede en die aard en hoeveelheid van beskikbare ma-

teriaal wat vir die verhelpingsonderrig beskikbaar is. 

Die leerling met ?n leermoeilikheid moet deur die 

verstandige keuse van die korrektiewe werk wat hy moet 

doen werklik in staat gestel word om in sy poging sukses' 

te ervaar. Die leerling se vordering in die leerproses 

moot vir hom werklik sigbaar wees. Die vordering moet 

konkreet voorgestel word sodat die leerling dit self kan 

waarneem. A. I. Gates(l) s~ tereg: "Tho statement, 

'Nothing/ •••••• 

(1) Gates, The Improvement of Reading, 133. 
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'Nothing succeeds like success,' should perhaps be chan-· 

ged to, 'Nothing succeeds like observed success.t" 

Die leerlinge moet geleer word om hulle eie foute 

na te gaan en self die oorsake dnarvan op te spoor. 

Selfs die onus van foute te maak moet op die leerling so 

skouers gelaai word. Die oorsake van 'n leerling se 

foute moet dus nie vir hom 'n duistere rode uees ·nie. 

Inteendeel, die leerling moet 'n duidelike begrip van sy 

"" foute he en·die oorsaaklike faktore te wete kom. Die 

onderr~Jser moet die leerling se foute op 'n intelligen

te vvyse vir hom toelig en dit met hom bespreek. 

Die onderuyser moet 'n vriendelike en optimistiese 

houding teenoor die leerling met sy leermoeilikhede in~ 

neem en al vorder dit ook nie te danig met die verhelp

ingm7erk nie, moe.t die onderv7yser hoopvol bly. ··F. /J.,. 

Schonell(l) s~ uFor it is the emotional attitude of these 

children·to~ards their packwardness which is the deciding 

factor in determining whether many of them will improve 

or not. A sympathetic, co-operative attitude on the part 

of the teacher, will do more to overcome disability than 

a.:1y other measures. 11 

Daar moet genoegsarun tyd aan verhelpingsonderrig af

gestaan word. Kort periodes is verkiesliker bo lang werk-. 

periodes. Die verhelpingswerk moet nie vermoeiend op die 

leerling inwerk nie. Sodra 'n leerling se ywer taan, 

moet die korrektiewe iiiTerk daarom gestaak word. 

Dit is noodsaaklik dat die leerling se moeilikheid 

ook/ ........ 

(1) Schonell, Diagnosis of the Individual Diffi
culties in Arithmitic, 99. 
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ook tydens die behandeling en sy reaksies op die onder

rig gediagnoseer sal word. Sodra 'n leerling se moeilik

heid opklaar, moet. die korrektiewe werk gestaak wor.~. Hoe 

lank(l) 'n leerling behandel word om 'n bpvoedkundige 

tout te herstel hang gewoonlik af van die aard van die 
•i 

onvermoe, hoe lank die leerling die fout maak en die.emo-

sionele faktore daarby betrokke • . 
Volgens G. M. Fernald( 2 ) is die emosionele probleem 

van soveel belang dat baie ondersoekers die mening toege

daan is dat emosionele versteurings eers reggestel moet 

word alvorens daar tn aanvang met verhelpingsonderrig ge-

maak word. Dit is dikwels moeilik om te se wat eerste 

""' verskyn het, die emosionele versteurings of onvermoe om 

te presteer. Somrnige leerlinge kan nie leer nie omdat 

hulle emosioneel versteur· is, ander ~eer ra~k emosioneel 

versteur omdat bulle nie.kan leer nie. 

Daar heers nogal heelwat meningsverskil oor wie die 

verhelpingsonderrig moet gee. L. van Gelder(3) meen dat 

die onderwyser wat die leiding van die opvoedings - en on-

derwysproses in die skool bet, ook die ondersoek en die 

behandeling van die leerlinge met leer- en opvoedkundige 

moeilikhede in sy groep ter hand moet neem. Die groot 

voordeel van die werkwyse is dat die voortsett.ing van die 

opvoedlngs~ en onderwysproses in die skool gehandhaaf 

word. 

w. H. O• Scbmidt(LJ.) skryf in die verband dat die gewo-

ne/ •••••• 

(1) Kingsbury, Remedial Instruction, 311. 

(2) Fernald, Remedial Techniques in Basic School 
Subjects, 7. 

(3) Van Gelder, Ontsporing en Correctie, 261. 

(4) Schmidt, .B:eelkundige Leesonderrig, 21. 
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ne ondervvyser seer seker 'n belangrike rol moet speel. 
,... \ 

Hy se: 11 In eon oorsese. stad wat ek besoek het 1 .in Edin-

burgh; is dit dan ook 'n beginsel dat heelkundige onder

rig nie bloat deur 'n klein groepie spesialiste toege

pas word nie, maar dat daar gedurig 'n handvol onderwy

sers opgelei word wat dan 'n paar jaar ervaring in heel

kundige onderrig opdoen maar uit eindelik weer terug gaan 

na gewone onderwys, sodat hulle die beginsels in hulle 

gewone onderwys kan toepas.n 

Volgens w •. H. o. Sohmidt(l) toon die ervaring dat 

onderwysers sonder enige spesiale ople~ding in verhelpings

onderrig goeie heelkundige onderrig kan gee mits hulle 

persoonlikheid en hulle houding teenoor kinders reg is •. 

Maar wanneer dit oor kinders gaan met ernstige versteu

rings in hulle persoonlikheidsontwikkeling is dit egter 

'n ander saak, daar hulle baie meer tyd en insig verg as 
, 

die waaroor die onderwyser beskik. 

Dit sal in elk geval nie verstandig wees om die hele 

aangeleentheid van verhelpingsonderrig uitsluitlik in die 

hande van die gewone onderwyser te laat nie. Vereers · 

vereis die opstelling en uitvoering van 'n verhelpings

program ervaring en deskundige raad. Gevolglik moet die 

gewone klasonderwyser, as dit sy.taak is om die verhelpings

program op te stel en uit te voer, dit onder die leiding 

van 'n persoon doen wat die nodige sielkundige en opvoed

kundige opleiding daartoe gehad het. 

Die hele proses van verhelpingsonderrig is op die re

sultate van die diagnostiek gebaseer. Sodra die oorsake 

van 'n leerling se onbevredigende aanuassinP.: bepaaJ-. ~:.?,-.. 

kan/ • • • • • • • 

( 1) Schmidt, -.r-reelkundige Loesonderrig,. 15 - .2]; •. 
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kan 'n intelligente verhelpingsprogram opgestel word• As 

die oorsaaklike faktore by 'n groep leerlinge van die• 
... 

selfde aard is, kan verhelpingsmaatreels vir die groep 

getref word, alhoewel verhelpingsprogramme gewoonlik vir 

individuele leerlinge opgestel word. Die basiese begin

sels waarvolgens 'n verhelpingsprogram opgestel kan word~ 

is volgens Brueckner(l) die volgende: 

(1) Die ontwikkeling van die individu moet die eer-

ste oorweging wees. 

{2) Die do-.'7leindes met die opvoeding moet duide1ik 

geste1 word. 
(3) Diese1fde doeleindes moet met verhelpingsonder-

wys nagestrewe word. 

( L~) Verhe1pingsonderrig moet as 'n integrerende 

dee1 van die opvoedingsprogram beskou word. 

(5) Daar moet op·besondere leermoei1ikhede afge-

stuur word. 

(6) Gefundeerde werkwyses moet so ver moont1ik in

geskake1 word. 

(7) Liggaamlike agterstande moet a1ler eers reg

geste1 word. 

(8) Omgewingsfaktore verdien ook deeg1ike aandag. 

(9) As 'n 1eer1ing se houding teenoor 'n besondere 

vak negatief is, moet dit herste1 word. 

(10) Verhe1pingsonderwys moet tentatief van aard 

wees. 

(11) Daar moet met individue1e verski11e rekening 

gehou/ •••••• 

(1) Ross, Measurement in today's Schools, 406. 
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gehou word.. 

(12) Die mate van sukses hang grotend.eels af van die 

poging wat die leerling self in die bereiking van die 
"' d.oel aan d.ie.d.ag le. 

(13) Voor- en agterlike leerlinge vereis verskillen-

de tipes van ond.errig. 

(14) Daar moet verslag gehou word. van diagnostiese 

en verhelpingswerk. 

(15) Die uitwerking van verhelpingswerk moet nage-

gaan word.. 

Onder verhelpingsond.errig word verstaan die gee van 

korrektiewe werk met die bepaald.e d.oel om opvoedkundige 

leermoeilikhed.e te herstel. 

SAMEVATTING: 

Weens individ.uele verskille, die gebruik van swak op

voedkundige metodes van ond.errig en stremmende faktore 

binne en buite die leerling ervaar die opvoedeling op een. 

of and.er tyd. in meerd.ere of mindere mate opvoedkund.ige 

leermoeilikhede. Omd.at leermoeilikhede die verd.ere ont-

wikkeling van die opvoed.eling strem, is dit die taak van 

die opvoeder om die leermoeilikheid. uit die weg te ruim. 

Vanaf die verskyning van die gestandaardiseerd.e toets 

het daar vastigheid. in die proses van meting gekom. Die 

metingsinstrumente is vinnig ontwikkel met die gevolg dat 

verskillende aspekte van die leerproduk gemeet kon word. 

Waar die leerproduk nie bevredigend. was nie, is die deel

prosesse van die leerproses nagegaan om uit te vind wat~ 

ter d.eel uit die haak geraak het. 

Die/ • • ! • • • • • • • • • • • • • 
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Die leermoeilikhede is gediagnoseer om die oorsaak-

like faktore te bepaal, Die probleem is in sy wyere om

set met die kind as geheel as agtergrond benader. Die op

voeder moet die rigting van die opv.oeding so beplan en be-
• 

paal dat leermoeilikhede deur voorsorgmaatreels te tref 

tot die minimum beperk word. Die navorsingsresultate is 

tot bevordering van die opvoedingsproses benuttig. Die ~ · 

opvoeder het deur navorsing 'n beter begrip van die leer-

proses verkry. 

-Diagnose moet remediering altyd voorafgaan, aangesien 

die verhelpingsprogram altyd op die resultate van die di-

agnostiek gefundeer moet wees. Sodra die oorsaaklike fak• 

tore van 'n opvoedkundige leermoeilikheid bepaal is, moet 

dit korrektief herstel word. Die ontspoorde opvoedeling 

moet weer op die spoor geplaas word sodat hy hom self on

der die verstandige leiding van die opvoeder kan verwe-

senlik. 




