
Hoofstuk 3 

DIE PLBK VAN DIDAKTIEKONDERRIG IN DIE KURRIKULill~ 

VAN DIE OHDERf1YSlB:C1SOPI!l~IDDTG 

Daar is reeds in 'n vorige hoofstuk bepaal 

dat die doelstellings van 'n vak eers geformuleer 

moet word v6ordat 'n keuse t.o.v. leerstof gemaak 

kan word.l) Die Algemene I:/J:etodieksillabus van die 

J?.O.S. word in hierdie verhandeling geevalueer~ 

m. a. vv. die cl oelstellings vnn Algemene IJetod iek moet 

gefonD.uleer vrord nlvorens die evaluerin& gedoen kan 

word. - Soos vroeer aangetoon? word die ter-.Lil. Alge

mene Didaktiek bo Alge:,nene I:Ietodiek verkies. 2 ) Om. 

hierdie rede sal in hierdie hoofstuk gepoog word 

om die doelstelling:J van Didaktiekonderrig te for

muleer en dan sodoende die plek van, Didaktiekonder-

rig in die lrurrilrulwa. van die onderwysersopleiding 

te bepaal. ·voordat uitspraak oor lg. twee sake 

gegee kan word 9 moet die doelstellings van onder-

wysersopleiding eers afgebaken word. Genoemde 

do8lstellings kan dan 'n aanduidints gee van die 

veld wat gedek moet word in -die hole kurrikulum vir 

die opleidinG van onderwysers. Spesiale aandag 

sal aan die opleiding van }:'rimereskoolondervvysers 

gegee ·word met spesifieke verwysinG na Bantoe 

l. Sien Hoofstuk 2 9 p.33. 

2. Sien Hoofstuk 1 9 :p. 25. 
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:prit-nereskoolonderwysers. 

Tiie kurrikulrun vi~ onderwysersopleidli1g beweeg 

egter parallel met die kurrikulwn van die skool 

waarvoor onderwysers opgelei vvord en daar.om sal daar 

in hierdie hoofstuk ook aandag geskenk word aan die 

doelstellings van die primereskool met spesifieke 

verwysing na die Bantoe primereskool. 

As uitgangs::;mnt vir a1 1')oc;enoemde doelstel

lings geld egter die doelstellings van die opvoe

ding. Om hierdie rede sal vervolgens kortliks by 

die doelstellings van die opvoeding stilgestaan 

word. 

S oos die o:i?skrif aandui 9 is hier sprake van 

die doelstellings van die opvoeding. Tiie vraag 

ontstaan egter wat dan van c1ie doelste11ings van 

die onderwys. Tiie doelstellings van die o:pvoeding 

sluit egter.die doelstellincs van die onderwys in 

soos van der Stoep-hu1le dit stel~ 1,Sonder die on

derwys9 so toon die be~noeienisse met 'n kind in die 

huisgesin 9 vind geen opvoeding plaas nie. Sonder 

om die opvoedingsideaal in aarJ.r.a.erkinc te neem 9 is . . 

so iets soos onderwys aan kinders sinloos en selfs 

ondenkbaar 11 .l) Waterink som dit mooi soos volg op~ 
nwie onderwijst, voedt oy, en wie opvoedt, kan dat 
alleen 9 als hij oo}r onderwijst. •; 2 ) 

1. Vander Stoep & van der Stoep 9 op. cit. 9 p.26. 

2. Ylaterink 9 J, Grondslo,gen der didactiek 9 p.35. 
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nie opvoedingsdoelstellings word deur die 

lewens- en wereldbeskouing van die opvoeder bepaal 

soos Waterink di t stel ~ 11 Elke doelbevvuste opvoeding 

veronderstelt een bepaalde beschouwing over de mens. 

neze beschouwing betl~effende de mens~ heeft niet 

alleen invloed op de waarderinG van het object van 

de O];:>voeding, r:J.aar heeft ools: beslissende betekenis 

voor de doelstelling bij het opvoedend werk. Im

mers deze nensbeschouwing geeft niet alleen ant

woord op de vraag ~ 1 Hoe is de mens?' , maar ook op 

de vra2~,g ~ , Hoe bel10ort hij te zijn of te worden? 1 111 ) 

Dit sou dus geen doel dien om hier breedvoe

rig in te gaan op verskillende skryvvers se stand-

:punte oor die opvoedingsdoelstellings nie. Aan-

gesien die Christelike lewens- en wereldbeskouing 

gehandhaaf -vvord 9 is dit voldoe:nde ora net hier die 

Christelike opvoedingsdoelstellinc;s weer te gee en 

dan meer spesifiek soos deur J.C. Coetzee gefonnu

leer. 

Coetzee onderskei tussen nabysynde 9 verwyderde 

en uiteindeJ_ike opvoedingsd.oeleinc1es. 2 ) Hier volg 

dan nou 1 n opsomming van die doelstellings soos 
d eur hom gefor1tmleer ~ 3) 

l. YJaterink 9 J. Theorie der opvoedinc 9 p.28. 

2. Coetzee~ ·J. C. Inleiding tot die Alcsemene 
Teoretiese Opvoedkunde 9 p.21l. 

3 •. Ibid. 9 p.2l3- 222. 
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3.2.1 Nabysynde doelstellin!Ys --·--· -... -·--·-,.---·--·-·-· --~---- ~--· 
a) Aan:passing aan die orJ.gewinc. 

b) ])ie liggaamlike versorging 7 vorming en 

ont•,;vikkeling van die opvoedeling. 

c) ])ie geestelike versorging 7 vonning en 

ont~ikkeling van die opvoedeling. 

Cl.) ])ie sosiolo~·iese versorging 1 vorming en 

ontwikkelin.g van die opvoedeling. 

e) ])ie politiese versorging 9 vorming en 

ontvvikkeling van die o:pvoedelinc-. 

f) ])ie logiese versorging 1 vorming en ont

wikkeling van die opvoedeling. 

3.2.2 Verwyderde ~9elstellb1gs 

a) ])ie etiese versorgin& 9 vorming en ont

wikkeling van die 6pvoedeling. 

b) ])ie estetiese versorging 9 vorming en 

ontwikkeling van die opvoedeling. 

c) ])ie filosofiese versorging 7 vorming en 

ontwikkeling van die O~Glvoedeling. 

Hierdie filosofiese opvoeding moet Chris~ 

telik wees. 

3 • 2. 3 u_~t_e .. ind_e)-J}.~-~- .0:. o_~_1_~~~-~l_=h_~ng 
])ie religieuse versorging 7 vormb1g en ontwik-

keling van die o~,;Jvoedeling. Coetzee omskryf di t 

dan soos volg~ 0 ])ie vernaajJ.ste en uiteindelike doel 

van die menslil;;:e 1ewe is om God te ken wat ons ge

ska:pe het 9 il en 11 J)ie vrees van die Here is die hoog

ste doe1 van ons 1ewe en opvoeding. n 1 ) 

l. Coetzee, op. cit. 7 p.221, 222. 
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Die Jeug-Studiekormuissie van die Ned. Geref. 

Kerk som die doel van die Christelike opvoeding 

BOOS volg Op~ 

nDie doel van die christclike opvoeding en 

onde:rvvys op nasionale grondslag is die om.hooglei

ding van die kind in sy totaliteit tot 'n volle 9 

nuttige en vrugbare lewe van arbeid en diens saam. 

1net en vir die mede::ilens (in volks- en internasio

nale verbande) in die wereld? tot eer van God op 

alle lewensterrein·e en in alle lewensve:rbande. 111 ) 

Die doelstellings soos deur Coetzee omskryf? 

sowel as boeenoem.de omsk:rywing? beklemtoon die op-

voeding van die hele kind. Gunter beklemtoon dit 

OOk as hy Se dat met die O~P.VOeding veel mee:r be

oog word as net die verwe:rvving van kennis en vaa:r

digheid9 maar dat dit ook ten doel het 11 die posi

tiewe vorming van die sedelike ka:rakter en die ont~

wikkeling vcm die hele persoonlikheid van die vol
wassene-wordende. 112 ) 

Ten slotte kan die vraag ontstaan of bogenoem

de doelstellings ook vir die opvoeding van die 

:Santoe geldig is. Vir die :Santoekind geld netsoos 

vir die Blanke kind ook bogenoe:nde nabysynde? ve:r
wyderde en uiteindelike doelstellings.3) Die 

l. Jeug-Studiekolllillissie van die Ned·. Geref. Ke:rk. 
Ve:rslag9 p.357. 

2. Gunter 9 C.F.G. Aspekte van die Teoretiese Opvoed-
kunde? p.ll. 

3. Vgl. Van Zyl 9 H,J. Bantoe-Onderwys en die op
leiding van Hoofm.anne en Raadsmanne, p.lO. 

Vgl. Van der liescht? A.J.3. -:Bantoe-ondervvys 
sedert die wet O]? Dantoe-onderwys 9 1953 9 p.49. 
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opvoeding van die Bantoe beoog dus ook die opvoeding 

van die hele kind tot die eer van Godo Om hierdie 

rede word met lJogenoemde c1oelstellings volstaan as 

synde van toepassing ook op die opvoeding van die 

Ban toe. 

3. 3 D_~e o_d_.<?_~_l_s..·~-~-~-l._i_n§s_va~ __ 9i_~ ..... l?£~8re~~9-?l ]p.et 
s:Q_e s =h_al..~ ___ y_~r_vv._y}3_iE_g ___ ~~~C!..i..~ .;Q.~r:-_t()~~-:e.r.~ere sko ol 

Die doelstellings van die primereskool behoort 

baie nou aan te sluit by die doelstellings van die 

opvoeding. Twee sake wat sterk na vore gekom het 1 

nl. die invloed van die lewens- en wereldbeskouing 

en die opvoeding van die hele kind? moet ook hier 

in ag geneem word. 'n Verdere bepalende faktor 

is die posisie wat die primereslcool in. die hele op:... 

voedingstelsel belclee, m. a. w. is slcoolbywoning ver

pligtend en is die primereskool vir die meeste kin

ders die enigste $kool wat hulle sal bywoon of moet 

die ldJld uitsluitlik voorbere i word vir verdere 

studie? 

'n Feit waaroor 'n redelike mate van eenstem

migheid bestaan, is dat vvat ookal die posisie van 

die primereskool? dit moet bydra tot die algemene 

vorming van die mens tot 'n waardige lid van die 
gemeenskap. iJ6 noem LotzJ.) dit byvoorbeeld as 'n 

doelstelling van die blanke primereskool in Trans

vaal en JJra:oer2 ) en Bonser3 ) dit t.o.v. die 

1. 

2. Draper, op. cit., p.33. 

3. Bonser, F.G. The elementary school curricu
lum, p.61? 62. 86 



Amerikaanse primereskool. In ontwikkelende lande 

( 'n term wat vandag algemeen gebruik word vir on

deront;wikkelde lo.nde) is dit volgens de Jongh ook 
'n belangrike doelstelling van die ·primereskool.l) 

Nel noem dit die sosiale doel en se die volgende~ 

n Omdat die Nieblarike gemeenskap kul tureel nog nie 

op gelyke voet met die Blanke staan nie, val in die 

Nieb1anke se opvoedings.L)rograr.a. die klem nog groot

liks op die sosiale doel van die onderwys." 2·) 

Ihe l)rimereskool m.oet ook 'n bydrae lewer tot 

die opvoeding van die hele kind. S6 maak die 

d oelstelline;s, soos ::seformuleer deur die Departement 

van Bantoe-Onderwys, i..."Yl die silla!)US vir die lEJ,er 

pr:i.r.a.ere skoollrursus byvoorbeeld voorsiening vir die 

fisieoe, mao.tskaplike, verstand.elike en geestelike 

vorming en ontvviklceling van die kind. 3) Lotz het 

ook die ontwikkeling van die hele kind in gedagte 

as hy die volgende as 'n doelstelling van die pri

mereskool in Transvaal stel ~ nDie algemene vorming 

van die mens tot waardige lid van die gemeenskap en 

tot.volwaardige burger van sy land waarby in gedag

te gehou moet word sy geestelike lewe? etiese nor

me, 'n waardering vir estetiese en lrul turele waar

des, emosionele ewewig, verstandelike ontvrikkeling 

en logiese denke, gesonde 111enseverhoudings en lig

gaar.llike gesondheid, 11 en 11 die fL-mksie van die 

l. DeJongh, op. cit., p.l39. 

2. Nel 1 C.F.B. Die antropologiese agterg~ond van 
aparte skole vir Blank en Nieblank in die 
Republiek van Suid-Afrika 1 p.56. 

3o Republiek van Suid-Afrika. Dept. van Bantoe
Onderwys• Sillabus vir die Laer Primere Skool
kursus, p.iio 
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laerskool is nou veel meer die alge:t11ene vorm.ing 

van die hele kind •.• 111 ) 

In ontwiklcelende lande is die alfabetisering 

van die massas 1 n belangrike taak van die primere

skool.2) Hierdie selfde doelstelling word beter 

soos volg deur die Departe1nent van Bantoe-Onderwys 

omskryf ~ 11 Die afrigting in verstandelike vaar¢lig

hede soos lees, skryf 9 spel en reken;; 'n praktie

se kennis van die amptelike tale; 'n mate van ken

nis van die wereld verder as die oruniddellike om

gewing. n3) Coetzee het op 'n stadium9 toe baie 

blanke kin.ders die skool aan die einde van die 

primereskool verlaat het9 die volgende gese ~ 11 Dit 

moet aan die groot meerderheid van kinders al die 

direkte en spesifie1s::e skoolse onderrig en vorming 

wat hulle ooit sal ontvang 9 gee. 114 ) Hierdie doel

stelln~g is tans net so van toepassing op die 

Ban toe primereskool7 aangesien 'n groot gedeel te 

van die Bantoe skoolbevolkn~G nie verder as die 

prn·neresJs::ool gau.,n nie. Indien die primereskool 

egter net hierop sou konsentreer9 sonder inagneming 

daarvan dat _'n gedeelte van die kinders verder as 

die prim.ereskool gaan studeer 9 sou dit 'n ondiens 

aan die 1s::ind be-vvys. Daarom is dit noodsaaklik 

dat die volgende doelstelling ook vir die prirnere

skool en meer s:pesifiek vir die Bantoe-primereskool 

1. Lotz 9 loc. cit. 

2. De Jongh 9 op. cit. 9 p.l38. 

3. Republiek van·suid-Afrika 9 loc. cit. 

4. Coetzee 9 J.C. Inleiding tot die Algemene 
Praktiese Opvoedkunde 9 p. 50 •. 
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m.oet geld~ uiht moet aan 'n klein minderheid van 

die kinders die nodige voorbereiding vir die middel

bare onderwys ~ algemeen en besonder ~ gee. Di t is 

wel 'n afgeronde geheel, maar dit m.oet tog wel die 

grondbeginsels vir enigeverdere studie gee."l) 

Een van die beste maniere om die kind vir die mid

delbareskool voor te berei~ is dat hy in die :pri

mereskool moet leer hoe om te leer en dat hy dit 

moet geniet om te leer soos Collier, e.a. dit st~l~ 

11 I'ducators strive for an elementary school that is 

more concerned with develo~pint; in each :pupil a real 

zest for learning than for a specific quantity of 

learning. Teachers promote continuint; development 

of the enthusiastic, exploratory nature children 

generally have when they first enter school". 2 ) 

Huey3) en Lotz4) beklemtoon ook hierdie doelstel

ling van die pr:imereskool. Dit is byna vanself

sprekend dat, indien hierdie doelstelling reg.matige 

aandag kry, moontlik meer Bantoekinders verder as 

die primereskool sal studeer. 

Die ~primereskool moet verder 1 n · bydrae lewer 

tot die ontwikkeling en behoud van die eie kultuur. 

Waar die neiging by ontwikkelende volke bestaan om 

c1 ie Westerse lrul tuur in sy geheel te pro beer oor

neem, is dit die taak van die :pri1-nereskool om 'n 

bydrae tot lrul tuuroordrag te lewer. In werklik-

heid geld hierdie doelstelling vir alle volke soos 

l. Coetzee, loc cit. 

2. Collier, C.C. e.a. Teaching in the modern ele
mentary school, p.2l. 

3. Huey 9 J. F. Teaching );JrliD.ary children? p .18. 

4. Lotz, loc. cit. 89 



van der Mesch-t di t ook stel ~ 11 ::0ie doel van die Ban

toeskool is 9 soos by enige ander skool, om die Ban

toekind op sy weg na volwassenheid gelPidelik in 

die kultuur van die Bantoe in te lyf. ::Oi t word 

g.edoen omdat die kul tuur die eg menslike en geeste

like elemente van 'n volk verteenwoordie;. 11 l) De 

Jongh noem ook hierdie doelstellil1~; ten opsigte van 
ontvvikkelende lande. 2 ) 

Laastens is dit die doel van die primereskool 

om 1n bydrae te lewer tot die geestelike vorming en 

ontwi.kkeling van die kind. In die geval van die 

Ban toe l:Jrimereskool is di t dui.delik gestel dat die 

kind geleer moet word om hom ooreenkomstig die fu_n

dame:htele beginsels van die Christelike leer te 
gedra. 3 ) 

Uit hierdie bespreking blyk dit dat die Iileeste 

van hierdie doelstellings 9 nl. die algemene vorming 

van die kind tot waardi~e lid van die gemeenskap, 

a i.e opvoeding van die hele kind, alfabetisering en 

die geestelike vorming van die kind op Christelike 

grondslag op een of ander vvyse in die volgende doel

stellings soos deur die ::Oepartement van·:Bantoe

Onderwys vir die prhnereskool geformu1eer 9 voorkom~ 

11 (a ) F.i~_~e ..§. 

::Oie ontwikkelil1g van 'n geso~de 1iggaam.; die 

aanleer van handvaardigheid en waarnemingsvermoe en 

van waardering vir die positiewe waarde van prak-

t iese werk. 

---·---~---

l. Vander mescht, op. cit., p.345 .. 

2. ::Oe Jongh, op~ cit., p.l38 .. 

3. Republiek van Suid-Afrika. Dept. van Bantoe-
Onderwys, loc cit. 90 



11 (b) ~a§:_~~~-BJ?JiJE 
Die ontwikkeling van 'n goeie standaard van 

persoonlike gedrag en lewenshouding; 'n begrip van_ 

die gemeenskap en die plek van die indiwidu in die 

gerneenskap. 

11 ( c ) Verstandelik 

Die afrigting in verstandelike Vc:tardighede. soos 
lees, skryf 9 spel en rekeri; ·rn praktiese kennis van 

die awptelike tale; 'n mate van kE!~rlis· van· die we.:... 

reld verder as die on111iddellike omgewi.tJ.g. 

11 (d) Geestelik 

Afrigting in die beginsels en uitlewing van 
die Christelike leer. nl) 

Twee doelstellings wat moontlik nie sterk ge

noeg na vore kom nie~ is dat clie pr:ii.o.ereskool die 

kind vir verclere studie moet voorberei en die by

drae wat dit tot kultuuroordrag moet lewer. Die 

feit dat 'n kennis van die twee amptelike tale be

klemtoon word, kan voorbereidincswaarde vir verdere 

studie he. Dit kan miskien bygevoeg ·word dat die 

kind in die primereskool moet leer hoe om te leer 

en dat die leerstofaanbieding sodanig sal wees dat 

die kind dit geniet om te leer. Die priTrrereskool 

moet dus ook. as doel he die stnnulering tot stuclie. 

verder as net die primereskool. 

Die kwessie van kultuuroordrag word gedeelte

lik in die moedertaal<?nderrig behels soos op 'n 

ander Jllek gestel ~ 11 Groot nadruk moet egter nog op 

die huistaal gele word en die beginsel van moeder-

l. Republiek van Suid-Afrikao Dept. van Bantoe
Onerv~JS~ loc. cit. 
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taalonderwys moet ook hier uitgevoer word sodat die 

leerling sy eie taal o:p 'n beskaafde'wyse kan ge

bruik vir sy behoeftes in 1n beskaafde sau1elewing."l) 

])ie :pri..-rnereskool behoort 'n doelbewuste bydrae, tot 

die aankweek van 1 n liefde vir die eie 9 te lewer. 

Op hierdie wyse kan lrultuuroordrag bevorder word en 

nasietrots ontwikkel~ 

Ten slotte kan net die o:pmerking gemaak word 

dat dit moontlik binne afsienbare tyd nodig sal 

wees om die doelstellings van die ·Bantoe primere

skoo~ soos dit tans daar ui tsien1 te hersien en aan 

te :pas by die nuwe omstandighede en posisie van 

die primereskool in die hele opvoedingstelsel. 

3.4.1 Inleiding 

In die bespreking van doelstellings is tot dus

ver van sekere basiese riglyne gebruik gemaak. 

Eerstens speel die lewens~ en wereldbeskouing 'n 

belangrike rol. Verder het die opvoeding van die 

hele kind ter sprake gekom en t. o.v. onderv.,rysers

o:pleiding se van Wyk ndat die hele onderwyser ge

volglik o:pgevoed moet wees as hy die hele kind moet 

opvoed 11
1 en verder 11 Net 

laer- en die middelbare 

o:pleiding die o:pvoeding 

soos in die geva1 van die 

onder~JS 1 beoog onde~~sers-
. 2) 

van die hele student. 11 

~----------------·~----

1. Republiek van Suid-Afrika~ ])ept. van Bantoe~ 
Onderwys. Sillabus vir die Hoer Primere 
Skoolkursus. (Hersien 1967) 1 p.l. 

2. Van Wyk 1 A.H. du Preez. ])ie doelstelling 
met onderwysersopleiding en die beliggaming 
daarvan in spesifieke opleidingsprogramme 1 p.5. 
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Draper gaan van die s-tandpunt uit dat dit·mak

liker is om doelstellings te formuleer indien di t 
. J ) 

onde·r seker hoofde G'egroe:peer .word. - Tot dusver 

is van hierdie beginsel gebruik gemaak en ook hier 

sal dit toegepas word. Die probleem is egter wat

ter indeling om te gebruil~:. Human bied die volgen

de moontlike oplossingg 11 In 'n studie oor opleidings

kursusse vir onderv~Jsers van 'n bepaalde rigting kan 

daar waarskynlik me.er helderheid oor sekere aspekte 

van sodanige opleiding verkry word deur hulle te 

. st~l teenoor die taak van daardie onderwysers. n 2 ) 

Die moontlikheid bes-taan dus om die onderwyser se 

taak in sy verskillende fasette te ontleed en dan 

die doelstellings daarvolgens te groepeer. Die 

inhoudstruktuur van onderwysersopleidingskursusse 

verteenwoordig meestal hierdie taakontleding van 

die ondervqser. Hierdie inhoudstruktuur kan dan 'n 

aanduiding gee van die groepering van doelstellings. 

Om van die Jlraktyk na die doelstellings te gaan? 

is egter verkeerd? want die inhoud van 1n ople.i

dingslrursus is 'n direlrte uitvloeisel van die doel

stellings met so 'n lrursus. Die rede waarom die 

inhoudstrw~tuur tog as leidraad vir die formulering 

van doelstellings gebruik gaan word? is omdat die 

bestaande doelstellings so uiteenlopend is dat 'n 

mens moeilik 'n groepering kan maak. 

Voordat nou oor 'n bepaalde indeling beslis 

kan word? sal kortliks aan die aspekte van onder-

1. Draper 7 op. cit., p.210. 

2. Hmnan, A.Z. Aspekte van opleidingskursusse 
in Transvaal vir Blanke onderwysers in 
handelsvakke, p.69. 
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wyserso:pleiding aandag geskenk word. Die Neder

landse :prjinere onderwysersople id ing maak voorsiening 

vir die :pedagogies-:psigologiese vorming 9 die didak

tiese vormin& die praktiese vorming en die knltu

rele en maatskaplike vorming van die student. 1 ) · 

· J)e Lange noem weer die volgende aspekte van die 

moontlike inhoudstruktuur van ondervvysersopleiding: 

die beroepste oretiese 9 beroepEJpraktiese 9 leerin

houdelike en lJersoo~lik orienterende aspekte. 2 ) 

Koen3) en van Wyk4) verdeel dit in akademiese en 

J?rofessionele opleiding 9 terwyl Marais5) by hierdie 

twee aspekte nog die :praktiese opleiding ook noem. 

Nel verwys ook na die praktiese vorming van die as

pirant onderwyser. 6 ) Bingle noem die volgende spe

sifieke eise vir onderwyserso:pleidingg 11 \Vetenska:p

like kennis van die skoolvakke; wetenskaplike ken

nis van die 0l)Voedkm1de~ professionele kennis (m 

vorm.ing. n 7 ) Coetzee verwys na die akademiese vor

ming van die student en sy profe?sionele o:pvoeding 

1. Kleywegt 9 C. De vernieuwing van de onderwij
zersopleiding9 :p.l44. 

3. Koen 9 A.J. Die opleiding van onder~~sers vir 
middelbare skole 9 :p~2lO. 

4. Van Wyk 9 A.H. du Preez. Bespreking van sekere 
aspekte van onderv~Jsersopleiding en gedifferen
sieerde middelbare onc1erwys 9 p.2 9 3. 

5o Marais, op. cit. 9 p.214. 

6. Nel 9 B.F. Die psigologiese vorming van die 
aspirant onderwyser 9 p.21. 

7. Bingle 9 H.J.J. Onderwysontwikkeling in Suid
Afrika gedurende ·die afgelo:pe dekade 9 ~p. 22 9 23. 
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vir binneskoolse sovvel as buiteskoolse werksaain
hede •1 ) 

Ten einde nader aan 'n beslissing vir 'n moont

like groe:pering van doelstellings te kom 1 kan kort

liks aandag geskenk word aan enkele groeperings van 

doelstellings vir ondervrysersopleiding. Van \.'fyk 

onderskei tussen algemene en besondere doelstellings. 

Die besondere doe1stellings ontleed. hy dan in ver

s-J:iandelike1 liggaamlike, estetiese 1 religieuse en 

morele vorming1 sosiale 9 emosionele 1 professionele 

vorming en die vorming van die onderwYser as per

soon. 2 ) Lotz onderskei tussen f1..mksionele en op
voedkundige dqelsteJ_lings. 3) 

Dit wil voorkom asof die volgende groepering 

van doelst.ellings alle aspelcce van die o:pleiding 

insluit~ funksionele 9 akademiese 9 professionele 

en :persoonlikheidsvormende doelstellings. Die 

doelstellings van onderwyserso:pleiding.sal vervol

gens onder hierdie hoofde bespreek word. 

3. 4. 2 _Fm'lksionele doelstellings 

Lotz oltlskryf die funksionele doelstelling met 

onderwysersopleid.ing soos volg~ "'n Onderwysdepar

tement lei ondervvysers op om uitvoerinc te kan gee 

aan sy :primere verantwoorc1elikheid 1 naam.lik om 

1. Coetzee 9 J.C. Inleiding tot die Algemene 
J?raktiese Opvoedlrunde 1 p. 79. 

2o Van Wyk 9 A.H. du J?reez. Die doelstelling me·b 
onderwysersopleiding en die beliggaming daar
van in spesifieke opleidingsgrograrm:ne 9 p~5 9 
6? 7. 
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onderwys vir die kinders binne 'n bepaalde gebied 

te voorsien. In die verband is hy verantwoordel.ik 
dat 

11 (a) daar vol.doende getaJ_le goed opgeleide on

derwysers beskikbaar sal. wees en 

11 (b) dat die opleidine van die onderwysers so

danig sal wees dat hulle die algemene 

en spesifieke doelstellings wat met· die 

onderwys beoog word? sal kan verwesen

lik en die aanvaarde onderwysbeleid sal 

kan ui tvoer. 111 ) 

McGlothlin noem as die doelstellings van pro

fessionele opleiding die voorsiening van 1n vol

doende aantal en behoorlik opgeleide persone vir 

'n bepaalde beroep. 2 ) Dit kan egter ook gekl.assi

fiseer word as 'n funksionele doelstel.ling in die 

geval van onderwysersopleiding. 

Die twee kerngedagtes van die funksionele doel

stelling is dat genoeg onderwysers opgelei sal word 

om in die behoeftes te voorsien en tweedens moet 

die kwaliteit van die opleiding sodanig wees dat 

hull.e in staat sal wees rnn by te dra tot die ver

wesenliking van die doelstellings van die opvoeding. 

3. 4., 3 D.()el_13tell~gs_~. o. v. akadf3_mief?~e vorming 
Die akade::.:.1iese sy van onderwysersopleiding 

lrom ooreen met wat De Lange die 0 leerinhoudelike 

aspek 11 noem en omskryf as 11 n studie van 'n vak

wetenskap (pe) wat in die vorm van skoolvak (ke) 

1. L6tz~ loo. cit. 
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die onmiddellike inhoud van die onderwys is4"l) 

Coetzee omskryf hierdie doelstelling soos volg~ 

11 Elke onderwyser moet min of meer grondig in kennis 

en wetenskalJ onderle wees. n 2 ) Verder gee Bingle 

die volgende omslcrywing hiervan ~ 

11
1.'Tetenskaplike kennis van die skoolvakke ~ Bier

onder word vers·baan die volledige opset van die vak 

waarvoor die onderwyser opgelei word~ die doel, 

die inhoud, die met ode e:n organisasie van daardie 

vak soos dit inskakel in die hele ensiklopedie van 

die wetenska:p. :Oit gaan nie in hierdie OlJSig oor 

wat die onderwyser van die vak op skool nodig het 
nie, maar oor wat die vak self is. u3) :Oi t is dus 

duidelik dat vakafrigting geensins die doel moet 

wees nie, maar dat die onderwyser meer moet weet as 

wat hy op skool nodig sal kry. 

Samevattend kan dan gese word dat met die aka
demiese.vorming van die student beoog word dat hy 

die skoolvakke vvat hy moet onderrig in hulle vol

ledige m1vang as wetenskappe sal bestudeer, m.a.w. 

dat hierdie studie verder sal gaan as net dit wat 

hy in die skool nodig sal kry. 

3. 4 .. 4- :Ooelste:J:_@gs t. o. v. l:rof·es_§__:tQ._nele vorr£J}g 
Coetzee praat van die tegnies professionele 

opleiding van die onderwyser en sluit dan daaron

der in die akademiese vormii1g en professionele 

1. :Oe Lange~ loc. cit .. 

2. Coetzee ,-. J. C. Inleiding tot die Algew.ene 
Praktiese Opvoedkunde, p.79, 80. 

3. Bingle, op. cit., p.22. 
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vorming vir binne- en bui teskoolse werk. 1 ) Die 

akademiese vorming is egter reeds onder 1n afson:.,; 

derlike hoof behandel. Ten opsigte van die profes- , 

sionele vorming vir binneslroolse werk word daar 

tussen teorie en praktyk onderskei. 2 ). De Lange 

maak ook die onderskeid tussen teorie en praktyk9 

maar as afsonderlike asr)ekte van die inhoudstruk

tuur van onderwysersopleiding en nie onder die hoof 

11 professionele vorilling11 nie. 

volg~ 

Hy omskryf dit soos 

11 (a) Die beroepste::?_E_~~---~~:;yek naamlik peda

gogiekstudie as die hoofinhoud van sy 

opleiding. 

n (b) Die ber_?_e_py_P._:r'_a]~:~.i~~e __ ~?P~ naat-nlik vak

metodieke9 tale en bepaalde vaardigheids

vakke as we~ vir die in-die-pralrtyk stel 

van teoretiese insigte in die onderwys

handeling. 11 3) 

Sowel Lotz4-) as van Wyk5 ) maak in die profes

sionele vorming voorsiening vir die teoretiese en 

.praktiese aspekte van die vormin.g. 

Die teoretiese sy van die professionele vorm

ing behels 'n studie van.die Pedagogiek met inslui

ting van al sy deeldissiplines. Van der Stoe~GJ se 

l• Coetzee 9 op. cit. 9 p.79 9 80. 

2. Ibid. 9 p~So. 

3. De Lange 9 loc cit. 

5. Van Wyk 9 A.H. du Preez. Die doelstelling met 
onderwysersopleiding en die beliggaming daar
van in spesifieke opleidingsprogra:tmne 9 p. 7. 
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omskrywing van professionele opleiding kom in hoof

saak met hierdie teoretiese aspek ooreen. Hy vra 

die volgende vraag~ nOP grond waarvan aanvaar die 

onderwyser sy taak dan as :pedagoog-didal;:tikus?n en 

gee dan o.a. die volgende antwoord~ 

11 0p grond van sy :professionele opleiding 9 in 

die loop waarvan hy 'n studie sal moet maak van die 

:pedagogiek in al sy vertakld..nge ~ van die kind 9 die 

leerverskynsel 9 die didaktiese opset van die skool 

waarin hierdie verskynsel hom o:p formele vlak vol

trek? die leerstof as formele vorm van lewenswerk

likheid en die didaktiese beginsels waarvolgens sy 
ontwer:pe struktuur kan kry. n1 ) 

Die :praktiese sy van die :professionele vorming 

sluit in 1n studie van die vakmetodieke en sekere 

vaardighede soos bordwerk 9 skrif 9 sang 9 a:pparaat

werk9 musiek 9 ens. en ook praktiese onderwys. 2 ) 

Laastens 1noet net weer vervvys word na 'n as:pek 

wa t reeds genoem is 9 nl. die onderwyser se voorbe

reiding vir bui teskoolse bedry•Nighede. Coetzee · 

omskryf dit soos volg~ 11 Die aanstaande onderwyser 

moet ingelei word in die beeinsels en metodes van 

alle bui teskoolse lJedrywighede 9 soos sport en ont

s:panning9 drama en lruns 9 vereniginge en kiubs. u 3 ) 

Samevattend kan gestel word dat die profes

sionele vorming van die student die teoretiese en 

---·----··----·---··--

l. ·Vander Stoep 9 O.A. Die aandeel van die onder-. 
wyser aan die didaktiese situasie 9 :p.299. 

2. Van '!!yk 9 loc. cit. 

3. Coetzee, loc~ cit. 
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praktiese vorming vir binneskoolse werk en ook die 

voorbereiding vir buiteskoolse bedrywighede beoog~ 

Tiie teoretiese vorming vereis dat die student 'n 

deeglike kennis van die Pedagogiek in al sy vertak

kinge sal opdoeno Verder vereis die praktiese 

vorming dat die student 'n deeglike kennis van die 

vakn1etodieke en die vaardigheidsvakke soos bordwerk 9 

skrif, sang, apparaatwerk 9 musiek, ens. sal opdoen 

en dat hy geleentheid gebied sal word om praktiese 

onderwsrservaring op te doen d."m.v. praktiese onder

wys• Laastens vereis die professionele vorming 'n 

deeglike kennis van die beginsels en r"1etodes van 

buiteskoolse bedrywigh~de. 

3. 4. 5 ])oelstelling~lJ. Oo \C~_.J?_~rsoonlikheidsvorming 

])it is baie lJelangrik c1at; die onderwyser se 

persoonlikheid lanGs sekere lyne sal ontwikkel soos 

Coetzee die belangrikheid daarvan beklemtoon as hy 

11Tiie hoogste waarde van 'n onderwyser le nie 

in die gereelde. 9 pligsgetroue en minutieuse uit

voering van sy daelikse werk nie, maar wel in sy 

vermoe om die ls:inders te lei en te ins::;dreer deur 

die mag van sy eie persoonlikheid. Tiie persoon

likheid het meer waarde as 'n ensiklopediese ken-

nis en rn verfynde te[!,T.J.iek. Ook aan hierdie ele-

1:a.ent in sy eie toerusting vir sy lewenstaak moet 

daar deur die onderwyser voortdurend ernstige aan-

d a ill) ag csegee wor • 

Samevattenc1 omskryf hy dan die persoonlikheic1 van 

die onderwyser as 11 die eenheid van objektiewe en 
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subjektiewe - wat hy is en wat hy skyn te wees. n1 ). 

Coetzee 9
2 ) Lotz3) en van Wyk4 ) toon almal aan 

dat daar 1 n noue verband tussen die onderwyser se 

lewens- en wereldbeskouing en sy llersoonlikheid 

bestaan. Die onderwys~r se daaglikse taakvervul

ling word grootliks deur sy lewens- en wereldbe

skouing be:paal en daar.om is dit so noodsaaklik dat 

hy 'n ·vaste lewens- en wereldbeskouing sal verwerf 

voordat hy hom in die onderwys waag. 

Coetzee sluit die volgende vier aspekte onder 

:persoonlikheidsvorming in~ fisieke, geestelike 9 
sosiale en sedelike. 5 ) VanWyk noem sekere spesi

fieke doelstell~~gs van onderwysersopleiding waar

van die volgende myns insiens net sowel onder die 

doelstellings vir :persoonlikheidsvorming ingesluit 

kan word~ liggaamlike O}Noeding, estetiese vor

ming9 religieuse en morele vorTning·, sosiale vorming 
. l . . 6) en emoslone e vorwlllg. 

Samevattend kom die pers'oonlikheidsvor111ende 

doelstellings daaro:p neer dat die onderwyser 1n 

ewewigtige Christelike lewens- en wereldbeskouing 

l. Coetzee 9 op. cit. 9 p.75. 

2. Ibid. 9 p. 74. 

3 • Lot z 9 o:p. cit. 9 :p. 3 8. 

4. Van Yvyk 9 A.H. d-q. Preez. Die doelstelling ·met 
onderwysersopleiding en die beliggruning daar
van in spesifieke opleidingsprogrrumne 9 p.7. 

5 • Co e t z e e 9 op. cit • 9 p. 7 5. 

6. Van ·wyk.; op. cit. 9 p. 59 6. 
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sal ontvvikkel en dat hy ook fisieke, estetiese 7 re

ligieuse 9 morele, sosiale en emosionele vorming en 

ontwikkeling sal ondergaano 

3. 5 D~e __ d.~E:)_=!-_!?ye}li~gs _'!._all.. die. OJlleic1ing van Ban toe 

;primere sko 91 ond erv.ry sers 

3. 5 .l l_nJe id ing 
Soos reeds aangedui in die &eval van die doel

stellings van die opvoeding, geld die doelstellings 

vir die opvoeding van die Blanlre ook vir die Ban

toe.1) By die doelstellings van die Bantoe primere

skool is bevind dat sekere aanpassings of klemver
skuiwings t.o.vo die doelstellings vir die Blanke 

prim.ereskool nodig is .sonder da·IJ die vverklike gees 

van die doelstellings verandero 2 ) 

Yvanneer nou die doelstellings van die oplei

ding van Bantoe ~priinereskoolonderwysers nagegaan 

word 7 is die uitgangspunt dat dit basies dieselfde 

sal wees as vir die opleiding van Blanke onderwy

sers. Sekere aanpassinss of klemverskuivvings mag 

egter nodig wees. 

3~5.2 Funksionele doel~~el=!-2~~gs 

Die funksionele doelstellings, nl. da·IJ genoeg 

ondervvysers opgelei sal word om in die behoeftes 

te voorsien en dat die kwaliteit van die opleiding 

sodanig sal wees dat hulle in staat sal wees om by 

te dra tot die verwesenliking van die doelstellings 

van die opvoeding, geld ook net so vir die opleiding 

van Bantoe prim.ereskoolondervvysers~ 

l. S ien 3. 2 ~ 3 i p ~ 8 4 ·~ 
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3. 5.3 Doe1ste11ings t. o.v. akademiese vorming 

Die doe1stelling&- t. o. v. akademiese vorming 

kom kortliks op die vo1gende neer~ dat die student 

die skoo1vakke wat hy moet onderrig in hul1e vo1-

ledige omvang as vvetenskappe sal bestudeer 9 m.a.w. 

dat hierdie studie verder sal gaan as net dit wat 

hy in die s1cool nodig sal kry. By die opleiding 

van Bantoe pr~nereskoolonderwysers ontstaan hier 'n 

prob1eem omdat die toelatingsvereiste tot die kur

sus Slegs Juniorsertifikaat is en die kursus net 

twee jaar duur. Vanwee hulle beperkte akademiese 

agtergrond is dit nie moontlik om die skoolvakke 

in hulle volledige omvang as wetenskappe te bestu
deer nie. 

In 1 n poging om te :probeer vasste1 wat die 

Departement van Bantoe-Onderwys se doe1stellings 

met die opleiding van primereskoolonderwysers is? 

kon net' een geformuleerde doelstel1ing opgespoor 

word, n1. wf'.~..s gevolg van die beperkte akademiese en 

a1gemene agtergrond van leerlinge wat to-t; die on

derwyserskursusse toetree, sal die oogmerk in die 

geval van ellce kursus v,rees om studente s1egs af 

te rig vir die werk vmt hulle sal doen in die tipe 

skool waarvoor hulle opge1ei word. 111
) In die vol

gende aanbeveling van die E ise1en-kommissie? oor 

die hersiening van opleidingskursusse vir onder

wysers, kom min of meer diese1fde gedagte na vore ~ 

11 Par·. 971 a. Teachers should be trained speci

fically to teach in a particular type of school5 

1., Unie van Suid-Afrika. Dept,. van Naturel1esake. 
Leerp1an vir die laer primere onderwyserskursus ?. 
p.5. 
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;;b. the particular requirements of teaching in 

each type of school in respect of academic knowledge, 

practical subjects, pedagogy and the social problems 

of pupils should receive due attention in each tea

cher's course. 11 l) 

Dit is myns insiens egter te beperk om die 

student slegs vir die werk wat hy moet doen, af te 

rig. Aan die anderkant is dit ·weer nie moontlik 

om die skoolvakke in hulle volledige omvang as we

tenskappe te bestudeer nie. Die enigste oplossing 

is om 'n middeweg te probeer vind totdat die toe

latingsvereiste ook ten minste matrikulasie is. 

Die akademiese doelstelling kan dan soos volg 

saamgevat word~ dat die student die skoolvakke wat 

hy moet onderrig, sal bestudeer tot op die hoogste 

vlak waartoe hy in·twee jaar in staat is. 

3o5.4 Doel?tellings t.oov. professionele vorping 

:By oorweging van hierdie doelstellings soos 

reeds.vir :Blanke onderwysersopleiding geformuleer, 

moet die volgende stellings van Nel duidelik in ge

dagte gehou word~ nGebrek aan toerusting en hulp

middels in die vvydste sin van die woord stel die 

onderwyser as verpersoonliking van die kultuureise 

nog meer in die brandpunt van die onderwyspro~rffin 

as in die gevai van beter toegeruste skole 9
112 en 

11 Die taak rus nou op die onderwyseropvoeder om in 

die skool met sy 'Westerse en :Bantoetradisievreemde 

leerverpligtint?:e en ::Santoekultuurvreemde leerstof

inhoude deur metode van aanbieding 'n pedagogiese 

l. Union of South Africa. Report of the commis
sion on Native education 1949 - 1951, p.l52. 

2. Nel 9 C.F.B. Die pedagogiese onderbou van afson
derlike onderwys vir die ::Santoekind, p.l77. 
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a.tmosf'eer van menslikheid as geborg~mheid te skep. 11 l) 

Die eise wat dus aan die onderwyser se professio

nele l)ekwaamheid gestel word 9 is byna bomenslik. 

Die probleem le veral "by die teoretiese vorming van 

die student wat 'n deeglike kennis van die Pedagogiek 

in al sy vertalds::inge vereis 9 veral as die volgende 

in ag geneem word~ 11 In 'n kul tureel-laerstaande en 

intellektueel-In.inderontwikkelde gemeenskap soos die 

nie-blanke volksgroeJJ 9 f'unl-csioneer die denke hoof'
saaklik in die konkreet-aanskoulil-ce bewussynslae. 112 ) 

Die vraag ontstaan of dit vir 'n student9 wat net 

Juniorsertifikaat geslaag het 9 en wie se denke hoof'

saaklik in die konkreetaanskoulike bewussynslae 

funksioneer 9 moontlik is om 'n deeglike kennis van 

die Pedagogiek in aJ_ sy vertakkinge op te d oen. 

Di t sou nie 'n oplossing wees om Pedagoc;iekstudie 

heeltemal uit te skakel nie 9 maar eerder om by die 

samestellLDg van sillabusse vir die deeldissiplines 

van die Pedagogiek hierdie f'eit in gedagte te hou. 

Ook by die onderrig van hierdie vakke sal die dosent 

hiermee rekening moet hou soc1at die leerstof nie 

sonder betekenis vir die student sal wees nieo 

Samevattend kan die ~professionele doelstellings 

vir die opleidi.ng van ::Santoe primereskoolonderwy

sers soos vol~ gestel word~ Die professionele vor

ming van die student vere~s dat hy 'n teoretiese en 

praktiese kennis van binneskoolse werk sal besit en 

ook voorberei sal word vir buiteskoolse bedrywig

hede. Die teoretiese vorming vereis dat die student 

lo Nel 9 op. cit., p.l84. 

2o Nel, C.F.::S. Die antropologiese agtergrond van 
aparte skole·vir :Blank en Nieblank in die 
Republiek van Suid-Afrika, pol40. 
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'n funksionele kennis van die Pedagogiek in al sy 

vertakkinge sal opdoen. Verder vereis die prak-

tiese von:ning dat die student 1 n deeglike kennis 

van die vak.n1etodieke en die vaardigheidsvakl-re soos 

bordwerk, skrif 9 sang, apparaatwerk, ens. sal op

doen en dat hy geleentheid gebied sal word om prak

tiese onderwyservaring o:9 te doen d.m.v. :pral{tiese 

onderwys. r,aastens vereis die professionele vor

ming 'n deeglike kennis van die beginsels en meta

des van buiteskoolse bedrywighede. 

3 • 5. 5 D ?_E!.._l_I3~g_e 1_!_~1gs _:t?-.o ~.Y..~~J;)_e_:r_?_S?_Q_n_=!:_,i~l?:_~-~-~-S...Y_o_rmipg: 
Hierdie doelstellings is vir beide die Blanke 

en die Bantoe dieselfde, nl. dat die onderwyser 'n 

ewewigtige Christelike lewens- en wereldbeskouing 

sal ontvvikkel eri dat hy ook fisieke 9 estetiese 9 re

ligieuse, morele 9 sosiale en emosionele von.nli1g en 

ontwikkeling sal ondergaan. 

3. 6 Die do~lste=h_J.:_~pgs en_ :plek _y.§t~ pidaktiekonder

rig li1 die kurrikulmn van die onderwysers

_o:p~eiding 

'n Ontleding van die doelstellings van onder~ 

wyserso:pleiding behoort 'n aanduiding te gee van 

die plek wat Didaktiekonderrig in die kurrikulum 

beklee. By die :professionele doelstellli1gs word 

daar na die teoretiese vorming van die student 

verwys. Hierdie teoretiese vor:t.tling vereis · 1n 

deeglike kennis van die Pedagoeiek in al sy ver

takkinge. Didaktiek is een van die deeldissi:pli

nes van die Pedagogiek en daarom word hier o.a. 

ook na die Didaktiek verwys as Claar sprake van die 

teoretiese vorming is. Aarts stem hiermee saam 

as hy se ~ nDe didactiek is een zeer belangrijk 
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deel van de theoretische studie van de onderwij
zer,u1) 

Hierdie studie van die Didaktiek is nodig so

dat die onderwyser insl.g kan verwerf om sy taak as 

pedagoog-didaktikus te kan begryp. Die onderwyser 

moet dus rekenskap kan gee van wat hy doen 9 waarom 

hy di-t; doen en hoe hy dit doen. Hierdie drie vrae 

vorr.a. die kernvrae waarmee die onderwyser as didaJ~

tll~us hom besig hou. Van der Stoep-hulle som dan 

hierdie drie vrae soos volg op~ 

nUit die waarom-vraag 1s:om die didakt.ies-teore

tiese besinning wat lig kan vverp op die didaktiese 

bedryf~ Die wat-vraag loop uiteindelik uit op 'n 

besinning ten opsigte van die leerinhoude as een 

van die kernr.a.omente van die didaktiese situasie in 

die skool. Ten slotte dui die hoe-vraag op 'n me-

todologiese besinning ten opsigte van die beskik

baar- en bere idstelling van hierd ie keninhoude. n 2 ) 

Hieruit is dit duidelik dat die Didaktiese vorming 

van die onderwyser meer inhou as net om hom van se

kere tegnieke of resepte te voorsien. 

Die Didaktiekonderrig moet egter steeds geskied 

met inagneming daarvan dat dit 'n deeldissipline van 

die Pedagogiek is. Hy moet dus sy Didaktiek ken 9 

maar dit steeds sien in s~ehang met die omvatten-

der pedagogiese uitsprake. Indien dit nie die 

gevaJ_ is nie 9 weet hy nie 11 Wat hy doen en waaraan 

----·--"---------·-·---

1. Aarts 1 Jos. Belmop·t; leerboek der Algemene 
Didactiek voor de tweede leerkring 1 p.6. 

2. Van der Stoep, F. & van der Stoep, O.A. 
Didaktiese Orientasie 9 p.l25. 
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hy hom waag as hy gaan ondervvys gee nie. Hy kan 

hom ook nooit werklik verantwoord vir 'n bepaalde 

struktuur wat hy opgebou het nie~ en hy kan nie an

ders as om hom deur sy goeie of slegte intuisie te 

laat lei in die situasies wat hy skep nie.nl) 

Didaktiekonderrig is dus1 soos uit bostaande 

blyk
9 
'n baie belangrike deel van die onderwyser se 

professionele vorming. 

Noudat die :plek van Didaktiekonderrig in die 

kurrikulum van die onderwysersopleiding be:paal is 1 

kan die doelstellings van.Didaktiekonderrig gefor

muleer word. 

Soos aangetoon, is die Didaktiek 'n deeldis-

. sipline van die. :2edagogiek. ])ie eerste algemene 

doelstelling van ])idaktiekonderrig is dan dat die 

student 'n funksionele 2 ) kennis van en insig in die 

])idaktiek in samehang met die Pedagogiek moet ver

werf. Nou aansluitend hierby geld die volgende 

doelstelling soos gestel in die sillabus vir ])idak

tiese Pedagogiek van die Transvaalse Onderwysqepar

tement~ nOm die student insig in die onderwys as 

een van die wee van die o:pvoeding te laat verwerf. 11 3) 

Soos reeds aangetoon 9 is die ])idaktiek 'n nor

matiewe wetenska:p 9 m.a.w. dit tree keurend op on

der invloed van sekere insigte met die lewens- en 

Wereldbeskouing as uitgEmgS~Qunt. 

1. Vander Stoep & van der Stoep 9 op. cit. 9 :p.35. 

2 • v gl.. 3 • 5. 4 9 p. 1 0 4. 

3. Bylae C9 p.218ft 108 



As 'n verdere Algemene doelstelling kan dus 

gestel word dat Didaktiekonderrj_g 1 n bydrae moet 

lewer om die student insig te laat vervverf in op

voedende onderVITIJS gebaseer op die Christelike le

wens- en vvereldbeskouing. 

Ten opsigte van die besondere doelstellings 

van Didaktiekonderrig geld die volgende~ Soos 
reeds gestel, is die drie kernvrae waarmee die on

derwyser as didaktikus hom besig hou? da·t hy reken.....: 

skap moet km~ gee van wat hy doen, waarom hy dit 

doen en hoe hy dit doen. Hierdie drie vrae kan 

as basis dien vir die formulering van die beson

dere doelstellings van Didaktiekonderriga 

Eerstens moet Didaktiekonderrig die student 

in staat stel om 'n antwoord op die ,1Wat-vraagn te 

gee, m.a.w. hy moet hierdeur in staat gestel word 

om te weet waarom sekere leerinhoude onderrig be

hoort te word en ander nie. 

Tweedens moet Didaktiekonderrig die student 

in staat stel om 1 n antwoord op die 0 waarom-vraag 11 

te gee? m.a.w. dat hy sal weet waarom sekere op

voedkundige -gegewens in die praktyk van die opvoed

ing aangewend kan en moet word.l) Dit is dus nie 

moontlik om op hierdie 11 Waarom-vraag;; te antwoord 

sonder 'n deeglike insig in die Didaktiek nie. 

Derdens moet Didaktiekonderrig die student in· 

staat stel om op die 11 hoe-vraag11 te antwoord 1 m.a.w. 

dat hy in staat sal wees om te beslis hoe hy die 

--~---~~----·------

1. Coetzee 7 J.C. Inleiding tot Algemene Praktiese 
Opvoedkunde, pG21. 109 



kennis, kundighede en vaardighede gaan oordra. In 

srunehang met die vorige doelstelling is dit duidelik 

dat die vermoe om te weet hoe om die leerstof.oor te 

dra, sonder insig in waarom dit so gedoen moet; word, 

kan lei tot resepagtige onderrig. Daarom is di-t 

nodig dat die aspirant-onderwyser sal besef dat dit 

in die onderwyssituasie van hom verwag sal word om 

o orspronklik te dink en d.m. v. insig sekere OJ? los~ 

sings te vind. 

Uit bostaande alge1nene ·en besondere d.oelstel

lings kom een aspek van Didaktiekonderrig sterk na 

vore 9 nl. dat dit moeilik kan lei tot die oorbeklem-

toning van die een of ander faset., Eerstens word 

die Didaktiek as wetensl{ap nie oorbeklemtoon nie, 

want dit word in sa111ehang met die Pedagogiek waar

van dit 'n deeldissipline is, behandel. Vervol

gens kry die nwat-, waaro:m.- en hoe-vrae 11 volle aan

dag sonder oorbekle:rntoning van die een ten koste 

van die ander. S6 kan 'n oorbeklemtoning van die 

11 waarom-vraag11 byvoorbeeld lei tot oormatige teo

retisering ten l{oste van die :p~aktyk (die 11 hoe 11 ) en 

andersom kan dit weer lei tot 'n vertegnisering van 

die onderwys. 

Sarnevattend is die doelstellings van Didaktiek

onderrig die volgende~ 

Algemene doelstell~_gs 

1) Om die student 'n fu...11.ksionele kennis van en insig 

in die Didaktiek in samehang met die Pedagogiek 

te laat verwerf. 

2) Om die student insig te laat verwerf in opvoe

dende onderwys gebaseer op 'n Christelike le

wens- en wereldbeskouing. 
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Besondere ~e.l~tellings 

1) Om die student in staat te stel om te weet waar

om sekere leerinhoude onderrig behoort te word 

en ander nie. 

2) Om die student in staat te stel om te weet waar

om sekere opvoedkundige gegewens in die praktyk 

van die opvoeding aangewend kan en moet word. 

3) Om die student in staat te stel om te kan beslis 

hoe run die leerinhoude oor te dra. 

lll 




