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HOOFSTUK 5 

SPESIALE DIENSTE AAN SKOI'E VIR SWAKSIENDES IN DIE R.S.A. 
EN ENKELE OORSESE r,ANDE J!:'fET SP~SIALE VERVVYSING HA DIE 
"BEROEPSPLA SING VAN SWAKSIENJ)ES 

5 .l INLEIDING 

In -Jie moti vering vir- segregasie· van swaksi.ende leer== 
linge in afsonderlike $kole is dit genoem dat die spesiale 
dienste wat aan so 'n onderwysorganisasie verbonde is, van 
die belangrikste argumente ten gunste van die bestaan van 
sodanige skole is. Deur middel van hierdie spesiale dienste 
kan daar vir die besondere opvoedkundige en onderwysbehoeftes 
van die swaksiende leerlinge voorsiening gemaak word. Hier= 
die besondere dienste is ontwerp en beplan met die uitsluit= 
like eise wat die swaksiende aan die onderw;;,rs stel, in 
gedagte. Weens die besondere aard en omvang daarvan kan 
di t _ nie aan 'n gewone_ skool ge skep en in stand gehou word nie 
omdat aan die gewone skool daar slegs enkele swaksiende 
leerlinge verbonde sou wees. 

In die _onderhawige hoofstuk sal daar breedvoerig op 
hierdie besondere dienste wat vir die swaksiende aan,'n 
afsonderlike skool geskep word, uitgewei word, te wete die 
psigologiese en voorligtingsdienste, ortodidaktiese programme, 
mediese en paramediese dienste, oudio-visuele dienste, 
biblioteekdienste en grootskrifdrukkery. 

Daar sal in besonder gelet word op die rol wat die 
voorligtingsdiens in die skole vir. swaksiendes in die R. S.A. 

speel in verband met die aangeleentheid van beroepsplasing, 
beroepsvoorligting, beroepsori~ntering, nasorg en herplasing 
van swaksiende skoolverlaters. · 

Aansluitend by die diens wat die voorligtingsafdeling 
lewer met.betrekking tot die beroepsplasin~, sal daar ver= 
voigens op die beroepsmoontlikhede van swaksiendes in die 
R.~~A~ gelet word. 
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Met die oog op moontlike gedagtes ter verbetering van 
leemtes in eie geledere, sal daar op die praktyk van beroeps= 
plasing as 'n besondere diens aan swaksiendes in enkele oor= 
sese lande gelet word, hetsy 6f hierdie diens aan die skool 
vir swaksiendes verbonde is 6f deur 'n buite-instansie voorsien 

word. 

5.2 SPESIALE DIENSTE AAN SKOLE VIR SWAKSIENDES IN DIE R.S.A. 
MET SPESIALE VERWYSING NA BEROEPSPLASING 

5.2.1 Psi~1£E.iese_Qie~!~ 

Die psigologiese dienste waaronder voorligting, in be= 
sender ook beroepsvoorligting ressorteer, word as 'n geinte= 
greerde diens aan die Prinshofskool vir Swaksiendes in 
Pretoria en die Yiforcesterse Skool vir Blindes aangebied. 

Hierdie diens word verrig deur onderwyser(es)-sielkun= 
diges wat gespesialiseerde hulpkragte is wat die aard en 
oorsake van leerlinge se persoonlike en skolastiese probleme 
ondersoek met die oog daarop om die leerlinge byte staan enhulp_ 
te verleenom hulle te ori~nteer in die skool vir swaksiendes en 
om uiteindelik suksesvol tot die volwasse maatskappy toe te 
tree. 

Aan die twee genoemde skole is dit meer gebruiklik om 
van die voorligtingsafdeling te praat omdat daar gepoog word 
om vir die kinders en ouers se onthalwe weg te kom van die 
woord "sielkundige afdeling", wat vir die leek dikwels 'n 
konnotasie van verstandelike versteurdheid inhou. 

Aan die Prinshofskool is daar tans twee, en aan die 

Worcesterse Skool vir Blindes drie onderwyser-sielkundiges 
verbonde. Dit word as 'n vereiste gestel dat hierdie perso= 
neel in die geval van 'n dame oor minstens 'n Baccalaureus-
graad met Sielkunde as hoofvak beskik, plus 'n onderwys= 
kwalifikasie en in die geval van 'n man oor minstens 'n Honneurs= 
graad in Sielkunde, plus 'n onderwyskwaiifikasie of 'n meesters= 
graad sander onderwyskwalifikasie.1 

-------------------------------------------------------------
l• Kyk Bylae A, vraag 2.48. 
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Die p1igte en werksaamhede van die onderwyser-sie1kundi= 

ges behe1s in bree trekke die vo1gende: 2 

a. Eva1uering van 1eer1inge (toetsing) vir p1asing in stan= 

derds en ambagte. Hierdie toetse s1uit in inte11igensie= 

toet se, be1angs-l:ie1lj_ngstoet se 1 aanlegsto et se ~ emo sione1e 

en persoonlikheidstoetse; 

b. K1iniese diagnose en terapie; 

c. diagnose van sko1astiese probleme met die gepaardgaande 

hee1~undige onderwys, 

a. voor1igting, werkp1asing en nasorg, 

e. om die beheerpersonee1, onderwyspersonee1, huismoederperso= 

neel, ouers en kinders te adviseer met betrekking tot 

aange1eenthede wat die onderwys van swaksiende kinders 

raak, in besonder ook om genoemde persone op die hoogte te 

hou met voor1igting oor en eva1uering van swaksiende 

kinders. 

Die sie1kundige...:..voor1.igtingspersonee1 het onder andere 

as taak om toe te sien dat e1ke leer1ing aan die skool 1 n 

inte11igensietoets afle. By die Prinshot·slmol vi:c Swaksiendcr::· 

word daar van die N.S.A.I.S. (Nuwe Suid-Afrikaanse Indiwidue1o 

Skaal) wat vir swaksiende 1eerl:Lnge deur Horn aangepas is 9 

gebruik gemaak. 

In 1972 rapporteer die hoof van die slcoo13 dat daar aan 

'n projek gewerk word om gestandaardiseerde toetse vir swak= 

siendes op te s-lie1. In samewerkj_ng met die Raad vir Geestes= 

wetenskap1ike Navorsing word daar gewerk aan 1 n spesiale stan= 

daardisering van die Nuwe Suj.d--Afrikaanse Indiwidue1e Skaal 

om daardeur betroubare inte1ligensie-evaluering van die leer= 

1inge te verk:ry. Subto et se l, 4 en 8 is vir die svifaksiende 

2. Prinshofskoo1. Sie1kundige dienste en we:rksverdeling vir 
die Afdeling Voorligting. Hanalei ding 1971. 
Vg1. Skool vir B1indes, Worcester. Verslag vir die jaar 
1970, p.19. 

3. Prinshofskoo1 ~ Jaarvers1ag 1972, p. 7. 



J 

/ 
l 

-263-

leerlinge vergroot sodat hulle dit met gemak kan lees. In 
die praktyk is ~it gevind dat hierdie toets redelik betroubaar 
en die beste is wat tans beskikbaar is vir swaksiendes. 

Die resultate word op elke leerling se kliniese l~er 
aangeteken soos in die volgende skema uiteengesit: 

INTELLIGENSIE-ONDERSOEK 
Naam 
Datum van geboorte 

Datum van ondersoek ------------

Ouderdom by ~ndersoek ---------------------

.......... 

Volgens die.nuwe Indiwiduele Skaal van die Nasionale Buro 
vir Opvoedkundige Navorsing behaal hy/sy die volgende I.K.t 
Verbale skaal 
Nie-verbale skaal --------------------------------
Volle skaal 
Gemiddelde toetsouderdom soos behaal op al die subtoet~et 

Subtoetse waarin die leerling swak presteer het in vergeleke 
met die gemiddelde chronologiese ouderdomsgroep. Die toets= 
ouderdom word in elk geval aangedui. 

Sub!Qet~ !~ts~derd_2.£!-_(_y..:.2.!.l 

Verbale Toetse 
Woordeskat 
Be grip 
Verbale Redenering 
Probleme· 
Geheue 

Nie-verbale Toetse 
Patroonvoltooiing 

Blok'R:ies 
Ab surdi tei te 
Vormbord 

_A.l_gem~~__Q,J2~rk_!_gz~ 

Jare Maande 

. . ----------------

--------·-------------

. . .... ~ .... ~ .......... . 
ONDERWYSER-SlELKUNDIGE 
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Aan die Afdeling vir Swaksiendes aan die Skool vir 
~linde~ te Worcester word daar benewens die N.S.A.I.S. ook 
van 'n aangepaste toets vir blindes, naamlik die ou indiwidue= 
le skaal van Fick, gebruik gemaak. Items wat gesig vereis 
is vervang met items van 1 n Amerikaanse toets van Hayes. 
Hierdie gekombineerde toets is nie gestandaardiseer nie, maar 
di t word beweer dat die toets betroubaar genoeg is vir die 
skool en dat die resul tate gunstig vergelyk met die normale 
verspreidingskurwe. 

b. Belang;stelling-en Aanlee;toe_!~ 

In die psigologiese-~oorligtingsdiens van die skole vir 
swaksiendes in die R.S.A. is dit gevind dat belangstellings= 
vraelyste saam met aanleg- en persoonlikheidstoetse in die 
onderhoude 'n belangrike rol kan speel by die voorspelling van 
beroepsukses van die swaksiende. Tiaar word vir hierdie doel 
gebruik gemaak van die Junior en Senior Aanlegtoetse, Handels
en Tegniese Toetse van die Raad vir Geesteswetenskaplike Na= 
vorsing, die Alexander Ha.ndeli.ngskaal, die Thurstone-belang= 

stellingsvraelys en die Occupational Interest Survey. 

c. Emosionele en Persoonlikheidstoetse ------
In die psigologiese-voorligtingsdiens word daar waarde= 

volle inligting ingewin oor die persoonlikheid en sosiale 
aanpassing van die leerling deur die inskakeling van diverse 
verkenningsmedia soo s onder meer die Rorschach Inkvlekto et s, 
die Tematiese Appersepsietoets (T.A.T.), die South African 
Picture Analysis Test (S.A.P.A.T.), die Wartegg-tekentoets, 
die Wiggly-blokke, die Von Staab s Sceno-Te st, die :Soomtek ening, 
die "Draw-a-Person"-toets van Goodenough as grafiese ekspres= 
siemedia, 8involtooiing en die Ho~rskool Persoonlikheidsvrae= 
lys. 

In gevalle van ernstige gedragsafwyking word die Tematiese 
_. Appersepsietoets van Murray veral waardevol gevind. 

Benewens die voorafgaande toetse en media word daar ook 
periodiek, afhangende van die situasie en die behoefte, in die 
psigologiese dienste van die volgende toetse gebruik gemaak: 
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Diagnostiese toetse in Afrikaans, 
Die Nasionale Buro se Aanlegsto ets, 
Die Nasionale Buro se Speltoetse, 
Die Curtis-Sinvoltooiing, 
Die Nasionale Buro-toets vir 5/6 jaar-Rypheidstoets, 
Die Nasionale Buro-toets vir 7/8 jaar-Rypheidstoet~, 

Vaardigheidstoetse van O'Conner, 
Kinestese- en Handko~rdinasietoetse van Watson, 
Die Frostig-toets vir visuele appersepsie, 
Die "Zulliger Tafelen"-toets ( 'n verkorte inkvlektoets), 
nlretal-puzzles - tassintuigtoets, 

Die 19-veld belangstellingsvraelys, 
Die Auditory Apperception-toets, 
Die nie-verbale toets van Lighter, 
Die G-Kent-Series of Emergency Scales ('n kart I.K.-toets). 

Nadat in die psigologiese voorligtingsafdeling van die 
skoal soveel moontlik inligting en gegewens van die leerling 
versamel is, maak die onderwyser-sielkundige by die hoof of 
die vise-hoof sy aanbevelings ten aansien van die volgende: 

1. Die akoolstan·derd en k1as waarin die leerling geplaas 
behoort te word. 

2. Die koshuis of koshuisgroep waarin hy of sy die beste sal 
pas. 

3. Die ambag of die kursus waarin die leerling na verwagting 
die suksesvolste sal wees en die maklikste ~anpassing sal 
maak. 

4. Indien die leerling enige probleme het sal dit op hierdie 
stadium waarskynlik moontlik wees om 'n tentatiewe diagnose 

te maak sowel as tentatiewe aanbevelings aangaande die 
terapi e. 

5.2.1.2 Klini~~-diagnos~~-!~Eapie 

i • Kli ni ~~Q!~gn.£_§!~ 

Vanaf die eerste ontmoeting met die leerling word daar 
sistematies gegewens versamel. . Hierdie gegewens word chrono= 
logies met datums versamel en in 'n kliniese leer saamgestel 
wat onder meer die volgende gegewens bevat: 
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a. identifiserende besonderhede, 
b. Ed-.-Lab. gegewens, 
c. aantekeninge oor die eerste indrukke wat die leerling maak, 

d. toetsresultate, 
e. kort opsomming van huislike omstandighede, 
f. voorlopige diagnose en prognose van die oogkondisie, 
g. aantekeninge van kerngegewens van elke onderhoud, same= 

sprekings met personeellede, gedragsafwykings, vordering 
en so meer. (Kyk vertroulike verslagkaart en kumulatiewe 

verslagkaart- Bylaes G en H). 

ii. Te.E.§J22:2 

Terapie kan bestaan uit sowel indiwiduele as groeptera= 
pie. Nadat 'n onderwyser-sielkundige 'n probleem gediagnoseer 
het word dit van hom verwag om doelgerigte terapie toe te pas. 
Hierdie terapie word gesien as 'n deel van die terapeutiese 
program van die hele skool om die rehabilitasie van 'n leer= 
ling so doeltreffend en so gou moontlik te bewerkstellig. 
Die terapeutiese program is daarop ingestel om nie alleen 
hinderlike simptome te verwyder nie, maar om die leerling tot 
emosionele stabiliteit te bring en hom te ori~nteer dat hy as 
volwasse uiteindelik sy regmatige plek in die maatskappy kan 
inneem (kyk Bylae I vir pedoterapeutiese verslag). 

5.2.1.3 Diagnose van skolastiese probleme 

Wanneer leerlinge skolasties ernstig vertraag is en 
die vak- of klasonderwyser hulp nodig het om die graaa en oor= 
saak van die probleem vas te stel, word die hulp van die 
onderwyser-sielkundige bygeroep wat deur middel van diagnostiese . . 
toetsing die nodige ·aanknoping vind om op indiwiduele wyse 
hulp aan die leerlinge aan te bied. Aangesien hierdie hulp 
wat die psigologiese afdeling van die skool verleen, op die 
terrein van die ortodidaktiese en ortopedagogiese programme 
van die skool val, sal dit in 'n volgende paragraaf breed= 
voerig~r bespreek word. 
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5.2 .2 Q_rtoped~g£gie~ 0 en_£E!Od~dakties~_pr2_gr~~~ 

Van die mees betekenisvolle dienste wat die skoal vir 

swaksiendes aan die leerlinge aanbied, hou verband met peda= 

gogies-korrektiewe handelinge wat daarop ingestel is om die 

kind wat in sy opvoedbaarheid beperk is, her op te voed.4 

Hierdie gespesialiseerde· pedagogiese maatreels het ten 

doel om die kind wat binne skoolverband in so 'n mate 6f 

somaties, 6f psigies 6f geestelik (of ook somaties-psigies

geestelik) afwyk te probeer heropvoed met die oog op die be= 

reiking van die moontlike bereikbare peil van volwassenheid. 5 

Aan die Prinshofskool vir swaksiendes en die Afdeling 

vir Swaksiendes aan die Worcesterse Skoal vir "Blindes word dit 

as 'n ideaal gestel dat met die oog op voorsiening van hierdie 

ortopedagogiese en ortodidaktiese hulp ·aan swaksiende leer= 

linge daar vakspesialiste ~p die personeel sal wees om hierdie 

programme te behartig. Hierdie persone sou dan in die prak= 

yYk 'n diagnostisering van die kind se skolastiese en ander 

probleme maak, 'n evaluering doen en die oorsake bepaal wat 

aan die grand van die simptome le en die nodige remedierende 

maatreels tref. Op gesette tye sal die kind uit die klas 

onttrek word om vir hierdie gespesialiseerde korrektiewe onder= 

wys te gaan. 

Ofskoon daar op verskillende Konferensies van onderwysers 

in skole vir swaksiendes6 baie sterk klem op die noodsaaklik= 

heid van die orto-di daktiek in die onderwys van die .swaksiendes 

geplaas is, bestaan hier nog groat leemtes in.die praktyk. 

Sekere vlakke van remedi~ring 1~ wel op die terrein van 

die klasonderwyser, vera1 in die prim~re standerds, en kan 

deur hom suksesvol hanteer word. 

-------------------------------------------~-----------------
4. Van Gelder, L. Een ori~ntatie in de Orthopedagogiek. 

Orthopedagogische Geschriften, p.21. 
5. N~l, B.F. en Sonneku~, M.C.H. Psigiese beelde van kinders 

met leermoeilikhede. . 2J2yoed!~nd~~.§tu.£ie_§,, no. 33, 
p.l2.. \ 

6. Gericke~ J. S. ':ll Remedierende program aan 'n skoal 
vir Gesigsgestremdes. Die Derde Konferensie oor die 
Onderwys van Blindes en Swaksiendes, 1969, pp.26-33. 
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Omdat een klasonderwyser nie op die hoogte met al die 

vaksillabusse wat op verskillende vakgebiede aangebied word, 

kan bly nie, sal die ortodidaktiese program in die sekondere 

afdeling meer op vakgebied ingestem wees. 

1-~et die beperkte tyd tot sy beskikking en die tempo van 

die hele klas in aanmerking geneem, kan die vakonderwyser ook 

nie die nodige ortodidaktiese maatreE:Hs tref vir die enkeling 

nie, soos om die oorsaak van die leerling se probleem vas te 

stel en remedierende stappe te reel en te verskaf nie. Dit 

is om hierdie leemte in die ortodidaktiese program van die 

skool vir swaksiendes aan te vul dat die ideaal van vakspe= 

sialiste nagestreef word om in samewerking met die onderwyser

sielkundige en die klasonderwyser aan kinders wat in die klas= 

situasie probleme ten opsigte van vakke of afdelings van vakke 

ondervind, die nodige hulp te bied. Die moontlikhede tot 

remediering is groat, veral as hulpmiddels soos televisie en 

die taallaboratorium in gedagte gehou word. 

Wat die status quo aan die Prinshofskool vir Swaksiendes 

in die besonder betref, word daar deur die psigologiese diens 

sover moontlik na die probleme van die swaksiende kinders 

omgesien. 

Die onderwyser-sielkundige hou met die vakonderwyser 

samesprekings en doe~ metodes en tegnieke aan die hand om sko= 

lastiese probleme op te los. So byvoorbeeld sal die onder= 

wyser-sielkundiges verskillende klasse in 'n ekstensiewe lees= 

toetsprogram betrek om die presiese taalfoute van die leerlinge 

uit te lig. Hierna sal daar in samewerking met die klas= 

onderwyser gepoog word om die probleme op te los.? 

Deur middel van die Tachistoskoop en die "Controlled 

Reader" word eksperimente ui tgevoer om te pro beer vasstel hoe 

die leesspoed van die leerlinge verbeter kan word. 

wret die swaarbelaaide program van die psigologiese diens 

met betrekking tot toetsing, diagnostisering, terapie, 

--------------------~---------------------------------------

7. Transoranje-Insti tuut vir -Bui tengewone Onderwys •. 
Prinshofskool, Jaarverslag ;L-969/1970, p.8. 



-269-

voorligting, beroepsplasing en so meer, kan daar nie genoeg~ 
same aandag aan skolastiese probleme wat op die verskillende 
vakgebiede 1~, bestee word nie. 

Op prim~re vlak word leerlinge wat skolasties uitval, 
na sogenaamde hulpklasse gekanaliseer, waar daar verskraalde 
sillabusse aangebie d ,word. Hierdie maatreels word egter 
alleen getref wanneer die skolastiese probleme van so 'n aard 
is dat dit nie gekorrigeer kan word nie, soos in die geval 
van verstandelike vertraging. Die inhoudelike van die onder= 
wysprogram in hierdie hulpklasse is minder omvangryk en van 
'n meer praktiese aard. Die leerlinge word in ernstige ge= 
valle van die grootste gedeelte.van die akademiese program 
onttrek. 

Ten einde egter vir doeltreffende orto-didaktiese hulp 
aan swaksiende leerlinge wat skolasties uitval, voorsiening 
te maak, sal dit noodsaaklik wees dat die hele postestruktuur 
aan die skole vir swaksiendes in heroorweging geneem word met 
die oog op 'n ruimer personeeltoekenning en in die besonder om 
spesiaal opgeleide personeel vir remedierende onderwys daar te 
stel. 

Gedurende die Derde Konferensie oor die onderwys van 
blindes en swaksiendes aan die Prinshofskool in Junie 1969, 
word die algemene riglyne van 'n remedierende onderwysprogram 

. 8 
aan 'n skool vir swaksiendes as volg neergel@: 

i. Daar moet in die eerste instansie koordinasie in 'n heel= 
kundige onderwysprogram wees, want daar is meer as een 
personeellid by betrokke en die kind wat skolasties ver= 
traag is, toon dikwels ook gedragsprobleme. Eenvormig= 
heid in benadering en optrede van onderwys~rs is dus 
noodsaaklik. 

ii. Behandeling moet op diagnose gebaseer wees. Eers wanneer 
die probleem.ontdek is, kan pogings aangewend word om die 
omvang en moontlike aanleidende oorsake te bepaal. In 
verband met hierdie diagnose van skolastiese en leer= 

---------------------------------------------~---------------
8. Gericke, J ... s ~ 'n Remedierende pro gram aan 'n skool vir 

gesigsgestremdes. Die Derde Konferensie oor die Onderwys 
vir Blindes en Swaksiendes. Pretoria, 1969, pp.26-31. 
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probleme kan die psigologiese afdeling van die skoal 'n 

besondere diens verrig . 
. iii. Die kind se gevoel van menswaardigheid moet in aanmerking 

geneem word in 'n ortodidaktiese program. Di t is beter 

dat daar aanvanklim klein groepies vir remedierende werk 
afgesonder word en dan later tot indiwiduele korrektiewe 
onderwys oorgegaan word. Die gedagte by die kind dat 
hy alleen uitgesonder word weens sy agterstand, kan 
net weersin en 'n gevoel van minderwaardigheid by hom 
opbou. Sodra die leerling besef dat hy met 'n indiwi= 
duele onderwysprogram beter vordering maak, kan die 
heelkundige behandeling op hierdie basis ingerig word. 

i v. 1 n Heelkundige onderwyspro gram moet aanmoe digend en in= 
teressant wees met noukeurige en goedgekose leermateriaal. 

v. Die kind moet in sy. totaliteit, met sy geaardheid, ge= 
breke en peil van ontwikkeling in aanmerking geneem word. 

vi. Die leerling se vordering moet gereeld op verslagkaarte 
aangeteken word. 

vii. 

viii. 

Besondere moeite moet gedoen word om die beste metodes 

van verduideliking te gebruik en elke les moet deeglik 
beplan en voorberei word. 
Wanneer 'n grQep leerlinge aangewys is op remedierende 
onderwys, behoort daar verdere groepering op grand van 
intelligensie en vordering te wees. Die groepe kan aan 
vorder teen die tempo wat hulle vermoens pas en dit 
bied die onderwyser geleentheid om geleidelik na indi= 
widuele onderrig oor te skakel. 

ix. Dit moet beklemtoon word dat remedierende onderrig nooit 
die vorm van straf moet aanneem nie. 

Aan die Prinshofskool vir Swaksiendes te Pretoria word 
daar tans beplan vir een of meer paste vir remedierende onder= 
wysers aan die skoal. Onderhandelings word nou met die ·De= 
partement van Nasionale Opvoeding oor hierdie saak gevoer. 
Di t word dan in die voorui tsig gestel dat hierdie ond.erwyser( s) 
die nodige heelkundige onderwys (skolasties) op die verskil= 
lende vakterreine van die prim~re onderwys sal behartig, terwyl 
die diagnostiese en terapeutiese aspekte deur die psigologiese 
afdeling van die skool hanteer sal word! 
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~ed!~~!l..:E~am~.£iese_.9'ie_g~te 

Skoolkliniek en Oftalmoiogie se d:_ens aan die 
Prinshofskool-------------------------------
-----------

Aan die Prinshofskool bestaan die mediese diens eerstens 
daarin dat daar 'n voltydse verpleegster aan die.skool verbonde 
is. Sy is in oeheer van 'n kliniek aan die skool wat vol= 
waardig deur die Staat gesubsidieer word met betrekking tot 
salaris, materiaal en medikamente. Sy hou toesig oor die 
algemene gesondheid van die leerlinge, pas behandeling toe en 
vervoer leerlinge na die hospitanl. Die skoolkliniek met die 
fasiliteite daaraan verbonde vorm 'n belangrike integrale af= 
deling van die skool en lewer koordinerende mediese dienste 
van 'n ho~ gehalte. 

Die besondere oftalmologiese diens wat tot die beskik= 
king van die leerlinge aan die skool vir swaksiendes gestel 
word, bestaan daarin dat twee deeltydse oogartse aan die skool 
verbonde is. Hierdie oogartse besoek die kliniek aan die 
skool vir 4 uur per week en ondersoek leerlinge met betrekking 
tot oogkondisies, gesigskerpte en gee die nodige voorskrifte 
vir korrektiewe lense. 

'n Besondere betekenisvolle aspek van die oftalmologiese 
diens aan die skole vir swaksiendes, is dat hierdie oogartse 
en die verpleegster gereelde klasbesoeke uitvoer met die oog 
op 'n realistiese beoordeling van die kinders se gesigsprobleme 
in die didaktiese situasie en om aan leerlinge en onderwysers 
voorligting te gee in verband met indiwiduele gesigsprobleme . 

. ·wanneer no dig word operasie s a an die Hendrik Verwoerd= 
hospitaal uitgevoer en in die verband is daar drie oogartse in 
Pretoria wat honor@re dienste aan die swaksiende leerlinge van 
die skool lewer. 

Die deeltydse oogartse van die skool het die teater een 
of twee maal per week tot hulle beskikking en is soms bereid 
om operatiewe behandeling op die leerlinge gratis uit te voer 
met die oog op dosering aan kliniese assistente. In so 'n 

geval sal daar byvoorbeeld 'n katarakverwydering of 'n horing= 
vliesoorplanting kosteloo3 geskied. Andersins betaal die 
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ouers vir operatiewe behandeling. 

Omdat die deeltydse oogartse se vol program dit nie 

toelaat om mediese en/of operatiewe behandeling aan elke kind 

te gee nie, is die beleid dat waar •n kind oogheelkundige diens 

van sy private oogarts gehad het voordat hy na die skool gekom 

he·t, hy aangeraai word om by sy oorspronklike oogarts te bly. 

By die· skool sal die normale roetine-ondersoeke van tyd tot 

tyd uitgevoer word. Wanneer 'n skielike agteruitgang in die 

oogkondisie intree, sal die oogarts van die skool vir die in= 

terim-periode oorneem tot tyd en wyl die kind met •n rapport 

van die skool se arts sy eie oogarts kan besoek vir die 

nodige behandeling. 

In die mediese rapport wat van elke leerling deur die 

skoolverpleegster in die kliniek gehou word, word die oogkon= 

disie van die. leerling, gesigskerpte en behandeling aangeteken. 

Daar word ook aangedui of die ouers finansieel in staat is om 

vir die kind se mediese diens te betaal, of die ouer aan 'n 

mediese vereniging behoort en wie die leerling se huisdokter 

in die stad is. Indien •n leerling dringend mediese diens 

van enige algemene. aard sou benodig, word enige medikus wat 

beskikbaar is ingeroep. 

5.2.3.2 Cp!£~!ri~~~~~!~_§~_Qie_Pr~nshof~kO£! 

Mnr. W.K. Turnbull, lektor aan die Kollege vir Gevorderde 

Tegniese Onderwys aan die Witwatersrand saam met 'n span van 

sy studente in Optometrie, bring weekliks 'n besoek aan die 

skool met die oog op praktiese opleiding in die voorskrifte 

van brille. Hierdie studente bestudeer die oftalmologiese 

verslae van die leerlinge (kyk Bylae J) wat deur die skool se 

oogheelkundige opgestel is. 

Hierdie span optometriste neem elkeen 'n leerling onder 

sy persoonlike toesig en doe~ 'n baie deeglike evaluering van 

die kinders se oogkondisies, gesigskerptes en verskillende 

optiese afwykings deur middel van diverse en hoogs gesofisti= 

keerde apparaat waaroor die skoolkliniek beskik, soos onder 

meer die spleetlamp, oftalmoskoop, retinoskoop en die elektro

retinograaf. 
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5.2.3.3 Spraak- en arbeidsterapie --·-----------------------
Aan die Prinshofskool lewer twee deeltydse spraaktera= 

peute twee keer per week waardevolle dienste aan leerlinge by 

die skool. Hierdie spesiale dien~ wat aan die skool ingestel 

is, word as noodsaaklik beskou aangesien daar van tyd tot tyd 

'n aantal leerlinge aan die skool voorkom wat as gevolg van 

hulle gesigsprobleme ook spraakprobleme ontwikkel. 

Die skool maak ook voorsiening vir die besondere dienste 

van 'n deel tydse arbeidsteraJJeut wat waardevolle diens lewer 

om gebrekkige koordinasie te. bekamp en spierkontrole te bevor= 
der. 

5 .2.3 .4 Nediese dienste aan die Sko.ol vir Blindes, Worcester ----------------------------------------------------
Aan die Worcest.e.i'~e Skool vir ~l:kndes is die medi.ese en 

oftalmologiese dienste:,op 'n soortgelyke lees as die van die 
Prinshofskool vir Swaksiendes geskoei.· 

Die skool beskik oor die dienste yan 'n deeltydse alge= 

mene praktisyn waarheen leerlinge, vergesel van die skoolver= 

ple egster gaan. 'n Me,die se rekord word·< aangehou deur die 

skool verpleegster waarin elke kind se ar?,nd,oeninge en behandeling 
' '.•. . 

aangeteken word. 

Die genoemde deeltydse skoolarts voer ook operatiewe be= 

handeling ui t indien no dig. As by ·die dienste van 'n spe sia= 

lis aanbeveel, dan .word leerlinge daarheen g_~neem. Die 

rekeninge word aan die ouer gelewer·indien hy kan betaal, ander= 
sins vereffen die skoo.l die rekeninge. 

In verb·and met die oftalmologiese. diens is daar 'n oog= 

arts te.Worcester wat ook die amptelike deeltydse oogarts van 

die skool is. Hy besoek die skoolkliniek eenmaal per week om 

saam met die skoolverpleegster leerlinge se o~'te toets en 

skryf die .no.dige behandeling of lense voor. Die skool beskik 
egter nie oor enige verdere optometriese·dienste nie, wat as 
'n groot gebrek gevoel word. 
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Oudio-visuele en biblio'teekdienste 

i • Pro j ekt £!..§_, _}?an_9Ig.§~ j i~E:~~E__:!!~ ekriE_&;t el e V!..§!~ 

Leerlinge word re.eds · op _prim@re vlak daaraan gewoond 
gem~ak om van klank.dimensie as 'n bykomstige studiemedium ge= 
bruik te maak ten einde hulle gestremde gesigsintuig as 
prim@re studiemedium aan te vul. Vir hierdie doel word heel= 
wat studiemateriaal op band aangebied sodat hulle later in 
die sekondere afdeling vertroud kan wees met hierdie hulpmiddel 

in die onderwys. 

In die sekond~re afdeling word die projektor en d~e band= 

masjien oor 'n wye front in die onderwys van die swaksiendes 
ingeskakel. Die truprojektor in die besonder is onmisbaar 
wanneer landkaarte vertoon moet word en sekere rekenkundige 

bewerkings verduidelik moet word. 

Die filmprojektor, met of sonder klankbaan, sowel as 
strokiesfilm, word ruimskoots in die skcle vir swaksiendes in 
die onderwysprogram gebruik, nie net in die toeligting van 
kul turele vakke nie, ·maar ook in die tale en Rekenkunde. 

Die jongste toevoeging tot die oudio-visuele dienste aan 
beide die Prinshofskool en die Afdeling vir Swaksiendes aan die 
Skool vir Blindes te Worcester, is toekringtelevisie. Deur 

. ·-middel van hierdie apparaat wat uit die nodige kameras, groot 
skerms, klein moni torskerms en die video-band bes_taan, word 

~ nuwe en.tot nog toe ongekende studiemoontlikhede vir die swak= 
siende ontsluit. 

ii. Biblioteekdienste ------------
a. Grootdrukboeke ----------.--

Die skoolbiblioteke aan die Prinshofskool en die Skool 
vir Blindes beskik oor 'n ruim voorraad boeke in grootdruk wat 

fiksie sowel as vakliteratuur insluit. Die skole koop steeds 
grootdrukboeke aan in beide landstale en daar is reeds waarde= 
volle versameli_ngs aan die skole opgebou waardeur 'n be sondere 
diens aan die swaksiende leerlinge gelewer word. 

b. Le~_g§fd~!!~ 

Aan die Prinshofskool in die besonder word daar gebruik 
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gemaak van die leenafdeling_van· die Provinsiale· Biblioteek wat 

deur die Stadsraad van Pretoria oorgeneem is. Elke drie of 

vier maande word die leenboekevoorraad omgeruil sodat 'n nuwe 

kwota boeke gereeldtot die swaksiende leerlinge se beskikking 

is. 

:Die skole ontvang ook dikwels boekeskenkings van private 

persone terwyl 'n hele reeks plaaslike sowel as oorsese tyd= 

skrifte gereeld aan die skoolbiblioteke gestuur word. 

c. Bu~ke _ _£l2_ba_g_Q 

:Die Prinshofskool het 'n ooreenkoms met die Skool vir 

Blindes te Worcester om boeke wat op band aldaar opgeneem is, 

periodiek te leen. Die "Hui sgeno ot" sowel as die "Nuusbrief" 

van die skoal op band, word gereeld ontvang. 

Daar word veral voorsiening gemaak vir die verskaffing 

van Engelse, Afrikaanse en Duitse voorgeskrewe werke op band 

aan leerlinge. 

:Die Prinshofskool beskik oor 'n ruim aanta1 handmasjiene 

en kasset~asjiene en is ingerig om die leerstof vanaf oop 

band na die kassetmasjiene van die kinders oor te dra. Een 

boek op band kan op ses kassette gelyktydig gedupliseer word. 

:Die Nasionale Biblioteek vir Blindes te Grahamstad het 

die Prinshofskool· vir Swaksiendes te Pretoria as 'n sub-depot 

van die biblioteek aangestel. As gevolg van hierdie reeling 

kry die skoal vanaf die biblioteek ·in Grahamstad 1 n verskei= 

denheid leesstof op geslote kasset waarna die kinders in die 

skoolhiblioteek kan luister. 

d. Taallaboratorium ----------------
Die Prinshofskool beskik oor 'n taallaboratorium as 

onderafdeling van die biblioteekdiens waar die nodige apparaat 

soos oorfone ge!nstalleer is en agt leerlinge gelyktydig in 

staat gestel word om 6f na ontspanningslektuur te luister, 6f 

om instruktiewe ·onderrig te ontvang. Vir gebruik in die 

taallaboratorium ontvang die skool ook 'n verskeidenheid van 

'~Tape aids" van Durban en Johannesburg. 
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e. Bandhulpdiens aan die Skool vir Blindes, Worceste-r---------------------
------

In die voorafgaande paragraaf c. met betrekking tot 
"boeke of band" is daar melding gemaak dat die Prinshofskool 
ooeke op oand van die Worcesterse Skool vir Blindes ontvang. 

In 1959 is daar reeds aan die Skool vir Blindes te 
Worcester oorgegaan tot die inrigting van 1 n moderne ateljee 
vir die opname van literatuur op klankoand.9 Deur middel 
van hierdie spesiale diens word skoolhandooeke, voorgeskrewe 
boeke en ander vakliteratuur op aanbeveling van die onderwysers 
op band geplaas. Ook vir blinde en swaksiende studente aan 
universiteite word soms handboeke en naslaanwerke op band 

geplaas. 
Artikels uit koerante, spesiale nuus en w~reldgebeure 

word gedateer, gelees, deur die skool geredigeer en op band 
geplaas onder die hoof "Nuus ·van die week" om deur die leer= 
linge sowel as deur ander belangheobende buitestaanders gebruik 
te word. 

Algemene li teratuur sowel as "Die Huisgenoot", kinder= 
stories en radioprogramme word op band vir die leerlinge op~ 
gene em. 

Die Departement van Nasionale Opvoeding subsidieer die 
oandopnamediens en hierdie finansiele hulp word ook aangewend 
om persone wat op band lees, te vergoed, die meesterband te 
vervaardig en die ban de t.e dupliseer. 

Afgesien van indiwiduele bandlesers van wie se dienste 
gebruik gemaak word, is daar 4 permanente personeellede, twee 
"blank en twee nie-blank, aan die bandafdeling in Worcester 
veroonde en een dame aan die oandafdeling in Kaapstad. Op= 
names word in Kaapstad gemaak en te Worcester gedupliseer. 

Die Prinshofskool vir Swaksiendes in Pretoria wat gereeld 

9. Departement van HoE3r Onderwys. Verslag van die 
Komitee van Ondersoek na die uitbreiding van onderwys= 
geriewe vir Blanke blindes in S.A. en s.w .A., Pretoria, 
1970, pp.53-54. 
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bandopnames van Worcester ontvang, kan as 'n .sub-bandbiblioteek 

van Worcester beskou word. 

In die nuwe beplanning te 1Norce ster waar daar reeds 

R250~000 deur die Departement van Nasionale Opvoeding vir 

die oprigting van 'n nuwe gebouekompleks op die nuwe terrein 

van die Afdeling Swaksiendes bewillig is, sal die grootdruk= 

afdeling en die bandopnamediens onder andere ook in die nuwe 

kompleks gehuisves word.10 

Deur middel van hierdie besondere diens wat aan skole 

vir gesigsgestremdes aangebied word, te wete bandopnames 

waardeur die bykomstige klankdimensie as hulpmiddel in die 

didaktiese situasie en vir ontspanning gebruik word, kan die 

swaksiende leerling tot 'n intenser meelewing gebring word. 

Hy is oak nie meer uitsluitlik afhanklik van die geskrewe woord 

wat hy moeisaam as 'n studiemedium gebruik nie. 

5.2.5 Grootdrukdienste 

Sowel die Prinshofskool vir Swaksiendes te Pretoria as 

die Skoal vir Blindes te Ylorcester, beskik oar 'n moderne 

drukkery waar die nodige uitrusting en apparaat gebruik word 

om in die skole.se literatuur- en skryfbehoeftes te voorsien. 

Hier word skoolhandboeke in vergrote druk, aantekeninge, 

kopiewerk, bindwerk, transparante en so meer voorberei om in 

die swaksiende leerlinge se onderwysbehoeftes te voorsien. 

Ofskoon albei die skole in die eerste instansie na die 

behoeftes van die leerlinge omsien, word daar ook aandag ge= 

skenk aan die nood van universiteitstudente wat vra dat studie= 

materiaal in grootdruk oorgesit word, want dit le op die ge= 

bied van nasorg, waarvoor die skate grootliks_ instaan. 

5. 2. 6 Voorligtingsdiens en beroepsplasing van swaksiende 
skooiveriaters-In-die-R:S.A.----------------------
---~--------------

5,2.6.1 Beroep~~££EliE!in~-~E_£~r~~£~~ri~pt~in~ 

Die voorligtingsdienste aan die Prinshofskool en die 

Worcesterse Skoal vir "Blindes, vorm 'n integrale dee1 van die 

10. Skoal vir "B1indes, Worcester. Vers1ag vir die jaar 1970 9 

p.4. 
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c1ienste van die onderwyser-sielkundiges 1 di t wil s€3 van die 

psigologiese dienste aan die skoal. Hierdie voorligtings= 

diens sluit onder andere in: algemene vo0rligting, persoon= 

like voorligting, gesinsvoorligting, onderwysvoorligting en 

in die besonder beroepsvoorligting. 

Inderdaad word daar insidentele voorligt,ing vir elke 

persoon wat aan die skoal verbonde is gegee. Elkeen dra sy 

deel.op sy besondere vlak. by: die huismoeders wat voorligting 

in goeie manie>:"e en gebruike sal. gee, die klasonderwysers, vak= 

onderwysers, sielkundiges, vise-hoofde en die prinsipaal wat 

miskien voorligting sal gee met betrekking tot die keuse van 

'n beroepsrigting. 

Benewens die feit dat voorligting in al sy fasette 'n 

integrale deel van die skoolprogram vorm, word dit as 'n af= 

sonderlike diens deur die ·anderwyser-sielkundige s vanaf stan= 

derd 6 tot stand~rd 10 aangebied en dan meer in besonder in 

die vorm van beroepsvoorligting. Hierdie aspek, beroepsvoor= 

ligting, word baie deeglik gedoen, want dit het as uiteinde= 

like doel voor oe die suksesvolle integrasie van die swaksiende 

in die volwasse maatskappy, in die besonder suksesvolle toe= 

trede tot beroepsbeoefening. 

Die voorligtingsprogram wor.d indiwidueel en klassikaal 

aangebied en is nie beperk tot onderhoude en lesse nie. ~.[et 

die oog op orientering word die leerlinge na fabrieke en werks= 

plekke vergesel om hulleself bekend.te stel met die praktiese 

sy van moontlike beroepe. 

In die klassituasie word van oudio-visuele hulpmiddels 

gebruik gemaak om die leerlinge bekend te stel met die diver= 

siteit van beroepe in die werksbestel. 

Periodiek word buitepersone uitgenooi om met die leer= 

linge samesprekings te. voer insake beroepsmoontlikhede. So 

sal flie skakelbeampte van die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad 

vir Blindes na die skool.genooi word om leerlinge toe te spreek, 

.veral die leerlinge wat binnekort die skoal verlaat. 

Deur die voorligtingsdiens word daar gepoog om soveel 

moontlik deure na buite vir die swaksiende te open. So word 
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.d·ie leerlinge byvoorbeeld na die Pretoriase Kollege vir Ge= 
vorderde Tegniese Onderwys geneem om daar pottebakkery, beeld= 

houkunste en musiekkonserte waar te neem. 

Hierdie skakeling na buite dien nie net om die swaksien= 

de se sienpatroon na buite te verbreed nie, maar kan vir hom 

die moontlikheid van 'n beroep aandui, dit wil se dit dien as 

beroepsori~ntering en het besliste terapeutiese waarde in die 

afbreking van die dubieuse toekomsperspektief wat die swak= 
siende heel dikwels het. Zaaiman no em di t heropvoeding tot 

beroep skeuse •11 

Deur die diverse pogings van die.voorligtingsdienste van 

die skole vir swaksiendes word daar gepoog om die swaksiende 

leerling daartoe te bring om sy beperkings te aanvaar,:maar ook 
om di t sinvol te verwerk deur hom tot die be sef te bring dat sy 
gestremdheid hom nie noodwendig van 'n suksesvolle beroepstoe= 

koms uitsluit nie. Daar word gepoog om die swaksiende 'n 

beroepsperspektief te gee wat ook 'n toekomsperspektief is. 

Deur middel van hi,erdie skakeling na bui te wend die voorlig= 
tingsafdeling ook pogings aan om moontlike isolasie waarin die 

leerlinge aan die skool kan verval, af te breek. 

5.2.6.2 Prosedure in verband met die beroepsplasing van 
swaksien§~=skoo!~er!~teE~--y2------------------

Betreffende die plasing van swaksiende leerlinge is daar 
seker8 prosedures wat aan die skole vir swaksiendes in die 

R.S.A. gevolg word. 

In die eerste instansie moet die voorligtingsafdeling 

vas$tel wanneer 'n leerling die skool sal verlaat deur onder= 

handeling met die ouers, die leerling self, die betrokke klas= 

onderwyser en die senior onderwyser. 

Hierdie gegewens moet so vroeg moontlik bepaal word om 

ten minste 'n jaar of ses maande voor die tyd die nodige voor= 
bereidings te begin tref om die. leerling in 'n beroep geplaas 
te kry. 
-------------------------------------------------------------
11. Zaaiman, Linda. Op.cit., p.6. 
12. Kyk E'Jlae A, vraag 2. 61 •. 
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Probleemsituasies wat in die verband in die praktyk 

ontstaan is wanneer 'n leerling nie meer skoolpligtig is nie 

en gedurende 'n skoolvakansie besluit om nie terug te _kom 

skool toe nie, omdat hy of sy self 'n betrekking gevind het. 

In so 'n geval word daar nogtans met die ouers van die leerling 

geskakel om vas te stel of die kind suksesvol geplaas is. 

In die reel is die voorligtingsafdeling van die skool 

ten minste ses maande voor die tyd daarvan bewus dat 'n kind 

op 'n sekere datum die skool sal verlaat. Soms gebeur dit 

dat die skool selfs 'n kind aanraai om tot 'n beroep toe te 

tree as hy nie meer vordering op skool kan maak nie. In 

sulke .gevalle sal alle pogings deur die skool aangewend word 

om die kind te help om ln sertifikaat te verwerf wat as vereis= 

te gestel word om tot 'n beroep te kan toetree. 

'n Praktiese voorbeeld sou wees wanneer 'n leerling 

telefonie-opleiding ontvang het en 'n standerd sewe-sertifikaat 

moet he om in die Poskantoordiens aangestel te word. As so 

'n leerling byvoorbeeld met 'n besondere vak(ke) skolasties 

nie kan vorder nie, sal alle pogings aangewend word om hom te 

help om in daardie vak(ke) te slaag om die verlangde standerd 

sewe-sertifikaat te verwerf wat 'n voorwaarde is vir sy aan= 

stelling. 

Sodra die voorligtingsafdeling weet wanneer die leerling 

die skool gaan verlaat, vind daar· formele briefwisseling met 

die ouers plaas. Die ouers word gevra om 'n aanduiding te gee 

of hulle reelings getref het, of wil tref vir indiensneming 

van die leerling en of hulle verlang dat die skool dit sal 

do en. 

In laasgenoemde geval moet hulle aandui welke beroeps= 

rigting hulle in gedagte het. Ouers werk in die reel besonder 

goed saam want dit het uit die ondersoek, wat ook persoonlike 

getuienis van ouers ingesluit het, geblyk dat beroepsplasing 

van die kinders 'n wesenlike probleem is waarvoor die ouers te 

staan kom. 

Aan die Prinshofskool vir Swaksiendes is die prosedure 

dat die leerlinge reeds in die psigologiese afdeling 'n program 
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deurloop het waar verskeie belangstellingstoetse, aanlegtoetse~ 

verstandstoetse en so meer afgeneem is, sodat tesame met die 
persoonsbeeld wat van die leerling saamgestel is, en sy skolas= 
tiese prestasie in aanmerking geneem, 'n redelike getroue be= 
roepsevaluering van hom gedoen kan word volgens die volgende 
skedule:. 

B~ROEPSEVALUERING VERTROULIK 

1 . N a_§!!! •••.••• e •• e • ~ • C) C) • 0 "' •••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• II • 

2 ... _Qu d~_E_2.om .•••.••.•...•....•.........•• Cl ••• c ••••••••••••••• 

3. Standard ------- ••••••••••••••••••••••••••o•••••~•••••••••••••••• 

Prim@r ................... "' .............. " . 
Sekond@r 

• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • 

5. Gesig_§kerpte Ver 
Voor .korreksie 
Na korreksie 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e e e e 0 0 e e e e e e o ~ e e e 0 e e e e e e e B e • ~ e e e e 

6. Eval_£er,!g~ 

6.1 Intelligensie: Kwantitatief 

Kwalitatief 
.......................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

••••• •.• •••••••••••••••• 0 •· •••• 0 • •••••••••••••••• c ••• 0 ~ 

6.2 Belangstellings: Met mense 

Klerklik 

... 

Handel 
Handewerk 
Elektries/Tegnies. 

... 
_ _l __ _g __ l __ j_ 

6.3 Aanlegte: Vingervaardigheid ·· .. 

Hand-oog koordinasie • ·· 
Kinestetiese vermoe · ·· 
Praktiese aanleg 
Teoretiese aanleg 

6.4 :Dominansie: Oog 
• • •••••••••••• " ••••••••••••• 0 ...... . 

Hand 
• e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

6. 5 Persoonlikhe'idseienskappe: 1 2 3 4 
Vlytig 
Betroubaar 
Pligsgetrou 
Entoesiasme ... . . . 
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Deursettingsvermo~ 

Persoonlike verhoudings 

.Aanvaarding van gesag 

.Aanvaarding van ooggebrek 

... 

... 

0 •• 

. . . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • 0 • • • & • • • • • ~ • • • • • • • - • • • Q • • • • 0 • • • 0 3 ~ 

•••••••••••••••••••••••••e•••••••••.-•f'•::o•olliOe,..•c••••<>• 

• • • • ~ • • • • • • s • • • 0 • ~ • • • • • • • • ~ • • • • • 0 • • • • ~ • • • • • • • 0 • ~ • • • • 0 • 

8 . 1?~.E.2~P s_§an.£~.Y~11:E~ 
8.1 Kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . ~ . . . . . ~ . . ~ . . . . . 
8.2 Ouer ..•••••..•••......••.•••.•.•.•.•.....•..•• 

8.3 On~~~~ys~~1:~_1ku_g~~~~ •.....••.••..•.•.••...••• 
Nota: Evalueringskaal: 

1- Swak; 2- Redelik; 3- Goed; 4- Uitstekend. 

Datum • 0 • • • • • • • • • ~ • • • • 4 • • Q • • ~ 

• • • • • • • • • • • ~ ~ • • Q e • o • • • • • 

Onderwyser-sielkundige 

Hierdie beroepsevaluering van die leerling word ook aan die 

Departement van Arbeid gestuur waar die dokument gebruik word 

vir do.eleindes van registrasi'2 van die leerling met die oog op 

beroepsplasing. Vir hierdie doel besoek 'n ondersoekbeampte 

van die Departement van Arbeid ook die skool om indiwiduele 

onderhoude met leerlinge te voer. 

Die Voorligtingsaf'deling tree ook in verbinding met die 

Komitee vir Rehabilitasie en Werkverskaf'f'ing van die Nasionale 

Raad vir Blindes.1 3 

Hier is tans twee werkverskaf'f'ingsbeamptes in diens 1 

'n mau en 'n dame. Die voorafgaande beroepsevaluering van 

die leerling word ook deur die voorligtingsafdeling aan hier= 

die Komitee gestuur. Hierdie liggaam doen baie moeite om 

die leerlinge in beroepe geplaas te kry deur middel van skake= 

ling met die beroepsektor. Die werkverskaffingsbeamptes van 

die Nasionale Raad vir Blindes slaag ook dikwels daarin om •n 

werkgewer te oorreed. om 'n klein verandering aan 'n masjien 

------------------------------------------~-----------------

13. Die SlA. Nasionale Raad vir Blindes. 20ste Tweejaarlikse 
Verslag~ 1968-1970, p.69. 
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aan te bring, of 'n aanpassing te maak wat nodig mag wees 

sodat 'n swaksiende die apparaat of masjien doeltreffend kan 

hanteer. 

Die omvang van die werk is egter van so 'n aard dat die 

twee genoemde beamptes beswaarlik aan al die fasette van 

beroepsplasing die nodige aandag kan·gee, byvoorbeeld om aan 

werkgewers die nodige voorligting te gee met betrekking tot 

dje skepping van 'n vakature vir 'n swaksiende leerling in sy 

bedryf. Vir hierdie doel moet die werkgewer ook oortuig 

word dat die swaksi~nde leerling vir hom 'n moontlike werk= 

nemer is wat produktief en profytlik tot sy nywerheid of onder= 

neming kan bydra in plaas daarvan dat die swaksiende vir hom 

'n las en risiko is, soos daar dikwels geglo word. In tele= 

fonie bestaan daar reeds 'n gebaande weg mits die leerlinge 

aan die skolastiesG kwalifikasies voldoen. 

Indien die twee genoemde liggame nie daarin slaag om die 

leerlinge te plaas nie, gaan die voorligtingsafdeling voort 

en poog om self plasings te bewerkstellig. Die personeel 

aan hierdie afdeling verbonde le besoeke by werkgewers af en 

probeer vasstel waar moontlike vakatures vir spesifieke kinders 

bestaan of geskep kan word. 

Daar word geen blindelingse plasings gedoen nie, dit wil 

se die eerste die beste betrekking word nie aanvaar nie. Daar 

word altyd 'n evaluering van die kind se spesifieke vermoens 

en oogkondisie in vergelyking met die vereistes van die betrek= 

king gemaak. Daar word van die standpunt uitgegaan dat die 

ope arbeid die heroepsbestel van die swaksiende is en leer= 

linge word nie in beskutte arbeid geplaas nie, behalwe in die 

geval van bykomstige gestremdhede en verstandelike vertraging 

soos by leerlinge in die hulpklasse gevind word. 

In die 1971-1972 jaarvers1ag van die Frinshofskoo1 vir 

Swaksiendes14 rapporteer die skoo1hoof egter dat daarin ge= 

slaag is om die meeste van die skoo1ver1aters·suksesvo1 in 'n 

beroep geplaas te kry. Nege leer1inge is deur die voorlig= 

----~------------------------------------------------------·--. . 
14. Op.cit., p.7. 
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tingsafdeling van die skoal in beroepe geplaas, terwyl slegs 

twee leerlinge nie deur die skoal geplaas is nie. Hierdie 

twee leerlinge se ouers het verkies om self die nodige be= 

roepsvinding vir die kinders op hulle skouers te neem. 

5.2.6.3 Problema in verband met die beroepsplasing van 
swaksTende-sk o ol ve rl ate :rs--·-----------------

Een van die mees frustrerende problema om te oorbrug j_n 

verband met die beroepsplasing van swaksiende leerlinge is 

die vooroordePl en onkunde wat by werkgewers ten aansien van 

die werkspotensiaal van die gestremde persoon in die algemeen 

en die swaksiende in besonder, bestaan" Dit word deur die 

voorligtingsdienste van die skole en. ander beroepsplasings= 

liggame ondervind dat werkgewers baie simpatiek is, maar on= 

willig is om 1 n vakature te vul met 'n swaksiende persoon? ten 

spyte van die v~rmo~ en bekwaamheid wat die leerling mag h~. 

Hierdie stalling kan deur etlike voorbeelde gestaaf word. 

Persoonlike ervaring wat die skrywer gedurende hierdie onder= 

soek gehad het toe daar by etlike prominente werkgewers na= 

vraag gedoen is na moontlike vakatures vir swaksiendes, beves= 

tig ook die bestaan van die probleem. Hierdie navrae is 

gedoen om werkgewers se gesindhej.d te toets. 

BestuurdEJrs en personeelbeamptes het aanvank1ik hulle 

waardering en lof uitgespreek by die eerste kennisname van die 

aard van die navorsing totdat hulle met die vraag gekonfronteer 

was of hulle een of-meer van die leerlinge in diens sou neemo 

Uit die annale van die Frinshofskool kan die volgende 

gebeurteni s in· die verb and ter toeligting genoem word" In 
\. 

1969, met die eerste matriekklas van die skool 1 is al die 

matrikulante vir 1 n kursus in boekhoumasjienrekene aan die 

Pretoriase Kollege vir Gevorderde 'I'egniese Onderwys ingeskryf. 

Hierdie kursus het ses weke geduur. Al die leerlinge het 

sander dat daar enige konsessie vir hulle gesigsgebrek gemaak 

is, die kursus met goeie gevolg voltooi. Hulle prestasie in 

die kursus het tussen 65 en Be persent gewissel. Volgens 

die verslag van die dosente was dit een van die beste presta= 

siegroepe wat vir die kursus ingeskryf waso 



-285-

Ten spyte van hierdie doeltreffende opleiding, kon die 
-

Voorligtingsdiens van die skool nie daarin slaag om een van 

die leerlinge as 'n ooekhoumasjienoperateur of -operatrise 

geplaas te kry nie. Hierdie leerlinge moes uiteind.e1ik in 

diverse laagbesoldigde betrekkings geplaas word. 

Die swaksiende leerling word nie onderbesoldig as gevolg 

van sy gesigsgebrek vir 'n spesifieke betrekking nio, macr hy 

word dikwe1s on_Q.~,E_.§;Y:_X~.!!.l.£~ gepiaas en word besoldig vir die 

pos wat hy beklee. Van die matriekgroep hierbo genoem is die 

meeste as te1efoniste gep1aas en ooreenkomstig beso1dig, terwy1 

hulle beter in hoogbesoldigde poste van boekhoumasjienopera= 

teurs en op die teledrukkers in die roskantoor sou gepas het. 

Nyweraars voer dikwels as rede vir hu1le onwil om swak= 

siendes in diens te neem, aan,dat die swaksiende 'n groter 

risiko-faktor as sy siende eweknie is. As 'n deeglike be= 

roepsanalise egter gedoen sou word en die leerling in 'n af= 

deling gep1aas word waar sy spesifieke oogkondisie nie 'n ge= 

vaar vir homself en sy medewerkers inhou nie, dan verval hier= 

die argument. 

'n Besondere probleem wa~ die voor1igtingsdienste en 

·beamptes ondervind, is dat die Staat wat die grootste enkele 

werkgewer is, baie weinig doen om hierdie 1eerlinge te emplojeer. 

Omdat swaksiendes, soos a11e ander werknemers in die Staats= 

diens, 'n mediese vers1ag van goeie gesondheid, wat ook 'n 

gesigstoets ins1uit, moet voor1e met die oog op 'n permanents 

aanste1ling en toetrede tot die pensioenfonds, vind hierdie 

1eer1inge dit as gevolg van hu1le oogkondisie onmoont1ik om 

hieraan te vo1doen. 

Hierdie diskriminasie deur die Staatsdiens is paradoksaal 

as dit in gedagte gehou word dat die Staat gemiddeld R1c500-00 

per jaar vir 1 n periode van ongeveer 12 jaar aan die onderwys 

van hierdie leerlinge bestee. 1 5 

'n Voorbee1d van hierdie diskriminasie teen die dienste 

van die swaksiende ,_ spreek ui t die volgende korre spondensie 

------------------------------------------------------------
15. Die Transoranje-Instituut 25 jaar oud, 1972, p.4. 
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van 1 n onderwysdepartement ·betreffende 'n swaksiende onder= 

wyser wat aansoek doen om 'n betrekking: 

"Die vertoe vir mnr. - se aanstelling het die Departement se 

sorgvuldige oorweging geniet. 

gesigsgebrek sou hy normaalweg 

aangebied kon word. u16 

As gevolg van die persoon se 

slegs 'n tydelike aanstelling 

Nieteenstaande die onwil van die Staat, is daar volgens 

die registers van die Prinshofskool daarin geslaag om in die 

afgelope 5 jaar (1968-1972), 15 van die skoal se 1eerlinge in 

verskil1ende staatsinstansies in diens te plaas. Van die 15 

leerlinge is 7 as telefoniste aangestel. 

Die eise wat deur die vakunies gestel word, lewer groat 

probleme by die indiensp1asing van swaksiendes. Die eise 

vir toetrede tot 'n vakleerlingskap skakel swaksiende leerlinge 

uit. Nyweraars en selfs die Suid-Afrikaanse Spoorwe~ word 

aan bande gel~ as hulle swaksiendes in betrekkinge wil plaas 

waarvoor 'n vakleerlingskap vereis word. 

In verband met die uitplasing van swaksiende skoolver= 

laters in beroepe ondervind die Voor1igtingsdiens van die 

Skoal vir T-3lindes te Worcester die besondere probleem dat daar 

nie groat nywerhede in die onmiddellike omgewing is nie en 

dat die. beroepsmoont1ikhede plaaslik baie beperk is. Beroeps= 

plasing·geskied dus in noue samewerking met die S.A. Nasionale 

Raad vir Blindes terwyl waardevolle hulp ook verleen word 

deur die Blindewerkersorganisasie. Die skool self het nie 

die dienste van 'n werkverskaffingsbeampte nie en soos in 

die geval van_ die Prinshofskool word die beroepsplasing deur 

die voorli_gtingsdiens van die skoal verrig. 

Daar -is melding gemaak van die beroepsevaluering wat 

deur die voorligtingsafdelings van die skole van die skoolver= 

laters gemaak word en aan die Departement van Arbeid gestuur 

word met die oog op registrasie en beroepsplasing. Uit die 

antwoorde op die vraelys wat aan die 13eroepsdienste van 
·-----------------------------------------------------------
16. Departement van Nasionale Opvoeding. Korrespondensie aan 

die Hoof van die Prinshofskool, 1972. 
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hierdie Departement voorgelE! was, l 7 het di t geblyk dat In 

baie geringe getal swaksiendes by die Departement van Arbeid 

uitkom met die oog op beroepsplasing. Uit gegewens wat 

hierdie Departement verskaf het, 18 blyk dit dat vir die twee. 

kalenderjare 1970 en 1971 slegs 6 swaksiende persone by die 

Departement navraag gedoen het met die oog op 'n betrekking. 

In die praktyk gebeur di t ook dat die persone wat by die De= 

partement van Arbeid om 'n beroep aanklop, in die reE!l reeds 

vir 'n geruime tyd al . ·die skool verlaat het en ouer as die 

gewone skoolverlaters.· is. Dit was tydens die onderhoude ge= 

stel dat di t hoofsaaklik "probleemgevalle" is en persone is 

wat nie deur die skoJ.e of die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad 

vir Blindes in 'n beroep geplaas kon word nie. 

'n Probleem wat deur die Beroepsdienste van die Departe= 

ment van Arbeid en die voorligtingsdienste van die skole 

ondervind word, is dat werk nie vir 'n lang tydperk ge.reser= 

veer kan word nie. As 'n vakature ~rens ontstaan moet dit 

dadelik gevul word en in die re€!1 is. die leerling dan nog 

op skool. Indien so 'n vakature vir 'n paar maande gereser= 

veer kon word, kan die leerling deeglik voorberei word vir 

die betrekking. 

Saam met hierdie voorafgaande probleem ontstaan die 

situasie dat aan die einde van die jaar wanneer die swaksiende 

leerlinge die skool verlaat en in diens geplaas moet word, 

hulle in direkte konkurrensie kom'met die skoolverlaters van 

die gewone _skool wat op daardie stadit;tm in veel groter getalle 

as swaksiende leerlinge tot die arbeidsektor toetree. Dit 

word dan weer eens deur persone wat m~t hierdie beroepsplasing 

van swaksiendes gemoeid is ondervind dat werkgewers voorkeur 

aan die normaalsiende leerlinge gee, dikwels as gevolg van 'n 

gebrek aan kennis van en ihsig in die kondisie van swaksiend= 

heid en omdat di t as "samari taanse emplojering" beskou word, 

di t wil se die werkgewer beskou di t · dat hy die swaksiende moet 

17. Kyk By1ae ·13. 
18. Departement van Arbeid. 

·siendes in diens gep1aas. 
17/8/2/4. 

8kedu1e van B1indes en Swak= 
Antwoord op navraag no. 
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"dra". Wanneer 'n swaksiende nog wel in diens ·geneem word, 

dan word hy dikwels onder sy potensiaal geplaas. 

Hier,rus die taak op die werkverskaffingsbeampte om 

die werkgewer te oortuig dat die talente wat die swaksiende 

ontvang het, ruimskoot s vir sy gebrek kompenseer. Waar werk= 

gewers wel swaksiendes in rliens geneem het, is dit in die 

praktyk hevind dat hierdie pe~sone baie minder van werk ver= 

ander het, minder van die werk afwesig was, hulle ongevalle= 

syfer laer was en hulle produktiwiteit in 'n hoe mate die= 

selfde was as hulle siende medewerkers s'n.1 9 

'n Besondere probleem wat deur die Beroepsdienste van 

die Departement van Arbeid in verband met die beroepsplasing 

van swaksiendes geopper is en wat een· van die basiese leemtes 

in die onderwys van swaksiendes in die R.S.A. is, is dat die 

swaksiende skoolverlater vir 'n te lang tydperk eensydig, 

algemeen akademies opgelei is. Daar was geen doelgerigte, 

beroepsgeorienteerde opleiding met sy bepaalde gebrek in ge= 

dagte nie. Wanneer 'n leerling dan in 'n beroep geplaas 

moet word, moet hy in die reel heeltemal 'n ander rigting 

inslaan as die een wat hy so lank op skool gevolg het. Die 

leerling behoort reeds op skool prakties met die werk en die 

werksomstandighedekennis te gemaak het. Die skool le hom 

hoofsaaklik op algemene vorming toe, terwyl die praktyk leer. 

dat benewens die noodsaaklike vormende onderwys, die arbeid= 

sektor om meer spesifieke beroepsopleiding in die tegniese, 

meganiese, klerklike en handelsrigting vra. 

Kritiek wat deur beroepsplasingsbeamptes tydens die 

ondersoek teen die onderwys uitgespreek was, het daarop neer= 

gekom dat die skole vir swaksiendes die kind tot op skool= 

_verlatingsouderdom bring sender inagneming van wat daarna van 

. hom moet 'NOrd, of sender voldoende beroepsorientering en 

beroepsvoorbereiding. Dit sou meer vrugte afgewerp het as 

die swaksiende skool verlater na die werknemer .gene em kon word, 

nie noodwendig as 'n opgeleide vakman nie-maar toegerus met 

19. "Employing the handicapped. n 

Africa, Maart 1957, p.7. 
Rehabilitation in South 
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die nodige basiese kennis en vaardighede wat die beroep.waar= 

in hy belangstel, vereis. 

Omdat die leerling nie die nodige opleiding gehad het 

nie, kan hy by toetrede tot 'n beroep nie volgens sy poten= 

siaal geplaas word nie, en moet daar dikwels, afgesien van 

die ic!eaal wat ge stel word, maar 'n betrekk;i.ng gene em word 

ten einde verseker te wees van 'n beroep. 

Werkgewers vvat simpatiek gesind is en bereid is om swak= 

siendes in 0iens te neem, raak oorversadig. Ten einde nuwe 

velde van beroepsmoontlikhede vir swaksiendes te ondersoek en 

ook die nodige voorligting aan potensi~le werkgewers te gee 

. oor die toestand swaksiendheid en die arbeidspotensiaal van 

die swaksiende, sou die ideaal wees dat aan elke skool vir 

swaksiendes ten minste een voltydse beroepsplasingsbeampte 

verbonde sou wees om die nodige skakeling met die beroepsektor 

· vol te hou. Hierdie per soon sal dan ook in die gunstige 

posisie vir die swaksiende leerlinge verkeer dat hy op die 

hoogte sal wees met elke swaksiende skoolverlater se skolas= 

tiese vermoens, spesifieke opleiding wat hy gehad het en sy 

_.,,:·'·:.:- QOgkondisie. Met hierdie kennis van elke kandidaat tot sy 

beskikking kan hy dan na die arbeidsektor gaan en beroepe vir 

die leerlinge "vind". 

'n Probleem waarmee beroepsplasingsbeamptes van swaksien= 

des gekonfronteer word is die van huisvesting en daarmee· ge= 

paardgaande vervoer tussen verblyfplek en die werk. Hierdie 

besondere faset van die beroepsplasing van swaksiendes kan 

soms veroorsaak dat 'n leerling nie in 'n beroep geplaas kan 

word waarvoor by baie geskik is nie. Veral leerlinge van die 

platteland wat nie vanuit hulle ouerhuis na die werkplek kan 

gaan nie, ondervind ernstige probleme in die verband. 

Wanneer 'n skoolverlater dus vir 'n beroep in aanmerking 

kom, moet daar eers baie deeglik vasgestel word waar en hoe 

ver van sy werk af hy sal·wees.1 en vvat die moontlikhede en 

risikos vir hom sal wees om daagliks heen en weer te reis met 

sy beson.dere oogkondisie en mobiliteit in aanmerking geneem. 

Daar moet· selfs vasgestel word of hy in sy woonsituasie nie 
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ui tgebui t word nie en of hy homself in sy woonmilieu kan hand= 

haaf. 

5.2.7 ~asorg eE_h~]1~1ng_y~~ak~iende~20 

Nadat 'n leerling deur die Voorligtingsdiens, die Suid

Afrikaanse Nasionale Raad vir ~lindes of die Departement van 

Arbeid in 'n beroep geplaas is, word hy nie maar aan sy lot 

oorgelaat nie. Al drie hierdie liggame tree nog vir 'n ge= 

ruime tyd op as die voog van die swaksiende jeugdige in sy 

werkplaas. 

Veral gedurende die eerste paar maande is dit noodsaaklik 

dat 'n baie noue kontak met die swaksiende werknemer gehand= 

haaf word, om die werkgewer van professionele hulp te bedien 

en om die leerling in diens te hou • 

. Ten .spyte van.'n deeglike beroepsevaluering wat van die 

leerling gemaak is, gebeur dit tog dikwels dat werkgewers 

die skool onder 'n wanindruk bring met betrekking tot die tipe 

werk wat deur die leerling verrig moet word of dit gebeur dat 

die jPugdige swaksiende hom nie kan ori~nteer met betrekking 

tot die werk nie. 

In so 'n geval sal die voorligtingsdiens van die skool, 

~ie Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Blindes of die Beroeps= 

dienste van die Departement van Arbeid, wie ookal die inisi~le 

plasing gedoen het, probeer om vroegtydig in te tree, die 

leerling te onttrek en in 'n ander betrekking.te plaas. Dit 

gebeur ook dikwels dat problems in die v;erksi tuasie van die 

swaksiende werknemer ontstaan omdat werkgewers nie goed inge= 

lig is omtrent riie ·swaksiende se beperkinge nie of dat hy nie 

deur ander werknemers aanvaar word nie. 

In die nasorgprogram sal daar ook aan die werkgewer die 

nodige voorstelle gemaak word as daar 'n klein verundering aan 

'n standaard apparaat of masjien aangebring moet word vir die 

swaksiende. 

Hierdie nasorg en opvolgprogram hou ook die besondere 
----------~-----~-------------------------------------------

20. Bylae A, vraag 2.74. 
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verdienste in dat dit verligting aan die werkgewer bring, 

wat nou voel dat hy die swaksiende nie as 'n ekonomiese las 

dra nie. 

~it word aan die werkgewer gestel dat as die leerling 

nie binne drie maande by sy organisa·sie en werkpatroon kan i.n== 

skakel nie, hy onttrek sal word, dit wil se 'n proefplasing 

'Nord gedoen. Werkgewers aanvaar hierdie voorwaarde baie 

geredelik en die leerling kry die geleentheid om hom te bewys. 

Van die leerlinge wat so deur die voorligtingsdiens van die 

Prinshofskool geplaas was, het nie een terug gekom nie. 

Deur die swaksiende jeugdige vroegtydig aan 'n beroep 

te onttrek, indien nodig, voordat akute probleme ontstaan, 

word dit voorkom dat die deure van daardie spesifieke beroep 

of werkkring permanent vir ander swaksiendes gesluit word; 

Soos in die beroepsplasingsituasie, staan die Skool vir 

Blindes te Worcester voor die netelige probleem dat die meeste 

swaksiende skoolverlaters aan die Witwatersrand of omgewing 

in diens geneem word en die Voorligtingsafdeling van die skool 

kan beswaarlik kontak met hulle bly behou of 'n wakende oog 

oor hulle in die beroep hou. Die werkverskaffingsbeamptes 

van die Nasionale Raad vir Blindes en die Blindewerkersorgani= 

sasie verrig dan hierdie besondere diens aan die swaksiendes. 

Benewens die aanvanklike toesig oor die leerling in sy 

nuwe werkkring, strewe die skole vir swaksiendes ook daarna 

om permanente kontak met die leerlinge te behou, en vir hier== 

die 0oel word 0ie volgende spesiale beroepsnasorgkaart in die 

leerling se l@er in die voorligtingsafdeling aangebring. 

Volgens die Prinshofskool se rekords is sedert 1968 nog net 

met een oudleerling to tale kontak verloor. Vir die res weet 

die skool waar die swaksiendes hulle bevind en hoe dit met 

elkeen gesteld is. 



-292-

PRINSHOFSKOOL SIELKUNDIGE 

BEROEPSNASCRGKAART ----------------
AFDELING 

l. Naam • • • • • • • • • • • ~ • • 0 • Geboo rte datum • •• 0 ••• .,. ••• 

2 • 

3 . 
4. 

. . . . . . . . . . ~ . . 
Datum van skoolverlating 

Standerd van skoolverlatirig 

Adres 
(a) (b) 

... . . . 
. . . 

•••••o•••••••••••••••••oo•• 

&e •••••• ••••••••e••••••o••• 

(c) 

. .. 
Telefoon ••'lt•••••••••••••••••••••o••••••••••••••••Q•••• 

5. Werkgewers 

(a) 

Naam 

Adres 

(b) 

...... 
(c) (d) 

... . . . . . . . 

Telefoon 0 •••••••••••••••• ....................... 
6. Algemene opmerkings .... 

. . . . .... . . . ... 
• • • • Ill • . ... 

die skool dikwels, 

die skool bly. 

Oud-leerlinge besoek 

binne 'n red~like afstand van 

geleenthede soos musiekaande 

linge spesifiek uitgenooi. 

en oueraande word 

veral 

Met 

die 

die wat 

sosiale 

oudleer= 

Baie van 

byvoorbeeld sal 

so 

wat op 'n telefoonskakelbord 

die skool vra vir 'n kodelys in grootdruk, of 

weer deur die optometriste of skooloftalmoloog 

die leerlinge kom terug vir hulpdienste, 

n oudleerling 

werksaam is, 

leerling wil 
\ 

n 

ondersoek word. Dit gebeur dus in die praktyk dat leerlinge 

vir jare nadat hulle die skool verlaat het, nog van die skool 

se dienste gebruik maak, want eers in die integrasie in die 
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maatskappy begin die swaksiende sy agterstand werklik voel en 

word hy met wesenlike praktie se probleme gekonfronteer. 

Die oudleerling se ouers is in die reel nie byderhand 

om hulp te verleen nie en gevolglik wend hy hom tot die 

skool wat vir jare sy tuiste was. Op die skoal rus daar dus 

die besondere opgaaf om selfs nadat di~ leerling die veilige 

ruimte van sy skoolmilieu verlaat het, hom nog te steun en te 

help om geborgenheid in die maatskappy en beroepswereld te 

vind. 

In die voorafgaande paragraaf is dit vermeld dat 1 n 

besondere probleem ten aansien van die swaksiende se werk= 

situasie ontstaan wanneer die aangeleentheid van huisvesting 

ter sprake kom. In die nasorgprogram van die skool moet daar 

steeds vasgestel word of die swaksiende hom in sy woonsituasie 

kan handhaaf en of hy vir homself kan·sorg. 

Omdat daar so 'n nypende tekort aan doeltreffende en eko= 

nomiese huisvesting vir jeugdiges in die stad bestaan, en in 

die besonder om vir gestremde jeugdiges die geleentheid te bied 

om maatskaplik te integreer, is die Transoranje-Instituut vir 

Buitengewone Onderwys besig om te beplan vir 'n Jeug- en 

Nasorgsentrum in Paul Krugerstraat, Pretoria. Dit word in 

vooruitsig gestel dat swaksiendes, dowes, hardhorendes asook 

blindes afkomstig van Worcester, saam met siendes in die sen= 

trum vir ten minste 'n jaar lank kan inwoon, of solank hulle 

daar wil bly totdat hulle gevestig is in die samelewing. 

5.2.8 Naskoolse beroepsmoontlikhede vir swaksiende skool= 
verlaters 21 

5.2.8.1 Al~~ 

·Met die uitsluiting van enkele beroepe soos medias en 

onderwys, waar besondere hoe_eise aan die gesig gestel word, 

is daar geen of weinigberoepewat nie vir die intelligente en 

hardwerkende swaksiende persoon toeganklik is nie, mits hy die 

geleentheid.daartoe gegun word. 

21. Kyk Bylae A, vraag 2.55. 
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As die ervaring met die blinde in aanmerking geneem 

word wat reeds beroepe soos predikante, prokureurs, fisio= 

terapeute, advokate, ouditeursklerke en so meer, beoefen~ 

dan is daar geen vertakking van die beroeps- en professionele 

wereld waar die swaksiende nie tereg ka~ kom nie~ afhangende 

van sy besondere oogkondisie en indiwiduele aanleg, belang= 

stelling en deursettingsvermoe. So byvoorbeeld kan 1 n mioop 

lees- en naslaanwerk doen, terwyl hy met 'n bril 'n redelike 

korreksie kan kry. In besonder dra moderne optiese hulp= 

middels vandag baie daartoe by dat meer beroepe vir die swak= 

siende toeganklik is. By wyse van illustrasie kan die voor= 

heeld genoem word van 'n seun ui t die Prinshofskool wat as 'n 

programopnemer by die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie ge= 

plaas is. Sy enigste probleem in verband met die werk was 

dat hy nie die sekondewyster van die groot elektriese horlosie 

kon sien nie. 'n Teleskoop is vir hom vir hierdie doel ge= 

installeer, terwyl hy die kontroles ongesiens kon hanteer. 

Hy het egter die be trekking opge se om by 'n musiekgroep aan te 

sluit umdat by baie musikaal was. 

'n Subkomitee van die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad 

vir Blindes is tans besig om besondere aandag te skenk aan 

beroepsmoontlikhede vir die swaksiendes en vir hierdie doel 

word die leerlinge in verskillende kategoriee ingedeel. 

5.2.8.2 Skoolverlaters na standard 6 
... -----

Hierdie groep leerlinge lewer die meeste problema op wan= 

neer hulle plasing in beroepe ter sake kom. Hierdie swak= 

siendes word hoofsaaklik as hande-arbeiders geplaas en vind 

moeilik toegang tot die ope-arbeidsektor, ofskoon daar gepoog 

word om swaksiende leerlinge so min as moontlik en· slegs as 

'n laaste alternatief in beskutte-arbeid te plaas. 

Verskillende handwerk- en vakrigtings soos monteerwerk 

en operateurswerk word hier deur die genoemde subkomitee 
ondersoek. 

Aan die Worcesterse Skool vir Blindes bestaan hierdie 

kategorie leerlinge uit die wat die vakafdeling bywoon en wat 

nie die gewone akademiese skoolprogram suksesvol kan volg nie. 
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Hu11e ontvang onderrig in rottangwerk, ho-utbewerking, weef= 

werk, breiwerk en die maak van matraBse. Die genoemde sub= 

komitee is ook die mening toegedaan dat hierdie 1eer1inge in 

'n groter mate in die werkwinke1s vir b1indes opgeneem kan 

word. 

5.2.8.3 Skoo1verlaters na standerd 8 

By hierdie groep leer1inge verbreed die moont1ikhede 

van in"liensplasing. Hier kan seuns opgelei word vir meer 

verantwoordelike ma.nteerwerk, operateurswerk asook in VSlk1eer= 

lingskappe, ofskoon oor 1aasgenoemde 'n vraagteken hang, 

omdat die vakleer1ingunies nie genee is om toegewings vir 

swaksiende seuns te maak nie ten aansien van sekere vereistes 

wat hulle ste1 nie. Leer1inge in hierdie kategorie kan ook 

tereg kom as ontvangsdames, haarkapsters, b1oemiste? tiksters 

en te1efoniste. 

Laasgenoemde beroep is een wat deur die meeste meisies 

in hierdie kategorie gevolg word. Opleiding vir hierdie 

1eerlinge wat die skoo1 na .standerd 8 ver1aat kan volgens die 

genoemde subkomitee by geaffi1ieerde 1iggame van die Suid

Afrikaanse Nasionale Raad vir J3lindes geskied, terwy1 hu1le 

in diens van firmas of fabrieke is. Hier is dit dus 'n ge= 

val van indiensopleiding, of moontlike voorvakop1eiding aan 

skole soos wat tans deur die Prinshofskool in vooruitsig ge= 

stel word. 

5.2.8.4 Skoolver1aters na standerd 10 

In hierdie kategorie moet daar weer tussen twee groepe 

onderskei word, te wete die wat akademiese op1eiding na stan= 

derd 10 aan 'n ko1lege of universiteit ontvang, en die groep 

wat direk na standerd lC tot 'n beroep toetree. 

1. Ak~demie~opleiding na standerd 10 

Die subkomi tee van die Nasiona1e Raad \rir B1indes is 

die mening toegedaan dat daar ve1e moontlikhede op hierdie 

gebied vir leerlinge is om onder andere te studeer vir fisioterA.:::

peute, predikante, prokureurs, maatskap1ike werksters, 

sende1inge en musiekonderwysers. In die praktyk duik daar 
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egter baie propleme op waarvan die volgende maar enkeles is: 

1, 'n Tekort aan fondse vir die opleiding van fisioterapeute. 

Tot dusver word alle swaksiende fisioterapeute in.Londen 
opgelei teen 'n baie hoe koste. 

2. Die leerlin,:se wat vir hierdie opleiding gaan vind di t 
moeilik·om aan die vereistes te voldoen wat deur die 
Royal National Institute for the "Blind met betrekking tot 

gusigskerpte, taalkwa~ikasies en toelatingsvereistes vir. 
Fisiologie en Algemene Wetenskap gestel word. 

3. Die leerling wat na die universiteit gaan Jndervind 'n 
tekort aan grootdruk studiemateriaal ·en spesiale hulp= 

middels, terwyl hy verder met sy taal- en leesagterstand 
die tempo aan 'n universiteit baie moeilik volhou. 
Die Sentrale Koordinerende Raad vir IJi teratuurvuorsiening 
aan gesigsgestremdes skenk veral aandag aan hierdie aspek 
van tersi~re opleiding vir swaksiendes~ 

4. Universit~re opleiding kan in sekere gevalle vir die· 

swaksiende op 'n "doodloopstraat" afstuur as daar nie 
plasingsmoontlikhede in die arbeidsektor bestaan nie. 

'n Vuorbeeld van so 'n si tuasie sou wees as 'n swaksiende 'n. 
opvoedkundige graad sou verwerf met die vooruitsig om as 
onderwyser aangestel te word, Die moontlikhede vir permanente 

.indiensneming is so skraal dat opleiding in hierdie rigting 
nie die moeite werd is nie. Die beroep van maatskaplike 
werkster lewer soortgelyke probleme op 9 want 'n swaksiende 
persoon kan nie 'n motor bestuur nie. 

Bnkele swaksiendes is alreeds te ·wellington aan die 
Hugenotekollege as. maatskaplike werksters opgelei en hulle 
doen goeie werk solank hulle nie hoef te reis nie, maar slegs 
onderhoude op kantoor kan voer, rekords hou 9 korrespondensie 
voer en so meer. 

Die keuse van 'n· universit~re akademiese loopbaan moet 
baie deeglik deur die swaksiende deurdink word ten.einde latere 
frustrasie te voorkom, 
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ii. Skoolverlaters wat onmiddellik na standerd 10 
~'n beroep toetree 

Op hierdie vlak bestaan daar velerlei moontlikhede vir 

toetrede tot 'n beroep deur die swaksiendes~ Daar is byvoor= 

beeld poste in die handel en nywerheid, te wete; tiksters, 

boekhoumasjienoperateurs,. klavier~temmers by skole, program= 

meerders by firmas, klerke en diktafoontiksters. l\ll'et vol= 

waardige gedifferensieerde opleiding, in besonder in handels

en tegniese rigtings, kan swaksiendes, as werkgewers hulle 

die inisi~le geleentheid wil gee om hulle te bewys, maklik 

tot die handel en nywerheid toetree. 

Hierdie kategorie swaksiende leerlinge sou in die be= 

sander maklik tot die verskillende sektore van die Staatsdiens. 

kon toetree mi ts di.e Staats:1iens sy ~eure vir hierdie leer= 

linge wou ontsluit en hulle die geleentheid bied om met die= 

selfde voordele as hulle siende ewekniee geplaas te word. 

Vir hierdie doel sal dit veral nodig wees dat 'n deeg= 

like evaluering van al die verskillende tipes staatsdiensposte 

gemaak word om vas te stel op watter vlakke die swaksiendes 

volgens hulle potensiaal geplaas kan word, byvoorbeeld as 

klerke op administratiewe vlak, diverse poste in die Spoor= 

wee, kokke, kaartjiesondersoekers; laaimeesters, tiksters, 

operateurs en so meer. 

As die swaksiende die regte opleiding ontvang het en 

daar toegesien word dat van hom nie die onmoontlike verwag 

word nie, soos dat hy 'n bepaalde gesigskerpte in 'n werk moet 

h~ waaroor hy nie beskik nie, is die kan.se baie goed dat die 

swaksiende op die genoemde terreine 'n positiewe bydrae kan 

maak om die nypende mannekragtekort van die land te verlig en 

aan sy eie bestaan sin en betekenis te gee omdat hy vir hom 

op die wyse 'n suksesvolle beroepsw~reld skep. 

Dat nyweraars dikwels huiwering aan die dag 1~ om· ge= 

strerode persone, in besonder swaksiendes, in 0iens te neem, 

moet waarskynlik aan die feit toegeskryf word dat spesialisasie 

nog nie so ver in die R.S.A. gevorder het dat een persoon net 

'n spesifieke taak verrig nie. Een werknemer moet nog oor 
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·verskillende pr.osesse toesig hou of self verskillende hande= 

linge uitvoer in die nywerheid. In 'n motormonteerfabriek 

waar een persoon net een stap op 'n monteerband waarneem, 

bestaan daar groat indiensnemingsmoontlikhede vir swaksiendes. 

By die oorweging van moontlike beroepe vir swak siende s, 

is daar nog die faktor van intelligensie wat in gedagte gehou 

moet word. Ten spyte van sy gesigsbelemmering mag die swak= 

siende per soon 'n besonder ho~ intelligensie h~ wat hom nie 

geskik maak vir roetinewerk nie. Aan die Prinshofskool 

waar ongeveer 40 persent van die skoolverlaters as telefoniste 

op skakelborde geplaas word, word di t ondervin-:3. dat die leer= 

linge uitstekende werk doen, maar dat die meer intelligente 

kind na 'n jaar of wat terugkom met die klag dat die werk 

senutergend vervelig is. Hierdie leerlinge is onder hulle 

potensiaal in beroepe geplaas en ondervind probleme in die 

beroepswereld omda"t; daar min opleidingsmoontlikhede bestaan en 

die intelligente kind in betrekkings beland wat nie al~een l.a.a.g 

besoldig is nie, maar wat geen uitdaging aanbied nie. 

5 .3 SPESIALE DIENSTE IN SKOLE VIR SVVAKSIENDES EN BEROEPS= 
J?LASING VAN SWAK'SIENDES IN ENKELE OORSESE LANDE 

In verband met die spesiale dienste aan skole vir swak= 

siendes in Europese lande sal daar hoofsaaklik op die fasette 

gelet word wat wel uitstaande is in vergelyking met soortge= 

lyke dienste in Suid-Afrika en wat betekenisvol mag wees met 

die oog op moontlike lesse en ter verbetering van hierdie 

dienste in die R.S.A. Daar sal in ~ie besonder gelet word 

op die praktyk wat aangewend word om te verseker dat swaksien= 

des doel treffend tot rUe beroepsw~reld kan toetree, aangesien 

dit die terrein is waar :tie grootste probleme en leemtes in 

eie geledere bestaan. 

5.3 .1 Engeland 

Spesiale dienste vir swaksiendes in Engeland, soos ook 

vir ander kategorie~ van buitengewone onderwys, le veral op 

die vlakke van medie~-oftalmologiese versorging en beroeps= 

plasing. 
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5.3.1.1 Medies-oftalmologiese dienste 

Benewens die National Health Service wat vir die hele 

bevolking van Engeland op 'n nasionale basis funksioneer is 

daar 'n parallelle diens wat op 'n plaaslike vlak funksioneer 

saam met eersgenoemde ~iens en as die School Health Service 

bekend staan. Daar word van die standpunt uitgegaan dat 'n 

afsonderlike mediese diens die beste aan die behoeftes van die 

skoolbevolking, in besonder die swaksiendes, kan voldoen. 

"There are good reasons why visually handicapped children 

should be medically examined more freQuently than healthy 

children in ordinary schools. The effect of a.specific handi= 

cap on general health and well-being must be observed and the 

presence of other handicaps ascertained." 22 

Elke Local Education Authority is verantwoordelik om vry 

roetine mediese en tandheelkundige ondersoek en behandeling 

vir elke leerling beskikbaar te stel, terwyl behandeling van 

'n meer gespesialiseerde aard deur die National Health Service 

behartig word. 

'n Kind word by toelating tot 'n gewone skool medies on= 

dersoek en benewens die verskillende ondersoeke met betrekking 

tot aangeleenthede soos immunisering teen aansteeklike siektes, 

gehoortoetse, tandheelkundige ondersoeke en so meer word 'n 

gesigstoets deur die skoolverpleegster afgeneem. 

Leerlinge wat abnormaliteite van die oe toon word 6f na. 

'n s~coolkliniek of 'n hospi taalkliniek verwys. As daar gevind 

word dat 'n kind op skool as gevolg van 'n gesigsgebrek nie kan 

\TOI'der nie, speel die Local Scho.ol Health Service 'n belang= 

rike rol om die nodige mediese en psigologiese ondersoek en 

evaluering te doen en indien nodig 'n kind na die buitengewone 

onderwys te kanaliseer. In die geval van jong kinders gebeur 

dit dat 'n kind op aanbeveling van die oftalmoloog van die ge= 

noemde skoolmediesediens so vroeg as op 4-jarige leeftyd na 'n 

skool·vir swaksiendes verwys kan word. 

22. Great Britain, Department of Education and Science. 
The Education of the Visually handicapped. Report, 
1972' p .19. 
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Aan die gewone skole besoek oftalmoloe nie die skole 

gereeld nie terwyl skole vir swaksiendes indiwiduele reelings 

tref dat leerlinge gereeld deur 'n oftalmoloog besoek word~ 

"These arrangements are made privately in the majority of 

schools. A continuing watch, in most cases, is thus main= 

tained on changes in the children's visual competence ."
23 

Gedurende die ondersoek wat deur skr:rwer in Engeland 

uitgevoer is, is daar onder die indruk gekom dat die oftal= 

mologiese diens aan die skole vir swaksiendes nie op die 

hegte en gereelde grondslag geskied het, as wat die geval in 

die R.S.A. is nie. 

Volgens die skoolhocf van die John Aird School in Lon= 

den24 bemoei die prinsipaal en die skool hom weinig met 

mediese en oftalmologiese aangeleenthede. Die skool ont= 

vang die medies-oftalmologiese verslag omtrent die leerling 

van die. skoolmediesediens, laat die kind tot die skool 

toe en verwys hom op gesette tye weer na die skoolmediese= 

diens vir toetsing en behandeling. 

Wat besonder betekenisvol in verband met die onderwys 

van swaksiendes in Bn.geland gevir..d is, is dat die "Secretary 

of State for Education and Science" in 1968 'n Komitee van 

Ondersoek na die onderwys van ~esigsgestremde leerlinge in 

Engel and inge stel het en dat hierdie Komi tee ook ond"e'r meer 

die aangeleentheid van die mediese dienste aan swaksiendes 

onder oenskou geneem het. 

In hierdie Komi tee se verslag wat in 1972 verskyn het 

en as die Vernon-Report bekend staan, word daar onder meer 

aanbevelings gemaak met betrekking tot die mediese dienste 

aan skole vir swaksiendes wat die hele aangeleentheid op 'n 

hegte grondslag sal plaas indien hierdie aanbevelings in die 

praktyk getmplementeer word. 

soos volg: 25 
Van hierdie aanbevelings lui 

------.-------------------------------------------------
23. Ibid., pp.l4-15. 
24. Kyk Bylae F (Engeland). 
25. Great Britain. Department of Education and Science. The 

Education of the Visually handicapped. Report of the 
Committee of Enquiry appointed by the Secretary of State 
for Education and Science, 1972, pp.20-2l. 
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1. A11e 1eer1inge behoort vir 'n oogondersoek na kinderge= 
sondheidsk1inieke te gaan. 

?. Alle leer1inge wat 'n oogafwyking toon moet dan na 'n dis= 

triks-evalueringspaneel (district assessment. team) vervzys word" 
Hierdie paneel behoort saamgestel te word uit 'n kinder= 
arts, ofta1moloog, p1aaslike mediese beampte, die kind se 
huisdokter, 'n gesondheidsbeampte, 'n maatskap1ike werkster 
en ander gesaghebbendes wat mag nodig wees. 

3. Gesigsgestremde 1eer1inge moet dan verder vir 'n evaluering 
na 1 n Streeks-evalueringspaneel (regional as·sessment team) 
verwys word wat onder meer 1 n oftalmoloog met be sonde.re 
kennis en belangstelling van kinders insluit, sowel as 'n 
onderwyser-sielkundige en 'n onderwyser van swaksiende 
kinders. 

4. Hierdie laasgenoemde paneel moet die leerling in 'n skoolse 

milieu (school setting) ondersoek. 
5. Al1e swaksiende kinders moet gereeld her-evalueer word. 
6. Ouers moet up die hoogte van hulle kinders se oogkondisies 

gehou word en geadviseer word in verband met die hulp wat 
hul1e swaksiende kinders nodig het. 

7. Toetse vir gesigskerpte moet jaarliks as 1 n taak van die 
"school health services" aan alle gewone skole en skole vir 
gestremdes ui_tgevoer word. 

8. Al~e skole vir gesigsgestremdes moet gereeld deur 1 n oftal= 
moloog en oogkund:ige ( optometris), wat in diens van die 
National Health Service is, besoek word. Daar behoort 'n 
goeie samewerking tussen die oftalmoloog en die onderwysper= 
suneel te wees. 

9. Gesigsgestremde leer1inge behoort meer dikwels as normaal= 
siende leerlinge vir 'n mediese ondersoek te gaan. 

5.3.1.2 Psigologiese-Voorligtingsdienste26 

'n Psigologiese-voorligtingsdiens as integrale deel van 

die skoolprogram soos in die R.S.A. bekend, is nie in Engeland 
aangetref tydens besoeke aan skole aldaar nie. 

--------------------------------------------------------------
_2 6. Kyk Bylae C, vraag 45. 
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Skoolhoofde het gerapporteer dat daar 'n skoolpsigolo= 

giese diens by die sentrums van die plaaE'_ike Skoolmediesa= 

diens bestaan en as 'n sk~olhoof 'n psigoloog se diens benodig 

laat hy hom na die skool kom om die nodige ondersoek te doeno 

Indien nodig sal die psigoloog 'n leerling na sy kliniek neem 

met die nodige samewerking van die ouers. 

Oor hierdie aangeleenthei d laat die Vernon--komi ·i;ee hom 

as volg uit: "At present facilities are generally in::.dcg_ua·!;o 

for .Psychiatric and psychological advice to parents and teach= 

ers of visually handicapped children and for psychiatric and 

psychological treatment when necessary for the children them= 

selves." 27 en die Komitee bevee~ dan ook aan dat "every 

school for the visually handicapped should have regular links 

with a child guidance service or access to a consultant 

psychiatrist. " 28 

5c3.1.3 Beroepsplasingsdienste29 

In Engeland bestaan daar in elke Local Education Authority 

'n Youth Employment Service met Youth Employment Officers, ook 

genoem Careers Officers, wat gemoeid is met die beroepsori~n= 

tering en beroepsplasing van beide gestremde en ander leer= 

linge. In die Inner London Education A~thority ressorteer 

die Careers Officers onder die sogenaamde Special Se:rvices 

section. Hierdie Special Services Section neem die gestr0mds 

skoolverlater onder sorg totdat hy die.ouderdom van 18 jaar 

bereik wanneer hy die verantwoordel:Lkheia. van die Department 

of Employment word en as 'n volwassene beskou word. 

Die Special Services Section word wel deur die L.E.A. van 

Londen voorsien maar word vir 75 persent deur die Department 

of Employment gesubsj_dieer. 

In sekere gebiede van die platteland word hierdie diens 

nie deur die L .• B.A' s voorsien nie en in sulke gevalle word 

die beroepsplasing van gestremdes direk deur die personeel 

-------------------·-~--:-------------------..-------.-.~ .... ·--------------
27. 
28. 
29. 

Ibid., p.l7. 
Ibid~ , p. 21 o 

Kyk Bylae F. 
Officer. Kyk 

Onderhoud mev. M.G. Clarke, Senior Career~ 
ook Bylae C1 vrae 27-39. 
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van die Department of Employment gedoen. Dit is veral die 
geval in ylbevolkte plattelandse gebiede. 

In die Londense·gebied ressorteer swaksiende leerlinge 
wat in gewone skole geintegreer is onder die Senior Careers 
Officers wat beroepsplasing aan die gewone skole doen, maar 
wanneer hulle probleme ondervind dan verwys hulle'hierdie 
leerlinge na die Special Services Section vanwee hierdie af= 
deling se besondere kennis en ervaring op 'die gebied van 
beroepsplasing van gestremdes. 

Aan 'n skoal soos die Exhall Grange t~ Coventry bestaan 
daar aan die skoal self 'n "Careers Department" met 'n Raad 
wat gemoeid is met beroepsplasing en in die lewe geroep is deur 
die skool self. Die plaaslike Youth Employment Officer van 
die L. E •. A. word by hierdie Raad be trek deurdat hy sitting daar= 
op het en sodoende vind daar 'n noue skakeling en samewerking 

tussen hom en die skoal plaas met die indiensplasing van die 
gestremde leerlinge van die skoal. Die skoal soek ook skake= 
ling met alle Youth Employment Officers en Disabled Replacement 
Officers vanoor die hele land om seker te maak dat swaksiendes 
0oeltreffend in diens geplaas word en om aan.werkgewers die 
nodige veorligting omtrent die leerlinge as werknemers te ver= 
skaf, lank voordat die swaksiende jeugdige hom vir diens aan= 
meld. 

Net soos in die R.S.A. word daar deur die Careers Officers 
besondere probleme in verband met die beroepsplasing van swak= 
siendes ondervind, omdat swaksiendheid een van die moeilikste 
definieerbare kategoriee van die buitengewone onderwys is. 
Hierdie leerlinge se visie strek oor 'n sfeer van bykans nor= 
maalsiende tot amper blindheid en daar kan nooit met sekerheid 
gese word of 'n leerling 'n spesifieke beroep sal kan beoefen 
nie alvorens hy nie in die praktyk in die beroep geplaas is 
nie. 

Die prosedure is dat die Careers Officer·, ook genoem 

Youth Employment Officer, ongeveer 2 jaar voordat die leerling 
die skoal verlaat, tot die toneel toetree. Dit kan egter op 
enige tydstip gedurende die swaksiende se skoolloopbaan geskied, 
maar dit is gewoonlik wanneer die skoolhoof die saak aanhangig 
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maak. Uit die aard van die saak sal daar leerlinge wees 
wie se saak meer problematies is en wat op 1 n vroeer stadium 
of op ongereelde tye aandag sal geniet. 

Daar word gepoog om soveel voorbereidende werk as moont= 
lik met die oog op beroepsplasing te doen. Besoeke word 
deur die Careers Officer by diP skool afgele. Samesprekings 
word gevoer, voorligting geskied, filmvertonings en groeps= 
besoeke aan werkgewers vind plaas ten einde die leerlinge te 
ori~nteer met betrekking tot 1 n beroepsrigting. Dit is ook 
die beleid van die London Education Council om 'n maatskaplike 
werkster aan 1 n skool vir buitengewone onderwys toe te wys om 
as skakel tussen die skool en die huis op te tree. Deur 
middel van die maatskaplike werkster poog die Careers Officers 

om gedurende die lang voorbereidende tydperk onder meer met 
die skoolverlaters se huislike agtergrond en elkeen se per= 

soonlike probleme vertroud te raak. 

Op 1 n sekere stadium vind daar dan 1 n persoonlike onder= 
houd tussen die jeugdige en die Careers Officer plaas om 1 n 
samespreking te voer oor werksaangeleenthede. 

Die Careers O~ficer bestudeer die skool se evaluering 
van die kind, sy skolastiese prestasie in verskillende vakke, 
die persoonsbeeld soos deur die skool ongestel, tesame met die 
mediese verslag van die oftalmoloog. Hierdie onderhoud staan 
bekend as 1 n "Vocational -Guidance Interview". 

Die Senior Careers Officer, mevroQ Clarke van die Inner 

London Education Authority, verklaar in 1 n persoonlike onder= 
houd met die skrywer3° dat wanneer die Careers.Officer 1 n 
studie van al die ,relevante gegewens maak, hy van die stand= 
punt uitgaan dat 1 n JEUGDIGE geplaas moet word en nie 1 n ge= 
stremde nie. Die gestremdheid kom ter ·sprake as dit 1 n bete= 
kenisvolle faktor begin word in die uitoefening van die be= 
roep. 

--------------------~----------------------------------------

30. Kyk Bylae F (Engeland). 
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Nadat die Careers Officer die verslag van die kind be= 

studeer het, kom hy terug na die skool en word die ouers en 

die prinsipaal bygeroep om die aangeleentheid van plasing in 

'n beroep te bespreek. Hierna poog die Careers Officer om 

'n werkgewer te vind wat bereid sou wees om die swaksiende 

jeugdige 1 n geleentheid te gee om 'n begin in die beroepsw~reld 

te maak. Volgens die rapport van die genoemde Careers Officer 

van die Inner London Education Authority word die meeste 

swaksiendes direk na skoolverlating in beroepe opgeneem. 

Die prinsipaal van die Exhall Grange School in C0ventry 

daarenteen het tydens die besoeke aan die skool beweer dat. 'n 

aansienlike aantal van die skool se lPerlinge· ( tussen 20 en 30) 

jaarliks vir voortgesette onderwys gaan. Hier moet egter in 

gedagte gehou word dat sy skool die enigste skool vir swaksien= 

des in Engeland is wat leerlinge voorberei vir die General 

Certificate of Education (G.C.E.) wat toelating tot voortge= 

sette onderwys in Engeland verleen. 

Careers Officers neem self nie spesifieke beroeps- en 

aanlegtoetse van die swaksiende skoolverlaters af nie. 1 n 

Potensi~le werknemer sal·na 'n plaaslike Industrial Rehabili= 

tation Unit gestuur word, waar hy volledig ge~valueer word 

onder 1 n nywerheidstelsel en volgens bedryfsielkundige metodes. 

Hier word p>igologiese en psigiatriese toetse afgeneem en 'n 

verslag word vanuit nywerheidsperspektief opgestel. 

Vol gens die Careers Officers en sko.olho of de met wie on= 

derhoude gedurende hierdie ondersoek gevoer is, word daar in 

die praktyk ook nog probleme in verband met die beroepsplasing 

van swaksiendes in ·Engeland ondervind, byvoorbeeld dat daar 'n 

mate van vooroordeel by werkgewers ten aansien van die arbeids= 

potensiaal·van die swaksiende bestaan en dat vakunies skepties 

staan oor sy produksiepeil en hom as 1 n veiligheids- en ar= 

beids~risiko beskou. Die toestand is egter besig om in die 

jongste tyd te verbeter, veral ·in 1 n stad soos I1onden met 

ongeveer 9 miljoen inwoners en die geweldige groot moontlikhede 

en diversiteit van betrekkings wat daar in so 1 n nywerheidstad 

bestaan. 
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Werkgewers se houding teenoor die swaksiende werknemer 

verander ook in die re~l as die Careers Cfficer die oudleer= 

ling in sy werksi tuasie besoek sodat wannee·r moontlike pro= 

bleme ontstaan die no dige stappe vroegtydig geneem word om 

die situasie te verbeter. Dit neem die verantwoordelikheid 

van die gestremde persoon in 'n groot mate van die werkgewer 

se skouers af. 

In Engeland bestaan die gelukkige situasie in teenstel= 

ling met die posisie in die R.S.A., dat die Staatsdiens buiten= 

gewoon kooperatief is en die swaksiende goed ontvang. Die 

Careers Officers getuig dat nie Staat in Engeland altyd bereid 

is om hierdie leerling.e ··in diens te neem, met die gevolg dat 

hulle goed gevestig word.in permanente betrekkings. Daar word 

van die standpunt uitgegaan dat die swaksiende alle beroepe 

waarvoor hy voldoende gesig het, kan beoefen en dat geen be= 

roep vir die swaksiende gesluit behoort te wees nie. 

Die Careers Service dien ook as 'n skakeldiens tussen 

die skool, ouers, die leerlinge en die werkgewer, want benewens 

die beroepsplasing wat deur hi~rdie besondere diens verrig word, 

word daar ook 'n deeglike opvolgdiens verrig. 

Enkele senior Careers Officers, Area Careers Officers 

en gekoopteerde spesialiste op die gebied van liggaamlike en 

sintuiglike gestremdheid, vorm 'n "Advisory Commitee" wat 

bekend staan as die "Youth Employment Committee". Die "Areas 

Officers" het ook 'n subkomitee wat as die "Handicapped Sub 

Committee" bekend staan. Hierdie laasgenoemde subkomitee 

ko<:5pteer persone soos skoolhoofd.e, welsynswerkers, gesondheids= 

beamptes en so meer om op die. laasgenoemde subkomitee te dien. 

Hierdie subkomitee vergader twee maal per jaar en op hierdie 

vergaderings word alle gestremde jeugdiges wat binne die be= 

trokke gebied ressorteer en tussen 16 en 18 jaar oud is, be= 

spreek. As iemand.dit byvoorbeeld onder die vergadering se 

aandag bring dat daar lanklaas van 'n leerling verneem is, dan 

word iemand na sy huis, werkplek of ouers gestuur om navraag 

te do en en by ·die volgende vergadering te rapporteer. 
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Net voordat 'n leerling 18 jaar oud vvord, sal die 

Careers Officer hom vir laas by sy werkplek besoek en seker 

maak dat by weet na watter. kantore by moet gaan vir navrae 

of met probleme nadat hy 18 jaar oud geword het en deur die 

Department of Employment oorgeneem is. Hy word ook voorsien 

van die naam en ar)res van die Disablement Resettlement Cfficer 

wat nou die plek van die Careers Cfficer inneem en verant= 

woordelikheid vir die jeugr1ige swaksiende op hom neem. 

Deur die besondere opvolgprogram wat in Engeland op die 

vlak van die buitengewone onderwys bestaan, word daar toesig 

oor die swaksiende jeugdige na skoolverlating gehou sonder om 

hom onnodig te vertroetel. As hy by die werk sou verbrou 

word hy deur die Careers Off·icer hard aange spreek. Die 

idee is om die swaksiende op 'n verantwoordelike selfstandige 

pad te kry. As die swaksiende egter nie goed geplaas is nie, 

word hy in 'n alternatiewe betrekking geplaas. 

~et betrekking tot tersi§re studie met die oog op be= 

roepsplasing in die professionele en akademiese sektor, kan 

die uit sonderlike inteJ.ligente swaksiende j eugdige, so o s 

a·lle ander jeugdiges, 'n eksterne eksamen vir die General 

Certificate of Education op gevorderde vlak afl~ en dan vir 

universit~re opleiding gaan. Volgens die skoolhoofde met 

wie daar onderhoude gevoer is, in besonder aan die Exhall 

~range School waar hierdie kursusse vir swaksiendes aangebied 

word is "lit egter die beleid van die skole vir swaksiendes om 

nie 0ie leerlinge aan te moedig om na die universiteit te gaan 

nie, tensy rlaar voorspel kan word dat hulle 'n baie redelike 

kans op sukses het .. Andersins word hulle aangemoedig om 'n 

alternatiewe rigting in te slaan. 

In londen bestaan daar die sogenaamde Colleges for 

~urther Education en 'n aansienlike persentasie van alle ge= 

stremde jeugdiges volg kursusse aan die kolleges alvorens 

hulle tot 'n beroep toetree; in besonder in kantoorwerk of 

oudio-tikskrif. 

Volgens die skoolhoofde met wie daar onderhoude gevoer 

is, is die eerste voorwaarde vir 'n suksesvolle beroepsplasing 

van die swaksiende, 'n beroepsplasingsbeampte wat sy sout 
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werd is. As die leerling eers suksesvol in 'n beroep ge=. 

plaas is, is die grootste probleem tot sy rehabilitasie oor= 

brug. 

Die skole self kan nie die beroepsplasing suksesvol 

do en nie, v'ant die skoal is nie so op die hoogte met die 

jongste ontwikkeling in die beroepsektor, werksomstandighede 

bedryfstegnieke en tegnologie nie. Dit is die taak van die 

beroepsplasingsbeampte om op die hoogte met die diversiteit 

van werksgeleenthede en werkskondisies te bly. Die valle 

skoolprogram laat weinig, indien enige tyd aan onderwysers of 

skoolhoofde om aan hierdie bogenoemde aspekte te wy. Hier= 

die besondere diens aan die swaksiende, beroepsvoorligting, 

beroepsorientering (work acclimatization), beroepsplasin:s en 

op.volging ( nasorg) le op· die gebie d van die Careers Service, 

in besonder die Careers officers, ouk genoem Youth Employment 

Officers. 

Dit is duidelik dat die beroepsplasingsdiens aan swak= 

siendes in Engeland op 'n besondere hegte grondslag funksio= 

neer en dat daar veel op hierdie vlak uit die Engelse praktyk 

te leer is. 

6.3 .2 Spesiale dienste aan skole vir swaksiendes en 
beroepsplasing in Nederland 31--------

~-~-2.1 Algemeen 

Die omvang en .aard van spesiale dtenste aan skole vir 

swaksiendes in Nederland wissel van skoal tot skoal. 

Elke skoal vir swaksiendes in Nederland beskik volgens 

artikel 64 van die Besluit Buitengewoon Onderwijs van 1967, 
oor 'n toelatingskommissie wat uit die ~irekteur, 'n medikus, 
1 n psigoloog (wat ook 1 n klinies-geskoolde pedagoog is) en 

soms 'P maatskaplike werkster bestaan. Hierdie persone is 

verantwoordelik vir 1 n groat gedeelte van die spesiale dienste 

wat aan die skole vir swaksiendes aangebied word. 

Die mediese dienste aan ~ie skole bestaan in die reel 

daarin dat die medikus op 1 n deeltydse.basis aan die skoal 

31. Kyk Bylae D, vrae 21, 45 en 47. 
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verbonde is en die skool weekliks besoek, soortgelyk_aan die 

praktyk by skole vir swaksiendes in die F.S.A. Die skole 

vir swaksiendes beskik in die reel ook oor 'n voltydse ver= 

pleegster vir oog- en algemene mediese dienste. Dit is ook 

haar taak om die mediese verslae van leerlinge se oogkoncisies 

te hou. Aan 'n skool soos die Bartimeus Stichting te Zeist, 

is daar ook 'n optometris op 'n deeltydse basis aan die skool 

verbonde. Die mediese ~iens aan die skole vir swaksiendes 

ressorteer onder die Gemeentelike ( muni sip ale) J\!Ie die se DiPns. 

Die maatskaplike werkster wat aan die toelatingskommis= 

sie van die.skool verbonde is, verrig die nodige skakeldiens 

tussen die huis en die skool. 

Nie alle skole vir swaksiendes het 'n volwaardige psigo= 

loog wat ook pedagogies geskoold is nie en dan word daar ook 

gebruik gemaak van die r1ienste van die Insti tuut vir Psi go= 

logiese Toetsing, hoofsaaklik vir evaluering van leerlinge 

met die oog op toelating tot die skool. 

Aan meer welgestelde skole3 2 soos die Instituut Henricus 

te Nijmegen, beskik die skool oor die voltydse dienste van 'n 

ortopedagoog en 'n fisioterapeut, terwyl daar in sommige gevalle 

ook 'n logopedis aan 'n skool verbonde is om met spraakpro= 

bleme behulpsaam te wees. 

Die direkteure van skole het gedurende :tierdie ondersoek 

deurgaans daarop aanspraak gemaak dat clle leerkragte aan 

hulle skole oor gespesialiseerde kennis beskik op die gebied 

·van die ortopedagogiek en ortodidaktiek en in staat is om 

gespesialiseerde onderwysmetodes vir die gesigsgestremde kin= 

ders toe te pas. 

Aan die Bartimeus Stichting te Zeist word een spesifieke 

onderwyser afgesonder om die taak van "Remedial Teacher" te 

vervul. Vir hierdie doel word spesiale periodes tot sy be= 

skikking gestel om aandag aan die leerlinge wat besondere 

skolastiese probleme hPt, te gee, terwyl die res van die klas 

-------------------------------------------------------------
32. Die finansiele welvaart van 'n skool hang van die welvaart 

van die Gemeente (stadsraad) af wat die skool finansier 
en dan weer die fondse van die staat verhaal. 
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na ander onderwysers gaan. 

N@rens is 'n georganiseerde ortopedagogiese 

skole vir swaksiendes in Nederland teengekom nie. 

gewone ortopedagogiese en ortodidaktiese hulp aan 

program aan 

Buiten:::: 

leerlinge 

berus hoofsaaklik op improvisasie - soos die behoefte van tyd 

tot tyd ontstaan en op indiwiduele hulp en onderrig. 

Aan skole waar 'n kliniese pedagoog of ortopedagoog 

verbonde is, hou hierdie persone hulle besig met indiwiduele 

"begeleiding" van leerlinge, soos dit bekend staan, en ook om 

voorligting aan onderwysers te verskaf in verband met pedago== 

giese en psigologiese probleme wat leerlinge mag he. 

~.S.N. Oost, direkteur van die ~rins Alexander Stichting, 

Huis-ter-Heide, se siening in verband met 'n ortodidaktiese 

program aan sy skool is dat die onderwyser van elke swaksien= 

de kind aan sy skool in wese 'n ortopedagogiese en ortodidak= 

tiese aangeleentheid is. Elke onderwyser is aangewese om· 

~ie nodige ortopedagogiese en ortodidaktiese hulp waarop 

hulle aanspraak maak aan leerlinge te verskaf. Geen perma= 

nente ortopedagoog as sodanig is aan die skool verbonde nie. 

By elke personeellid self moet daar 'n ortopedagogiese en 

ortodidaktiese ingesteldheid wees en sy werk moet daarop berus, 

andersins kan 'n onderwyser te maklik sy verantwoordelikheid 

op 'n ander persoon afskuif. 

'n Besondere diens wat aan die leerlinge van die Prins 

Alexander Stichting gelewer word, staan bekend as "opvoeding

tot-sien".33 Die swaksiende kinders kry 'n sistematiese op= 

leiding om hulle gesigsreste te oefen en te benut. Hierdie 

opl~iding neem die vorm aan van interpretasie van prentjies of 

"plaatjies", wat volgens 'n sisteem saamgestel word. ,so sal 

prentjies 'n sprokie voorstel.en die kind word voortdurend ge= 

vra om te vertel wat hy sien- dus 'n oefening ven die gesigs= 

res. 

Hierdie program word deur die hele skoolloopbaan aange= 

bied, van die eerste tot die laaste skooljaar. Oost beweer 

33. Kyk Bylae D, vraag 47. 
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dat ~ie leerlinge groot baat daarby vind om hulle gesigspres= 

tasie te verbeter. Dit is ook 'n·vorm van Bandagsontwikke= 

ling, want die mens, aldus Oost, is geneig om slordig met 

betrekking tot sy visuele prestasie te wees. Die kind neem 

waqr maar ky_!E nie. Hierdie program dien dus as 'n akti•:ering 

van die waarneming deur aandagtig te kyk en te interpreteer wat 

gesien word. Hierdie program verbeter nie die gesigskerpte 

nie maar lei tot beter benutting van die gesigsres. 

5.3.2.2 Beroepsplasingsdiens vir swaksiendes in Nederland3 4 

Aan rtie Nederlandse skole vir gesigsgestremdes is daar 

uiteenlopende beskouinge en praktyke aangetref met betrekking 

tot beroepsvoorligting, beroepsorientering, beroepsplasing en 

nasorg van swaksiendes. 

Eeroepsvoorligting as 'n besondere en integrale diens 

van die skoolprogram is nie teengekom nie, maar dit neem ver= 

skillende vorme aan verskillende skole aan. 

In die re~l is elke onderwyser verantwoordelik vir alle 

vorme van voorligting, ook beroepsvoorligting, terwyl aan sko= 

le soos die genoemde Prins Alexander Stichting daar sogenaamde. 

"l3eroepedae" is waarop 'n "beroepstentoonstelling" gehou word 

wat deur die leerlinge van die skool bygewoon kan word. Die 

tentoonstelling word rJeur die Departement van Onderwys geor= 

ganiseer met die oog op beroepsori~ntering va~ die leerlinge. 

By Nijmegen bestaan daar 'n Gemeentelike (stads-) 

Beroepsvoorligtingsdiens wie se verteenwoordiger ~ie Henricus 

Instituut besoek om beroepsvoorligting aan die leerlinge te 

gee. Hierdie persoon besoek veral die skool om die MAVO

leerlinge in hulle 3de en 4de jaar by te staan in die keuse 

van hulle "vakkepakket" met die oog op die staatseksamen en 

wat ook saamhang met die beroepsrigti~g wat die leerlinge een= 

dag wil volg. 

Sommige direkteure van die skole vir gesigsgestremdes 

in Nederland is die mening toegedaan dat beroepsplasing nog 

34. Kyk Bylae D, vrae 27-40. 
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deel van 0ie skool se verantwoordelikheid is, terwyl ander 

soos P.S.N. Oost, die mening huldig dat a.-~t onverantwoordbaar 

is om na die skoolse opleiding, die swaksiende kind nog by 

die hand te neem en tot by die werkgewer te bring. So, 

volgens Oo st, ontwikkel die kind nooi t selfstandighei d n:'_e. 

As die kind nie daarin kan slaag om self 'n betrekking te 

vind nie, dan is 1ie skool wel daar om hulp te verleen. In 

sodanige gevalle word die hulp van die maatskaplike werkster 

gewoonlik ingeroep om 'n plasing te probeer bewerkstellig. 

Die·skool se "team", d'it wil se die toelatingskommissie 

wat volgens die ~esluit Buitengewone Onderwijs 1967, aan elke 

skool vir swaksiendes verbonde is, gaan ook dikwels na werks= 

instansies om beroepe vir leerlinge te vind. Hierdie span 

wat gereeld die kind bespreek en 'n besondere kennis van hom 

gedurende sy skoolloopbaan opbou, is in 'n posisie om die 

swaksiende skoolverlater te evalueer met die oog op plasing 

in 'n spesifieke beroep en kan ook aan die leerling die nodige 

voorligting en advies verskaf. 

Leerlinge word by sommige skole vir swaksiendes in die 

geleentheid gestel oru by wyse van "stages" hulleself ten aan::: 

sien van moontlike beroepe te orienteer. ~it bestaan daarin 

dat die leerling gedurende sy skoolloopbaan vir korter tyd= 

perke op 'n verkennings- of proefbasis in 'n beroep geplaas 

word. 

Daar bestaan in Nederland ook "Gewestelike Arbeidsburo' s''' 
(streeksarbeidsburo' s)wat ook as bemiddelaars optree om swak= 

siendes in diens te plaas, maar volgens skoolhoofde word daar 

nie groot Yerwagtinge van die arbei dsburo' s gekoe ster nie. 

Tydens hierdie ondersoek in Nederland is dit deur skool= 

hoofde gestel dat beroepsplasing Yan swaksiendes vir die 

huidige nie maklik is om te bewerkstellig nie, vanwee 'n reses= 

sie wat Nederland ondervind. 

Vooroordeel in die beroepsektor kom ook gereeld voor 

omdat werkgewers die aangeleentheid van swaksiendheid nie ken 

nie en die eerste reaksie gewoonlik die van afkeur is. 
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l)it was telkens ook deur direkteure van institute ge= 

stel dat die Staat in Nederland in die ve-::-band nie 'n goeie 

voorbeeld stel nie. Duisende gulde word jaarliks aan die 

onderwys van elke swaksiende leerling bestee, maar by die 

keuring van leerlinge met die oog op betrekkings in die Rtaats= 

diens word die leerlinge op grand van hulle oogkondisie afge= 

keur. So was die voorbeeld genoem van leerlinge wat die 

"Staatsexamen" aan 'n'HAVO-skool met sukses afgel€l het en wie 

se aansoek om toelating tot 'n pedagogiese akademie vir onder= 

wysersopleiding op grond van gesigsbelemmering afgewys is. 

Die swaksiende kan net nie 'n toegang tot die Staatsdiens 

in Nederland vind nie, terwyl die privaatsektor nog gewillig 

is om hom 'n geleentheid ~e bied en dan kom swaksiendes die 

maklikste tereg as telefoniste, kantoorwerkers, klerke, 

masjienoperateurs, monteurs en so meer, terwyl dit by ho~ 

uitsondering is dat hierdie leerlinge op 'n universiteit te 

lande kom. 

Wat die opvolg- en nasorgprogram betref, word daar van 

die standpunt ui tgegaan dat die swaksiende oudleerling toege= 

. laat moet word om hoTh van die skool te distansieer ashy dit 

verkies en gevolglik sal die skool hom nic onnodig aan die 

swaksiende opdring nadat hy die skool verlaat het nie. Daar 

mag met 'n omweg verneem word hoe dit met hom gesteld is, 

maar hy moet die geleentheid kry om op eie bene te staan. 

Daar bestaan wel 'n besondere skakeldiens (opvolgdiens) 

wat deur r1ie vier institute van Henricus, Grave, Bussum en 

Bartimeus, onderhou word. 'n Skakelbeampte word aange stel 

wat opvolgwerk moet doen met betrekking tot leerlinge wat die 

]lfAVO verlaat en na gewone H.f?..VO-skole gaan. Hierdie beampte 

hou hom besig met die "begeleiding" en beroepsplasiJ;tg van die 

leerlinge van die vier genoemde institute wat hulle. studies aan 

gewone skole voortsit. 

Dit is duidelik dat beroepsvoorligting, beroepsori~nte= 

ring en beroepsplasing as spesiale dienste aan skole.vir 

geaigsgestremdes in Nederland nie op die geko~rdineerde en ge= 

organiseerde basis plaasvind as wat dit nie geval in Engeland 

is nie. 
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5.3.3 2£esiale dienste aan skole vir swaksiendes en 
beroepsplasingsdienste in Belgi~ 35 

Alle Katolieke skole vir gesigsgestremdes in Belgie be= 

skik oor die dienste van 'n ortopedagoog, 'n logopedis, sowel 

as 'n sosiale assistente (maatskaplike werkster). 

Die ortopedagoog en logopedis hou hulle persoonlik besig 

met die leerlinge wat op gesette tye uit die klas onttrek word 

vir spesiale onderrig . 

. Die ortopedagoog word ook ingeskakel om voorligting en 

advies aan onderwysers en "opvoeders" (koshuispersoneel) te 

gee. In laasgenoemde geval het dit betrekking op die ver= 

sorging van leerlinge buite die klaskamer. In hoofsaak hou 

die ortopedagoog hom besig, in die woorde van die direkteur 

van die skool te Woluwe, Brussels, met die regstelling van 

enige aangeleentheid wat in die opvoedingsgebeure verkeerd ge= 

loop het. 

Nie alle skole vir gesigsgestremdes beskik oor.die diens

te van 'n psigologiese assistent nie, maar die opleiding van 

die ortopedagoog is ook sterk skoolpsigologies georienteerd, 

sodat waar nodig hy die psigologiese dienste aan die skool kan 

verrig. In Brussel kan skole ook gebruik maak van die skool= 

psigologiese diens. 

'n Besondere diens word ook aan die gestremde kind en sy 

ouers in Belgie gebied deur die Pedagogies-W!ediese-Sosiale

Sentrum (P.M.S.-sentrum) waarheen ouers hulle kinders kan neem 

vir ondersoek, advies en aanbeveling, in besonder met betrek= 

king tot toelating tot die buitengewone onderwys. Die Sentrum 

lewer •n·medies-oftalmologiese verslag wat weer deur die 

skooloftalmoloog gekontroleer word. 

Die sosiale assistent(e) aan die skole vir swaksiendes 

l~ die verband tussen die skool en die gesin. Sy be so ek die 

ouerhuis en samel gegewens in verband met 0ie familie

agtergrond in. Sy is ook op die hoogte met maatskaplike 

35. Kyk Bylae D, vrae 21, 45 en 48. 
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wetgewing. In die bespreking van probleemgevalle by die 
promosievergaderinge sal sy betrek word omdat sy die huis= 
like agtergrond ken. In sekere gevalle kan die sosiale 
assistente selfs behulpsaam wees met die vind van 'n beroep 

vir die swaksiende skoolverlaters. 

Aan die skool vir gesigsgestremdes te Spermalie, Erugge, 
is daar drie sosiale assistente aan die skool verbonde waarvan 

die dienste as volg verdeel is: 

Een vir voorsorg-voorskools, 
Een vir "be gelei ding" tydens skoolplig, 
Een vir plasing en nasorg. 

Die mediese en paramediese di.enste aan die skole vir ge= 
sigsgestremdes in Belgie, funksioneer op 'n parallelle basis 
as die in die R.S.A. Aan elke skool is 'n deeltydse medikus 
en oogarts verbonde wat die skole weekliks besoek, maar wie 
se dienste te eniger tyd beskikbaar is, indien nodig. 

Aan die genoemde skool te Spermalie is twee permanente 
verpleegsters en een assistentverpleegster verbonde wat die 
normale roetine mediese verslae van die leerlinge byhou en toe= 
sig hou oor die algemene geson·iheid yan die leerlinge. Aan 
hierdie besondere skool word alle oogondersoeke aan die plaas= 
like hospitaal uitgevoer. 

~1et betrekking tot voorligting bestaan daar nie 'n geor= 
ganiseerde, integrale program as deel van die skoolprogram aan 
skole vir gesigsgestremdes in Belgie nie. V'f)orligting in alle 
vorme, ook beroepsvoorligti-ng, neem in die reel die vorm van 
geleentheidsvoorligting aan en word deur die onderwysers van 
:'Jie senior klasse waargeneem. 

5.3.3.2 Beroepsplasingsdiens3 6 

i. In Belgie bestaan.geen Staatskool vir blindes of swak= 
siendes nie. Daar is wel enkele kleiner provinsiale skole. 
Skole vir gesigsgestremdes (blindes en swaksiende·s) in Belgie 
ressorteer onder die Nationaal Verbond van het Katholiek 

-----------------------------------~-------------------------

36. Kyk B.ylae D, vrae 27-40. 
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Buitengewoon Onderwijs en die 4 vernaamste Katolieke Institute 

te Brugge, Huldenberg, Woluwe en Ukkel het 'n gemeenskaplike 

beroepsplasingsdiens ingestel wat bekend staan as "Plasings= 

dienst van I·icht en Liefde" met die hoofkantoor te Brugge. 

Alle Katolieke skole vir buitengewone onderwys skakel met 

hierdie organisasie wie se taak dit is om afgestudeerde ge=· 

stremde leerlinge in betrekkings te plaas. 

Benewens hierdie organisasie kan daar ook 'n beroep ge= 

doen word op die Departement van Arbeid se arbeidsburo' s van 

Arbeidsbemiddeling wat in alle groat stedelike sentra bestaan. 

Hierbenewens is daar ook nog die Braille-Liga in Brussel 

wat waardevolle hulp verleen in verband met die beroepsplasing 

van swaksiendes. 

ii. Gedurende die laaste twee skooljare word daar deur 

die skoal pogings aangewend om. die aspirant skool verlaters .ver!::: . 

troud te maak met arbeid in die praktyk. Samesprekings word 

met die leerlinge gehou en persone uit die beroepswereld word 

uitgenooi om hulle by die skoal te kom toespreek met die oog op 

beroepsorientering. Beroepsaande word gereel wanneer die 

leerlinge deur oud-skoliere wat reeds in 'n beroep staan, toe= 

gespreek word. 

iii. In die laaste jaar tree die beroepsplasingsbeampte 

van die beroe:psplasingsdiens van "Licht en Liefde" doelbewus 

tot die toneel toe. Besoeke word by die skool afgele en 

leerlinge word in groepe en indiwidueel toegespreek. 

Verteenwoordigers van diePedagogies-Medies-Sosiale-Sentrum 

word ook by die aangeleentheid betre:k en elke indiwiduele 

leerling se situasie word in o~nskou geneem. 

Die beroepsplasingsbeampte, die P.M.S.-verteenwoordiger 

en die personeel van die skoal besluit gesamentlik waartoe die 

leerling·in staat is, met inagneming van sy indiwiduele ver= 

mo~ns, aanleg, belangstelling en besondere oogkondisie. 

Gedurende d'ie laaste skooljaar word die betekenisvolle 

praktyk toegepas om leerlinge vir proeftydperke (stages) van 

'n week tot veertien dae by werkgewers te plaas ten einde die 
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leerlinge in staat te stel om hulleself met betrekking tot 1 n 

beroep te ori~nteer. Wan:qeer 1 n leerling dan by skoolver= 

lating in 'n betrekking geplaas word, geskied dit ook vir 1 n 

proeftyoperk. In Belgie is dit bevind dat die meeste swak= 

siende leerlinge suksesvol in die volgende beroepe opgeneem 

word: diktafoontik, te.lefonie, fi sioterapie, tuinbou, re sepsie, 

fotokopieerwerk, telekswerk, bakkers, klavierstemmers, meubel= 

makers, orreliste, kantoorwerk. 

Van die 51 swaksiende meisies wat tot en met 1971 aan 

die Instituut Ganspoel, te Huldenberg afgestudeer het, was 

die beroepsverdeling volgens die direksie van die skool soos 

volg aange dui: 3 7 

8 sekretaresses in diktafoontik 

4 telefoniste 

1 braille-onderwyseres 

5 verdere studies 

5 in beskutte arbeid 

6 huishoudsters aan die personeel van die skool 

11 getroud ( hui smoe ders) 

·2 wag _op 1 n plasing 

5 gewone werk 

2 geplaas by 'n besigheidsentrum 

2 wag nog op plasing. 

Dit was bevind dat dit onvermydelik is om swaksiendes 

soms onder potensiaal in diens te plaas, want realisties gesien 

is die beroepsmoontlikhede in Belgie vir die gestremde beperk. 

Die ondervinding wat ~ie skole het aangaande indiens= 

neming neur die Staat is nie veel verskillend van die posisie 

in die R. S. A. en Nederland nie, ofskoon daar 1 n kentering in 

die _jongste tyd te bespeur is, sodat swaksiendes alreeds as 

telefoniste in verskillende Staatsdepartemente geplaas is. 

Daar is egter 'n toelatingseksamen, ook genoem rekruterings= 

eksamen, en swaksiendes vind dit moeilik om hierin te slaag. 

Hierdie eksamen is 'n.vereiste vir toetrede tot enige beroep 

in die Staatsektor. 

37. Kyk Bylae D, vraag 42. 
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iv. Die opvolg- en nasorgprogram van swaksiende skoal=. 

verlaters word deur die beroepsplasingsdiens behartig. Van= 

uit die skoal se standpunt gesien is die skakeling met die 

leerling nadat by die skoal verlaat het, bloat van 'n vriend= 

skaplik-maatskaplike aard. Soms sal 'n instituut finansi~le 

hulp aan 'n verdienstelike oudleerling verskaf vir verdere 

studie en hom met hulp en raad bystaan. In die reel 

geskied hierdie naskoolse skakeling egter nie op 'n georgani= 

seerde basis nie. 

v. Die praktyk in Belgiese skole vir gesigsgestremdes is 

dat die leerlinge slegs Laer Sekond~re Onderwys ontvang wat 

ook beperkinge op hulle beroepspotensiaal plaas. In die reel 

word die vakke vir die beroepsgeori~nteerde rigtings gegroepee~ 

te wete, algemeen vormende vakke, tegniese vakke en beroeps= 

vakke. Akademiese opleiding met die oog op universit~re 

studie vir 'n profesie, moet die swaksiende aan die gewone ho~r 

sekond~re skole ontvang. 

~lfet die jongste vernuwingsbeplanning in die Belgiese 

buitengewone onderwys, word dit in die vooruitsig gestel dat 

een of ander vorm van akademiese opleiding vir swaksiendes ook 

aan skole vir swaksiendes aangebied sal word met die oog op 

beroepsrigtings op 'n ho~r niveau. 

Direkteure en direktrises van skole vir gesigsgestremdes 

was tydens hierdie ondersoek die mening toegedaan dat daar in 

hulle onderwysdienste vir swaksiendes nog leemtes is, maar 

dat ·hulle daarna strewe om die arbeidsituasie van die swaksiende 

globaal te sien. In die nuwe beplanning word meer doelbewuste 

opleiding van swaksiendes in bepaalde beroepsrigtings beoog 

wat grater moontlikhede tot indiensneming sal bied. Daar 

word beoog om die onderwys van die swaksiende nie te beperk 

tot die bybring van gememoriseerde kennis nie~ maar om hom 

sosiaal en beroepskundig deeglik op te voed. Kwaliteit in sy 

opleiding moet kompenseer vir sy gestremdheid .en die weerstand 

van die maatskappy, in besonder van die beroepsektor, oor= 

brug. 
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5.3.4 Spesiale dienste en beroeEspl~ing aan skole vi~wak= 
siende s in Vie s-Dui t sland 

Omdat die verskillende '~ander" in Wes-Duitsland outonomie 

in die onderwys besit, word daar groot uiteenlopendheid in die 

onderwyspraktyk aangetref. Die volgende tendense in die 

spesiale onderwysdienste aan skole vir swaksiendes kon egter 

gedurende die besoeke aan die skole onderskei word: 

Aan nie een van die skole vir swaksiendes in Wes-Duits= 

land was daar 'n geintegreerde psigologie se of voorligtings= 

diens aangetref nie. Indien die skool spesifieke sielkundige 

dienste benodig word · daar van 'n psigoloog bui te die skool, ge= 

woonlik van die skoolsielkundige dienste, gebruik gemaak. 

5.3.4.2 Ortopedagogiese en ortodidaktiese diens 

Daar bestaan geen georganiseerde ortopedagogiese of 

ortodidaktiese program aan die Wes-Tiuitse skole vir swaksiendes 

nie. ~lke onderwyser is daarvoor verantwoordelik om die 

spesifieke ortopedagogiese en ortodidaktiese hulp te verskaf 

aan indiwiduele leerlinge soos die behoefte mag opduik. 

Wanneer 'n leerling skolasties nie op 'n sekere vlak kan 

vorder nie, word hy na 'n laer klas vir die vak gekanaliseer 

waar 'n laer standaard gehandhaaf word. Die direkteur van 

die skool vir swaksiendes in Hamburg, mnr. C. Wegbrod, wys 

daarop dat dit sy nadele kan h~ dat een onderwyser aan die 

skool van jaar tot jaar die remedi~rende werk moet verrig • 

. Volgens hom is daar altyd vak- en klasonderwysers aan die skoal 

wat met graagte hierdie remedi~rende onderrig op hulle neem. 

Die opleidingsprogram van die onderwysers in buitengewone on= 

derrig maak ook daarvoor voorsiening dat 'die onderwysers deeg= 

lik geskoold is om self die remedi~rende onderwys op hulle te 

neem. 

5.3.4.3 Voorligtingsdiens en maatskaplike diens 

Daar bestaan nie 'n georganiseerde voorligtingsdiens aan 

die skole vir swaksiendes in Wes-Duitsland nie. Voorligting 

geskied insidenteel deur elke onderwyser soos die behoefte en 
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geleentheid ontstaan. Daar is ook geen maatskaplike werkers 

aan ~ie skole verbonde nie. 

5.3.4.4 BeE~eps~lasiE~sdienst~ 

Die prosedure met betrekking tot beroepsplasing van 

swaksiende skoolverlaters in '1es-Duitsland volg 1 n redelike 

uniforrne patroon in die verskillende Lander. Soos in ander 

Europese skole vir buitengewone onderwys, val hierdie aspek 

van die onderwys aan swaksiendes nie spesifiek op die gebied 

van die skool nie. 

In die stad waar die skool gelee is, is daar in die reel 
1 n Arbeidsburo (Arbei tsampt), wat 1 n staatsonderneming is. 

Aan die Arbeidsburo is daar 1 n spesiale afdeling- "Berufs= 

beratung" (beroepsvoorligting) verbonde. In die reel is daar 

aan die spesiale afdeling twee "Berufsberaters" (beroeps= 

plasingsbeamptes) verbonde, 1 n man vir seuns en 'n dame vir 

meisies, wat as taak het die behartiging van beroepsorientering 

en beroepsplasing van gestremdes. 

Hierdie Berufsberaters ontvang 1 n lys van die name van 

swaksiende skoolverlaters in die finale skooljaar. Hulle be= 

soek die skool in die leerlinge se laaste skooljaar om same= 

sprekings met die leerlinge en die skoolhoof te hou in verband 

met die leerlinge se toetrede tot 1 n beroep. 

besoek staan as 1 n "Vorberufsberatung" bekend. 

Hierdie eerste 

Hierna gaan die beroepsplasingsbeampte vasstel welke 

beroepe beskikbaar is en watter vereistes daaraan verbonde iso 

BY ondersoek ook die moontlikheid van vakleerlingskappe. In 

samewerking met die skool word 'n evaluering van die lee.rling 

se oogkondisie, opleiding en skolastiese prestasie gedoen ten 

einde vas te stel waar by moontlik in die beroepsektor tereg 

sal kom. 

Direkteure van skole vir swaksiendes het dit tydens hier= 

die ondersoek beklemtoon dat met die beroepsplasing van swak= 

siendes daar die nodige oorweging aan faktore soos die leer= 

linge se aanleg, vermoens, belangstelling en die graad en tipe 

van gesigsgestremdheid geskenk word.3 8 

38. Kyk Bylae E, vraag 32. 
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Daar bestaan 'n noue samewerking tussen die genoemde 

twee werkverskaffingsbeamptes en die skoal. Die skoal advi= 

seer ook.met betrekking tot die soort werk wat moontlik geskik 

sal wees vir die leerlinge, met inagneming van die aard van 

die opleiding wat die leerling gehad het. Dit gebeur selfs 

dat die skoal ook direkte plasings doen. 

In twyfelagtige gevalle word gaar eers ~eeglike aanlegs= 

toetse van leerlinge deur die bedryfspsigolo~ van die Arbeids= 

. buro afgeneem en die ondersoek staan bekend as 'n "Eichnungs= 

untersuchung". 

Ten einde werkgewers vertroud te maak met die verskynsel 

van swaksiendheid, en vooroordeel as gevolg van onkunde af te 

breek, geskied die nodige reklame en bekendstelling deur middel 

van proefplasings tydens die leerling se skoolopleiding. 

Hierdie uitplasing in beroepe, soos ook in Nederland en Belgie 

teengekom, staan in Dui tsland bekend as 'n ·"Betriebspraktikum". 

In die agste en negende skooljare word die swaksiende 

leerlinge gedurende vakansies onder andere in hospitale, fa= 

brieke en op plase as tydelike hulpwerkers vir 4 tot 6 weke 

uitgeplaas vir bekendstelling, verkenning en vir die aandag 

van die werkgewers. Hierdie "Betriebspraktikum" is inderdaad 

die praktiese beroepsvoorligting en beroepsori~nteringsprogram 

soos. dit in die Staat Hamburg aangetref word. 

Probleme wat met in~iensplasing van swaksiendes ondervind 

word is soortgelyk aan die wat op internasionale vlak bestaan, 

waarvan die skeptisisme van werkgewers ten ~ansien van die 

dienste van die swaksiende die vernaamste is. 

Tydens onderhoude wat ·met skoolhoofde gevoer is, is di t 

heftig ontken dat daar van staatswe~ enige diskriminasie met 

betrekking tot die indiensneming van swaksiendes in die Bundes= 

republiek bestaan. Daar is op gewys dat daar 'n Federale Wet 

tot diensreservering bestaan en groat werkgewers en staats= 

departemente moet 5 persent gestremdes op die diensstaat he. 

Die ongerymdheid kom wel soms voor dat daar geen pro= 

bleem bestaan om blindes geplaas te kry nie, maar wel 
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swaksiendes, omdat werkreservering inderdaad vir erg gestrem= 

des geld en nie vir swaksiendes nie. 

Skoolhoofde het hulle sonder uitsoniering teen werk= 

reservering uitgespreek, omdat dit afbrekend vir die self= 

respek en menswaardigheid van die swaksiende sou wees om hom 

op die werkgewer af te dwing. Die mening was ui tge spreek dat 

deeglike opleiding van die swaksiende een van die eerste ver= 

eistes is om sy suksesvolle toetrede tot 'n beroep te verseker, 

en nie deur dwangmaatreels op werkgewers toe te pas nie. 

Daar kan geen besliste antwoord gevind word op die vraag 

welke beroepe in TNes-Dui tsland die mees toegank1ik vir swaksiendes is 
nie. Dit hang saam met faktore soos vraag en aanbod, die 

indiwidue1e vermoens van rUe swaksiende werknemer, sy belang= 

ste11ing, intelligensie, intensiona1iteit en graad en aard van 

gesigsbelemmering. 

In •n ondersoek wat deur Erhard Teumer in Wes-Duits1and 

met betrekking tot die aard van beroepe van 342 swaksiende 

seuns en 239 swaksiende meisies uitgevoer is, kom hy tot die 

bevinding dat hulle die volgende tipes skole hygewoon het: 39 

§EUN_e HE_!SIES 

"Berufschulen 229 155 

Fachschulen 23 24 

Handelsschu1en 25 19 

Realschu1en 33 23 

Gymnasia _l_g 18 

342 239 

Leer1inge wat die Gymnasia bygewoon het, het die akade= 

miese kursus gevolg wat toelating tot 'n universiteit of 

hoer onderwysinrigting verleen het. 

Uit die aard van die opleiding wat die swaksiendes 

deurloop het, was dit duidelik dat hierdie 1eerlinge hoofsaak= 

1ik beroeps-, handels- en tegniese op1eiding gehad het. 

Die direkteure van die sko1e vir swaksiendes in Wes

Tiuits1and het dit tydens die ondersoek aan die sko1e geste1 

39. Internationa1er Arbeitskreis Sonnenberg. 
tion der Sehbehinderten, pp.167-174. 

Die Rehabi1ita= 
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dat daar altyd in geslaag word om die swaksiendes in oeroepe 

te plaas, maar dat die graad en tipe van gesigsgebrek en 

deeglike opleiding belangrike. faktore is by inr'liensneming. 

In die re~l moet 'n swaksiende soos enige ander persoon op 

die laagste sport in 'n beroep begin en sy vordering en sukses 

daarna hang van eie inisiatief en deursettingsvermoe af. 

5.4 EESPREKING EN EVALUERING 

5.4.1 Medies-oftalmologiese dienste 

Uit die oorsig van die besondere dienste wat aan skole 

vir swaksiendes in die R.S.A. en oorsese lande aangebied word, 

is di t duidelik dat die goedgeorganiseerde en ge:tntegreerde mediese 

· dienste aan skole vir swaksiendes in die R. ').A. baie gunstig 

vergelyk met die wat in oorsese lande aangetref is. In be= 

sander is die gelyke van die optometriese dienste wat aan die 

Prins~ofskool vir(Swaksiendes bestaan, n~rens teengekom nie. 

Die gebrek aan hierdie weeklikse optometriese dienste is as 'n 

besondere leemte aan die Worcesterse Skool vir Blindes gevoel. 

In Engeland word 'n navolgingswaardige medies-oftalmolo= 

-giese diens vir die skoolbevolking, in besonder vir die swak= 

siendes, aangetref. Deur middel van liggame soos die National 

Health Service en School Health Service word daar praktiese 

uitvoering aan die beleid gegee dat die @stremde leerling 

medies meer dikwels as die nie-gestremde leerling ondersoek 

moet word ten einde nadelige ge·volge van sy gestremdheid op sy 

algemene gesondheid vroegtydig te voorkom. 

5.4.2 Psigologiese en voorligti~gsdi£nSt£ 

Die bevinding was dat die ge:tntegreerde psigologiese en 

voorligtingsdienste aan die skole vir swaksiendes in die n.S.A. 
'n besondere waardevolle bydrae tot die psigiese, skolastiese 

en maatskaplike welsyn van die leerlinge maak. Hierdie diens 

in die besonder is een van die primere argumente ten gunste 

van afsonderlike skole vir swaksiendes in die R.S.A. Nerens 

in die buiteland was 'n psigologiese en voorligtingsdiens op 

dieselfde wyse as in die B.S.A. as 'n ge:tntegreerde diens aan 
. . 

die skool vir swaksiendes aangetref nie. In die buiteland 



-324-

was die beskouing dat as die skool psigiatriese of psigolo= 

giese dienste vir die swaksiende kinders benodig, dan word 

van 'n buitediens gebruik gemaak. 

In die R.S.A. strek die dienste van hierdie afdeling 

egter oor •n wyer veld as psigiatriese en psigologiese dienste, 

want dit lewer 'n diens van onskatbare waarde aan die skool en 

leerlinge met betrekking tot evaluering, toetsing, diagnosti= 

sering, terapie, voorligting, werkplasing en nasorg en die 

deeglike verslag wat daar van elke leerling gehou word. 

5.4.3 Ortodidaktiese (remedi~rende) diens 

Daar was tydens die ondersoek uiteenlopende beskouinge 

oor spesiaal opgeleide ortopedago~ aan die personeel van 'n 

~kool vir swaksiendes teengekom. 

In die R.S.A. is dit as 'n besondere behoefte aangevoel 

dat daar enkele onderwysers aan die personeel sou wees wie se 

taak dit is om hulp aan leerlinge te verskaf wat skolasties 

besondere probleme ondervind. Die psigologiese afdeling aan 

die skole verleen besondere hulp in die geval van diagnose en 

terapie vari persoonlike en/of psigologiese probleme wat kinders 

mag ervaar, maar op skolastiese gebied, wat in die reel om 

vakspesialiste vra, kan hulle nie altyd die nodige hulp ver= 

leen nie. 

In Belgi~ was spesiaal opgeleide ortopedago~ aan skole 

vir swaksiendes aangetref, maar die indruk was geskep dat 

hierdie persone hoofsaaklik die ekwivalente diens van die 

onderwyser-sielkundige in die P..S.A. verrig. 

Opvoedkundig hou die standpunt wat in Wes-Duitsland en 

Nederland met betrekking tot ortopedagogiese en ortodidaktiese 

programme aan skole vir swaksiendes gehuldig word, besondere 

verdienste in. 

Elke onderwyser aan 'n skool vir swaksiendes is uit die 

aard van sy taak met 'n ortopedagogiese en ortodidaktiese pro= 

gram besig, want hy is steeds besig om aan die swaksiende wat 

in sy opvoedbaarheid beperk is, die nodige hulp te verleen 

om tot sy maksimale ontplooiing te kom. Benewens die 

bevoegdheid tot algemene onderwys en opvoeding van die swak= 
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siende, hPhoort ~ie onderwyser die no~ige kundighPi~ o~ sy 

vakterrein en skoling in ~ie ortopedagogiak te h~ om enige 

~robleem wat o~ hierdie gebied in sy klas mag o~duik, die hoof 

te bied. 
In die reel is die klasse aan skole vir swaksiendes 

klein en is die onderwys op indiwiduele onderrig ingestem. 

Wanneer 'n leerling dus skolasti ese of o~voe dkundige ~robleme 

mag ondervind, sal di t nie verantwoordbaar wees as die klas--

of vakonderwyser sonder meer sy verantwoordelikheid o~ 'n ander 

~ersoon afskuif nie. Elke onderwyser aan die skool vir swak= 

siendes behoort deeglike gespesialiseerde ~edagogiese skoling 

te deurloo~ het, sodat hy inisieel die nodige korrektiewe maat= 

reels o~ indiwiduele basis vir die swaksiende leerlinge kan 

tref. 

In ernstige gevalle waar langdurige korrektiewe maatreels 

getref moet word, soos in gevalle van algehele skolastiese 

uitval van leerlinge wat volgehoue tera~ie noodsaak, kan die 

klas- of vakonderwyser nie hierdie omvangryke remediering doen 

sonder dat die res van sy klas skolastiese en opvoeokundige 

skade ly nie. In sulke situasies behoort daar spesiaal-opge= 

leide onderwysers aan die skool vir swaksiendes te wees, wie 

se voltydse taak dit is om in samewerking met die klasonder= 

wysers, vakonderwysers en psigologiese dienste van die skool 

die nodige gekoordineerde ortopedagogiese en ortodidaktiese 

hulp aan die leerlinge aan te bied. 

5.4.4 Beroepsplasingsdienste 

Op die gebied van beroepsplasingsdienste aan swaksiendes 

bestaan daar nog leemtes in 4ie -.).A. Soos uit die oorsig 

geblyk het, word hierdie diens hoofsaaklik deur die onderwyser

sielkundiges (voorligters) aan die skole vir swaksiendes en 

die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Blindes verrig. 

5. 4. 4.-1 Daar be staan geen permanente beroepsplasingsbeampte s 
spesifiek vir swaksiendes in die R.S.A. nie. In hierdie ver= 

band kan waardevolle lesse uit die goedgeorganiseerde en ge= 

koordineerde beroepsplasingsdienste vir swaksiendes, gestrem= 

des en jeugdiges in Engeland ge~ut word. 
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Beroepsplasingsbeamptes wat baie nou met die skole vir 

swaksiendes skakel, wat kennis dra van elke potensii:He swaksiende 

skoolverlater ten aansien van oogkondisie, belangstelling, 

vermo~ns, skolastiese pretasie en aard van opleiding, is 'n 

voorwaarde vir doeltreffende en suksesvolle toetrede van die 

swaksiende tot die beroepsektor. 

Onderwysers en personeel van die voorligtingsafdeling 

kan nie die nodige ·skakeling met die beroepsektor, nywerhede, 

personeelbestuurders, bedrywe en so meer volhou wat nodig is 

om te verseker .dat die swaksiende by skoolverlating harmonieus 

in die arbeid opgeneem word nie. Op hierdie vlak is daar veel 

te leer uit die praktyk in Engeland, Belgi~ en Wes-Duitsland. 

Deur hierdie georganiseerde .beroepsplasingsdienste en opvolg= 

dienste word daar veral in die genoemde lande verseker dat 

die swaksiende nie onder sy. potensiaal in die arbeids.ektor 

te lande kom nie. 

5.4.4.2 Vaklee~Ji~~~appe 

'n Leemte wat op die gebied van beroepsplasing in die 

R.S.A. bestaan is die onwil van vakunies om die swaksiende tot 

die vakleerlingskappe toe te laat. Op hierdie vlak behoor~ 

daar die nodige onderhandeling aangeknoop te word ten einde 

deure vir die swaksiende op.hierdie gebied te open. In· 

Bngeland in 'n geringer mate, maar in Wes-Duitsland in besonder 

is dit die arbeidsektor waar swaksiendes soms met groot sukses 

tereg kom. 

5.4.4.3 Vooroordeel ten aansien van die arbeidsvermoe van swaksiende_s _____________________________________ _ 

Dit was sonder uitsondering bevind dat in alle lande wat 

in die studie betrek was, daar 'n afkerigheid by werkgewers 
' 

bestaan het om swaksiendes in diens te neem. Dit het ook 

telkens geblyk dat hierdie apatie toegeskryf mor-t word aan 

onkunde met betrekking tot die toestand van swaksiendheid. 

Waar daar wel in geslaag was om hierdie weerstand af te breek 

en werkgewers oorreed was om die swaksiende op 'n proefbasis 

aan te stel, was hulle in die reel besonder ingenome met die. 

swaksiende se werkvermoe en produktiwiteit. 
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Uit 1§ op die arbeidsveld van 'n doeltre££end georgani= 

seerde beroepsplasingsdiens met permanente beroepsplasings= 

beamptes, · soos die "Careers O££icers" in Engeland, OJll die 

nodige reklame en bekendstelling en voorligting by werkgewers 

vir die swaksiende te doen. 

5. 4. 4 .. 4 Diskr,i~in_§si~in di~St.§_§tsek!QE 

Die Staatsdiens in Engeland en Wes-JJuitsland stel die 

voorbeeld aan die privaatsektor wanneer dit by die indiens= 

neming van ·swaksiendes kom. In die R.S.A. behoort die nodige 

stappe geneem te word om beperkende regulasies op te hef wat 

die swaksiende op mediese gronde uit die permanente diensstaat 

en pensioen£onds van staatsektore weghou. Dit is 'n onver= 

dedigbare anomalie dat die Staat, wat die grootste enkele werk= 

gewer in die R.S.A. is en die swaksiende teen hoe koste oplei, 

teen sy dienste sal di-skrimineer en nie sy arbeidspotensiaal 

benut nie. 

Vir die doel om deure in die Staatsektor vir swaksiendes 

te ontsluit sal dit nodig wees om 'n deeglike evaluering te 

maak van al die diverse poste in die verskillende sektore van 

die Staatsdiens wat moontlik vir die swaksiende toeganklik kan 

wees. 

5.4~4.5 Proefplasings 

Die gebruik wat in Nederland, Belgie en Wes-JJuitsland 

aangetre£ was om swaksiende leerlinge gedurende hulle laaste 

twee jare op skool vir korter tydperke op 'n verkenningsbasis 

in beroepe te plaas, hou groot verdienste in. 

Dit was tydens hierdie ondersoek in die R.S.A. genoem 

dat die swaksiende teen so 1 n stadige tempo werk dat daar nie 

tyd in die skoolkwartaal sal wees vir sulke proe£plasings nie. 

Indien hierdie proe£plasings nie gedurende skoolvakansies kan 

plaasvind nie, sal dit nogtans ruim daarvoor vergoed as die 

skooltermyn verleng sou word. Die terapeutiese waard·e van 

praktiese beroepsverkenning en beroepsorientering vir die swak= 

siende en die bekendstelling van die swaksiende se arbeids= 

potensiaal aan werkgewers deur hierdie praktyk kan moeilik 

oorskat word. 
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5.5 SAMEVATTING 

In die voorafgaande hoofstuk is da2r 'n oorsig gegee 

van die spesiale dienste wat aan skole vir swaksiendes in di.e 

R.S.A. bestaan. Daar is gelet op die psigologiese- en 

voorligtingsdienste, ortopedagogiese en ortodidaktiese pro= 

gramme vir swaksiendes, mediese- en paramediese_ oienste, 

oudio-visuele dienste, biblioteekdienste, grootdrukdienste en 

in besonder is daar op die aangeleentheid van beroepsplasings= 

dienste en verwante aangeleenthede gelet. In laasgenoemde 

geval is daar in die besonder 'n toeligting gegee van die 

praktyk van beroepsvoorligting, beroepsori~ntering, prosedures 

wat gevolg word wanneer swaksiende skoolverlaters in betrek= 

kings geplaas word, die opvolgprogram en die beroepsmoontlik= 

hede vir swaksfendes in·die R.S.A. 

Met die oog daarop om moontlike lesse te leer ter ver:::: 

betering en uitbreiding van die genoemde dienste vir swaksien= 

des, is daar in die geval van elk van die voorafgaande fasette 

ook op die buitelandse praktyke gelet. Daar is besonderlik 

verwys na die beroepsplasingsdienste in die verskillende lande, 

want in die laaste instansie word die sukses van die hele 

onderwysprogram van die swaksiende daaraan gemeet of hierdie 

leerlinge na voltooiing van hulle skoolloopbaan suksesvol tot 

die beroepsektor in die maatskappy van die siende kan toetree. 

Wat die algemene dienste soos voorligtings-, psigologiese 

en mediese dienste betref vergelyk die status quo in die 

R.S.A. goed met enige oorsese land, maar wat die beroeps:::: 

plasings~ienste betref kan daar waardevolle lesse uit oorsese 

praktyke geput word. 




