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ONDE RWYSE RSENTRU~lS UITOAGING. VERMJOERING. STRYOVRAAG7 

1. GEVOLGTREKKINGS 

1.1 llITDAGING: 

V.R. Rogers (1976:403) ste1 die vraag na aan1eiding van n ondersook wat hy 

gemaak het van onderwysersentrums in Brittanje en die Verenigde State van 

Ameri ka. naam1 i k of onderwysersentrums nien hegrip is wie 5e tyd aangebreek 

het nie. vJord hierdie gedagte van hOIll vo1tooi na aan1eiding van Victor Hugo 

5e volledige aanha1ing. asook die ins1ag wat onderwysersentrums dwarsdeur die 

Westerse were1d. Japan en Israel gewind het. was die daarstel1ing van 

onderwysersentrums 'greater than the tread of mighty armies' Oiese1fde 

gedagte word deur Pat Weiler in 'American Teacher' herhaa1 as hy se: n ••• an 

idea whose time has come and something that cannot be written off the books by 

Reagan". (Na aanleiding van die Reagan-administrasie om die subsidie aan 

ondcrwysersentrums te onttrek) (Weiler 1982:3). 

Die impak wat die onderwysersentrums up die indiensop1eiding van onderwysers 

gemaak het. is nog nie werklik bepaa1 nie. Lickona & Hasch (1976:450) ste1 

dit egter dat daar aanduidings is dat onderwysersentrums we1 'n verandering in 

die lewe van onderwysers teweeggebring het. vera1 ten opsigte van wat hulle in 

die k1askamers doen. Eggleston (1979:352) kan ook aangehaa1 word wanneer hy 

beweer dat: 

there was already evidence that informal local working groups 

of teachers. sensitive to the needs of their schools and their 

students and confident that they were exercising a proper series 

of professionnal decisions. were ach,eving significant progress in 

developing and applying ideas." 

(Na aanleiding van die ontwikkeling van onderwysersentrums in die 

VSA) 

Verder ste1 hy dit dat die onderwyser op dicse1fde wyse betrokke is by die 

proses van ontdekking as wat die leerlinge is: naamlik die identifisering van 

proh1eme, die daarstelling van oplossings en die toetsing daarvan in geskikte 
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omgewings alvorens hulle in die werklike k1askJIIlerpraklyk toegepils \vord 

(3.1'1.:357). PeLit (1978:317) beweer dat die senlrumidee onderwysers van bloaL 

verbruiker's verander het nil professionele persone wat hulle eie onLwikkeling 

en groei rig. Voeg hierby ook Susan Thomas se kommentaar wanneer sy dH stel 

dat 'n nuwe, professionele betrokkenheid by onderwysers in die jongst.e jare by 

onderwysersentrums Le bespeur is, a I hoe WI? I ba ie ond(>rwysers nog onbel'11I5 

daarvan is en sy se " ... the teachers involved have no doubt about the 

enhancement of their professional ski 115" (Thomas 1981: 12). fdeHelt 

(1982:31), het na ~ betrokkenheid van drie jaar by ~ 'National Teacller Center 

Project' van 60 ondervlysersentrums - 1977 tot 1980 - bevind dat aan die einde 

van die projek, ten ,pyte van probleme met befondsing en swak 

werksomstandighede onderwysers "... are hanging on to the Leacher renter 

because that is where they find support, trust, freedom, stimulation, and help 

in doing a better job". 

Amity Buxton (1976) hetn aantal Japanse onderwysersenLrums besoek en die 

Engelse en Amerikaanse sentrums as verwysingsraam\;erke Elebruik. \oJa t haar 

vei'a 1 eetref het was eerstens die erns waannee ondervlysel's en die 

sentrumpersoneel die aktiwiteite van die sentrum beskou hel en t\,eedens die 

gewe ldige groatte en omvang van die sentrumfas i li teite. Bywaning is oak 

vrYllillig en geen wet verplig die onderwysers 0111 aktiwiteiLe by Le I'/oan nIl?, 

alhoewel dit van hom 'verwag word' ('being expected to') 5005 BllxtOIl diL 

stel. Volgens sarlniiEle onderwysers se kamm.;ntaill' is die so: 

lhat the observable results of a teacher's work al the 

centers make the other teachers appear worse so that they dec Ide 

to lake course work and 'bridge the gap'." 

(A.w.:186) 

Verder stel sy dH dat van die beperkte waarneming wat $y gehklak hr.;t dll 

voorkom of beide die onderwysel's en die llinisterie se b€'hoefLes vit' die 

verbetering van onderwys dellr die sentrums voorsien word (a.w.: 11.(9). 

Sharoni, niet verwysing na die 'Pedagogic Centers' in Israel verklaar dat die 

senLrum in elke streek as ~ onmisbare faklor beskou kan word in die vioL 

funksionering van die opvoedkundige stelsel, tol 50 ~ male dal securing 

its exisLence became lhe connon concern of the LA (plilasl ike 

onderwysowerheid), lhe Ministry. the Inspeclorate and lilst but not leasL 
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the educa tors themse 1 ves" (Sharon i 1981: (6). In die RSA-konteks verk1aar 

Rostrum (1980: (0) dat die effek van onderwysersentrumaktiwiteiie op die 

onderwyser in die klaskamerpraktyk moell ik meetbaar is. [nspekteurs van 

onderwys het egter vel'k1aar dat hu11e 'n merkbare vernuwing In entoeslasme en 

professionaliteit ervaar het. 

Kritiek teenoor die funksionering van onderwysersentrums bestaan ook. oFskoon 

die kritiek wat uitgespreek word in n positlewe sin plaasvind. Van die 

kritiek wat uitgespreek word, is die vraag of die waarde van die sogenaamde 

'one-off'-aanbiedings op die lange duur werklike voorde1e vir die ontwikkeling 

van die onderwyser inhou. Gewoonl1k is sulke eenmalige aanbiedings b100t 'n 

uiteensetting van persoonlike suksesse of subjekLiewe insette van ervaringe 

en ook nie altyd suksesvol1e ervaringe nie. Tereg stel Burrell dat dit weI 

afspringplekke vir betekeniwo11e aktiwitE'ite kan wees. Ott is egter moellik 

om baie van die onderwysers verder as hierdie punt te bring. fly ste1 dat dit 

besondere 1eierskap verg om onderwysers vanaf hlerdie punt verder te laat' 

beweeg (Burrell 1976: 425). Buxton het na 'n verge1yk i ng van di e Japanse en 

Ameri kaanse sen lrums di ese lfde prob1eem ervaar as wat in Bri t tanje ervaar 

word. Onderwyser's kan vleens drukke buitekurrikuHire programme nie die volle 

voorde1e van sentrumaktiwiteite benut nie. Daar was ook geen sistematiese 

terugvoering by skole van onderwysers wat weI die aktiwiteHe bygewoon het 

nie. Daar WilS weI terugrapportering aan die hoof of die aktiwiteite suksesvol 

of onsuksesvol was. In hierdie opsig het daar geen personeelontwikkeling by 

die skole plaasgevind nle. Al sou die aangeleentheid in die oB van die 

besoeker teleurstellend wees, was daar wel fasette wat na analise verdere 

ondersoek gere[;verdig het (Buxton 1976:188). 

Zigarmi & Zigarmi (1979: 56) het d'ie groot kommer van sommige hooFde van sko1e 

uitgespreek naamlik dat die sentrums slegs n klein korps van gemotlveerde 

onderwysers betrek wat s impat lek teenoor die sentrum se beg i nse I s en sy 

filosofie staan. Onderwysersentrums het oor die algemeen net 50 min sukses om 

die ongemotiveerde onderwysers by aktiwiteite te betrek as wat hulle by 

amptelike kursusse betrek word. Kommer is oak lIitgespreek dat die aktiwiteite 

van onderwysersentrums nie noodwendig die goedgekeurde kurrikulumvoorskrifte 

nakom nle en dat daar vaorste lIe gemaak sou word wal met die 

onderwysdepartement se be 1 ei d teens tryd i g sou wees. Somm·i ge hoof de het ook 

kritiek uitgespreek teen die feit dat die aktiwiteite nie werklik die kern van 

die probleem aanraak nie en dat weinig indien enige opvolgwerk daarna gedoen' 
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word. 

Van Fleet opper weer n ander geviler wanneer hy dlt stel dal onderwysersentrums 

"... may very we 11 represent hor'l ZOIl till s lruc1 ures augrnpnti ng Lhe vl'rti Cd I 

structures already present in teacher education" (Van Fleet 1979:8). Hulle is 

veronderstel om as verlengstukke van onderwysersopleiding Lo dlen en nie om 

bestaande opleiding te vervang nie. Daar'om kan hulle nie as '11 vorm van 'n 

panasee voorgehou word am illl~ probleme van onderwysers op te los nie. Sou 

dit die geval wees, sou hulle bale ernstlg die mag en funksles van enige 

amptelike opvoedingsprograll1 ondermyn (a.w.:9-10). 

Te lIlin aandag om leorie met praktyk te korreleer, 'Is '11 probleem \'Iat reeds 

aanwesig Is. Volgens Kaplan verrig hedendaagse sentrums I.e veel op die 

individuele vlak teenoor groepe wal moet saamwerk om oall '0 gemeenskaplik 

bepaalde doelwlt te ball. Die gebruikmaking van '0 'buile-kotlsuILanL' (bv. 'n 

universiteitsprofessor of onderwyskundige uit die opleldingsinrigtlng) or die 

basis van 'don't call us, we'll call you'. skep onnodige konkurrensie tUSS"tl 

sulke inri:;ltings omdat elkeen llIet reg ,ialoers Is op die opleidinc wat hy 

verskaf. Duplisering van arbeid en onnodige kOllkurrensie kan ernsLige 

implikasies inhou. Kaplan se bevindinge by baie van die sentrulll5 is dal 

a heavy emphasis has been placed on the acquisitIon and refinement of skills", 

maar " ••• if we are to grow and truly become a profession. the rr>laLionship 

between theory and practice must be more clearly established." S005 hy dit 

stel verbeter die onderwyser slegs die "mechanics of school manaeement 

they kno., how to teach but they are not students of teaching" (Kaplan 

1978:148). 

Die onderwyser kan nie vitale beheer oor die psigologle, logika en et leV. von 

sy ontwikkeling oor homself uitoefen tensy hy teorie en prakLyk mel fllekaar 

verbi nd. Alhoewel daer een of aroder vteersLand teen die gebruik van prof,~ssore 

van universiteite bestaan. is 'n vrugbiJre bespreking van die sentrum se kiJllt en 

van die uni vers iteit/onderwysko liege van kard; na Ie bel ang. \'Jedersydse begr; p 

en aanpassing vir benadering, aanbiedlngswyse en melodes kan slep,s weder'sydse 

voordeel inhou, nl. verryking en/of v<?rdieping van onderwyskulldige beginsels 

by die onderwysers en meer kontak en iflsig III die pl'aktiserende sy van die 

alledaagse beoefening van klaskamerpraktyke (Kaplan 1978:147-149). Hoe hoHr n 

mens In 'n gebou staan, hoe meer vervaag die geslgte van mense op die grondvlak 

en hoe meer vergelykbaar word hul Ie aan 1Il1ere - mel dleselfde gevolg van 
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onbetrokkenheid met lets wat nle meer maklik identi fiseerbaar is nie. Die 

praktiserende onderwyser voel dat tersilre opleidingslnrigtings kontak met 

die praktyk verloor het en slegs teorelies ingestel is op aspekte wat prakties 

onuitvoerbaar in die klaskamerpraktyk is. Van belang hier is ~ aanhal ing van 

Harris wat moontlik die beswaar van onderwysers se huiwerlng om dosente In die 

werkprogramme van onderwysersentrums te gebruik aan die lig bring: 

"The major weakness in such an arrangement (attached to a 

university or educahon college) seems to be that the university 

often tends to be paternalistic in its approach to teachers." 

(Harris 1973:6) 

Aan die ander kant beweer hierdie inrigtings. soos Kaplan dit hierbo gestel 

het, dat "•.. collaboration is desirable even mandatory for survival ••.• , 

unless such a teacher is a student he cannot grow as a teacher, a~ 

lnspirer and director of soul-life". Uit die antwoorde van die respondente in 

die RSA-konteks. bestaan hierdie gevaar van distansigring nie in die werklike 

sin van die ,"oord nie. Oaar word vryelik van onderwyskollege- en 

universiteitsdosente gebruik gemaak. Die kontak kan egler meer spontaan wees 

as Wilt dit tans die geval is. Samesprekings tussen sentrumwerkgroepe en 

dosenle viln beide lersiere inrigtings kan riglyne aandui wat '(1 besliste 

'misvet'stand' ten opsigte van wedersydse samewerking kan uitskakel. 

In die 'Wits Business School'-nuusblad stel prof. Andy Andrews dit dat 

aanvanklike opleiding 'n persoon tot ongeveer sy dertigste jaar mag toerus. 

Daarna sal sy kenniseffektiwiteit met elke tien jilar met die helfte verminder. 

Teen ongeveer sy veertigste jaar sou hy geen verdere opleiding geniet het nie. 

sou sy effektiwiteit as 'n beroepsbeoefenaar met meer as die helfte afgeneem 

het (Andrews 1984: 1). Oit moet gesien word teen die agLergrond van die snelle 

ontwikkeling wat op aIle vlakke plaasvind. Tende"se in die klaskamer wat deur 

opmerksame onderwysers waargeneem word in die handelswyse van die leerlinge. 

lewer vrugbare terreine vir departemeotele en universiteHsnavorsing. Oit op 

sy beurt kan waardevolle inligting deurvoer na die praklise.'ende onderwyser om 

sy werksmetode. -benadering en insigte van die lcerprosesse van die leerling 

en so meer daarvolgens aan te pas. ilier kan die onderwysersentrum by uitstek 

'0 waardevolle rol vertolk om as kollrdineerder op te tree vir die 

sentrumwerkgroepe en die tersiere inrigtings. Sodoende kan hy as 'n soort 

klaringshuis optree vir die nodige informasie en die detlrgee van kunrlighede. 
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Terwy 1 daar reeds bes 1i s te aanduidi rigs bes ta<ln dat ondpr'wysersentrums gekom 

het om te bly. beslaan daar nog twyfel of die onderwyserskol'ps as sodanig 

sterk genoeg en bevoeg genoeg is om sy eie professionele lrestemming te beheer. 

Histories bestaan daar nog die onsekerheid van die male van ondenvyserbeh"er 

en die omvang van amplelike sanksionerlng. Hierdie twee dlmensies wat nog 

vasgevang sit in die tradisionele burokratiese sisteem, oefen sy invloed op 

die werksaamhede van die onderwysersentrum rondom onderwyserbelrokkenheid en 

onderwyserinsette ult. Die onderwyser voel dat sy eint1ike bydrae ten opsigte 

van vernuwing slegs tot die heoefening van sy klaskamertegnleke beperk bly 

(Rust 1980: 123). Die onderwyser voe I daL hy op die frontl inie van die heroep 

staan en daarorn bevele sliptelik moel uitvoer anders klap die koellls om horn. 

Swartz (1979:21) verwys na die tradislonele beeld van die superoutokraal: 

u ••• die baas-wees in sy klaskamer of baas-wees in sy skoal af baas-wBPs in sy 

inspeksie-omgilng". Oit Is noe hierdie denkbee1d wat by [taie ond""wysers 

bestaan en wat hune heelwaarskynlik inhiheer om nuwe insette te wil lcwer. 

Uit die navorsing Y/at tot hiertoe uitgevoer is. word die gevolgtrekk inr, gemaak 

dat nieteenstaande kritiek >Jat daar oor verskeie faspttn ingebring kan word. 

die onderwysersentrum as sodanig sy plek in die spekLrum van die Opvoedkunde 

ingeneern het. Alhoewel resente inllgting nie beskikbaar IS nie. bestaan daar 

ongeveer 700 sentrums in die Britse ellande (Burrell 1976:422) en ongeveer 

4 500 in die VSA (Schmieder & Yarger 1974:9). In Israel is daar' 'n netl'lnrk van 

38 s tree ks- en loka 1 e sentrums wa t hu 1 p en by> tand aan onoerwyset's Vf'" I een 

(Sharoni 1981:25). In die RSA beslaan daar lilns Sf'S senl.,ulIls In die 

Transvaa I. sewe in Kaap 1and. een in tla till en E'en sentrum vi r swart onderwysers 

onder die Departernent Onderwys en Op leiding. As slegs hierdie poar lande as 

voorbeeld geneem word. is daar begt'ip VIr dIe stell ing dat die 

onderwysersentrUlilkonsep een is van die" hottest euucational concepts on 

the Amerlcan scene today" (Schmieder & Yareerl974: 5). 

Geleenthede vir Indiens- en verdere opleiding vir onderwysers word tans op 'n 

hoM prioriteitslJasls deur 31 die onden/ysdepartemente in d,e RSA geplaas. 

Tereg stel I~rley (1975:174) dit dat leen die tempo waarteen verilndering 

vandag plaasvind. indiensopleidingsaktiwiteite vanselfsprekend Is. Een van 

die fasette wal. loy beklemtoon is die sogenaatllde 'gr'owth approach' Wilar 

indiensopleiding as hulpverlening beskoll word aan die onderwyser om sodoende 

die gehalt.e van sy werk te verbeter. Daar wort! aan beide die sterk punte van 

die onderwyser en die sViak punte Viln sy mondeY'in!l in hionlie 'ilpproilch' aandag 
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gegee om sodoende 'n poging aan te wend om Sy klaskamerpraktyk te verbeter. 

Aanmoediging en illspirasie word as uitgangspunte geneem. Harley noem onder 

andere dat die onderwysersentrumaktiwiteite wat deur onderwysers ge~'nisieer 

word as een van die hulpmiddele beskou moet word (a.w.: 175-176). 

Kurrikulumontwikkeling geniet hierin veral groot Bandag. 

Die uitdaging? Prof. Andy Andrews, dekaan van die 'Wits Business School', 

raak die kern van die bestuurstaak van enige besLulJrsleier aM wanneer hy die 

doelwitte van hulle fakulteit stel, n1. om hoogsgekwalifiseerde 'algemeniste' 

('generalists') op te lei wat nuwe raamwerke binne 'n snelontwikkelende 

gemeenskap kan ontwi He I: 

"t·1anagers have to be generalists ••• The manager is !'tOVlng from 

the position of specialist who is soon obsolete into a 

genera li s t who can adapt. In mos t profess ions people move toward 

special isaLion; a manager has to broaden." 

(Andrews 1984:1) 

Die navorsing het aspekte uitgelig waarin klem gele is op die 

aanpassingsvel"moH van die bestuursleier ell die feit dat hy soveel diverse sake 

moel hanleer - vanaf organisasie deur al die bestulJrsareas heen met al die 

impl ikasies wat hulle inhou tot en insluitende hoog opgeleide en hoog 

gekwalifiseerde persone wat 'n diversiteit poste en kundighede beklee. Die 

bestuursbeoefening olnsluit dus 'n bre!! spektrum van bestuursvaardighede. Die 

stelling l11erbo dat bestuurders nie meer spesialiseer nie. maar hulleself 

toell op die vlak van veralgemening ('algemeniste') impliseer nie dat daar 

weI spesialisering plaasvind nie. Ole vlak van spesialisering II gevolglik 

op 'a manager has to broaden'. 'n Studie van die bestuurskundighede, die 

vermo!! om aan te pas en te koseptualiseer en 'n vermo~ om 'n in-diepte-begrip 

van hoe d'ie bestuur binne die konteks van die onderwysersenlrum moet 

funksioneer. is ~ noodsaaklike spesialisering van die taak van die 

sentrumhoof. 

Daar word dus eksplisiet uitdagings aan die onderwysersenLrums gestel. Die 

bek1emtoning van die waarde wat die sentrums v,r prakliser'ende onderwysers 

inhou, sowel as die kritiek wat hierbo gestel IS, bewys dIe noodsaaklikheid 

van die effekLiewe besLuur van 'n onderwysersentrUI11. rde aIleen 0111 die 

onmiddellike behoeftes te bevredig nie, maar ook om aan die eskalerende eise 
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van toenemende eroei en onlwikkehng van ekollomiesc. pol i tiese. ruaalsblplike 

en opvoedkund i ge len-e i ne te kan vo lcloen. 

1.2 VERANDERING: 

Die kommunikasiemedia vestig op indirekle of direkt.e wyse deurgaans dil' aandag 

op verandering. Hulle beklerntoon die isola5ie waarin "[I persooll kan ved,eer as 

hy nie kan tred hou met die verandet'inge op sy lerrein n1e. Oildr kiln dus 

begrip wees vir Andrews se stelling hierbo Ill. dat '11 pcrsoen se 

kenniseffektiwiteit drastles afneem as daar by hOIll nie heelLydse vernUvllng 

plaasvind nie. In 1971 het Hitchens reeds nil die beperkende faklore van 

insetkennis vanweg wisselende gemeenskappe "n die 'kennisolltplofring' vcnvys: 

liThe determination of where the potential illldience or l"arners are 

'at' and the matching or the activities und('rlakcn by the 

instructional planner to the needs and deficiencie<; of lhe 

learners is the heart of the matter of learning in today's world." 

(Hltchens 1971. 5005 aangehaa1 deur Sed1ick 1911:vi i) 

Langeveld (1967:50) verk1aar tercg dat die onderwyser 'een illllribie' lIy 

moet tuis Vlees in twee were1de; in die van die kind asook in di~ van die 

taak wat hy moet verrig. Oit is n onweer1egbare feil dal die onderwyspr nie 

sy taak kan uitvoer' as hy hOlllself nie len volle ingcdig hou met. <lit wailroor ,y 

taak gaan nie. Oil is nel so onvleerlegbaar dat die onderwys(}r wal sy nlPpinr; 

verontagsaam ell sy taakei se ven/aarloos daardellt' die oorsprong. we~;e "11 

bestemnlln8 van die mens negeer en sudoende sy opdrap, ilS b .. ILlllwarbeider 

geringskat. Die onderwyser is inLensionecl besig om leiding te gee fleur' sy 

ond€rrighandelinge. dade. optrede en beilloelcn1s met die hnd. 

Sy hande 11 nge teenoDr en sy eva I Der i og van di e kind word u i Lgevoel' in die Ii g 

van sy e ie i ntens i one 1 e gedrilg, eebilsecr op sy kenn i s van die na Luurwet like en 

normatleVie beginsels maar vera1 sy Cht"isLelHe lewens- en wereldbeskouing. 

Sou enige van hierdie kennis-. ervaring- en lioudingsvelde tekort skieL.is di l 

die 1eer1inge wat skode ly. Geol'ge Orwell s(' 'Big Brother'-slnrlroom ('198~') 

en 'All animals are equal but some ani ilia 'is at'e more equal than others' 

('Animal Farm':114) word redelik goed gemilflifesteer in lande Wdar gecn poging 

tot vernuwing van kennis bestaan nle. Die liIoderne sumel,,,,ing is nle meN' 

ingestel op die oerwourlbeglflsel von 'survlval or the fiLtest' viln die imlivHill 
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nie, maar wei op die beginsel yan optimisering van die bydrae Ydn mensa ninne 

die gemeenskap en by imp 1i kas ie die organisasie. So 'n gemeenskap of 

organtsasie het dan oak dle beste kans op oorlewing. 

Onderwysersentrums het nie n tipiese hi~rargiese struktuur nie. Dil is dus 

moeilik am hulle volgens die tradisioneel burokratiese prosedures te viiI 

implementeer. ',let die instelling van 'n onderwysersentrulO neem dit '11 lang tyd 

am n bewustheid by onderwysers te kweek en vir hulle am die inisiatief te 

neem. Die onderwysers moet oortuig word daarvan dat dH 'n belowende manier is 

am onderwysvaardighede en -kundighede met andere te deel en daaruit te leer. 

Daor moet egter tesame met die gedagte dat dit 'n panasee vir die oplossing van 

alle professionele en beroepsprobleme is. ook die gedagte negeer word dat 'n 

sentrum 'n klaringshuis ('clearinghouse') is yir aile beskikbare tipe 

hulpmiddels en inligting. Dit het weI die verskaffing van meer doelgerigte 

inligting ten doel aan onderwysers wat meen hu lie weet alreeds wat hulle 

proh1eme is. Bewusmaking dat daar andere is wat die probleme filet hulle kan 

dee I, is dus verdere doe 1. Hierdie bewusmakingsproses behels 'n'" 
netwerkstelsel waarin die gee-en-neembeginsel moet geld. 

Oit is vroeHr gestel dat onderwysers redelik geVsoleerd in hulle 

klaskamerpraktyke optree. Oit beteken egter nie dat hulle in vakuum lewe 

nie. Hulle behoeftes is ineengestrengel met die van hulle 1eerlinge. skole en 

die gemeenskap Wilt hulle dien. Die onderwysersentrum het ook die verpligting 

am deur sy organisatoriese struktuur, groei en verandering in die gemeenskap" 

te ondersteun en am sodoende die verwantskapsbande tussen die verskillende 

onderwysgemeenskappe te verstewig. Die verbintenis tot die ideologie van 

groei en verandering en die middele am dit te vergemakllk, is baie belangrik. 

Oil is noodsaaklik dat onderwysers studente gemaiJk moet word van hulle eie 

k1askamerpraktyke. 

"Good teaching is in the eyes of the beholder·s. Successful 


teaching is in the performance of the pupils." 


(Brown 1975:11) 


Brown roak hier in werklikheid die kern van goeie onderwys aan. Die 

onderwyser kan in werklikheid slegs sy ondervlYs beoordeel in die lig van sy 

leerllnge se optrede oor n bepaalde tydperk. Dit is nie lets wat onmiddellik 

uitkristalliseer nie, maar met die verloop van tyd geopenbaar word. auis as 
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gevolg van die langtermyngedagte hleraan gekoppel, wil die onderwysrr (ver111 

die jong en onervare onderwyser) log tot 'I) mate so f,0l) as moontl ik die 

gerusstelling h@ dat sy onderwys suksesvol is. Dit kan hy alleen verkry 

wanneer hy in 'n ondersteunende milieu sy huiweringe kan stel. En hier moet 

die sentrum verwBg dat hy op een of ander stadium ook le doen gaan kry met die 

sogenaamde 'mid~career crisis'. Voorsiening moel rlus ook gemaak Vlord. om soos 

Amarel (1978:178) dlt 5tel: challenging teacher centers to provide 

support for regenerative processes", Senlrums moet dus op ('em of ander wyse 

sorg dat daar eeo of aoder vorm van intrinsieke beloning vir die onderwyspr 

binne die konteks van die sentrumaktiwiteile aanwesig is: 

by encouraging teachers to reflect on their cr'aft. to 

experiment with instructionitl strategies. to observe themselves as 

learners". 

(A.w.:179) 

Verandering? Die belofte van die onderwyser5entrum kan reallseer, mits 

the center concept can be embedded in the existing system wllhout bf!ing 

perverted" (Fe iman 1978: 3). Die onderwysersenLrumbegr'ip kan n ie aBn bestaande 

indiensopleiding enige verandering teweegbring nie. [oige sentrumakLilviteit 

mag s legs aanvu 11 end tot en nie p 1 aasvervangend van i rid Iensop 1 e id i ngsprojpUe 

wees nie. Wat die sentrumbegrip onder andel'e Inhou. 1S 'n gemeensk,lplikG band 

wat wyduiteenlopende sentrums verbind om ondenvysers to help 0111 dif! I;Y."l:.,li'\l~ 

binne hul1e klaskamerpraktyke ta verlewendig, te indiVidual isef!r, te 

verpersoon 1i k. te reorgani seer en te verTYk. 0", d it te kan berei k. moet die 

verandering binne die onderwyser self plaasvind omdat hy nif! bloot 'n tegnikus 

is nie. maar 'n leerder is en meer veraotwoordelikheid vir kurrikulwlI

ontwlkkeling moet aanvaar. Hy moet ook verantwoordbare onderrigbeslissings 

binne die skool- en klaskaJllerverband kan "eem (Devaney 1976:414), Die 

sentrumhoof wat daarin kan slaag om onderwysers te motiveer om die leerinhoude 

Le vertolk. dlt te beheer en dit effeklief vir die If!crllnge te ontsluit, het 

daarin geslaag om die onderwysers te insplreer tot prohleemoploss!'nde stlldente, 

van hulle eie klaskamerpraktyke. 

1.3 STRYDVRAAG? 

Dit is a 1 herhaa I de 1 ik ges te 1 dat OndE!rwysers n i e rJ I!' sentrum as 'n panasee 0 r 
~ klaringshuis of as n plek kan beskou waar hul1e enigsins al die antwoorde op 
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hulle behoefles en probleme kan verkry nie. Sommige woon moonllik die 

onderwysersenlrums se aktiwiteite by met die hoop dat resepte uitgedee I sal 

word waarmee dit hulle hulle taak in die klaskamer sal vergemaklik. Eweneens 

moet dit die voorbereiding verminder en die aanbieding van lesse ook 

interessanter vir hulleself maak. Hierdie redes verskaf slegs gedeelteljke 

antwoorde op 'n baie groter en ingewikkelder probleel~ as wat met die eerste 

aanblik besef word. DaarLeenoor beskou sommige onderwysers dit dat n 

verskeidenheid kurrikulamateriaal. die blootstelling aann verskeidenheid aan

biedingstegnieke en -benaderings hulle eie verveeldheid met en die een

tonigheid van hulle eie klaskamerpraktyke sal verlig. 

Die onderwysersentrums kan tot 'n ma te aan hierd i e verwagti nge vol doen deur die 

aanbieding van sommige aktiwiteite waar die inhoudelike en die opvolgende 

besprekings toevallig lig op hierdie probleme kan werp. Op die keper beskou. 

is die onderwysersenLrum nie net slegs daar om die onderwyser se eie taak te 

probeer verlig nie. Op die lange duur sal die onderwyser se taak verlig word, 

sal hy minder frustrasies beleef en sal hy sy klaskamer'praktyke interessanter 

maak mils sy doelwit daarop ingestel is am sy leerlinge te st imu 1eer. grater 

belangslelling vir die vak by hulle te wek en hy groter betrokkenheid van die 

leerlinge verkry. Die werkl ike beweegrede vir onderwysers am die 

onderwysersentrum se akt I\,iteite by te woon, behoort dus te wees om 

vaardighede en kundighede te verwerf. Hier word gedink aan kundighede soos: 

besluitneming; hoe om voorsiening te maak vir die organisering van 

kurrikuldmateriaal en hoe hy sy leerlinge aktief hierby moet betrek. Dit kom 

dus daarop neer dat die klem verskuif van die onderrig van die suiwer 

lnhoudelike na die wyse waarop kinders leer en om die wyse vBn aanbieding 

sodanig aan te pas dat die leerlinge die beste baat daarby sal vind. 

Di e vraag ontstaan nou of onderwysersentrums hullese I f met hierdi e sake moet 

bemoei. vJanneer di e begri p van die onderwysersentrum ont leed word. is sy 

betrokkenheid met die praktiserende onderwyser en ook op professionele vlak, 

van so n aard dat die leerling eintlik die kulminasiepunt van al die 

bemoeienisse is en bly. Die stelling dat onderwysers in die beste posisie is 

om hulle eie behoeftes te identifiseer, dilt hulle in eie reg beroepsmense en 

kundiges op die gebied van die onderVlyskuns is. is 'n bewese feit wat 

aangemoedig en uitgebou moet word. Die volgende vrae wat hieruit voortvloei, 

is of onderwysers gevolglik die verma!! besH om lOeer verantVloordelikheid vir 

onderrig- en kurrikulumbesluite te kan neem SOlVe 1 as v'ir hulle eie 
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voortgeselte onderrig, opleiding en professionele voot'uitgang. Die antwoonl 

op hierdie vrae is gekwaliflseerd positief. 

Die professionele status wal statutlr aan die onderwysberoep toegeken is, die 

hoI! premie wat op kwali fikasieverbetering geplaas word en so meer, plilils die 

onderwyser op 'n vlak waar hy nie 'n gewone legnikus is of by '11 tydklok hoef te 

regi s treer nie. Hy behoort dus 'n grater i nspraak te he of 'n grater i nv IOf'd 

te kan uitoefen op verskeie fasetle in die onderwysprogt'dll1 as bloat net die 

van '0 instrukteur in die klaskamer wat aangesl word am 'n vooropgeslelde 

program te va Ig. Ooderwysers behoort 'n bydrae tot die s ill abusops te IIi ng te 

kan lewer. Hulle behoort meer inspraak in kurrikulumontl,likkeliog te he en 

oak groter inspraak in die besluitnemingsproses oar bepaalde fa sette, soos by. 

verdere opleiding, die organisasie en bestuur van die skoal en 

klaskamerpraktyke. 

'n Positiewe antwoord is hierbo gegee op die verski Ilende vrae, maar dH 'is 'n 

gekwa I if i seerde antwoord wat 'n voorbehoud ge'lmp 1 i seer net. OJ e kWD Iif i seri n3 

behels dat die onderwyser, alvorens hy enige aanspraak op 'n grote)' inspraak 

kan maak, hy 'n groter inset, veral ten opsigte van professionele, goedoorwo~ 

oonlele en uitsprake oor enige filset van die onderwysprogram moet lewer'. 0111 

dit te kan bereik, vereis van die onderwyser 'n besondere ioegewydheid om sy 

rol nie meer bloot te sien as 'n blinde navolger van voorgestelde riglyne nle, 

maar om as 'n interpreteerder van die voorgestelde riglyne or le tree volgens 

sy persoonlike aard, ken"is van die yak, insig in die leereDwuontes van die 

kind en sy doel met die leerhandelinge. On} dit te kan verwesenhk, moet die 

onderwyscr onrlersteunlng en hulp verkry am as interpreteerder, injslPr:rder. 

implementeerder en investeerder op te tn,e in die f,Y'oo Ls le 

kapitaal- en menskragtige belegging wat bland ooil kan maak, 01. sy ollderwys. 

Onderwysvernuwing Ie nie in dit wat regerings, administraleul'S, akademiese 

inrigtings of wal ookal voorskrywe of propageer nie, maar wat die onderwyser 

in sy praktykbeoefening ervaar, belewe en uitleef. Oit help nie, soos Devaney 

8. Thorn (1975; 16) dit gestel het nie; 
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"It is no longer acceptable for administrators and university 

teachers and curriculum developers to behave towards teachers with 

any sense of superiority ... Teachers have an immensely difficult 

task which few of their detractors would like to undertake. If 

you seek to use them to create a mi llennium on the cheap, you wi 11 

rightly fail. They need and deserve ••• trust and support The 

program must be at base one of mutuality and exchange .•• at the 

grass-roots level." 

Onderwysers het dikwels in die verlede te midde van stres, frustrasie, te

leurstelling en verydeling, besondere pogings aangewend om in hulle leerlinge 

se leerbehoeftes te kan voorsien. Oit was eers later dat daar hulp en 

ondersteuning van owerheidsweM gekom het om hulle in hulle pogings te help. 

Maar dit was nie genoeg nie omdat die omvang van die hulpverlening beperk was 

weens ekonomiese. politiese en geografiese oorwegings asook die groot aantal 

onderwysers wat bereH moes word. Bogenoemde was een van die oorsake waaraan 

onderwysersentrums hulle bestaan Le danke het. Werklike verandering in die 

onderwys word nie noodwendig deur owerheidsweM. administrateurs, opvoedkundige 

inrigLings. kritici van onderwysmetodes teweeggebring nie. Oat hulle weI n 

besondere invloed op die onderwysvernuwing uitoefen, word vir geen oomblik 

betwyfel nie. 

"The missing link that creates effective change in the classroom 

is the teacher. State departments of education. teachers 

co 11 eges, supervisors. and administrators may legislate, 

appropriate, and initiate new programs but the person 

responsible for learning, the teacher, is the only one who can 

make effective or important changes." 

(Bell & Peightel 1976:7) 

In 'n verskeidenheid bronne word daar telkens verwys na die invloed wat 

onderwysers kan uitoefen 0111 vernuwing in onder andere klaskamerpraktyke teweeg 

te bring. Onderwysersentrums speel ook 'n waardevolle rol daarin om hierdie 

vernuwing of pogings om vernuwing te bewerkstellig. op 'n positiewe en 

ondersteunende wyse aan te moedig. Die onderwysersentrum is dus prakties 

ingestel om die asp,rasles van onderwysers ten opsigte van huidige en 

toekomstige opvoedkundige en onderwysprobleme en hulp in die Oplosslng 

daarvan. te ver leen. Oi t kan b lOne 'n georgani seerde raamwerk pI ailsvl nd waar 
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daar tot '0 weteoskaplike en moontlik elllpirie:;e ondersoek onder gekontroleC'rdp. 

omstandighede. met die hulp van ander- kundlges uit die pi aas 1i ke 

onderwyserkorps. opleidingsinrigtings en kurri ku 1ep.ni"I's \lit die 

onderwysdepartemente oorgegaan word. Onderwysers kan enige vernuwi ng eY'nstig 

opneem wanneer hulle voel dat hulle self opvoedkundige en onderwysprobleme 

help definieer het. Daardeur het hulle hul eie problemC' met kundige hIJlr 

gekonkreti seer. 

Volgens Adams (1975:167) berus opvoedkundige hervorming of onderwysvernuwing 

in '0 verandering wat in die onderwysers moel plaasvlnd." the operatives of 

the system. so to speak". Volgens haar om hierdie stadium te bereik moet die 

vaardigheid. kenois. en vermoMns van die inthviduele onderwyser gesien word as 

'n beginpunt wat hog prioriteit moet geniet vir 'J) verbetering viln die 

opvoedkundige ,telsel: 

"Hany if not most persons involved in the education of teachel's 

believe that pre-service preparation of teachers can only deal 

minimally with the skills and competencies required. Thus. the 

core need is seen to be the upgrading or redesign of opportunities 

for in-service education. Yet efforts to he 1 p pract is i ng teachers 

deal with their own needs for growth. development. ilnd extension 

have apparently been too centrally focused on college and 

un i vers ity courses wh i ch are more respons i ve to the i nteres ts and 

careers of faculty members than to the actual problems of t.ile 

redesign of teaching and learning." 

(Vgl. ook hier Greyling (1984:11) se stelling dat die hasie,e 

opleiding nie meer genoegsaam is n ie. asook 'n vr'oellre verwys i og 

van I\ndrews van die afname van kennisefrektiwiteil nil '" ver loop 

van ti en jaar) 

Prof. F. van der Stoep stel dit dat die invoering van 'n sterk kOllJponent 

nie-formele onderwys in die onderwysstruktuur dilat't,oe kan lei dat die strak 

linieere samestelling van die bestaande onderwysstelsels verryk kan word deur 

die inbou van diversifjkasie met die oog op erkenning buite skoolverband (Van 

der Stoep 1984:15). Terwyl daar reeds verwys word na die onderwysersentrums 

as oie-ronnele. informele voortgesette indiensopleidingsentrums. onstaan die 

vraag of die sentrums nie reeds geskepte weI! om die probleem wat Van der Stoep 

aanhaal ten opsigte van gebrek aan voldoende opgeleide personeel. besit nie. 
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Die RGN het 'n ondersoek geloods om 'n wyse te soek waar nie-formele onderwys 

gp.struktureer kan word in 'n stelsel vir die voorsiening van onderwys 'in die 

RSA (SAOR-bulletin 1984: 12). Daar bestaan tans geen standaard in nie-formele 

onderwys in die voorsiening van onderwysbehoeftes nie. Vanwell die gebrek moet 

enige poging om die onderwyspraktyk te verbeter. ingestel wees op die 

persoonlike sonderlingheid van die praktiserende onderwyser waar hy gebind is 

aan die sonderlingheid van die skool/area/gebied waar hy optree. Die 

onderwysersentrum ken hierdie 'sonderlingheid' van die onderwyser in die 

streek. maar hy ken ook die kundige in die streek wat sal weet hoe om hierdie 

'sonderlingheid' te kan hanteer. Die feit dat elke sentrum in die Transvaal n 

verlengstuk is van die plaaslike onderwyskollege en kontraktueel n verbintenis 

het met die plaaslike universiteit. gee moontlike gestalte aan die soeke na 'n 

gestruktureerde stelsel y,aarna hierbo verwys is. In hierdie verband word daar 

na die RGN-verslag oor onderwysvoorsiening verwys: 

"Die toereikendhei d van die bep lande onderwysvoors ieni ng in 'n 

moderne samelewing kan nie net uit die formele voorsieninge bepaal 

word nie, maar moet gellvalueer word aan die hand van beide die 

formele en nie-formele voorsiening. 

Die nie-formele voorsiening is get'ig op gelelterdheid. induksie, 

heropleiding, ondersteuningsprogramme. ad hoc-behoeftes die 

opgradering van onvoldoende onderwysvlakke by individue sodat 

hul Ie kan hertoetree tot die Formele stelsel 

Die nie-formele voorsienlng moet so beplan word dat dil enersyds 

in direkte interaksie en aanvullend lot die forme Ie voorsiening 

staan en andersyds die beroepslewe en vryctydslewe dien." 

(RGN-verslag 1981:95) 

Die strydvraag is of onderwysersentrums toegerus is om nie-formele onderwys 

aan te bied en daardeur 'n klimaat te skep vir vernuwing in die onderwysbestel. 

Vernuwi nl) vi nd ni e pI aas bi nne 'n kort tydsbes tek n i e. Dit vet'g persoon 1 i ke 

ervarings. interaksie met ander persone in dieselfde beroepsveld en 'n deeglike 

besinning oor hierdie ervaringsvelde. Die versekering en vert roue wat die 

onderwyser kry in sy vermoll om enige vernuwing in sy eie klaskamerpraktyk 

t.eweeg te bring en om hierdie vernuwing buite die klaskallierkl inlilat. bekend te 

stel. sal slegs kom deur die aangehoue proses van personeelontwikkeling, die 
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ontwikkeling van '" objektiewe evalueringsvaardigheid en '11 verfyning van 

onderrigtegnieke. Dlt kan plaasvind wanneer sy belangstelling in verdere 

ontwikkellng sodanig is dat dit in 'direkte interaksie en aanvullend lot die 

formele voorsiening staan'. Veral waar die klem nie op die verpligte 

verwerwing van kwalifikasies val nie, bestempel die RGN-verslag dit ook as 

nle-termlnale ol1derwys. Dit is voortgeselte studie en opleidingsmoontlikhede 

tussen formele en nie-formele onderwysvoorsieninge (a.w.:105). 

Die vraag ontstaan of die onderwysersentrums hieraan kan voldoen. al dan nle? 

Die volgende vrae moet eers deur die sentrumhoofde beantwoord word: 

... 	 Is die onderwysersentrum '" sentrum vir die praktiserende onderwysers? 

Of 

if- Is die onderwysersentrum 'n sentrum wat gebou is op die Ideale en 

doelwitte wat deur die sentrumhoclf vooropgestel wOI'd? Of 

* 	 I sal die aktlwiteite onderwyserge~nspi reerd? En 

if-	 Word die aktiwiteite gelei deur die onderwysers self? Of 

* 	 Bepaa] die sentrumhoof die akUwiteite en slel die aanbieders vas? [n 

* 	 Laal hy horn lei deur persone wat nie p~Ltserend~ onderwyset's Is nie 7 

if- Is sy konsentrasiepunt die vasstelling en bevrediging van plaaslike 

onderwyserbehoeftes. d.w.s. klaskarnerpraklyk gerig? Of 

* 	 Laat hy hom lei deur SUlwer akadamiese oorwegings dat deur meer candag 

te gee aan die inskerping van opvoedkundige oeg inse Is van die 

Opvoedkunde, n beter onderwyser opgelei sal word? 

Gray (1982:1) maak die belangrike stelling dat: 

"There seem to be two large classes of peorle interested in 

educa lwn management, lhe theori sl and the practH ionf'rs, and they 

do not often come together ••• the theor'ist and the practitioner'S 

live in quite separate educatlOflal worlds." 
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Die belangrHe siell iog van Elizabeth Adams moet ook besondere aandag geniet 

wanneer sy belveer dat die sentrumhoof homsel f nloet bind aan die gestelde 

doelwitLe van die sentrum. Hy moet die beLrokkenheid van 'n al hoe groter 

uitkringende aantal onderwysers en groepe verseker. of fly mag later vind dat 'n 

binnekring of 61itegroep die sentrum beheer (Adams 1975:157). 

SINTESE: 

Die onderwysersentrum is die pIck waar onderwysvernuwing. gebaseer op die 

'grass-roots-'beginsel. plaasvind. Om dil te bewerkstellig. is ondersteuning 

en hulp vir die onderwyser deur al die instan,ie, wat by onderwys betrokke is 

nodig. Die onderwyser moet betrokke wees nie slegs by vernuwing van die 

klaskamerpraktyke nie, maar fly moet ook betrek word by die navorsing wat 

onderneem word. Die praktyk is die beste leermiddel en d'ie teoriste moet die 

praktyk gebr'uik om hipoteses te toets alvoreos dit geYmplementeer word. Die 

teorie en die praktyk moet steeds nader aan mekaar beweeg. 

As afsluiting tot die inspraak wat die praktiserende onderwyser behoort te 

he. word daar weer cens verwys na die RGN-verslag en weI na par. 4.13.1 

'Kurrikulumdienste', afdeling 1 (h) 'Demokratisering en inspraak' (p. 166): ., 

"Oat die ver'brui kers van die kurrikulum die reB net tot 

betekenisvolle inspraak in die kurrlkulumontwerp wDarby hulle 

gemoeid is." 

In aansluiting hierby word daar na dieselfde aanbeveling verwys en weI na par. 

7 en par. 8, gedeeltelik aangehaal wat verwys na die stt'eeksonderwysowerhede 

se deel in die kurrikulumuienste. In par. 7 word aanbeveel dat. die genoemde 

owerhede kotlperatief te werk gaan om regionale kurrikuluoldienste in te stel om 

disselOinasie-, indiensopleiuings-, demonstrasie- en ontwikkelingsdienste daar 

te stel, veral ten opsigte van demografie en behoefte waar nodig weens die 

beperk te mannekrag. Oaar moet eg ler die nous tf' samewerki ng met die 

eerstevlakkurrikuleringsdiens wees. Par.S stel die volgende: 

"S) Dot slreeksonderwysowerhede ook lokale kurrikulumdiens (of 

afdelings in onderwysersentrums) skcp om enersyds die disseminasie 

van kurrikuleringsdienste by die praktyk uit te bring en andersyds 

steun te bied vir mikrokurrikulering (byvoorbeeld klaskamer
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navorsing, antwerp en ontwikkeling dellr >n onderwyser of groep 


vakonderwysers)." 


(A.w.:168) 


2. AANBEVElINGS 

Greyllng (1983:45) stel dit dat die versnelling in die geestelike ontwikkel ing 

van die mens oor drie stadiums gestrek het. Ily noem ondermeer dat die oermens 

maes veg om le aorleef teen die sabeltandtier ell die grotbeer. Die tweede 

tydperk van honderde eeue was die ge~stelikp ontwlkkeling en veredeling van 

die oermens na kultuur en nasieskap, Die derde st.adium van die afgelope 

klompie eeue Vias die versne II i ng en veredeling In selfllitlewing onder >n 

mededingende stelsel " \'Iuur die veginstink veredel is tot vrye 

ondernemerskap en vreedsume verowering", Iherdie laaste stelling moet op sy 

sigwaarde geneem word, want dIe 'veredeling' het nie die sug na oorheersinH. 

verowering, geweldpleging en permisslwiteH vervang nie. Wilt weI lIier"i t 

kristalliseer is dIe geestelike onlwikkellng en veredeilng van die oermens nH 

kultuur en nasieskap. 

Heyns (1983:3,9) verwys daarna dat opvoeding en onderwys nie in >n neutraie 

milieu kan plaasvind nle. Alle opvoedende onderwys. informeel. formeel of 

nie-formeel, vind altyd plaas binne die tyd en bepaalde omgewlng wat 

histories. sosiaal. kultureel en godsdienstig bepaill is. Kultuur Is nle ~ 

biologiese erfenis nie. maar weI ~ sosiale erfenis. d.w.s.: 

>n tradisie van leer en aanleer, >n akkumulasie van kennls. 

gemeenskapsgebruike en gewoontes, waarby dIe enkelillg inGelyf 

word. Kultuur kan dus nie van opvoeding en onderwys geskel 

word nie ... moet jllis doelbewus en doelgerlg verdiep en verryk 

word ... bepaa 1 die pa rt i ku 11 ere onderwysdoe 1 ... in harmon i e met 

die mi 11 eu." 

" 

Enige aanbeveling wat voorgestel word wannef'r (iit met die onderwyspraktyk te 

make het. moet hierdle kultuurerfenis in gedagte hOIl. Geen opvoedkundige 

handeling of opvoedingsbeginsel kan in n neutrale of kultuurlose milieu 

plaasvind nie. Die ve,"-1:>9..!'.&g kurri~i!.LUIl1. soos Heyns dlt 5 te 1. s luit alle 

fa sette van die opvoed i ngshande Ii ng In wat bUlte dIe forme Ie onderViYs 

plaasvind. en weI ook op die gebied van wisselwerking tussen mense. Ily 
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implikasie vind hierdie wisse1werking plaas tussen onderwyser en onderwyser. 

dosent en onderwyser. onderwyser en dosent. maar vera1 die wyse waarop daar 

sin aan die wisse1werking gegee word (a.w.:9). Wanneer daar dus enige 

verander i ngs voorges te 1 word. moet hierdi e veranden ngs ku ltuur

geor~enteerd weeSt Die onderwyser is kultuurvertolker en kultuuroordraer. In 

'11 multikulture1e land soos die RSA. kan hierdie verskeidenheid kulture 

ernstige probleme skep. Oit 1e nie op die weg van hierdie navorsing om te 

probeer antwoorde vind vir hierdie probleem nie, maar eerder om die aandag 

daarop te vestig dat in enige opvoedingshandeling die onderwyser ho~nie~ 

losma~ van sy kultuur nie. Enige verandering. aanbeveling, vernuwing, 

verryking en navorsing. moet ingestel wees op die kultuuroordrag wat binne die 

konteks van sodanige voorstelle kom. Dit is. om die dissipline van die 

didaktiek as voorbeeld te neem, dat die didaktiek nie bloat deskriptief is 

nie. maar ook normatief is, omdat dit nie aHeen die feitelike inhoud van die 

onderwys bepaal nie. maar ook ~aan is oor die waardes wat in die inhoud 

verskuil le (Jooste 1965:7). Die handhawing en uitbouing van kulturele 

waardes vereis dat die verskillende kultuurgroepe die geleentheid gegun moet 

word tot medeseggenskap by die inhoudgewing aan die kurrikulum. 

In die RGN-verslag (p. 31-32) word dit gestel dat daar ~ verwaarlosing bestaan 

van probleme verbonde aan kultuuroorgang in die onderwys. Verder word dit 

gestel dat die moderne wetenskap, tegnologie en bestuurswese nog nie die 

kultuurgoedere van beduidende gedeeltes van alle bevolkingsgroepe is nie. 

Baie kinders groei in gebiede op waar hulle nie genoeg konkrete ervarings op 

die bogenoemde gebiede opdoen nie. veral as dit op abstrakte akademiese wyse 

aangebied word. Dit het alreeds 'n inv10ed op die kwa 1 i tei t van 

onderwysersopleiding gehad: 

"-n Akademies-teoret iese metoda van onderrig skrik studente van 

hierdie vakke af. Die 'akademiese' stelsel van onderrig is ook 

geneig om 'n hoI! premie op die verkryging van kennis te plaas. 

Omdal hierdie kennis dikwels nie in verband met die ervaringsveld 

van ~ kind uit n meer tradisionele kultuur gebring word nie. lei 

dit maar te dikwels tot memorisering in plaas van die ontwikke1ing 

van insig." 

(A.w.:31) 

Oit word terdell besef dat die verwysing na !1.!.!~ bevolkingsgroepe hierbo, die 
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duidelike dispariteil in onder"wysvoorsiening in aanmerking moet neem (vgl. p. 

73 van die RGN-verslag). ~Jat geld ten opsigte van die abstrakte akacleliliese 

wysP. van aanbieding. geld ook vir die blanke ondel"wys. Die fei t dat die 

wetenskaplike vakke as voorbeeld nie kultulirgoedere wor"d nie. dui weer op "n 

ander wesenskenmerk van die begrip kulluur. 

Die aanbevel ings wat gemaak word, gaan vall die slandpunl uil dat die kultuur 

die partikuliere onderwysdoel deurgaans sal bepaal. In sommige van die 

aanbeve li ngs word die aanname gemaak da t die onderwyser-opvoeder: 

teoretiese kennis sal he van die opvoeding. die 

opvoedbaarheid van die kind. die middele en metodes van opvoeding 

en ddt hy kennis sal he van die verwerkli~l~ van hierdie 

beginsels ~~flI"aktyk." 

(Jooste 1965:17), 

2.1 ormERWYSERSENTRUt,1: 

Die bemeestering van onderrigvaardighede by die opleiding van ondel-wysers kan 

herlei word na drie opleidingsmomente. nl. 

* 	 die besludering van die teorie!:! wat vaardigheid onderle; 

* 	 die geleentheid om "n verskeidenheid toepassings van die Leonell In die 

praktyk waar te neem; 

* 	 die beoefening van onderrigLegnieke onder gesiMuleerde omslandighede of 

in werklike situosies en 'n objektiewe terugvoerillp, oor die sukses 

daarvan. 

(Joyce & Showers 1931:163) 

Die oordrag van die opleidingsmomellte in besonder'e onderrigsituilsies vet'p, 

bewuswording. insig. georganiseerde kannls en toepassing van die aangeleerde 

vaardighede. Die gemelde ouLeurs hierbo stel dit dat die aanname dat 

onderwysers as 1eerders outoma L jes hu 11 e kenni s en vaar-d i ghede na nuwe 

situasies sal oordra. nle empirles vasgeslel is nle. Onderwysers het hulp en 

onderstellning nodig om hierdie kennis en vaardlghede te konsolldeer en te 

integreer In hulle aktiewe reperloire van vaard i:c;hede. r'let volgehoue 
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indiensopleiding, hetsy formeel. informeel of nie-formeel. kon die prak

tiserende onderwyser met hulp en ondersteuning hierdie vaardighede en kennis 

verfyn en nuwe vaardighede byleer. In die huidige tydsgcwrig waar belangrike 

en beslissende standpunte aIleen ~ lewensvatbare bestaan kan verseker. kan die 

onderwyser nie afsydig en onbetrokke teenoor sy beroepsuitoefening staan nie: 

"In our day mediocrity has become the standard. In lhe classroom 

this is suicidal to the intellect of the best for when the 

teacher addresses the mediocre the best are drawn down to 

mediocrity or lower. say the best must be made to reach I" 

(Miller 1983:5) 

Hier verwys Miller nie slegs na die hoog begaafde leerling nie. maar na elke 

leerling. want in elke leerling Hl daar 'n potensiaal opgesluit Wilt deur die 

Opvoed1ngsbemoeienis van die onderwyser onlsluit moet word. Oaarom stel hy 

dit ook dat daar 'n duidelike onderskeid tussen ken en begrip gemaak moet word. 

Hierdie vorm van bekwaamheid word slegs verwerf deur 'n streng intellektuele 

dissipline. '0 Kritiese oordeel teenoor dit wat geskryf en gehoor word. moet 

onlwikkel word. Dit is hierdie gesindheid wat een van die kriteria vir 

vernuwi og is. 

Een van die veronderstellinge van die onderwysersentrum wat uit die navorsing 

tot dusver geblyk het. 15 dat met die uitwissel van kundighede en besprekings 

onderling en in groepe. die onderwysers na hulle skole sal terugkeer met 

nuutverworwe kennis, insigle en vaardighede. Hulle sal dit dan in hulle 

klaskamerpraktyke aaO\~end. Die veronderslelling is ook dat die opgradering 

van onderwyskundighede en -vaardighede om sodoende d,e onderwys in die 

algemeen te verbeter. sal plaasvind deur die individue te verander wat in die 

onderwyspraktyk staan. Rust (1980:122) stel dit dat werklike vernuwiog in 

skole plaasvind wanneer die praktiserende onderwyser betrokke is in 

selfevaluering en doelwitverwesenliking. Maar weer eens is buitehulp in een 

of ander vorm hiervoor essensieel. 

~1et die nuwe konsti tusionele bedeling vir die RSII. en met spesifieke verwysing 

na die onderwys op gelyke vlakke vir aIle rasse (Witskrif oor 

OnderwysvoorSiening in die RSA. Beginsel 1, 1983: 3), sal die onderwys op al1e 

vlakke eers 'n stab1liserende fase moet. deurgaan. vera 1 len opsigte van 

kurrikulering. Die ReRering se uitspraak hieroor, na aanleiding van die 
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RGN-verslag. is dat die funksies van die serlifiseringsraad nie aileen 

navorsing moet behels nie, maar ook basiese of minimum kurrikuluminhoude sal 

stel wat egter geen inbreuk moet maak" op die bevoegdhede van elke 

onderwysdepartement om sillabusse te ontwikkel binne die lewensbe5kolllike en 

kulturele raamwerk van elke bevolkingsgr'oep nle" (Witskr if 1983: 12). 

Daar moet onmiddelllk gestel word dat enige vernuwing en verandering op 

departementele vlak geVnisieer word aangesien dit op beleidsaspekle neerkOIn. 

Nieteenstaande die besprekings lot dusver dal vernuwing en verandering by die 

onderwyserskorps onstaan, beteken dit nie dat daar aanvaar kan word dat 

vernuwing en verandering sonder meer blnne die hele kurrikulire sLrllktuur 

moet plaasvind nie. Die prosedure is nie so ee"voudig nie. Daar lS sprake 

van plaaslike inisiatiewe wat aangemoedig moet word. en hierdie ,verrUlWl" ng 

vi nd bi nne die ko,!t.£~ van die kurriku 1UI1l en sill abus pI aas en is nie 

provinsiaal of nasionaal ge~'nsp'ireer nie. Slegs ge'tntegn'enle samew0rking op 

'n spesifieke en afgebakende navorsingsterrein van aIle instansies gemoe'id met 

kurrikulumnavorsing, kan vernuwing en verandering aanbeveel. Besluite oor 

onderwysaangeleenthede word slegs op amptelike vlak hanteer. Ervar'inge van 

ollderwysers, prob leme ink I askamerpraktyke vera I t.en ops i gte van sill abus- en 

kurrikulumverLolking bied geleenthede vir verdere navorsing. 

Die waarde van onderwysersentrums 13 daarin dal hulle geleenthede vir 

onderwysers skep am deur wisselwerking met ander kundiges. die kurrikulurn te 

verpersoonlik. te individualiseer en te verlewendig. Iluip in hierdie verbond 

is seker baie meer Ondi!rwyser-responsief as enlge ander' fa~et van die 

onderwysprogram. Devaney in aans 1 uit i ng by dit wat n·eds ges te1 is. beweer 

dat kurrikulumondersoek, aanpassing en innovering van die inhoudel ike 

praktles, ge'ndividualiseer en intellektueelkragiig is en sigbare kriteria van 

~ professionele onderrigvaardigheid vorm (Devaney 1976:416). Die onder

wysersentrum vorm dus 'n effekliewe hulpmiddel vir die herevillupring. 

heroorwegi ng of on twi kke li ng van bes taande k 1 askamer'prak tyke aanges i en d i t kan 

lei tot 'n meer sinvolle vertolking van die soms abslrakle kurri

kulummateriaal. Daar bestaan in die onderwyserskorps vBn ~ streek n groot 

brofl moontl ik steeds ongel!ksploileerde kundigheid en ervanng. Onderwysers 

kan onderling baie leer uit die wisseling van gedagtes en om van kundiges 

gebruik ie milak met die DOg op profes~ ionele vernuwlng en groei. 

Ult die programme wat deur die onderwysersentrul11S HI die RSA aan mekailr 
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gasirkulear word blyk dit dat 'n goeie persentasie van die akLiwitei Le wat 

aangebied word meer gerig is op die daaglikse en onmiddallike probleme van 

onderwysers. flulle is baie prakLies ingestel en baie van hulle is eenmalig 

van aard. d.w.s. daar wind geen opwolging van n betrokke aktiwiteit plaas nie. 

Oaarom kan hulle bestempel word as ad hoc-aanbiedinge. Oit word aanvaar dat 

sorrnnige aktiwiteite weI sodanig is dat daar geen opvolging nodig 15 nie. Oaar 

is ook sommige aktiwiteite wat veralgemenings is en nie toegespits is op 'n 

enkale aspak nie. Hulle is soos Burrell dit skats. die 'tips-for

teachers'-kategorie (Burrell 1976:424). Die waarde van sulka aanbiedings kan 

egter nie onderskat word nie want hulle voorsien wal tot 'n groot mate in die 

onrniddellike behoeftes van die onderwyser. Kritiek wat teen sodanige 

akt i\Vi tei te uitgespreek kan word, is dat hulle geen geleenthade vir 

profess ionele groei en herwaarderi ng van dia bestaande k laskarrrerpraktyke bied 

nia. 

Die moontlikheid van langtermynprojekte. waar personeelontwikkeling in die sin, 

van opknappi ng en vernuwing van k1askamerpraktyke. i nterd i 5S ip I inere 

sillabusvertolking en kurrikulomontwikkeling plaasvind. behoort nagevors te 

word. Oit impliseer dat daar 'n balans tussen langtermyn en ad hoc-aanbie

dinge gehandhaaf behoort te word. Die organisatoriese struktuur moet sodanig 

wees dat buigsaamheid as 'n faset van die sentrum gekarakteriseer word. 

Aangesien verandering deur sommige onderwysers as n b8dreiging van die 

slabiliteit van hulle beroepsbeoeFening beskou word. moet die langtermyn-. 

projekte goeie beplanning en goeie koBrdinering van kundiges. die 

bestuurselement van die sentrumwerkgroepe en ander spesialisinstansies inhou. 

'n Vera 1gemeende verski I tussen die indiensopleiding~kursusse en die 

aktiwileite van 'n onderwysersentrum. vol gens Dhand & r'lurphy (1977:20), kan 

wees: 

;f 	 dat indiensopleidingskursusse gewoon1ik oplossinggesentreerd is. Tydens 

so 'n kursus worc1 'n oplossing vir een of ander faset in die 

onderwysprogram deur 'n kundige of kundiges aangebied nadat navorsing 

daaroor gedoen is. Dit is dus hoofsaaklik ingestel om die oplossingh; 

aan die deelnemers van die kursus oor te dra. Die oplossings kan gerig 

wees op doeltreffender onderrigmetodes van nuwe of gewysigde 

kurrikulamateriaal: 
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~~ dot die aktiwiteHe van die onderwysersentrum Eewoonlik proble,'m·

gesenLreerd is. flierdie benadering nooi die onder'wyser'skorps uit Oh1 

deel te neem in die soeke na 'n praktiese oplossing vir '" gellleenski'plik 

ge'dentifiseerde probleem. Die onderwysers word voor 'n uit.daglng 

geplaas om hulle menings uit te spreek en opinles te wissel tot so 'n 

mate dat daar kruisbestuiwing van idees plaasvind. Sodoende kan dit 

elke onderwyser help am 'n oplossing vir sy elf' besolldey'e problelllc tf' 

vind. 

Beide die bogenoemde benaderings is wetenskaplik gefundeerde melodes. In die 

laaste geval egter. word van die heuristiese metode gehruik gemaak. In die 

proses van die soeke na n oplossing word insetle van verskeie benaderings en 

denkrigtings gernaak. Daar bestaan altyd die naLuurl ike inhiberende neighg 

dat iernand nie maklik onder gewone omstandighede aan 'n ander voorslelle sal 

maak wat 'n persoonlike eienskap raak nie. Tydens 'n byeenkoills Wdar 'n groer 

gesament I ik aan 'n probleem skaaf en sekere bedenkl nge geoppt'r word. beslaan 

die neiging bilie makliker om voorstelle te maak s(\nder die vt'ees dat die 

persoonlike domein van 'n ander wederregtelik betree word. Die voorbehoud is 

dat die groep £lie te groot moet wees nie en dat die persoon ilan die stuur van 

sake die regte professionele atmosfeer moet skep waar E'lke voorstel, idee en 

kommentaar as deel van die vergestaltingsproses ges ien moet word. Die 

potensiaal vir konflikskeppende insidente word beperk wdnneer die benadering 

onderwysergesentreerd is, probleemgesentreerd is. oplossoekendgesentreerd is 

en die hale proses in n ondersteunende mIlieu gesk1ed. 

Die skerp demarkasie wat ognskynlik tussen die onderskeie onderwysstruklilre 

bestaan d.w.s. die voorskoolse. primere. sekondere en t.ersiere onderwys, 

moet oorbrug word. Die gaping tussen die onderskele slrukture is te groot. 

veral tussen skool en tersiere onderwys (RGN-verslag 1983:98). Aangesi(,fl die 

RGN-verslag op die belangrikheid wys "... dat onderwysin ons t.yd 'n kontillue 

aangeleentheid is en ter'minale onderwys gevolglik sover moont I ik vermy moet 

word", het dit 'n noodsaaklikheid geword dat die onderskeie strukture mekaar se 

aktiwitCtte in hulle onderskeie vakdissipl ioes bywoon (a.w.:99). Sodoende kan 

insae en begrip ontwikkel vir die probleme en sonderlingheid vall die 

verski Ilende strukture. Dailr word dikwels verwys na die 'hollrskonlskok r en 

'~niverslteitskok' wat laer- en hoHrskoollecrlince Iy wanneer daar na die vol

gende slrukluur be\;eeg word. Dit. verg groot aanpassing van die nllwel inge in 'n 

bykans totaal nuwe en vreell1de olllgewing. nie soseer as eevolg van 'tl fisies£' 
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omgewing nie. maar as gevolg van 'n anderse mens-, leerinhoud- en on

derrigbenadering. 

Die onderwysersentrum het sy eie struktuur om onderwysers aan te moedig OM 

hierdie gaping tussen die onderskeie strukture te kin oorbrug. Deur sy 

persoonlike kontak met onderwysers in die veld, met onderwyskundiges uit die 

departemente, die tersiere inrigtings en uit die onderwyserskorps self, kan 

daadwerklike pogings aangewend word om die 'kontinue aangeleentheid' van die 

totale onderwysprogram aan te moedig. 

Onderwysers ervaar dikwe 1 5 'n onderr i gprob leem wa t op daardi e tyds t ip 'n 

individuele probleem is. Andersyds begryp 'n onderwyser nie 'n besondere faset 

van die sillabus nie, of hy ervaar ~ probleem om dit aan te hied. Oit het al 

gebeur dat ~ onderwyser weens verskeie redes nie ~ probleem met dle vakhoof. 

departementsnoof of hoof wil bespreek nie. Oit het a look gebeur dat 'n hoof 

weens besondere omstandighede 'n gewi 11 ige onderwyser 'n vak moet laat aanbied' 

waarvoor hy nie opgelei is nie. In die meeste van die gevalle is die 

onderwysers bekwame. konsensieuse en eergevoelige mense wat ~ verleenlheid vir 

hulleself op daardie stadium is. Hulle soek vinnig raad, behalwe in die geval 

van die onderwyser wa t 'n vreemde vak moet aanbied. Oi e sames te 11 i ng van 'n 

paneel kundiges uil '11 dorp of 'n area vir 'n besondere vakdissipline wat bereid 

is om raad en hulp aan te bied op kort kennisgewing, kan waardevolle dienste 

lewer. Die uitbouing van 'n professionele gees onder mekaar word hierdellr 

verwesenlik. Nie aIleen ontvang die kundige ~ wyer erkenning nie, maar die 

persoon Vlat om vinnige hlllp aanklop kan ook gemoedsrus belewe. 

Onderwysers wat met 'n nuwe tegniek of benadering wil eksperimenteer. wil dit 

weens verskeie redes nie graag ten koste van ~ klasgroep doen, of graag voor ~ 

groep ko llegas optree n i e. Mi krollnderri g deur mi dde I van vi deo-opnames is 

reeds 'n aanvaarde onderrigtegniek. Die onderwyser kan met vryheid voor die 

kamera optree en selfevaluering toepas of 'n kollega vra om sy optrede te 

evalueer. Sodoende kan hy vasstel of die tegniek lewensvatbaar is aldan nie. 

Daarteenoor kan 'n onderwyser wat twyfel oor sy optrede voor 'n klas. 

video-opnames laat maak wat hy in sy privaatheid kan besigtig en sodoende 'n 

evaluering vir homself kan maak. 

Skole hOll dikwels ouerdae waar voorbeelde van 'Ieerl inge se werk llitgestal 

word. Skole in 'n buuromgewing kan aangemoedig word am hulle werk op 'n 
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sentrale plek uit te stal. Die uitstall ings is slaties van aard behalwe dot 

elke skool 'n uitslalling van 'n besondere vakdissipline of vakgroep wissel. 

Sodoende word onderwysers blootgeslel aan 'n verskeidenheid vakbenadenng<;. 

tegnieke en metodes van werk. Of die skole se name by die uilstallings moet 

verskyn. is 'n sailk tussen die sent rum en die belrokke skole. Oit kan vir die 

onderwyser wie se uitstalling dit is. weI 'n aanmoediging wees deur die nadm 

van die betrokke persoon daarby Le plaas. 

Sommi ge buite1andse sentrums is su iwer hul pbronsentrums. 0 i e 

onderwysersentrums in die RSA blyk komprehens i ewe senlrtlllls te wees wlar 'n 

verskeidenheid dienste aangebicd word. Die opbouing van 'n hulpbronsentrum met 

'n verskeidenheld programmaluur wat deur skole self vervailrd'ig word en aan die 

sentrum beskikbaar gestel word op 'n bruikleenbasis. of gedupl iseer' wOl'd vir 

permanente gebrui k. verskaf 'n diens wat deur alma I benut kan word d.w.s 

vanaf studenteonderwysers tot by die praktlserende onderwyser en dosenLe van 

tersiere inrigtings. 

Oaor kan in samewerking met ill die onderwysslrukLure video-opniJIncs van 

suksesvolle praktyke in die klaskamer gemaak word veral ten opsigte van bel"ese 

tegnieke. vaardighede of demonstras ies van lestegnieke in 'n besondere 

vakdissipline. Al sou 'I] persoon nie saamstem met die besondere Legniek nie. 

is blootste11ing dan verskillende benaderings op sy beurL gesonde praklyk. 

omdat dit die vlsie van die praktiserende onderwyser op die s,1ak kan verbreed. 

Tersiere Inrigtings wat onderwysers oplei se afstuderende studenLeon

derwysers kan reeds 'n or~enter Il1g van die onderl'ly"praktyk- f'n ondet'

rigprobleme ondergaan deur geselekteerde aktiwiteite van die sentrum by te 

1'10011. Sommige aktiwileite kan ook aansluit by die onderrig Wilt die studente 

ondergaan. of kan as verryking oplree by sommige vakdissip1 ines. Dit skep ook 

die regte klimaat ten opsigte vall die ,entrum se betekeni, Vlr praktiserende 

onderwysers. maar veral Vlr die beglnneronderwyser. 

O~derwysersentrums het di e potens i aa1 om onderwysers 00" hu 11 e 

klaskamerpraktyke te laat dink. daaroor besluite te laal neem en te handel om 

sodoende hulle bestaande praktyke te veY'beter. Dle deelname aan ilHiIViteile 

mag die onderwyser seHrespek en vertroue laat toeneem. lJy "lOg gestimuleer 

word om sy kundigheid met andere te dee I en van amlere te leer. lly mag 

sodoende ook groler vi ndi ngrykhe id in sy ondern gberldder i IIg on twlk ke 1. 
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Sentrumaktiwiteile is egter nie altyd 'n waarbo"g dilt hierdie ideale weI 

verwesenlik mag word nie. 

"The homemade, helpful atmosphere of il teacher center can release 

the ingenuity and increase the se If-con fi dence of teachers whose 

problem-solving talent has not been nourished in conventional 

te<1cher education programs. In turn, they recognise that 

long-term growth takes time and so they structure activities in 

teacher centers that give teachers time to develop understandi ng 

of thei r needs and the needs of the students wi th whom they work." 

(Zigarmi 1978:181) 

2.2 BESTUUR VAN DIE S[NTRur~: 

Die bestaanslewe van die mens word gekenmerk deur 'n gedurige inleraksie met 

ander mense, beide individueel en as groepe rnense. Hierdie groepinteraksie 

vind plaas op 'n verskeidenheid terreine, soos die huisgesin. kerk en met 

vriende en kollegas tydens ontspanningsaktiwiteite en in werksverband. Dit is 

deur groepinteraksie dat sosialisering. gedrag en denkwyses. houdings. 

gesindhede en opvoeding vergestalting kry. Die identiteit wat 'n persoon 

danneem, word ve"kry deur sy waarneming van hoe 'n groep hom aanvaar en die 

groep se houding en optrede teenoor horn. Hierdie voortdurende groepinteraksie 

slYD, vorm en bepaal die individu se persoonlikheid sowel as sy persoonlike 

karaktereienskappe. Juis vanwe~ die onvermydel ikheid van groepinteraksie. het 

die groepspsigologie as sodanig besondere aandag begin verkry van 

sielkundiges, opvoedkundiges en die bedryfswlreld. Die effektiwiteit van 

groepsoptrede bepaal tot 'n groot mate die effektiwiteit van die persoon wat in 

die groep opgeneem word. Ilierdie feit dui dan ook op die ambivalente karakter 

van groepe wat konstruktief of destruktief kan wees (Johnson & Johnson 

1982:2). 

Johnson & Johnson se definisie van wat 'n groepis, word in die konteks van 

hierdie navorsing gebruik omdat dit basies ooreenstem met wat as 'n groep 

bedoe I word in die organi satoriese s truktuur van 'n onderwysersentrurn. Met 

groep word dan verwys na bestuursgroepe, sentrumwerkgroepe of aktiwl-, 

teitsgroepe. 'I] Groep kan dus beskou word as waar twee of meer persone: 

.. in wisselwerking met mekaar verkeer; 
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* 	 inlerafhanklik van mekaar is; 

* 	 hulleself en andere as lede van die die groep beskou: 

* 	 norme in verband met sake van gemeenskaplike belang deel en deelneem in 

n stelsel van aansluitende rolla; 

* 	 mekaar be\'nvloed; 

If 	 die groepinteraksie lonend vind; 

* 	 dieselfde gemeenskaplike doelwitle nasLreef. 


(Johnson &Johnson 1982:7) 


Hoe dinamieser 'n groep is, hoe beter onlwiHel die onderlinge verhoudinge "" 

gesindhede van die groepslede. Alhoewel 'n groep nie noodwendig 'n lei",. aanwys 

nie, tree dailr tog gewoonlik iemand na yore wat deur die groep as die leier 

aanvaar word. Erkenrling van die persoo" as leier, of hy nou aangestel is of 

na vore tree of deur die groep aangewys word, hang baie nou slam met die 

besondere eienskappe wat in die leierspersoon opges luit Ie. Hierdie 

ieierseienskappe is reeds voorheell bespreek (verwys l100fstuk 2). vlat we I van 

belang in 'n groep is, is dat die lede bewustelik of onbewustel ik van mekaa,~ 

leer. Oit is hierd1e laaste beginsel waarop die onden"ysc,"senlrUIll steun in 

die beplanning en uitvoering vall onderwysers se groepaktiwiteHe. 

leervermog kom basies daarop neer dat d1t 'n probleemoplossende handel ing ie • 

Van der Vegt & Caldwell noem dit 'n 'process of change' wat. die persooll ~,(' 

kognitiewe veld, sy gevoelens, houdings en vai1rdighRde inslu,l. DJarom 

behoort eni ge op leiding ooreenkomstig sy doe lwitte or hierd ie f ilse!.le en 

op gei'ntegreerde wyse, te konsent.reer. Die aanname waa rap gew"rk word is da t 

die ge'lntegreerde benadering die moonllikhede van veralldering OD al diG 

relevante vlakke verhoog, terwyl dit die nuwe kennis en begrip oneer 

betekenisvol maak. Gevolg1ik lS dit op induktiewe leerbeginsels gerundeer 

(leer deur ervaring) (Van der Vegt & Caldwell 1977:36). Verder sLe I die 

outeurs dit dat diL die groep is .at as draer dien om veranderinge te 

be'lnvloed. Baie jare reeds word die groep beskoll as die middel waardellr 

individuele en organisatoriese vel'anderinge bewerksLell ig kan word. Om 'n 

ander insig te verkry of om 'n verandering in die gewone verloop van sake le 
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bring. impliseer dit dat die individu homself moet reor~enteer ten opsigle van 

die groep. of homself moet aanpas by die groep waaraan hy behoort. Dit kom 

alles neer op die feit dat die individu se groepsverwantskappe 1 n aanmerki ng 

geneenl moet word. Die 'process of change', soos hlerbo gestel. het dan ook 

besondere sosiale of groepsimpllkasles (a.w.:37). 

Hierbo is dit gestel dat hoe dinamieser 'n groep is. hoe beter Is die 

onder 1 Inge verhoudlnge In daardie groep. Daar is ook met navorslng wat a 1 oor 

groepe onderneem Is. 'n studieveld bekend as groepdinamlka ontwikkel. 

Groepdinamika behels kortliks die tegnieke om die interpersoonlike verhoudings 

in 'n groep te verander. onder meer die samehorigheid. leierskap. vorming van 

subgroepe asook beslultneming (Gouw> et al. 1982:108). 

Orpen (1982:10) stel dit dat n besondere vereiste vir die suksesvolle gebruik 

van groepe berus op n sterk vlak van bewustheid van die persoonlikheid van, 

Individuele groepe. Elke groep ontwikkel ook 'n 'persoonlikheid' en dit Is 

noodsaaklik om die vermo~ te ontwlkkel en om erkennlng daaraan te gee sowel as 

om daarop te reageer. Menslike handelinge geskied nie altyd volgens 

voorspelbare voorskrifte. of ooreenkomstig absolute riglyne nle. I nteendee 1. 

menslike handelswyses kan slegs volgens norme beoordeel word. Daarom is dit 

noclig om die veranderlikes te identifiseer en die gebeurlikhede waaronder 

hulle plaasvind. te bepaal. Aangesien die mens nie volgens voorspelbare re~ls 

optree nie. kan 'n groepshandellng ook nie voorspelbaar wees nie want die groep 

as sodanig. het weer 'n verdere invloed op die individu se handelinge binne-in 

die groep. Daarom is dit belangrlk dat n sterk figuur as leier of bestuurder 

sal n~et optree. Volgens Webber (1977:535) wil taakgeorYenteerde groepe sterk 

riglyne he oor hoe die groep moet optree. Verder stel hy dit dat 

groepsoptrede die beste is wanneer die groepleier die taak- en soslale 

leierskapsrolle kan kombineer. 

Sentrumaktiwiteite Is geskoei op die lees van die informele maar beslis ook 

nie-formele onderwysnenadering. Met die oog op doeltreffende organisasie en 

die bp.r'eiking van doelwitte. moet die groepaktiwitelte van onderwysers 

gestruktureer word op die beginsels van goeie bestuur. Dit impllseer dat daar 

'n voorspelbaarheid van die verloop van die beraadslagings moet wees, wat weer 

op sy beurt op stabiliteit dui. Insgelyks moet ook buigsaamheid en 

aanpasbaarheid wees wat die geestelike en innerlike waarde van elke lid sal 

erken en sal verseker. Die groepleier vervul dus ill hierdie Opsi!; 'n 
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tweeledige taak, Ill. om die groep le lei om die gestelde dOf'lwil tf' berelk ell 

om te verseker dal die groep se samehorighpid en 10jalileit tet'noor meka,;r nle 

versteur raak nie .. Dit verg besondere vaardigheid en Ins ig ·in die 

onvoorspelbaarheid vall die optrede van lede blnne '0 groep en van die groep 

se1f. Die mens is daartoe geneig om homse 1 f te wi 1 handhaaf en In 'n 

ondersteunende ml lieu waar die reg erken wot'd, kan die Ileiglng lot 

selfhandhawing positief gekanaliseer word. 

Kommunikasie is alreeds as die bas'is vir menslike interaksie gepostuleer. 

Komminikasle is ook noodsaaklik vir doeltreffende groepsfunksionering. Dit 

lei tot die ultwissel van Inligting en tot die skep van en oordrag van begrip 

by mense. Goeie kommunlkasie tu:;sen die Individuele lede vall die groep lei 

tot begrip vir mekaar se sieninge en d it kan lei tot waar'tiering van 'n lid se 

besondere probleme, dlt lei tot wedersydse verlroue, dit koHrdlneer denke en 

handelinge, dit lei tot verbondenheid aan genome bes'luite asook lot positiewer 

Insette. Die skepplng van oop kommunikasiekanale lIl€'t die oog op doelLreffende 

interaksie is 'n voorvereiste vIr doeltreffende groepsfunksionering. 

Die kompleksiteil van groepsoptredes stel 'n besondere eis dan die 

bestuursbevoegdhede van die sentrumooof. Groepoanteringsvdnrdighede is nie 

aangebore eienskappe nie en moet deur die sentrun~oof aangeleer word. 

Afgesien daarvan dal die teorie~ daaroor belangrik is. Is die praktles€' 

toepassing daarvan asook die beoefening daarin en aonpasslng daarvolgens as 

veranderlikes, noodsaaklik. 

* AANBEVELINGS: 

*,~ 	 Oaar word aanbeveel dilt bt:'sonrlere aandag gpgee wonl aan groepteoriel! en 

groepsvaardighede. Die he Ie onderwy~ersenlrllmhegltlsel berus onder meer 

op groepe wat saamwerk am vergestalting adn r,e~denlifiseerde ilsppkte wat 

personeeiontwikkeling aanmoedig op die profess ionele terr'ein, le gee. 

Oie alomteenwoordigheid van groepe in die sillllelewing maak dit 

noodsaaklik dat onderwysers en veral die werkgroepe, opleiding llloeL 

ontvang in die hantering van groepe 0111 sodoende die grootsle llIoontlike 

produktiwiteit te verseker. Aandag aan ieierskapsverantwoordellkheid 

moet reeds vroeg ontwi kke 1 word. Deur opleldlng te verskaf in 

groepteoriel! en die onlwikkeling van groepsvaardighede word die 

leierskapsverantwoordelikheid reeds ontwikkel. Groepe WIt as 
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gedelegeerdes van die onderwysersentrum optree aanvaar sekere 

verantwoorde 1 i khede waarvan een die verantwoorde 1 i kheid is om bes 1 uite 

te neem en verantwoording daaroor te doen. Elke lid van die groep dra 

tot die besluit by. As lid van die groep is hy dan ook lid vall die 

leierselement. Deur sodanige ervaring op te doen. leer hy dan ook om 

saam met die groep verantwoordelikheid vir sy besluit te aanvaar. 

;~, 	 Dit word aanbeveel dat elke sentrumhoof, voordat hy die pos as hoof van 

die onderwysersentrum aanvaar, n kursus in groepdinamika wat deur die 

onderwysdepartement aangebied word, moet deurloop. Periodieke 

opvolgkursusse in die oefening van groespvaardighede moet gehou word. 

~,,, 	 Dit word aanbeveel dat die sentrumhoof gereelde kursusse self relll met 

werkgroepleiers en as leier optree in groepteorie en die inoefening van 

groepsvaardighede. Verskeie hipotetiese gevallestudies word op 

videoband vasgele vir bestudering en evaluering deur die lede van die 

groep. Elke Ild moet die geleentheid kry om as groepleier op te tree. 

*''' 	 Die RGtl-verslag (p. 31-32) ten opsigte van die verwysing na 

kultuurgoedere behoort ontleed te word met betrekking tot die betekenis 

wat dit vir elke vakdlssipline inhau. Die verwysing na n 'akademies 

teoretiese metode van onderrig' behoort in die lig van die aspek van 

kultuurgoedere in perspektief gestel te word. Aanbevelings om hierdie 

probleem die hoof te bied behoort deur elke werkgroep met die 

onderwysers van die betrokke vakdissipline bespreek te word. Riglyne am 

die gevaar van n te teoretiese benadering uit te skakel behoort opgestel 

te word en periodiek hersien te word. Die onderskeie onderwysstrukture 

behoort aan hierdie ondersoek deel te necm om sodoende 'n globale beeld 

op te bou van die eise wat aan elke yak vanaf primere tot ters iere 

vlak geste] word. Vooroordeel oor die insette wat e lke 

onderwysstruktuur kiln maak, behoort deur hierdie samewerking grooU i ks 

uitgeskakel te word. Insig en begrlp vir elke struktuur se besondere 

probleme kan lei tot beter verstandnoUdings onder mekaar. maar 

terselfdertyd kan aan die voorstelle wat in die RGN-verslag opgeneem is 

oar d i a verwaar I OS i ng van prob I eme aan ku ltuuroorgang in die onderwys 

aandag gagee word. 
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2.3 VEROERE NAVORSING: 

2.3.1 OlE ONOERVlYSERSENTRIJM AS 'N FASET VAN INOIEN50PLElOlNG: 

Die noodsaaklikheid van indiensopleiding en die waarde wat dit eersten, vir 

die onderwyser en tweedens ook vir die leerlinge il1l1ou. mag nooi L onderskaL 

word nie, Vir die onderwys is dit van die grootste belong omdat die ondcrwys 

aan die skoolleerlinge. die moederprofessle van aIle professies. 

vet'teenwoordlg. lndiensopleiding is dus nnodsaaklik 0111 te voldoen aan die 

eise van vernuwing wat op bykans aile terreine van die samelewing plailsvlnd. 

Ofskoon daar verskeie vorme van indiensopleiding bestaan. is die opleiding 

vera 1 daarop i ngest€d om gebreke en tekorLkomi nge wat by vernuwjng plaasvind 

tot 'n groot 1l1ilte uiL te skakel ten einde 'n beler en doeltreffender diens Le 

kan lewer. Indiensophdding is konsumentgel'ig omdat daar ann die eindpnnl van 

die opleiding 'n verbruiker is wat voordeel daaruit moet lrek. Dit 111lpl isee" 

ook dat die instelling wat die opleiding behartig waa,'skynlik die grootste 

voordee 1 daaruit sa 1 kan trek. lndiensop leid ing kan r,ereduseer word tot [)('Ler 

mannekragbenutting wat sal lei tol groter produktiwiteit. 

Die relatief kort bestaan van onderwysersenLrums in veral die Westerse 

wereld. het daarmee saam 'n relatlef nUVle benadering tot die begrip 

'indiensopleiding' in die onderwyskonteks gebring. Soos Thornbury dit stel. 

het die neutrale demokrasie en die onderwysersentrUllls se voldoenlllg aan die 

behoeftes van onderwY5ers 'n nuwe begrip aan indiensop'leidinll verleen 

(Thornbury 1973:141). Sommlge bronne soos reeds vroel!r aangehaa[. bewem' dat 

die onderwysers 5e betrokkenhe i d by onderwysersen trulllak \ i wi tel te vanwel:l die 

neutraliteit en behandeling van selfgeYdenliF,seerde behoefles van 

onderwysers. 'n groter betrokkenheid en 'n meer rea 1 s l i es(? benader ing lol 

k 1 askamerprak lyke veroorsaak het. 

* AANBEVEL IrJG: 

'0 Ondersoek kan geloods word om te bepaa I of onderVlysers 1I1al gereeld 

onderwysersentrumaktlwitelte bywoon. voordeel trek uit hlerdie vonn van 

informele en nie~formele indiensopleiding. Daar sal ook vasgestel moet 

word watte.' invloed hierdie voordeel op die daagl ikse beoefening van 

onderrig deur die onderwyser In sy klaskamerpraktyk het. 
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2.3.2 DIE BEPALING VAN BEIlOEfTES: 

Oil word veronderstel dat die onderwysersentrums die opvanggebled Is vir alle 

behoeftes. leemtes en versoeke wat op die professionele of klaskamerpraktyk

terreine leo Tydens die navorsing Is dit herhaaldelik geslel dat onderwysers 

hlerdle versoeke moet rig aan die sentrums wat dan die lewensvatnaarheld 

daarvan bepaal en waar nodlg opvolg met gepaste aktiwltelte. Die versoeke 

word deur die sentrumwerkgroepe ondersoek en aanbevellngs daaromtrent word 

gemaak. Oi e sentrumwerkgroepe bes taan uit kundiges in ~ besondere 

vakdissipllne uit die streek en behoort die relevantheid van ~ betrokke 

versoek wat na hulle verwys word te kan bepaal. Sommige versoeke Is meer op 

die persoon I ike tekortkomi Ilge van 'n onderwyser gebaseer en daar word nle 

aktiwiteite hieromheen beplan nie. 

* AANBEVELING: 

'n Opname behoort gemaak te word van a lle versoeke wat aan die 

onderwysersentrums gestel word. Die versoeke word gek lass ifi seer 

ooreenkomstig die bepaalde skoolvakdisSipllnes. Elke lewensvatbare 

versoek word ondersoek om die r'elevantheld daarvan te probeer vasstel. 

Hleruit kan bepaalde afleidings gemaak word wat moontlik op 'n meer 

unlversele leemte wat verdere ondersoek regverdig. kan dul. Heelwat ander 

fasette wat betrekking het op die vakinhoudelike. strategle!!. 1 eemtes in 

die kurrlkulum en so meer mag nuwe of vars vlsies ronoom die 

onderwysprogram opennaar. 

Behoeftes wat meer op die persoonlike vlak van die onderwyser le en wat 

nle vir meer algemene aKtiwiteite geskik is nie. mag velde vir verdere 

navorsing op verskeie dissiplines van die Opvoedkunde blootle. 

2.3.3 DIE ONOERWYSERSENTRUM AS 'N ANTROPOLOGIESE INSTELLING: 

Die onstaan en ontwikkeling van onderwysersentrums het aanleidlng gegee tot 

verskeie interpretasies. teorie~ en verklarings. Die ideologiese verskille 

wat by verskeie onderwysersentrutns in oorsese lande aangetref word. gee ook 

aanlelding tot verskillende vrae oor hulle effektiwiteit in die Jig van die 

eiesoortige ideologiese benaderings. 
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Feiman verbind die onderskeie onderwysersentrums se benaderings aan urie 

bekende opvoedkundige ideologie~ omdat hlllle 'n verduidelikende raamwerk 

verskaf om bepaalde verskille in benadel'ing. uitvoering en beginsels te belig: 

* die 'Behavioristiese' senLrum; 

* die 'Humanistiese' sentrum; 

* die 'Ontwikkeling'-sentrum ('developmental'). 

Die behavioristiese oriMntasi! neem Ban dat die onderwyser ontvanklik vir 

gedragsanalise en vaardigheidsop1eiding is. Die uilslag kan bepaal wOf'd deur 

d'ie spesifieke onderrigpatrone (-gedrag) wat Loegepas word. Oi!' optreue word 

beskou as die mees geldende maatstaf om onderwyse"sbevoegdheid te evalueer. 

Die humar1istie~riMntasie word gekenmerk deur die besitlike vorm van die 

naam 'teachers' centre'. Die benadering beklemtoon die feit ddt die sentrllm 

trag om die onderwyser se beheer oor sy eie professlonele ontwikke1ing if' 

varhoog en 'n besef by die onderwyser te laat ontstaan ddt hy oor die inner1 ike 

ve"mo~ besk I k om sy el e ontwi kke ling te kan bevorder. Die onderwysersentrum 

tree gevo I g Ii k antwoordend op ten ops igte van die onden'iyser Sf' ei e 

uHgesproke behoeftes vir voortgesette onderwys of nie-formele onderwys. 

Die ontwikkelingsentrum is ingestel om die onderwyser meer hewus Le maak van 

Wilt hy werklik in die klaskamer doen. Dit kan sy waarneming van moonLlikhede 

in die klaskilmerpraklyk verskerp. Dit be'nvloed gevolgl ik ook die mate van 

nadenke wat hy oor sy besluitneming sal openbaar. (Feiman 1977:395 e.v.) 

* AANBEVELING: 

Die onderwysersentrum behoort beskou Le word as 'n anlropologiese 

ondernemlng wat ingestel is op die profession"le ontwikkeling van 

onderwysers. Deur 1eemtes by die lnterprelasie van die verskillende 

vakkurrikula Le identifiseer kan indiensopleidingskllrsusse gestrlJklureer 

word wat die onder.,yser hleromtrent kan inlig. Sodoende behoort dit ook 'n 

posiliewe bydrae tot die verbetering van klaskamerpraktyk te lewer. 
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2.3.4 PROFESSIONELE GROEI: 

Die behoefte om gegewens uit die praktykervaring van onderwysers te verkry en 

daarop voort te bou, sa I a I hoe meer toeneem namate die e i se van 'n 

veranderende wereld meer word. Navorsing ten opsigte van vernuwing kan slegs 

plaasvind as daar kennis van veranderde omstandighede is. Die ervaringsveld 

van die praktiserende onderwyser behoort betroubare gegewens te kan verstrek. 

* AArmEVELING: 

.H. 	 Na vors i ng moet onderneem word om te bepaa 1 of onderwysersentrums oor di e 

nodige kundigheid beskik om aan onderwysers ondersteuning te bied ten 

einde kennis uit hulle ervaring te genereer met die oog op die 

verbetering van hulle klaskamerpraktyke. 

~H~ Insgelyks moet hulle opgelei word om kurrikula met insig ie kan' 

interpreteer sodat hulle dit later met begrip kan toepas. 

2.3.5 DIE ONOERWYSERSENTRUM AS 'N ONOERWYSKUNOIGE STRUKTUUR: 

* AANBEVELlNG: 

Personeelontwikkel ing deur middel van die voortgesette opleiding van 

onderwysers behoort vo lledig nagevo"s te word. 

2.3.6 NIE-fORMELE ONOERWYS: 

,~ AArmEVElHJG: 

Oi e ro I wat die onderwysersentrum inn ie-formeIe onderwys spee I behoort 

deeglik nagevors te word. Oaar kan bepaal word wat die besondere taak 

behoort te wees van 'n onderwysersentrum om te voorsien in drie van die 

ge'ldentifiseerde velde vir nie-formele onderwys, nl. geletterdheid, 

v01wa55e onderwys en voortgesette onderwys (Witskrif 1983:7). 

2.3.7 VOORTGESETTE OPlEIOING: 

* AANBEVELING: 
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Navorsing behoort gedoen te word om te bepaal wutter insette die brell 

onderwyserskorps in die bepaling van die doel. inhoud en sLrukluur van 

hulle eie voortgesette opleiding kan lewer. 

2.4 ONDERWYS: 

"One of the fundamental ideals of our democratic way of life is 

that each individual must have some systematic means through which 

he can participate in decisions that have a direct bearing upon 

his being. It seems logical to assume that such a neeo has 

potential for being transferred to one's working environment. In 

fact. besides sustaining organizational goals. one of the major 

criteria of an organization's success is its abi 1 ity to satisfy 

the needs of its members." 

(Carbines 1977:14) 

Daar is in die navorsing verwys dat die onderwyser in sy klaskamer 'n 

leiersposisie beklee. Swartz (1979:18) beklemtoon hierdie feit deur dit 

verder te kwalifiseer dat onderwys leil'rskap is. Al die eil'nskappe wal aan 'n 

leier toegedig word. word in die onderwyser se klaskal11erpraktyk gl'Openbili1r. 

In die onderwysstelsel as "n organisatoriese struktuur is daar ook 'n hi~rargie 

van onderwysleiers wat die onderwys rig. bestullr en lei. Swartz stel dil 

verder dat in hierdie hil!rargie die onderwyser 'n slE'utelposisie beklee. fly 

11\ dit vir oorweging voor dal alle onderwys lei e,'s s legs hulle POSl<;l,", 

regverdig indien hulle die onderwyser help om sy vermollns tell ops1gle van 

begrippe. vaardighede en houdinge vir homself uit te bou om sodoend" van hom 'n 

beler per soon en ook 'n beter onderwyser te l11aak. 

Die ontwikkeling van die onderwyser se onderwysvaardighede word gerellekLeer 

in die wyses waarop die onderskele onderwysdeparLemente geree lde ktH"slisse vi r 

verdere opleiding en indiensopleiding (gesenlraliseer en gedesentraliseerd) 

aanbied. Aanvullend tot hierdie kursusse tree die akademiese inspekleurs van 

onderwys as vakadviseurs op wat op versoek onderwysers kan bystaan wanneer 

daar besondere onderrigprobleme ontstaan. Teenstrydig met die tradisionele 

opva t t i ng da t i nspek teurs van onderwys daarges te lis 0111 ollderwyse"s te 

kritiseer. het daar 111 die afgelope dekade of twee 'n klemverskuilving 

plaasgevind na waar die inspekteurs n totaal ander rol vertolk. nl. die Vdn 

die professionele begeleier. 
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Die waarde van amptelike indiensopleidingskursusse word allerwe~ besef. Die 

probleem met amptelike kursusse is dat slegs ~ beperkte aantal kUFsusgangers 

gehuisves kan word en dat die kursusgangers gewoonl ik gekeurde onderwysers is. 

Dit impliseer dat die onderwyser wat eintlik die hulp nodig het, 

heelwaarskynlik nooit bereik word nie. Die ontwikkeling van 

onderwysersentrums het hierdie probleem kon ondervang met die gevolg dat 

enigiemand toegelaat kon word. 'n groter gedeelte van die onderwyserskorps 

betrek kon word en dat die hulp wat aangebied word. gebaseer word op behoeftes 

wat deur die ondet'wysers self ge'fdentifiseer word. Die sukses wat hiermee 

behaa lis, onders treep di e feit dat verskei e onderwys i ns tans i es 

onderwysersentrums op ~ amptelike vlak ingestel het, d.w.s. om die personeel 

en diE' logistiek te voorsien vir die sentrums om doeltreffend te funksioneer. 

* AANBEVELING: 

Die implikasies wat die sentrums vir die onderwysbestel inhou is nog nie 

behoorlik uitgespel nie. Derhalwe kan nog navorsing onderneem word om die 

taak en rol van onderwysersentrums in 'n nuwe onderwysbestel te bepaal. 

2.4.1 KURRIKULUI·10NTHJKKEllNG: 

In 'n konsepfinale verslag wat die Advieskomitee RGrJ-navorsing oor 'n 

Kurrikulumontwerpplan vir die RSA, September 1984, aan die RGN voorle (Steyn 

1984), word daar sekere aanbevelings gemaak wat besondere implikasies vir 

onderwysersentrums inhou. Slegs die aspekte uil die verslag wat betrekking 

het op onderl'lysersentrums word aangehaal. 

<f KURRIKULUMOtmJERP: 

Die infrastruktuur vir die identifisering van behoeftes en leemtes by 

onderwysers ten opsigte van hulle vakdissiplines en die behandeling daarvan, 

is reeds by onderwysersentrums geskep. Na aanleiding hiervan, toon Steyn 

(p.18) dat groepe onderwysers wat tydens aktiwiteite oor besondere 

vakdissiplnes byeenkon~ bepaalde leemtes of byvoegings of veranderinge aan die 

kurrikulum in die algemeen of vir die betrokke yak bespreek. un die 

bespreking word die noodsaak van 'n wetenskaplikp evaluering en herontwerp 

aangedui. Die ander aanleidendp faktore tot kurrikulumontwerp is die 

vakonderwyse r (gedesentraliseerd), die vakadviseur (inspekteur), navorsing van 
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die RGN en onderwysburo's by onderwysdepartemenle en interd~partemenlele 

sillabuskomitees. Die onderwysersentrum word as een van die vyf aanleidende 

faktore tot kurrikulumontwerp ge'denlifiseer. 

* OtmJIKKELING VAN KURRIKULUM~'ATERlAAL: 

Die belangrikste kurrikulummateriaal. soos handboeke en gespesialiseer'de 

materiaal vir verskeie uoeleindes word ter wn Ie van kapiLilal·- en 

tydsinlensiwiteit. op senlrale vlak deur n span verteenwoordigende kundiges 

ontwikkel. Op provinsiale. streeks- en plaaslike vlakke kan die onderskeie 

onderwysdepartemente gesamentlik en deur taakverde ling maler'iaal ill 

onderwysersentrums vervaardig. soos studleslukke wal nie ill handboeke voorkom 

nie en rondom inhoude wat by die kernkurrikulum en vakkurrikula vol gens eie 

behoefte bygevoeg is. Onderwysmedia. aanvullend tot dib wat senlraal verskaf 

word asook werkskemas. modelvrae en antwoorde kan op hierdie vlak ontwikkel 

word (Steyn 1984:23) 

* STRUKTURE VIR EN PERSONE EN INSTANSIES BETROKKE BY 

KURRIKULUMONTWERP: 

Die betrokkenes in die uilvoering van kurrikulumontwerp is: Nasionale 

Vakkomitees. operasionele onderwysowerhede asook kurrikululilwerkgroepe 

bestaande uit onderwysers van onderwysersentrums (a.w.:34). 

Ofskoon onderwysersentrums in die verslag deurgaans figureer, word hulle elke 

keer in die konleks van een van die strukture waar kurrikulumonlwikkel inc op 

streeksgebied kan plaasvind genoem. In die laaste afdelinp, van die verslag 

van Steyn word die beginsels wat vir aIle antwerp van kurrikula geld. 

saamgevat (a.w.:35). 

* 	 STRUKTURE VIR DIE UITVO[RING VAN KIJRRIKULlJMNAVORSING 

EN -ONTWIKKELING IN DIE RSA: 

Die laaste afdeling (Afdeling Ill) van die konsepfinale verslag waL handel oar 

die strukture soos in die bosLaande opskrif gestel is vorm n selfstandige 

een~eld en is saamgestel deur Human. Jansen. Sleyn en Taylor (1984). Weer 

eens word geselekteerde verwysings na die onderwysersentrums aangehaal. 
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* KO~'PONENTE VAN IN NASIONALE KURRIKULUMNnWERK: 

Die kurrikulumontVlikkelingsvermol!ns (mannekrag en kundigheid) kan by die 

verskillende uitvoerende onderwysowerhede. universiteite en ander inrigtings 

asook professionele verenigings (onderwysers). onderwysersentrums. navor

s 1 ngsrade. -i ns t itute en -eenhede en pri vaatondernemi ngs gesete 1 wees (Human 

et a1 .. Afdeling IlI:6). 

Die onderwysowerhede is verantwoordelik vir uitbreiding van vakkernkurrikula 

en vir die disseminasie en implementering van vakkurikula en evaluering 

(interne doeleindes) daarvan. Een van die opleidingsinstansies is ook die 

onderwysersentrum wat 'n deel van hierdie onderneming kan vorm. 

* ONDERWYSERINSPRAAK Itl KURRI KULU~IONTWI KKELI NG: 

Die wyse van inspraak wat onderwysers het in kurrikulumontwikkeling. is die 

meganismes Vlat daar behoort geskep te word vir die terugvoering van data aan 

die betrokke vakkomitees. Volgens die aanbeveling is die onderwysers in die 

laaste instansie die persone wat die vakkurriku1um in die klaskamer 

implementeer en dus in die beste posisie verkeer ten opsigte van die 

waarneming van enige gebreke en verbandhoudende probleme en leemtes. Kortliks 

behels die meganisme wat deur die onderwysersentrum voorsien kan word. 

kurrikulumwerkgroepe onder leiding van kurrikulumdeskundiges (Human et al •• 

Afdeling 111:19-20) 

* DIE VERLOOP VAN KURRIKULUMONHiIKKELlNG EN DIE BETROKKENE5: 

Die verloop van kurrikulumonhlikkeling behels die volgende drie aspekte: 

Die inisil!ring en ontwerp van n vakkernkurrikulum deur onder andere. 

kurrikulumwerkgroepe van onderwysersenlrums; 

Die implementering van n vakkurrikulum deur onder andere. kurrikulum

werkgroepe van onderwysersentrums: 

Die eva luering van makro'lmp lementering deur onder andere. kurriku 1um

werkgroepe van onderwysersentrums (Human et a1 .• Afde1ing 111:20-21) 
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*If AANBEVELING: 

Oat die aanbevelings in bogenoemde vers lag (lluman et al.. 1984) met 

betrekking tot kurrikulerlng asook die uitvoerbaarheid daarvan ondersoek 

behoort te word. Verder sal bepaal moet word hoedat bepaalde kurriku

lumwerkgroepe by die onderwysersentrum se norma Ie progt'alllllle as 'n faset van 

die onderwysersenlrum se organlsatoriese opset kan inskakel. 

2.4.2 OUERBETROKKENHEIO: 

Ouerbetrokkenheid in die onderwys is reeds '11 aanvaarde beginsel en hierdie 

beginsel word ultgeleef in die ouers wat op verskillende rade van skole dietl. 

Die ouer-onderwysersverenigings het reeds besondere bydraes gelewer 5005 

byvoorbeeld fondsinsamel ing vir een of ander projek. In die RGN-verslag 

bepl e it di e Onderwys taakgroep dat 'n ouer-verteenwoord i gende I i ggMm van 'n 

skool sekere funksies moet vervul. o.a.: 

"die hoof en onderwysers te steun in hulle professionele taak. 

hulle professionele status in die klaskamer I.e respekteer en Ollers 

aan te moedlg om hulself as vennote in dIe opvoedlngstililk te 

beskou; 

"samewerking te verleen met betrekking tot die plaaslike 

gemeenskap se behoeftes vir nie-formele programme". 

(Witskrif 1983:19) 

In sy antwoord hierop het die beslult van die Regering sekere standpunte 

hieroor gehuldlg en aanvaar hy die wenslikheid van ouer-verteenwoordigende 

llggame op plaaslike vlak (a.w.:20). lerwylouers dus aangellloedig woro om 

onderwysers 10 hulle professlonele taak te slelln, is die vraag reeos hier en 

oorsee geopper of ouerbetrokkenhe id by sekere rasette van sentrumaki IWltel te 

(nie spesifiek vakgerig nle) nie ook sill deursuur na n posltiewe invloed van 

die ouer op sy kind by die huis nle (vgl. Rogers 1976:40~). Burrell 

(1976:426) stel ouk die vraag of die tyd nie ililllgebreek hel dal 'n uitruil van 

idees en kundigheld lussen ouers en onderwysers wat a 1 be I belang by die 

opvoeding van hulle kindel's het. nodig geword het nle. I~ beskou die 

sent rums as an arena of exchange". 
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Die ouer is gewoonlik eensydig ten gunste van 5y kind inge5tel. veral wanneer 

die kind "n probleem met "n vak ontwikke1. of ongelukkig voel oor die onderwY5er 

wat die vak onderrig. "n Vooroordee 1 teenoor onderwY5ers bes tadn ook 

ongelukkig by baie ouers. veral as die kind nle presteer 5005 die ouers ver.ag 

hy behoort te presteer nie. Die uitsprake wat ouers dikwels voor hulle 

ki nders lewer oor "n onderwyser se sogenaamde 'onbekwaamheid' of dit nou 

geregverdig is of nie - skep ook "n verkeerde gesindheid by die kind teenoor 

die onderwyser en die onderwyskorps. Ouers besef nie altyd watter groot 

aanta1 onderrigprobleme en leerprobleme onderwyser5 moet hanteer nie en is 

soms vinnig om te kritiseer en te veroordeel. 

Fox (1978:191) stel dit dat fundamentele etiek daaraan.verbonde is en dat die 

publ iek (ouers in die geval) moet deel in die onderwyser se betrokkenheid by 

alles wat plaasvind in ons skole where 'participant involvement' 

('par·ticipant' onderwyser) includes ownership of how the work and the 

settings in which the participant works wi 11 be described to the public". 

Jnsig in die probleme wat onderwysers ervaar om met die tydseise tred te hou 

om vernuwing in vakrigtings in te bring. mag groter betrokkenheid en begrip by 

die ouers regverdig. 

* AANBEVELlNG: 

Sommige aktiwlteite van die onderwysersentrum vir onderwysers het n 

verrykende doel wat nie spesifiek vakgerig is nie. bv. die identifisering 

van leergeremdheid. die identifisering van die hoog begaafde I eerling, 

perseptuele ontwikkeling by die voorskoolse kind en so meer. Aktlwiteite 

wat sorgvuldig gekeur is oor die inhoud en die brel!r spektrum daarvan en 

van betekenis vir die onderwyser en die ouer Is, behoort deur ouers 

bygewoon te word. Die insette wat onderwysers en ouers kan lewer oor 

bepaalde eienskappe wat hulle by leerlinge en hulle ete kinders op~emerk 

het. stel ook nuwe visles oop vir beide groepe. Ofskoon hierdie aspek 

baie sensitief is omdat dlt verreikende implikasies inhou. is"n ondersoek 

na die moontl ike voordele teenoor die nodele wat dit mag inhou. van 

besondere belang. Die nuwe kOl1stitusionele bedeling vir die onderwys ten 

ops i g te van e i e sake noodsaak 'n deeg 1 Ike s tudle rondom ollerbetrokkenheid 

in die informele en nie-formele indiensopleidingsfasette van onderwysers. 
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2.4.3 GHlEEtJSKAPSBETROKKENIlElO: 

Oie gemeenskap maak 'r! belellging in al die opvoedkundige inrigtir!gs wat sy 

gemeenskap dien. Die gemeenskap met inligting tot sy beskikking oor wat die 

opvoedkund i ge inri gt i ngs verri g, is ook s impat i ek en onders teullend wanneer 

hulp deur die onderwys aangevra word. Die hulp wat die gemeenskap aan die 

inrigtir!gs verleen. is feitlik ill aIle gevalle len bale van die 

leerling/student. Die onderwyser trek op indirekte wyse voordeel daaruit. 

Die vraag word pertinent gevra of daar ooit uit die gemeenskap enige besondere 

bydrae was om die onderwyser direk te kan bevoordeel. 'n Antwoord salop 

hierdie vraag skuldig gebly word omdat daar geen duidelike riglyne beskikbaar 

is nle. Dit is vroe/!r gestel dat die onderwyser die sleulelfiguul' In die 

onderwysprogram vorm. Die algeme"e publiek het egter 'n vae begrip Vilrl die 

werkl ike omvang van die onderwyser se taak. Wanneer 'n skoo 1 of 'Il leer li ng 

pr2steer is dit weens die talentvolbeid van die betrokke leerlinge. SeIde 

word die onderwyser 5e aandeel in die motivering. afrigting. skol ing. 

frustrasies. lang en ongemaklike ure in die kalklig geste!. Professioneel is 

dit korrek, maar eties-moreel gesproke is die gemeenskap baie verskuldig aan 

die onderwyser. 

Die onderwysersentrum is daar vir die gebruik van die onderwyser. t~et di e 

stigting van die eerste swart onderwysersentrum naby Polcnefst.room. was daar 

gewag gemaak van die groot aandeel wat die swart gemeen<;kap in die voo"siening 

van die gesofistikeerde benoeftes van die sentrum waaruit die swart 

onderwysers direkte \loordeel trek. gehad net. Die belang wat die gemeenskap 

het om nog ander voordele vir die onderwysers te verkry. word onderst.reep deur 

die feit dilt 'n gelukkige onderwyser 'n gelukkige skoolatmosfeer sill kan skep 

tot voordeel van die leerling. Die belangstelling wat daar in die sentrum se 

werksaamhede bestad", behels ook die feit ddt die gemeenskilp gedee ILe I i k kon 

bydra tot die verwesenliking van die senLrumideale. 

* AANBEVELING: 

Die onderwysersentrum moet sy doelslell ings en aktlwiteite B"n die 

gemeertskappe waarbl nne hy funks ioneer, bekendste 1. Die bydrae wat die 

gemeenskap kan lewer, Kring uileindelik uil nil die kind wat weer op sy 

beurt 'n geves t i gde burger van die gemepnskap word. 0 i e gemeenskaJl kiln 

bydraes lewer ten O[lSlgte van donasle, HI die vorm van werkmaterlaal vir 
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die voorbereiding van lesse. on kan ook melodes om fondsinsameling te 

bewerkstellig bedink om beter en meer gesofistikeerde apparatuur en 

programmatuur aan te koop. Substansi~le skenkings ilsook die integrering 

van onderwysmedia kan die taak van die onderwyser meer funksioneel maak. 

Di t behoort ook die gemeenskap meer bewtls te maak van die onderwyser se 

aandeel in die vonning van die toekomstige burgers van die land. 

Donasies van ~ firma of sakeonderneming binne ~ betrokke gemeenskap moet 

as gemeenskapsdiens beskou word. Skole afgesien van ander opvoedkundige 

inrigtings wat in die gemeenskap gevestig is, word oor die algemeen goed 

deur sulke donateurs ondersteun. Die reklame of advertensiewaarde is so 

gering dat dit weinig indien enige. noemenswaardige verandering in die 

omset van die donateur sal maak. Gemeenskapsbetrokkenheid behoort 

aangemoedig te word want dit skep die regte atmosfeer om die gemeenskap 'n 

gewete te laat ontwikkel rondom die onbaatsugtige diens wat onderwysers as 

teenprestasie aan die gemeenskap lewer. 

2.4.4 PROBlEtIATIESE VAKKE; 

* AAfJBEVELlNG: 

Die moontlikheid moet oorweeg word om 'n kundige of kllndiges uit die streek 

wal 'n bepaa lde onderwysersentrum bedien. vir een of meer termyne na die 

onderwysersentrllm te sekondeer. In oorleg met en deur samesprekings met 

die akademiese inspekteur van die vak, veldwerk onder die onderwysers en 

uit sy eie ervaring, word 'n reeks opvolgende aktiwiteite oor die 

didaktiese. inhoudelike en aanbieding van die vak geregl en deur die 

streek aangebied. '11 Reeks werkwinkelpraktyke word geregl waar onderwysers 

die geleenlhede gebied word om die vak prakties te beoefen. hetsy deur 

!TIi kroHnderrig of enige geldende opvoedkundige metode om daardeur die 

onderwysers se kundigheid in die vakaanbieding te verhoog. 

SLOTOPMERKING 

Elke professionele persoon staan onder die etiek van verilntwoordelikheid. In 

die 'CREDO' van die Suid-Afrikaanse Onderwysersraad vir die onderwysers word 

hierdie etiek baie duidelik in die kode van die Radd saamgevat. Die 

onderwyser is bewus van die ho~ roeping van die profe,sie, hy glo dat die 
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ideale en strewe, die opleiding en optrede van die lede van die 

onderwysprofessie die gehalte van die opvoeding kan bep<lal en hy belowe 

plegtig am op te tree in ooreenstelllming met di~ verhewe idea Ie. ~Iy 

vereenselwig hom met sy professie. onder meer deur sy deellHlme aan 

onderwysbedrywighede en deur op die hoogte le Illy van opvoedkundige denke en 

ontwikkelinge. In die woord 'CREDO' gee hy ook uiling aan die 'Ek Glo' in die 

professie wat hy beoefen. Soos die mediese praktisyn die flippokraliese Eed 

'primurn non nocere' by die aanvang van sy professionele loopbaan afle, glo hy 

ook dat hy bo alles nooit bewustel ik enige leed aan iemand sal berokken n'ie. 

Hy kan nooit daarvan verseker wees dat hy ooit iomand enige leed sal aandoen 

nie, behalwe dat hy glo hy dit nooit bewustelik sal doen nie. As 'n 

professionele beoefenaar behoort ook die onderwyser '11 groat mate Viln outonomie 

te he waarin hy bepaalde professionele beslissings vir homself kan neem. Oor 

sy rasionele denke en oordeel kan niemand vir hom beslUil of bes nie. maar 

hy staan voortdurend onder die openlike oordeel van die gemeenskap vir die 

kwaliteit van opvoedende onderwys wal hy laal voltrek aan die jeug as 

volwassene van die toekoms. 

As in aanmerking geneem word dat die lewe ontwikkeling is en dal lewe groei is 

en dat die bestanddele van groei opgesluit Ie in begrip en handr!ling, 

voedingskrag en rigtinggewing en antwoordend op d1e 'primum non noeere', dan 

staan die onderwyser lelkens voor die aanvaarding van ~ selfstandige en 

verantwoordelik'l volwassenheid. Hierdie volwassenheid behels onder meer dat 

hy deur sy opvoedende onderwys die kind nd die hoof en die hart moel help 

toerus vi r die ei se van die more en oormore. 

In die lig van die nilvorsing Wilt onderneem is. word beide gestelde hipoteses 

HI en HZ (vgl. par 1.3.5, Hoofstuk I) hierlllee aanvaar. Skrywer hiervan 

pos tu leer dlls dat daar 'n verband tussen die bes luurstaak van 'n senlrutllIJ('of van 

'n onderwysersentrum en sy bestuursbevoegdhede bestaan waardeur hy die 

nie-formele Indiensopleiding van onderwyset's meer vatbaar maak. KOllsepriglyne 

vir die effektiewe bestuur van ~ onderwysersentrum is eksplisiet deur die 

navorser daargestel. 

As die sentrumhoof in sy bestuurstaak met hierdie verhewe doelslell ing sy 

bestuurswerk gaan verrig, veral om die onderwyser t.e help vor-m en loerus hel 

onderwysersentrums in die RSA, ook binne '11 nuwe konstituslOnele bestel 'n 

sekere loekoms. 
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