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HOOFSTUK 8 

SAMEVATT1NG. 

1. 	 1nleiding. 

Die antropologie behels In studie van die wesensken

merke van die mens. Elke beskouing oor die mens is egter 

In religieuse aangeleentheid omdat deur wetenskaplike ana

lise nie tot die wesenskenmerke van die mens deurgedring 

kan word nie. Van Wyk poneer dat " ••• die enigste verhou

ding van waaruit mens werklik 'n geXntegreerde visie oor 

die mens kan kry, is die verhouding van die mens tot sy 

Oorsprong, die wortel van sy bestaan" (Van Wyk, Mensbeskou

ing, 1974, p. 1). Die mens is meer as die liggaam. Ge

volglik sal 'n filosofiese stellingname elke antropologie 

begrond. 

Die Calvinis neem as vertrekpunt die Christelike re

ligieuse grondmotief van skepping, sondeval en verlossing. 

Elke geskape ding is aan Gods wet, dit is die struktuur

sowel as die normwet, gebonde. Ook die mens verkry sin 

en betekenis in die lig van die wet sodat geen antropo1ogie 

sonder inagneming daarvan aanvaarbaar kan wees nie. "With

out this law the subject drops away into chaos, or rather 

into nothingness. Only by its laws is the ego determined 

and limited (Dooyeweerd, 1,1969, p.12). Van die bevindinge 

van die Wysbegeerte van die Wetsidee, wat poog om die werk

1ikheid te beskrywe in terme van die Christelike religieuse 

grondmotief word dan ook ruimskoots in hierdie stu die ge

bruik gemaak. 

2. 	 Die struktuurmomente van die mens en die didaktiese 

implikasies daarvan. 

By die mens kan vier struktuurmomente onderskei word: 

die religieuse, die modale, die individuele en die tempo

rele struktuurmomente (vgl. Spier, 1972,pp. 30-31 en Van 

Wyk, Mensbeskouing, 1974, p.2). 

2.1 Die religieuse struktuurmoment. 

2.1.1 	 Die geskapenheid van die mens 

Die mens is deur God geskape en by het nie 
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deur 'n evolusieproses tot stand gekom nie. As gevolg van 

sy geskapenheid na die beeld van God, is hy aan God analoog 

en word hy geroep om as mede-arbeider in die diens van sy 

Skepper te staan (vgl. Stoker, I,1967,pp. 86-98). In oor

eenstemming met Sy wil moet hy die kosmos beheers en be

werk. 

Aan Adam is egter nie alles "weetbaars" geopenbaar 

nie. Van begin af moes by analities en skeppend optree. 

Hierdie feit beklemtoon die kultuurskeppende opdrag aan die 

mens. Die didaktiek moet elke leerling toerus, hoe gering 

sy vermo~ns ook al mag wees, om ook sy roeping te vervul. 

Reeds ont-dekte kennisstrukture en feite moet van een geslag 

na die ander oorgedra word sodat hulle van di~ kennis ge

bruik kan maak om in hal leeftyd die skeppingverder te be

heers en te onderwerp. Vanwe~ die gelykwaardigheid van 

mense, is almal op doeltreffende onderrig geregtig en moet 

situasies en skole gestig word waarin elkeen na behore 

onderrig kan word om sy kultuurskeppingstaak op te neem. 

Omdat die mens analoog, en nie identiek met God Die. is, 

kan hy slegs ten dele ken. Oor die volkome kennis sal hy 

nooit beskik nie. By die ontdekking van een waarheid ont

staan daar net maar weer nuwe vrae wat verdere navorsing ver

eis. Die didaktiek moet egter toesien dat die leerstof en 

metodes van die nuutste kennisstrukture gebruik maak sodat 

die leerling van die jongste kennis voorsien word op die 

mees doeltreffende wyse. 

Verwerwing van kennis waarborg nie die sinvolle ge

bruik daarvan nie. Omdat die mens geskape is as mede-ar

beider van God, impliseer sy opdrag die wetmatige gebruik 

van sy kennis. Kennis van die wet is egter hiervoor 'n 

voorvereiste. Die didaktiek moet dit daarom as sy eerste 

en belangrikste taak beskou om aan die leerling die sin van 

die onderrig tuis te bring. Daarom word 'n pedagogiese 

didaktiek in die skool vereis. 

2.1.2 Religie en geloof. 

Die term "religie" dui op" binding", (vgl. 

Strauss, Christelike wetenskap en Christelike onderwys,l969, 

p.20) waaronder ons die onvermydelike betrokkenheid van die 
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mens op sy Oorsprong verstaan, waardeur sy selfheid, die 

sentrale dryfkrag agter sy dade, in diens gestel word van 

God of In gewaande god. As gevolg van hierdie gedrewen

heid moet die mens noodwendig In geloofstandpunt inneem, 

hetsy vir 6f teen God. Vanweg sy geloof verkry al die 

dade van In mens dan In bepaalde kenmerkende karakter of 

"kleurll 
• 

Dit is duidalik dat in teenstelling met religie, In 

geloofsoortuiging nie In aangebore stand van sake is nie. 

Geloof is In modale funksie wat doelgerig ontaluit moet 

word tot die uitlewing van In bepaalde geloof wat beslag l~ 

op die selfheid en die hele aktstruktuur beheers. Daarom 

sal geloofswaarhede In prominente plek inneem in elke 

kurrikulum. Aangesien die geloof ook die leefwyse bern

vloed, sal die geloof van die onderwyser ook sy voorbeeld 

en klasoptrede bepaal by wyse waarvan die leerling ook ken

nis kan neGm van die praktiese uitlewing van die geloof. 

Die belangrikheid van die korrekte ontsluiting van die 

geloofsfunksie blyk daaruit dat, benewens die aktstruktuur, 

selfs die voor-normatiewe funksies onder leiding daarvan 

ontsluit word. Drange en drifte soos woede, jaloesie, af

guns en seksdrang, word onder leiding van die Christelike 

geloof s6 gereel dat die mens se lewe nie instinkmatig nie, 

maar genormeerd verloop. 

2.1.3 Die sondeval en verlossing. 

God het die mens "goed" geskape (vgl.Gen. 

1:4-31). Die sonde is dus geen skeppingsgegewe van die 

mens nie en hy het sonder meer sy kragte in diens van sy 

Skepper aangewend om kultuur in ooreenstemming met die wet, 

dit wil s~, volgens God se wil, te skep. 

Die mens wou egter nie net soos God nie, maar self God 

wees en oortree die enkele gebod wat op hom van toepassing 

is. As gevolg van hierdie vergryp kom daar In verander

ing in sy hartsgesindheid. Waar sy hart aanvanklik van 

nature op God gerig was, is dit nou van nature juis van 

Hom afgewend. In die sweet van sy aanskyn moet hy nou 

poog om die verhouding tussen hom en sy Skepper reg te stele 

Hy behou die kenmerke wat hom toebedeel is om Godverheer

likende kultuur te skep, en daarbenewens ook nog sy kultuur
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opdrag, maar die skepping daarvan in ooreenstemming met die 

wet gaan na die sondeval met moeite gepaard. 

Omdat sonde nie In skeppingsgegewe is nie, is elke 

mens opvoedbaar. Die didaktiek moet dus meewerk om die 

goeie in elke leerling na vore te bring en te ontwikkel. 

Elke leerling moet by die leersituasie betrek word. Al

hoewel die sonde nooit deur die mens oorwin kan word nie, 

moet die opvoeding poog om In relatief "goeie" mens die 

lewe in te stuur. In Christelike ontsluiting van die ge


loofsfunksie sal al veel bydra om hierdie doelstelling te 

verwesenlik. 


Daar bestaan geen "slegte" kennis nie. Die skepping, 
en die kennis wat daaruit geput word, is volmaak. Uit die 

boosheid van sy hart, wend die mens egter sy kennis ver

keerd aan sodat dit 'n sondige karakter verkry. Die sonde 
setel dus nie in die leerstof nie. 

Vanweg die oorwinning van die sonde deur Christus is 
die mens tot die goeie in staat. Omdat die mens egter nie 
die goeie doen bloot vanweg die kennis daarvan nie, maar 
uit oortuiging, sal die didaktiek nie in sy doel slaag in
dien geloofsleerstof nie op oortuigende wyse aangebied word 
en nie getuig van 'n praktiese en lewende geloof nie~ Op 
bepaalde stadia in sy lewe moet verstaanbare en aanvaarbare 
geloofswaarhede aan die kind voorgehou word. 

Omdat die mens geroepe is om kultuur vOlgens die wet 
te skep, moet hy doelbewus die sonde en die verkeerde be
kamp. Deur die nodige leiding in die didaktiese situasie 
moet hierdie eienskap by die leerlinge gekweek word sodat 
hulle gemotiveerd sal stu deer om ware en begrond- en bewys
bare kennis te versamel deur middel waarvan hul In sinvolle 
bestaan kan uitwerk. 'n Kritiese ondersoek van die beskik
bare leerstof sal dikwels foutiewe vertolkings daarvan aan 
die lig bring. 

Omdat die geloofsfunksie die leidende funksie is, is 
dit noodsaaklik dat en ander funksie sy plek as leidende 
funksie inneem nie. As gevolg van die sondige natuur van 
die mens mag die ontsluiting van die logiese, die ekonomiese, 
die sosiale of die etiese funksies vir hom van veel groter 
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belang as die ontsluiting van die geloofsfunksie skyn te 

weeSe As gevolg van so'n mistasting sal die hele aktstruk

tuur foutief ontsluit sodat al die kultuurskeppinge van so'n 

mens In afgodiese kara~~er verkry. Die leerstof moet so 

aangebied word dat by die leerling geen twyfel oor die plek 

van die geloof sal wees nie& 

2.1.4 Die mens as geroepene. 

"Roepingsvervulling beteken bestemmingsver

wesenlikingll (De Klerk, 1972, p.207). Met die skepping 

ontvang die mens opdrag om die kosmos tot eer van die Skep

per te beheers en te bewerk. Menslike geroepenheid is op

drag van God. Daarom het kind en onderwyser binne die 

raamwerk van die didaktiek In taak. Daardeur verkry die 

kind die nodige kennis om in aansluiting by sy milieu kul

tuur te skep. 

Vanwee die groot verskeidenheid moontlikhede wat die 

kosmos bied, word aan verskillende mense verskillende ver

moens toebedeel om die ganse kosmos in sy ryke verskeiden

heid te ontplooi. Deur middel van sy unieke persoonlike 

vermoens en roeping verkry elke mens In unieke taak om te 

vervul sodat elke faset van die kosmos ontwikkel kan word. 

Die didaktiek moet dus aan elke mens die kennis verskaf 

wat sy roepingsvervulling moontlik maako Differensiasie in 

vermoens- en aanlegsgroepe is 'n voorvereiste vir In doel

treffende didaktiek. Vanwee die onmeetbaarheid van die 

menslike vermoens is indelings vOlgens die huidige patrone 

slegs gedeeltelik doeltreffend en moet differensiasie binne 

klasverband ten opsigte van elke individu beoefen word. 

Dit geskied deur persoonlike hulp aan elke leerling, diffe

rensiasie in tempo, toetsing, aanbiedingsmetode, hulpmid

dels, omvang van die leerstof, ensovoorts. Uiteraard sal 

te groot klasse en te omvangryke leergange differensiasie 

erg bemoeilik. 

Menslike roeping is egter nie beperk tot 'n enkele 

taak of beroep nie. Die mens is geroepe om elke oomblik 

in die situasie waarin hy hom bevind, binne sowel as buite 

groepsverband, as geroepe op te tree. Die didaktiek mag 

daarom die kind nie net vir In enkele beroep voorberei of 
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hom net van beroepsgerigte leerstof voorsien nie. Die kind 

moet voorberei word om in enige lewensituasie as volwaar

dige mens te kan optree. Die didaktiek moet daarom voor

siening maak vir si tuasj.es waarin die kind geoefen word om 

in ware lewensituasies korrek op te tree. 

Vanweij hul geroepenheid is alle mense gelykw&.a:o::'dig 

maar nie gelyk nie. Die wat oor die vereiste vermo~ns be

skik, word as leiers geroep terwyl andere as volgelinge ge

roepe is. Deur die didaktiek moet die leerling bewus word 

van sy vermoijns en sy roeping. Omdat elkeen oor unieke 

vermo~ns beskik, moet hy teen die agtergrond daarvan ge

waardeer word en nie gemeet word aan die prestasies van 

andere nie. Met alle mag moet hy egter poog om sy ver

moijns ten volle te ontwikkel. Krediet en aanmoediging, tug 

en berisping moet dan ook in verhouding met die vermoijns van 

elke besondere individu gegee word. 

Vanweij die wye verskeidenheid vermo~ns en roepinge wat 

aan mense gegee is, kan die kosmos in sy volle, ryke ver

skeidenheid ontplooi word. Daarom maak die didaktiek voor

siening vir 'n wye verskeidenheid vakke waarin en terreine 

waarop onderrig gegee word. Omdat die skool desnieteen

staande tog maar nog 'n klein gedeelte van die kosmos betrek, 

moet leerlinge aangemoedig word om selfstandig kennis te ver

samel oor onderwerpe waarin hulle belangstel. 

Insigtelike verwerwing van kennis is 'n voorvereiste 

vir die sinvolle gebruik daarvan. Insiglose memoriseerwerk 

deug nie. Daarom moet die leerling sowel as die onderwyser 

toesien dat antesipasie en retrosipasie van nuwe kennis na 

soveel as moontlik ander modaliteite korrek geskied. Hoe 

beter elke funksie ontsluit is, hoe makliker sal hierdie 

aksie plaasvind. Die didaktiek moet daarom aan die kind 

so veel moontlik korrekte kennisstrukture bied, selfs al 

sou dit nie in direkte verband met die voorgeskrewe leerstof 

staan nie. Stories, uitstappies, films en prente, leen 

hulle uitstekend vir hierdie doel. 

Die liefdesgebod staan sentraal in elke roeping, hetsy 

ten opsigte van God, die naaste of die kosmos. Die onder

rigsituasie moet dit daarom by die leerling tuisbring dat 

http:tuasj.es
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kennisverwerwing nie geskied bloot terwille van die eie ge

rief en gemak van die individu nie. Sy kennis moet dit 

vir hom moontlik maak om sy kragte in ooreenstemming met 

die wet aan te wend in diens van sy Skepper tot voordeel 

van sy medemens .. 

Nie net individue nie, maar ook samelewingsv,;rbande 

soos e ouerhuis, kerk en gemeenskap, is geroepe. Op 

grond van hierdie feit het die skool In unieke taak. Daar

om mag die ouerhuis of die kerk nie hal take op die skool 

probeer afskuif en sodoende hul roepinge ontduik nie. Om 

dieselfde rede is die taak van die skool beperk en mag hy 

ook nie pro beer om die taak van die ouer of die kerk of 

enige ander sosiale verband oor te neem nie. 

Ook die regering en die Onderwysdepartement het bepaal

de take ten opsigte van die onderrig. Hierdie instans s, 

wat die beheer oor die onderrig uitoefen, moet toesien dat 

dit vir die onderwyser moontlik is om sy taak doeltreffend , 
te karr uitvoer. Oorvol klasse,wanorganisasie, swak besol

diging, onaangename werksomstandighede, te omvangryke leer

planne, te strakke voorskrifte, swak opleiding en voorlig

ting, onoordeelkundige invoering van nuwe leerstof, enso

voorts is almal anti-normatiewe situasies waardeur dit ook 

vir die onderwyser moeilik gemaak word om In geslaagde di

daktiek te bedryf. 

2.1.5 Gesag en vryheid. 

Alle mens1ike gesag is God-verleende gesag 

want vanwee sy geroepenheid word die mens met bepaalde ag 

beklee. Terselfdertyd beperk dit egter ook sy gesag. Ook 

die onderwyser se gesag is gebonde aan sy roeping sodat sy 

gesag nie universeel is nie, maar ten opsigte van die leer

ling beperk bly tot die onderrigsituasie. Sy gesag is nie 

na ander terreine oordraagbaar nie. Terselfdertyd kan hy 

egter ook eis dat buitestanders hom nie sy gesag mag pro-

beer ontneem nie. In die laaste instansie bly hy aan God p 

van wie hy die gesag ontvang, verantwoordelik vir hoe hy sy 

gesag gebruik. 

Versuim van gesagsuitoefening impliseer nie die verval 

daarvan nie. Indien die onderwyser op In bepaalde stadium 
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versuim om gesag uit te oefen, beteken dit hoegenaamd nie 

dat dit nie op In latere stadium tog uitgeoefen mag word 

nie. Die didaktiek karl nie slaag sonder die u oefening 

van sag nie en ook die leerling moet besef dat nie-uit 

oefening van gesag nie tot gesagsveragting en wanorde mag 

lei nie. 

Omdat die onderwyser oor God-verleende gesag beskik, 


mag hy dit nie anders aanwend as wat die Gewer daarvaL dit 


bedoel het nie. Sou dit weI gebeur, mag die leerling met 


aIle mag protesteer, want dan poog hy om Godsgesag met In 


kultuurskepping te vervang. Dit mag nie. 


Die feit dat die mens sy gesag op verskillende wyses 

mag uitoefen of selfs mag nalaat om dit te doen, dui op die 

vryheid van die mens. Absoluut vry is hy egter nie want 

hy moet In keuse maak om dit uit te oefen of nie en om dit 

vir of teen God uit te oefen. Selfs In paging om neutraal 

te probeer staan, impliseer reeds In keuse. Die mens be

sit dus slegs keusevryheidoOmdat hy vry is, is by ook toere

kenbaar en moet die verantwoordelikheid vir sy keuse per~ 

soonlik aanvaar omdat hy persoonlik kies. 

Vryheid en onkunde onversoenbare begrippe. Die 

didaktiek moet die kennis voorsien deur middel waarvan die 

leerling tot verantwoordelike keusevorming gelei kan word. 

Dit geskied egter nie eensklaps op In bepaalde stadium nie. 

Die kleinkind is relatief" onvry" omdat hy gelei word om 

sekere keuses te doen. Die didaktiek moet egter die er

ling lei na selfstandigheid sodat hy algaande al meer op sy 

eie aangewys is, maar t6g weet dat die onderwyser behulp

saam sal wees by foutiewe keuses en die nadelige gevolge 

van verkeerde keuses sal versag. Om die kind tot volwas

senheid te lei, m6et die keuses wat die kind maak, noue 

verwantskap met die werklike lewensituasie vertoon. 

2.2 Modale struktuurmomento 

Die mens is uit meer as een struktuur tot In 

geheel vervleg. (Vgl. Venter, s.j.,p.128). Die vier 

liggaamstrukture waaruit die mens bestaan, is: die fisies

chemiese, die biotiese, die psigiese en die normatiewe 
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strukture wat gesamentlik vyftien modale funksies omvat 


(vgl. Dooyeweerd~ s.j., Stelling X, p.4). Alhoewel onder


skeibaar, is hierdie fULksies nie van mekaar te skei nie. 


Alhoewel die eerste drie strukture ook by die dier voorkom, 


verkry dit 'n verdiepte karakter by die mens as gevolg 


van die inwerking van sy aktstruktuur. Daarom is die mens 


nie bloot van sy instinkte afhanklik nie en kan resultate 

wat in navorsing by diere behaal is, nie sonder meer op die 

mens van toepassing gemaak word nie. Die leerhandeling mag 

ook nie aan H afrigtingl1 of dressuur lykgestel word deur 

onderrigmetodes wat op insiglose kennisverwerwing ingestel 

is nie. Aanmoedigingswyses wat op die psigiese modaliteit 

betrekking het, sal ook nie by aIle kinders dieselfde re

sultaat toon nie omdat elkeen se aktstruktuur op eiesoortige 

wyse op die psigiese modaliteit retrosipeer. 

Die modalit te is in In onomkeerbare rangorde van ge

kompliseerdheid gerangskik met die geloofsfunksie as die 

hoogste, of' kwalifiserende funksie van die mense Die onder

wyser moet toesien dat in die ontslultlngsarbeld, hierdie 

rangorde behoue bly. Sou die rangorde versteur word, bring 

dit mee dat modale funksies, wat telkens onder leiding van 

hoere funksies ontsluit, foutief sou ontsluit en tot die 

skepping van wankultuur aanleiding gee. So byvoorbeeld mag 

die mens nie die ekonomiese, etiese, logiese, of watter 

ander modaliteit ook al b6 die geloofsfunksie verhef en die 

ontsluiting daarvan as die belangrikste in sy lewe ag nie. 

Die sinvolle ontsluiting van die modale funksies van die 

kind, sal in In belangrike mate saamhang met die prioriteite 

van die ouers en die voorbeeld van die onderwyser. Indien 

die opvoeding tuis foutief aangevoor is, het die onderwyser In 

In moeilike dog dringende taak te verrig want al die modali 

teite moet ontsluit word, maar onder die korrekte leiding 

van die hoere funksies. 

In die onderrig neem die onderwyser dikwels aan dat be

paalde sinsye van funksies reeds ontsluit is. Ontsluiting 

geskied egter nie meganisties namate die kind ouer word nie. 

Daarom sal kinders van dieselfde ouderdom nie oor dieselfde 

kennis beskik nie. Dikwels is sekere sinsye op In bepaalde 

ouderdom nog nie by aIle leerlinge ontsluit nie, of foutief 
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ontsluit. Indien die onderwyser dan sy les laat aan

sluit by kennis wat die kind veronderstel is om te ken, 

maar nog nie ken nie, is dit noodgedwonge tot mislukking 

gedoem. Insigtelike kennisverwerwing is dan onmoontlik 

want die nuwe kennis vind n@rens aansluiting nie. 

In gevalle waar wanontsluiting van funksies by lee1'- 


linge remmend werk, en die onderwyser nie in staat is om 


die aangeleentheid reg te stel nie, moet van hulpdienste 


soos die iielkundige ot Ortodidaktiese dienste, van die be


trokke Onderwysdepartement gebruik gemaak word. 


Elke modaliteit beskik oor In soewereiniteit in eie 

kring sodat dit aan niks anders gelyk te stel is nie. Nog

tans raak elke stukkie leerstof die hele lewe van die mens 

want as gevolg van sy universaliteit in eie kring kan elke 

modaliteit deur ante- en retrosipasies tot elke ander moda

liteit uitreik. Daarom vorm geen stukkie leerstof In ge

!soleerde entiteit nie, maar betrek die leerling in sy 

totaliteit~ Op so'n wyse verkry leerstof sin en betekenis 

binne die bre~re lewensverband. 

Die modale funksies ontsluit vanaf die minder komplekse 

tot by die mees komplekse - die geloofsfunksie. Daarom 

sal die onderwyser sy leerstof, metodes en hulpmiddels so 

kies dat hy nie by die jonger leerlinge te gou In beroep op 

hul abstrakte danke doan nie. 

Omdat ontsluiting nie altyd geskied soos wat die onder

wyser beplan nie, is deeglike voorbereiding noodsaaklik 

sodat die onderwyser maklik wysigings aan sy beplande me

todes kan aanbring om probleme die hoof te bied. 

Die aktstruktuur maak In begrip van die Christelike 

norm moontlik. Omdat die aktstruktuur van die kind nog 

nie na behore ontsluit is nie, s wangedrag noodwendig 

by erlinge voorkom~ Ernsti oortredinge van die norm 

moet simpatiek bejeen word. Bepaling van die motiewe tot 

die daad bring soms verstommende feite aan die dag. 

Kennis word nie bloot ter wille van die kennis verwerf 

nie. Dit bly steeds In middel tot roepingsvervulling en 

moet steeds onder leiding van In Christelike geloofsfunksie 

staan. 
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Verantwoordbare dade word deur die akt voorafgegaan wat 

deur die grondvorme van wil, ken en verbeel fungeer. Om 

korrek te ken? is kennis van die wet noodsaaklik. Blote 

kennis is egter nie voldoende om 'n vrugbare bestaan te 

waarborg nie. Die kennis moet gebruik word om kultuur te 

skep_ Die didaktiek moet daarom aan die leerling verant

woordbare kennis voorhou en hom motiveer om die kennis te 

wil gebruik. Deur die akt kom hy dan tot verantwoordbare 

dade en sinvolle kultuurskepping. 

Omdat akte intensioneel plaasvind, l~ dit ook op die 

weg van die onderwyser om periodiek sy optrede te evalueer 

en te bepaal of sy leerstof, aanbiedings- en evalueringsme

todes, hulpmiddels, tug en motivering, geskik is vir die 

groep aan wie hy onderrig gee. 

Die volkome kennis l~ nie op die weg van die mens nie 

sodat elke akt van die onderwyser nie altyd aan die Christe

like norm of die wet sal voldoen nie. Om dieselfde rede 

sal leergange en leerstof periodiek verander. Daarom bly 

dit noodsaaklik dat die onderwyser voortdurend sy kennis 

aanvul deur middel van kursusse? dat onderwysers op hoogte 

gehou word van vernuwing in die didaktiek, dat hulle nie 

sonder opleiding vakke doseer nie en dat die Onderwysde

partement sal toesien dat Christelike onderwys gegee word 

soos wat die wet bepaal. 

2.3 Die temporele struktuurmoment. 

Elke mens en ding is aan die tyd gebonde. Die 

temporele struktuurmoment van dinge moet egter nie met 

tydelikheid verwar word nia, want die mens het 'n ewigheids

bestemming. 

Die tyd openbaar hom in agtereenvolgende trappe van 

opeenvolging en die duur van sulke trappe. Dooyeweerd 

beweer dat "time in it's cosmic sense has a cosmonomic 

and factual side. It's cosmonomic side is the temporal 

order of succession or simultaniety. The factual side is 

the factual duration which differs with various indivi

dualities" (Dooyeweerd, I, 1969,p.28). 
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In die didaktiek speel die temporele karakter van die 

mens en die kosmos In besliste rol want dit tree aan die 

subjeksy van elke geskape ding op en openbaar hom in die 

doen en late van elke menso Dit druk hom in elke modali

teit uit (vgl. Van Wyk, Mensbeskouing,1974,p.8). 

2.3.1 Die getalsaspek. 

Die kind ontwikkel deur In aantal stadia 

wat elk net eenmalig voorkom. Vir bepaalde stadia is be

paalde leerstof en metodes die mees geskikte. Vergelyk 

die onderrig van die substanderds met die in die ho~rskool 

In bepaalde stadia in die kind se opvoeding tree be

paalde persone meer prominent op die voorgrondo So by

voorbeeld is die moedersorg van deurslaggewende belang by 

die kleinkind, die klasonderwyser belangrik by die sUbstan

derds en die vakonderwyser by ouer leerlinge van groot be

lang. 

Ook in die lesaanbieding is daar In onomkeerbare volg

orde van stappe waarin die aanbieding behoort plaas te vind 

(vgl. Van Wyk, Mensbeskouing,1974,p.8). 

2.3.2 Die ruimtelike aspek. 

Die leerling en onderwyser bevind hul ge

lyktydig in In situasie waarin die een op die ander aange

wys is. Die onderwyser moet toesien dat hierdie samesyn 

as didaktiese situasie vrugbaar verloopo Dit laat die 

leerling egter nie sonder verantwoordelikheid nie. Ook hy 

moet positief bydra om die situasie te laat slaag sodat hy 

volwasse kan word. 

2.3.3 Die kinematiese aspek. 

Die tyd staan nie stil nie. Die tydperk 

waarin kind en onderwyser op mekaar aangewys is, is beperk. 

Die onderwyser moet gevolglik die beperkte tyd wat hy tot sy 

beskikking het om die kind na volwassenheid te lei, tot die 

maksimum benut deur seker te maak dat elke les verdere ont

sluiting by die kind bewerkstellig. Terselfdertyd moet die 

kind gelei word om algaande selfstandig te word totdat die 

hulp van die onderwyser oorbodig word. 
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2.3.4 Die fisiese aspek. 

Die fisiese toestand van die kind en on


derwyser bepaal die tydperk waarin hy produktief sal kan 


konsentreer en werk. Op verskillende ouderdomme beskik 


kinders ook nie oor ewe veel energie nie. By die didak


tiek moet hierdie feite in ag geneem word sodat da~r nie 


van die kind meer geeis word as waartoe hy fisies in staat 


is nie. e didaktiek sal ook aan die kind voorligting gee 


oor hoe hy sy gesondheid in stand moet hou en oor metodes 


waardeur hy sy kragte op die mees ekonomiese wyse kan aan


wend. 


2.3.5 Die biotiese aspek. 

Elke mens ontwikkel deur 'n verskeidenheid 

stadia. Hierdie stadia is vir die didaktiek van groot 

belang omdat die mens in elke stadium kenmerkende behoeftes 

openbaar wat bepaalde leerstof en metodes op verskillende 

stadia noodsaak. 

2.3.6 Die psigiese aspek. 

In Minuut van angs voel soos 'n uur en 'n 

genotvolle uur is "kort". Die didaktiek moet vir die leer

ling die tyd Hkort U maak deur prikkelende en interessante 

leerstof, relevante onderwerpe te behandel, eksperimentering, 

goeie verhouding tussen leerkrag en leerling, aangename om

gewing, ensovoorts. 

Daarbenewens moet leerkragte toesien dat emosionele 

gewaarwordinge waaraan erlinge onderwerp word soos onder 

andere vrees, skaamte, wedywering en pyn nie te lank of te 

kort duur nie. Die duur van die gewaarwordinge staan in 

direkte verhouding met hul doeltreffendheid as didaktiese 

hulpmiddels. 

2.3.7 Die logiese aspek 

"Hierdie tyd ontdek ~ns in die voortgaande 

dinkproses. Die een gedagte volg nie alleen op nie, maar 

volg ook uit In ander" (Spier, 1972,p.60). Die logiese 

stap-vir-stap aanbieding van leerstof sodat die onderlinge 

verbondenheid van leseenhede duidelik blyk, is 'n voorver

eiste vir In geslaagde didaktiek. Sinvolle ante- en retro

sipasie kan alleen geskied indien nuwe leerstof logies en 
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by reeds bekende kennisstrukture van die leerling aansluit. 

Toetsing en huiswerk behoort so geformuleer te word 

dat In beroep gedoen wo:::-d op die logiese weergawe van leer

stof. Die leerling moet gedwing word om die onbekende uit 

die bekende af te lei om sodoende die verbande tU8sen leer

stukke te bewaar. Op die wyse sal die onderwyser kan be

paal of hy die denke van die leerling stimuleer en blote 

memorisering van werk voorkom. 

2.3.8 Die historiese aspek. 

Waar voortgang is, vind skepping plaas. 


Reeds sedert die skepping van Adam is die mens besig om sy 


lewensomstandighede te verander en te probeer verbeter. 


Geslag na geslag bou voort op die ontdekkings en skeppinge 


van hul voorgangers. 


Die didaktiek is grootliks daarop ingestel om aan die 

leerling die vermoe te verskaf om aan hierdie kultuurskeppen

de bedrywighede deel te he. Vanselfsprekend sal die di

daktiek 	moet aansluit by die kind se kulturele verlede, maar 

eweneens ook kennis moet verskaf oor die hede en die toekoms 

sodat hy sy kultuurskeppinge kan grond in die verlede maar 

tog ook 	voldoen aan die eise van die tyd. Gevolglik sal 

onderwysers hul leerstof, metodes, hulpmiddels en toetsme

todes krities moet ontleed om te bepaal of hulle tred hou 

met ontwikkeling op didaktiese gebied en die eise van die 

tyd. 

2.3.9 Die linguale aspek. 

Doeltreffende kommunikasie veral deur die 

woord, kan slegs bewerkstellig word wanneer die kommunika

siemiddele en woorde in die korrekte volgorde gebruik word. 

Doeltreffende taalonderrig is dus vir die didaktiek van 

groot belang. "Taalopvoe ding vereis In bepaalde woordorde 

en ontsluiting van die potensiaal van simboliese betekening 

vereis ook In bepaalde tydsorde" (Van Wyk, Mensbeskouing, 

1974,p.9). 

2.3.10 	 Die 80siale aspek. 

In hierdie modaliteit tree die tyd op as 

"sosiale gelyktydigheid en ook as sosiale opvolging" (Spier, 

1972,p.60). Die kind en onderwyser het as~t ware In af
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opraak om op In bepaalde tyd bymekaar te wees. Dit onder

streep die noodsaaklikheid dat die onderwyser deeglik voor

bereid en die leerlinge na behore gemotiveerd mekaar sal 

ontmoet om die didaktiese ontmoeting doeltreffend te laat 

verloop. Vir daardie tydperk mag hulle nie met ander sake 

besig wees nie want anders is albei,~aat vir hul cfspraak~ 

In sy opvoedingsgang is die kind durende verskillende 

tydperke van sy lewe respektiewelik op besondere persone 

aangewys wat aan hom kennis moet verskaf. Die aanvanklike 

moedersorg word gevolg deur die enkele klasonderwyser en 

later die vakonderwyser terwyl die predikant, die gemeenskap 

en individue ook op bepaalde tye rolle te vertolk het. 

"Die tydse uitdrukking van die opvoedingshandeling in hier

die aspek onderstreep die noodsaaklikheid van aanvanklike 

moedersorg, van nie te vroe~ vakonderrig deur In hele aantal 

vakonderwysers nie en geleidelike inlywing in bre~r sosiale 

verband" (Van Wyk, Mensbeskouing, 1974,p.9). 

2.3.11 Die ekonomiese aspek. 

Indien te lank of te kort by In leerstuk 

stilgestaan word, word tyd verkwis want die leerling sal 6f 

die werk nie verstaan nie 6f daar vind onnodige herhaling

plaas nadat die kind die leerstof lankal begryp. Deeglike 

beplanning van die vOlgorde waarin die verskillende stappe 

van die les aangebied word is noodsaaklik sodat die maksimum 

sukses in die minimum tyd bewerkstellig kan word. Foutiewe 

rangskikking van stappe waarin die les verloop, sal tydsver

lies tot gevolg h@. 

2.3.12 Die estetiese aspek. 

Die waardering van die mooie is ook gekop

pel aan die tyd en die 18erlinge salop verskillende leeftye 

gereed wees om die skone in die letterkunde, musiek en kuns 

te waardeer. Die kind moet egter ook geleer word om die 

versnelling en vertraging in die gesproke woord en die mu

siek te waardeer, die opeenvolging van woorde in die gedig 

en prosa, die musiek, die gelyktydige samesyn van figure 

vorme en lyne te waardeer. Vanselfsprekend sal sommige 

leerlinge vroeer en andere later in staat wees om die kunste 

te waardeer. 



Tot ewewigtige ontsluiting sal die verskillende aspekte van 

die didaktiek harmonieus bymekaar moet aansluit. Indien 

alle omstandighede, insluitende die leerstof, hulpmiddels, 

volgorde van aanbieding, motivering en die verhouding tussen 

leerkrag en leerling ideaal is, sal die didaktiek uiteraard 

die mees doeltreffende verloop en die minste tyd jn beslag 

neem. 

2.).1) Die juridiese aspek. 

Sonder gesagsuitoefening kan die didaktiek 

nie slaag nie. Re~ls wat vasgestel word, geld egter nie 

onbepaald nie en moet met verloop van tyd namate omstandig

hede verander, ontsluiting vorder en klasgroepe wissel, ver

ander word om telkens by veranderde omstandighede aan te pas. 

Namate die leerling volwassenheid nader, sal nuwe re~ls op 

hom van toepassing gemaak word, maar sal die gesag van die 

onderwyser geleidelik onttrek moet word om horn gereed te 

maak vir eie verantwoordelikheidsaanvaarding. 

2.).14 Die etiese aspek. 

Die mens maak in sy voortgang aanspraak 

op die liefdesorg van sy medemens en kan daarsonder nie gedy 

nie. In normale omstandighede ontvang hy dit dan ook in 

meerdere of mindere mate namute die behoefte daaraan bestaan. 

Die kleinkind kan beswaarlik te veel liefde ontvang terwyl 

die openlike besorgdheid by die tiener en volwassene dikwels 

ongemak veroorsaak. 

Die leerkrag is nie net uitsluitlik met onderrig besig 

nie, maar deur sy didaktiek moet ook sy besorgdheid oor die 

heil van sy leerlinge, in elke fase van hul ontwikkeling, 

spreek. Al-tyd moet hy bereid wees om te motiveer, te help, 

te lei en aan te moe dig en die leerling gereed te maak om 

uiteindelik self sy sedelike beslissings te verantwoord. 

2.).15 Die geloofsaspek. 

"Ook geloofsontsluiting verloop tyds, soos 

die etiese" (Van Wyk, Mensbeskouing, 1974,p.10). Die mens 

huldig nie vanaf geboorte In bepaalde loofsoortuiging nie, 

maar dit moet met verloop van tyd by die mens tuisgebring 

word. Met verloop van tyd sal die mens ook hoogtye of tye 

van geestelike depressie beleef. Deur die didaktiek moet 
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die leerling in die geloofswaarhede ingelei word namate die 

kind daarvoor ontvanklik word en deur geleidelike geeste

like verdieping voorberei word om tye van ongeloof of de

pressie die hoof te biJd. 

2.4 Die individualiteitstruktuur. 

Elke kape ding beskik oor 'n eie kenmerkende 


wetmatige samestelling of struktuur. Op die wyse verkry 


dit In kwalifiserende funksie, In hoogste funksie waarin 


dit as subjek kan optree. s6 byvoorbeeld word stof deur 


die fisiese, plante deur die biotiese, diere deur die 


psigiese en die mens deur die geloofsfunksie gekwalifiseer. 


Die mens is egter in staat om deur sy aktstruktuur op sin


volle wyse die geskapene te objektiveero Elke geskape 


ding kan ten spyte van sy kwalifiserende subjekfunksie in 


enige modaliteit as objek optree. Gebruik as objek ver


ander egter nie die struktuur van dinge nie en ten spyte 


van die verskillende wyses waarop klip gebruik kan word, 


bly dit steeds klip. 


Die didaktiek moet kennis neem van die individualiteit 

van die leerling en deur middel van differensiasie voor

siening ~aak vir die behoorlike onderrig van daardie kind 

want hy is nie net maar nog In kind nie. Die algemene kind 

bestaan nie. Daarbenewens moet die kind gehelp word om 

die wetmatige struktuur van elke ding te onderken sodat die 

gebruik van dinge as objekte op verantwoordbare wyse kan 

geskied. Om die afgodiese gebruik van natuurdinge te be

kamp, is dit dan ook noodsaaklik dat die geloofsfunksie, 

onder leiding waarvan die hele aktstruktuur ontsluit, Chris

telik ontsluit moet word. Christelike geloofswaarhede moet 

doelgarig aan die kind voorgehou word. 

Ook samelewingsverbande vertoon In individualiteitstruk

tuur want geen skool? kerk, gesin, regering of klasgroep 

is aan enige ander gelyk nie. Daarom sal verskillende 

klasgroepe nie op eenderse wyses behandel kan word nie en 

metodes of hulpmiddels wat by een groep suksesvol was, sal 

nie noodwendig by In volgende soortgelyke groep slaag nie. 
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3. 	SLOTWOORD. 

Soos elke antropologie In geloofstandpunt verteenwoordig, 

sal ook die Christelike didaktiek, wat in die Christelike 

antropologie wortel, dieselfde karakter draa Die Christe

like antropologie en didaktiek is onafskeibaar op mekaar 

aangewys. Daarom bly die belangrikste taak van die didak

tiek om aan die onontslote kind die Christelike geloofswaar

hede en die wet van God vir sy skepping by te bring, sodat 

die-- kosmos beheers en bewerk kan word soos wat God di t met 

Sy skepping daarvan bedoel het. Uit sy Christelike hart 

en deur sy aktstruktuur wat onder leiding van In Christe

like geloofsfunksie ontsluit en fungeer, moet die kind oor

gaan tot Christelike roepingsvervulling. Hy moet sy lewe 

in Sy diens stel en kultuur in Sy Lig skep. Indien die 

didaktiek nie in hierdie doelstelling slaag nie, is dit In 

verkwisting van tyd want per slot van sake is die mens God 

se mens "en om Hom lief· te h@ ui t die hele hart en ui t die 

hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag, e~ 

om die naaste lief te he soos jouself, is meer as al die 

brandoffers en die slagoffers." (Markus 12:33). 


