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ABSTRACT 

IN-SERVICE TRAINING FOR BLACK TEACHERS AT A TEACHERS' 

CENTRE IN THE VAAL TRIANGLE 

The core of the crisis in black education in the Vaal Triangle as well as 

throughout the Republic of South Africa can be traced back to the poor 

qualifications of approximately 90'1; of their teachers. This results in poor 

scholastic results in black education, maintaining an inferior self-image 

and poor expectations for the future, early drop-out rates in schools, 

the inability of teachers to educate big classes and to recognise school

readiness in Sub A. Most black students cannot express themselves 

fluently in a second language, especially English. Furthermore, there 

is a communication gap between students and teachers and between chil

dren and their parents who may not be involved in their children's aca

demic performance. 

The best solution for this crisis in black education, in the Vaal Triangle, 

is to provide an adequate number' of teachers' centres. Underqualified 

teachers can expand their academic powers and become more effective as 

educators. Advancement of modern technology and the keen acquisition 

of knowledge in a society hungry for information, are big challenges to 

every black teacher in the RSA. 

The teacher's centre is a learning laboratory where teachers can exper

iment with new ideas and solve professional problems together with col

leagues on an informal basis. In-service training programmes at these 

centres can equip black teachers in such a way that it can improve the 

pupils' scholastic achievement and students can develop a stronger self

image and expectations for the future. More effective teachers in the 

Vaal Triangle can prevent the large percentage of pupil drop-outs and 

will be better equipped to teach big classes. Teachers' centres can 
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contribute towards a higher standard of bilingualism in black education 

and promote a better understanding of deprived children. 

In-service training can assist teachers to educate in using a Christian 

approach. This will ensure a sense of responsibility and will enable 

students to build a brighter future. 
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HOOFSTUK 1 

ORleNTERING 

1.1 AKTUALlTEIT VAN HIERDIE NAVORSINGSTERREIN 

1.1.1 Aktualitelt van die studle vir die onderwysprofessle 

Onderwys en opvoeding vorm 'n lobbeslissende deel van die antropologie 

en besit geweldige sOliale krag. Die belangrikheid van onderwys is 

gesetel in die voorbereidende funksie wat dit vervul, om die jeug tot 

ve...ailtwoordelikheid en volwassenheid te leL Die uiteindelike 

op loedingsdoel van elke Christen behoort die religieuse terugbinding van 

die hart van die kind na God toe te wees en die vasbinding van die hart 

van die kind aan God, want dit gee rigting en betekenis aan die 

opvoedingshandeling (Van del" Wait, 1983: 54). Die samelewing stel 

toenemend hoer eise in 'n tegnologies-ontwikkelende wereld en dit is 

noodsaaklik dat die onderwyser die kind in sy totaliteit voorberei, om 

op alle lewensvlakke aan te pas en 'n konstruktiewe bydrae te lewer. 

Die onderwyshandeling omsluit Jus die menslike aktstruktuur van die kind 

en bied 'n unieke uitJaging aan elke beoefenaar daarvan. Hierdie 

navorsing is gerig op die onderwyshandeling wat in die Oepartement van 

Onderwys en Opleiding plaasvind sodat 'n konstruktiewe bydrae gelewer 

kan word tot verhoogde pro'fessionele effektiwiteit van die swart 

onderwyser. 

"What nobler employment, or more valuable to the community, than that 


of the man who inst.!"ticts t.he rising generation?" 


(RSA, 1986b:5). 
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1.1.2 Aktualiteit van die studio vir die posisie van die onderwyser 

1.1.2.1 Die onderwyser se bydrae tot die intellektuele ontwikkeling van 

die kind 

Die onderwyser is die sleutelfiguur in die behoefte aan vernuwing in die 

onderwys, as gevolg van sigbare tendense "ontploffings" op drie terreine 

van die samelewing hier te lande, naamlik: 

.,. die bevolkingsontploffing, 

.,. kennisontploffing, en 

.,. die ontploffing van menslike toekomsverwagting (Calitz, 1978:3). 

'n Belangrike element in die sukses van opvoedende ollderwys is volgens 

Ornstein en Vairo (1969:1) die onderwyser. Die persoon wat die 

onderrigleersituasie in die klaskamer hanteer, bepaal grotendeels hierdie 

sukses, al is daar veelvuldige andel" goed gedefinieerde voarbereidings 

getref. 

Die kennisontploffing en vinnige veroudering van kennis, motiveer die 

onderwyser om telkens opnuut oar sy eie bekwaamheid en akademiese 

vaardigheid te besin. Oit is immers die onderwyser wat die leerling moet 

onderrig om dusdoende sy vakkundige kennis so uit te brei dat hy in 

sy studies kan vorder en dit oak later in 'n beroep kan toe pas . 

Navorsing toon aan dat onderwysers ongeveer twee derdes van elke 

lesperiode praat: die meeste periodes word dus deur die onderwyser in 

beslag geneem (Stanton, 1987:3). Die praktiserende onderwysers in die 

Departement van Onderwys en Opleiding moet dus oar voldoende 

akademiese en professionele kwalifikasies beskik om hulle werk 

doeltreffend uit te voer. 
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1.1.'-.2 Die onderwyser se belangrike bydrae tot die leerling se 

karaktervormlng 

Die leerling identifiseer homself met sy onderwyser. Karakter, inisidief, 

gesindheid en selfbeeld word gevorm na aanleiding van die voorbeeld wat 

die onderwyser stel. en ook omdat die kind ontvanklik is. Banks 

(1972: 13) beklemtoon ook hierdie sensitiewe rol wat die onderwyser naas 

die ouer vervul. Du Toit (1984: 145) beskrywe die rol van die onderwyser 

naas die ouer duidelik, deur te se dat ouer en onderwyser mekaar moet 

aanvul In die taak om kinders tot volwassenheid te lei, sodat huHe fisies 

en geestelik selfstandige besluite kan neem. Die swart kind se lewens

en wereldbeskouing word gevorm deurdat die onderwyser as sekondere 

opvoeder met die kind bemoeienis maak. Van der Wait (1983:54) stel dit 

duidellk dat die opvoeder presle!l moet weet waarheen hy met die kind 

op weg is in die opvoedingsituasie, sodat die kind as 'n volle mens 

volledig ontsluit kan word. 

1.1.2.3 Die onderwyser betrokke by die geestellke en IIggaamllke 

weerbaarmaklng van die kind 

Die onderwyser van veral die swart leerling, het 'n geweldige 


verantwoordelike taak om hierdie kinders geestelik en liggaamlik weerbaar 


te maak teen hedendaagse aanslae. Verskeie ideologiee word aan die RSA 


se totale jeug gepropageer om hulle weerloos te maak. Kommunisme, 


liberalisme, sosialisme en humanisme is maar net 'n paar va:l hierdie 


gevaarlike ideologiee waarmee die jeug in aanraking kom. 


"Geestelike weerbaarheid moet as allereerste moontlikheidsvoorwaarde 


gesien word vir oorlewing teen die diaboliese aanval van atefstiese 


magte." 


(Roos, 1979: 1.) 
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Die onderwyser is direk verantwoordelik vir die geestelike weerbaarheid 

van elke kind aan horn toevertrou. 

Fisieke weerbaarheid het te doen met die leerling se liggaamlike 

gesondheid en fiksheid. Jacobs (1983:85) sien fisieke weerloosheid as 

onproduktiwiteit en verlies aan lewenskragtigheid. 

Fisieke en geestelike weerbaarheid gaan hand aan hand; daarom moet die 

leerling beweeglik, vaardig en fiks wees en oor uithouvermoe beskik. 

Fisieke weerbaarheid sluit ook die kind se fisiese omgewing in; daarom 

moet die kind deur sy onderwyser geleer word om sy omgewing uit te 

bou, te bewaar en in stand te hou (Jacobs, 1983:1). 

Die onderwyser vervul dus 'n aktuele rol om die swart leerling vir sy 

toekoms voor te berei en om horn geestelik en fisiek weerbaar te maak 

sodat hy volwassenheid met verantwoordelikheid kan bereik. 

1.1.3 Die aktualiteit van die studie vir die dilemma van die swart 

onderwyser 

Die rede waarom onderwys en opvoeding aan die swart leerling nie tot 

volle ontplooiing kan kom nie, is daaraan te wyte dat die swart 

onderwyser in die RSA nie aan bogenoemde belangrike opleidingskriteria 

voldoen nie. 

Ornstein en Vairo (1969: 160) vestig die aandag op die onderwyser wat 

nie kan voldoen aan hier'die hoe verwagtings wat die onderwysprofessie 

aan horn stel nie. Onderwysers wat nie oor genoegsame kwalifikasie en 

vakkennis beskik nie, kan die klaskamersituasie nie hanteer nie; gevolglik 
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Dit is dus veral die swart onderwyser in die RSA wat ernstige probleme 

ondervind. 'n Te groot persentasie onderwysers (94,6%) word as on

of onder-gekwalifiseerd beskou, dit wil se, as kategorie C(M+3) aanvaar 

word as 'n minimum vereiste vir registrasle (Anon., 198Gb. :5). Hlerdle 

krltleke sltuasle beteken 'n heel nuwe ultdaglng vir die Republiek van 

Suld-Afrika wat onmiddellike navorsing en aandag verg. Relly (1987:17) 

meen dat daar 80 000 swart onderwysers Is wat net 'n standerd agt het, 

en daarbenewens 'n tweejarige onderwyskwalifikasle verwerf het. Sy 

getal sluit die Transkel, Venda, Bophuthatswana en Ciskel In, 

Die RSA is 'n interessante voorbeeld waar die else van die Derde Wereld 

en 'n geindustriallseerde land daagliks In kombinasie aan sy inwoners 

gestel word. Die swart onderwyser wat die leerllng moet voorberei vir 

'n beroep In 'n tegnologies ontwlkkelende en multi-kulturele samelewlng, 

beskik nle oor voldoende motiverlng en entoeslasme nle, vanwee sy lae 

kwaliflkasles. 

Mphahlele (1905: 73) beklemtoon die disparitelt in die getal leerlinge per 

onderwyser as die vier hoof bevolkingsgroepe bestudeer word. Die 

primere skole in 1984, byvoorbeeld: 33,2:1 by die swartes teenoor 10,4:1 

by blankes, 18,8:1 by kleurlinge en 14,2:1 by Indilks. Die swart 

onderwyser het dus die probleem van oorvol klasse en maak individuele 

hulpverlening onmoontlik vera I in 'n remeditiringsprogram. Volgens Van 

der Wait (1984:7) Is daar ongeveer sestig leerlinge per klas in die 

Vaaldriehoek se swart skole. Dit Is dus nie verbasend dat baie swart 

onderwysers nie selfversekerd is nie, 'n lae selfbeeld het en voel dat 

hulle nle opgewasse vir hulle taak is nle (Bot, 1985: 29). 

In die Vaaldriehoek woon daar 318 295 swartes met bykans 100 swart skole 

wat 90 000 swart leerlinge moet akkommodeer en 'n onderwyskollege met 

ongeveer 450 studente, 'n Tak van Vista lel minder as 100 studente op 

en 'n pur nllgraadse swart studente studeer vanllf 1985 aan die 

Vaaldrlehoekkampus van die PU vir CHO (Van der Wait, 1984: 7). Volgens 

persoonlike onderhoude wat met onderwysers. skoolhoofde en inspekteurs 

gevoer Is, is onvoldoende onderrigfasiliteite In hierdle snel groeiende 

industriiHe gebied 'n aktuele probleem veral betreffende 
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laboratoriumtoerusting, onderwysmedia, sportgeriewe en naslaanbronne 

in biblioteke. Die gebiede wat deur swart mense in die Vaaldriehoek 

bewoon word, is: Sebokeng, Sharpeville, Boipatong, Boipilong en die 

plaaslike gemeenskappe van Sasolburg, Parys en Meyerton. 

'n Ander dilemma waarin die swart onderwyser horn bevind, is die 

ouderdomsverskil wat daar tussen onderwyser en lecrling bestaan. Dit 

is opmerklik dat swart onderwysers grotendeels onder 30 jaar oud is. 

Volgens Van Niekerk (1983:94) is vyftig persent onderwysers van swart 

leerlinge ionk en dus onervare, en promoveer leerlinge in veral die laer 

klasse te maklik. Hierdie toedrag van sake veroorsaak 'n hoe 

druippersentasie by eksterne eksamens. 

Die huidige situasie met betrekking tot die ml!este swart onderwysers 

versomber die onderwysstelsel in die RSA en vra om aandag vir 

besinning, strategiebeplanning en probleemoplossing. 

1.1.4 Die aktu.aliteit van hierdie studie vir die posisie van die swart 

leerling In die RSA 

Gedepriveerdheid dra baie by tot die swart leerling se agterstand op 

skolastiese gebied in die RSA en ook in die Vaaldriehoek. 

Milieugestremdheid (kyk 1.1.7.6) neem in momentum toe, namate die 

ekonomiese dr.uk ·van 'n Westerse tegnologies-georienteerde 

onderwysstelsel toeneem. Die meeste swart ouers kan nie finansieel 

voorsien in elementere behoeftes van hulle kinders orn suksesvol op 

skolastiese gebied te funksioneer nie. Schoeman (1984:6) verklaar dat 

daar tydens 'n opname in 1983 bevind is dat minder as dertig persent 

swart matrikulante die weelderigheid van 'n eie tafel, stoel en lamp besit 

het, waarby hulle in stilte en rustigheid kon studeer, 

Gebrekkige skoolgereedheid veroorsaak 'n onmiddellike agtet'stand 

wanneer formete onderrig begin (Anon., 1987b. :2). Voor skool word 
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swart kinders nie genoegsaam blootgestel aan die gedrukte woord nie, 

omdat die meeste ouers nie geld het om boeke aan te koop nie, 'n 

Onlangse toetsreeks wat by twee en vyftig swart onderwyskolleges 

uitgevoer is, het getoon dat die studente se gemiddelde 

leesvaardigheidsouderdom gelyk is aan die van 'n kind van nege-en-'n

half-jaar (Anon., 1985:22). 

Swart skoolkinders se onderwys Iy skade omdat baie betrokke is by 

politieke onrus sedert die begin van 1986, Aktiewe deelname van swart 

jeugdiges aan skoolboikoUe het tot gevolg gehad dat leerlinge nie 

voorbereid was om die Departement van Onderwys en Opleiding se 

skooleksamens af te le nie. Die slagspreuk "liberation before education" 

was gereeld deur swart kinders gebruik (Mischke, 1987:4). 

Volgens Motau (1985: 11) moet agt uit 31 swart plaasskole se leertinge 

afstande van tien kilometer en meer per keer loop om by die skool te kom 

wat beteken dat 20 kilometer en meer per dag afgele moet word. Die 

gemiddelde afsbnd is vyf kilometer. Doeltreffende konsentrasie en 

skoolprestasie vir hierdie swart kinders wat soms Iy aan wanvoeding ook, 

is bykan$ onmoontlik. Die meeste kinders van swart plaasskole verlaat 

die skool in die vroee standerds van die laerskool om broodwinners te 

word. Swart ouers is ten gunste van kindel's wat kan geld begin verdien 

omdat plaaswerkers se lone laag is (Montau, 1985: 12). 

Gedepriveerdheid en vervoerprobleme strem dus die swart leerlinge van 

plaasskole se skolastiese vordering, terwyl ondergekwalifiseerde 

onderwysers en onbelangstellende ouers hierdie toestande vererger, 

Daar is ander probleme van die swart leerling ten opsigte van die 

onderrigleersituasie in die RSA soos ta groot ouderdomsverskille van 

leerlinge in dieselfde standerd, 'n handboektekort, tekort aan 

leerlingplekke, onbevredigende hoe druipsyfer en die afwesigheid van 

skoolplig (Van Niekerk, 1983:72-80), 

Deurlopende navorsing en evaluering van onderwys as 'n geheel is 

noodsaaklik om OPvoedende onderwys tot sy volle ontplooiing te laat korn 
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in 'n nuwe dinamiese RSA. Dinamies in die sin dat onderwys en die 

opleiding van onderwysers van alle rasse in die RSA van die beste gehalte 

ter wereld sal wees. Die huidige onderwysstelsel voorsien nie in die 

meeste inwoners van die RSA se behoeftes nie. Die totale bevolking van 

die RSA moet toegerus wees om die potensiaal van hierdie land ten volle 

te ontwikkel (Meerkotter 1986: 16). Hierdie navorsing is gerig om die 

krisis van die swart onderwyser in die Vaaldriehoek en die res van die 

Republiek van Suid-Afrika te help oplos. 

1.1.5 DIe aktualiteit van hierdie studie vir indiensopleiding van swart 

onderwysers by 'n onderwysersentrum in die Vaaldriehoek 

Die feit dat die meeste swart onderwysers nie voldoende gekwalifiseerd 

is vir die poste wat hulle beklee nie, dra by tot hul ongemotiveerdheid 

en swak selfbeeld. (Vergelyk paragraaf 1.1.3.) Die hoofoplossing le in 

indiensopleiding van die onderwyser om sy effektiwiteit in die klaskamer 

te verhoog en sy vakkennis volgens die nuutste metodologie aan te pas 

(Pelser, 1987b:28). Pelser (1987b:27) onderskei tussen indiensopleiding 

en verdere opleiding. Indiensopleiding verhoog die onderwyser se 

effektiwiteit in die klaskamer en versterk sy selfvertroue en motivering. 

Verdere opleiding behels opleiding wat die onderwyser ondergaan om sy 

kwalifikasies te vel'beter en sodoende ook verhoging in salaris te ontvang. 

Die hoe eise wat aan die onderwysprofessie gestel word en die probleme 

waarmee veral die swart onderwyser in die huidige ontwikkelende Westerse 

samelewing te kampe het, noop die onderwyser om kennis te bekom om 

dit te kan hanteer, 

Ontwikkeling en verandering in die onderwys kan grotendeels net 

voordelig wees, anders verouder metodologie en stagneer die onderwyser. 

'n Onderwysersentrum beantwoord gedeeltelik aan hierdie behoefte van 

die onderwyser, naamlik om tred met die vinnige toename in kennis te 

hou en op die hoogte te bly van die nuutste tendense in die 

onderwysberoep. Die onderwyser in diens van die Departement Onderwys 
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en Opleiding in die Vaaldriehoek benodig onderwysersentra waar hulle 

indiensopleiding kan ondergaan om eie effektiwiteit in die klaskamer te 

verhoog en vakkennis uit te brei. Die gedagte van die onderwysersentrum 

is gevestig op die grondslag dat die onderwyser 'n behoefte daaraan het 

om sy kennis uit te ruil; dat die onderwyser sy prob!eme op professionele 

vlak met ander kollegas kan bespreek en dat kundigheid dikwels op 'n 

nie-formele wyse bekom kan word. Die hoofidee is dat die sentrum daar 

is met die doel om onderwysers op te lei deur leerinhoud en vakdidaktiese 

probleme met mekaar te bespreek en dusdoende beter toegerus te word. 

Die onderwyser is dus sy eie opleier (Jordaan, 1987). 

Die Katisetso-onderwysersentrum, met mev M A Dimema as sentrumhoof 

het in 1987 begin funksioneer in Sebokeng (Du Preez, 1987). Daar is 

'n dringende behoefte aan meer onderwysersentrums in die Vaaldriehoek, 

vera! as in aanmerking geneem word dat hierdie toonaangewende gebied 

sowat 100 skole huisves (Van der Wait, 1984: 7). 

Die beginstadia van onderwyssentrums was klein en minderwaardig, maar 

die sentrums het gegroei tot die dinamiese nuwe benadering wat vandag 

die basis van indiensopleiding in die breedste sin vorm. Onderwysers 

self speel die hoofrol in besluitneming, en neem in hulle eie beskikbare 

tyd deel, aan die wye spektrum van aktiwiteite by die 

onderwysersentrum. Hierdie spontane deelname van praktiserende 

onderwysers is 'n duidelike bewys dat die onderwysersentrums 'n 

voorheen bestaande vakuum nou effektief vul (Kahn, 1979:2). 

Die onderwysersentrum is die onderwyser se laboratorium waar hy kan 

eksperimenteer met nuwe idees om sy eie persoonlikheid in die gebruik 

van die kurrikulum in te vleg. Die onderwyser is ook soos Fibkins 

(1979:49) dit stel soos alle ander beroepsmense, en wit graag 

beroepstevredenheid en beroepsukses smaak. Onderwysers belewe reeds 

die finansiele sel<uriteit wat die onderwys bied, hulle wil graag meer 

verantwoordelikheid dra en wil graag werk I ewer van 'n meer 

betekenisvoller aard. Onderwysers wil graag erkenning vir hulle werk 

van hul werkgewer ontvang omdat hulle 'n behoefte daaraan het om 

gerespekteer te word en hulle wil vertrou word en weet dat hulle hul 
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veral as In aanmerking geneem word dat hierdie toonaangewende gebied 

sowat 100 skole huisves (Van der Wait, 1984: 7). 

Die beginstadia van onderwyssentrums was klein en minderwaardig, maar 

die sentrums het gegroei tot die dinamlese nuwe benadering wat vandag 

die basis van indiensopleiding in die breedste sin vorm. Onderwysers 

self speel die hoofrol in besluitneming, en neem in hulle eie beskikbare 

tyd deel, aan die wye spektrum van aktiwiteite by die 

onderwysersentrum. Hierdie spontane deelname van praktiserende 

onderwysers is 'n duidelike bewys dat die onderwysersentrums 'n 

voorheen bestaande vakuum nou effektief vul (Kahn, 1979: 2). 

Die onderwysersentrum Is die onderwyser se laboratorlum waar hy kan 
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van die kurrikulum in te vleg. Die onderwyser Is ook soos Flbklns 

(1979:49) dit stel lOOS alle ander beroepsmense, en wll graag 

beroepstevredenheid en beroepsukses smaak. Onderwysers belewe reeds 

die finansiele sel<uriteit wat die onderwys bied, hulle wit graag meer 

verantwoordelikheid dra en wil graag werk I ewer van 'n meer 

betekenisvoller aard. Onderwysers wit graag erkenning vir hulle werk 

van hul werkgewer ontvang omdat hulle 'n behoefte daaraan het om 

gerespekteer te word en hulle wil vertrou word en weet dat hulle hul 
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werk goed doen. Hierdie "salaris" wat nie geld behels nie, maar hoer 

waardesisteme is die beloning wat die onderwyser verlang, omdat hy reeds 

ekonomies weerbaar is (Fibkins, 1979: 50). 

Die onderwyser voel geborge by die onderwysersentrum. Dis die plek 

waar hy selfstandig voel en waar waardering op sy aanbevelings horn 

aanspoor tot verdere hoogtes. Die isolasie wat dikwels tussen 

onderwysers bestaan vanwee die verskillende poste wat hulle beklee, 

verdwyn by die sent rum, en kameraadskap ontstaan tussen kollegas van 

verskillende skole wat andersins nooit moontlik sou wees as dit nie vir 

die sosiale krag van die onderwysersentrum was nie. 

1.1.6 Probleemstelling 

Die inwoners van die Republiek van Suid-Afrika gaan in die huidige 

tydsgewrig gebuk onder die las van verskeie krisisse wat dreig om die 

lewenskwaliteit van al sy inwoners te verlaag. Die krisis wat opvoeders 

en opleiers van onderwysers meer direk raak, is 'n krisis in die onderwys 

wat opnuut aandag vir besinning, strategiebeplanning en 

probleemoplossing vra (Calitz, 1986: 1). 

Die probleem wat veral die onderwysstelsel in die Vaaldriehoek skaad, is 

leerlinge wat "verlore" gaan, as gevolg van gedepriveerdheid en die 

onkundigheid by onderwysers om die situasie te hanteer. Die meeste 

swart onderwysers in diens van die Departement van Onderwys en 

Opleiding het indiensopleiding nodig om kundigheid te bekom hoe om 

gedepriveerde leerlinge op te voed en te onderrig. '1'1 Bewys van die 

ondergekwalifiseerdheid van swart onderwysers is dat tagtig persel'lt van 

al die onderwysers in swart onderwys kwalifikasies het van standerd tien 

el'l mil'lder (Christie, 1986: 116). Die swart leerring voel al hoe meer 

verwyderd van sy onderwyser omdat hy nie vert roue il'l die professionele 

bekwaamheid van sy onderwyser het om horn volledig toe te rus vir die 

toekoms nie. Hierdie gaping tussen onderwyser en leerring in talle 
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gebiede in die RSA het reeds sulke ernstige afmetings aangeneem dat 

skole gesluit moes word omclat leerlinge hulle onderwysers en 

onderwysstelsels heeltemal verwerp (Viljoen: 1986b). 

Die onderwyser word gekonfronteer met kommerwekkende probleme soos 

negering van gesag, geweld in skole, sosialistiese slagspreuke, 

Marxistiese inslag in die onderwys, aggressie en vyandigheid teen enige 

vorm van gesag. Die onderwyser se beeld het verdwerg in die 

gemeenskap wat op sigself verdeeld en verward is. 

Soos in ander dele in die RSA het die onbevredigende skolastiese 

prestasie van 5wart leerlinge ook in die Vaaldriehoek sedert die einde 

van 1984 toenemend verswak en 'n groter verwydering tussen onderwyser 

en leerling veroorsaak. Ten spyte van die onderbrekings in die gang 

van onderrig in die skole, skryf leerlinge hulle swak prestasie steeds toe 

aan swak opgeleide onderwysers en 'n ontoereikende onderwysbedeling 

(Christie, 1986:219-225). Ten einde gelyke onderwysgeleenthede aan alle 

inwoners van die RSA te kan bied, is dit noodsaaklik om die probleem 

van ondergekwalifiseerde onderwysers in swart onderwys die hoof te 

probeer bled. Die onderwyser moet seker wees dat hy presies weet 

waarheen hy met die swart kind op weg is, en die kind moet opsien na 

die onderwyser en glo daarin dat onderwys die kwaliteit van sy lewe sal 

verbeter. Die onderwyser moet streef daarna om toegerus te wees met 

'n Christelike lewens- en wereldbeskouing, sodat opvoedingswerk 

geloofsekerheid aan die swart leerling kan besorg en hy weerbaar en 

verantwoordelik sy plek in die samelewing van Suid-Afrika kan volstaan 

(Van der Wait, 1983: 54). 

Aangesien die onderwyser self die verantwoordelikheid het om hierdie 

krisis te oorbrug, kom 'n belangrike vraag na Yore, naamlik hoe die 

onderwyser van swart leerlinge toegerus kan word om die krisis op te 

los en die verhouding tussen horn en die leerling ten behoewe van 

opvoedende onderwys te herstel. 

Die navorsing wat handel rondom hierdie probleemstelling sal aandag gee 

aan die volgende drie aspekte: 
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* Watter faktore dra by tot die verwydering tussen onderwysers en 

leerlinge in swart onderwys? 

* Hoe kan die onderwyser van swart leerlinge sy professionele 

effektiwiteit verhoog en sy vakkennis verbeter? 

* Watter aanbevelings kan gemaak word vir die indiensopleiding van swart 

onderwysers in die Vaaldriehoek, en hoe moet hierdie sentrums vir 

indiensopleiding funksioneer om opvoedende onderwys aan swart 

leerlinge tot sy volle potensiaal te laat ontwikkel? 

1 • 1.7 Begripsomskrywing 

Dit is nodig om met hierdie navorsing sewe begrippe beter te omskryf: 

~ i"diensopleiding, 

* swart onderwysers, 

* onderwysersentrum, 

* opvoedende onderwys, 

* die Vaaldriehoek, 

* gedepriveerdheid of milieugestremdheid en 

* on- of ondergekwalifiseerd. 

1. 1.7.1 Indiensopleiding 

Die beg rip indiensopleiding behels die verdere ontwikkeling van die 

diensdoenende onderwyser om op praktiese onderwysvlak, persoonlike 

akademiese kennisvlak en op professionele bevoegdheidsvlak meer 

effektiwiteit te bekom en uit te brei (Stephens, 1975:37). 
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1. 1.7.2 Swart onderwysers 

Die swart onderwyser is die onderwyser wat verbonde is aan primere en 

sekondere skole in die RSA se swart woongebiede. Hulle is afkomstig 

van die volgende rassegroepe: Suid-Sotho, Noord-Sotho, Wes-Sotho, 

Tswana, Zoeloe, Venda, Swa:l;i, Ndebele, Xhosa of Tsonga - Shangana, 

1.1.7 ,3 Opvoedende onderwys 

Opvoedende onderwys betrek twee hooffigure: die leerling en sy 

onderwyser. Die onderwyser lewer 'n belangrike bydrae in die onderrig 

en opvoeding van die leerling in sy totaliteit, as geskapene in die 

lewenswerklikheid. Die onderwyser help die leerling vorm op akademiese, 

morele, kulturele, estetiese, sosiale, emosionele, liggaamlike en religieuse 

gebied om hom voor te be re; tot 'n verantwoordelike volwassene wat sy 

plek in 'n beroep en in die samelewing waardig sal wees. 

"Opvoeding is 'n sleutelfaktor in ontwikkeling en groei van n individu 

en van 'n gemeenskap, Daar is geen twyfel nie dat opvoeding 'n kernrol 

sal speel om alle Suid-Afrikaners voor te berei vir 'n vry, demokratiese 

toekoms. " 

(Steyn 1986: 13.) 

Opvoedende onderwys moet die kind volledig en gebalanseerd laat ontsluit 

met 'n gevestigde waardesisteem om as volwasse burger te help bou aan 

'n gemeenskaplike vaderland. Wit en swart leerlinge moet mekaar se 

kulture betel" leer ken en elkeen se menswaardigheid moet gerespekteer 

word. Die onderwyser, in die huidige bedeling in die RSA, het 'n 

geweldige belangrike taak om die jeug deur opvoedende onderwys tot 

medemenslikheid op te voed. So 'n aanname kan by elkeen 

toekomsverwagting, idealisme en 'n sterk selfbeeld ontwikkel. Die 

minderwaardigheidsgevoel by swart leerlinge en die 
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meerderwaardigheidsgevoel by wit leerlinge sal moet verdwyn as 'n 

gemeenskaplike vaderland in die vooruitsig gestel word. Opvoedende 

onderwys kan dit bewerkstellig as die onderwyser lewensryp en 

verantwoordelik genoeg is om sy deel by te dra. 

1 , 1.7.4 Die onderwysersentrum 

'n Onderwysersentrum is 'n opleidingseenheid wat uitsluitlik geskep is 

vir die praktiserende onderwyser om sy kennis met ander kollegas te deel 

en op die wyse nuwe kundigheid aan te leer, sodat meer effektiwiteit in 

die klaskamer ingevoer word. Opvoedende onderwys aan swart leerlinge 

kan alleenlik tot sy volle potensiaal ontwikkel word as die onderwyser 

bereid is om sy tekortkominge te erken en bereid is om indiensopleiding 

te ondergaan by die onderwysersentrum. Die hoofbegrip van die 

onderwysersentrum is gebaseer op die doel om opleiding vir die 

onderwyser, deur die onderwyser en tot die onderwyser op 'n vrywillige 

basis te laat plaasvind. Die onderwyser wat sy tyd opoffer om 

indiensopleiding by die onderwysersentrum te ondergaan, word 

gemotiveer tot selfstudie en ware vakkundige en professionele 

ontwikkeling. 

"In die onderwysersentrum word onderwysers die geleenlheid gebied om 

hulp van hulle kollegas te ontvang met die oog op die verbetering van 

hulle eie onderdgfunksie. Oit geskied by wyse van hulpverlening met 

probleme wat ondervind word, die vertroudmaking met verskillende 

tegnologiese hulpmiddels of die deurgee van algemene inligting eo wenke 

ten opsigte van beter onderrigpraktyke." 

(TOO, 1974:1-2.) 

Vak- en standerdkomitees by die onderwysersentrum vergader op '0 

gereelde basis en verskaf die onderrigtoerusting waarna die onderwyser 

wat probleme ondervind, soek. Onderwysers kry die geleentheid om 

onderwysmedia saam te vervaardig en die toepassing daarvan met mekaal' 
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te deel. Onderwysers van verskillende skole wat dieselfde vakke 

aanbied, kom in aanraking met mekaar by die onderwysersentrum en 

bespreek metodes, reel demonstrasielesse, hou groepsbesprekings of 

beplan 'n kursus saam vir 'n ander gebied se onderwysersentrum wat 

andersoortige probleme ervaar. Die aard van 'n onderwysersentrum 

bewerkstellig ook 'n huislikheidsgevoel by die onderwyser want dit is 'n 

privaatplek waar die onderwyser geborge voel. Beginneronderwysers 

ondervind dikwels benuisingsprobleme en benodig ruimte om 

voorbereidingswerk te doen. Die onderwysersentrum is dus ook 'n 

werkplek wat talle geriewe besit wat die onderwyser benodig om hom 

suksesvol, sonder steurnisse vir die volgende skooldag voor te berei. 

1.1.7.5 Die Vaaldriehoek 

Onderwys aan swart leerlinge vind in die Vaaldriehoek plaas by heelwat 

plaasskole in Meyerton, Vereeniging, Sasolburg, Vanderbijlpark en 

Parys. Daar is 'n groat konsentrasie van primike en sekondere skole in 

Sharpeville, Sebokeng, Evaton en Boipatong. 

1.1.7.6 Gedepriveerdheid of milieugestremdheid 

Vanuit 'n onderwysperspektief gesien beteken gedeprlveerdheid of 

milieugestremdneid vir die swart leerling dat hy ontneem is van die 

voarreg om goed te kan presteer deur ongelykwaardige 

onderwysgeleenthede. In die Vaaldriehoek bestaan daar nle 'n enkele 

swart primere skoal wat met elektriese krag voorsien is nie. Daar Is dus 

geen goeie beligting tydens onweersdae nie en die noodsaakllke gebrulk 

van oudio-visuele en ander elektriese apparaat is buite die kwessie. 

Gedepriveerdheld benels ook die ondergekwalifiseerdheid van 85% swart 

onderwysers, want hierdeur ontvang baie swart leerlinge nie effektiewe 
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voorreg om goed te kan presteer deur ongelykwaardige 

onderwysgeleenthede. In die Vaaldriehoek bestaan daar nie 'n enkele 

swart primere skool wat met elektriese krag voorsien is nie. Daar is dus 

geen goeie beligting tydens onweersdae nie en die noodsaaklike gebruik 

van oudio-visuele en ander elektriese apparaat is buite die kwessie. 

Gedepriveerdheid behels ook die ondergekwalifiseerdheid van 8St swart 

onderwysers, want hierdeur ontvang baie swart leerlinge nie effektiewe 
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onderrig wat op 'n professionele standaard is nie; gevolglik verwerp 

leerUnge hulle onderwysers of ontstaan daar 'n verwydering. Die meeste 

leerlinge ervaar hulle woongebiede as neerdrukkend waar daar tussen 

ongeveer twaalf en twintig mense in 'n een- of tweevertrekhuisie woon. 

Armoede en wanvoeding is 'n algemene verskynsel wat bydra tot swak 

skoolprestasie en swak riolering veroorsaak onhigieniese toestande. 

Milieugestremdheid of gedepriveerdheid het dus 'n nadelige invloed op 

die swart leerling se skolastiese vordering. 

1,1.7.7 On- of ondergekwaUfiseerd 

On- of ondergekwalifiseerd by die swart onderwyser word beskou soos 

volg: 

Die onderwyser mag wel oor 'n matrieksertifikaat beskik of selfs 'n 

kategorie C lM+3) he, maar hy of sy is nie gekwalifiseerd in 85'1; van 

gevalle vir die spesifieke poste wat hulle beklee nie. Dur is byvoorbeeld 

in Parys 'n onderwyser wat vir matrieks Wiskunde gee en sy eie 

kwalifikasie in Wiskunde is st. 10. 

1.1.8 Doel met die ondersoek 

Die doel met hierdie ondersoek is om: 

* vas te stel met watter probleme die onderwyser te kampe het wat 'n 

verwydering veroorsaak tussen horn en die swart leerHng; 

* en om riglyne te stel hoe die onderwyser beter toegerus kan word ten 

opsigte van Christelike opvoedende onderwys, vakkennis, professionele 

effektiwiteit, persoonlikheidsontwikkeling, menseverhoudinge, 

kultuuraktiwiteite en buitemuurse afrigting om sodoende sy 
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onderwysverantwoordeliknede te operasionaliseer en genoemde 

verwydering teen te werk, en 

* om duidelik omlynde aanbevelings te maak ten opsigte van die 

funksionering van, en indiensopleiding by onderwysersentra vir swart 

onderwysers in die Vaaldriehoek en ook aanbevelings vir verdere 

navorsing te maak. 

1.1.9 Navorslngsmetode 

Om die probleemvraag te beantwoord en in die doel met die ondersoek te 

slaag, sal hoofsaaklik van die volgende metodes gebruik gemaak word: 

1.1.9.1 Literatuurstudie 

Hierdie navorsing word grootliks gebaseer op 'n literatuurstudie. 


Benewens primere bronne oor die Suid-Afrikaanse onderwyskrisis sal in 


'n groot mate ook van sekondere bronne soos boeke, tydskrifartikels en 


koerantberigte gebruik gemaak word. 


Tydskrifindekse wat geraadpleeg is, is die volgende: 


CIJE (Current index to journals in education), 


Education index, 


Research in education en 


British Educational Journal. 


Daar is ook van Thesaurus of ERIC descriptors gebruik gemaak om 


korrekte trefwoorde te vind. 


17 

onderwysverantwoordelikhede te operasionaliseer en genoemde 

verwydering teen te werk, en 

* om duidelik omlynde aanbevelings te maak ten opslgte van die 

funksionering van, en indiensopleiding by onderwysersentra vir swart 

onderwysers In die Vaald riehoek en ook aanbevelings vi r verdere 

navorsing te maak. 

1.1.9 Navorslngsmetode 

Om die probleemvraag te beantwoord en in die doel met die ondersoek te 

slaag, sal hoofsaaklik van die volgende metodes gebruik gemaak word: 

1.1.9.1 Literatuurstudie 

Hierdie navorsing word grootliks gebaseer op 'n literatuurstudie. 

Benewens primere bronne oor die Suid-Afrikaanse onderwyskrisis sal in 

'n groot mate ook van sekondike bronne soos boeke, tydskrifartikels en 

koerantberigte gebruik gemaak word. 

Tydskrlfindekse wat geraadpleeg Is, is die volgende: 

CIJE (Current index to journals in education), 

Education index, 

Research in education '8n 

British Educational Journal. 

Daar is ook van Thesaurus of ERIC descriptors gebruik gemaak om 

korrekte trefwoorde te vind. 

17 



Vanuit hierdie indekse is oorsese en plaaslike tydskrifartikels opgespoor, 

bestel en geraadpleeg. 

In vyf universiteitsbiblioteke is boeke gevind wat in die bibliografie 

genoem word en wat agtergrondskennis verleen het tot hierdie navorsing. 

Die biblioteke waarna verwys word, is die volgende: 

- PU vir CHO 

- RAU 

UP 

- Wits 

- UOVS en 

Transvaalse Onderwysbiblioteek te Pretoria is besoek en 

genoemde boeke is bestudeer. 

1.1.9.2 Onderhoudvoering 

* Weens die sensitiwiteit rondom onderhoudvoering en die poste wat hulle 

beklee, het die meeste amptenare versoek dat hulle nie direk in hierdie 

verhandeling aangehaal mag word nie. Daar is gebruik gemaak van 

ongestruktureerde onderhoudvoering aan die hand van etlike 

neergelegde vrae. Alle onderhoude is op klankband opgeneem. 

* Onderhoude is gevoer met drie rektore, drie vise-rektore en d.-ie 

departementshoafde by swart onderwyskolleges, verskeie assistent

direkteure, kringinspekteurs, swart skoolhoofde en swart onderwysers 

van die Departement van Onderwys en Opleiding. Onderhoude is 

gevoel' met vier onderwysersentrumhoofde en oak senior amptenare in 

die privaatsektor in Vereeniging. 
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1.1.10 Hoofstukindeling 

Hoofstuk I 	 INLEIDING 

Hoofstuk 2 	 DIE VERWYDERING TUSSEN ONDERWYSERS EN LEERLlNGE 

IN SWART ONDERWYS 

Hoofstuk 3 	 DIE ONDERWYSERSENTRUM AS INSTRUMENT VIR 

INDIENSOPLEIDING VAN SWART ONDERWYSERS 

Hoofstuk 4 	 DIE FUNKSIONERING VAN 'N ONDERWYSERSENTRUM VIR 

ONDERWYSERS VAN SWART LEERLlNGE IN DIE 

VAALDRIEHOEK 

Hoofstuk 5 	 OPSOMMING EN AANBEVELlNGS 

1 • 1. 11 Samevatting 

Dit het noodsaaklik geword dat swart onderwysers meer effektief en 

gemotiveerd moet wees in die RSA om die kind voldoende vir sy toekoms 

voor te berei. Daar is ook 'n groot behoefte aan navorsing op die gebied 

van swart onderwys, sodat onderwyskundiges kan help ontwerp aan 'n 

beter onderwysbedeling in 'n multikulturele RSA. Opvoedende onderwys 

moet daarop gerig wees om die minderwaardigheidsgevoel van die swart 

kind uit te skakel en die meerderwaardigheidsgevoel by die wit kinders 

teen te werk: sodat die totaliteit van die jeug kan help bou aan 'n nuwe 

toekoms, waarin alle skoolgaande kinders gelyke onderwysgeleenthede kan 

geniet. 

Indiensopleiding vir die onderwyser van die swart leerling is nodig, sodat 

alle leemtes in die onderwyser se onderrigmondering, wat 'n gaping 
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tussen horn en die swart leerling veroorsaak, uitgeskakel kan word. In 

die Vaaldrlehoek is daar 'n opmerklike tekort aan onderwysersentrums, 

waarheen onderwysers van swart leerlinge hulle kan wend met hulle 

professionele probleme. Die doel met hierdie navorsing is om 'n bydrae 

te lewer met die daarstelling van riglyne waarvolgens die onderwyser 

beter toegerus kan word by swart onderwysersentrums om sodoende die 

onderwyser se onderwysverantwoordelikhede in te skerp en te verhoog. 
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HOOFSTUK2 

DIE VERWYDERING TUSSEN ONDERWYSERS EN LEERlINGE IN SWART 

ONDERWYS 

2.1 INLEIDING 

In 'n ondersoek is die respondente versoek om drie hoofredes vir boikotte 

en betogings van swart leerlinge aan te dui. Uit die response is die 

volgende redes afgelei: 

TABEL 2.1: 	 BESWARE VAN SWART LEERlINGE MET HUllE 

ONDERWYSSISTEEM (Bot. 1985:31.) 

Ontevredenheid met onderwysers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49% 

Toepassing van lyfstraf ................................ '" . .. .. 1m 
Algemene ontevredenheid 9% 
Slegte skoolregulasies 8% 

Fasiliteite ontbreek 5% 
Verbitterde onverantwoordelike studente 5% 
Ontevredenheid met die skoolhoof 4% 
Onbillike skoolfondse 4% 
Ander redes 4% 
Geen 2% 

Uit die voorafgaande tabel is dit duidelik dat daar 'n verwydering tussen 

leerlinge en onderwysers in swart onderwys bestaan. Hierdie 

ontevredenheid het sy oorsprong grotendeels in die ondergekwa

lifiseerdheid van swart onderwysers. (Vergelyk tabel 2.1.) 
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Teen 1986 was ongeveer 35% blankes gegradueer met 'n professionele 

kwalifikasie teenoor 2% swartes, 4'1; kleurlinge en 25% Indiiks. (Vergelyk 

tabel 2.2.) Die voorafgaande gegewens is weer eens 'n bewys van die 

krisis in swart onderwys en waaroll1 die verwydering tussen die swart 

onderwyser en die leerling 'n werklikneid is, 'n Swart kringinspekteur 

noem die voorbeeld van een sekondike skool met 'n leerlingtal van 1 300 

en 'n personeel van 47 waar alleenlik die hoof 'n gegradueerde is en dat 

by Sekondere Skool Mgopoleng in Sasolburg daar geen personeellid is 

met 'n universiteitsgraad nie. 

"Inadequately educated black teachers are preparing poorly educated 


children from which a future generation of students will emerge and, with 


marginal improvements, this unfortunate cycle will continue." 


(Elliot, 1986:20.) 


Die RSA benodig die bedrewenheid van die totale jeug, wit en swart, as 

'n vooruitstrewende toekoms in die vooruitsig gestel word. Onderwys is 

toekomsgerig, want dit omsluit die jeug wie se potensiaal ontwikkel moet 

word vir hierdie land. Gesien in die fig hiervan is dit duidelik dat die 

swart onderwysers dringend hulp nodig het, weens die akute en aktuele 

probleme waarmee hulle daagliks in die praktyk te kampe het. Onderwys 

gaan gepaard met geloof en hoop in die toekoms en daarom moet altyd in 

gedagte gehou word dat dit 'n langtermynbelegging is (Hartshorne, 

1986: 18). 
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TABEL 2.2: Onderwyskwalifikasies van onderwysers in die RSA; 

TRANSKEI, BOPHUTHATSWANA, VENDA EN CISKEI 

UITGESLUIT (Anon,. 1986: a :35.) 
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SWART KLEURlINGE INDlimS BLANKES 

rsm~ Gegradueerd en professionele kwalifikasie 

~ M,'d,k," p,of",;o",', k.,U;;k,,;, 

Daar bestaan ongetwyfeld 'n groot behoefte aan volledige, resente en 

betroubare navorsingsbevindinge ten opsigte van probleme in die swart 

onderwys en hoe dit spoedig opgelos en verbeter kan word, en hoe beter 

opleiding, beplanning en analise gekoordineer kan word. Die 

sleutelfiguur is beslis die swart onderwyser wat die toekoms van die swart 

kind in 'n tegnologiese maatskappy gepaard met politieke ontwikkelinge 
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moet help vorm. Volgens Frankenstein (1979:vii) hang die toekoms van 

die swart leerling af van die opvoeder se inisiatief om verbeeldingryk oor 

die onderwys en -beplanning te dink en nooit stagnasie te aanvaar nie. 

"Order in education and stability in the black communities is essential 

for progress on the road of political reform and the accomplishment of 

the ideal of an equal supply of education for all population groups." 

(Pleming, 1986: 15.) 

Mopeli (1985:4) meen oak dat onderwys die kern van ontwikkeling uitmaak 

en dat geen steen onaangeroer gelaat moet word om alle moontlike 

geleenthede in die onderwys, ook vir die swart kind, te ben ut en uit te 

bou nie. 

Voordat daar met probleemoplossings en bevindinge en aanbevelings na 

yore gekom kan word, is dit ee-rs nodig om die probleme te identifiseer 

waarmee die swart onderwyser te kampe het wat 'n verwydering tussen 

hom eo die kind veroorsaak sodat opvoedende onderwys nie tot volle 

ontplooiing kan kom nie. 

2.2 REDES VIR DIE VERWYDERING TUSSEN SWART ONDERWYSERS 

EN HUL LEERLlNGE 

2.2.1 Disparitait in die RSA sa ooderwysbestedlng ao die swart 

leerlingbevolkingsontploffing 

Gilbert (1!l82:38) akseotueer die gevoel van ontevredenheid by 

belanghebbendes 001' die ontoereikende kwaliteit by swart onderwys, veral 

as die bestaaode fasiliteite bestudeer en vergelyk word met dit wat die 

blanke onderwys geniet. Die volgende probleme word in swart ooderwys 

geidentifiseer: 
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- laboratoriumfasiliteite is te min, 

daar is 'n handboektekort, 

- fisiese ruimte ontbreek by swart onderwys, 

- te min klaskamers, 

die kwaliteit van onderwys is benede peil, 

- die vakkeis nie beroepsgerig nie, en 

- dur bestaan ook nie 'n verskeidenheid vakrigtings soos 

wat die blanke kind het nie. 

'Hn Mate van ontnugtering het ook by die ouer ingetree 001' die wyse 


waarop die swart onderwysstelsel afsteek teenoor die van die blanke, 
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TABEL 2.3: 	 BEVOlKrNGSGROEI VAN DIE RSA NA RAMING (MILJOENE) 

(Syncom, 1986: 11.) 

BEVOLKINGSGROEP 1 1960 1 2 000 2 020 I 

Indiers ,794 1,106 1,345 


Kleurlinge 2,554 3,601 4,443 


Blankes 4,364 5,817 6,652 


Swartes (hoog) 15,892 34,913 55,700 


(laag) 33.719 46,125 


Viljoen (1986a:719) meen dat die swart mense teen die jaar 2020 na raming 

78% van die RSA se bevorking sal uitmaak; daarom is hulle onderwys en 

opleiding van deurslaggewende belang vir hulserf sower as vir alle ander 

men se in die RSA. 

TABEL 2.4: 	 TOTAlE SKOOLGAANOE POPULASIE (Motau, 1985:16.) 

r---- --r 	 1

Bevolkingsgroep 1965 1975 1983 

Swartes 1 951 909 3 698 921 5 3035421 


Blankes 730 347 903 062 986 2761 


Kleurlinge 435 532 640 476 769 282! 


Indiers 133 347 184 144 228 7371 


--I 
TOTAAL 	 3 251 135 5 426 603 7 287 837 

_I 

Die aantal swart leerHnge in die RSA het gegroei van 800 000 (8% van 

die swart bevolking) in 1953 tot naastenby 6,2 miljoen in 1984 (24% van 

die swart bevolking). Die swart leerlingbevolking groei jaarliks met 
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250 000 (RSA, 1986b:1). Syncom (1986: 10) gee statistiek wat daarop 

dui dat die aantal blanke leerlinge, vanaf 1984 tot 2020, 'n afwaartse 

neiging sal toon. terwyl die aantal swart kinders op skool sal verdubbel: 

TABEl 2.5: GERAAMDE SKOOLGETALLE ('000) (Syncom, 1986: 10.) 

,------ ,-
Bevolkingsgroep 1984 2000 2020 

% Gctal % Getal % Getal 

Blankes 21 988 16 930 14 931 

Asiate 26 230 25 217 23 309 

KleurUnge 28 780 25 900 23 1 022 

Swartes 20 5 547 25 8 500 23 11 500 

(gemiddeld) 

TOTAAL 7 545 10 607 13 762 

Die groeiende getal swart leerlinge vergroat die probleem van oorvol 

klasse en 'n onpraktiese leerling-onderwyserverhouding. Onderwysers 

voel dikwels ontmoedigd weens die groot klasgroepe wat hulle moet 

hanteer en die leerlinge aan die ander kant voel dat hulle nie genoegsame 

individuele aandag ontvang nie. Differensiasie en remediiiring kom ook 

nie tot volle ontplooiing nie, want die 85'!; swart onderwysers is nie 

voldoende gekwalifiseer vir die poste wat hulle beklee nie. Hoog begaafde 

swart leerlinge se potensiaal gaan grotendeels verlore en leerlinge met 

leerprobleme kan nie altyd die nodige professionele hulp ontvang nie. 

AI bogenoemde omstandighede veroorsaak 'n verwydering tussen die swart 

onderwyser en sy leerlinge, omdat opvoedende onderwys nie ten volle 

operasionaliseer nie. 

Die besteding per kapita van die staat is die mees kontensieuse geskilpunt 

wat swart onderwys betref , en ook duidelik verstaanbaar is as na tabel 

2.6 se statistiek gekyk word. 
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TABEL 2.6: 	 BESTEDING PER KAPITA DEUR DIE STAAT OP ONDERWYS 

(Rm) 

(Motau, 1985:16 en Syncom, 1986:17.) 

--, 

Bevolkingsgroepl 1975 I 1980 I 1983 I 1984 


Blankes 605 I 1 169 I 1 385 I 1 654 


Asiate 170 389 871 789 

Kleurlinge 125 234 593 559 

Swartes 39 91 192 264 
L-__________~____~______~_______L_____~ 

Nog 'n area waaroor baie bespiegel word in onderwyskringe is die 

dispariteit in leerling-onderwyserverhoudings, want dit gaan gepaard met 

oorvol klasse in swart skole waarbinne individuele aandag en remediiking 

aan die leerling bykans onmoontlik is. Leerlinge, voel verwyderd van 

hul onderwysers omdat hulle deel vorm van 'n groat klasgraep en daar 

nie aan hulle besondere leerprobleme of spesiale talente aandag gegee 

word nie. 

Tabel 2.7 verstrek gegewens aangaande leerling-onderwyserverhoudings. 

TABEL 2.7: 	 LEERLlNG-ONDERWYSERVERHOUDINGS (1984) (Syncom, 

1986: 17.) 

Bevolkingsgroepl Aantal leerl1ngel Aantal onderwysersl Verhouding 

Swartes 679 975 41 460 1:40,5 

Kleurlinge 780 000 29 358 1:26,5 

Asiate 230 500 9 124 1:25,2 

Blank 988 369 52 300 1:18,9 
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Makgabutlane (1987:7) wys op die tekort aan handboeke vir swart 

!~rlinge wat bestaan ten spyte van die feit dat omstandighede weer na 

normaal teruggekeer het en swart leerlinge weer terug is op skool na al 

die onrus en betogings van vroeg 1987. 

Dispariteit is nie al probleem in swart onderwys nie. Die swart 

onderwyser se posisie word aansienlik bemoeilik as in ag geneem word 

dat daar nog so baie ander probleme genoem kan word waarmee hulle te 

kampe het. 

2.2.2 Kommunikasiegaplngs In swart onderwys en verdeeldheid in 

onderwysliggame van die bevolkingsgroepe 

Dialoog of samesprekings het al baie waardevolle bydraes tot verbeterde 

menseverhoudings en verligting van politieke spanning gelewer 0 

Kommunikasiekanale wat oop en beskikbaar is in die wereld van die swart 

onderwys kan net tot die hele bevolking se voordeel st/oek. Die 

onderwyser in gedepriveerde skole sit egter met die probleem dat daar 

in sy stelsel heelwat kommunikasiegapings bestaan. Die klagte bestaan 

dat skoolhoofde en onderwysers moeilik genader kan word deur leerlinge 

wat probleme ervaar of klagtes het (Bot, 1985:30) 0 By baie skole is 

personeelvergaderings 'n seldsame verskynsel en wanneer dit wel 

plaasvind, word onbenullighede bespreeko Die leerlinginspraak het tot 

stilstand gekom met die eise om SRC's te erken as die leerlinge se 

verteenwoordigende liggaam, en sodoende het daar 'n gaping in die 

struktuur gekom wat kommunikasie bevorder. 

Leerlinge voel verwyderd van hulle onderwysers omdat behoorlike 

kommunikasie vanwee oorvol klasse tussen die swart onderwyser en 

leerlinge ontbreek. Leerlinge kan in die meeste gevalle nie met hulle 

probleme na hul onderwysers gaan nie, omdat daar te veel leerlinge in 

een klas is om te hanteer en dan volg baie skole ook die 

duddelsessieskoolprogram. Dubbelsessies beteken dat die 
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onderwysprogram wat vir een dag geskeduleer is, dubbeld aangebied 

word, met ander woorde 'n volgende groep leerlinge ontvang in die 

middag hulle onderrig. 

Demotivering kan teegewerk word as daar kommunikasie bestaan tussen 

die amptenare van die Departement van Onderwys en Opleiding, 

bedoelende dan tussen owerhede, assistent-direkteure, kringinspekteurs, 

skoolhoofde, departementshoofde, onderwysers en leerlinge. 

Taunyane (1986:4), hoof van die Hoerskool Sebokeng en president van 

die Transvaalde Verenigde Swart Onderwysersassosiasie, sien 

gelykwaa rdige onderwysgeleenthede as 'n berei kba re doelstelling. 

Wanneer 'n oorkoepelende onderwysdepartement daargestel word vir die 

akkommodasie van al die bevolkingsgroepe in die RSA, sal gelykwaardige 

onderwysgeleenthede verwerklik kan word, maar nie daarsonder nie. 

De Klerk (1985:46) meld dat daar in 1985 agttien onderwysdepartemente 

in die RSA was, waarvan vyf na blanke opleiding en elf na swart opleiding 

qmgesien het. Die swart onderwyser kan homself nie assosieer met die 

werk wat die blanke onderwyser doen nie, omdat hulle aan verskillende 

onderwyserverenigings en departemente behoort en hulle leerlinge 

gevolglik verskillende eksamens skryf. 

Afgesien van die feit dat onderwysers in die RSA verdeeld is wat hulle 

onderwysdepartemente en onderwysersverenigings betref, gebeur ook 

dieselfde wat onderwysersentrums betref . 

.. Another example of the gross waste of available resources is the use of 

Teacher Centres at the training colleges, where white teachers can up

grade teaching skills, but black teachers are denied access." 

(Anon., 1986a:35.) 
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2.2.3 Die posisie van die swart onderwyser en sy 

ondergekwalifiseerdheid 

Die onderwyser se ondergekwalifiseerdheid is 'n wesentlike probleem wat 

die onderwys vir swartes nadelig be"invloed (vergelyk paragraaf 1.1.7.7). 

De Klerk raam die getal swart onderwysers wat ondergekwalifiseerd is 

op meer as tagtigpersent (aangehaal deur Stuart, 1986; 11). Selfs die 

skoolbestuurslede en skoolhoofde is nie opgewasse vir hulle 

verantwoordelike taak om hul personeel met goeie menseverhoudinge en 

mensekennis te benader nie, en hulle Is ook nie opgelei om krisissituasies 

te hanteer nie (Smith, 1972;50; Van der Wait, 1984;17). Oit is nou 

algemene kriteria dat onderwysers In die RSA M+ 3 (matriek plus drle jaar 

onderwysersopleidlng) moot he om In beide primere en sekondere skole 

te kan skoolhou. Teen die einde van 1985 was 42 016 swart onderwysers 

in diens van die Oepartement Onderwys en Opleiding laer as bogenoemde 

vereistes gekwalifiseer en 30 089 was nie in besit van 'n St. 10-sertifikaat 

nle. Wat egter die meeste kommer wek, is dat die oorgrote meerderheid 

onderwysers in bevorderingsposte as skoolhoofde en departementshoofde 

in die laaste kate90rie val. In 1984 was daar 24 179 swart onderwysers 

werksaam by sekondere skole waarvan 3 524 of 14,6% geen professionele 

kwalifikasies gehad het nie en die akademiese kwalifikasies van 1 503 of 

6% was laer as matriek. Slegs 2 402 of 9,9% was gegradueerd en hulle 

was versprei by 1 167 sekondere skole (Sigatory Association, 1985;8). 

Swart leerlinge voel verwyderd van hulle onderwysers, omdat meeste van 

hulle onderwysers ondergekwalifiseerd is en hulle beleef dan hulle 

onderwysstelsel as mi nderwaa rdig. Hierdie verwydering tussen 

onderwysers en leerlinge bring ook mee dat swart leerlinge 'n lae 

selfbeeld en 'n swak toekomsverwagting besit. 

Hoe vinnlger die onderwyser in die werksveld opgelei kan word, sodat 

hy bekwaam voor sy klas kan staan en dat hy sy werk met bekwaamheid 

kan verrig as hele mens, hoe beter (Gouws, 1987). 
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"Oor die algemeen verkeer die swart onderwyser in 'n besonder moeilike 

posisie. Aan die een kant is hy in baie gevalle die natuurlike leiersfiguur 

wat veral van die ouer geslag met hulle besondere hoe waardering vir 

geleerdheid, agting en respek wegdra. DaaMeenoor word hy weer veral 

deur die jonger geslag al te dikwels gesien as 'n instrument in die hand 

van die sisteem, as 'n strooipop, as 'n medewerker in 'n stelsel van 

onderdrukking ... 

(Van der Wait, 1984:13.) 

Die amalgamasie van twee hoofkulture: SwaM cn Westers het 'n radikale 

invloed uitgeoefen op die waardesisteem van swart mense. Wanneer die 

swart oortuiging verander, hetsy as gevolg van interne of eksterne 

faktore, sal die swart jeug se onderwys oak outomaties verander of die 

potensie van verandering inhou. Tradisionele opvoeding het inisiasie van 

die opkomende geslag behels wat ingelyf moes word by seremoniiile eeuoue 

stamgebruike. Die nuwe aansig van volwassewording ontplooi in 'n 

Westerse samelewing waar individualiteit en verantwoordelikheid en nuwe 

eise van welvoeglikheid geld. Verwestering het die swartes in drie 

groepe verdeel, naamlik die elite, die werkersklas of industriele klas en 

die tradisionele klas (Luthuli, 1981: 10-11), Die posisie van die swart 

onderwyser moet 'n balans probeer handhaaf, want die swart bevolking 

is sterk gemeng. 

Die swart onderwyser het die verantwoordelikheid om 

oorgangsgemeenskappe in 'n nuwe aanpassingsperiode te ondersteun, 

maar weens sy eie onvermoe en ondergekwalifiseerdheid is die onderwyser 

nie bevoeg om die stedelike leerlinge te verstaan en te onderrig sodat 

hy in 'n verwesterde samelewing kan inskakel nie. 

Leerlinge kritiseer dikwels hulle onderwysers by swart skole. omdat hulle 

voel dat die onderwysers hulle probeer intimideer en verwerp dan die 

gesag van die onderwyser. Die skole waar swart onderwysers onderrig 

gee. is in swart woonbuurtes gelee waar daar dikwels spanning en geweld 

heers. Die alledaagse lewe in swart woonbuuMes is moeilik en dikwels 

onveilig. Bale swart onderwysers is bang vir hulle eie leerlinge. 
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Onderwysers wat ondergekwaiiflseerd Is, is ook ongemotiveerd en om 

hlerdie rede Iy opvoedende onderwys van duisende swart leerlinge skade. 

'n AssIstent-direkteur van swart onderwys in die Vaaldriehoek beskrywe 

die ongemotiveerde onderwyser as iemand wat direk na skool huIs toe gaan 

en skoolhou vir die tjek aan die einde van die maand, hy gee nie huiswerk 

nle en kom onvoorbereid skool toe. 

2.2.4 Verwerping van dissipline deur die milieugestremde kind en hul 

eise vir leerlinginspraak 

Die onderwyser van die swart leerling het ook nog 'n verdere probleem 

wat 'n gaping tussen horn en die kind veroorsaak, naamlik dat die 

gesagstruktuur in swart onderwys 'n knou toegedien is. 

In die meeste onderwysers se opleidlng bestaan daar geen module wat 

die student voorberei hoc om dissipline uit te oefen en hoe om die 

gedepriveerde leerling beter te verstaan nie, veral gesien teen die 

agtergrond van die nuwe politieke bedeling in die RSA. Die grootste 

probleem Is dat die kind glo sy onderwyser is nie bekwaam genoeg nie 

(Gouws, 1987). 

Die prefeksisteem het in 1984 - 1986 verander. Leerlinge by sekondere 

skole eis die leiding van SRC's (Student Representative Councils) omdat 

hulle leerlinginspraak verteenwoordig. Prefekte wat deur onderwysers 

verkies is word deur leerlinge verwerp (Bot. 1985:8). Die swart 

onderwyser se status is op die spel as die SRC's die leerlinge 

verteenwoordig. want die SRC's (so het baie swart leerlinge gedink) was 

in direkte kommunikasie met die Minister van Onderwys. en kon 'n invloed 

uitoefen by die aanstelling of ontslag van onderwysers. 

Kinders word vanaf 'n bale vroei! leeftyd blootgestel aan polltiek in die 

swart woonbuurtes en daagliks keer leerlinge onvervuld van die skool af 

terug huls toe weens die ongekwallflseerdheid van hul onderwysers. 
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Die onderwyser van die swart leerling het ook nog 'n verdere probleem 

wat 'n gaping tussen horn en die kind veroorsaak, naamlik dat die 

geslgstruktuur in swart onderwys 'n knou toegedien is. 

In die meeste onderwysers se opleiding bestaan daar geen module wat 

die student voorberei hoe om dissipline uit te oefen en hoe om die 

gedepriveerde leerling beter te verstaan nie, veral gesien teen die 

agtergrond van die nuwe politieke bedeJing in die RSA. Die grootste 

probleem is dat die kind glo sy onderwyser is nie bekwaam genoeg nie 
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1'lUlle leerlinginspraak verteenwoordig. Prefekte wat deur onderwysers 

verkies is word deur leerlinge verwerp (Bot, 1985:8). Die swart 

onderwyser se status Is op die spel as die SRC's die leerlinge 

verteenwoordig, want die SRC's (so het baie swart leerlinge gedink) was 

in direkte kommunikasie met die Minister van Onderwys, en kon 'n invloed 
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terug huis toe weens die ongekwatifiseerdheid van hut onderwysers. 
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Hierdie toestand skep 'n gunstige klimaat vir opstand by die leerlinge. 


Widlake en Ben (1973: 13) was veertien jaar gelede al bekommerd dat swart 


kinders naderhand bloedvergieting en geweld as deel van hulle alledaagse 


bestaan sal sien wat ongelukkig in 'n groot mate bewaarheid is. 


"Vir die buitestaander is dit nle altyd maklik om horn in te dink onder 


watter wolk van intimidasie en vrees die swartes en sekerlik ook die 


onderwyser, moet lewe nie." 


(Van der Wait, 1985: 13.) 


2.2.5 Vroee skoolverlaters en skoolplig 

Die navorsingsafdeling vir Onderwysbeplanning aan die UOVS het in 1984 

bevind dat 129 661 swartes die skool verlaat het sonder om sub A te slaag 

en is dus ongeletterd. In dieselfde jaar het halfgeletterdes en 

ongeletterdes die skool verlaat tunen sub A en standerd twee. In totaal 

het 339 603 swartes die skool geletterd verlaat tussen standerd drie en 

matriek (Sigatory Association, 1985:8). Hierdie aanklag is ernstig gerig 

tot alle onderwysers en opvoeders van swart leerlinge. 

"The drop-out rate is alarming by any criterion. For every 100 students 

entering grade one, less than 50 survive beyond standard five and only 

10 reach standard ten. Of the ten who write matric, barely over one 

obtains a matriculation exemption certificate, four get a senior certificate 

and five fail." 

(laurence, 1986:3.) 

Boyce (1984:39) noem syfers wat onrusbarend is, naamlik dat in 1980 48% 

van die totale swart bevolking geen formele skoolonderrig ontvang het 

nie, 38% het standerd vyf bereik, 13% het hulle in standerd ses tot 

matriek bevind en minder as 1% het diplomas of grade ontvang. In 1981 

het 336 000 ongeletterdes van hul skole gewyk en geen statistiek bestaan 

in verband met die aantal kinders wat nooit eers skool toe gegaan het 
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nie. Die feit dat ongeletterdes en halfgeletterdes die swart skole teen 

'n groot tempo verlaat, is 'n ernstige aanklag teen alle onderwysers van 

,wart leerlinge en is ook duidelik 'n bewys van die verwydel'ing wat daar 

tussen onderwyser en leerling bestaan. Daar is weinig motivering wat 

van die onderwyser uitgaan, omdat baie swart ondergekwalifiseerde 

onderwysers self ongemotiveerd in die onderwysprofessie staan. 

In 1980 was daar 9 767 leerlinge van 22 jaar en ouer nog op skool en dit 

ondermyn die onderwyser se dissipline en kon 'n bydrae gelewer het tot 

skoolboikotte in swart gemeenskappe (Van Niekerk, 1983: 72), Indien 

i(!llland wat te oud vir die sekondere skool is skoolopleiding verlang, is 

die gewenste uitweg dan om by 'n volwasse indiensopleidingsinstansie aan 

te sluit. Van Niekerk (1983:56) noem dat in 1979 daar nog 4 000 leerlinge 

met 'n ouderdom van 24 jaar ingeskryf was in swart skole en hiervan 

was 139 bowendien nog in die primere skool. Enige regdenkende sal 

saamstem dat dit 'n ongehoorde situasie is wat die taak van die swart 

onderwyser net nog verder bemoeilik. 

Weliswaar is die ontwikkelingstadium nog nie bereik dOlt skoolplig vir die 

swartes ingeste! kon word nie. Volgens 'n assistent-direkteur van swart 

onderwys is daar in 1982 in die Vaaldriehoek by Parys en in Sharpeville 

met skoolplig begin, maar tot op die huidige stadium is nog geen wetlike 

stappe geneem teen ouers wie se kinders die skoo! geboikot het nie. 

Van der Wait (1985: 15) konstateer dOlt die vooruitsigte van skoolverlaters 

vir die arbeidsmark baie beperk is, daarbenewens is hierdie persone ook 

te jon k om goeie diens te lewer, 

2.2.6 Nie skoolgereedheid en taalagterstand 

Die onderwyser van die swart skolier staar nog die probleem van 'n 

taalagterstand in die gesig. Die gedepriveerde leerling leer nie behoorlik 

lees en praat in die eie moedertaal nie en kan daarom ook nie sukses 

behaal met die aanleer van Engels nie. Milieugestremde kinders word 

35 

nie. Die feit dat ongeletterdes en halfgeletterdes die swart skole teen 

'n groot tempo verlaat, is 'n ernstige aanklag teen alle onderwysers van 

swart leerlinge en is ook duidelik 'n bewys van die verwydel'ing wat daar 

tussen onderwyser en leerling bestaan. Daar is weinig motivering wat 

van die onderwyser uitgaan, omdat bale swart ondergekwalifiseerde 

onderwysers self ongemotiveerd in die onderwysprofessie staan. 

In 1980 was daar 9 767 leerlinge van 22 jaar en ouer nog op skool en dit 

ondermyn die onderwyser se dissipline en kon 'n bydrae gelewer het tot 

skoolboi kotte in swart gemeenskappe (Van Niekerk, 1983: 72) . Indien 

iemand wat te oud vir die sekondere skool is skoolopleiding verlang, is 

die gewenste uitweg dan om by 'n volwasse indiensopleidingsinstansie aan 

te sluit. Van Niekerk (1983:56) noem dat in 1979 daar nog 4 000 leerlinge 

met 'n ouderdom van 24 jaar ingeskryf was in swart skole en hiervan 

was 139 bowendien nog in die primere skool. Enige regdenkende sal 
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te jonk om goeie diens te lewer. 
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nie blootgestel aan opvoedkundige leesmateriaal in die voorskoolse stadium 

nie, juis vanweii hul swak sosio-ekonomiese omstandighede (Staude, 

1985: 12). 

"Taal is die belangrikste medium waarmee kultuur oorgedra, behou en 

uitgebou kan word. Die intelligente swart kind kan nie weens 'n 

taalagterstand en die invloed van vreemde Westerse kultuurgoedere en 

idiome tot optimale intelligensieaktualisering kom nie." 

(Heyns, 1983:11.) 

Whipple (1969: 239) ontleed die taalagterstand by swart leerlinge teen die 

agtergrond van hulle gedepriveerdheid. Hy reken dat swart leerlinge 

meestal defekte luistervermoe besit, min onderwerpe onder mekaar 

bespreek en in gebreke bly om 'n sin te konstrueer. Druipelinge kan 

dalk beter presteer as hulle eksamenvrae reg vertolk en die vermoe besit 

om die antwoorde met beter taalversorging af te rond. 

Die swart onderwyser kan nie die res van die vakke suksesvol aanbied 

alvorens die leerling nie op standaard is met sy twee hooftale nie. 

Die onderwyser van milieugestremde leerlinge het te kampe met die 

knellende probleem van ontoereikende en gebrekkige skoolgereedheid van 

die kinders as gevolg van sosiale, kulturele en milieugedepriveerdheid 

in terme van die vereistes wat 'n Westerse tegnologies-geOrienteerde 

onderwysstelsel stel (Van Niekerk, 1983:98). Onderwysers van sub A 

en B ondervind 'n hoe druippersentasie as gevolg van swart kinders wat 

nie opgewasse is vir formele primere skoolonderrig nie, omdat hulle 

aanvanklik nie skoolryp was nie. Daar bestaan die gevaar dat druipelinge 

se hele akademiese toekoms geruineer kan word omdat hulle met 'n 

mislukte poging begin (Anon., 1987:2). 

Deurdat van die swart leerlinge in hul aanvangsjaar nie skoolryp, en dus 

nie opgewasse vir formele primere skoolonderrig is nie, word die 

onderwyser dikwels blameer vir die kind se mislukking. Die druipeling 

wat dan sy jaar moet herhaal, staan negatief en verwyderd teenoor sy 
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bespreek en in gebreke bly om 'n sin te konstrueer. Druipelinge kan 

dalk beter presteer as hulle eksamenvrae reg vertolk en die vermoe besit 

om die antwoorde met beter taalversorging af te rond. 

Die swart onderwyser kan nie die res van die vakke suksesvol aanbied 

alvorens die leerling nie op standaard is met sy twee hooftale nie. 

Die onderwyser van milieugestremde leerlinge het te kampe met die 

knellende probleem van ontoereikende en gebrekkige skoolgereedheid van 

die kinders as gevolg van sosiale, kulturele en milieugedepriveerdheid 
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en B ondervind 'n hoe druippersentasie as gevolg van swart kinders wat 
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aanvanklik nie skoolryp was nie. Daar bestaan die gevaar dat dr'Jipelinge 

se hele akademiese toekoms geruineer kan word omdat hulle met 'n 
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Deurdat van die swart leerlinge in hul aanvangsjaar nie skoolryp, en dus 

nie opgewasse vi r formele primere skoolonderrig is nie, word die 

onderwyser dikwels blameer vir die kind se mislukking. Die druipeling 

wat dan sy jaar moet herhaal, staan negatief en verwyderd teenoor sy 
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onderwyser en behaal weer eens nie sukses vanwee sy wantroue en swak 

selfbeeld nie. 

2.2.7 'n Toekomsverwagting en lae selfbeetd van swart leerlinge 

Ouers van gedepriveerde kinders ontwikkel nie rasionele en geordende 

lewenspatrone by hulle kinders nie. Hul lewens word gestuur deur die 

gelukselement van 'n toevallig beskikbare nuwe betrekking en noukeurige 

toekomsbeplanning ontbreek. Indien toekomsplanne wet bestaan, is dit 

wankelrig en word maklik laer 01' die prioriteitslys geskuif. 

Die feit dat swart ouers meestal nie idealisties is nie, veroorsaak dat 

leerlinge ook nie aspirasies het waarmee hulle kan identifiseer nie 

(Ginsburg. 1972;60). 

Werkloosheid demotiveer die milieugestremde aansienlik wat gewoonlik 

uitkristalliseer in onrus en vatbaarheid vir negatiewe Idiologlee (Bot, 

1985:4). 'n Swan skoolhoof stel dit duldelik dat bale betrekklngs geslote 

vir die swartman Is en daarom belemmerend inwerk 01' die leerling se 

toekomsverwagting. Aptekers kan byvoorbeeld in Sebokeng vergeefs 

probeer om 'n eie selfstandige sakeonderneming te inisieer en moet 

noodgedwonge aan 'n hospitaal verbonde wees. 

Die dilemma van die swart onderwyser bestaan in die feit dat die leerling 

bewus is van die plafon bokant sy toekomsverwagting. 

nAs iemand uiteindelik matriek behaal en hy kry nie dadelik 'n werk of 

'n werk wat hy meen by horn pas nie en hy vergelyk bowendien sy 

inkomste met die van ander wat veel minder opleiding as hy gehad het, 

kan 'n mens die frustrasie en soms ergernis begryp. n 

(Van der Wait, 1985:11.) 
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(Van der Wait, 1985: 11.) 
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Die volgende model (2.1) is baie insiggewend en dl.lidelik ten opsigte van 

determinante wat bydra tot die swart leerling se lae selfbeeld. 

FIGUUR 2.1: 	 SOSIALE DETERMINANTE VIR DIE SWART KIND SE 

SELFBEELD (Banks, 1972:8.) 
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Die meeste swart onderwysers voel nle opgewasse om hierdie lae selfbeel<.l 

van leerlinge te probeer ophef nie, omdat onderwysersopleiding hl.llle nle 

voorberei nle en die nodige lewenservaring en mensekennis ontbreek om 

die gedepriveerde leerling te onderskraag. 
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2.2.8 Matriekuitslae en drulppersentasies 

Elliot (1986: 20) beklemtoon die afname in die getal leerlinge wat univer

siteitstoelating verkry het aangesien dilar 'n opmerklike daling die 

afgelope tien jaar te bespeur is. Hierdie daling impliseer 'n afname van 

33'1. tot minder as 10'1> leerringe wat universiteitstoelating verwerf het 

syfers wat nie gei'gnoreer kan word nie. 

FIGUUR 2.2: 	 MATRIEKUITSLAE EN UNIVERSITEITSTOELATlNG VIR 

1986 (Pleming, 1987:11.) 
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onderskeie bevolkingsgroepe skryf almal verskillende eindeksamens, 

alhoewel die kernsillabusse en moderering dieselfde is. 

"Black candidates write the Department of Education and Training's 

Senior Certificate eKamination, coloured candidates write the exams of the 

Department of Education and Culture, Indians write the exams from the 

Department of Education and Culture, House of Delegates. White pupils 

write eKaminations set by the provincial education departments." 

(Pleming, 1987:11,) 

Pleming (1987: 11) se statistiek in figuur 2.2 wat die afname in universi 

teitstoelating by swart skoliere beklemtoon, kan ook die gevolg van on

dergekwalifiseerdheid van meer as 80% van swart onderwysers wees, 

Tabel 2.8 toon die verwagte swart kompeterende prestasie vir die toekoms 

van die RSA aan (Raine, (1987:10.) 

TABEL 2.8: 	 VERWAGTE GETAL MATRIKULANTE IN DIE RSA (Raine, 

1987: 10.) 

,---,-----,----

Jaar Blank Swart K1eurlinge Asiate I Totaal 

1985 56 264 37 130 8 306 9 894 111 594 

1990 62 954 71 937 11 948 12 906 159 745 

1995 52 422 123 835 15 001 12 825 204 0&3 

2000 54 520 186 922 19 392 14 439 275 273 
L 

Swak matriekuitslae en verminderde universiteitstoelatingskandidate 

veroorsaak 'n verwydering tussen swart onderwysers en hulle leerlinge. 

Veral in sekondere skole beleef swart skoliere hulle skoolopleiding as 

minderwaardig, omdat daar nie voldoende gekwalifiseerde onderwysers is 

om hulle effektief te onderrig nie. By een sekondere skool in die 

Vaaldriehoek is die hoof die enigste gegradueerde persoon in 'n personeel 

wat uit vyftig onderwysers bestaan. 
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2.2.9 Gedepriveerdheid as onderwysprobleem in swart skole 

Gedepriveerde leerHnge vorder gewoontik nie akademies na wen se op skool 

nie. Oorvol huise be roof swart kinders van privaatheid waar hulle 

ongestoord kan huiswerk doen en studeer. 

Gedepriveerdheid in swart skote bemoeilik die taak van die onderwyser 

aangesien hierdie leerlinge akademiese vert raging openbaar, 

dissiplineprobleme veroorsaak, meestal skoolversuimers is, kortstondige 

konsentrasievermoe besit en op 'n vroee ouderdom die skool verlaat. 

Ornstein en Vairo (1969: 199) meen dat gedepriveerde leerlinge baie op 

die teenwoordige aangewese is en nie toekomsgerig is nie, hulle word 

be'indruk deur fisieke krag, hulle is onseker van hulself en besit 'n lae 

selfbeeld wat gepaard gaan met ongemotiveerdheid. Die onderwyser se 

taak word verder bemoeilik deurdat die meeste gedepriveerde leerlinge 

aan wanvoeding Iy en higienies verwaarloos is, 

Chazan en Williams, (1918:1) beklemtoon ook die sensitiewe posisie van 

milieugestremde kinders omdat hulle vormingsjare weinig emosionele 

stabiliteit of kulturele stimulasie bevat en die nagevolge van hulle 

gedepriveerdheid kan op verskillende vlakke van hul lewenswerklikheid 

waargeneem word, Selfs die eerstejaarstudent by die swart 

onderwyskollege is in sommige gevalle gedepriveerd, omdat sy 

verwysingsraamwerk mank gaan om horn voor te berei vir 'n studietydperk 

aan 'n professionele inrigting, Dit is om hierdie rede dat swart 

onderwyskolleges afrondingskursusse en kultuuraktiwiteite aanbied om 

studente se verwysingsraamwerke te versterk en gedepriveerdheid te 

verminder (Gouws, 1981). 

Birch en Gussow, (1910:16) teken 'n gedepriveerdheidsirkel wat uitvalle 

op skool insluit wat dan oorskakel na oneffektiwiteit en selfs traak-my

nie-agtigheid en gewoonlik gepaard gaan met wanvoeding wat in 

werkloosheid eindig, 
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FIGUUR 2.3: 	 DIE GEDEPRIVEERDHEIDSIRKEL (Birch en Gussow, 

1970:16.) 
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TOENEMENDE MOONTLlKHEID VAN MISLUKKING OP SKOOL 

Die onderwyser van die gedepriveerde leerling sal goed opgelei moet wees 

om al bogenoemde probleme te oorbrug, sodat hierdie volwassewordende 

oak sy bydrae sal kan lewer om die RSA te bou. Die onderwyser van 

milieugestremdes sal geduld en beg rip aan die dag moet le en sal uiterste 

pogings moet aanwend om die leerling se verwysingsraamwerk te verstewig 

en denkpatrone te ontwikkel, om leerlinge se selfbeeld te versterk en 

hulle 'n toekomsperspektief te help daarstel. 

2.2.10 Ouers 	se onbetrokkenheid 

Die laaste maar nie die minste nie. is die belangrike probleem van swart 

leerlinge se oueronbetrokkenheid waarmee die onderwyser te doen het. 

Hierdie probleem het ontaard in 'n maatskaplike probleem waar die ouer 

totaal geisoleerd staan. ten opsigte van die skool waarin sy kind is. 

Die ouer is nie ingeskakel by die skoolsituasie nie en weens 
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werkomstandighede is dit ook nie vir die ouer moontlik om kommunikasie 

met die skool te behou nie. Baie min werkgewers sal verstaan as die 

huishulp die Saterdag afvra omdat hul kind 'n basaar in Sebokeng het 

(Gouws, 1987). 

"No matter how much you do inside the school, you can make virtually 


no Impact at all without the informed support of the home. The family, 


peer group, IInd neighbourhood, whether you like it or not, are the true 


and influential educators." 


(MaJoribanks. 1979: 16.) 


2.3 SPESIFIEKE BEHOEFTES EN PROBLEME IN DIE VAALDRIEHOEK WAT 

'N VERWYDERING TUSSEN DIE DNDERWYSER EN LEERLINGE IN SWART 

ONDERWYS VERDDRSAAK 

Die meeste probleme wat reeds genoem is onder die vorlge twee hoofpunte 

kom ook in die Vaaldriehoek voor. Daar is ook 'n paar eiesoortige 

probleme wat hier genoem kan word weens die beroepsaanvraag in die 

Vaaldriehoek wat tegnologiese eise stel. 

Die totale inwonertal in die Vaaldriehoek is 479 547 waarvan 318 295 swart 

is. Die swart leerlingtill word geraam op 90000 (Van der Wait, 1985:7). 

Die honderd skole vir swartes in die Vaaldriehoek is onvoldoende om in 

die aanvraag te voorslen. Die onderwysersentrum Is eers in die begin 

van 1987 begin om al hierdie swart onderwysers met hulle professionele 

probleme te help. 

Die Onderwyserskollege Sebokeng het in 1982 eers as volwaardige 

onderwyskollege begin funksioneer. Op die oomblik is die studentetal 

787, terwyl die koltege maar net 720 studente kan hanteer. 

In 1985 is daar 'n interessante opname in die Vaaldriehoek in Sebokeng 

gemaak. Minder as tien persent van daardie jaar se finalejaarstudente 

43 

werkomstandighede is dit ook nie vir die ouer moontlik om kommunlkasle 

met die skool te behou nie. Saie min werkgewers sal verstaan as die 

hulshulp die Saterdag afvra omdat hul kind 'n basaar in Sebokeng het 

(Gouws, 1987). 

"No matter how much you do inside the school, you can make virtually 

no Impact at all without the informed support of the home. The family, 

peer group, and neighbourhood, whether you like it or not, are the true 

and influential educators." 

(Majorlbanks. 1979: 16.) 

2.3 SPESIFIEKE BEHOEFTES EN PROBLEME IN DIE VAALDRIEHOEK WAT 

'N VERWYDERING TUSSEN DIE ONDERWYSER EN LEERLINGE IN SWART 

ONDERWYS VEROORSAAK 

Die meeste probleme wat reeds genoem Is onder die vorige twee hoofpunte 

kom ook in die Vaaldriehoek voor. Daar is ook 'n paar eiesoortige 

probleme wat hler genoem kan word weens die beroepsaanvraag In die 

Vaaldriehoek wet tegnologiese eise stel. 

Die totale Inwonertal In die Vaaldriehoek is 479 547 waarvan 318 295 swart 

is. Die swart leerlingtal word geraam op 90 000 (Van der Wait, 1985: 7). 

Die honderd skole vir swartes in die Vaaldrlehoek Is onvoldoende om In 

die aanvraag te voorslen. Die onderwysersentrum is eers in die begin 

van 1987 begin om al hierdie swart onderwysers met hulle professionele 

probleme te help. 

Die Onderwyserskollege Sebokeng het in 1982 eers as volwaardige 

onderwyskollege begin funksioneer. Op die oomblik is die studentetal 

787, terwyl die kollege maar net 720 studente kan hanteer. 

In 1985 Is daar 'n interessante opname in die Vaaldriehoek in Sebokeng 

gemaak. Minder as tien persent van daardle jaar se finalejaarstudente 

43 



van die Onderwyskollege Sebokeng het poste in Sebokeng aanvaar. Die 

res van die kandidate word deur Soweto gewerf en as gekwalifiseerde 

onderwysers kry studente vinnig bevorderingsposte. Die 

studenteraadsvoorsitter van 1985 van die Onderwyskollege Sebokeng, 

mnr. Clayton Mohapi, was weliswaar met 'n opleiding van een jaar, hoof 

van 'n klein laerskool gewees. Nadat hy sy opleiding op die derde vlak 

voltooi het, het hy 'n hoofpos in Sasolburg gekry. Mnr. Mohapi is nou 

'n hoofpos by 'n komprehensiewe skool op posvlak vyf aangebied (Gouws, 

1987). Sebokeng behou dus nie die onderwysstudente wat by die 

plaaslike onderwyskollege hul studies voltooi nie. 

Volgens 'n swart kringinspekteur in die Vaaldriehoek, ry sowat 

tweehonderd swart kinders elke Saterdag van Sebokeng na Johannesburg 

om van nege tot twaalf ekstra klasse in Wiskunde en Engels by te woon. 

Die koste daaraan verbonde is twintig rand per maand en die vervoer 

kos hulle ongeveer tien rand per Saterdag. Indien daar by hulle skole 

opgeleide onderwysers was wat hierdie twee vakke effektief kon aanbied, 

sou hierdie tweehonderd leerlinge nie al die moeite hoef te doen nie. 

Die onderwysers in hierdie vakke by hulle skole het dus die leerlinge 

se vertroue verloor, omdat h uUe nie aan die gevraagde vereistes vir 

spesifieke vakonderrig kan voldoen nie. 

Die politieke onrus het ook die onderwyser se posisie aansienlik bemoeilik 

en het sy dissipline ondermyn. By een skool in Sharpeville is daar sedert 

1980 ses onderskeie skoolhoofde opeenvolgend aangestel. 

Die onderwyser was meegesleur in die sterk politieke stroom wat in die 

Vaaldriehoek in September 1984 tot uitbarsting gekom het toe 120 000 

studente klasse geboikot het in reaksie op die verhoogde huishuur 

(Meerkotter, 1986: 1). Die swart leerling en student het in opstand teen 

sy huidige skoolsituasie gekom en begin vra na 'n alternatiewe onderwys. 

Suid-Sotho's is oorheersend verteenwoordig in die Vaaldriehoek, maar 

daar is ook heelwat Zoeloes, Xhosas, Tswanas en Noord-Sotho·s. 

44 

van die Onderwyskollege Sebokeng het poste in Sebokeng aanvaar. Die 

res van die kandidate word deur Soweto gewerf en as gekwalifiseerde 

onderwysers kry studente vinnig bevorderingsposte. Die 

studenteraadsvoorsitter van 1985 van die Onderwyskollege Sebokeng, 

mnr. Clayton Mohapi, was weliswaar met 'n opleiding van een jaar, hoof 

van 'n klein laerskool gewees. Nadat hy sy opleiding op die derde vlak 

voltooi het, het hy 'n hoofpos in Sasolburg gekry. Mnr. Mohapi is nou 

'n hoofpos by 'n komprehensiewe skool op posvlak vyf aangebied (Gouws, 

1987). Sebokeng behou dus nie die onderwysstudente wat by die 

plaaslike onderwyskollege hul studies voltooi nie. 

Volgens 'n swart kringinspekteur in die Vaaldriehoek, ry sowat 

tweehonderd swart kinders elke Saterdag van Sebokeng na Johannesburg 

om van nege tot twaalf ekstra klasse in Wiskunde en Engels by te woon. 

Die koste daaraan verbonde is twintig rand per maand en die vervoer 

kos hulle ongeveer tien rand per Saterdag. Indien daar by hulle skole 

opgeleide onderwysers was wat hierdie twee vakke effektief kon aanbied, 

sou hierdie tweehonderd leerlinge nie al die moeite hoef te doen nie. 

Die onderwysers in hierdie vakke by hulle skole het dus die leerlinge 

se vertroue verloor, omdat hulle nie aan die gevraagde vereistes vir 

spesifieke vakonderrig kan voldoen nie. 

Die politieke onrus het ook die onderwyser se posisie aansienlik bemoeilik 

en het sy dissipline ondermyn. By een skool in Sharpeville is daar sedert 

1980 ses onderskeie skoolhoofde opeenvolgend aangestel. 

Die onderwyser was meegesleur in die sterk politieke stroom wat in die 

Vaaldriehoek in September 1984 tot uitbarsting gekom het toe 120 000 

studente klasse geboikot het in reaksie op die verhoogde huishuur 

(Meerkotter, 1986: 1). Die swart leerling en student het in opstand teen 

sy huidige skoolsituasie gekom en begin vra na 'n alternatiewe onderwys. 

Suid-Sotho's is oorheersend verteenwoordig in die Vaaldriehoek, maar 

daar is ook heelwat Zoeloes, Xhosas, Tswanas en Noord-Sotho's. 

44 



"Oeur die proses van verstedeliking verslap hierdie etniese bewustheid 

en verband versnel. Onder die jonger geslag bestaan soms 'n heftige 

weersin teenoor die tuislande en enige assosiasie daarmee." 

(Van der Wait, 1985:7.) 

In Skoolhoof in die Vaaldriehoek het voorgestel dat die onderwysers die 

huidige ge51ag kinders op skool deeglik moet bestudeer, en kennis moet 

heem wat hulle graag wil he en waarvan hulle nie hou nle; hiervolgens 

kan dan die mees positiewe aspekte vir die onderwys ontgin word. 

Van der Wait (1985:20) noem die ontstellende feit dat daar in die 

Vaaldriehoek nie 'n enkele skool op primere vlak is wat met elektrislteit 

voorsien is nie. Oaar is baie ander voorbeelde wat in hierdie navorsing 

genoem kan word om die dispariteit in onderwys in die Vaaldriehoek te 

bewys, maar daar word volstaan met bogenoemde gegewe. 

By swart skole bestaan daar weinig gevalle waar persoonlike leers vir 

individuele leerlinge gehou word; gevolglik kan geen persoonlike 

aandagverlening plaasvind as probleme sou ontstaan nie. Opvoedkundige 

leiding vit' swart leerlinge operasiollaliseer in baie gevalle nie effektief 

nie. Van der Wait (1985: 16) kom by die kern van die he le 

kommunikasieprobleem uit: 

"Waar gebrekkige kommunikasie (of selfs die totale afwesigheid daarvan) 

keer op keer na yore tree as die onderliggende faktor agter die onluste 

in die Vaaldriehoek, is dit ongelukkig ook die geval in die onderwys, sy 

dit in 'n geringer mate." 

Visser (1986:21) beklemtoon die feit dat daar feitlik geen swartes in die 

RSA se groot orkeste speel nie. Musiek ontbreek as eksamenvak in die 

sekondere skool vir standerd nege en matriek. Oaar is dus 'n groot 

tekortkoming in die yak Musiek. Leerlinge ondervind baiekeer dat daar 

geen kultuuraktiwiteite deur onderwysers van swart skole in die 

Vaaldriehoek geinisieer word nie. Oebatte, redenaarskompetisies, 
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ge"isoleerde gevalle plaas. Smith (1972:46) voel dat swart leerlinge 'n 

selfrespek moet opbou met 'n waardering vir die ele kultuurerfenls. Die 

swart leeding moet weet waar hulle vandaan kom en wie hulle is. 

Smiddags is die swart kind verveeld en bring sy vrye tyd op 'n passiewe 

of negatiewe wyse deur (Van der WaIt, 1984:20). 

'n Swart skoolhoof in Vanderbijlpark se hy wonder hoeveel swart kinders 

in die Vaaldriehoek kan swem, want geen skool in die Vaaldriehoek het 

sulke fasiliteite nie. Tennis en krieket is net so onbekend en by 

uitsondering is daar swart kinders wat hierdie sportsoorte kan beoefen. 

Daar bestaan weinig of geen geleentheid vir die swart leerling om aan 

georganiseerde buitemuurse bedrywighede deel te neem nle. Hierdie 

aktiwiteite is baie belangrik vir die persoonlikheidsontwikkeling van die 

kind. Bophelong het byvoorbeeld volgens Van der WaIt (1985:25) nie 

eens 'n hoerskool nie. 

'n Baie groot geTdentifiseerde probleem in die Vaaldriehoek is die feit 

dat die swart sekondere skole matrikulante produseer wat nie voldoen aan 

die beroepsvereistes wat die fabriek en industrie stel nie. Die kurrikulum 

van die sekondere skool bevat bykans geen kennisvolume wat die 

privaatsektor in die Vaaldriehoek verlang nle. Die kennls waarmee die 

swart matrikulant die hoerskool verlaat, is nie relevant vir die 

hedendaagse beroepswereld nie; gevolglik gebeur dit dikwels dat 

matrikulante werkloos is en/of afgekeur word vir indiensopleiding by 

reusestaalondernemings in die Vaaldriehoek. 

Die oorgrote meerderheld swart onderwysers in die Vaaldriehoek kan 

hierdie leerlinge nie voldoende voorberei en van beroepsvoorligting 

voorsien nie. Hulle is ondergekwalifiseerd en benodig professionele hulp 

om hulle effektiwiteit te verhoog en om opvoedende onderwys in die 

Vaaldriehoek te maksimaliseer. Hierdie situasie is grotendeels 

verantwoordelik vir die verdere verwydering tussen onderwyser en 

leerling in swart onderwys. 
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2.4 SAMEVATTlNG 

Daar beshan 'n kommerwekkende verwydering tussen onderwysers en 

leerlinge in swart onderwys. Die krisis in swart onderwys word 

hoofsaaklik geaksentueer deur die ondergekwalifiseerdheid (kyk paragraaf 

1,1.7.7) van meer as tagtig persent van praktiserende swart 

onderwysers. Die swart leerlingbevolkingsontploffing vermeerder die 

probleme waarmee die onderwyser te kampe het, want dit gee aanleiding 

tot oorvol klasse en 'n onreallstlese leerling-onderwyserverhouding. Die 

verwyderlng tussen die onderwyscr en swart leerling vergroot hierdeur, 

omdat die onderwyser nie individuele aandag kan verleen nie en nie 

professloneel en effektief kan onderrig gee nie. 

Behoorlike effektiewe kommunikasle tussen onderwysers en leerlinge 

ontbreek In die meeste klaskamersituasies in swart onderwys, omdat daar 

gewoonlik lOOS hierbo genoem, te veel leerlinge in een klas is om te 

hanteer. Dikwels verwerp leerlinge ook die onderwyser se toepassing 

van dissipline, omdat die tradisionele hoe waardering viI' geleerdheid 

verander het in 'n gevoel van wantroue teenoor die swart onderwyser 

wat in diens staan van 'n stelsel van onderdrukking. 

Die verwydering tussen leerlinge en hulle onderwysers word geaksentueer 

deur die kommerwekkende getalle ongeletterde en halfgeletterde leerlinge 

wat die swart skole verlaat. Werkloosheid staar hierdie swart kinders 

In die gesig, omdat hulle te jonk en onervare is om goeie diens te lewer. 

Die ontwikkelingstadium is ook nog nie bereik dat skoolplig vir swartes 

ingestel kan word nie. Weinig motivering gaan van die swart 

onderwyserskorps uit om al hulle leerlinge op skool te behou, omdat baie 

onderwysers ondergekwalifiseerd is vir die poste wat hulle beklee en dus 

self ongemotiveerd is. 

Wat onderwyser en leerlinge ook verder van mekaar distansieer, is die 

knellende probleem van ontoerelkende en gebrekkige skoolgereedheid by 

baie swart leerlinge. Deurdat leerlinge in hul aanvangsjaar nle opgewasse 

was vir formele primere skoolonderrig nle, moet sulke leerlinge die jaar 
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herhaal. Onderwysers word dikwels blameer vir leerlinge se mislukkings, 

en baie swart druipelinge staan negatief en verwyderd teenoor 

onderwysers. Deurdat milieugestremde (kyk paragraaf 1.1. 7 .6) kinders 

nie blootgestel word aan opvoedkundige leesmateriaal in hulle kleuterjare 

nle, beleef die meeste swart leerlinge 'n nypende taalagterstand sodat 

hulle nie tot optimale intelligensieaktualiserlng kan kom nie. 

Oueronbetrokkenheid by leerlinge se skolastiese vordering vererger 

bogenoemde milieugestremde leeding se posisie. 

'n Determinant wat bydra tot die verwydering tussen onderwysers en 

leerlinge in swart onderwys is die lae selfbeeld wat leerlinge handhaaf 

en die swak toekomsverwagting wat hulle koester. Meer as tagtig persent 

swart onderwysers is nie opgewasse om hulle 

onderwysverantwoordelikhede suksesvol te operasionaliseer nie en 

kundigheid ontbreek om gedepriveerde leerlinge met hulle tekortkominge 

te onderskraag. 

Swak matriekuitslae en 'n vermindering in getalle swart leerlinge wat 

universiteitstoelating verkry, vererger die verwydering tussen leerlinge 

en onderwysers, veral op sekondere skole. Leerlinge beleef hulle 

onderwysstelsel as minderwaardig omdat gekwalifiseerde onderwysers yl 

gesaai is om swart leerlinge effektief vir hulle toekoms voor te berei. 

Bogenoemde probleme kom ook in die Vaaldriehoek voor wat die 

verwyderlng tussen onderwysers en leerlinge by swart skole 'n 

lewenswerklikheld maak. Verdere besondere probleme wat in hierdie 

streek geidentifiseer is tussen onderwyser en leerling is opvoedkundige 

leiding wat nle ten volle realiseer nie, kUltuurontwikkeling verdien nie 

die nodige aandag nle en beroepsvoorligting is meestal gebrekkig. 

Liggaamlike opvoeding en sportafrigting vind nie bevredigend plaas In 

die Vaaldriehoek nle en daar is ook 'n groot behoefte aan gekwalifiseerde 

onderwysers. 

Die huidige onkontroleerbare bevolklngsaanwas, die kapitalistlese stelsel 

en die kennisontploffing Is in 'n mindere of meerdere mate die 

hoofprobleem in die swart skoolsituasie. Die probleem is gesitueerd in 
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die verwydering wat daar bestaan tussen onderwyser en swart leerlinge 

wat veroorsaak dat opvoedende onderwys nie effektief plaasvind nie. 
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HOOFSTUK3 

DIE ONDERWYSERSENTRUM AS INSTRUMENT VIR INDIENSOPLEIDING 

VAN SWART ONDERWYSERS 

3.1 INLEIDING 

Die RSA, soos die hele wereld, verkeer in 'n dinamiese tydsgewrig in 

die geskiedenis van die mensdom en die volle potensiaal van die 

kennisrewolusle moet ontgin word, om ineen te skakel met die tegnologiese 

ontwikkeling wat weer op sy beurt aangevuur word deur verbeterde 

onderwysmetodes (Powell, 1984:12). 

Die onderwyser van gedepriveerde leerllnge het unieke professlonele 

probleme, soos dit In hoofstuk twee uiteengesit Is. Hierdle 

onderrigleersltuasie vereis 'n ander vorm van besinnlng as byvoorbeeld 

die van onderwysers in die blanke skole. Juis vanwee hlerdie uniekheid 

behoort die onderwysersentrum vir swart onderwysers verskillend te 

funksioneer as die van die blanke alhoewel ooreenkomste op sommige 

vlakke kan voorkom. 

"Every teacher Is in some respects: - like all other teachers. - like some 


other teachers, - like no other teachers." 


(Hunt, 1978: 100.) 


In Brlttanje, die YSA, Australle, Nleu-Seeland en Japan Is die 

onderwysersentrum reeds 'n onlosmaaklike faset van indiensopleiding en 

die onderwysprofessie. Die tyd het nou aangebreek dat hlordie 

aangeleentheid in die RSA onmlddellike aandag ontvang om die onderwyser 

van swart leerlinge wat 'n onderwyskrisis beleef en veelvuldige 

profeuionele probleme ervaar tot hulp te kom. 
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Die RSA behoort aan te sluit by die wereldwye soektog na fundamentele 

hervorming in die onderwysstelsel wat meebring dat hierdie 

onderwyshervorming eerder moet toespits op die skepping van nuwe 

strukture en nuwe inhoude wat meer behels as net geboue en leerplanne. 

Onderwys het 'n lewenslange noodsaaklikheid geword wat 'n 

verantwoordelikheid op die gemeenskap le om sy toekomstige burgers van 

basiese vermoens te voorsien. 

Die funksionaliteit van onderwysersentrums het nog nie deeglik posgevat 

by die Departement Onderwys en Opleiding nie en dit skyn asof die 

beplanners daarvan ook heelwat wissel (Jordaan, 1987). Die dringendheid 

van indiensopleiding sal 'n veel ernstiger poging vra veral as in gedagte 

gehou word dat 'n groot persentasie swart onderwysers 

ondergekwalifiseerd is vir die poste wat hulle beklee. Die eerste beginsel 

in die Witskrif oor Onderwysvoorsiening in die RSA (1983) en in die Wet 

op die Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake (Wet 76 van 1984) lui: 

"Gelyke onderwysgeleenthede met insluiting van gelyke 

onderwysstandaarde sal vir elke inwoner ongeag ras, kleur, geloof of 

geslag deu r die Staat doelgerig nagestreef word." 

Indien daar gestreef word om bogenoemde onderneming so gou moontlik 

te verwesenlik, sal die Regering aandag moet skenk aan 'n stelsel van 

deurlopende onderwys ook wat die opleiding van onderwysers betref. 

Onderwysersentrums vir onderwysers van gedepriveerde leerlinge sal dan 

ook in die toekoms meer aandag behoort te kry, om die effektiwiteit en 

professionaliteit van die swart onderwyskorps op 'n hoer vlak te bring. 

3.2 DIE OORSPRONG EN INTERNASIONALE BESTAAN VAN DIE 

ONDERWYSERSENTRUM 

Alhoewel die onderwysberoep omtrent so oud soos die mensdom self is, 

het onderwysersentrums maar die afgelope dertig jaar ontwikkel 
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Alhoewel die onderwysberoep omtrent so oud soos die mensdom self is, 

het onderwysersentrums maar die afgelope dertig jaar ontwikkel 
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(Redknap, 1977: 13). Die hele gedagte is in Engeland geinisieer en 

vandag is onderwysersentrums wereldwyd in gebruik. 

3.2.1 Engeland se onderwysersentrums 

Rondom 1720 het onderwysers soos Henry Dixon kursusse vir onderwysers 

beplan om volgens Redknap (1977: 13) die onderwysstandaard in Engeland 

te verbeter. Hierdie poging was nie baie suksesvol nie. In die 

negentiende eeu het onderwysers 'n poging aangewcnd om betrokke te 

raak by indiensopleiding, mOlar die doel daaragter was eerder om hul 

inspektoraat te beindruk. Die eerste noemenswaardige stap in Engeland 

het plaasgevind in 1888, toe die Onderwyskundige Ontwikkelingsraad 

gestig is. Hierdie raad het beleid gevorm en het begin met 

onderwyser-geinisieerde indiensopleidingsprogramme (Redknap, 1977:2). 

In 1881 het leerling-onderwysersentrums die lig in Engeland gesien, wat 

as die voorloper van die huidige onderwysersentrum beskou kan word. 

Kinders het hier opleiding ontvang om onderwyser te word, maar in 1939 

is hierdie tipe sentrums gesluit toe sekondere onderwys meer uitgebrei 

het (Redknap, 1977:3). 

Brittanje was dus die toonaangewer op die gebied van 

onderwysersentrums wat snel vanaf 1965 gegroei het (Weindling et aI., 

1983:15). 

In 1967 het in Engeland die "Nuffield Mathematics Project" vir laerskole 

ontstaan met die oprigting van verskeie onderwysersentrums. Volgens 

Getbenoit (1979:35) het hulle van die staanspoor af op 

kurrikulumontwikkeling gekonsentreer. Binne die bestek van een dekade 

het meer as seshonderd onderwysersentrums die lig gesien. 

Die Engelse model van 'n onderwysersentrum is gerig op aangenaamheid 

en samekoms van klein groepies onderwysers van die omgewing, wat 
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gewerk het sonder kontrole om op informele wyse oplossings en beter 

werkmetodes te vind (Adams, 1975:4). Die inspekteurs en professore in 

die onderwys word eftens weggehou van die sentrums. Die Britse 

onderwysersentrum het 'n vriendelike atmosfeer en bied kameraadskap. 

Die wen-verloorelement word uitgeskakel in hierdie sentrums sodat die 

onderwyser byna nooit mislukking ervaar nie. 

Elke gebied se ,entrum het 'n eie beleid en werkpatroon gehad wat 

heeltemal viln die volgende buursentrum kon verskil. Onderwysers het 

gevoel dat hulle konkrete en praktiese lesvoorbeelde nodig het wat hulle 

in die klaskamer kan gebruik, en dan wou hulle ook wegkom van daaglikse 

spanning as hulle die onderwysersentrum besoek (Devaney, 1979: 18). 

Die Britse sentrum het die volgende drie hoofdienste gelewer: 

* 	indiensopleiding om aktuele, fundamentele kennis te bekom en om 

onderwysprobleme op te los, 

* 	sosiale byeenkoms en interaksie van onderwysers en 

* 	kurrikulumontwikkeling (Caldwell, 1979:518). 

Die aantal onderwysersentrums in Engeland word huidiglik op meer as 

800 geraam. 

3.2.2 Die Amerikaanse onderwysersentrum 

In die sewentigerjare het die eerste onderwysersentrums begin opskiet 

in Amerika, nadat positiewe waarnemings van die Britse 

onderwysersentrums gedoen is. Die nodige veranderings is aangebring 

om by die Verenigde State van Amerika se spesifieke 

indiensopleidingsbehoeftes aan te pas. Die Amerikaanse onderwysstelsel 

is gedesentraliseerd en beinvloed dus die aard van die 

onderwysersentrum. 
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Die Amerikaanse onderwysersentrum is beter gestruktureerd as die Britse 

sentrum, en moedig intellektuele gesprekvoering aan om onderwysers se 

professionalisme te verhoog en klaskamerprobleme op te los (Feiman, 

1978:vii). Hierdie sentrums in Amerika is baie betrokke by 

onderwysstudente se opleiding en verskaf selfs opgradering en moedig 

navorsing en kritiese waarneming aan. Die doelstellings van 'n sentrum 

in Amerika hang ook baie af van wie die sentrum finansier. Sommige 

sentrums is aan universiteite se navorsingsprogramme gekoppel, terwyl 

andere deur skooldistrikte se onderwysowerhede beheer word (Caldwell, 

1979:518). Die Amerikaanse onderwyser se status is nie so beskermd so~s 

in Brittanje nie, en daarom kan die onderwyser nie met aanbevelings kom 

wat summier aanvaar word in verband met verandering en 

kurrikulumwysigings nie. Onderwysers het al hulle poste verloor omdat 

hulle te individualisties was. Julius (1976:25) verduidelik dat daar 

dikwels by Amerikaanse onderwysersentra 'n vergoeding gegee word. 

Kollegekrediete, selh salarisverhoging word vir die onderwyser 

aangebied, wat betrokke is by die indiensopleiding van die 

onderwysersentrum. 

Die aktiwiteite van die onderwysersentrum in die VSA is ook baie meer 

gekompliseerd as die van die Britse sentrum, omdat dit poog om 

indiensopleiding aan onderwysers te voorsien, leiding aan skoolhoofde te 

verskaf, aanbevelings aan kollegedosente en universiteitslektore te maak, 

opgradering te behartig, onderwysstudente op te lei, ouers te betrek, 

amptenare van onderwysdepartemente betrokke te kry en amptelike 

professionele organisasie te beplan (Harty, 1984a:410). 

Weens die gedesentraliseerdheid van die onderwysstelsel, het Amerikaanse 

skoolrade dus groot seggenskap oor die klaskamerpraktyk. Die 

ouergemeenskap lewer ook 'n groot inset in die onderwys van hul kinders, 

en dit veroorsaak soms spanning tussen ouer en onderwyser. 

Universiteitspersoneel en vakspesialiste is grotendeels betrokke by die 

indiensopleiding van die Amerikaanse onderwysersentrum. Daar is ook 

in 'n geringer mate onderwysers by die sentrumaktiwiteite betrokke maar 

meer diegene wat by verdere studie betrokke is (Redknap, 1971:90). 
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Caldwell (1979:518) se begripsomskrywing vir 'n onderwysersentrum 

ontleen hy van die Amerikaanse Publieke Wet 94 - 482, artikel 532 wat 

lui dat 'n onderwysersentrum enige liggaam of plek is, wat onderwysers 

in een van die state met hulp bedien en deur plaaslike persone beheer 

word. Die onderwysers wat die onderwysersentrum besoek kan: 

.,. kurrikulumontwikkeling en navorsing doen en 

.,. indiensopleiding behartig. 

Die VSA besit vandag meer as 4 500 onderwysersentrums. 

3.2.3 Die Nieu-Seelandse en Australiese onderwysersentrums 

Onderwysersentrums in Nieu-Seeland en Australie het ongeveer 'n dekade 

gelede ontstaan, en in 1982 was daar alreeds 31 onderwysersentrums in 

AustraliiL Australiese onderwysersentrums verskil van mekaar ten 

opsigte van beleid en benadering tot indiensopleiding. Die hoofmotivering 

vir die stigting van onderwysersentra was om 'n hulpbron daar te stel 

waaruit onderwysbehoeftes en gemeenskapsbehoeftes aangevul kon word. 

Onderwyssentrumpersoneel het ook daadwerklik begin werk aan 

onderwysontwikkelingsprojekte, wat oorspronklik besprekings behels het 

tussen onderwysers wat dieselfde yak onderrig (Munnik, 1984:31-32). 

Munnik (1984:32-34) het vasgestel dat onderwysersentrums soos 

byvoorbeeld "The Integrated Education Resources Centre" in 'n voorstad 

van Beaconsfield in Fremantle, soos volg te werk gegaan het om 

onderwyserbetrokkenheid te verseker: hulle het in 'n ou skoolgebou 

veelvuldige fasiliteite beskikbaar gestel by die sentrum, naamlik: 

.,. die onderwysersentrum; 

.,. die kantoor vir die hoofinspekteur van onderwys; 
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* 	kantore vir vakadviseurs; 

* 	 'n oudio-vlsuele sentrum; 

* 	 'n voorskoolse kinderhulpsentrum en 

* 	'n geintegreerde onderwyshulpsentrum. 

Munnik (1984:37) merk ook 01' dat die onderwysersentrums in Nieu

Seeland eers as eksperimenteel beskou was, maar konsensus is bereik 

dat dit 'n groot sukses Is. Die beginsel van Australiese sentrums berus 

01' twee hoofgedagtes: 

* 	om onderwysers se professionele toerflikendheid te verbreed 01' alle 

onderwysvlakke en 

* 	om onderwys as sulks te promoveer deur interaksie met aoder 

geinterresseerde groepe, 

3.2.4 Die Japannese onderwysersentrum 

Volgens Taylor (1979: 136) verkies die Japannese onderwysers om 

enkelvak-onderwysersentrums te he. Die Japannese onderwysersentrum 

verskil van die van ander lande in die mate dat hulle glo dat wanneer 

'n onderwyser indiensopleiding ondergaan hy/sy van skoolonderrig 

vrygestel moet word. Die duur van kursusse in Japan varieer van 'n 

paar dae tot 'n maand. Die Japannese onderwysersentrum spits hom toe 

01' laboratoriumtegnieke en nuwe onderwysmetodes. Van hierdie 

onderwysers wat indiensopleidingkursusse deurloop het, word verwag om 

semina re te lei om ander onderwysers kundig te maak. 
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3.2.5 Die Suid-Afrikaanse onderwysersentrum 

Bosman (1984:17-18) verstrek heelwat gegewens in verband met die 

Suid-Afrikaanse onderwysersentrums. Die Onderwysdepartement van 

Kaapland was in 1973 die voorloper met die stigting van verskillende 

sentrums: 

3.2.5.1 Die Kaaplandse Onderwysersentrum 

TABEL 3.1: 	 STIGTING VAN KAAPLANDSE ONDERWYSERSENTRUMS 

(Bosman, 1984: 17-18.) 

* Kaapstad 	 ...................•...........•.. Stigtingsdatvm; 1973 


* Port Elizabeth ............ , ............... . Stigtingsdatum: 1975 


* Oos Londen 	 Stigtingsdatum: 1976 

* Kimberley 	 Stigtingsdatum: 1977 

* Oudtshoorn 	 Stigtingsdatum: 1981 

* Parow 	 Stigtingsdatum: 1983 

Die Kaaplandse onderwysersentrum poog om multidimensioneel in hul 

professionele steun te wees ten opsigte van ontwikkeling in metodologie, 

tegnologie, buitemuurse onderwys, rekenaaronderrig en die hoogbegaafde 

kind (KAAP, 1984: 18). Kaaplandse sentra is op die onderwyspraktyk 

gerig sodat onderwysers van verskillende skole by mekaar kan leer en 

sodat indiensopleiding op informele wyse kan plaasvind. Die doelstellings 

van hierdie onderwysersentrums wentel om die ontwikkeling van 'n 

professionele span wat behulpsaam kan wees met indiensopleiding en ander 

reelings by die sentrums. Nog 'n doelstelling van die Kaaplandse 

sentrums is om onderwysdoeltreffendheid te verhoog en om 'n atmosfeer 

van samewerking en belangstelling te skep. Indiensopleidingsprogramme 

word geevalueer en onderwysers word van raad voorsien. Nuwe idees 
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in onderwysmetodologie word gedeel by die Kaaplandse sentrums en 

personeelontwi k keli ngsa ktiwiteite word aan onderwysbestu u rslede bekend 

gestel (Meintjes, 1984: 268) . 

3.2.5.2 Die Transvaalse Onderwysersentrum 

Die Transvaalse Onderwysdepartement het gedurande 1981 

onderwysersentrums begin stig en wet op die volgende plekke: 

TABEL 3.2: 	 STIGTING VAN TRANSVAAlSE ONDERWYSERSENTRUMS 

(Bosman, 1984:17-18.) 

* Pretoria - as verlengstuk van die Onderwyskollege Pretoria. 

* Johannesburg - as verlengstuk van die Johannesburg College of Edu

cation. 

* Boksburg - as verlengstuk van die Onderwyskol1ege Goudstad. 

* Middelburg 	- as verlengstuk van die Pretoria College of Education. 

* Pietersburg - as verlengstuk van die Onderwyskollege vir Verdere 

Opleiding. 

* Potchefstroom - as verlengstuk van die Onderwyskollege Potchefstroom. 

Bosman (1984:71) som die onderliggende filosofie van die Transvaalse 

onderwysersent rum soos volg op: 

by die sent rum word voorsiening gemaak vir die probleme en behoeftes 

van onderwyser's in die professie, 
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Die Transvaalse Onderwysdepartement het gedurende 1981 

onderwysersentrums begin stig en wel op die volgende plekke: 

TABEL 3.2: STIGTING VAN TRANSVAAlSE ONDERWYSERSENTRUMS 

(Bosman, 1984:17-18.) 

;to Pretoria - as verlengstuk van die Onderwyskollege Pretoria. 

"* Johannesburg - as verlengstuk van die Johannesburg College of Edu

cation. 

"* Boksburg - as verlengstuk van die Onderwyskollege Goudstad. 

"* Middelburg - as verlengstuk van die Pretoria College of Education. 

;to Pietersburg - as verlengstuk van die Onderwyskollege vir Verdere 

Opleiding. 

"* Potehefstroom - as verlengstuk van die Onderwyskollege Potchefstroom. 

Bosman (1984:71) som die onder1iggende filosofie van die Transvaalse 

onderwysersentrum soos volg op: 

- by die sentrum word voorsiening gemaak vir die probleme en behoeftes 

van onderwyser's in die professie, 
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die daarstelling van 'n infrastruktuur wat interaksie tussen 

praktiserende onderwysers op alle vlakke bewerkstellig, 

kommuni kasie tussen onderwysinstellings, 

- die positiewe eksploitering van al die vaardighede, kennis en 

metodologie van onderwysers en 

- die voordeel van die onderwysersentrum se neutraliteit waar 

onderwysers in 'n geborge omgewing indiensopleiding kan ondergaan 

en hul effektiwiteit as onderwysers kan verhoog. 

Die benadering van die Transvaalse onderwysersentrums is gerig daarop 

dat die indiensopleiding by die onderwysersentrum daar is om opleiding 

vir die onderwyser, tot die onderwyser en deur die onderwyser op 'n 

vrywillige basis te laat plaasvind (Jordaan, 1987). 

3.2.5.3 Die swart onderwysersentrum van die RSA 

Die Departement van Onderwys en Opleiding het 'n rukkie later as die 

Transvaalse en Kaaplandse Onderwysdepartemente tot die arena van 

onderwysersentrums toegetree. In 1984 is die eerste sentrum, naamlik 

die E M Mokatsane-onderwysersentrum in I kageng in Potchefstroom

Noordkring begin. Die tweede onderwysersentrum, Tlhatlhelelo in 

Jouberton Potchefstroom Suidkring, het in Januarie 1986 begin 

funksioneer. Vierhonderd en vyftig onderwysers kan in Tlhatlhelelo

onderwysersentrum geakkommodeer word. 

Ongeveer 219 swart onderwysers van Jouberton, 97 van Kanana en 94 

van Khuma en omliggende plaasgemeenskappe en mynskoolpersoneel 

besoek die Tlhatlhelelo-onderwysersentrum. Maruping (1985) verduidelik 

dat die swart onderwysersentrum op informele wyse funksioneer, dat 
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onderwysers van verskillende skole met mekaar kommunikeer en tydens 

indiensopleiding 'n ondersteunende opvoedkundige opleiding geniet. 

Motlhasedi (1987) het die onderwysertal van die Potchefstroom -Ikageng

omgewing wat deu r die Ikageng-onderwysersentrum bedien word op t354 

gestel, waarby ook 210 plaasskoolonderwysers gevoeg moet word. Daar 

word gekonsentreer op vakkomitees, wat individueel ten minste een keer 

per kwartaal byeenkom en beplanning doen, oor probleme gesels en 

aanbieders van programme en aktiwiteite kies. Besoeke en bydraes aan 

hierdie onderwysersentrums is vrywillig en swart onderwysers kry die 

geleentheid om hulle eie onderwysmedia te vervaardig in die 

onderwysmedialokaal, waar materiaal gratis beskikbaar gestel word. Die 

onderwysersentrum van die Departement van Onderwys en Opleiding se 

doelstelling is dus om spesifieke onderwysers met hulle spesifieke 

probleme te help. Die onderwyser bepaal self sy eie behoeftes en 

probleemareas. 

3.2.5.4 Die onderwysersentrum in die Vaaldriehoek 

Die onderwysers van swart en bruin leerlinge in Vereeniging, Rust Ter 

Vaal, Sasolburg, Vanderbijlpark, Evaton, Sharpeville, Sebokeng en 

Boipatong het 'n groot behoefte aan indiensopleiding. Gouws (1987) het 

tydens 'n mondelinge onderhoud die behoefte aan onderwysersentrums 

beklemtoon. Die onderwysersentrums wat moet kom in 'n dinamiese streek 

soos die Vaaldriehoek met sy industriele klimaat en groot bevolking, kan 

'n groot bydrae lewer om opvoedende onderwys aan swart kindet's tot 

volle ontplooiing te laat kom. 

In 1987 het een onderwysersentrum in Sebokeng die lig gesien, naamlik 

die Katisetso-onderwysersentrum. Een sentrum vir ±3 500 swart 

onderwysers in die Vaaldriehoek is onvoldoende, aangesien 'n sent rum 

hoogstens aan 300 onderwysers suksesvolle indiensopleiding kan bied 

(Jordaan, 1987). 
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3,3 'N NUWE ONDERWYSBEDEUNG VIR DIE RSA BEHELS 

FUNDAMENTELE ONDERWYSHERVORMING 

'n Nuwe soort toekomsverwagting moet by die swart leerling gekweek word 

om betekenis aan die onderwys en opvoeding te verleen, sodat die 

onderwyser beroopsbevrediging kan beleef en lewenskwaliteit van 

opvooder en opvoedeling verhoog, Grondliggende hervorming Is nle 'n 

proses wat van bo af ge'inisieer moet word nie, maar vereis ook 

eksperimentering en verandering op skool en op gemeenskapsvlak. 

Dlspariteite In swart onderwys, wat goed in die De Lange-versiag beskryf 

word, moet verdwyn en aandag moet aan praktiese oplossings geskenk 

word, tesame met Inagnemlng van die vinnige groei van die swart 

bevolking en die sterk beweging na verstedeliking. 

Taylor (1978: 120) meen dat die onderwyntyl van die onderwyser moet 

verander. Verder moot die onderwyser ook sy benaderingswyse van die 

onderwys verander, naamllk dat die blote vermeerderlng van kennls nie 

bydra tot onderwyshervormlng en -verbeterlng nie. Hierdie nuwe 

benaderlngwyse van onderwys kom tot uiting in die daaglikse 

klaskamerpraktyk, waar die onderwyser nuwe metodes en vakkennis wat 

hy/sy deur indiensopieiding bemeester het, toepas. 

Die Suld-Afrikaanse Bura vir Rasseaangeleenthede (1979:3-10) het 

verskeie aanbevellngs vir 'n nuwe onderwysopset in die RSA gemaak wat 

min of meer op die volgende beglnsels bet'us: 

gelyke onderwysgeleenthede met supplementere hulpbronne vir 

gedepriveerde groepe; 

kurrlkula moet nle net taalvaardighede, wiskundige en wetenskaplike 

inhoude bevat nie, maar ook kritiese waarnemlng van die 

samelewingsverbande stimuleer en waardering aanmoedig vir die ander 

volke in die RSA se mu,iek, godsdiens, kuns, literatuur en 

geskledenis; 

61 

3.3 'N NUWE ONDERWYSBEDEUNG VIR DIE RSA BEHELS 

FUNDAMENTELE ONDERWYSHERVORMING 

'n Nuwe soort toekomsverwagting moet by die swart leerling gekweek word 

om betekenis aan die onderwys en opvoeding te verleen. sodat die 

onderwyser beroepsbevrediging kan beleef en lewenskwaliteit van 

opvoeder en opvoedeling verhoog. Grondliggende hervorming is nie 'n 

proses wat van bo af ge'inisieer moet word nie, maar vereis ook 

eksperimentering en verandering op skool en op gemeenskapsvlak. 

Dlspariteite in swart onderwys, wat goed in die De Lange-verslag beskryf 

word, moet verdwyn en aandag moet aan praktiese oplossings geskenk 

word, tesame met inagneming van die vinnige groei van die swart 

bevolking en die sterk beweging na verstedeliking. 

Taylor (1978: 120) meen dllt die onderwysstyl van die onderwyser moet 

verander. Verder moot die onderwyser ook sy benaderingswyse van die 

onderwys verander, naamlik dat die blote vermeerdering van kennis nie 

bydra tot onderwyshervorming en -verbetering nie. Hierdie nuwe 

benaderingwyse van onderwys kom tot uiting in die daaglikse 

klaskamerpraktyk, waar die onderwyser nuwe met odes en vakkennis wat 

hy/sy deur indiensopleiding bemeester het, toepas. 

Die Suid-Afrikaanse Buro vir Rasseaangeleenthede (1979:3-10) het 

verskeie aanbevelings vir 'n nuwe onderwysopset in die RSA gemaak wat 

min of meer op die vo!gende beginsels bet'us: 

gelyke onderwysgeleenthede met supplementere hulpbronne vir 

gedepriveerde groepe; 

kurrikula moet nie net taalvaardighede, wiskundige en wetenskaplike 

inhoude bevat nie, maar ook kritiese waarneming van die 

samelewingsverbande stimuleer en waardering aanmoedig vir die ander 

volke in die RSA se musiek. godsdiens, kuns, literatuur en 

geskiedenis; 

61 



'n komprehensiewe program vir volwasse onderwys in kulturele en 

beroepsgerigte vlakke met besondere aandag aan geletterdheid en 

getallekennis vir diegene wat nie daaroor beskik nie; 

- behoorlike kontrole van alle skole in die land se onderwysstandaarde; 

inspektoraat moet effektief inspeksie doen; 

herverspreiding van hulpbronne waar daar 'n groot konsentrasie 

bestaan; 

- oorweging moet geskenk word aan verpligte indiensopleiding veral vir 

onderwysers van gedepriveerde leerlinge; 

'n herwaardasie van huidige onderwysstandaarde en kurrikula in 

verband met toekomstige behoeftebepalings; 

dit sal nodig wees vir leerlinge om van hul moedertaalonderrig in die 

primere onderwysfase na Engels en Afrikaans as onderrigmedium oor 

te skakel, en 

swart un iversiteite moet aktief betrokke wees in die 

opgraderingsprogramme vir swaM onderwysers en die verbetering van 

kwaliteit in swart onderwys. 

Indien bogenoemde aanbevelings aanvaar word, sal die swart 

onderwysersentrum die volgende belangrike bydraes kan lewel': 

- waardering vir ander volkere in die RSA se kultuurgoedere; 

die komprehensiewe program vir volwasse onderwys, en 

verpligte indiensopleiding vir onderwysers van gedepriveerde 

leerHnge. 
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Van Wyk (1981 :41) stel 'n belangrike doelstelling vir deurlopende 

onderwys: die onderwyser moet deur onderwysersentrums bygestaan 

word sodat hy sy onderwysmetodologie optimaal kan ontwikkel. Die 

aanpassingsvermoe van 'n gemeenskap is net so belangrik soos 

lewenskragtigheid en selfvertroue om die politieke en sosiale druk te 

absorbeer, om dusdoende op 'n verantwoordelike wyse 'uiting aan emosies 

te gee en goeie samewerking met medemense te he. 

In die daarsteUing van 'n onderwysstruktuur in die RSA met 

gelykwaardige onderwysgeleenthede vir almal kan die swart 

onderwysersentrum 'n belangrike funksie vervul. Die oorgrote 

meerderheid van onderwysers het nie sistematiese, komplekse opleiding 

ontvang om met hedendaagse krisissituasies, veeleisende 

beroepsverwagtinge, diplomatiese menseverhoudings, gedepriveerde 

agterstande, potltieke onrus, swak selfbeeldprojeksies en ongemotiveerde 

leerlinge op professionele wyse gemeeid te raak nie. 

"Education is more than a sum total of actions meant to help the individual 

toward self-realization. Education means optimistic hope, sometimes even 

hope against hope, in the power to restore lost or impaired dispositions 

and abilities." 

(Frankenstein. 1979:v.) 

Huidiglik is dit baie moeilik vir enige onderwyser om met 'n enkele 

professionele onderwyskwalifikasie in die onderwys tred te hou en sinvol 

gestalte te gee aan opvoedende onderwys. Die oplossing is voortgesette 

onderwys in 'n snelveranderende lewensbestaan vir elke individu wat met 

onderwys gemoeid is (Porter, 1975:90). Die onderwyser van 

gedepriveerde leerlinge se taak is aansienlik moeiliker as die gewone 

onderwyser s'n. omdat hy nog ook meet kompenseer vir dispariteit en 

diskriminasie en die onderwystaak dus veeleisender raak. Hiervoor is 

die onderwyser van swart leerlinge nie altyd voorberei in sy 

aanvangsopleiding nie (Rawls, 1971: 101). 

Van Wyk (1981 :46) si en die rolvertolking van die onderwyser in die nuwe 

onderwysstruktuur van die RSA as 'n konsultant by wie die leerlinge 
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belangrike beginsels van self-evaluering, beplanning, doelgerigtheid en 

die vermoe om voortdurend te verbeter, kan aankweek. Die onderwyser 

tree dus op as adviseur en koordineerder en as navorsingsgids wanneer 

die leerlinge 'n behoefte daaraan het. Die onderwysersentrum kan weer 

in hierdie rolvertolking die onderwyser van nut wees, waar hy die 

geleentheid kry om by ander kollegas te leer en dus nie ge'isoleerd met 

sy eie veeleisende taak hoef te worstel nie. 

Stagnasie is ook 'n probleem wat Redknap (1977:25) teen waarsku, want 

onderwysers wat hul diplomas twintig jaar gelede verwerf het, is oor die 

algemeen nie baie entoesiasties as nuwe metodes ter sprake kom nie. 

Die onderwysersentr'um kan die onderwysers aanspoor tot nuwe 

denkrigtings om sodoende met die kennisontploffing en nuwe eise wat die 

industrie en beroepswel'eld stel, tred te hou. Van Wyk (1981 :34) spel 

die basiese idee korrek uit dat die mens sy hele lewe lank le rend moet 

wees en vanaf geboorte tot by die dood nuwe vaardighede moet aanleer. 

3.4 DIE NUT VAN 'N ONDERWYSERSENTRUM VIR DIE ONDERWYSERS 

VAN SWART LEERLlNGE IN DIE RSA EN VERAL IN DIE VAALDRIEHOEK 

Die onderwyser van swart leerlinge voel nie meer ge'isoleerd en ontmoedig 

by die onderwysersentrum nie, want hy ontdek dat daar ander kollegas 

is wat met dieselfde probleme worstel as hyself en hy verklaar homself 

bereid om nuwe denkrigtings saam met sy leerling te eksploreer (Whipple, 

1969:236). 

Brand (1975: 179) noem veelvuldige voordele van die onderwysersentrum 

wat aanvullend by aanvangsopleiding intree. Hierdie voordele sluit in 

dat 'n verskeidenheid "Ekspertise" saamgetrek word by die 

onderwysersentrum soos paraprofessionele personeel, opleidingsbeamptes 

by industrie, lektore, prokureurs, dokters en vele meer, om tot 

selfontwikkeling, onderwysvaardighede, toerei kendheid, 

leerstofbemeestering, affektiewe en instruktiewe leermetodes, 

64 

belangrike beginsels van self-evaluering, beplanning, doelgerigtheid en 

die vermoii om voortdurend te verbeter, kan aankweek. Die onderwyser 

tree dus op as adviseur en koordineerder en as navorsingsgids wanneer 

die leerlinge 'n behoefte daaraan het. Die onderwysersentrum kan weer 

in hierdie rolvertolking die onderwyser van nut wees, waar hy die 

geleentheid kry om by ander kollegas te leer en dus nie geisoleerd met 

sy eie veeleisende taak hoef te worstel nie. 

Stagnasie is ook 'n probleem wat Redknap (1977:25) teen waarsku, want 

onderwysers wat hul diplomas twintig jaar gelede verwerf het, is oor die 

algemeen nie baie entoesiasties as nuwe metodes ter sprake kom nie. 

Die onderwysersentrum kan die onderwysers aanspoor tot nuwe 

denkrigtings om sodoende met die kennisontploffing en nuwe eise wat die 

industrie en berOepSWEH'eld stel, tred te hou. Van Wyk (1981:34) spel 

die basiese idee korrek uit dat die mens sy hele lewe lank lerend moet 

wees en vanaf geboorte tot by die dood nuwe vaardighede moet aanleer. 

3.4 DIE NUT VAN 'N ONDERWYSERSENTRUM VIR DIE ONDERWYSERS 

VAN SWART LEERLlNGE IN DIE RSA EN VERAL IN DIE VAALDRIEHOEK 

Die onderwyser van swart leerlinge voel nie meer ge'jsoleerd en ontmoedig 

by die onderwysersentrum nie, want hy ontdek dat daar ander kollegas 

is wat met dieselfde probleme worstel as hyself en hy verklaar homself 

bereid om nuwe denkrigtings sa am met sy leerling te eksploreer (Whipple. 

1969:236). 

Brand (1975: 179) noem veelvuldige voordele van die onderwysersentrum 

wat aanvullend by aanvangsopleiding intree. Hierdie voordele sluit in 

dat 'n verskeidenheid "Ekspertise" saamgetrek word by die 

onderwysersentrum soos 

by industriii, lektore, 

selfontwikkeling. 

lee rstofbemeestering. 

pa rap rofessionele personeel, opleidingsbeamptes 

prokureurs, dokters en vele meer, om tot 

onderwysvaar<:lighede, toereikendheid, 

affektiewe en instruktiewe leermetodes. 
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organisatoriese ontwi kkelingsmetodes, kurrikulumontwikkeling en 

navorsing by te dra. 

Ashton et aI., (1983:75} beskryf die nut van onderwysersentrums soos 

volg: 

- die geleentheid om 'n objektiewe indruk van studiemateriaal te kry; 

die geleentheid vir gesprekvoering met jongmense buite die 

onderwysmilieu; 

die noodsaaklikheidsbesef om leeswerk en navorsing tot voordeel van 

onderwys te organiseer en dit te monitor, 

- die geleentheid om samesprekings te evalueer en die vordering te 

bemerk; 

- die voordeel om voor kollegas op te tree en konstruktiewe kritiek aan 

te hoor, en 

die geleentheid om andere te sien skoolhou en waar te neem, en om 

leerlinge te analiseer en vordering te monitor. 

Die onderwysersentrum voorsien dus ruim in professionele behoeftes van 

onderwysers en bied aan hulle die geleentheid om gemeenskaplike 

behoeftes te bespreek, oplossings te kry, gedagtes te wissel, werk te 

verdeel, wenke aan te bied, kontak te maak met ervare onderwysers en 

onderwys- en vakadviseurs te sien optree. By die onderwysersentrum 

kan onderwysers sosiaal oor 'n koppie tee gesels oor knelpunte en kan 

professionele advies inwin, sonder die gewig van die hierargie waarvan 

die onderwyser so intens bewus is in sy skoolopset. 

Die onderwyser kan in sy vrye tyd besoek afli! by die plaaslike 

onderwysersentrum, sonder om te voel dat hy aan evaluasie onderworpe 

is en kompeterend moet optree. Die onderwyser wat nooit die geleentheid 

by die skool kry om as leier op te tree nie, kan by die onderwysersentrum 
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deel van die sentrumkomitee word. en kan 'n waardevolle 1'01 vervul in 

die programaanbledlng of as onderwyssentrumverteenwoordiger by sy 

betrokke skool. Die entoesiastiese onderwyser kan op die wyse tred hou 

met nuwe ontwikkelinge en kan optimale vakkennisoordrag laat geskied 

en kan sodoende in aanmerking kom vir prestasie-erkenning of 

bevordering. 

Brand (1975: 170) meen dat die onderwysersentrum die ge'isoleerdheid van 

die onderwyser in sy beroep kan teewerk. Brand (1975: 170) meld ook 

dat die ontwikkeling van onderwysmedia wat die onderwyser in staat stel 

om meer effektief in die klaskamer te onderrig deur die 

onderwysersentrum bewerkstellig kan word. Die onderwysersentrum 

verleen toegang aan die onderwyser tot die mees modernste apparaat 

waaroor sy betrokke skool dalk nle beskik nle. 

Die onderwyser kan homself meer krities evalueer as sy voorbeeldles op 

videoband vertoon word en die goed bedoelde kritiek van kollegas kan 

alleenlik 'n positlewe bydrae lewer. Dit kan gebeur dat onderwysers self 

die inisiatief neem om lesse te herstruktureer son del' dat voorskriftelik 

te werk gegaan word. 

Die waarde wat onderwysersentrums inhou. veral vir die onderwysers 

van gedepriveerde leerlinge. kan nie oorskat word nle. Bale onderwysers 

beskik nle 001' 'n ultgebrelde boekery nle en selfs swart skole se 

biblioteekvoorraad is dikwels ontoerelkend; gevolgllk maak onderwysers 

graag van die onderwyssentrum se blblioteek gebruik vir hul da3glikse 

lesbeplanning en voorbereiding van hulle lesse. Die onderwysersentrums 

beskik oor nuttig!! boeke en veral die vakliteratuur bied nuttige materiaal 

vir lesvoorbereiding. Die onderwysers kry ook by die 

onderwysersentrum geleentheid om in die rustige atmosfeer van die 

blblloteek selfstudle, voorbereiding en toepaslike leeswerk te doen. 

Talle onderwysers, veral beginneronderwysers, ondervind ernstige 

probleme om geskikte huisvesting of losies te bekom. Soms is die geriewe 

tot hulle beskikking ontoereikend en bestaan daar min privaatheid. 'n 

Belangrike funksie van die onderwysersentrum is dus dat gerlewe aan 
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die onderwyser van die swart leerling beskikbaar gestel word, wat 

dikwels 'n welkome uitkoms bied waar daar werkruimte ontbreek. 

Ashton et aI., (1983:20) bied 'n baie funksionele voorstelling van die 

onderwysersentrum en die nut daarvan duidelik aan: (sien bladsy 68) 

3.5 INDIENSOPLEIOING BY DIE ONDERWYSERSENTRUM VIR DIE 

ONOERWYSER VAN GEDEPRIVEERDE LEERUNGE 

3.5.1 Algemeen 

Die opleiding en afronding van die onderwyser behels die he!e mens, met 

ander woorde, al die bestaanswyses van die mens wat onder andere die 

religieuse, kognitiewe, effektiewe, estetiese, morele, kulture!e, sosiale, 

emosionele en liggaamlike insluit. Die opleiding van die onderwyser sluit 

in 'n deeglike vakkennis, vakdidaktiek, onderwystegnologie, remediering, 

, oudiovisuele apparaat, kennis van vernuwing en navorsing. 
f Indiensopleidingskursusse vir onoerwysers sal daarop gerig moet wees 

om die onderwyser beter toe te rus om sy onderwysverantwoordelikhede 

meer doeltreffend te kan vervul. Die ideaal wat nagestreef word, is dat 

elke onderwyser in swart onderwys veral as professionele persoon sal 

groei in beide kennis en in onderwyskundigheid (Calitz, 1986:12). 
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FIGUUR 3.1: DIE NUT VAN DIE ONDERWYSERSENTRUM (Ashton, 

1983:20. ) 

Skoolgesentreerde aanvangs- en 

indiensopleiding van onderwysers 

T 
Onderwyspraktyk benodig teoretiese model van onderwysersopleiding 

Onderwysers word sistematies betrek Buitepersone 7
in professionele selfevaluering en 

ontwikkeling van hul eie praktyk. ~ O'd7"'O"'" 
Inspekteurs ~ 
~ rl-------O-N-D-E-R-W-Y-S-ER-S-E-N-T-R-U-M-----, 

Spanne (onderwysers, tutors, 

studente, leiers betrokke by 

~ gesamentlike probleemoplossings.) 

Onderwysers verkry 'n beter Nuutgekwalifisetde onderwysers 

kwaliteit bevoegdheid in verkry vermoe om professioneel 

professionele selfeva- en sistematies te ontwikkel en 

luering en ontwikkeling. selfevaluering toe te pas. 

~ ~ 
Erkenning vir onderwysers Groter aanwins in opleiding met 

wat hierdie taak opneem. skoolgesentreerde werk. 

~ 
Betrek die hele skool se personeel met 

deurlopende professionele selfevaluering 

en ontwikkeling. 

68 

I 

FIGUUR 3.1: DIE NUT VAN DIE ONDERWYSERSENTRUM (Ashton, 

1983:20. ) 

Skoolgesentreerde aanvangs- en 

indiensopleiding van onderwysers 

I Onderwyspraktyk benodig teoretiese model van onderwysersopleiding , 

Onderwysers word sistematies betrek 

in professionele selfevaluering en 

ontwikkeling van hul eie praktyk. 

Buitepersone I 
V O'd7"'O"'.' 

Inspekteurs ~ 
_____ r-----------, 

~ ONDERWYSERSENTRUM 

Spanne (onderwysers, tutors, 

studente, leiers betrokke by 

/L...._gre_sa_m_e_n_t_l_i k_e_p_r_ob_le_e--:mr;O_P_IO_S_S_in_g_S_'_)_~ 
Nuutgekwalifise~de onderwysers 

verkry vermoe om professioneel 

Onderwysers verkry n beter 

kwaliteit bevoegdheid in 

professionele selfeva-

luering en ontwikkeling. 

~ 
Erkenning vir onderwysers 

wat hierdie taak opneem. 

en sistematies te ontwikkel en 

selfevaluering toe te pas. 

t 
Groter aanwins in opleiding met 

skoolgesentreerde werk. 

Betrek die hele skool se personeel met 

deurlopende professionele selfevaluering 

en ontwikkeling. 

68 



Indiensopleiding moet nuwe gesigsvelde vir die onderwyser ontsluit wat 

by die onderwysersentrum moontlik gemaak word deur nuwe 

verwantskappe wat gesmee word en nuwe interpretasies wat gegee word. 

Uit die onderwyser se ervarlngsveld dra hy ook kennis aan kollegas 001', 

en lewer sodoende 'n belangrike bydrae in die 

onderwysersentrumopleiding. Indlensopleidlng stel elke onderwyser in 

staat om tred te hou met veranderende omstandighede en die hoere else 

wat aan die onderwysprofessie gestel word. 

Jordaan (1987) beskou die indiensopleiding wat by die onderwysersentrum 

plaasvind as essensieel, veral omdat die oorgrote meerderheid van swart 

onderwysers nle oor voldoende vakkennis beskik om hulself op 'n bekwame 

wyse In hulle vakonderrig te verantwoord nie. Die beplannlng by die 

onderwysersentrum sal dus aanvankllk klem le op uitbreidlng van suiwer 

vakkennis om op die wyse die leerlinge te bevoordeel. Dlt is ook bale 

belangrik dat onderwysers op informele wyse by die onderwysersentrum 

vergader en te kommuni keer met ander onderwysers. Op die wyse kan 

probleme In die vakonderrig bespreek word om sodoende die versekering 

te hy dat hy/sy darem nie die enigste persoon Is wat met soortgelyke 

probleme sukkel nie. 

Dit is belangrik dat die personeel van die onderwysersentrum en 

kursusaanbleders kennis sal dra van hoe Indlvlduele onderwysers 

ontwlkkel en hoe hulle professlonele ontwlkkeling by die 

onderwysersentrum verder verhoog kan word. Hunt (1978; 100) wys op 

ses wesenstrekke wat belangrlk is om insig In die onderwyser se 

ontwlkkeling»proses te kry; 

Identiflsering; Wle Is die onderwyser wat sent rum toe kom1 

Intensie: Wat is die onderwyser se oogmerke1 

- Geslndh!!ld: Wat is die onderwyser se benadering? 

Kennis: Wat is die onderwyser se kennisvlak? 
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Bevoegdheid: Wat is die onderwyser se bekwaamheid en wat kan die 

persoon alles doen? 

Aksie: Wat is die onderwyser besig om te doen en w~t wil hy doen? 

Dit is dus noodsaaklik dat daar eel's kennis opgedoen moet word 

aangaande die onderwyser voordat indiensopleiding suksesvol kan 

geskied. Dit sal ook die moeite werd wees om vas te stel hoe onderwysers 

se leermetodes hulle onderrigmetodes be"invloed. Die sinvolheid van in

diensopleidingskursusse is van die grootste belang, anders demotiveer 

dit die onderwyser wat van sy tyd afgestaan het om na die sentrum toe 

te kom vir verbetering van sy professionele vaardigheid. 

Pelser (1987a) meld dat indiensopleiding manifesteer in betel' 

klaskamerpraktyke, betel' kommunikasie met leerlinge, betel' voordrag van 

leerstof, ,involler oordrag van kennis, betel' eksamenuitslae. Die 

belangrikste afskopplek by die swart onderwysersentt'um is om die 

onderwysers in die omgewing van die sent rum se vertroue te wen, en 

op 'n gemaklik informele wyse met hulle te kommunikeer en hulle 

belangstelling in die sentrumopset te prikkel. Die onderwysersentrum 

moet 'n plek wees waar opleiding vir die onderwyser deur die onderwyser 

en tot die onderwyser onder begeleiding beskikbaar is. Die informele 

onderwysersentrumonderrig laat die swart onderwyser belangrik voel, 

dit is prikkelend, prakties, en op waarnemingsvermoe gerig. Dit sal 

raadsaam wees om die swart onderwyser so gou as moontlik self te betrek 

by die sentrumaktiwiteite en om sy menswaardigheid te erken. 

Pelser (1987a) se dat ideologie sterk ter sprake kom en dat swart mense 

uit die aaI'd van hulle wese gevoelsmense is. Die indiensopleier kan die 

swart onderwyser's wet doeltreffend oplei as die opleier hulle eel's as mens 

erken, hul vertroue gewen het en hul samewerking verkry het. 

Daarna sal die onderwysers in die omgewing van die onderwysersentrum 

hulself met die sentrum begin identifiseer en sal toegewydheid en 

betrokkenheid die vrug op die menswaardige beginsel en koorperatiewe 

waardes wees. 
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'n Ander belangrike aspek van die sukses van indiensopleiding by die 

onderwysersentrum sal wees om ook die vert roue van die gebied se 

assistent-direkteur, kringinspekteurs en veral skoolhoofde te kry. Die 

bestuurslui moet die sentrum aanvaar alvorens die onderwyser betrek 

word. Deurlopende persoonlike kontak op alle vlakke van 

onderwyshierargie is belangrik as die onderwysersentrumpersoneel in 

hulle gemeenskaplike doel wil slaag. Die einddoel van die sent rum Is om 

betrokkenheld te laat ontwikkel in toegewyde, entoesiastiese onderwysers 

wat almal help uitbou aan kollegas se onderwyspotensiaal. 

Van Heerden (1986:27) noem 'n paar winste wat indiensopleiding vir die 

onderwyser kan inhou: 

- groei van professiona!isme wat waargeneem kan word in 

onderwysmetodes, karakter en gedragskode wat vanuit motivering, 

produktiwiteit en gesindheid sigbaar word; 

toegewydheid en motivering wat 'n intense belangstelling in eie 

vakrigting kweek sonder gedurige toesig en kontrole, die gereelde lees 

van studiegidse om altyd 'n beter kennis na te streef en om vrywilliglik 

betrokke by indlensopleiding te raak; 

- gesindheid sa! verbeter en in die onderwyser se werk manifesteer, 

sy selfbeeld, sy menseverhoudings en die onderwyser se benadering 

ten opsigte van die leerlinge sal verbeter; 

kwalifikasies sal verbeter omdat indiensopleiding hiertoe aansporing 

verleen en die onderwyser graag op die hoogte van sy yak sal wil bly 

en good voorbereid by die skool sal opdaag in sy daaglikse 

pligsvervulling; 

- indiensopleiding sal die onderwyser se gebruik van hulpmiddels 

verbeter aangesien die onderwysersentrum die geleentheid en die 

middele bied om selfvervaardiging aan te moodig; 
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taalvaardigheid sal aansienlik verbeter as die onderwyser 

kursusaanbiedinge by die onderwysersentrum volg waarby die leerlinge 

ook indirek sal baat; 

selfvertroue word gekweek by indiensopleiding en dit dwing weer 

medekollegas en leerlinge se respek af en lei tot 'n algehele 

positiwiteit; 

nog 'n wins wat indiensopleiding vir die onderwyser inhou is lojaliteit, 

want die onderwyser leer om nooit iemand te bespreek in sy 

afwesigheid nie en om verskille op 'n verantwoordelike en bedaarde 

wyse uit die weg te ruim, en om 

produktiwiteit te verhoog van elke onderwyser wat bereid is om 

indiensopleiding te ondergaan, sodat hy 'n aanwins vir enige skool 

sal wees waar hy 'n pos beklee, 

Vir Ornstein en Vairo (169: 190) le daar 'n groot bate in die feit dat 

onderwysers se lesaanbieding by die onderwysersentrum op film vasgele 

word. Die onderwyser het dan die geleentheid om homself te sien 

skoolhou en die foute wat hy maak, reg te stel sonder dat dit teen hom 

tel. Onderwysers kry die geleentheid om na mekaar se lesse te kyk, en 

konstruktiewe bydraes te maak wat tot die verbetering van lesaanbieding 

kan lei. 

Die swart onderwyser het die verantwoordelike taak om 

oorgangsgemeenskappe in sy gebied te steun in 'n nuwe 

aanpassingsperiode. Hierin kan die onderwysersentrum die 

ondergekwalifiseerde swart onderwyser onderrig om die stedelike feerling 

beter te verstaan en op te voed, sodat hy in 'n verwesterde samelewing 

kan inpas en sodoende kan aan opvoedende onderwys groter gestalte 

gegee word. 
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3.5.2 Bestaande dienste 

In die Vaaldriehoek word daar onder andere indiensopleiding by die 

Onderwyskollege Sebokeng, die teclmikons te Vanderbijlpark en 

Vereeniging, Vista Universiteit in Sebokeng, die Vaaldriehoekkampus van 

die PU vir CHO en die Katisetso-onderwysersentrum in Sebokeng 

aangebied. Katisetso-onderwysersentrum het in 1987 begin funksioneer 

en lewer al 'n belangrike bydrae tot indiensopleiding van swart 

onderwysers in die Vaaldriehoek. Daar is egter nog 'n groot behoefte 

In die Vaaldriehoek aan onderwysersentra, aangesien een sentrum maar 

ongeveer tweehonderd tot driehonderd onderwysers kan bedien terwyl 

daar ongeveer 'n honderd swart skole in die Vaaldriehoek is. 

By Vista en by die Vaaldriehoekkampus vind akademiese opleiding plaas. 

Vista lei minder as 100 ,wart studente op en 'n paar nagraadse swart 

studente studeer vanaf 1985 aan die Vaaldriehoekkampus van die PU vir 

CHO (Van der Wait, 1984: 7). Die Onderwyskollege Sebokeng behartig 

vanjaar die opleiding van ongeveer 787 swart onderwy~studente, maar 

hoofsaaklik vir sertifisering na aanvangsopleiding. 'n Klein groepie 

onderwysers studeer ook aan die Onderwyskollege Sebokeng om hulle 

kwalifikasies te verbeter. 

Die swart onderwysersentrums kan effektiewe indiensopleiding van alle 

swart onderwysers behartig, wat bereid sal wees om van hulle vrye tyd 

af te staan en na die nabygelee onderwysersentrum te gaan om meer 

kundigheid te bekom. Onderwysbestuurslede kan die voorbeeld stel om 

sentrumaktiwiteite te steun. Onderwysers kan baat as hulle betrokke 

raak by onderwysersentrumopleiding deurdat hulle 

persoonlikheidsontwikkeling ondergaan en 'n akademiese vakkennis 

bekom. Swart onderwysers kan ook voordeel trek by 

indiensopleidingsaktiwiteite van die plaaslike onderwysersentrum deur 

metodologiese effektiwiteit te bekom en op die hoogte met die nuutste taal

en leesvaardigheidsonderrigtegnieke te kom. 
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3.5.3 Onderwysbestuurslede en indiensopleiding by die 

onderwysersentrum 

Die onderwysbestuurslede van onderwys sluit die hierargie van die skool 

in, naamlik inspekteurs, skoolhoofde, adjunk-hoofde, departementshoofde 

en meriete-onderwysers. Onderwysbestuurslede benodig ook 

indiensopleiding om effektief leiding aan ander onderwysers te kan gee, 

om krisissituasies te kan hanteer, om verstandige besluitneming toe te 

pas, om sistematiese probleemoplossing te kan doen, en om bevoegdheid 

in toesighoudende hoedanigheid te bekom. Onderwysbestuurslede het ook 

'n behoefte daaraan om 'n persoonlike leierskapstyl te ontwikkel, om 

sensitiwiteit te ontwikkel vir die dinamika van kommunikasie, hoe om 

groepwerk aan te moedig en hoe om personeellede te motiveer. Bot 

(1985:34) beklemtoon die belangrike rol van die skoolhoof by die 

effektiewe funksionering van 'n skool en om goeie menseverhoudinge te 

behou. Die skoolhoof moet gesaghebbend kan optree, maar moet ook die 

personeel se samewerking en respek geniet en hiervoor is opleiding 

noodsaaklik. Van der Wait (1984:17) het bevind dat baie swart 

skoolhoofde nie in die minste voorbereid is vir die verantwoordelike 

leierstaak wat op hulle wag nie, omdat hulle nie die nodige opleiding 

daarvoor ontvang het nie. Taba en Elkins (1969:263)beklemtoon die 

skoolhoof se rol as die van goeie spanwerk en 'n bron van sterkte in enige 

skoolopset. Skoolhoofde erken dikwels dat, behalwe kennis van hulle eie 

vak, hulle nie genoeg kennis het van al die vakke wat in hut skole 

aangebied word nie en met spesiale verwysing na leesonderrig in die 

primere skole (Whipple, 1969:263). As skoolhoofde professionele leiers 

by hulle skole wit wees, moet hulle ook bereid wees om indiensopleiding 

by die onderwysersentrum of elders waar dit gereel mag word by te woon, 

om sodoende hulle kennis op te knap en op die hoogte van nuwe kennis 

te bly. Oit is veral belangrik dat skoolhoofde en onderwysbestuurslede 

van skole vir gedepriveerde leerlinge indiensopleiding ondergaan, 

aangesien die onderwys en opvoeding van diesulke leerlinge meer 

kompleks van aard is as in gewone skole. Hoofde kan van onskatbare 

waarde in swart skole wees as hulle onderwysers met professionele 

probleme ondersteun, en hulle aanmoedig om onderwysersentrumopleiding 
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by te woon en seIfs ook hulle kwalifikasies te verbeter. 

Onderwyskwaliteit in swart skole kan aansienlik verbeter word en 

onderwysers se selfvertroue kan verstewig word as die skoolbestuurslede 

opgelei is om hierdie belangrike funksie te vervul, en hul personeel by 

te staan (Bot, 1985:34). 

3.'.4 Akademlese Indiensopleldlng van onderwysers by die 

onderwysersentrum 

Akademiese indiensopleiding geskied op intermedil!re en gevorderde 

vlakke. Die intermediere indiensopleiding maak voorsiening vir swart 

onderwysers wat 'n standerd 8-toelatingsvlak bereik het en 'n 

opknappingskursus verlililg om kennisverheldering te ondergaan, alvorens 

hulle na 'n volgende studiefase oorgaan (Murphy, 1986:10). Oie 

gevorderde indiensopleiding vir swart onderwysers by die onderwyser

sentrum het ten doel om kandidate te help voorberei om hulle 

seniorsertifikaateksamen te skryf, want die onus om kwalifikasies te 

verbeter rus nog altyd op die onderwyser self. Gevorderde 

indiensopleiding het verdere onderrigvertakkings wat die gebrekkige 

vakkennis van die oorgrote meerderheid swart onderwysers kan help 

aanvul, en hulle vanselfsprekend betel" kan toerus op hulle onderskeie 

vakgebiede. Die hulp van vakinspekteurs kan hier by die onderwy

sersentrum ingeroep word om almal op die hoogte van die nuutste 

denkrigtings en feitemateriaal te bring. In enige professionele beroep 

is volgehoue groei baie belangrik en in die onderwysprofessie is dit 

lotsbeslissend. Die onderwysersentrum leen horn ideaal daartoe om 

onderwysers met akademiese kennis toe te rus, asook om onderwysers tot 

selfstudie en ware vakkundige groei te motiveer. 

Behalwe die akademiese vakkennis wat die onderwyser by die onderwy

sersentrum bekom, kan die aanbiedinge ook 56 deur die sent rum hoof 

beplan word dat daar voorsiening gemaak word vir onderwysers wat 

belangstel om kwalifikasies deur middel van afstandonderrig te verbeter 
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deur hulle met studiemetodes en anal;se van wat van hulle verwag word, 

te help (Murphy, 1986: 19). Ba;e swart onderwysers het leiding nod;g 

ten opsigte van studiemetodes en studieprog rambeplann;ngs en hoe om 

selfmotiver;ng en deursettingsvermoe aan die dag te le. Die onderwyser

sentrum kan 'n bydrae lewer om onderwysers toe te lig aangaande 

navorsingsmetodes en hoe om sekere ;nligting te bekom as daar oor sekere 

onderwerpe nie boekmateriaal beskikbaar is nie. 

Duckers (1975:155) plaas ook die onus op die verantwoordelikheidsbesef 

van die onderwyser self, omdat hy indiensopleidingsprogramme hoog 

aanskryf. Alle sukses hang nog steeds af van die vordering wat die 

onderwyser self maak en wil maak, om 'n verbeterde onderwysstatus te 

verwerf. Calitz (1986: 13) beklemtoon die groot verantwoordelikheid wat 

opleiers as onderwysvennote het om opleidingsideale by die onderwyser

sentrum tot verwesenliking te laat kom. Hierdie opleiers moet 

voortdurend op die voorpunt bly met betrekking tot navorsing, 

beplanning, koordinering, aktuele opleiding en algemene 

vernuwingsbewustheid. 

Indiensopleiding by die onderwysersentrum, veral op akademiese vlak, 

beteken vir die onderwyser professionele ontwikkeling en die besef dring 

dan tot die onderwyser deur dat 'n mens nooit ophou leer nie, dat 

professionalisme in die onderwys voortdurende navorsing en studie en 

indiensopleiding beteken (Dean, 1975:63). Die leergebeure is 'n 

lewenslange taak wat verfyning en wysigings ondergaan om altyd beter 

kwaliteit na te streef in die onderwysmilieu. Die wanbalans ten opsigte 

van lewenstyl wat daar soms in die woongebiede bestaan, maak dit vir 

die swart onderwyser nodig om die balans te handhaaf en die voorbeeld 

te $lel, sodat die leerlinge ook in krisissituasies om die regte raad na 

hul onderwyser kan opsien. Hierdie eienskappe is egter nie aangebore 

nie en moet deur volhardende. indiensopleiding by die onderwysersentrum 

verkry word. By elke onderwyser vind die leergebeure verskillend 

plaas: die een kan op sy eie suksesvol leer, die volgende een leer dalk 

die beste deur kursusse by te woon, 'n ander weer leer deur met kollegas 

te kommunikeer, sommiges het . n verskeidenheid leergeleenthede nodig 

om optimaal te leer. Baie onderwysers verkies groepwerk om te leer, 
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daar is ook onderwysers wat gesofisti keerde apparaat verkies, soos 

byvoorbeeld die video-opnerner om te leer. Daar is ook leergeleenthede 

buite die skoolmilieu; onderwysers kan 'n vol en interessante lewe lei deur 

rond te reis, baie te lees,radio te luister en opvoedkundige programme 

op televisie te volg. Die onderwysersentrumleier moet van hierdie 

verskille kennis te neern, en behoort voorsiening vir onderwysers se 

verskillende leermetodes in die sentrumaanbiedinge te maak, 

3.5.5 Persoonlikheldsontwikkeling van die onderwyser by die sentrum 

Onderwysers van swart leerlinge benodig nle net 'n akkumulasie van 

vaardighede om gestalte aan opvoedende onderwys te gee nie. 

Onderwysers het behoefte om uitdrukking aan hul gevoel te gee; om te 

beweeg, om te skryf, om te skep, om te dans, om te beleef in 

onbedreigde, nie-spanningsvolle situasies (Rogers, 1976:412). Juis om 

hierdie rede moet die onderwyser selfvertroue, selfrespek, selfdissipline 

en geloof he in dit wat hulle aanpak. 'n Persoonlike lewensfilosofie is 

iets waaraan nog mln swart onderwysers gedink het en boonop baie min 

van weet. Die onderwysersentrum kan 'n bydrae lewer tot die persoonlike 

ontwikkeling van die swart onderwyser deur kursusse oor 

selfbeeldontwikkeling en die stimulering van 'n eie lewensfilosofie aan te 

bied. Baie swart onderwysers, soos hulle leerlinge, is onbewus van hulle 

talente en benodig die stimulasie om dit te ontwikkel en 'n ondersoekende 

ingesteldheid aan te leer. 

Melbo en Martin (1969:266-268) wys daarop dat die onderwyser van die 

gedepriveerde leerlinge dikwels moedeloos en ongemotiveerd raak as 

gevolg van hul veeleisende taak, en dat hulle voel hulle bereik nie die 

kinders nie. Dit is weer eens hier waar die onderwyser om hulp kan 

aanklop by die onderwysersentrum waar hy individueel of in 'n groep 

gehelp kan word. Die onderwysersentrumleier kan inisiatief aan die dag 

le om 'n aanbieding by sy sentrum vir swart onderwysers aan te bied 

om persoonlike groei te stirnuleer en die selfbeeld op te bou. Grootskaalse 
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onderneming by die sentrum om persoonlike groei te stimuleer kan so 

interessant ontwikkel dat baie meer onderwysers aanbiedinge sal wil 

bywoon, as hulle net besef dat daar iets meer gedoen word as net gewone 

indiensopleiding. 

Die onderwyser leer ook by die sentrum hoe hy gedragspatrone by sy 

leerlinge kan vasl€!. Boonop kan hy help bou aan moraal en sedelikheid 

om sodoende 'n selftrots en respek vir besit te kweek wat dikwels by 

swart skoliere ontbreek. Die leerling ontvang 'n groot persentasie van 

sy waardesisteem vanuit sy onderwys en skoolmilieu (Grobler, 1985:21). 

"Teaching is the mother of all professions. The education and nurturing 

teachers give pupils, must stand them in good stead for their future 

careers. And teachers cannot do this unless they have a sense of their 

own worth." 

(Murphy, 1986:7.) 

Die onderwysersentrum kan onderwysers aanmoedig om doelwitte vir 

hulself te formuleer wat lang- asook korttermyndoelwitte kan insluit. 

Dit gee 'n gevoel van eie waarde aan die onderwyser en gee hom 

selfvertroue om sy daaglikse werk met meer selfstandigheid en 'n gevoel 

van geborgenheid te verrig, omdat hy weet dat die sentrum altyd nog 

daa r is as hy weer moedeloos word. Doelgerigtheid was nog altyd . n goeie 

basis van enige onderwysgebeurlikheid en die swart onderwyser moet weet 

waarheen hy in sy beroep en met sy leerlinge op pad is. 

Roux (1986:22-24) beklemtoon die belangrikheid van selfkennis en 

realistiese besluitneming by die swart leerling wat tuisgebring moet word 

deur die onderwyser se onderhoudvoering. Hierdie ol'ientering van 

leerlinge deur die onderwyser verg noukeurige mensekennis, sowel as 

professionele kennis. Juis hierdie kennis het al dikwels by onderwysers 

ontbreek wat deur indiensopleiding by die sentrum aangevul kan word. 
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3.S.6 Indiensopleiding van swart onderwysers by die onderwysersentrum 

om metodologiese effektiwiteit te verkry 

Ondergekwalifiseerde swart onderwysers is waarskynlik 'n belangfike 

oorsaak vir die ontstellende hoe druipsyfer by swart !eerlinge. Die taak 

van die onderwysersentrum is om deur midde! van indiensopleiding die 

onderwyser akademies en metodologies beter toe te rus, sodat die 

vakkennis wat die onderwyser by die sentrum bekom op die 

doeltreffendste moontlike manier aan die leerlinge oorgedra kan word en 

dit dan kan lei tot 'n beter onderwysstandaard. 

Samesprekings met koliegas wat met dieselfde probleme worstel, dra by 

tot kritiese introspeksie en sodoende lewer die onderwysersentrum 'n 

bydrae tot die optima le ontwikkeling van die onderwyser In die klaskamer 

(Jordaan, 1981). 

Onderwysersentrums moet heeltemal outonoom bestaan en moet 

onderwysers ult die omgewing vir dagkursusse of weekkursusse betrek, 

waar hulle opgelei moet word om die nuwe sekondere skoolsillabusse wat 

geimplementeer word, te kan hanteer. Die swart onderwysers wat begin 

skoolhou, is geheel en al nie bevoeg om nuwe sillabusse effektief te 

hanteer nie (Gouws, 1987). Onderwysers sa! ook bale beter resultate in 

die klaskamer kry, as hulle bereid is om tyd na skool af te staan om op 

informe!e wyse met hulle leerlinge kennis te maak. 

"What one has in mind are essay competitions, debates, excursions, visits 

to schools of other groups, music and hobbies societies etcetara. The 

main aim of such programmes would be to counter the impoverishment and 

isolation of ghetto education." 

(Bot, 1985:35.) 

Personeel van die swart onderwysstelsel by die onderwysersentrum moet 

leer hoe om geskiedenis uit 'n ander meer aanvaarbare perspektief vir 

swart leerlinge aan te bied. Die leerlinge moet aanvoel dat hulle 

kultuurgroep net so aanvaarbaar is as die ander bevolkingsgroepe in die 
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RSA en leerlinge moet 'n waardering vir die eie ontwikkel wat sal bydra 

tot 'n positiewe selfbeeld (Smith, 1972:5l). 

Calitz (1986:11) meen dat klaskamerbestuursvaardighede en die onderrig 

van vaktipiese vaardighede 'n prominente plek in opleiding van 

onderwysers moet verkry. Baie swart onderwysers sal ook opgelei moat 

word om 'n professionele onderwysvisie te ontwikkel, sodat onderwys in 

sy geheel en ook gedeeltes daarvan begryp kan word. Om onderwys aan 

gedepriveerde leerlinge tot volle reg te laat kom, is dit belangrik dat 

die onderwyser die klaskamer aantreklik maak en ook van die leerlinge 

se werk uitstal en positiewe kritiek lewer. Dit skep 'n gevoel van 

menswaardigheid en ook die besef dat goeie werk beloon sal word 

(Ornstein en Vairo, 1969: 150). Die meeste gedepriveerde leerlinge woon 

skole in woongebiede by wat nie so modern en aantreklik soos baie gewone 

skole is nie. Boonop is klaskamerversiering vir hulle besonder belangrik 

(Chernow en Chernow, 1973:20). 

By swart skole gaan daar Wetnlg aan op sportgebied, veral as dit 

vergelyk moet word met die blanke skole waar gedurig sportbedrywighede 

plaasvind. Die onderwysersentrum het hier 'n baie belangrike taak te 

vervul, naamlik om die yak Liggaamlike Opvoeding by swart skole te 

beklemtoon. 'n Reeks kursusse vir die onderwysers wat verantwoordelik 

is vir Liggaamlike Opvoeding kan by die onderwysersentrum aangebied 

word om hulle betel" toe te rus en te motiveer om daadwerklik iets te begin 

doen. Baie swart skoliere het smiddags nie iets om hulself mee besig te 

hou nie en raak sodoende maklik die prooi van straatbendes en leegleers. 

Daar bestaan 'n groot behoefte aan skoolvoorligting en die regte 

beroepsleiding aan swart leerlinge. Die onderwysersentrum het hierin 

'n groot verantwoordelikheid om toe te sien dat onderwysers, veral van 

sekondere skole, die nodige metodologie bemeester om voldoende en regte 

leiding aan skoolverlaters en ander hoorskoolleerlinge te gee. Daar sal 

veral aandag gegee moet word aan persoonlikheidsvool'ligting, 

opvoedkundige vool'iigting, en dan vera I beroepsvoorligting. 
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Daar vind te veel in die onderrig dressering en handboekgebondenheid 

in die klaskamer plaas. Die onderwyser is nog te gebonde aan ou 

uitgetrapte onderwysmetodes. Die tyd het aangebreek, 5005 White 

(1986:28)dit ook duidelik stel, dat kreatiewe denke by die leerling 

aangewakker word. Daar moet 'n klemverskuiwing van die heel konkrete 

na die meer abstrakte kom. Kreatiewe denkwyses bevorder die 

lewenskwaliteit en stimuleer nuwe interessant~ aktiwiteite in die 

klaskamer. Die onderwysersentrum kan hier kosbare aanbiedinge reel 

vir swart onderwysers aangesien dit nog 'n braak veld is op byna alle 

vakgebiede, Lesaanbiedinge kan ook op verskillende maniere plaasvind 

om die aandag en belangstelling van leerlinge te behou. Die eerste stap 

sal wees om die leerling te leer om noukeurig waar te neem, daarna moet 

die leerling sy waarnemings in sy eie woorde neerskryf, en derdens moet 

die leerling leer om in groepverband samesprekings te hou en gedagtes 

te wissel. 

Fraser (1985:34) doen aan die hand dat die moderne metodiek in die 

onderrig van veral die natuurwetenskappe toegepas word, wat 'n 

eksperimentele benadering beklemtoon wat 

probleemoplossingsvaardighede, kritiese denkvermoe en ander hoer 

kognitiewe vaardighede op die proef stel. Onderwysers in die yak 

Wiskunde en Biologie kan ook ruim van hierdie wenk gebruik maak in 

swart skole, omdat onderwysers te dikwels daarop konsentreer om net 

die eksploratiewe vermoens van die leerlinge te ontwikkel. 'n 

Ontdekkende of ondersoekende demonstrasieles word as onderrigmetode 

gebruik met die doel om leerlinge tot die ontdekking van spesifieke 

eienskappe te laat kom. 

Onderwysers moet altyd in gedagte hou dat met hul onderwysmetodiek in 

die klaskamer, hulle die swart leerlinge moet voorberei om in te skakel 

in 'n snel ontwikkelende moderne gemeenskap sodat hulle: 

* selfontwikkeling sal toepas; 

* mens-, lewens- en hanteringsbekwaamhcde sal bemeester; 
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* 	die vermoe sal bemeester om in taal en syfers te kommunikeer; 

* 	die funksionering van die gemeenskap waarvan hulle deel is te 

verstaan, en 

* 	die vermoe sal ontwikkel om te dink, te leer, te ontdek, te redeneer, 

probleme op te 105 en te skep (Syncom, 1986:20). 

Die onderwyser van swart leerlinge het 'n groot verantwoordelikheid om 

opvoedende onderwys tot volle reg te laat kom, omdat die meerderheid 

Jeerlinge gedepriveerd is, en 'n swak selfbeeld en toekomsverwagting het, 

en dikwels ongemotiveerd is sodat skoolverlating op 'n vroee ouderdom 

voorkom en werkloosheid dikwels die einddilemma is. Indiensopleiding 

by veral die onderwysersentrum kan die onderwyser professioneel toerus 

om sy onderwystaak meer effektief te vervul, as hy bereid sal wees om 

van sy vrye tyd af te staan en op 'n vrywi11ige basis by die 

onderwyssentrumaktiwiteite in te skakel en sy probleme aan die 

sentrumleier uit te spel. Die onderwyser se onderwysmetodologie sal meer 

professioneel raak en dit op sigself sal meer selfvel'troue en 

geloofwaardigheid bring in die persoonlikheid van die onderwyser. Die 

eietydse tegnologiese ontwikkeling vind so snel plaas dat die onderwys 

geneig is om verouderd en tradisioneel te bly. Die onderwyser van swa rt 

leerlinge moet die verantwoordelikheid op homself neem om 

vernuwingsrigtings te eksploreer en op die voorpunt van ontwikkeling 

te bly. Die onderwysersentrum is daar vi r die onderwyser om sy eie 

behoeftebepaling te kan doen en verder te kan deelneem aan 

programbeplanning en aktiwiteitsontwerpe. 

Onderwystegnologie wat reeds in 'n gevorderde stadium is, sal van die 

onderwyser in die RSA al hoe meer kennis op hierdie gebied vra. Die 

onderwysersentrum sal kursusse moet beplan vir onderwysers van 

gedepriveerde leerlinge om die onderwyskorps se onderwysmetodologie in 

verhouding met die ontwikkeling te bring. 

Onderwysers sal moet kennis nearn dat die toekoms al hoe meer 

rekenaargeorienteerd en -afhan klik gaan word, sodat indiensopleiding 'n 
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* die vermoe sal bemeester om in taal en syfers te kommunikeer; 

* die funksionering van die gemeenskap waarvan hulle deel is te 

verstaan, en 

* die vermoe sal ontwikkel om te dink, te leer, te ontdek, te redeneer, 

probleme op te los en te skep (Syncom, 1986:20). 

Die onderwyser van swart leerlinge het 'n groot verantwoordelikheid om 

opvoedende onderwys tot volle reg te laat kom, omdat die meerderheid 

leerlinge gedepriveerd is, en 'n swak selfbeeld en toekomsverwagting het, 

en dikwels ongemotiveerd is sodat skoolverlating op 'n vroee ouderdom 

voorkom en werkloosheid dikwels die einddilemma is, I ndiensopleiding 

by veral die onderwysersentrum kan die onderwyser professioneel toerus 

om sy onderwystaak moor effektief te vervul, as hy bereid sal wees om 

van sy vrye tyd af te staan en op 'n vrywillige basis by die 

onderwyssentrumaktiwiteite in te skakel en sy probleme aan die 

sentrumleier uit te spel. Die onderwyser se onderwysmetodologie sal meer 

professionool raak en dit op sigself sal meer selfvertroue en 

geloofwaardigheid bring in die persoonlikheid van die onderwyser. Die 

eietydse tegnologiese ontwikkeling vind so snel plaas dat die onderwys 

geneig is om verouderd en tradisioneel te bly. Die onderwyser van swart 

leerlinge moet die verantwoordelikheid op homself noom om 

vernuwingsrigtings te ek5ploreer en op die voorpunt van ontwikkeling 

te bly. Die onderwysersentrum is daar vir die onderwyser om sy eie 

behoeftebepaling te kan doen en verder te kan deelneem aan 

programbeplanning en aktiwiteitsontwerpe. 

Onderwystegnologie wat reeds in 'n gevorderde stadium is, sal van die 

onderwyser in die RSA al hoe meer kennis op hierdie gebled vra. Die 

onderwysersentrum sal kursusse moet beplan vir onderwysers van 

gedepriveerde leerlinge om die onderwyskorps se onderwysmetodologie in 

verhouding met die ontwikkeling te bring. 

Onderwysers sal moet kennis nearn dat die toekoms al hoe meer 

rekenaargeorienteerd en -afhanklik gaan word, sodat indiensopleiding 'n 

82 



noodsaaklikheid sal word. Onderwysersentrumpersoneel sal self ook 

kursusse by die kundiges moet deurloop om leiding op hierdie gebied te 

kan gee. 

le Roux (1987) beklemtoon die belangrikheid van onderwysmedia by die 

indiensopleiding van onderwysers by onderwysersentrums. I ndien die 

onderwysersentrum oor genoeg fondse beskik kan 'n video-ateljee ingerig 

word wat voorsiening maak vir mikro-onderwys. Hier word onderwysers 

gehelp om hulle metodologiese onderwysbenadering as hulle lessee te 

verbeter. 'n Taallaboratorium sal ook essensieel by die swart onderwy

sersentrum wees omdat daar nog baie taalkennistekorte by onderwysers 

Is, en die taallaboratorium kan taalonderrig en -standaard van 

onderwysers op die vereiste vlak bring. Die oudiobanddiens kan aan 

die medlasentrum gekoppel word en kan 'n gemeenskaplike diens lewer 

wat weer 'n inkomste vir die onderwysersentrum kan beteken. Die 

oudiobanddiens maak bandopnames van suksesvolle kursusse en relevante 

materiaal wat skole dan weer teen 'n geringe koste van die sentrum kan 

aankoop om in hulle mediasentrum se naslaanafdeling vir onderwysers 

beskikbaar te stel. Die onderwysersentrum kan ook 'n versameling opbou 

van kleurskyfles en goele gehalte transparante om onderwysers in hulle 

vakaanbiedinge te help. 

Onderwysmediavervaardiging by die onderwysersentrum spoor die 

belangstellende onderwyser van gedepriveerde leerlinge aan om sy eie 

onderwysmedia by die sentrum te kom maak en in sy lesaanbieding te 

gebruik. Gewoonlik help die sentrum onderwysers wat miskien nie self 

die materiaal kan bekom nie om dan gratis of teen 'n geringe koste sy 

eie onderrigmedia te vervaardig. Die onderwyssentrum kan byvoorbeeld 

ook ten opsigte van taalonderrig onderrigmedia vervaardig wat dan na 

skole versprei kan word wat ge'interesseerd is (Howe, 1983:53). 

"Hulpmiddels moet self deur die betrokke onderwysers gemaak word en 

dit dek 'n wye spektrum wat strek vanaf reprografiese produkte, 

oudiovisuele middels soos films, skyfies. transparante en bandopnames, 

tot by die maak van hout- en metaalmodelle. Dit sluit ook 

biblioteekdienste in." 
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(Van Wyk, 1981 :23.) AI hierdie materiale en hulpmiddels kan in die on

derwysersentrum se mediasentrum opgeneem word en beskikbaar wees aan 

onderwysers deur middel van 'n leendiens. 

3.5.7 Indlensopleldlng by die onderwysersentrum om taal- en 

leesvaardigheidonderrig van die swart onderwyser op standaard te bring 

Taal as 'n medium van onderrig en kommunikasie is in die RSA in die 

onderwys van swart leerlinge 'n probleem. Die meeste swart mense is 

net taalvaardig in hulle moedertaal; Afrikaans en Engels is vir meeste 

van hulle 'n derde of vierde taal. In alledaagse taalgebruik het die meeste 

swart leerlinge geen probleem nie, maar wanneer dit 001" 

wetenskapsbegrippe gaan, raak die swart leerlinge verlore en baie swart 

onderwysers se taalvaardigheid is swak (Pelser, 1987). Die hele 

problematiek is in die feit gelee dat taalonderrig in die senior gedeelte 

van die primere skool en die hele sekondere skoolonderrig in Engels 

geskied wat nie die swart mense se moedertaal is nie. Dit is veral Whipple 

(1969:239-241) wat klem le op die gedepriveerde leerling se gestremde 

taalgebruik as hy standaard Engels moet praat. Hulle toon uitvalle in 

luisterpotensiaal, vokale stimulasie ontbreek en gebrekkige sinkonstruksie 

kom v~~r. 

"The poor child's language is a poor vehicle for thought. This limits the 

generality and abstraction of thought and forces it into stereotyped 

channels, preventing the child from verbalizing his unique relationship 

with the environment. And in school his curiosity is limited and focused 

only on events which can be understood in a simple way," 

(Ginsburg, 1972:62). 

Die onderwysersentrum kan die taalonderwyser asook die 

hoerskoolonderwyser hier leiding gee. Die sentl'umonderrig kan die swart 

leerling se taalkennis op die vereiste akademiese vlak bring sodat die 

leerlinge 'n meel' uitgebreide taalvaardigheid kan bekom. Dit sal ook 
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meehelp om hul denkprosesse op 'n hoer standaard te bring, en 


uiteindelik hul skolastiese prestasie sal bevoordeel. Labov et al., 


(1968:41) beveel 'n soepel taalonderrigmetodologie aan en dat die 


onderwyser gedepriveerde kinders se verwysingsraamwerk moet verstaan 


om sukses te behaal. Daarbenewens moet hulle gedragspatrone bestudeer 


word en die leerlinge se vert roue moet gewen word. 


Leerlinge by swart skole verklaar dat hulle nie so baie met Engels as 


spreektaal in aanraking kom as wat nodig is nie, en dit is 'n direkte 


vingerwysing na die onderwyser van die leerlinge. Geen onderwyser, 


hoe ondergekwalifiseerd hy ook al mag wees, en hoe gedepriveerd sy 


leerlinge ook mag wees, kan verskonings bied vir swart leerlinge se swak 


standaard in Engels nie solank hy weet hoe om 'n batterybandmasjien te 


hanteer (Lampen, 1985:4). Grondliggende verklarings wat vir hierdie 


toedrag van sake aangevoer kan word, is eerstens dat onderwysers van 


swart skole nie onderwysersentrums het waar hulle met hulle professionele 


probleme kan gaan aanklop nie. Tweedens aanvaar die onderwysers by 


swart skole nog nie dat met die onderrig van Engels daar meer op 'n 


mondelinge benadering gekonsentreer moet word nie. Baie onderwysers 


het nog 'n diktatoriale benadering van klasgee en moot nog die gevoel 


van werkbevrediging smaak deur 'n benadering waar kreatiwiteit 


gestimuleer word. 


Die onderwysersentrum kan swart onderwysers baie behulpsaam wees met 


taalonderrigkursusse; daardeur kan die hantering teenoor taalonderrig 


positief verander. 


"The teacher must find means to break down this wall by building up the 


child's confidence in his ability to express himself in English." 


(Lampen, 1985:8.) 


'n Baie belangrike faset van die swart leerling se taalvaardigheid is sy 


potensiaal om met insig vlot en duidelik te lees. Dit het al gebeur dat 


leerlinge tydens aflegging van eksamens eksamenvrae verkeerd vertolk 


het en foutiewelik beantwoord het, en sodoende waardevolle punte verloor 


het. Whipple (1969:240) merk op dat die kind besef dat hy deur te lees 
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sy kennisvolume kan vermeerder en ook gesprekvoering kan bevorder. 

Daar is ook die onbekende wereld van algemene en besondere kennis wat 

bereikbaar word deur boeke te lees. Selfs voorskoolse kinders kom al 

met die ongeskrewe taal in aanraking as nulle speel, ondersoek, 

kunsmateriaal nanteer en 'n simpatieke volwasse opvoeder teenwoordig 

net. Baie gedepriveerde kinders net nie die voorreg om deelname aan 

sulke opbouende vormingsprogramme te ne nie, en dit maak die uitdaging 

vir die swart onderwyser veral in die junior primere fase des te groter, 

omdat nierdie kinders meesal met 'n taalagterstand die laerskool binnekom. 

leesonderrig is veelfasettig en regverdig 'n studie op sy eie wat baie 

aktueel in die onderwysersentrumprogram ingesluit kan word. 

leesgereedneid by ;ong kinders omsluit die totale ontwikkeling van die 

kind en word beinvloed deur sy emosionele gesteldneid, fisieke 

gesondneid, kognitiewe ontwikkeling en visuele diskriminasie. 

Indiensopleiding by die onderwysersentrum kan interessante 

werkgroepresultate oplewer wat met alle sentrums gedeel kan word om 

leesonderrig in swart skole ten volle te ontwikkel. 

3.6 ONDERWYSERSENTRUMS KAN DIE GEBRUIK VAN MEDIA TYDENS 

ONDERRIG-lEERSITUASIES IN SWART SKOlE BEKlEMTOON 

Die invloed van televisie op die jeug is onberekenbaar; dit maak 'n 

aanslag op die visuele en die ouditiewe waarneming deur middel van nelder 

en opwindende aanbiedinge. Hierdie leeriinge sit vandag nog op die 

skoolbanke en ontvang nulle opleiding deur middel van die lesingmetode 

en gedrukte materiaal. Daar moet gedink word aan metodes om onderwys 

aantrekliker te maak en voordeel moet geneem word uit 

onderwystegnologiese metodes om 'n kommunikasierewolusie tot stand te 

bring (Peterson, 1975: 13). 
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Onderwysmedia is van die uiterste belang vir die onderwysgebeure. Deur 

die behoorlike integrering van onderwysmedia in lesse word daar 

moontlikhede geskep wat vir onderrig en leer bevorderlik is. 

Geen doeltreffende onderrig kan plaasvind as die onderwyser nie van 

onderwysmedia gebruik maak om sy kennis te verbreed nie, anders gaan 

hy bloot uit die handboek werk (le Roux, 1987). Met die opstel van 

eksamenvraestelle word daal" toenemend verwag dilt insigvrile gevril word 

en nle net memoriseervrae nie. Die onderwyser moet dus nuwe horisonne 

ontgin en 'n breer kennis bekom, want ook in sy vakclidaktiek moet insig 

by die leerlinge tuisgebring word. Die onderwyser is die sleutelfiguur 

in die verbeeldingryke ontginning van mediamateriaalaanwending in die 

onderrigleersituasie en leerlinge sal waarneem, luister, kyk, aantekeninge 

maak, besprekings voer en inligting verwerk om vakverryking toe te pas 

(loch, 1986: 17). 

Overduin en De Wit (1986:809) het dispariteit weer duidelik beklemtoon 

met statistiese gegewe van voltydse onderwyser-bibliotekarisposte: 

TABEl3.3: 	 BESTAANDE VOlTYDSE ONDERWYSER

BIBlIOTEKARISPOSTE (Overduin en De Wit, 1986:809.) 

Oranje-Vrystaat 42% 

Transvaal 94% 

Natal 61% 

Kaapprovinsie 42% 

Indiers 88% 
Kleurlinge 38% 

Swartes 23% 
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TABEl3.4: GEMIDDElDE AANTAl TYDSKRIFTE WAT PER SKOOl 

VOORSIEN IS (Overduin en De Wit, 1986:815.) 

O,'anje-Vrystaat 20 

Transvaal 35 

Natal 31 

Kaapprovinsie 10 

Indiers 23 

Kleurlinge 11 
Swartes 8 

Die volgende statistiek wat Overduin en De Wit (1986:817) verstrek, is 

'n ernstige vingerwysing na die onderwysers van swart leerlinge, veral 

in sekondere skole, wat die leesgewoontes van leerlinge weerspieel met 

die aantal boeke wat hulle gemiddeld per jaar uitneem. 

TABEl3.5: 	 BOEKE WAT GEMIDDElD PER JAAR UITGENEEM WORD BY 

SEKONDeRE SKOlE (Overduin en De Wit, 1986:817,) 

Oranje-Vrystaat 10 

Transvaal 5 

Natal 16 

Kaapprovinsie 10 

Indiers 13 

Kleurlinge 4 

Swartes 

"Daar bestaan tans egter geen infrastruktuur binne die Departement 

Onderwys en Opleiding vir die lewering van 'n inligtingsdiens vir die 

ondersteuning van so 'n gesentraliseerde indiensopleidingsprogram vir 

swart onderwysers nie." 

(le Roux, 1986: 1.) 
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SEKONDeRE SKOLE (Overduin en De Wit, 1986:817.) 

Oranje-Vrystaat 10 

Transvaal 5 

Natal 16 

Kaapprovinsie 10 

Indiers 13 

Kleurlinge 4 

Swartes 

"Daar bestaan tans egter geen infrastruktuur binne die Departement 

Onderwys en Opleiding vir die lewering van 'n inligtingsdiens vir die 

ondersteuning van so 'n gesentraliseerde indiensopleidingsprogram vir 

swart onderwysers nle." 

(Le Roux, 1986: 1.) 
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Hierdie navorsing sal ontoereikend wees om swart onderwysersentrums 

in elke kring aan te beveel as daar nie ook aandag gegee word aan 

parallelle ondersteuning Viln 'n inligtingsdiens om die indiensopleiding 

van swart onderwysers in die RSA tot volle ontplooiing te laat kom nie. 

Die swart onderwyser het aanvullende inligting nodig om sy daaglikse 

onderwysprogram sinvol te laat verloop. Hy moet ook sy leerlinge sinvol 

voorberei op 'n Westerse tegnologiese samelewing waar;n die afgestudeerde 

'n beroep moet beklee en verantwoordelike burgerskap moet beklee. 

Die indiensopleidingstaak word bemoeilik deur die afwesigheid van 'n 

inligtingsinfrastruktuur vir swart onderwysers om suksesvolle 

taakverrigting van potensiele gebruikers daar te stel. Daar is ook die 

styging van boekpryse en die hoe inflasiekoste en die devaluasie van die 

Rand wat die agterstand vergroot. Dit is 'n feit dat die ingewikkeldheid 

van die Suid-Afrikaanse samelewing, wat uit 'n derde wl!reld- en eerste 

wereldkomponent bestaan, baie afhanklik van inligting is. 

Le Roux (1986:56) bepleit met reg die volledige integrering van Sabinet 

wat 'n Suid-Afrikaanse bibliografiese en inligtingsnetwerk 

verteenwoordig. Hierdie netwerk verteenwoordig 'n gemeenskaplike 

gerekenariseerde bibliografiese databasisstelsel vir biblioteke- en 

inligtingsentrums met landswye toegang. 'n Miljoen of meer 

masjienleesbare rekords wat byna alle tipes inligtingsmateriaal 

verteenwoordig, is in Sabinet vervat. Die regering behoort dus te kyk 

na 'n moontlike inligtingsdiens vir swart onderwysers wat tans nie bestaan 

nie, sodat inligting op 'n ekonomiese manier aan 'n wye gebruikerskorps 

beskikbaar gestel kan word. Die onderwysersentrum kan ook druk 

uitoefen om Merdie belangrike naslaannetwerk vir swart onderwysers 'n 

werklikheid te laat word. 
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3.7 DIE ADVISERENDE FUNKSIE VAN 'N ONDERWYSERSENTRUM 

Die onderwysersentrum bied 'n vei!ige hawe aan die onderwyser omdat 

dit neutrale gebied is wat aan die onderwyser, vir die onderwyser en tot 

die onderwyser se beskikking daargestel is. Hierargie en professionele 

rangorde bestaan nie by die sentrum nie. Die onderwyser kan met sy 

probleme kom, sonder om gepenaliseer te word en sonder dat daar 'n 

aantekening op sy leer gemaak word wat later weer met 

merietetoekennings teen hom kan tel. Daar word dikwels uitstallings van 

bekende uitgewers gereel om vir die onderwyser 'n breer visie te gee 

oor resente materiaal in sy vakgebied. Die sentrumleier versamel dikwels 

relevante materiaal wat vir die groei van professionalisme by onderwysers 

bevorderlik is. Die onderwyser het dikwels advies nodig, en die 

sentrumleier tree dikwels hier na yore om aanbevelings te maak wat tot 

voordeel van die onder'wyser strek. Die onderwysersentrumleier is in 

staat tot sinvolle advies omdat hy oor 'n lang tydperk die behoeftes van 

onderwysers geanaliseer het en in konteks geplaas het en weet wat 

werklik die behoeftes is. 

Die onderwyser wat sy probleem vermeld, word simpatiek aangehoor en 

sy versoeke word nooit geignoreer nie, anders sal die onderwysersentrum 

nie in sy doel slaag nie. Baie swart onderwysers het gereelde 

ondersteuning nodig om hulle professionalisme te bevorder en daardeur 

die onderrig te verbeter. Die hoofdoel van die onderwysersentrum is 

die bevordering van effektiwiteit by onderwysers om opvoedende 

onderwys ten volle te ontwikkel (Jordaan, 1987). 

Dean (1975: 70-80) le sterk klem op groepwerk by onderwysers en hoe 

om hulle gei'nteresseerd te maak, sodat hulle op 'n permanente basis by 

die groepwerk kan inskakel waar elke lid 'n individuele bydrae kan maak 

en tot verdere navorsing geprikkel kan word, Op sekondere 

onderwysvlak sal daar veral na gemeenskaplike vakgerigte probleme en 

na kurrikulumontwikkeling gekyk word. Die onderwysersentrumleier moet 

altyd as eerste prioriteit die behoeftes en krisisse van onderwysers stel 

wat aan sy deur om hulp kom aanklop. Die onderwyser wat om hulp vra 

90 

3,1 DIE ADVISERENDE FUNKSIE VAN 'N ONDERWYSERSENTRUM 

Die onderwysersentrum bied 'n veilige hawe aan die onderwyser omdat 

dit neutrale gebied is wat aan die onderwyser, vir die onderwyser en tot 

die onderwyser se beskikking daargestel is, Hierargie en professionele 

rangorde bestaan nie by die sentrum nie. Die onderwyser kan met sy 

probleme kom, sonder om gepenaliseer te word en sonder dat daar 'n 

aantekening op sy leer gemaak word wat later weer met 

merietetoekennings teen horn kan tel. Daar word dikwels uibtallings van 

bekende uitgewers gereel om vir die onderwyser 'n breer visie te gee 

oar resente materiaal in sy vakgebied. Die sentrumleier versamel dikwels 

relevante materiaal wat vir die groei van professionalisme by onderwysers 

bevorderlik is. Die onderwyser het dikwels advies nodig, en die 

sentrumleier tree dikwels Mer na yore om aanbevelings te maak wat tot 

voordeel van die onderwyser strek. Die onderwysersentrumleier is in 

staat tot sinvotle advies omdat hy oor 'n lang tydperk die behoeftes van 

onderwysers geanaliseer het en in konteks geplaas het en weet wat 

werklik die behoeftes is. 

Die onderwyser wat sy probleem vermeld, word simpatiek aangehoor en 

sy versoeke word nooit geignoreer nie, anders sal die onderwysersentrum 

nie in sy doel slaag nle. Baie swart onderwysers het gereelde 

ondersteuning nodig om hulle professionalisme te bevorder en daardeur 

die onderrig te verbeter. Die hoofdoel van die onderwysersentrum is 

die bevordering van effektiwiteit by onderwysers om opvoedende 

onderwys ten volle te ontwikkel (Jordaan, 1981). 

Dean (1915: 10-80) le sterk klem op groepwerk by onderwysers en hoe 

om hulle ge'jnteresseerd te maak, sodat hulle op 'n permanente basis by 

die groepwerk kan inskakel waar elke lid 'n individuele bydrae kan maak 

en tot verdere navorsing geprikkel kan word. Op sekondere 

onderwysvlak sal daar veral na gemeenskaplike vakgerigte probleme en 

na kurrikulumontwikkeling gekyk word. Die onderwysersentrumleier moet 

altyd as eerste prioriteit die behoeftes en krisisse van onderwysers stel 

wat aan sy deur om hulp kom aanklop. Die onderwyser wat om hulp vra 

90 



by die onderwysersentrum behoort nooit met lee hande terug te keer na 

sy skool toe nie, anders dien die sent rum geen doel nle. Die onderwyser 

moet altyd voel dat hy 'n vraag by die onderwysersentrum kan vra en 

dat hy altyd 'n antwoord sal kry, omdat daar kollegas Is wat alreeds met 

dleselfde probleme as hyself geworstel het. 

3.8 DIE ONDERWYSERSENTRUM BlED AGTERGRONDSKENNIS AAN DIE 

SWART ONDERWYSER IN VERBAND MET GEDEPRIVEERDE LEERlINGE 

In die Ilg van die swart leerlinge se verwestering en gedepriveerdheid 

is dit nodig dat die onderwyser voldoende agtergrondskennis van sy tipe 

leerlinge opdoen, om doeltreffende onderwys en opvoeding te laat 

geskied. Dit is ook nodig dat die onderwyser oor behoorlike mensekennis 

beskik sodat hy sy leerlinge met takt en simpatle kan hanteer. 

Gedepriveerd beteken om byvoorbeeld in gebiede wat neerdrukkend 

voorkom te bly. Verder is diesulkes van voorregte ontneem en vanuit 

'n onderwysperspektief gesien, het hulle nie soos ander kinders in die 

RSA gelykwaardige onderwysgeleenthede om goed te presteer nie. 

Die onderwysersentrum kan 'n rol speel om die onderwyser toe te rus 

met die regte gesindheid teenoor sy leerlinge, sodat die verhouding 

tussen die swart leerling en onderwyser van goeie gehalte kan wees. 

Bepaalde kursusse met as uitgangspunt die professionele groei en 

ontwikkeling van die onderwyser, kan by die sentrum aangebied word 

(Jordaan, 1987). 

"In addition to knowledge, the teacher needs skills. Perhaps the most 

important of these is the ability to observe and interpret human behaviour 

and to respond to it." (Dean, 1975:64.) Die onderwyser moet kennis 

he van hoe die kind ontwikkel, en veral hoe hulle in groepe optree, en 

dat gedepriveerde leerlinge dikwels weens hulle beperkte taalkode nie oor 

uitdrukkingsvermoe beskik nle. 
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Adams (1975:221) voel dat daar selfs onderwysers kan wees wat graag 

'n kursus in Psigologie of Sosiologie sat wil votg om betel' professionele 

agtergrondskennis op te doen om met hulte leerlinge te werk. Dit is 

heeltemat moontlik dat sulke kursusse deur die onderwysersentrumleier 

gereEH kan word as die onderwysers 'n behoefte daaraan het. 

Die onderwyser moet kompenseer vir gedepriveerdheid, omdat die ouers 

dikwels onbetrokke of selfs heeltemal afwesig is, en buitendien soms erger 

gedepriveerd as die kinders is. Die leerlinge se kultuur en 

weretdbeskouing moet in ag geneem word en moet nie deur die onderwyser 

as minderwaardig bestempel word omdat die leerling se kultuur verskil 

van die ander volkere s'n nie (Marjoribanks, 1979: 17). 

"Students don't trust either teachers or peers. This trust must be de

veloped. When teachers learn which situations are explosive, what to 

do to prevent them, they can cultivate in their students an interest in 

finding out more about themselves as human beings with feelings." 

(Taba en Elkins, 1969:250.) 

As gevolg van die veranderende wereld waarin die onderwyser en leerling 

hul bevind het onderwys en opvoeding 'n veeleisende taak geword. Die 

swart onderwyser behoort nooit volkome toegerus te voel nie, want hy 

werk met 'n gekompliseerde moderne jeug wat verwesterd geraak het en 

'n veeleisende poging van die onderwyser vra. Die kind twyfel 001' die 

egtheid en sinvolheid van eie bestaan en openbaar 'n swak selfbeeld en 

waaghouding, en ondervind probleme om te kommunikeer en met mense 

'n verhouding aan te knoop. Die onderwysersentrum kan leiding verskaf 

aan die swart onderwyser 001' hoe hy die leeding se affiliasiebehoeftes 

kan bevredig. Die onderwyser kan ook indiensopleiding ondergaan 001' 

prosedures om die leerling by massadeelname te betrek (TOD, 1987:1-2). 

Van Wyk (1981 :47) stel voor dat die onderwyser saam met sy kollegas 

by die onderwysersentrum leer hoe om normatief en effektief by 

veranderinge en vernuwings aan te pas, en dat die verhouding tussen 

leerling en onderwyser een van samewerking moet wees. Indiensopleiding 

gaan in die toekoms al hoe meer in aanvraag wee!, en hierdie tipe van 
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kursus wat handel oor gedepriveerde leerlinge en hoe om hulle te hanteer, 

behoort nie net deur onderwysers bygewoon te word nie, maar ook deur 

onderwysbestuurslede en ouers. Kursusse by die onderwysersentrum 

behoort meer wysheid en effektiwiteit ten opsigte van die hantering van 

die swart leerlinQ te bring (Adams, 1975: 222). 

"Teachers seem either incompetent or indifferent. Some people think 

these children are doomed, and as they pass from grade to grade their 

plight will most likely be intensified. Most teachers are unaware of their 

students' strategies or how they think or feel." 

(Ornstein en Vairo, 1969:2). 

Daar is die volgende ongewenste faktore in ons samelewing teenwoordig 

wat opvoedende onderwys strem en waarvan die swart onderwyser moet 

kennis neem byvoorbeeld: 

- die ongebondenheid van die samelewing; 

- die moderne verplaasbaarheid of beweeglikheid van die mens; 

- die ondermyning van gesag en ontsag in die verhouding tussen mense, 

en 

- die seksualisering van die lewe (TOD, 1987: 1) . 

Melbo en Martin (1969:285) beskrywe 'n paar tipiese kenmerke van 

gedepriveerde leerlinge, naamlik dat hulle 'n akademiese agterstand het 

en meestal onder hul vermoe presteer, hulle het 'n beperkte taalkode, 

is dikwels rusteloos met 'n kort aandagspan. Hierdie leerlinge is 

emosioneel onstabiel en onvoorspelbaar, hulle is outisties georienteerd, 

hulle toon konseptuele uitvalle en kry ook nie die regte dieet en genoeg 

slaap nie. Van hierdie verskynsels moet die onderwyser kennis neem en 

by die onderwysersentrum oplossings gaan soek om gedepriveerde 

leerlinge op te hef met simpatieke gesagsleiding en opbouende tug. 

Hierdeur kan hulle in hul uniekheid en hul beperkinge gelei word tot 'n 

gelukkige goedaangepaste gebalanseerde volwasse lewe. 
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Kursusse wat by swart onderwysersentrums aangebied word, kan die 

onderwysers leer hoe om gedragsprobleme van gedepriveerde leerlinge 

te hanteer, en om nie terug te sit en die politiek of die samelewing te 

blameer nie, maar om hand uit die mou te steek en daadwerklik iets self 

te probeer doen (Kovin et aI., 1981: 10). 

De Wet (1986:35) 1ira hoekom die leerlinge meer van een yak as van 'n 

ander hou, en kom tot die gevolgtrekking dat die voorkeurvak se 

onderwyser die kuns bemeester het om interpersoonlike kommunikasie met 

sy leerlinge te handhaaf, en 'n baie goeie verstandhouding met hulle het. 

Die onpopuh"!re yak se onderwyser daarenteen, is onbetrokke by sy 

leerlinge en hulle probleme, en is gedistansieerd van leerlinge se 

geestelike en liggaamlike welstand. 

Die meeste swaM onderwysers ervaar probleme met effektiewe onderrig 

en so 'n groot opvoedingsbehoefte is aanwesig by meeste swart leerlinge 

dat 'n mens net kan hoop dat die onderwysersentrum betyds hierdie twee 

ongebalanseerde pole kan sinkroniseer. 

3.9 SPESIFIEKE LEIDING BY DIE ONDERWYSERSENTRUM KAN DIE 

ONDERWYSER HELP OM DISSIPLlNE OP DIE REGTE WYSE TE HANDHAAF 

Gedepriveerde leerHnge daag baiekeer op verskeie woordelose maniere 

die onderwyser uit en beproef sy geduld tot die uiterste, en dan is dit 

noodsaaklik dat die onderwyser presies moat weet hoe om sulke situasies 

te hanteer. 'n Kursus in die handhawing van dissipline sal sommige 

antwoorde verskaf waarna die onderwyser soek, as hy bereid is om van 

sy vrye tyd op te offer en die kursus by die onderwysersentrum by te 

woon. Opvoedende en opbouende gesagsleiding is nie aangebore by 

onderwysers nie, en hierdie bevoegdheid sal net deur indiensopleiding 

verkry kan word. 
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Volgens Ornstein en Vairo (1969: 168) kan aggressie by swart leerlinge 

dieperliggende oorsake he. Die rede hiervoor kan wees omdat leerlinge 

dalk nie leerinhoude verstaan nle en opstandig is om die skool by te woon. 

Die leer/ing kan ook voof dat die standaard van werkopdragte bulte sy 

vermoe is; daar kan ook 'n persoonlikheidskonflik tussen onderwyser en 

leerling ontstaan. Verder het die leerling dalk alreeds gedruip en vrees 

nog 'n terugslag en besit 'n swak setfbeeld en ondervind probleme by 

die ouerhuis. 

Die swart kind het 'n behoefte om iemand te wees,erkenning te ontvang 

of subes te ervaar. Binne groepsverband word kinders die geleentheid 

gebled om hutle selfbeeld te ontwikkel. Dit is belangrik vir die 

onderwyser om hierdie leerlinge wat dissiplinere probleme lewer by 

groepsaktiwiteite te betrek wat hulle dan die geleentheid tot 

sukseservaring en erkenning sat bied. Dit is belangrik dat die 

onderwyser geleenthede skep waar die kind belangrik en aanvaarbaar 

voel. Groepsbesprekings by die onderwysersentrum kan heelwat 

oorspronklike idees na vore bring wat van groot waarde kan wees van 

hoe om goeie dissipline te bevorder deur die leerlinge se 

affiliasiebehoeftes te bevredig (TOO, 1987: 2) . 

Massadeelname beteken dat die onderwyser probeer om soveel as moontlik 

bevoegde leerlinge in die skool by 'n sport- of kultuuraktiwiteit te 

betrek. Massadeelname in sport- of kultuuraktiwiteite bring gevolglik 

mee dat leerlinge hul talente ontdek waarvan hulle nie voorheen bewus 

was nie, 'n gesonde kompetisiegees word bevorder. leerlinge leer om hul 

vrye tyd sinvol te bestee en boonop verskaf dit plesier. 

De Wet (1986:35) praat van die onderwyser wat opsetlik gewild by sy 

leerlinge wil weE'S deur met hulle maats te wil wees. Sodoende verloor 

hierdie onderwyser sy dissiplinere houvas op die klas. Geen effektiewe 

leer kan plaasvind as die onderwyser nie in beheel' van sy klas is nie. 

Die leerlinge sal ook al hoe meer ongedissiplineerd word, want hulle sal 

in 'n toenemende mate die onderwyser toets om sy reaksie te peil. S6 

'n onderwyser sou nie in hierdie strik getrap het, as hy 'n kursus by 
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die onderwyserscntrum in die handhawing van dissipline bygewoon het 


nie. 


"Discipline doesn't have to be a bitter thing. On the contrary, it can 


be a fruitful learning experience." 


(Chernow en Chernow, 1973:37.) 


Die swart onderwyser het 'n verdere probleem wat sy dissipline benadeel, 


en dit is oorvol klasse. Dit is baie ontmoedigend en 'n besoek aan die 


onderwysersentrum waar met kollegas oor die probleem beraadslaag kan 


word, werp soms baie vrugte af. Dikwels vind sulke gesprekke informeel 


oor 'n koppie tee plaas, wanneer daar 'n ontspanne atmosfeer heers en 


die onderwyser nie aan 'n onderwysnierargie onderworpe is nie. 


3.10 ONDERWYSERS BEHOORT KENNIS TE BEKOM BY DIE 

ONDERWYSERSENTRUM OM SINVOLLE LEIDING, OPVOEDING EN 

ONDERWYS AAN GEDEPRIVEERDE BEGAAFDE KINDERS TE KAN GEE 

Die potensiaal van gedepriveerde begaafde leerlinge in swart skole gaan 

onstellend baie verlore omdat hulle nooit geYdentifiseer word nie en 

deurdat ondergekwalifiseerde onderwysers 'n minderwaardige vakonderrig 

aanbied en dikwels onvoorbereid klasgee. Die twee woorde 

"gedepriveerd" en "begaafd" is so teenstrydig met mekaar, want die 

konnotasie wat aan gedepriveerdheid geneg word is gefrustreerdheid, 

negatiewe selfbeeld, ontneem van voorregte, ongemotiveerdheid en 

outisties, t.erwyl begaafd weer laat dink aan hoe prestasie, kreatiwiteit, 

talentvolheid en gemotiveerdheid (Thomas, 1973: 193). Die 

onderwysersentrumpersoneel het 'n baie verantwoordelike taak, eerstens 

om ondergekwalifiseerde onderwysers in die opvanggebied te identifiseer. 

Tweedens, om onderwysers te motiveer om na die sentrum toe op 'n 

vrywillige basis te kom. Derdens, om 'n program saam te stel hoe om 

sinvolle leiding, opvoedende onderwys aan gedepriveerde, begaafde, 
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swart lep,rlinge te gee en vierdens om behoorlik~ opvolgwerk na die 

ku rsus te doen. 

'n Kenmerk van gedepriveerde begaafde kinders is hul multi-potensialiteit 

wat meebring dat hulle begaafd in verskeie rigtings is en dat hulle aanleg 

veelfaseUig is, wat 'n beroepskeuse baie moeilik maak veral as die ouers 

se ondersteuning ontbreek en intellektuele bel'oepsvoorligting deur 'n 

bevoegde onderwyser ook ontbreek (Moore, 1978:332-333). 

Beroepsvoorligting aan begaafde leerlinge verskil aensienlik van die van 

ander leerlinge, aangesien die meer uitdagende en onafhanklike beroepe 

aan die bcgaafde lecrlinge voorgehou sal word. 

Die onderwysersentrum sal ook voorsiening moet maak vir die 

voedlngsarea .e departementshoofde van Opvoedkundige Leiding om 

indiensopleidin!J te voorsien, sodat behoorlike beroepsvoorligting by swart 

skole sal geskied veral aan begaafde gedepriveerde leerlinge. Daar kan 

ook deur hierdie departementshoofde op primere en sekondere skole 

geleenthede geskep wOI·d vir die begaafde leerlinge wat 'n intellektuele 

uitdaging bied, soos byvoorbeeld interskoolvasvrawedstryde, kreatiewe 

probleemoploskompetisies en wetenskapsdebatte (Torrance, 1974:4). Tot 

onlangs het baie min onderwyskundiges besef dat die intellektueel 

begaafde leerlinge eiesoortige probleme ervaar, en dat voorsiening deur 

die klasonderwyser in hierdie begaafde leerlinge se behoeftes • n 

definitiewe uitdaging aan die skoolhoof en die vakonderwyser rig 

(Pinellie, 1973: 199). Die RSA het al die beskikbare begaafde talent in 

tegnologie en industrie nodig om die land se potensiaal uit te bou. Elke 

gerlepriveerde leerling se bydrae wat in hierdie verband verlore raak, 

beteken ook 'n wesenlike verlies vir die RSA. 

Daar bestaan tot op datum nog net drie swart onderwysersentrums in die 

RSA waarvan een nog in die beginstadium is. As daar na die geweldige 

nood in swart onderwys gekyk word, en as in aanmerking geneem word 

hoe baie swart onderwysers ondergekwalifiseerd en selfs ongekwalifiseerd 

is vir die poste wat hUlle beklee, dan is die behoefte aan baie meer swart 

onderwysersentrums duidelik. Moore (1978:335) is baie positief en 

entoesiasties oor die gedepriveerde, begaafde, swart leerling en het 
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betrokke geraak by spesiale programme en seminare wat vir hierdie 

leerlinge met verreikende resultate aangebied was. By die identifisering 

van begaafde leerlinge is die leerlinge in drie kategoriee ingedeel, naamlik 

begaafde intellek, begaafde leiers en begaafde kunstenaars. Vanaf 

hierdie vertrekpunt is aangepaste programme verder aangebied. Die 

onderwysersentrum kan met belangstellende onderwysers, 

departementshoofde en .skoolhoofde 'n interessante navorsingsprogram 

aanpak wat die begaafde, gedepriveerde, swart leerling kan stimuleer en 

aanspoor. 

'n Algemene fout wat onderwysers begaan, is om die begaafde leeding 

te gebruik om rond te stuur, net nog twintig somme van dieselfde soort 

te doen, selfstandige leeswerk te doen en dan verbaas te wees as hierdie 

leerling ontaard in 'n gedragsprobleemgevaL Dit gebeur ook dat die 

begaafde feeding ongemaklike vrae aan die onderwyser stel, wat hy nie 

bevoeg is om te beantwoord nie, en dan is 'n afjak die beste uitweg, 

Dit is ook geen wonder dat baie begaafde leerlinge verveeld, 

gefrustreerd, vermoeid, misplaas en ongewild voel en boonop dagdroom 

en soms van die skool af wegbly nie (Thomas, 1973:194). Hierdie 

leerlinge het bepaald 'n dringende behoefte aan hulp vir die daarstelling 

van gevorderde doelwitte, die deurloping van stimulerende 

onderwysaanbiedinge, prikkelende sosiale interaksie, kognitiewe 

transaksies, beter beroepsvoorligtingstegnieke en hoe vlak 

taalontwikkeling. Pinellie (1973: 199) beveet aan dat naslaanwerke en 

gevorderde tegnologiese apparaat aan begaafde. gedepriveerde leerlinge 

beskikbaar gestet word sodat hulle hul uitsonderlike tatente kan 

ontwikkel. 

Die onderwysersentrum kan help beplan aan aktiwiteite waarby begaafde, 

gedepriveerde, swart leerlinge kan baat. Dit kan so gereel word dat 'n 

groep saam met 'n prokureur die hof besoek en dan hul vrae aan horn 

stet. 'n Ander groep kan die noodgevalleafdeling by 'n hospitaal besoek, 

ander kan die maatskaplike werkster vergesel na besoekpunte. 'n 

Volgende groep begaafdes kan die lughawe besoek en met die 

lughaweargitek 'n onderhoud voer en selfs ook die 

vliegtuigwerktuigkundiges ondervra as so 'n besoek vooraf gereel kan 
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word. Die begaafde leerlinge kan selh individuele opdragte ontvang om 

in 'n bepaalde tyd sekere beroepe te verken en dan terug te rapporteer 

aan 'n gesamentlike vergadering, sodat ander leerlinge ook in die verband 

inligting kan bekom. Interessante data en evalueringsmetodes kan saam 

met sulke sessies ge'integreer word om die hele aktiwiteit meer sinvol en 

afgerond te maak (Moore, 1918:336). 

3.11 DIE ONDERWYSERSENTRUM KAN IN DIE SWART WOONBUURTES 'N 

BYDRAE LEWER TOT GEMEENSKAPSONTWIKKELlNG 

Pelser (1981a) rapporteer hoe die Kollege vir Voortgesette Opleiding 

Soshanguve na die gemeenskap toe uitbeweeg het en dat 'n geweldige 

spontane reaksie verkry is. Die gemeenskap kan naderhand oak die 

onderwysersentrum benut en as 'n deel van hul eie beskou, as die 

sentrumpersoneel bereid is om hierdie ekstra moeite te doen. Saterdae 

kom daar vanuit Soshanguve byvoorbeeld ongeveer driehonderd vrouens 

na die kollege om die een of ander kursus of opleiding of samespreking 

by te woon. Die gemeenskap kan self by sulke geleenthede bepaal wat 

hulle behoeftes is en dan kan die onderwysersentrumleier bepaal wie 

hy/sy in hierdie prog,'am gaan betrek en hoe die aanbieding gaan verloop. 

Hierdie diens wat die onderwysersentrum lewer, kan geweldig bevredigend 

wees vir almal wat daarby betrokke wil raak, en dit het die potensiaal 

vir baie moontlikhede. 

"There were many people who were hungry for education, people who 


could not read or write but eager to learn. The domestic workers were 


desperate for education." 


(Ngcobo, 1981:9). 


Die moontlikheid bestaan dat OUers wat geletterdheid verwerf het, ook 

meer geintereneerd in hulle kinders se akademiese vordering en meer 

betrokke by skoolaktiwiteite sal raak. Die onderwysersentra kan as 

koppelpunte tunen skool en gemeenskap dien en kan die gemeenskap oak 
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na die kollege om die een of ander kursus of opleiding of samespreking 

by te woon. Die gemeenskap kan self by sulke geleenthede bepaal wat 

hulle behoeftes is en dan kan die onderwysersentrumleier bepaal wie 

hy/sy in hierdie program gaan betrek en hoe die aanbieding gaan verloop. 

Hierdie diens wat die onderwysersentrum lewer, kan geweldig bevredigend 

wees vir almal wat daarby betrokke wil raak, en dit het die potensiaal 

vir baie moontlikhede. 

"There were many people who were hungry for education, people who 

could not read or write but eager to learn. The domestic workers were 
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(Ngcobo, 1987:9). 

Die moontlikheid bestaan dat ouers wat geletterdheid verwerf het, ook 

meer geinteresseerd in hulle kinders se akademiese vordering en meer 

betrokke by skoolaktiwiteite sal raak. Die onderwysersentra kan as 

koppelpunte tussen skool en gemeenskap dien en kan die gemeenskap ook 
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meer onder die besef van die belangrike funksie van die skoal en on

derwysersentrum bring (Van Wyk, 1981 :40). 'n Goed toegeruste biblioteek 

kan tot die gemeenskap se beskikking gestel word by die onderwyser

sentrum en opvoedkundige films kan by die sent rum op 'n gereelde basis 

vertoon word en sodoende bydra tot gemeenskapsontwikkeling. Die on

derwysersentrum kan die misverstand wat tussen die swart ouer en 

skoolowerheid bestaan uit die weg ruim (Jordaan, 1987). 

Daar is legio moontlikhede van die wyses waarop gemeenskapsontwikkeling 

by die sentrum kan plaasvind. Dit sal hoofsaaklik van die vindingrykheid 

van die sentrumhoof en die onderwyserkorps wat die sent rum besoek 

afhang. Die feit dat daar dan op ongewone ure nog aktiwiteite by die 

onderwysersentrum plaasvind, versterk oak die sentrum se sekuriteit en 

bring 'n bewustheid van die waardevolle werk wat by die sentrum gedoen 

word (Howe, 1983:58). Sodoende word dan deurlopende onderwys aan 

die hele gemeenskap verskaf (Van Wyk, 1981 :32). 

Ons het ongelukkig in die RSA die situasie van 'n paternalistiese 

verhouding tussen wit en swart geskep. Die grootste persentasie 

kommunikasie wat ~ns met mekaar het, is die van huishulp of tuinjong. 

Die oomblik wat 'n blanke 'n swart kollega ontmoet, sien hulle mekaar in 

'n totaal ander lig. Dit het hoog tyd geword dat onderwysersentrums 

hierdie wedersydse kennismaking en kommunikasie uitbrei en ontwikkel, 

en dit sal goed korreleer met gemeenskapsontwikkeling (Gouws, 1987). 

3.12 DIE ONDERWYSERSENTRUM VIR SWART ONDERWYSERS KAN BAlE 

BYDRA OM OUERBETROKKENHEID TE BEWERKSTELLlG 

"Georganiseerde betrokkenheid by skoolsake gee die ouer die kans om 


meer oor sy kind te leer en om sy eie stempel op die onderwys af te 


druk." 


(Heyns, 1986: 15.) 
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Dinkskrums by die onderwysersentrum kan die swart onderwysers 

geweldig baie help hoe om ouers meer betrokke by skoolaktiwiteite te kry. 

Die sentrumleier kan self hierdie ideewisselings inisieer, en 

onderwyssentrumleiers kan bymekaar kom om hierdie aktuele probleem in 

swart skole te help optos. 

Dit is baie belangrik dat daar 'n vennootskap tussen die ouer en 

onderwyser sal bestaan, want dit kan net tot voordeel strek van die 

tookoms van die leerling en sy suksesvolle deurloping van sy 

onderwysloopbaan. Die onderwysersentrum kan hierdie vennootskap 

aanwakker en bevorder. Onderwysers kan met indiensopleiding by die 

sentrum leer' om ouers ook meer na die skool uit te noai en om die ouers 

te besoek om hul kind se vordering te bespreek, en hoe om meer 

agtergrondskennis van die leerlinge op te doen. Onderwysers kan by 

die onderwysersentrum van die leerlinge se werk uitstal en die ouers nooi 

om daarna te kom kyk, of hulle kan massa-uitvoerings in die gemeenskap 

gee of by die onderwysersentrumperseel vertonings hou, om die ouers 

se belangstelling gaande te maak. Onderwysers en onderwysbestuurslede 

kan leer tydens indiensopleidingskursusse by die onderwysersentrum hoe 

om skool-, gemeenskap- en omgewingsprojekte aan te pak en hoe om 

verbeterings aan te bring en die ouers so betrokke te kry. Die 

belangrikste is dat daar dialoog tunen die onderwyser en die swart ouer 

moet bestaan (Majoribanks, 1979:131-132). 

3.13 SAMEVATTlNG 

Die onderwysersentrum vir swart onderwysers sal dinamies funksioneer· 

as die voedingsarea se onderwysers die sentrumbedrywighede steun en 

toegewyd betrokke bly, om hulle eie effektiwiteit te verbeter en hul 

vakkennis op standaard te hou. Die sentrum benodig egter oak 'n breer 

verwysingsraamwerk as net onderwysers. Die onderwysbestuurslede moot 

ook die onderwysersentrum steun en verkoop. Tersiere inrigtings se 

kundiges moet ook met hulle navorsingskennis die sentrumaanbiedinge 
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verryk, en die ouers en ander lede van die gemeenskap kan baie groot 

voordeel trek uit die onderwysersentrum se gemeenskapsdienste 

(Briigelmann, 1978:50) 

Die meeste probleme van swart onderwysers kan by die onderwyser

sentrum opgelos word as die onderwysers gewillig is om hulle vrye tyd 

af te staan, en die relevante aanbiedinge by die sentrum by te woon. 

Onderwysers kan hulle eie kennis met ander kollegas deel, sodat 

kruisbestuiwing op effektiewe wyse kan plaasvind. Die onderwyser sal 

'n beter begrip hi! van gedepriveerde leerlinge se probleme en hoe 

opvoedende onderwys tot volle ontplooiing kan korn. Die onderwyser

sentrum sal ook toerusting verleen aan onderwysers om gedepriveerde 

leerlinge wat begaafd is na behore te lel, op te voed en sinvolle onderwys 

te gee. Ouerbetrokkenheid sal bevorder word, en die selfbeeld van 

leerlinge en onderwysers sal versterk word en sodoende sal akademiese 

prestasie verhoog word. leerlinge sal 'n meer uitgebreide taalkode bekom 

en onderwysers sal toegerus wees met effektiewer metodologle en sal meer 

professioneel skoolhou. Die onderwyser sal besef dat die onderwyser

sentrum daar is vir die onderwyser, tot die onderwyser en deur' die 

onderwyser om sy totalitelt as professionele onderwyser op te hef en uit 

te bou. 
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HOOFSTUK 4 

DIE FUNKSIONERING VAN 'N ONDERWYSERSENTRUM VIR ONDERWYSERS 

VAN SWART LEERLINGE IN DIE VAALDRIEHOEK 

4.1 INLEIDING 

Die onderwysersentrulll in swart onderwys se funksie is hoofsaaklik om 

die onderwyser met nuwe kundighede toe te rus. Dusdoende kan meer 

effektiwiteit in die klaskamer ingevoer word, en die onder- of 

ongekwalifiseerde swart onderwyser kan opvoedende onderwys aan die 

leerlinge tot sy volle potensiaal laat ontwikkel. Die onderwysersentrum 

speel dus geen rol in die verkryging van kwalifikasies nie. Oit plaas 

dus die onderwysersentrum in die regte verhouding tot ander 

onderwyseropleidingsi nstellings. Bogenoemde indiensopleid i ngsinstansies 

hanteer onderwyseropleiding in die normale konteks van 

kwalifikasieverwerwing. Daar vind geen duplisering by die 

onderwysersentrum pla<ls nie, aangesien die indiensopleiding by die 

onderwysersentrum op 'n vrywillige basis geskied en kursusse fluktueer 

na gelang die onderwysers hulle eie professionele behoeftes identifiseer. 

Die feit dat onderwysersentrums in blanke onderwys onafhanklik 

funksioneer, maar ook tog gekoppel is aan onderwyskolleges, is 'n 

duidelike bewys dat onderwyskolleges en onderwysersentrums nie 

dieselfde rol vertolk nie. Aangesien die onderwysersopleiding by die 

Onderwyskollege Sebokeng net drie jaar duur, sal indiens.opleiding by 

onderwysersentra in die Vaaldriehoek 'n belangrike bydrae kan lewer om 

onderwyseffektiwiteit by swart primere en sekondere skole te verhoog. 

Die onderwysersentrumontwerp vir die onderwyser van swart leerlinge 

in die Vaaldriehoek sal nie noodwendig in die Noord-Kaap suksesvol 
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funksioneer nie. Aanpassings sal gemaak moet word om by die behoeftes 

van elke streek aan te pas wanneer onderwysersentra gestig word. 

Die stigting van onderwysersentra in die RSA berus nie by die 

onderwyserskorps nie, maar by die verskillende onderwysdepartemente 

(Van Wyk, 1981 :88). As in aanmerking geneem word dat daar in die 

Vaaldriehoek ongeveer 'n honderd skole vir swartes is wat ongeveer 

3 500 onderwysers insluit, en dat meer as driekwart ondergekwalifiseerde 

onderwysers in swart onderwys werksaam is, is dit dringend noodsaaklik 

dat die Departement van Onderwys en Opleiding dit onder die regering 

se aandag bring dat indiensopleiding in bogenoemde gebied, by 'n goed 

toegeruste en goed georganiseerde onderwysersentrum behoort plaas te 

vind (Gouws, 1981). 

Daar bestaan nle die minste twyfel dOlt elke swart skool se personeel, ook 

in die Vaaldriehoek, wil saamwerk by 'n onderwysersentrum van hulle 

eie nie (Jordaan, 1981). Deur voorsiening vir personeel van beide 

sekondere en primike skole by dieselfde sent rum te maak, kan bale 

probleme uitgestryk word wat dlkwels ontstaan met leerllnge se 

oorskakeling van laer- na hoerskool, asook ander sillabusprobleme en 

gemeenskaplike besinning oor leerlinge se skolastiese vordering. 

Bale jong onderwysers beskik nie oor die nodige faslliteite tuis nle, omdat 

daar bale inwoners in een huis woon en die huisies maar baie klein is. 

Daar is dus nie privaatheid nie, en dikwels ontbreek 'n gerieflike tafel 

of lessenaar om by te werk, sodat dit nie moontlik vir die onderwyser 

is om sy werk behoorlik vir die volgende dag voor te berei nie. Die 

meeste swart skole beskik ook nie oor die noodsaaklikste onderwysmedia 

nie en dikwels ontbreek selfs standaardtoerustlng. Baie swart 

onderwysers beslt nie 'n uitgebreide boekery nle. Hierdie bogenoemde 

tekortkominge in die professionele lewe van die onderwyser van 

gedepriveerde leerlinge kan deur die onderwysersentrum in 'n groot mate 

aangevul word. Die heel belangrikste funksie wat die sentrum vervul, 

Is naamllk indiensoplelding aan 'n onderwyserskorps wat grotendeels 

ondergekwaliflseerd Is (Motlhasedi, 1981). 
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Die onderwysers kry die geleentheid in die onderwysersentrum om hul 

eie behoeftes te bepaal, hulp van kollegas te ontvang, vir die volgende 

dag voor te berei, onderwysmedia te vervaardig, indiensopleiding te 

ondergaan en ook sosiaal met ander onderwysers oor dieselfde probleme 

te verkeer. AI hierdie onderwyskundige gebeurlikhede geskied met die 

oog op die verbetering van die swart onderwyser se onderrigfunksie en 

effektiwitelt en die vertroudmaking met verskillende tegnologiese 

onderwysmedia. Die onderwysersentrum help met die deurgee van 

IIlgemene inligting en wenke om opvoedende onderwys ten volle te 

opernlonaliseer. 

Indien daar goed toegeruste onderwysersentra in elke kring in die RSA 

gevestig kan word, kan onderwysdoeltreffendheid aan gedepriveerde 

leerlinge bevorder word, en kan 'n infrastruktuur beskikbaar gestel word 

om ook in die onderwysers se behoefte aan sosialisering te voorsien. 

Hierdeur kan onderwysers van verskillende skole bymekaar leer en 

informele indiensopleiding kan die probleem van ondergekwalifiseerdheid 

uibkakel (Meintjes, 1984:267). 

"In a world of startingly rapid change, educationalists often have to 

decide between traditional beliefs and methods and new ideas and tech

nology. Teachers are invariably caught in this conflict of ideas, and it 

is surely no coincidence that the sudden popularity of the teachers' 

centre concept should have arisen in such a time of indecision and crisis." 

(Williams, 1981: 131.) 

Morant (1978:202) beskryf die winste wat die opleiding en die 

teenwoordigheid van 'n onderwysersentrum vir onderwysers inhou in die 

voedingsarea van so 'n sentrum wat ook op die Vaaldriehoek betrekking 

het: 

die geografiese ligglng van sentrums maak hulle bereikbaar vir baie 

onderwysers in die gebied; 
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nology. Teachers are invariably caught in this conflict of ideas, and it 

is surely no coincidence that the sudden popularity of the teachers' 

centre concept should have arisen in such a time of indecision and crisis." 

(Williams, 1981: 131.) 

Morant (1978:202) beskryf die winste wat die opleiding en die 

teenwoordigheid van 'n onderwysersentrum vir onderwysers inhou in die 

voedingsarea van so 'n sentrum wat ook op die Vaaldriehoek betrekking 

het: 

die geografiese ligging van sentrums maak hulle bereikbaar vir baie 

onderwysers in die gebied; 
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die kontrole en beplanning word deur onderwysers self, of deur 

komitees uitgevoer wat grotendeels verteenwoordiging uit die 

onderwysergeledere het; 

korttermynbehoeftes van onderwysers kan onmiddellike aandag by die 

onderwysersentrum kry; 

die terrein van die sentrum dien as neutrale gebied vir alle 

onderwysers, inspekteurs, dosente en ander lede uit die 

onderwyskringe waar hierargie geen rol speel nle, en 

- onderwysersentrumleiers kan deskundiges kies om luister te verleen 

aan vakgebiede of belangstellingsrigtings van onderwysers om kennis 

mee te deel en kundigheid oor te dra. 

Aangesien die Vaaldriehoek se hoofkaraktertrek die van industrialisasie 

is, sal die onderwysersentrum van swart onderwysers ook by hierdie 

veeleisende werkgewer aaneenskakeling moet vlnd en aanpassings in hul 

eie onderwysstyl maak om aan die samelewing se behoeftes te voldoen 

(Kahn, 1976: 100). 'n Herwaardering van huidige onderwysstandaarde 

en kurrikula is nodig, in verband met toekomstige behoeftebepalings in 

die Vaaldriehoek. Skoolverlaters is byvoorbeeld te jonk om goeie diens 

in die industrie of privaatsektor in die Vaaldriehoek te lewer. 

Onderwysers sal ook indiensopleiding moet ontvang, sodat nuwe 

hoerskoolsillabusse reg gelnterpreteer kan word. 

4.2 DIE FILOSOFIE VAN ONDERWYSERSENTRUMS VIR ONDERWYSERS 

VAN GEDEPRIVEERDE LEERLlNGE 

Die onderwyser van gedepriveerde leerlinge behoort, as hy die 

onderwysersentrum besoek, 'n selfontleding te doen van sy eie 

tekortkominge, talente en sy eie onderwysstyl. Die onderwyser behoort 

op die hoogte te kom van sy eie modus operandi. Hy moet weet waarheen 
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hy met sy leerlinge op pad is. Sy onderwysdoelstellinge moet duidelik 

omlyn word en hy moet gevoelig wees vir verandering. Wat baie 

belangrik is, Is die insig wat die onderwyser by die sent rum verkry. 

Die hele effektiwiteitsopset in die mondering van die onderwyser moet 

alles deel vorm van die belangrlke taak om die swart jeug vir 

volw8uenheid in die Suid-Afrikaanse samelewing voor te berei (Dean, 

1975:64). 

Om gestalte aan bogenoemde bewuswording by die onderwyser van 

gcdepriveerde leerlinge te gee, is dit nodig dOlt die onderwyser wat die 

onderwysersentrum besoek ook deeglik kennis sal neem en deel sal word 

van die filosofie van die onderwysersentrum. Volgens Jordaan (1987) 

se filosofie van die swart onderwysersentrum is dit duidelik dat die idee 

seevier dOlt die onderwyser onderwysbehoeftes het. Die onderwyser het 

'n behoefte om sy kennis uit te ruil, sy probleme met kollegas op 

professionele vlak te bespreek, en kundighede op 'n nie-formele wyse 

oor 'n koppie tee onder mekaar uit te ruiL Die filosofie van die 

onderwysersentrum le in die felt dat die sentrum daar is om oplelding 

vir die ondef'Wyer, deur die onderwyser en tot die onderwyser te 

verstrek. Die onderwyser is dus sy eie opleier en die departementele 

instansie neem heeltemal 'n agtergrondsposisie in. Daar is dus by die 

onderwysersentrum geen sprake van 'n eenrigtingopleiding nie, dit wil 

se, vanaf departementele kant na die vlak van die onderwyser toe nie 

(Jordaan, 1987). 

Die hele gedagte agter die filosofie van die onderwysersentrum vir 

onderwysers van gedepriveerde leerlinge Is gegrond op 'n 

motiveringsbasls om uit te lewe dlt waaraan elke onderwyser behoort te 

glo. Elke onderwyser 910 daaraan om deur mlddel van effektiewe, 

opvoedende, rlgtinggewende, verantwoordelike onderwys, die swart 

leerling voor te berei om sy plek as volwasse burger van die RSA in te 

neem en aan 'n gemeenskaplike vaderland te help bou. Hlerdie swart 

leerlinge moet 'n sterk selfbeeld ontwikkel, 'n doelgerigte 

toekomsperspektief vorm en respek verkry vir die eie kultuur. Die swart 

leerlinge moet ook vir die kulture van ander volke in die land respek 

he, byvoorbeeld hulle musiek, kuns, literatuur, godsdiens en 
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geskiedenis. Die swart leerlinge moot verantwoordelikheid help dra en 

hulle moet ook 'n ewigheidsvisie bekom om sin te gee aan alles wat hier 

op aarde plaasvind. Dit is dus nodig dat die swart onderwyser 

definitiewe begrippe vorm van dit wat noodsaaklik is vir die 

persoonlikheidsontwikkeling van sy leerlinge. Dit is ook belangrik dat 

hyself 'n Christelike lewens- en wereldbeskouing sal handhaaf in sy werk, 

en dat hy vaste norme en waardes sal besit wat sy leerlinge se respek 

sal afdwing. Die doelstelling van die onderwysersentrum sluit ook in 'n 

begrip vir die gedepriveerdheid van die leerlinge en om die onderwyser 

voor te berei om dit te verdaan en sodoende gestalte aan opvoedende 

onderwys te gee (Jordaan, 1987). 

Die formulering van 'n filosofie vra dinkwerk, besinning, praatwerk, 

beplanning en evaluering. Dan moot hie:-die filosofie van die 

onderwysersentrum in die Vaaldriehoek ook in visuele vorm gestalte vind 

en moet dit uitgedra word deur middel van die aktiwiteite wat by die 

sentrum plaasvind (Budon, 1979:31). 

'n Belangrike deel van die filosofie van die sentrum is dat die onderwyser 

daar ontspanne moet voel, en dat kompeterende of spanningsvolle 

situasies geweer moet word, sodat selfontwikkeling en professionele groei 

in 'n ontspanne atmosfeer verwerklik kan word (Devaney, 1976:413). 

'n Ander belangrike faset van die onderwysersentrum se filosofie veral 

in 'n industriiHe gebied, is dat die onderwyser die geleentheid moet kry 

om navorsing by die sentrum te doen. Dit sal altyd nodig bly omdat die 

onderwyser van veral die swart leerlinge moet konsentreer daarop om hul 

leerlinge in totaliteit op te voed. Beroepsbeoefening behels tog altyd 

die opdoen van nuwe kennis, die toepassing van nuwe onderwystegnieke 

en om die kind vir 'n toekoms waar omstandighede snel verander voor 

te berei. Geweldige hoe eise word dus aan die onderwyser gestel; 

gevolglik moet die onderwysersentrum 'n ingeboude meganisme he wat die 

onderwyser in sy beroepsbeoefening kan steun. Die indiensopleiding by 

die sentrum sal ook die professionalisering van die onderwysberoep 

beklemtoon en die onderwyser van deurlopende onderwys as lewensstyl 

bewus maak (Van Wyk, 1981: 1-2). 
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San Jose (1919:45) voeg die volgende by die filosofie van 'n 

onderwysersentrum. naamlik dat die onderwysersentrumpersoneel daarna 

moet streef om die beste gekwalifiseerde onderwyskundiges na die sentrum 

toe te lok. Die sentrum sal energieke. selfstandige. kollegiale. 

onselfsugtige onderwysers wat almal 'n betere toekoms vir swart onderwys 

in die Vaaldriehoek as doelstelling het verwelkom. 

Om te fllosofeer beteken ook om te d room , maar die realisme moet nooit 

ult die 009 verloor word nie. Aangesien daar so 'n groot persentasie 

van swert onderwysers is wet ondergekwalifiseerd is in Vanderbijlpark, 

Sasolburg, Vereeniging en Meyerton, sal die sentrumaanbiedinge 

aanvanklik wentel om vakinhoudelike en metodologiese vaardighede. Daar 

moot ook altyd in gedagte gehou word dOlt dit tyd neem vir persone om 

te verander en te ontwikkel. Die beste indiensopleidingsmetode sal heel 

waarskynlik die konkreet operasionele manier van aanbieding wees. wat 

gepaard gaan met heelwat interaksie en stimulering en motivering 

(Buxton, 1919:30). Die verbetering van algemene toestande in swart 

onderwys kan alleenlik plaasvind as die onderwyser bereid is om saam 

te werk en vrywilliglik van sy tyd op te offer om indiensopleiding by 

die sent rum te in!sleer en te ondergaan en deel van die filosofie van sy 

betrokke sent rum te word. 

"A philosophical basis serves to evaluate the quality of the program. 

The philosophic view thereby helps the staff and in turn the 

participants to develop a detachment by which to make program deci

sions. " 

(Buxton, 1979:42.) 
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4.3 DOElSTElllNGS VAN DIE ONDERWYSERSENTRUM VIR SWART 

ONDERWYSERS IN DIE VAAlDRIEHOEK 

4.3.1 Algemeen 

Duidelik omlynde doelstellings vorm die fundamentele uitgangspunt vir 

die effektiewe organisering en bestuur van elke onderwysersentrum en 

hierdie doelstellings gee ook rigting aan sinvolle evaluering van 

sentrumaktiwiteite. Die formulering van doelstellings gee 'n beter insig 

in die lang- en korttermyndoelstellings van die sentrum. Doelstellings 

bevorder kontinuiteit en gee geleentheid om prioriteite te stel, nadat die 

veelvuldige programversoeke van die onderwysers ontvang is. 

Doelstellings help die sentrumhoof om perspektief te behou (Carpenter, 

1979: 172). 

Die onderwysersentrum vir die onderwysers van gedepriveerde leerlinge 

se hoofdoelstelling is om die krisis in swart onderwys te help oplos. Dit 

behels die indiensopleiding van ongeveer tagtig persent 

ondergekwalifiseerde swart onderwysers in Vanderbijlpark, Vereeniging, 

Sasolburg, Parys en Meyerton, sodat die swart leerling die beste kan 

ontvang wat die onderwysstelsel kan bied. Gereelde en geordende 

studiegroepvergaderings is noodsaaklik en die sinvolle aanbieding van 'n 

onderwysersentrumprogram wat die onderwysstandaard in die 

Vaaldriehoek sal verhoog (Jordaan, 1987). 

Die onderwysersentrum is gerig op indiensopleiding vir die praktiserende 

onderwysers waarheen hulle vrywilliglik kan kom. Belangstelling en 

gewilligheid aan die onderwyser se kant is nodig, om dit wat die sentrum 

bied, tot die verhoging van onderwysdoeltreffendheid te gebruik. Die 

doel is dus om die onderwyser in swart onderwys beter vir sy taak in 

die onderwys toe te rus, deurdat hulle hulp by die sentrum ontvang om 

hul vakkennis te verbeter, oplossings vir probleme te vind wat hulle in 

die praktyk ervaar, behoeftes en leemtes te identifiseer asook om 
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kundigheid met ander te deel. Die doel van die byeenkomste by die 

onderwysersentrum is een van gee en neem waar apparatuur en 

programmatuur beskikbaar gestel word en waar programme ook regstreeks 

op die onderwyspraktyk gerig is (Howe, 1983:48). 

Die werk by die onderwysersentrum in die Vaaldriehoek sal nie regstreeks 

lei tot enige voorskriftelikheid nie; daarom vervang die indiensopleiding 

nie orienterings-, streek- en gedesentraliseerde kursusse van die 

betrokke onderwysdepartement nie. Elke onderwysersentrum se 

doelstelling behoort te wees om 'n beeld van kwaliteit uit te straal wat 

die tydsbesteding van onderwysers die moeite werd sal maak, sodat hulle 

die onderwysersentrum sal adverteer by kollegas wat nog nie die sentrum 

besock het nie. Die vertroue wat die onderwysers in die 

onderwysersentrum in hulle voedingsarea het, waarborg die sukses van 

die sent rum (Howe, 1983: 54). 

Die onderwysersentrum se sukses sal grotendeels deur duidelik omlynde 

doelstellings bepaal word. Die ,wart onderwysersentrum se doelstellings 

kan in 'n mindere of meerdere mate soos volg gekategoriseer word: 

koOrdinering, sosialisering. onderhoudvoering en om vernuwende 

oogmerke beter toe te lig. 

4.3.2 KoOrdinerende doelstellings 

Die koOrdinerende doelstellings(Meintjes, 1984:268; Prisetac en Priselac, 

1975:90) behels min of meer die volgende sake: 

Die verbetering van kommunikasie tussen die verskillende 

onderwysinstansies; 

- weldeurdagte behoeftebepaling en sinvolle programbeplanning ten 

opsigte van indiensopleidingskursusse; 
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die onderwysersentrum sal adverteer by kollegas wat nog nie die sent rum 

be:;oek het nie. Die vert roue wat die onderwysers in die 

onderwysersentrum in hulle voedingsarea het, waarborg die sukses van 

die sentrum (Howe, 1983: 54). 

Die onderwysersentrum se sukses sal grotendeels deur duidelik omlynde 

doelstellings bepaal word. Die swart onderwysersentrum se doelstellings 

kan in 'n mindere of meerdere mate soos volg gekategoriseer word: 

koOrdinering, sosialisering, onderhoudvoering en om vernuwende 

oogmerke beter toe te lig. 

4.3.2 KoOrdinerende doels\elllngs 

Die koOrdinerende doelstellings(Meintjes, 1984:268; Priselac en Priselac, 

1975:90) behels min of meer die volgende sake: 

- Die verbetering van kommunikasie tunen die verskillende 

onderwysinstansies; 

• weldeurdagte behoeftebepaling en sinvolle programbeplanning ten 

opsigte van indiensopleidingskursusse; 
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uitbreiding van besluitnemingskanale en verantwoordelikneid; 

- die ontwikkeling van 'n professionele span wat benulpsaam kan wees 

met indiensopleiding en ander reelings by die sentrum; 

die vernoging van die onderwysdoeltreffendneid van onderwysbe

stuurslede deur middel van die onderwysersentrumaanbiedinge; 

aantreklike uitnodigings tot vergaderings en funksies en die 

gereedmaking van lokale om funksies behoorlik te akkommodeer; 

kontrolering van bywoning, verkryging van terugvoering en die 

akkurate evaluering van aktiwiteite; 

die voorsiening van 'n raamwerk waarbinne eksperimentering en analise 

van onderwysmoontliknede kan plaasvind, en 

- die daarstelling van 'n atmosfeer' van samewerking en belangstelling. 

4.3.3 Sosialiserende doelstellings 

Die sosialiserende doelstellings benels die volgende aspekte: 

Die voorsiening van aantreklike vergaderlokale; 

verskaffing indien moontlik van tee, koffie en verversings; 

- onderwysers moet altyd vriendelik behandel word en ontspanne voel 

by die sentrum; 

- om velerlei dienste te lewer soos wat die behoefte hom voordoen: 

kultuur- en sportbedrywignede, reel van toere en/of uitstappies; 
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uitbreiding van besluitnemingskanale en verantwoordelikheid; 

die ontwikkeling van 'n professionele span wat behulpsaam kan wees 

met indiensopleiding en ander reelings by die sentrum; 

die verhoging van die onderwysdoeltreffendheid van onderwysbe

stuurslede deur middel van die onderwysersentrumaanbiedinge; 

aantreklike uitnodigings tot vergaderings en funksies en die 

gereedmaking van lokale om funksies behoorlik te akkommodeer; 

kontrolering van bywoning, verkryging van terugvoering en die 

akkurate evaluering van aktiwiteite; 

die voorsiening van 'n raamwerk waarbinne eksperimentering en analise 

van onderwysmoontlikhede kan plaasvind, en 

die daarstelling van 'n atmosfeer van samewerking en belangstelling. 

4.3.3 Sosialiserende doelstellings 

Die sosialiserende doelstetlings behels die volgende aspekte: 

Die voorsiening van aantreklike vergaderlokale; 

verskaffing indien moontlik van tee, koffie en verversings; 

• onderwysers moet altyd vriendelik behandel word en ontspanne voel 

by die sentrum; 

- om, velerlei dienste te lewer soos wat die behoefte hom voordoen: 

kultuur- en sportbedrywighede, reel van toere en/of uitstappies; 
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• 	 die skepping van 'n positiewe gesindheid teenoor die sentrum sodat 

onderwysers die sentrum sal adverteer by skole, en 

-	 die aanbieding van sosiale funksies. 

4.3.4 Konsulterende doelstelllngs 

Die Konsulterende doelstellings kom op die volgende neer: 

• 	 Om 'n vakkundige adviespaneel in die lewe te roep wat bereiu sal wees 

orn onderwysers van raad te bedien en bystand te verleen; 

as konsultant op te tree waar onderwysers raad benodig in verband 

met studie en navorsing; 

-	 professionele hulp aan hoofde te verleen, en 

as sentrumpersoneel altyd bereid te wees om na onderwysers se 

probleme te luister' en raad te gee. 

4.3.5 Doelstellings wat lei tot vernuwing 

Die onderwysersentrum akkommodeer alle belangstellende onderwysers van 

swaM leerlinge in die Vaaldriehoek wat bereid is om vrywillig hul vrye 

tyd op te offer om by die sentrum deel te word van 'n oop dinamiese 

kennisuitruilingsmilieu waar kruisbestuiwing van professionele 

vaardighede plaasvind. Verder het die onderwysersentrum die volgende 

sake ten doel om vernuwing te stimuleer: 
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• die skepping van 'n positiewe gesindheid teenoor die sentrum sodat 

onderwysers die sentrum sal adverteer by skole, en 

- die aanbieding van sosiale funksies. 

4.3.4 Konsulterende doelstelllngs 

Die Konsulterende doelstellings kom op die volgende neer: 

- Om 'n vakkundige adviespaneel in die lewe te roep wat bereiu sal wees 

om onderwysers van raad te bedien en bystand te verleen; 

- as konsultant op te tree waar onderwysers raad benodig in verband 

met studie en navorsing; 

- professionele hulp aan hoofde te verleen, en 

• as sentrumpersoneel altyd bereid te wees om na onderwysers se 

probleme te luister' en raad te gee. 

4.3.5 Doelstellings wat lei tot vernuwing 

Die onderwysersentrum akkommodeer alle belangstellende onderwysers van 

swart leerlinge in die Vaaldriehoek wat bereid is om vrywlllig hul vrye 

tyd op te offer om by die sentrum deel te word van 'n oop dinamiese 

waar kruisbestuiwing van professionele kennisuitruilingsmilieu 

vaardighede plaasvind. Verder het die onderwysersentrum die volgende 

sake ten doel om vernuwing te stimuleer: 
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Om skoolhoofde in aanraking met vernuwende idees in 

onderwysmetodologie te bring; 

skole te besoek om vernuwingsmetodes in die onderwys ook aan die 

personeel bekend te stel; 

- opvoedkundige artikels uit tydskrifte te kopieer en by die sentrum 

onder die aandag van besoekende onderwysers te bring; 

navorsing by die onderwysersentrum aan te moedig wat kan lei tot 

die opheffing van onderwysstandaard in swart onderwys; 

die snel ontwikkelende onderwystegnologie het so 'n impak op skole 

gemaak dat die onderwysersentrum voortdurend voorligting aan skole 

moet kan gee; 

onderwysbestuurslede word op aanvraag voorsien van kriteria wat 

benut word om die effektiwiteit van skole te meet sowel as om 

onderhoudvoering op 'n meer professionele voet te plaas; 

interessante personeelontwikkelingsaktiwiteite word deur die sentrum 

aan onderwysbestuurslede bekend gestel, en 

navorsingsresultate uit plaaslike en oorsese tydskrifte oor die 

onderwys en skakeling met navorsers in die buiteland asook plaaslik, 

verleen kundigl'>eid aan die onderwysersentrum se personeel en 

besoekende onderwysers, wat weer in die skole benut kan word sodat 

die gedepriveerde leerling optimaal baat by sy opvoeding en onderwys. 
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Om skoolhoofde in aanraking met vernuwende idees in 

onderwysmetodologie te bring; 

skole te besoek om vernuwingsmetodes in die onderwys ook aan die 

personeel bekend te stet; 

- opvoedkundige artikels uit tydskrifte te kopieer en by die sent rum 

onder die aandag van besoekende onderwysers te bring; 

navorsing by die onderwysersentrum aan te moedig wat kan lei tot 

die opheffing van onderwysstandaard in swart onderwys; 

die snel ontwikkelende onderwystegnologie het so 'n impak op skole 

gemaak dat die onderwysersentrum voortdurend voorligting aan skole 

moet kan gee; 

onderwysbestuurslede word op aanvraag voorsien van kriteria wat 

ben ut word om die effektiwiteit van skole te meet sowel as om 

onderhoudvoering op 'n meer professionele voet te plaas; 

interessante personeelontwikkelingsaktiwiteite word deur die sentrum 

aan onderwysbestuurslede bekend gestel, en 

navorsingsresultate uit plaaslike en oorsese tydskrifte oor die 

onderwys en skakeling met navorsers in die buiteland asook plaaslik, 

verleen kundigheid aan die onderwysersentrum se personeel en 

besoekende onderwysers, wat weer in die skole benut kan word sodat 

die gedepriveerde leerling optimaal baat by sy opvoeding en onderwys. 
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4.3.6 Doelstellings wat vera! op die Vaaldriehoekse onderwysersentrum 

van toepassing is: 

Aangesieh Suid-Sotho's oorheersend in die Vaaldriehoek teenwoordig 

is, sal die onderwysersentrumpersoneel tydens beplanning van 

indiensopleidingskursusse ook die eiesoortigheid en lewensgewoontes 

van hierdie volk se onderwysers by die swart skole, in aanmerking 

neem (Van del' Wait, 1984: 12). Die Sotho-hoofgroep onderskei hom 

van onder andere die Ngunl-hoofgroep deur 'n eie taalvorm en 'n 

kultuur wat In bale opsigte van die Nguni verskil. Voorkeurhuwelike 

Is 'n tipiese volksgewoonte. Die dogter van 'n man se moeder se broer 

Is vetal 'n aangewese bruid (Bruwer, 1963:20). By die swart 

onderwysersentrum in die Vaaldriehoek sal klem gele word op die taal 

van die Suid-Sotho, veral met aanvangsonderrig in die sub A- en 

B-jare. Volkslegendes van die Suid-Sotho wat eie aan die tradisie 

deur middel van oorleweringe is sal ook voorkeur geniet. Die Sotho 

Is meer ekstrovert en daarom sal indiensopleiding by die 

V8IIIdriehoekonderwysersentrum kan konsentreer op kursusaanbieding 

deur meer ervare swart onderwysers om hulle ook professioneel meer 

betrokke te kry. Eerbetoning aan haere gesag, by formele 

onderwysfunksies en by spesiale geleenthede by die 

onderwysersentrum in die Vaaldriehoek kan die Suid-Sotho se erekode 

meer in ag geneem word. Die erekode behels die vermelding van name 

van senior Suid-Sotho's wat by Inisiasie betrokke was, asook die naam 

van die koning wat regeer het. Die Suid-Sotho se tradisionele 

kleredrag met veelkleurige komberse en knopkierie kan by sulke 

geleenthede gebruik word om 'n ereplek aan die Suid-Sotho se 

volksgevoel toe te ken. 

By sUlke spesiate geleenthede wat deur die onderwysersentrum 

geinillieer word, kan ook tipiese Suid-Sotho-danse in die program 

ingesluit word, byvoorbeeld die "Maqoqopelo-dans", Sulke tradisionele 

danse kan in liggaamlike Opvoeding geintegreer word en ook in 

massilgimnastiekitems wat tydens indiensopleiding by die 

onderwysersentrum gedemonstreer word (Malaka, 1988). 
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4.3.6 Doelstellings wat veral op die Vaaldriehoekse onderwysersentrum 

van toepasslng Is: 

- Aangesieh Suid-Sotho's oorheersend in die Vaaldriehoek teenwoordig 

Is, sal die onderwysersentrumpersoneel tydens beplanning van 

indiensopleidingskursusse ook die eiesoortigheid en lewensgewoontes 
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B-jare. Volkslegendes van die Suid-Sotho wat eie aan die tradlsie 

deur middel van oorleweringe is sal ook voorkeur geniet. Die Sotho 

Is meer ekstrovert en daarom sal Indiensopleiding by die 

Vaaldriehoekonderwysersentrum kiln konsentreer op kursusaanbieding 

deur meer ervate swart onderwysers om hulle ook professioneel meer 

betrokke te kry. Eerbetoning aan hoere gesag, by formele 

onderwysfunksies en by spesiale geleentt.ede by die 

onderwysersentrum in die Vaaldriehoek kan die Suid-Sotho se erekode 

meer in ag geneem word. Die erekode behels die vermelding van name 

van senior Suid-Sotho's wat by inisiasie betrokke was, asook die naam 

van die koning wat regeer het. Die Suld-Sotho se tradisionele 

kleredrag met veelkleurige komberse en knopkierie kan by sulke 

geleenthede gebruik word om 'n ereplek aan die Suid-Sotho se 

vol ksgevoel to,e te ken. 

By sulke spesiale geleenthede wat deur die onderwysersentrum 

geTnisieer word, kan ook tipie!e Suid-Sotho-danse in die program 

ingesluit word, byvoorbeeld die "Maqoqopelo-dans". Sulke tradisionele 

danse kan in Liggaamlike Opvoeding geintegreer word en ook in 

massagimnastiekitems wat tydens indiensopleiding by die 

onderwysersentrum gedemonstreer word (Malaka, 1988). 
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leiers word aanvaar deur die Sotho as hulle inisiasie deurloop het en 

vrouens word nie maklik aanvaar in leiersposisies nie. Die 

Vaaldriehoekse onderwysersentrum sal ook met indiensopleiding in 

Godsdiensonderrig moet besef dat die voorvaders 'n baie groot rol 

speel by Suid-Sotho's. Die Sotho sal uit respek vir sy meerderes horn 

nie in die oe kyk nie. Die onderwyser moet dit in gedagte hou as 

hy Sothokinders onderrig en die onderwysersentrum kan sulke tipiese 

eienskappe met onderwysers deel om misverstande uit te skakel 

(Thekoane, 1988), Onder die Suid-Sotho is duidelike seksies te 

onderskei wat binne die nasie-eenheid 'n eie identiteit bewaar het, 

alhoewel hulle alreeds deelgenote van die oorgangsgemeenskappe na 

die Westerse kultuur geword het. 

Aangesien i85% swart onderwysers in Sebokeng, Sharpeville, 

Boipatong, Parys en Sasolburg ondergekwalifiseerd is vir die poste 

wat hulle beklee, sal 'n doelstelling van die Vaaldriehoek se 

onderwysersentrum wees om 'n behoeftebepaling te doen en 

vakkomitees diiar te stel wat indiensopleidingsprogramme sal beplan 

om hulle vakgebied te akkommodeer om kundigheid aan onderwysers 

te verleen. Die grootste probleem bly steeds dat die kind glo dat sy 

onderwyser nie bekwaam genoeg is nie, Die feit dat tweehonderd 

leerlinge uit Sebokeng elke Saterdag Johannesburg toe ry vir ekstra 

klasse in Engels en Wiskunde, is 'n duidelike bewys van bogenoemde 

stelling. 

'n Definitiewe behoefte wat tydens onderhoude in die Vaaldriehoek 

geidentifiseer is, is die gebrek aan kundige onderwysers in 

liggaamlike Opvoeding en op sportgebied. 'n Skoolhoof van 'n 

sekondere skool van Parys het op 'n stadium in 1985 'n aantal spiese 

en gewigte as skenking ontvang, maar dit het ongebruik bly le omdat 

niemand in die personeel van sowat vyftig onderwysers, spiesgooi of 

gewigstoot kon afrig nie. 'n Swart skoolhoof van Sharpeville se hy 

wonder hoeveel swart kinders in die Vaaldriehoek kan swem. Tennis 

en krieket as gewilde sportsoorte is net so onbekend op swart skole 

in die Vaaldriehoek. Die onderwysersentra in die Vaaldriehoek kan 

dus as doelstelling he om die yak liggaamlike Opvoeding en ook 
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niemand in die personeel van sowat vyftig onderwysers, spiesgooi of 

gewigstoot kon afrig nie, 'n Swart skoolhoof van Sharpeville se hy 

wonder hoeveel swart kinders in die Vaaldriehoek kan swem, Tennis 

en krieket as gewilde sportsoorte is net so onbekend op swart skole 
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sportafrigting te promoveer, sodat primere en sekondere skoliere in 

swart onderwys hierby kan baat. 

- Gedepriveerdheid is 'n faktor in die swart woongebiede van die 

Vaaldriehoek. Sommige van die eerstejaarstudente wat inskryf by die 

Onderwyskollege in Sebokeng is gedepriveerd. Hulle 

verwysingsraamwerk is totaal onvoldoende om 'n studietydperk aan 'n 

professionele inrigting te deurloop. Die Vaaldriehoekse onderwyser

sentrumpersoneel kan hul ten doel stel om onderwysers op te lei om 

gedepriveerdheid en die probleme wat daarmee gepaard gaan, te 

verstaan en hoe om hierdie leerlinge op te voed en te onderrig. 

Dit is noodsaaklik om swart onderwysers professioneel op 'n bekwame 

wyse deur indiensopleiding toe te rus. Dusdoende kan hulle weer later 

onderwysnoodsaaklikhede op 'n verantwoordelike en effektiewe wyse 

deur middel van opvoedende onderwys aan die leerlinge oordra. 

Onderwysnoodsaaklikhede kom op die volgende neeI': 

* 	om elke kind in die land funksioneel geletterd en syfergeletterd te 

maak; 

* 	om elke kind op te voed tot verantwoordelike burgerskap deur hom 

die bekwaamheid te gee om te kommunikeer, om algemene en eie 

waardesisteme te verstaan, en om 'n positiewe selfbeeld te 

ontwikkel; 

* 	om die bekwaamhede van dink, leer en skep mee te deel en om die 

verwantskap tussen wat geleer word en die omringende realiteit te 

sien; 

* 	om 'n grondslag in die basiese wetenskaplike dissiplines te 

voorsien: fisika, chemie, wiskunde en biologie; 

* 	om 'n eksperimentele insig in die basiese ekonomiewette te voorsien; 

dat om waardes by te voeg die basis van die skepping van rykdom 
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is, dat rykdom geskep moet word voordat dit versprei kan word. 

en 

* om 'n verstandhouding van toegepaste wetenskap in die vorm van 

tegnologie te voorsien, om basiese vaardlghede te ontwikkel en 

respek vir die flsiese aspekte van arbeid (Syncom, 1986: 21-28). 

Tydens die politieke onrus in die Vaaldriehoek het dit aan die lig 

gekom hoe bale swart skoolkinders verveeld is en leegle in hulle vrye 

tyd. Kinders in swart woonbuurtes in die Vaaldriehoek bring hul vrye 

tyd op 'n passlewe negatiewe wyse deur, wat hulle ontvanklik maak 

vir boikotte en terreur (Van der Wait, 1984: 11). Die doelstelling van 

onderwysersentra in die Vaaldriehoek kan wees om swart onderwysers 

te motiveer om hul leerlinge smiddags te betrek by aktiwiteite wat 

sinvolle vryetydsbesteding sal meebring en om tydens dinkskrums by 

die onderwysersentrum oorspronklike idees te bekom. 

'n Doelstelling van die Vaaldriehoekonderwysersentra kan ook wees 

om kommunikasie tussen die veelvuldige onderwysinstansies in die 

Vaaldriehoek te bevorder. Nie net dit nie. maar ook kommunikasie 

by een skool tussen leerlinge en onderwysers, tussen onderwysers 

onderling, tussen leerlinge en onderwysbestuurslede wat die skoolhoof 

insluit. Gebrekkige kommunikasie was 'n onderliggende faktor agter 

die onluste in die Vaaldriehoek (Van der Wait, 1984:11). 

Nog 'n belangrike doelstelling van die Vaaldriehoekonderwysersentra, 

is om presies vas te stel wat die industrie en privaatsektor van 

beginnerwerknemers vereis en om dit te vergelyk met sillabusinhoude 

en kurrikula van swart skole in die Vaaldriehoek, en om dan nodige 

aanpassings tydens vakkomiteevergaderings voor te stel. 
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4.40NDERWYSERSENTRUMADMINISTRASIE, -BELEIDMAKERS EN 

-BELEIDU ITVOERDERS 

4.4.1 Onderwysersentrumadministrasie 

Onderwysersentra word deur hul lJetrokke onderwysdepartemente opgerig 

en geadministreer. Die Vaaldriehoekse onderwysersentra vir die 

onderwysers van swad leedinge kan funksioneel deur die professionele 

administratlewe en arbeidspersoneel bedryf word wat deur die 

Departement van Onderwys en Opleiding aangestel word. Finansiering 

en goodkeuring van begrotings vir onderwysersentra van swart 

onderwysers kan oak deur die Departement van Onderwys en Opleiding 

behartig word. 

Onderwysersentrumadministrateurs kan nie te voorskriftelik wees nie, 

omdat 'n rigiede stelsel die spontaniteit en inisiatief van veral 

Vaaldriehoekonderwysersentra vir onderwysers van swart leerlinge 

nadelig sal beinvloed. 

4.4.2 Onderwysersentrumbeleidmakers 

4.4.2.1 Die onderwysersentrumleier 

Die sleutelfiguur in beleidmaking van die onderwysersentrum is die 

onderwysersentrumleier. Die leier bepaal die rigting van indiensopleiding 

en sentrumaanbiedinge. 
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Die suksesvolle funksionering van die onderwysersentrum hang van die 

onderwysersentrumleier af; daarom is hy 'n sleutelpersoon in die 

indiensopleidingsaktiwiteite van elke sentrum. Weindling et aI., 

(1983: 125) het 'n opname gemaak van watter persoon die grootste invloed 

op onderwysersentrumaktiwiteite uitoefen en dit in tabelvorm verwerk. 

(Kyk tabel 4.1.) 

Dit is duidelik dat die onderwysersentrumleier die belangrikste persoon 

is wat 'n invloed op die sentrumaktiwiteite uitoefen. Die leier moet 'n 

diensbare mensgeorienteerde persoon wees wat oor 'n goeie 

organisasievermoe beskik en 'n aangename persoonlikheid het. Dit is ook 

belangrik dat die onderwysersentrumleier onderwysbestuurservaring moet 

he sod at hy die respek van onderwyspersoneel in sy gebied sal wegdra. 

Die sentrumhoof is daar om te koordineer, te besin, te beplan en om die 

rigting van die sentrum te bepaal. Die leier bepaal die behoeftes van 

die sent rum saam met studiegroepleiers. Studiegroepleiers word 

vrywilliglik deur studiegroepe gekies om leiding te neem tydens 

groepbesprekings en groepsbesluite. Daar kan byvoorbeeld 'n 

studiegroep vir primere onderwys wees wat konsentreer op onderrig aan 

Sub A en B. Die groep kan 'n probleem identifiseer, byvoorbeeld dat 

meeste swart grade-onderwyseresse/onderwysers 'n probleem het met 

perseptuele ontwikkelingsprogramme. Die studiegroepleier/leidster sal 

dan leiding neem en moontlik 'n kundige uitnooi om die groep te kom 

toespreek of 'n ander metode volg om votledige inligting te kry. Die 

onderwysersentrumverteenwoordiger is die skakelpersoon tussen die 

sent rum en die skool, waarvan hy 'n personeellid is, Die 

sentrumverteenwoordiger bring indiensopleidingskursusse van die 

sentrum gereeld onder die aandag van die hoof en personeel van sy skool 

en motiveer hulle om kursusse by die sentrum by te woon. Die 

onderwysersentrumverteenwoordiger identifiseer probleme van 

onderwysers by sy betrokke skool en gee terugvoering aan die 

sentrumhoof. Die leier in samewerking met die studiegroepleiers neem 

leiding om die sentrumprogramme op te stel, gereeld raad te gee aan die 

onderwysersentrumverteenwoordigers, skole in die opvanggebied te 

besoek en die personeel en hoofde se samewerking te verkry, 
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TABEL 4.1 ONDER~~SERS SE MENINGS OOR WATTER PERSOON DIE GROOTSTE INVLOED UITOEFEN OP DIE 
ONDERWYSERSENTRUM (Weindling et al., 1983:125) 

ONDERWYSERSENTRA 

A B C D E F G H I J K L Totaal 

Onderwysersentrumhoof 

Vakadviseurs 

Onderwysers 

Onderwyserverenigings 

Ander departementele 
amptenare 

Skoolhoofde 

Inspekteurs 

Onseker 

Onderwysertal 

Persentasie onderwysers 

46 49 39 44 65 

53 60 77 54 37 

30 19 36 21 38 

7 5 20 7 4 

6 10 14 11 4 

4 5 10 7 6 
2 3 3 8 6 

4 4 2 2 3 

96 80 115 61 156 

van 
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7 
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4 

73 

elke onderwysersentrum 

45 67 52 68 

52 45 34 44 

23 29 33 37 

7 10 20 8 

8 2 15 3 

6 12 6 6 

3 4 2 4 

9 0 5 
112 51 123 71 

66 
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3 
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34 
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Persentasie kan nie op 100 bereken word nie t want elke onderwyser kon meer as een groep aantoon. 
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programleiers te identifiseer en uit te nooi en daarom moot hy oor baie 

goeie menseverhoudinge beskik. 

Die onderwysersentrumleier moet oor inisiatief beskik en moet iemand wees 

wat besluite kan neem en moet kan toesien dat hierdie besluite in die 

praktyk implementeer en uitgevoer word. Die onderwysersentrumleier 

moet toosien dat diensstate opgestel word vir al die personeel wat 

verbonde is aan die sentrum, sodat elkeen presies weet wat van hom 

verwag word (Jordaan, 1987). 

Die onderwyssentrumleier werk dus met 'n wye spektrum men se op 'n baie 

hoe professionele vlak, hy moet dus 'n goeie akademiese en professionele 

agtergrond he. Die sentrumhoof bestee die meeste van sy tyd aan werk

en studiegroepe en hy moot daarom kennis dra van die faktore wat 

verantwoordelik is vir die suksesse of mislukkings van sulke groepe. 

Suksesse by groepe word gewoonlik gekenmerk deur: 

gemeenskaplike belange en duidelike doolwitte; 

hulle werk saam met 'n kundige en energieke leier, en 

daar is administratiewe ondersteuning wanneer nodig. 

Groopsielkunde en die kennis van die gedrag van groepe is gevolglik 'n 

verdere veld wat die sentrumleier moet ken (Van Wyk, 1981: 84). 

Die bestaande posvlak twee-vereistes vir die hoof van 'n 

onderwysersentrum is nie wenslik in swart onderwys nie, want so 'n 

persoon is nie kundig genoeg om hierdie belangrike pos te vul nie. 'n 

Sentrumhoof moet eintlik op posvlak vier of vyf aangestel word sodat hy 

al die verantwoordelikhede van sentrumdiens kan behartig (Jordaan, 

1987) . 

"The personality of the warden is absolutely central to the way in which 

a centre functions. A warden too concerned with the 'nuts and bolts' 

of centre organisation impedes both interaction and education." 
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(Williams, 1981: 133.) 

San Jose (1979:52-59) noem die uifers belangrike karaktertrek van die 

onderwysersentrumleier, naamlik 'n diepere kennis in 

navorslngsmetodologle en dryfkrag daarvoor. Bale essensieel Is die 

bereidheld van die hoof om na nader lede uit die onderwysfamilie se 

probleme te lulster en met sinvolle oplossings na yore te kom. Hierdie 

konsulteringsdiens wat die leier inisieer, Is van kardinale belang. 

Die onderwysersentrumleier moet 'n goed geformuleerde filosofie vir die 

suksesvolle funkslonering van die sentrum he en moet 'n toekomsvisie in 

die onderwys van gedepriveerde leerlinge uitspreek en daaraan glo. Die 

sentrumhoof moet 'n denker wees, moet onderwysers fyn kan waarneem, 

interaksie met tersiere personeel en inspekteurs van onderwys he en 'n 

gosie dinamiese spreker wees (Dean, 1975:80). 

Die sentrumhoof ·moet ten alle tye die belange van die onderwysers van 

gedepriveerde leerlinge vooropstel en moet intens met die onderwys self 

gemoeid wees, verkieslik self gemoeid wees met 'n lesingsverpligting in 

die omgewlng, en moet in kontak wees met die probleme van die 

onderwyspraktyk. Die ondcrrwysersentrumhoof moet dien as instrument 

wat opvoedkundige navorsingsresultate deurwerk na die onderwyspraktyk 

en dit is belangrik dat die leier die jongste opvoedkundige publikasies 

gereeld lees (Van Wyk 1981 :81-32). 

Die onderwysersentrumhoof moet empatle met gedepriveerdheid he en 'n 

goele kennis van die tekortkominge in swart onderwys en in die 

onderrigmonderlng van die swart onderwyser. Hy moet die vertroue van 

swart onderwysers kan wen en kan meehelp om opvoedende onderwys aan 

swart leerlinge op te hef. Die sentrumhoof se sentrumaanbiedlnge moet 

korreleer met die ondergekwalifiseerdheid van die meeste swart 

onderwysers, sodat hulle eers op 'n bale meer praktiese wyse, vakkennis 

en basiese vakmetodologie kan bemeester (Gouws, 1987). 
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4.4.2.2 Die onderwysersentrumkomitee 

Die onderwysersentrumkomitee adviseer die hoof van die sentrum in 

verband met die behoeftes van die streek (Vaaldriehoek) wat deur die 

sentrum bedien word en adviseer die sentrumhoof in verband met die 

samestelling, aard en aantal sentrumwerkgroepe, en is ook 

verantwoordelik vir die goedkeuring van programme vir die 

onderwysersentrum. Die onderwysersentrumkomitee le ook riglyne neer. 

Die onderwysersentrumkomitee staan die onderwysersentrumleier by om 

die beleid saam te stel en is verantwoordelik vir die algemene toesig oor 

die aktiwiteite van die sentrum. Hierdie komitee dien ook as tussenganger 

tussen die onderwysersentrum en die Departement van Onderwys en 

Opleiding. Die volgende kan as riglyne vir die samestelling van die 

onderwysersentrumkomitee in die Vaaldriehoek dien: 

Voorsitter: Rektor van Onderwyskollege Sebokeng. 

Lede: - Assistent-direkteur van onderwys: indiensopleiding, 

- hoofkringinspekteur, 

- sentrumhoof, 

- een vise-rektor van die onderwyskollege, 

- een verteenwoordiger van die Vaaldriehoekkampus wat 

gemoeid is met onderwyseropleiding, 

vier lede van verteenwoordigende onderwyserverenigings, 

- een verteenwoordiger van Vista Universiteit, 

- een verteenwoordiger van Technikon Vanderbijlpark, 

- een primere en een sekondere skoolhoof, en 

- een primere en een sekondere adjunk-hoof. 

Die rektor kan die leiding neem in die onderwysersentrumkomitee, omdat 

hy gemoeid is met onderwysstudente se opleiding en kosbare insette kan 

lewer vir indiensopleidingsbeleid by die onderwysersentrum. Die rektor 

kan werksaamhede delegeer en daarom moet die vise-rektor ook insae in 

die onderwysersentrumkomitee se besluite he om op die hoogte te bly van 

indiensopleiding. Die assistent-direkteur van onderwys indiensoplei

ding is 'n belangrike lid van hierdie komitee, omdat goedkeuring vir 
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finansiele besteding en primere versoeke deur hom gekanaliseer sal word. 

Hy verteenwoordig die Departement van Onderwys en Opleiding. Dit is 

wenslik dat die hoofkringinspekteur 'n lid van die sentrumkomitee moet 

wees, sodat hy op die hoogte kan bly van indiensopleiding vir 

onderwysers wat poste in sy streek beklee. Hoofkringinspekteurs kan 

ook waardevolle bydraes lewer vir aktiwiteite en opleiding by die ,entrum. 

Aangesien kundigheid van ander tersiere inrigtings se personeel benodig 

word om die onderwysersentrumprogram suksesvol te laat verloop, kan 

verteenwoordigers van die Vaaldriehoekkampus, Vista Universiteit en 

technlkons as lede in die komitee dien. Die hoofde en adjunk-hoofde van 

primere en sekondere skole kan as lede van die onderwysersentrumkomitee 

sinvolle betekenis aan beplanning en algemene toeslg verleen, omdat hulle 

poste In die onderwyspraktyk beklee en dlrek in kontak met onderwysers 

en hulle probleme is. Die sentrumhoof sal 'n lid van die komitee wees 

omdat sy belangstelling en betrokkenheid vanselfsprekend is. 

"Alhoewel 'n groot mate van outonomie aan onderwysersentrumhoofde 

toegeso!l word, sodat hulle die etos van hulle ,entrum kan bepaal, word 

voorsiening gemaak vir die inspraak van onderwysers, skoolhoofde 

unlversiteite, kolleges en onderwysersverenlgings deur 'n adviesraad wat 

bestaan uit genomineerdes uit bovermeldl" beroepe." 

(Meintjes, 1984:268.) 

As daar 'n borgmaatskappy teenwoordig Is, behoort hierdie maatskappy 

ook seggenskap in die bestuur van die onderwysersentrum te he en 

behoort daarom sterk verteenwoordiging in die onderwysersentrumkomitee 

te geniet (Jordaan, 1987). 

Die onderwysersentrumkomitee kan hulp verleen met die seleksie en 

bestelling van professionele hulpmiddels en tydskrifte, byvoorbeeld 

bandopnames, plate, filmstrokies, kleurskyfies, boeke, tydskrifte, 

koerante en transparante (Yeatts, 1976:419). 
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4.4.3 Onderwysersentrumbeleiduitvoerders 

4.4.3.1 Die onderwysersentrumhoof 

Die onderwysersentrumhoof is die sleutelfiguur in die beleiduitvoering 

van die onderwysersentrumkornitee. Die sukses van die 

onderwysersentrumfunksionering hang van die sentrumleier af. Die 

sentrumhoof koordineer aktiwiteite en bepaa\ die rigting waarin die 

sentrum beweeg. Die sentrumleier neem die leiding by 

onderwysersentrumbeleiduitvoerders om seker te maak dat teorie en 

praktyk aaneenskakeling vind en dat indiensopleiding sinvol verloop. 

4.4.3.2 Die onderwysersentrumverteenwoordiger 

Die onderwysersentrumverteenwoordiger of -agent speel 'n belangrike rol 

in die beleiduitvoeringshandeling van die onderwysersentrum. Die 

onderwyser self is die belangrikste uitvoerder van die 

onderwysersentrumbeleid. Die sentrumverteenwoordiger motiveer 

onderwysers by die skool waar hy/sy 'n pos beklee om deel te neem aan 

sentrumindiensopleiding. (Sien 4.4.2.1.) 

Jordaan (1987) beskryf die rol van hierdie persoon raak as hy se dat 

die onderwysersentrumverteenwoordiger 'n onderwysersentrumbekeerde 

moet wees, want dit gaan baie van horn afhang of sy skool se personeel 

aktief betrek gaan word in die sentrumaanbiedinge al dan nie. Die 

motivering moet vanaf die onderwyser uitgaan wanneer hy terugkom by 

sy skool om dan weer behoorlike terugvoering aan die ander onderwysers 

te gee sodat daar gedurige kruisbestuiwing plaasvind tussen 

onderwysers, onderwysersentrumverteenwoordigers en die sentrum. Die 

sentrumverteenwoordiger moet vir hornself 'n bepaalde strategie uitwerk 
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om die aandag van die person eel by sy skool te kry en tlUlle belangstelling 

in die sentrumaktiwiteite gaande te maak (Jordaan, 1987). 

Weindling et aI., (1983:193) beskryf 'n uitmuntende idee van 'n 

onderwysersentrumleier wat 'n jaarlikse prestigekonferensie met kundige 

sprekers vir onderwysersentrumverteenwoordigers gereel het. Besoeke 

aan skole en publisiteit het die sentrumverteenwoordigers se 

belangstelling behou. Sentrumverteenwoordigers kan twee keer per 

termyn ontmoet, waar hulle dan 'n personeelversoek saambring vir 

moontlike aanbiedinge wat effektiwiteit by onderwysers sal verhoog. Voor 

die sentrumverteenwoordigervergadering het die sentrumhoof 'n brief 

uitgestuur waarin hy die sentrumverteenwoordigers versoek het om 

personeelpeilings te doen en daarvolgens voorstelle vir sentrumkursusse 

en aanbiedinge te maak wat die onderwysers by hulle skole sal help om 

hulle onderwystalente beter aan te wend. 

"To those embarking on centering it may seem extravagant to budget so 


much time for what is primarily listening. But listening is die crux of 


the job." 


(San Jose, 1979:47.) 


4.4.3.3 Vakkomitees 

Vakkomitees vergader op verskillende dae by die onderwysersentrum 

onder leiding van 'n vakstudieleier as voorsitter. Die vakkomitee besin 

oor elke betrokke yak of standerd vir die jaar om 'n effektiewe 

indiensopleidingsprogram vir hulle op te ste!. In hierdie vakkomitee moet 

vakspesialiste lede wees om werksaamhede behoorli k te beplan. Hierdie 

gegewens word dan deur al die vakstudieleiers of vakkomiteevoorsitters 

aan die onderwysersentrumleier gegee, wat op sy beurt toesien dat 

aanbiedinge by die sentrum vir die jaar in 'n sinvolle program gekulmineer 

word. Hierdie aanbiedinge word dan in programvorm by skole in die 

Vaaldriehoek gesirkuleer. 
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Daar kan byvoorbeeld studiegroepe vir primere onderwys oak wees wat 

konsentreer op Sub A en B. As iemand 'n probleem sou he met die 

aanbieding van 'n les in die aanvangsonderwys van leerlinge, reel die 

komitee self dat 'n ervare onderwyseres 'n voorbeeldles by die 

onderwysersentrum kom aanbied. Van hierdie les word 'n video-opname 

gemaak wat teruggespeel word en intensief bespreek word. Wenke word 

aan die hand gedoen hoe die aanbieding van so 'n les nog verder verbeter 

kan word. 

Funksies van die vakkomitee: 

" 	 Sorg vir noue skakeling met onderwysers, inspekteurs van onderwys, 

adjunk-direkteure en die personeel van onderwyskolleges en 

universiteite. 

" 	 Inisieer programme vir bepaalde vakke by die sentrum na aanleiding 

van plaaslike onderwysbehoeftes. 

" Beplan programme soos versoek deur die onderwysers en met 

goedkeuring van die sentrumkomitee. 

" 	 Toets die toepaslikheid van programme, waar nodig, deur die betrokke 

adjunk-direkteur en kringinspekteur van onderwys te raadpleeg. 

Die indiensopleiding wat voartspruit uit vakkomiteevergaderings raak die 

kern van beleiduitvoering, want dit gaan in swart onderwys hoafsaaklik 

om ondergekwalifiseerde onderwysers wat reg aan die opvoedende 

onderwys van swart kinders moet laat geskied. 

4.4.3.4 Onderwysmedia- en biblioteekkomitee 

Hierdie komitee help uitvoering gee aan die onderwysersentrumbeleid deur 

besoekende onderwysers met advies te bedien en kundigheid oar te dra 
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oor hoe om oudio-vlsuele apparaat effektlef in die lesaanbieding te 

gebruik, asook bystand te verleen met onderwysmediavervaardiging. 

Die mediakomitee sal ook leiding verskaf en boekuitstallings reel wat 

relevante inligting oor betrokke vakgebiede bevat. 

4.4.3.5 Soslale komitee 

Een belangrike aspek van die beleid van enige onderwysersentrum kom 

op die volgende neeI': dit is 'n plek wat aan die onderwyser behoort, 

waar onderwyshiikargie nie bestaan nie, en evaluering van 

onderwyserbekwaamheid verval. Die onderwysersentrum vervul ook 'n 

sosialiseringsfunksie sodat die onderwyser kan ontspan en deel kan voel 

van ay sentrum. Die sosiale komitee reel funksies en gesellige 

byeenkomste vir onderwysers om onderwyserisolasie teen te werk. 

4.4.3.6 Praktiserende onderwysers 

Die onderwyser raak aktief betrokke by die onderwysersentrum en beplan 

en beheer programme, onderwysers help leiding gee aan die rigting 

waarin die sentrum moet beweeg, deel ook in die opstelling van 

sentrumbeleid en lewer insette vir die verdere uitbouing en ontwikkeling 

van die sentrum. Die onderwyser kan self die beste oordeel oor wat sy 

besondere behoeftes is, want hy ken sy onderwysomstandighede die 

beste. Hierdie besondere behoeftes kan wissel van 'n kennis van die 

veranderde leefwereld van die kind, tot by praktiese probleme in verband 

met onderrig en administrasle. Vir die onderwysersentrum om in hierdie 

wye spektrum van behoeftes van onderwysers te kan voorslen, Is dit dan 

'n goeie beleid dat die onderwyserskorps self ook betrokke raak in die 

beheer en programbeplanning van die sent rum . Die beginsel dat 
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onderwysers van mekaar leer, is van kardinale belang (Van Wyk, 

1981:56-58). 

Praktiserende onderwysers is die belangrikste beleiduitvoerders van 

onderwysersentra. Die hooffunksie van die onderwysersentra in die 

Vaaldriehoek wentel om die verhoging van effektiwiteit en die verbetering 

van vakkennis van die onderwyser van swart leerlinge. Die onderwyser 

ondergaan indiensopleiding in sy vakgebied by die onderwysersentrum, 

keer dan terug na die onderrigleersituasie en pas nuwe kundighede daar 

toe, sodat die leerlinge uiteindelik kan baat by die werk wat by die 

onderwysersentrum geleer is. 

4.5 FUNKSIONERING VAN DIE ONDERWYSERSENTRUM VIR 

ONDERWYSERS VAN GEDEPRIVEERDE LEERLlNGE IN DIE 

VAALDRIEHOEK 

4.5.1 Onderwysersentrums verskil in aard en funksionering 

Elke kring se onderwysersentrum sal verskillend funksioneer omdat elke 

streek eiesoortige probleme sal identifiseer waarvolgens beplanning sal 

geskied. Onderwyssentra sal dus 'n plaaslike karakter vertoon wat 

onderwysers se menings ten opsigte van onderwysprobleme weerspieiH. 

Die uiteenlopendheid van sentra bied uitdagings aan die onderwyser

sentrumpersoneel om die funksionering daarvan vlot en doeltreffend te 

laat verloop (Van Wyk, 1981 :64). 

Pelser (1987a) beklemtoon die eiesoortigheid van onderwysersentrums 

veral in swart onderwys deur te noem dat 'n aanbieding van 'n les oor 

getalherkenning baie anders in Soweto as in Sebokeng hanteer sal word 

weens die karakter van die skoolopset en die woongebied. "Some leaders 
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feel that every teachers' centre is unique and it is indeed unlikely that 

exactly the same set of circumstances can be found at any two centres." 

(Weindling et a!., 1983: 25.) 

Die Onderwysersentrum E M Mokatsane in Ikageng in die Potchefstroom

Noordkrlng verskil byvoorbeeld totaal van Onderwysersentrum Kitsong 

wat ook swart onderwysers in Galeshewe bedien in die Kimberley-kring. 

Albel hlerdie sentra bedien swart onderwysers, maar die funksionering 

toon klemverskuiwings. Die Sentrum E M Mokatsane verskaf 'n 

bymekaarkomplek aan die onderwysers in die voedingsgebied van Ikageng 

en alhoewel daar ook indiensopleiding plaasvind, val die klem op 

onderwysmediavervaardiging, terwyl die Sentrum Kitsong weer meer 

konsentreer op indiensopleiding en desentralisasie (Motlhasedi en 

Jordaan, 1987). 

4.5.2 Onderwysersentrumpersoneel en -verteenwoordigers betrokke by 

behoeftebepalings 

Die behoefte aan die daarstelling van vakstudiegroepe, werkgroepe en 

die organisering van vaksamesprekings wat gesprekke met mekaar of met 

vakspesialiste stimuleer (sprekers van buite die onderwys, inspekteurs 

van onderwys, vakadviseurs, ensovoortsl, word deur die onderwyser self 

bepaa!. Die keuse van bestuurstegnieke (dinkskrums, gonsgroepe, 

kernspanne, kragveldontdekking, ensovoorb) berus ten volle by die 

betrokke groep. Die behoeftebepaling wat uitgevoer word deur die 

sentrumpersoneel is 'n belangrike stap in die funksionering van die 

onderwysersentrum. Die sentrumverteenwoordiger is 'n baie belangrike 

figuur in hiedie proses omdat hy as skakelpersoon tussen die 

onderwysersentrum en die skool dien. 

Die hoofuitgangspunt van die onderwysersentrum berus op die feit dat 

geen dwang gebruik word om onderwysers by studiegroepvergaderings 

te kry nie. Die studiegroepvergadering moet so prikkelend wees det die 
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onderwyser vanself gedurende sy vrye tyd bereid sal wees om die 

vergaderings by te woon, Die sentrumverteenwoordiger se taak is om 

hierdie entoesiasme uit te bou, om toe te sien dat daar op 'n gereelde 

basis aan die onderwyser terugvoering 001" die programaanbiedinge van 

die sentrum gegee word. 

Die sentrumverteenwoordiger kan onder andere van die personeelkamer 

se kennisgewingbord gebruik maak om die sentrumprogram onder die 

aandag van die personeel te bring. 'n Daaglikse advertensietjie sal baie 

effektief wees om onderwysers te motiveer om aanbiedinge by te woon. 

Dit is verder gebruiklik dat die onderwysersentrumhoof 'n brief aan die 

skole stuur, waarin versoek word dat die name van onderwysers wat 

bepaalde aanbiedinge gaan bywoon aan hom gestuur moot word, sodat die 

voorsiening tydig gemaak kan word (Jordaan, 1987). 

Daar bestaan 'n verskeidenheid metodes om 'n behoeftebepaling te doen. 

Formele vraelyste het die potensiaal om 'n groot getal onderwysers 

spoedig te bereik, maar reaksie daarop kan nooit gewaarborg word nie. 

Dan is daar ook nog die probleem dat 'n antwoord op 'n vraelys dikwels 

nie 'n getroue weergawe van 'n onderwyser se emosionele behoeftes is 

nie. Vraelyste kan ook tydrowend en finansieel 'n las word en die 

gegewens daarop kan met die huidige ontwikkeling verouderd raak. 

Rekenaarvraelyste het die voordeel dat dit baie antwoordstelle in 'n kort 

tydjie kan afhandel en verwerk, maar weer eens is hierdie tipe van 

behoeftebepaling onprakties omdat dit baie meer nadele as voordele inhou. 

Die onderwysers het 'n afkeer van die invul van vraelyste en die rapport 

wat van die skole ontvang word, weerspiei!1 nie die werklike behoeftes 

nie (Keeney, 1979:64). 

Onderhoudvoering blyk die beste metode van behoeftebepaling te wees. 

Baie inligting kan ook verkry word uit telefoongesprekke, onderhoude 

met skoolhoofde, skoolbesoeke aan die personeelkamer en aan die 

klaskamer, 'n gesprek met die inspekteur, deelname aan 'n vergadering 

by die skool, onderhoude met ouers en navrae by onderwysersverenigings 

(San Jose, 1979:47). 
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Behoeftebepalinge se resultate kan varieer soos die verskil in 

funksionering van die verskillende kringe se onderwysersentra. So 

byvoorbeeld kan die hantering van verskillende klasgroepe, in dieselfde 

klaskamer, deur dieselfde onderwyser 'n probleem wees in 'n bepaalde 

gebied, terwyl in 'n ander area nie eens heterogene klasgroepe bestaan 

nie, In die sekond.ke skole moet die onderwysersentrum verkoop word, 

anders woon hierdie personeel die sentrumaktiwiteite nle by nle. As die 

sekondere onderwysers weet dat daar 'n sinvolle aanbieding in sy 

vakgebied by die sentrum wag, sal hierdie hindernis van twyfel finaal 

uit die weg geruim word (Jordaan, 1987), 

'n Uitstekende metode van kommunikasie tussen die sentrum, die 

gemeenskap en veral skole is die radio-uitsending van sentrumnuus vir 

'n paar minute (Howe, 1983:51), 'n Ander moontlikheid om die 

belangstelling van omliggende skole te kry, is die druk van 'n 

nuusbulletin wat byvoorbeeld twee-weekliks verskyn en onder 

onderwysers vel'sprei word. Onderwysersentrums sal in die toekoms ook 

vool'siening moet maak vir die ontwikkeling in metodologie, tegnologie, 

buitemuurse onderwys, rekenaaronderrig en die begaafde kind. 

Onderwysersentrums sill dus multi-dimensioneel in hul professionele 

onderskraging in die verskeie kringe met aanvullende media-materiaal 

moet wees (Kaapprovinsie, 1984: 18). 

"Thus the centre programmes are designed to reflect the changing needs 

of teachers as these are manifested, This flexibility ensures the rele

vance of centre activities and the credibility of the centre in the eyes 

of the teachers." (Kahn, 1979:4.) 

San Jose (1979:59) beklemtoon die pluraliteit van behoeftes by die 

onderwyserskorps wat kan wissel van die psigologiese, kognitiewe, 

affektiewe tot by die sosiale wat fundamentele probleme in die verloop 

van sentrumaktiwiteite kan veroorsaak. Lang- en korttermynbehoeftes 

van onderwysers moet in aanmerking geneem word, en dit kan weer lei 

tot groot winste vir die onderwysersentrum. 
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'n Akkurate behoeftebepaling kan ook gedoen word na afloop van 

sentrumkursusse of aanbiedinge deur 'n reaktorvorm (kyk figuur 4.3) 

aan die deelnemers uit te deel waarin hulle die program moet evalueer 

en ook voorstelle moet maak vir verdere programme. Keeney (1979:65-66) 

wys daarop dat behoeftebepaling by die onderwysersentrum georganiseerd 

en sinvol moet verloop, en dat van die volgende soorte Vrae nodig mag 

wees om meer duidelike behoefteste identifiseer: 

- Wat is die doe I met die onderwysersentrum se behoeftebepaling? 

- Word daar 'n behoeftebepaling van individue of van standerdgroepe 

of vakgroepe gemaak? Hoeveel onderwysers kan die sentrum 

akkommodeer? 

Is daar reeds bestaande waardevolle inligting aangaande die behoeftes 

van onderwysers in die swart onderwys? 

Kring hierdie behoeftebepaling wyer uit as net die onderwysers? 

Watter ander groepe se belangstellings gaan ook bestudeer word? 

Is daar ander persone in die gemeenskap buite die onderwys wat al 

opnames of waardevol1e studies gemaak het wat van hulp kan wees? 

- Watter hulpmiddels is tot die onderwysersentrum se beskikking om 

hierdie ge"identifiseerde behoeftes aan te vul? 

- Watter tipe onderwysers reageer positief en dra 'n goeie sentrumbeeld 

uit en wat boonop gebruik kan word om onderwyservaardigheid te 

verbeter? 

- Watter onderwysers het indiensopleiding die meeste nodig, maar toon 

'n weerstand daarteen? 

Behoeftebepaling moet ook die volgende verdere stappe deurloop om 

enigsins sinvol te wees: 
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- identifikasie van die onderwyser se probleem of behoefte; 

versameling van data; 

• verdere analise van die probleem of behoefte; 

- spesifikasies van doelstellings wat verband hou met die belangrikste 

probleme of behoeftes; 

- ontwikkeling van strategie; 

- implementering van programme; 

- evaluering van programme, en 

- hersiening 

(Weindling et aI., 1983: 147.) 

4.5.3 Verdere belangrike funksioneringsaspekte van die 

onderwysersentrum 

Die sentrum vir swart onderwysers funksioneer hoofsaaklik op 'n nie

formele basis. Dit gebeur te dikwels dat vertikale indiensopleiding van 

'n onderwysdepartement ontaard in 'n eensydige kommunikasiepoging, 

waar inligting van een persoon na 'n groot groep mense oorgedra word. 

op 'n eentonige en sieldodende wyse. Veral groepwerk werk uitstekend 

by swart onderwysers, want elke persoon in die groop beskik oor 'n mate 

van kennis omtrent 'n bepaalde onderwerp waaroor sy maat langs hom 

niks weet nie. Op informele wyse is dit in groepsverband moontlik dat 

hierdie persone se kennis gemeenskaplike besit kan word en dat 

groepsbesinning gevolg word deur konsensusbereiking, wat weer tot die 

verryking van elke groopslid kan dien (Jordaan, 1987). 
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Die onderwysersentrum funksioneer deur gebruik te maak van 

koordinering, sosialisering, konsultering en vernuwing met die aanbieding 

van indiensopleidingskursusse, Die uiteindelike doel wat nagestreef word 

in die onderwysersentrum is onderwysdoeltreffendheid van alle 

onderwysers in die voedingsarea wat indiensopleiding kom bywoon, 

Onderwysdoeltreffendheid word verkry deurdat personeelontwikkeling 

plaasvind by die sent rum tydens indiensopleidingskursusse waar 

belangegroepe teenwoordig is en insette lewer en vakstudiegroepe 

vergader om probleme op te los, Onderwysdoeltreffendheid word verkry 

deurdat nuutste onderwystegnologie by die onderwysersentrum bekend 

gestel word, Onderwysdoeltreffendheid word ook verkry deur 

skoolhoofde en skoolkomiteelede wat onderwysers motiveer om 

sentrumopleiding te ondergaan deurdat hulleself ook 'n bydrae lewer (kyk 

figuur 4.1), 

Dosente van universiteite en onderwyskolleges, senior amptenare van die 

onderwysdepartement, skoolhoofde en lede van onderwyserverenigings 

dien in 'n adviesraad van die onderwysersentrum om beleid te bepaal, 

kursusse te beplan en toesig te hou oor sentrumaktiwiteite. Die 

privaatsektor kan bale bydra om van 'n onderwysersentrum 'n sukses te 

maak deur as borg op te tree en die rigting van indiensopleiding te help 

ontwikkel. Voortdu rende navorsing is essensieel as onderwysersentra 

suksesvol wil bly funksioneer in 'n tegnologies ontwikkelende samelewing 

waar 'n kennisontploffing opvoeders noop om te vernuwe (kyk figuur 

4.0, 

Met die funksionering van 'n onderwysersentrum is dit belangrik dat die 

sentrumleier sal toesien dat goedgeordende dokumentasie gehou word van 

programme en gebeure by die sent rum, sodat historiese feitemateriaal 

opgebou kan word en perspektief op die hede en verlede behou word. 

Gebeure by die onderwysersentrum vandag, is in onmiddellike relasie met 

die werk wat volgende jaar gedoen gaan word, Dit sal glad nie effektief 

wees om op die geheue staat te maak nie. Dokumentasie bevorder ook 

evaluasie van aanbiedinge en omlyn doelstellinge beter. Die volgende tipe 

dokumentasie is 'n aanbeveling wat deur sentrums in gedagte gehou kan 

word: 
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Organisatoriese dokumentasie: 

onderwysersentrumkomitee- en personeelvergaderings se notules moet 


in jaarverband gebind word; 


prosedure- en beleidsboek; 


korrespondensie- en vergaderingleers en telefoongespreknotas; en 


aantekeninge wat tydens 'n onderhoud gemaak is. 


Programmering: 

planne, brosjures, beskrywings, pamflette, kalenders, 

terugvoeringslyste, evaluering van werksgroepvergaderings en 

projekte; 

hoofbestuurskalender vir die jaar, (gebruik 'n groot vel papier wat 

die hele jaar se bedrywighede bevat en waarop mense nog kan aanvul 

as daar aanbiedinge bykom), en 

hoofkalender vir werkgroepe en aanbiedinge (dieselfde as bogenoemde 

kalender) . 

Finansiele dokumentasie: 

inkomste- en uitgawestate, insluitende begroting, beoogde maandelikse 

uitgawes, werklike maandelikse uitgawes, beoogde jaadikse uitgawes, 

werklike jaarlikse uitgawes; 

inkomste en uitgawes in grafiese vorm of in persentasievorm; 

- gegewens van strategie om fondse te bekom - suksesse, mislukkings; 

voorrade-inventaris, en 
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hoofkalender vir werkgroepe en aanbiedinge (dieselfde as bogenoemde 

kalender) . 

Finansiele dokumentasie: 

inkomste- en uitgawestate, insluitende begroting, beoogde maandelikse 

uitgawes, werklike maandelikse uitgawes, beoogde janlikse uitgawes, 

werklike jaarlikse uitgawes; 

inkomste en uitgawes in grafiese vorm of in persentasievorm; 

- gegewens van strategie om fondse te bekom - suksesse, mislukkings; 

voorrade-inventaris, en 
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diensleweringskontrakte en ·voorwaardes. 

Gemeenskapsverhouding: 

• 	 posstukke, pamflette, nuusbriewe, tydskrifartikels in verband met 

onderwysersenlrums, prosedures en tydskedules vir 

gemeenskapsdienste. 

Dokwmentasle in verband met onderwysers: 

vetslagkaarte van deelnemets, waarop die skool, woonadres, besondere 

talente, besondere belangstellings, besoeke aan die onderwyser

sentrum, lelding geneem tydens werkgroepsessies aangedui word; 

• 	 verslagkaarte van institusionele lede en firmas wat materiale of dienste 

skenk; 

• 	 daaglikse bywoningsyfers; 

- besonderhede en statistiek (insluitende kaarte en telefoonnommers) 

van skole in die opvanggebied; 

-	 vrywilligerslys; 

konsulteringsbesonderhede, en 

-	 verslag van hoe die onderwysersentrumpersoneel hulle tyd deurbring 

(Carpenter, 1979:176-178.) 

Onderwysersentrumure verskil baie en daar is geen voorskrifte nie, maar 

wat die belangrikste in die funksionering van die sentrumopset is, is die 

feit dat die santrum aan die onderwysers behoort en dat dit binne 

bereikbare afstand vir die onderwyser sal wees. Die aanpasbaarheid van 

sentrumaanbiedinge en persoonlike hulp gee die swart onderwyser meer 

selfvertroue om met sy professionele probleme te gaan hulp soek. 
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Tersiere inrigtings lewer ook belangrike insette in die 

indiensopleidingsprogram by die sent rum en al die deelnemers aan 

programme vorm 'n vennootskap om die onderwysstandaard van swart 

onderwys op te hef, sonder om vergoeding daarvoor te verwag. Die 

maandelikse sentrale aksieprogram wat uit die geselekteerde versoeke 

saamgestel word, behels probleme en behoeftes waarin a1le onderwysers 

'n seggenskap het, die gespesialiseerde apparatuur wat tot die 

onderwysers se beskikking is, die bestaan van die programmatuur

aldoellokaal waar onderwysers onderwysmedia kan voorberei en dupliseer, 

die beskikbaarheid van 'n vakkundige adviespaneel en die velerlei ander 

dienste wat die onderwysersentrum bied, kan net 'n voorwaartse stap 

vir die kwaliteit van onderwys vir die onderwyser van gedepriveerde 

leerlinge beteken (Kahn, 1976: 101; Priselac en Priselac, 1975:88; Van 

Wyk, 1981 :95; Weindling et aI., 1983: 70). 

4.5.4 Programbeplanning as hooffunksie van die onderwysersentrum 

As die programme by die onderwysersentrum nie vlot en aantreklik en 

sinvol verloop nie, sal dit demotiverend op die onderwysers inwerk en 

sal die belangstelling in toekomstige aanbiedinge kwyn. 

Programbeplanning vir die onderwysersentrum kan 5005 volg verloop 

(Carpenter, 1979:173): 

die onderwysersentrumpersoneel moet eerstens besluit of die sentrum 

verantwoordelikheid aanvaar om 'n geidentifiseerde behoefte van 

onderwysers te probeer vervul; 

- wanneer verantwoordelikheid aanvaar word om die probleem op te los, 

moot die probleem eers geanaliseer word om vas te stel wat die 

bestaande komponente van die probleem is en wat die oorsprong van 

die behoefte of probleem is; 
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• 	 definieer die behoefte behoorlik voordat programbeplanning gedoen 

word sodat almal die probleem duidelik verstaan; 

- daar moet konsepsueel te werk gegaan word om nou programme te 

visualiseer wat hierdie ge'identifiseerde behoefte of probleem sal oplos; 

-	 die keuse van 'n aksieplan en die uitvoering daarvan, en 

• 	 die dokutnentasie van dit wat gedoen word en die evaluering na 

voltooling van aanbieding van die kursus teen die agtergrond van 

lang- en korttermyndoelstellings, 

So 'n tipe program moet op 'n maandbasis na die skole in die opvanggebied 

ultgestuur word gepaard met 'n advertensie wat meer besonderhede 

omtrent individuele programme bevat vir daaglikse kennisname. Sommige 

sentrumleiers het gevind dat kwartaalprogramme vanwee die menslike 

faktor nle so goed werk nie. Mense v!'rgeet maklik van die program of 

dit raak verlore en uiteindelik Iy die programaanbiedinge daaronder 

(Jordaan, 1987). 

Tydens die programbeplanning moet afstand in aanmerking geneem word. 

Skole wat naby aan mekaal' gelee is, moet saam uitgenooi word as hulle 

belang het by die sentrumaanbieding, sodat vervoerreelings makliker 

getref kan word en onderwysers van verskillende skole kan saamry. 
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FlGUUR 4.2 MAANDPROGRAM KIMBERLEY-KR~NG JULIE 19B7 (.Tordaan, 1987 ) 

ONDERWYSERSENTRUM 

PROGRAM VIR JULIE 1987 

Datum Yak Onderwerp Aanbieder Plek Tyd Standerd 

7.7.87 
8.7.87 

Algemeen 
Enge1s 

Motiveringspraatjie 
Letterkunde 

Mnr P N H Jordaan 
Mnr N S Miti 

Reneilwe L P Skool 
Tlhomelang Sek. Skool 

14hOO 
15hOO 

Alle sekond{!l'e onderwysers 
6 10 

8.7.87 Tswana Letterkunde Mnr Mokgoasi Tlhomelang Sek. Skool 15hOO 6 10 
9.7.87 Wiskunde Bekendstelling van 

breuke Mev P D Mocumi Boitshoko Sek. Skool 15hOO 3 :; 
9.7.87 

13.7.87 
Geskiedenis 
Opvoedkundige 

Vryburgers 
Tegnieke 

Mev X V Lawrence 
~mr T V M Masemene 

Boitshoko Sek. Skool 
Tlhomelang Sek.Skool 

15hOO 
15hOO 

3 
6 

- 5 
- 10 

13.7. 
14.7. 
14.7. 
15.7 

leiding 
Huishoudkunde 
Geskieden1s 
Wiskunde 
Afrikaans 

Voorskoot 
U.N.O. 
Statistiek 
Woordorde 

Mev Seleteng 
Mnr A W Z Bosman 
Mnr Lekhobo 
Mnr Dirk" 

Tlhomelang Sek.Skool 
Tlhomelang Sek.Skool 

Sek. Skool 
Thabane . Skool 

15hOO 
15hOO 
15hOO 
15hOO 

6 
6 
6 
6 

- 8 
- 10 
- 7 

10 
N... .... 

16.7. 
20.7.87 
20.7.87 
21.7.87 
22.7.87 
22.7.87 
23.7.87 

Aardrykskunde 
Aardrykskunde 
Wetenskap 
Seminaar 
Wetenskap 
Bybelonderrig 
Simposium 

Skale en rigting 
Skale 
Periodieke tabel 
Klaskamerorganisasie 
Morse Kode 
Jesus gekrulslg 
Vryheld in opvoed= 

Mnr L T Motsage 
Bro. Madden 
~lnr Koza 
Mej D Kumalo 
Mnr Raphuti 
Mnr E Pholo 
Mnr J J Mokwena 

Boitshoko Sek. Skocl 
Tlhomelang Sek. Skool 
Tlhomelang Sek. Skool 
Tlhomelang Sek. Skool 
Boltshoko Sek. Skool 
Boitshoko Sek. Skool 
Sosiale Sentrum 

15hOO 
15hOO 
15hOO 
15hOO 
15hOO 
15hOO 

3 - 5 
6 - 10 
6 10 
6 - 10 
3 - 5 
3 - 5 
Alle onderwysers 

kundige situasle ~lnr F Bos man 
Mnr R K Ruwana 

23.7.87 Mev B P Siyoko Sosiale Sen~rum Aile onderwysers 
Mnr Katz 

27.7.87 
28.7.87 

Biologle 
Xhosa 

Asemhaling 
Amahlelo 

Mej 
Mev 

H Mafefe 
W B Kekana 

Tlhomelang Sek. Skool 
Boitshoko Sek. Skool 

15hOO 
15hOO 

6 
3 

- 10 
- 5 

Tswana Kitso-Kakaretso Mnr Plaatjie Boitshoko Sek. Skool 15hOO 3 - 5 
Arikaans Lydende en Bedrywende Mev Manaka Boltshoko 15hOO 3 - 5 

vorm 
29.7.87 Bybelkunde Hellenisme ~lnr C Losaba Tlhomelang Sek. Skool 15hOO 6 - 9 

Bibliotekaris Organisasie Mnr Daka Tlhomelang Sek. Skool 15hOO 6 - 10 
30.7.87 1iergadering Onderwysersentrum Streekskantoor 13hOO 
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Tydens programbeplanning moet die departementele sitlabusse ook in 

aanmerking geneem word, want daar is sekere afdelings wat sekere tye 

van die jaar aangebied moet word. Die sentrumaanbieding moet dus 

korreleer met die sillabusse van die betrokke vakke hetsy in die primere 

skool of in die sekondere skool. Olt sal ook baie verstandig wees van 

die onderwysersentrumleier om van al die skole in die opvanggebied hul 

buitemuurse programme te kry voordat begin word met programbeplanning 

by die onderwysersentrum. Die aanbiedinge van somer- en 

wintersportsoorte en eisteddfods kan die programaanbiedinge by die on

derwysersentrum baie beinvloed. Oit kan groot verleentheid vir die 

sentrum en die skole spaar as daar na die buite-kurrikulere programme 

van die skole gekyk word voordat die sentrum programbeplanning doen. 

Die sentrumverteenwoordigers kan hierin 'n belangrike rol speel. 

Programbeplanning moet verkleslik tred hou met veranderinge en 

wysiglngs wat by onderwysers plaasvind (Patton, 1978: 144): 

veranderlnge In onderwysers se emosies (moreel, ondersteuning, 

entoesiasme, isolasie); 

veranderinge in onderwysers se menings (interpretasies, gesindhede, 

verwagtinge, doelstellingel; 

veranderinge In die onderwysers se kennisvlak {feite, data, teoriee, 

modelle}; 

veranderinge In onderwysers se bekwaamheid (dinge wat hutle kan 

doen), en 

veranderlnge in onderwysers se gedrag (dinge wat onderwysers 

uitvoer wanneer hulle skoolhou). 

'n Onderwysersentrum kan op al hierdie veranderinge fokus en programme 

kan 'n verskeidenheid toon na mate daar klem gele word op verskille wat 

vooraf genoem Is. 
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"A teachers' centre is a place where a program exists that offers edu

cational personnel (in-service teachers, pre-service teachers, adminis

trators, para-professionals, etcetera) the opportunity to share, to have 

access to a wide range of resources, and to receive training." 

(Andrews, 1976:79.) 

4.5.5 Onderwysers se betrokkenheid by die 

onclerwysersentrumaktlwltelte 

Die kwaliteit van onderwysersentrumaanbiedinge verhoog wanneer tersiere 

personeel betrek word by aanbiedinge. Die onderwysers voel dat daar 

nuwe bloed ingevoer word wat entoesiasme in die hand werk. 

Universiteite en kolleges se dosente gee, deur lesings en werkgroepe wat 

hulle aanbied, professionele hull' aan onderwysers. Do.ente kan in 

kontak met onderwysers 01' h u ne vakgebied bly, en sodoende begrip 

ontwikkel vir die probleme van die onderwysers. Terselfdertyd kan 

dosente, wat meer kennis het van die jongste ontwikkeling 01' 

onderwysgebied, daardie kennis aan onderwysers oordra en kan die 

teenwoordigheid van dosente by die sentrum die belangstclling van die 

onderwysers in so 'n mate prikkel, dat hulle die aanbiedinge getrou sal 

bywoon (Van Wyk, 1981: 69). 

As In gedagte gehou word dat die meeste swart onderwysers 

ondergekwalifiseerd is, kan die koppeling van die onderwysersentrum aan 

'n naburige onderwyskoltege bale voordele inhou. Die professionele 

kennis van die dosent word dan 01' 'n gereelde basis na die onderwyser 

oorgedra, sodat die gedepriveerde ieerling uiteindelik daarby baat. 

Addisionele fasiliteite en toerusting soos laboratoria, gimnasla, media

apparatuur en programmatuur is dan tot die besklkking van die 

onderwyser (Van Wyk, 1981: 29). 

"The departments of education within universities can offer valuable ad

ditional resources to teachers, and universities should certainly see the 
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provision of cour,ses for teachers as part of their continuing responsi


bilities to public education." 


(Porter, 1975:83.) 


Om die onderwyser se betrokkenheid by die onderwysersentrumaktiwiteite 

te verseker en 'n goeie belegging daarin te maak, is dit vir die 

onderwysersentrumleier nodig om die skoolhoof se entoesiasme en 

ondersteuning te verkry. Zigarmi en Zigarmi (1979:256) doen 'n paar 

voorstelle aan die hand om die goedgesindheid vIm die skoolhoof te 

verkry: 

• 	 die skoolhoof moet ingelig word omtrent die volledige sentrumprogram 

en die doelstelling daarmee, die uitdeel van nuusbriewe, kalenders, 

plakkate en adverteer skyfieprogramme wat meer inligting aangaande 

die sentrumbedrywighede verskaf; 

gebruik bestaande nuusbriewe, bywoningsregisters en interessante 

posstukke om skoolhoofde van meer inligting te voorsien; 

- stal resente werk van onderwysers uit wat by die sentrum voltooi is 

en onderwysmedia wat self deur hulle vervaardig is, sodat die 

skoolhoofde begin besef dat die sentrum fisies in die skool teenwoordig 

is; 

- uitnodigings aan die skoolhoofde na gesellighede by die onderwyser

sentrum en bekendstellingseremonies; 

woon vergaderings van die skoolhoofde by op uitnodiging en nooi 

skoolhoofde uit om sentrumvergaderings by te woon as dit in hulle 

vermoe is; 

- gebruikmaking van buite-ondersteuning om die skoolhoof se positiewe 

gesindheid te wen; 

• 	 doen spesiale moeite om nuwe skoolhoofde tuis te laat voel en die on

derwysersentrum onder hulle aandag te bring; 
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beplan om die skoolhoofde meer betrokke by sentrumaanbiedinge te 

kry en nooi hoofde uit om deel van die sentrumkomitee uit te maak; 

- geskrewe bedankings aan skoolhoofde wat bydraes by die onderwy

sersentrum gelewer het; 

kry skoolhoofde betrokke by ander sentrums se hoofvergaderings waar 

hulle die tuissentrum se bedrywighede moet adverteer en verduidelik, 

en 

gee inligting aan die skoolhoofde van personeelontwikkelingsprojekte. 

Kumalo (1981: 1) het krities na die funksionering van Onderwysersentrum 

Kitsong gekyk en dit geevalueer en tot die volgende gevolgrekkings 

gekom: 

- onderwysers vind dat hulle indiensopleiding baie effektief is; 

- onderwysers besef die waarde van interaksie en groepdinamika; 

- onderwysers verkies aanbiedinge wat verband lIou met die vakke wat 

hulle onderrig; 

- daar is 'n wesentlike behoefte aan deskundigheid; 

- daar kan nog meer gedoen word om ander onbetrokke onderwysers le 

laat besef hoe belangrik die indiensopleiding by die onderwysersentrum 

vir swart onderwysers kan wees, en 

- onderwysers moet tot die besef gebring word dat 

onderwysomstandighede nie vanself verander as die onderwyser nie 

self iets daaromtrent doen nie. 

Daar is onderwysers wat uiters bekwaam is en groot sukses op hulle 

vakgebied in die klaskamer behaal. 'n Onderwysersentrum bied aan 

hierdie onderwysers 'n geleentheid om hulle bo-gemiddelde vermoens met 

146 

beplan om die skoolhoofde meer betrokke by sentrumaanbiedinge te 

kry en nooi hoofde uit om deel van die sentrumkomitee uit te maak; 

- geskrewe bedankings aan skoolhoofde wat bydraes by die onderwy

sersentrum gelewer het; 

kry skoolhoofde betrokke by ander sentrums se hoofvergaderings waar 

hulle die tuissentrum se bedrywighede moet adverteer en verduidelik, 

en 

gee inligting aan die skoolhoofde van personeelontwikkelingsprojekte. 

Kumalo (1987: 1) het krities na die funksionering van Onderwysersentrum 

Kitsong gekyk en dit geevalueer en tot die volgende gevolgrekkings 

gekom: 

- onderwysers vind dat hulle indiensopleiding baie effektief is; 

- onderwysers besef die waarde van interaksie en groepdinamika; 

onderwysers verkies aanbiedinge wat verband hou met die vakke wat 

hulle onderrig; 

- daar is 'n wesentlike behoefte aan deskundigheid; 

daar kan nog meer gedoen word om ander onbetrokke onderwysers le 

laat besef hoe belangrik die indiensopleiding by die onderwysersentrum 

vir swart onderwysers kan wees, en 

- onderwysers moet tot die besef gebring word dat 

onderwysomstandighede nie vanself verander as die onderwyser nie 

self iets daaromtrent doen nie. 

Daar is onderwysers wat uiters bekwaam is en groot sukses op hulle 

vakgebied in die klaskamer behaal. 'n Onderwysersentrum bied aan 

hierdie onderwysers 'n geleentheid om hulle bo-gemiddelde vermoens met 

146 



ander onderwysers te deel. Die onderwysersentrum funksioneer reeds 

om hierdie talente met ander kollegas te deel, en die hele masjinerie word 

by die sentrum in werking gestel om belewenisse met ander kollegas te 

deel (Morant, 1978:201). 

Om die betrokkenheid van onderwysers by die onderwysersentrum te 

waarborg, moet daar eers 'n ontleding gemaak word van die leerprosesse 

wat by die volwasse onderwysers plaasvind. Weindling et a!., 

(1983:73-75) het dieper na die leerpotensiaal by onderwysers gaan kyk 

en tot die volgende slotsom gekom: 

volwassenes leer wanneer die doelstellings realisties en belangrik vir 

die leerder voorkom en as dit betrekking op sy werk het en onmiddellik 

praktiele voordele inhou; 

volwasse leerders moet onmiddellik die resultate op hul arbeid sien en 

akkurate terugvoering is van groot belang om vordering ten opsigte 

van neergelegde doelstellings te peil; 

wanneer nuwe vaardighede aangeleer word, mag daar vrees ontstaan 

vir eksterne beoordeling; 

- vorige konsepvormings speel 'n baie groot rol by huidige leerprosesse, 

kennisvermeerdering, vaardighede, belangstellings en bevoegdhede; 

- volwassenes wil graag betrokke weas by uitdagings wat die stel van 

doelwitte insluit, die keuse van inhoud, aktiwiteite en die evaluering 

van indiensopleidingsaktiwiteite. Onderwysers neem graag deel aan 

navorsing en opvoedkundige leeswerk; 

- onderwysers sal 'n teenreaksie toon op leersituasies as hulle aanvoel 

dat daar 'n aanslag op hulle bevoegdhede gemaak word en hulle is 

geneig om voorskriftelikheid te verwerp; 

volwassenes verkies om op 'n nie-formele wyse waar sosiale interaksie 

kan plaasvind te leer, en 
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volwasse leer word voortgestu deur indiensopleidingsaktiwiteite wat 

respek reflekteer en vert roue inboesem en empatie met die 

ondergekwallfiseerde leerder het. 

Dit is vir die beginneronderwyser belangrik om ook in die funksie van 

die onderwysersentrum te deel, en om vas te stel waarom onderwysers 

sekere gesindhede openbaar. Beginneronderwysers moet ook ontdek hoe 

kinders die beste leer, watter hulpmiddels die mees effektiefste is, die 

invloed wat gedepriveerdheid op die leerlinge se gedrag en akademiese 

prestasie het, hoe ouers meer betrokke kan raak by hulle kinders se 

skoolloopbane en watter vrae kinders vra en hoe om dit te beantwoord. 

Beglnneronderwysers sal 'n grondige kennis moet bekom om moeilike 

situasies te kan hanteer; verder sal aan vakdidaktiek, kritiese 

evalueringstegnieke en kurrikulumaspekte ernstig aandag gegee word. 

Beginneronderwysers Is gewoonlik vol vertroue, entoesiasties en raak gou 

verveeld met suiwer teoretiese werk, daarom sal die sentrumaanbiedinge 

vir beginneronderwysers konstruktief en meer prakties van aard moet 

wees. Beginneronderwysers sal ook die belangrikheid van voortdurende 

opleiding moet besef. Die onderwysersentrum bled ook 'n sosiale voordeel 

vir die jong onderwyser waar hy met ander beginneronderwysers in 

aanraking kom en hulle kan gesels oor hulle eie unieke probleme en 

suksesse (Porter, 1975:87). 

Die betrokkenheid by die onderwysersentrumaktiwiteite vind vrywillig 

plaas; daarom word onderwysers nie geevalueer, vergoed of beloon met'n 

sertifikaat nie. Weindling et al., (1983:122) bied 'n insiggewende tabel 

waarin hy die onderwysersentrumbetrokkenheid tussen mans en dames 

en tunen primere skole en sekondere skole vergelyk (kyk tabel 4.2 

bladsy 150.) 
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Hierdie tabel toon in die eerste reel dat 63 persent manlike 

laerskoolonderwysers apparaat by die sentrum kom uitneem het teenoor 

35 persent dames, dan 43 persent laerskoolpersoneel teenoor 24 persent 

van die hoerskool. Weindling et aI., se tabel bewys dat oor die algemeen 

die onderwysersentrum meer deur laerskoolonderwysers besoek was as 

deur hoerskoolpersoneef. Oaar is ook die interessante vers kynsel dat 

daar weinig verskil tussen die laer- en hoerskoolbetrokkenheid bestaan 

all dit gaan oor konsultering, die soeke na inligting, induksiekursusse 

vir beginneronderwysers of sosiale byeenkomste. Oor die algemeen 

gebruik mans die sentrum meer as dames wat daarop dui dat mans se 

belangstelling in die professie grater is ter wille van bevordering. Die 

dames se onbetrokkenheid dui dikwels op groter verpligtinge wat hulle 

tuis het. 

Weindling et aI., (1983:124) het oak nog 'n volgende belangrike tabel 

wat die bywoning van die verskeidenheid sentrumaktiwiteite deur 

onderwysbestuurders aantoon. (Sien bladsy 151.) 
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TABE!.. 4.2 ONDERI,YSERSENTRUMBETROKKENHEID VAN MANS EN DA~lES VAN PRIMl:RE EN SEKONDeRE SKOLE 
(~e1ndling et al., 1983:122) 

Prlml:r Sekonder 

Manlik Vroulik Alle onderwysers Manlik Vroulik Onderwysers van 
van die primere die sekondl:re 
skool skool 

Persentas1e van elke groep onderwysers 

teen van apparaat 63 35 43 26 22 24 

bebruik dienste 73 47 55 50 31 41 

Besoek uitstallings 87 72 76 54 41 48 

~erkryging van inllgting 
f advies van sentrum= 
ersoneel 54 24 33 31 30 30 Cl..,., 

,...; 

Lesings!samesprekings 87 76 79 57 49 53 

ergaderings 81 50 59 75 74 75 

Konferensies 52 21 30 34 20 28 

ursusse met beloning 13 11 12 5 6 6 

nder kursusse 63 53 56 25 25 25 

erkgroepe 60 55 57 43 32 38 

Beginneronderwyser= 
ergaderings 31 29 30 34 33 33 

Sosiale geleenthede 31 25 27 23 23 23 
antal onderwysers 100 238 338 382 314 696 

Gegewens onbekend vir 18. Persentasies word nie uit 100 bereken nie, want meer as een aktiwlteit 

kon gemerk gewees het. 

TABEL 4.2 ONDERwYSERSENTRUMBETROKKENHEID VAN MANS EN DAMES VAN PRIM~RE EN SEKOND~RE SKOLE 
(~eindling et al., 1983:122) 

Prim~r SekondE!r 

Manlik Vroulik Alle onderwysers Manlik Vroulik Onderwysers van 
van die primere die sekond~re 
skool ekool 

Persentas1e van elke groep onderwyeers 

ILeen van apparaat 63 35 43 26 22 24 

Gebruik dienste 73 47 55 50 31 41 

Besoek uitstallings 87 72 76 54 41 48 

erkryging van inligting 
f advies van sentrum= 
ersoneel 54 24 33 31 30 30 

Lesings!samesprekings 87 76 79 57 49 53 

ergaderings 81 50 59 75 74 75 

Konferensies 52 21 30 34 20 28 

Kursusse met beloning 13 11 12 5 6 6 

ndeI' kursusse 63 53 56 25 25 25 

erkgroepe 60 55 57 43 32 38 

Beginneronderwyser= 
ergaderings 31 29 30 34 33 33 

Sosiale geleenthede 31 25 27 23 23 23 

antal onderwysers 100 238 338 382 314 696 

Gegewens onbekend vir 18. Persentasies word nie uit 100 bereken nie, want meer as een aktiwiteit 

kon gemerk gewees het. 



.a.nu&.:IU "'T*j UlnVn.LnvvLnL.L"""J.z:.1\. V11,J'II L}J.e,. VrUJI!,.l\WlV:C.f'to:Jt!.N1KUf'l UJ:.UK UNVEHWYSBESTUURDERS 

(Weindling et al., 1983:124) 

Skoolhoofde Adjunk~ Departe= 03-0nder= 02-onder= 01-0nder= 

Leenapparaat!Bruik1eenapparaat 

Dienste gebruik 

Uitstallings 

Inligt1ng!advies van sentrumpersoneel 

Lesings!besprekings 

IVergaderings 

Konferensies 

Kursusse met beloning 

Ander kursusse 

Werkgroepe 

BeginneronderwYBervergaderings 

Sosiale geleenthede 

Aantal onderwysers 

hoofde mentshoofde wysers wysers wysers 

Persentasie van elke groep onderwywers 

73 54 32 35 27 24 

79 62 59 50 50 33 

94 71 57 60 62 49 

76 38 33 37 30 25 

88 79 68 65 70 51 

85 81 80 84 70 58 

82 58 47 3.9 24 15 

12 10 7 8 11 6 ~ ...., 
67 42 43 32 38 30 .... 

B 63 54 51 48 31 

18 17 21 15 34 44 

58 25 24 19 26 22 

33 52 76 209 266 416 

Persentasies werk nie presies op 100 uit nie, want meer as een aktiwiteit kon gemerk gewees het. 
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(Weindling et al., 1983:124) 

Skoolhoofde Adjunk~ Departe= 03-0nder= 02-onder= 01-0nder= 
hoofde mentshoofde wysers wysers wysers 

Persentasie van elke groep onderwywers 

Leenapparaat!Bruik1eenapparaat 73 54 32 35 27 24 

Dienste gebruik 79 62 59 50 50 33 
Uitstallings 94 71 57 60 62 49 

Inligt1ng!advies van sentrumpersoneel 76 38 33 37 30 25 

Lesings!besprekings 88 79 68 65 70 51 

IVergaderings 85 81 80 84 70 58 

Konferensies 82 58 47 3.9 24 15 

Kursusse met beloning 12 10 7 8 11 6 ~ ...., 
Ander kursusse 67 42 43 32 38 30 .... 
Werkgroepe B 63 54 51 48 31 
BeginneronderwYBervergaderings 18 17 21 15 34 44 

Sosiale geleenthede 58 25 24 19 26 22 

Aantal onderwysers 33 52 76 209 266 416 

Persentasies werk nie presies op 100 uit nie, want meer as een aktiwiteit kon gemerk gewees het. 



Hierdie tabel bewys dat onderwysers in bevorderingsposte baie meer 


betrokke is by sentrumaktiwiteite as onderwysers wat gewone poste 


beklee. Dit kan wees as gevolg van die hoer mate van erns wat daar 


by senioronderwysers is om beter onderwyseffektiwiteit te verkry in 


vergelyking met onderwysers wat nie bevorderingsposte beklee nie. 


Skoolhoofde se betrokkenheid vertoon persentasiegewys 'n laer profiel 


as byvoorbeeld die van gewone onderwysers. Dit kan toegeskryf word 


aan die feit dat die werkbelading van skoolhoofde baie meer veeleisend 


is as die van onderwysers. Die grootste beswaar wat geopper word deur 


onderwysers weens hulle skraal betrokkenheid by die 


onderwysersentrumaanbiedinge, is verantwoordelikhede teenoor die huis 


en gesin en tweede in rangorde buitemuurse bedrywighede en 


vergaderings by skole. Derdens word genoem dat die onderwysersentrum 


nie altyd kursusse aanbied wat van toepassing is nie en vierdens word 


vervoerprobleme genoem. 


"Many teachers said they had found centres very helpful, extremely 


useful. Many teachers said they thought INSET (in-service training) 


was valuable in order to keep up to date, refresh their ideas and stop 


stagnation. " 


(Weindling et aI., 1983: 144. ) 


Priselac en Priselac (1975:92) omlyn vyf hoofgroepe in die hierargie van 


die onderwysbevolking wat by onderwysersentrums betrokke is: 


die departement van onderwys, 

inspekteurs en ander senioronderwyspersoneel verbonde aan 

kringkantore, 

personeel by skole, 

dosente by tersiere inrigtings, en 

die lede van die onderwysersentrumkomitee. 
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Priselac en Priselac (1975:92) omlyn vyf hoofgroepe in die hierargie van 

die onderwysbevotking wat by onderwysersentrums betrokke is: 

die departement van onderwys, 

inspekteu rs en ander senioronderwyspersoneel verbonde aan 

kringkantore, 

personeel by skole, 

dosente by tersiere inrigtings, en 

- die lede van die onderwysersentrumkomitee. 
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Howe (1983:52) herinner net weer aan die realiteit dat die onderwyser

sentrum noolt al die onderwysers in sy voedingsgebied betrokke sal kry 

nle, want daar is altyd die wet van gemiddeldes. Oit is ook nie moontlik 

om almal te akkommodeer weens praktiese redes nie. Gewoonlik is die 

ledetal van 'n sentrum twee- na vierhonderd onderwysers. 

"The centre does not claim the active participation of the majority of 


teachers in its large catchment. For those who do use it, and they are 


a substantial number, it provides a valued service," 


(Howe, 1983:61.) 


S005 alle ander mense is die onderwyser van swart leerlinge vry om met 

sy tyd te doen wat hy wil, maar as hy enigsins belangstel om sy 

professionele mondering meer effektief te laat fun ksioneer, sal hy by die 

indabakring van die onderwysersentrum aansluit. Fenwick (1982:34) 

noem die uitvalle wat onderwyserbetrokkenheid soms toon en waarmee die 

sentrumpersoneel mee vel'lief moet neem. Wanneer daar by die onder

wysersentrum byvoorbeeld met 'n sekere projek begin word, is dit 

volgens die wet op gemiddeldes 'n normale verskynsel dat sommige 

onderwysers naderhand wegbly en belangstelling verloor. Hierdie uitvalle 

kan winel vanaf vyftien tot veertig en meer persent. Hierdie drostery 

kom voor selfs tydens die mees interessantste werkgroepsessie en is 'n 

onvermydelike werklikheid wat aanvaar moet word. AI die onderwysers 

is nie altyd ernstig met die beroep wat hulle beklee nie. Hering (1979:85) 

is optimisties omtrent die werksaamhede by die onderwysersentrum en 

voel dat die blote bestaan van so 'n ondersteunende inrigting 'n riem 

onder die hart is. Peterson (1978:123-126) word ook nie ontmoedig deur 

bogenoemde uitvalle nie en noem die ha.rdwerkende en entoesiastiese 

onderwysers wat selfs materiale skenk aan die onderwysersentrum, sodat 

hulpmiddelvervaardiging baat en baie onderwysers skenk vrywilliglik hul 

tyd en krag om die onderwys uit te bou. 
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4.5.6 Die funksionering van indiensopleiding 

4.5.6.1 Praktiese opleiding eerder as teoretiese opleiding 

Teoretiese aanbiedings by die onderwysersentrum vir swart onderwysers, 

veral die ondergekwalifiseerde onderwysers, gaan nie die gewenste effek 

he nie. Gewoonlik gee onderwysers nie om as die indiensopleiding by 

die sentrum uit 'n teoretiese en praktiese komponent bestaan nie, alhoewel 

die praktiese werkgroepaanbiedinge die gewildste is. Sekondere 

onderwysers sal meer vakkennisgeorienteerd wee!, terwyl die 

laerskoolonderwyser meer op praktiese idees wat in die klas toegepas kan 

word, sal konsentreer. Onderwysers glo nie aan 'ideale situasies' nie 

en verwerp sulke aanbiedinge, terwyl die meeste onderwysers erken dat 

hulle geweldig baie by kollegas leer tydens besprekingstye. Daar word 

ook besware ingebring dat die kursusbeskrywing wat van die sentrum 

af kom, nie altyd 'n getroue weergawe is van die werklike aanbieding 

nie (Weindling et aI., 1983:58-50). 

Onderwysersentra se indiensopleiding moet so verloop dat onderwysteorie 

en -praktyk nader aan mekaar beweeg, dat voordiensopleiding en in

diensopleiding meer geintegreerd raak en dat die skool en gemeenskap 

meer vervlegd raak, 'n Belangrike uitvloeisel hiervan is die kontak wat 

by die sentrum ontwikkel, tydens indiensopleidingskursusse waar 

studente, jong onderwysers, ervare onderwysers, dosente, ouers en 

kundiges van buite die skoolopset met mekaar in aanraking kom en nuwe 

kennis oor 'n wye gebied uitruil (Van Wyk, 1981 :50-53) 

'n Goeie voorbeeld van praktiese indiensopleiding is rolvertolking en 

simulasietegnieke. 'n Sent rum het byvoorbeeld die kollig op 

ongedissiplineerde leerlinge in sekondere skole laat val en die 

kursusleiers was universiteitsdosente van die opvoedkunde- en 

dramafakulteite. Rolvertolking is deur die dramadosent gedoen sodat die 

toeskouers die gedrag van ongedissiplineerde leerlinge beter kon 
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waarneem en die motiewe daaragter beter kon verstaan. Na die 

simulasietegniek is daar geleentheid vir groepsbesprekings gegee. Daar 

was ook 'n video-opname van die rolvertolking en die 

terugvoeringsgesprekke na die groepsbesprekings gemaak, asook die 

opvoedkundedosent se insiggewende leiding, sodat dit later weer by die 

sent rum se indiensopleiding aan ander onderwysers gebruik kon word as 

die dosente miskien nie weer beskikbaar is om die volgende aanbieding 

te herhaal nie. Onderwysers het tesame met die dosente tot 

gevolgtrekkings gekom en het die praktiese rolvertolking en 

simulasletegniek hoog aangeskryf. Onderwysers het na hierdie pra ktiese 

aanbleding die gekompliseerde situasie van ongedissiplineerde leerlinge 

en hoe om hulle te hanteer bale beter verstaan (Weindling et al., 

1983:56) . 

4.5.6.2 Kursusaanbieders by indiensopleidingsaktiwiteite van die 

onclerwysersentrum 

In swart onderwysersentrums sal daar met indiensopleiding meer na 

kwaliteit van aanbiedinge as na kwantiteit gekyk meet word, en uit die 

aard van die s<lak sal kursusse meer begeleidend van aard moet wees. 

Om mense sinvol vir 'n uur besig te hou kos baie goeie voorbereiding, 

want die inhoudelike van die program is baie belangrik. 

Kursusaanbieders sal dus hierin 'n baie groot verantwoordelikheid moet 

dra. Die vakinspekteur het 'n belangrike rol as kursusaanbieder te 

speel. By die onderwysersentrum kan die inspekteur sy onderwysers leer 

ken en met takt toesien dat daar reg geskied aan sy yak sonder om 

voorskriftelik te raak. Die horisontale benadering geld steeds omdat die 

neutraliteit van die sentrum altyd voorop gestel moet word. Die oomblik 

wat die inspekteur by die onderwysersentrum se deur instap, laat hy sy 

rang buite en binne geld die verhouding van kollega teenoor kollega. 

Die inspekteur kan die jongste opwindende benaderinge in die yak aan 

die onderwysers bekendstel. lesvoorbeelde kan op mikro-onderwysvlak 

deur vakspesialiste aangebied word gepaard met praktiese demonstrasies, 
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waarby veral ondergekwalifiseerde onderwysers baie baat kan vind 

(Jordaan, 1987). 

Universiteits- en onderwyskollegedosente neem dikwels kursusse by die 

onderwysersentrum waar, en lewer sodoende 'n kosbare diens aan die 

sent rum, omdat hulle op die hoogte van die nuutste navorsingsresultate 

en onderwystegnologie is (Harty, 1984a:19). 

Die spektrum is redelik wyd, as na aanbieders van programme by die 

onderwysersentrum gekyk word. Ervare onderwysers kan self die leiding 

by aanbiedinge neem, skoolhoofde kan belangrike aanbiedinge reel of gee, 

adjunkhoofde en departementshoofde kan met vrug ook kursusse aanbied, 

omdat hulle van die mees ervare onderwysers is. Verder kan ouers oak 

aan indiensopleiding deelneem omdat opvoeding nie net in die skool 

plaasvind nie, man oak binne die ouerhuis, en daar is dalk 'n belese 

ouer wat baie waardevolle kennis met die onderwysers kan deel. Medici, 

paramedici, veeartse, argitekte, tegnici, prokureurs, aptekers, persone 

in fabrieke en persone by ontspanningsfasiliteite kan by die 

onderwysersentrumaanbiedinge betrek word as die regte inisiatief net na 

yore kom (Apelman, 1979:158; Van Wyk, 1981:48; Weindling et al., 

1983:59; Schenker, 1979:281). 

Moontlike aanbieders van kursusse kom onder die aandag deur 

verwysings, selfaanmeldings of die sentrumleier neem kennis uit 

gesprekke met kundiges van programleiers wat elders of by buursentrums 

opgetree het. 

4.5.6.3 Inhoud en metodes van aanbiedinge by die $wart 

onderwysersentrum 

Die metodes van aanbieding by die onderwysersentrum wissel baie om aan 

al die versoeke van onderwysers te voldoen en om geidentifiseerde 

probleme te probeer oplos. Die groepdinamiese metode wen egter veld 
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omdat dit prakties van aard is en oor die algemeen die meeste SlIkses 

daarmee ervaar word, veral met die oplossing van studiegroepprobleme. 

Baie studieleiers is nog onervare in die hantering van groepdinamika en 

val dikwels nog na die lesingmetode toe terllg. Kennisuitbreiding en 

kruisbestuiwing vind die heel beste met groepwerk plaas, want die 

onderwyser reageer natuurlik en ontspanne sonder dat hy voel dat iets 

op horn sf forseer word. 

Dit is nie deel van die onderwysersentrumbenadering dat 'n formele lesing 

deur 'n departementele amptenaar gegee word, terwyl die onderwysers 

passief moet sit en luister en alles moet absorbeer nie. Studiegroepleiers 

by die swart onderwysersentrum sal vind dat die groepdinamiese metode 

die beste uitwerking op die kursusgangers sal he. Dit is ook 'n goeie 

Idee as die studiegroepleiers eers self 'n groepdinamikakursus by die 

onderwysersentrum deurloop, voordat hulle die leiding neem. Tydens 

so 'n seminaar moet die potensil!le groepsleiers praktiese uitvoering gee 

aan die groepmetode sodat hulle eers die gevoel daarvan ondervind. 

Groepdinamiese metodes sluit 'n verskeidenheid aanbiedinge in, 

byvoorbeeld dinkskrllms, paneelbesprekings, die forum, die simposium, 

die "olvertolkingsmetode en vele ander (Jordaan, 1987). 

Zigarmi en Zigarmi (1979:244-249) noem 'n paar nuwe idees vir kursusse 

by die onderwysersentrum tydens indiensopleiding: 

nuwe benaderingsmetodes ten opsigte van probleemoplossing; 

eksplorering en ontwikkeling van materiale om. in hulpmiddelver

vaardiging in die klaskamer te gebruik; 

interessante wyses van groepwerk sodat onderwysers met dieselfde 

belangstellings kennis en vaardighede kan uitruil; 

kurrikulumontwikkelingsprojekte word aangepak om die onderwyser 

meer effektief in sy vakaanbieding te maak; 
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onderwysbestu urslede ondergaan opleiding aangaande 

menseverhoudinge en hoe om 'n beter bestuurstyl te openbaar, asook 

personeelontwikkelingsmetodes word met bestuurslede gedeel; 

- orienteringsaanbiedinge vir beginneronderwysers word gereel, en 

daar word ook praktiese demonstrasies gegee wat die onderwyser 'n 

beter greep op sy eie lesaanbiedingsmetodes gee, 

"Teamwork also helps teachers to be supportive of each other. Sharing 

a new process while it is being attempted builds confidence. Teamwork 

reduces fear of failure, for it demonstrates that other teachers also have 

problems. " 

(Taba en Elkins, 1969:264.) 

Tydens verskillende begeleidinge by die sentrum verbeter kwalitatiewe 

aanbiedinge en metodologie. Die sentrumkursusse wil die swart 

onderwyser help om selfkonsep te aktualiseer en hoe hy die kind tot 

selfaktualisering kan bring. Die kruks van die saak is om effektiwiteit 

by die onderwyser te verhoog, en kursusse en sentrumaanbiedinge moet 

hiervoor aangewend word. Daar word gepoog om alle fasette van die 

onderwys by die sent rum te dek. In die bree beskou, is baie onderwysers 

in die RSA ondergeskoold. Baie onderwysers in tegniese vakke kom uit 

die privaatsektor om weer skool te hou. Die onderwysersentrum bied 

vir hulle didaktiese aanbiedinge aan hoe om byvoorbeeld die leermoment 

te laat slaag. Aanbiedinge by die sentrum vind plaas wat opvoedkundige 

betekenis vir leerlinge kan he, byvoorbeeld "Selfkonsep en 

selfaktualisering tot akademiese prestasie", 

Die filosofie en talente van aanbieders by die onderwysersentrum het al 

baie nuwe idees van noodsaaklike programme na yore laat kom waarop 

voortgebou is en baie sukses behaal is. Ander bronne waaruit idees vir 

aanbiedinge na yore gekom het, is uit telefoongesprekke, spontane 

gesprekke met suksesvolle onderwysers, posnavrae aan skole, biblioteke, 

universiteite, museums, ander onderwysersentrums, vraelyste, 

koffiedrinksessies, etegesprekke en onderhoudvoering. Idees het ook 
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vir hulle didaktiese aanbiedinge aan hoe om byvoorbeeld die leermoment 

te laat slaag. Aanbiedinge by die sentrum vind plaas wat opvoedkundige 

betekenis vir leerlinge kan he, byvoorbeeld "Selfkonsep en 
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Die filosofie en talente van aanbieders by die onderwysersentrum het al 
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gekom uit persoonlike kontak met afgetrede onderwysers, sentrumleier 

se eie ondervindinge, sakekontakte, gesprekke met sentrumkomiteelede, 

tydskrifartikels en koerantberigte, televisie en besoeke op uitnodiging 

aan die onderwyser se klaskamer (Johnston en Walker, 1979:122-123), 

Martin en Keenan (1979:151-153) onderstreep die volgende belangrike 

kriteria wat die groepsdinamika tot suksesvolle ontplooiing kan bring: 

- onderwysers sal positief ingestel wees teenoor deelname aan 

werkgroepsessies as die vryheid van keuse nog altyd by die 

onderwyser self le; 

• 	 sinvolle inhoud en duidelik omlynde doelstellings waarborg die sukses 

van groepwerk; 

aktiewe deelname van onderwysers is baie belangrik; 

die programaanbieder van werkgroepe moet dinamies en opreg 

entoesiasties wees, want dit is aansteeklik; 

- werkgroepseminare bied genoeg tyd aan die deelnemers om self te 

ondarvind en te bel ewe; 

- die keuse van die tyd van die dag of seisoen is uiters belangrik, want 

vermoeide of belaaide onderwysers kan nie hulle beste lewer nie; 

opvolgwerk nadat die groepwerkseminaar plaasgevind het, is soos 

water vir 'n plant; 

die sielkundige invloed van die omgewing op die leerder of 

kursusganger se gemoed moet nooit gering geag word nie en spanning 

weens 'n evalueringsaksie moet geweer word; 

-	 die ego van die onderwyser is belangrik; daarom moet onderwysers 

ook belangrik voel en help met die oorspronklike beplanningsfase en 

leerinhoudkeuse; 
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as die onderwyser die werkgroepaanbieding met 'n self vervaardigde 

model kan verlaat wat hy in die klaskamer kan gaan gebruik, was die 

aanbieding meer effektief; 

die grote van werkgroepe is belangrik, want daar kan met honderd 

deelnemers sukses behaal word, maar as persoonlike kontak verlang 

word en intieme interaksie moet plaasvind, is sewe tot tien deelnemers 

voldoende, en 

die fisiese omgewing is ook belangrik: beligting, klankbesoedeling, 

temperatuur, akoestiek en visuele steurnisse kan subtiele effekte 

he wat ongewens is, 

Die aanbieding by 'n sent rum kan soveel aandag trek dat dit selfs op 

televisie gebeeldsend kan word, In Brittanje was daar by 'n onderwy

sersentrum 'n projek by die een onderwysersentrum in 1982 afgehandel 

wat gehandel het oor 'Skoolweerstand by kinders' en onderwysers het 

soveel baat daarby gevind, dat die effek uitgekring het tot op 

massamediavlak (Howe, 1983:52). 

Die voertaal van programaanbieders in die onderwysersentrum vir swart 

onderwysers is Engels, maar die onderwyser besit die vryheid om sy 

probleme in Afrikaans, Engels of sy eie moedertaal te bespreek. Die taal 

van die programleier is en bly egter Engels (Jordaan, 1987). 

Auerbach (1981:15) het 'n paar oorspronklike voorstelle vir 

onderwysersentrumaanbiedinge: kinders met perseptuele probleme, 

deurbraak met literatuurstudie, persoonlike menseverhoudinge in die 

primere skool, menseverhoudinge in die hoerskool. Verder noem 

Auerbach ook eenvoudige fotografie, kursus in kitaar, studiemetodes, 

meetkunde in die laerskooL voelstudies, kommunikasiekunde, 

musiekuitvoerings en wiskundeverslagkaarte. 

As die leerinhoude en tipes aanbiedinge en kursusse wat by die onder

wysersentrum plaasvind, saamgevat moet word. Iyk dit soos volg: 

besprekingsgroepe, werkgroepe, werkwinkels, informele besprekings, 
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opleiding in die selfhantering van apparaat, gebruik van videobande en 

televisiefasiliteite. Verder kan simposiums, besoeke, uitstallings, 

mikroonderrig met gebruikmaking van geslotebaantelevisie, effektiewe 

klankskyfieprogramproduksie, kamerawerk, klan kvermenging, grafiese 

werk en programredigering genoem word. Bestuurseminare 

(menseverhoudinge. merietebepaling. kantoororganisasie. administrasie. 

motivering, die skoolrooster, buitemuurse programsamestelling en 

vaktoekennings aan onderwysers), nasien en evalueringstegnieke, 

eksamenvraagbanke, afrigting (sport, drama, debat, eisteddfod, koor, 

orkes, skaak en trompoppies)kan bygevoeg word. Verdere leerinhoude 

en tipes aanbiedinge is aspekte wat bespreek kan word: die fisiese- en 

geestesweerbaarheidsprogram, selfevalueringsoefeninge en die peiling van 

standaard, konferensies, samekomste en beginneronderwysers, sosiale 

byeenkomste en opknappingskursusse vir praktiserende onderwysers. 

Laastens word massadeelname aan sport en natuurbewaringsaksies 

bygevoeg (Weindling et aI., 1983:49; Howe, 1983:57; Van Wyk, 1984:18). 

4.5.6.4 Die belangrike rol Van evaluering in die funksionering van die 

onderwysersentrum 

Saam met die aanbieding word daar 'n vraelys (kyk figuur 4.3) aan die 

deelnemers uitgedeel wat deur die onderwysers aan die einde van die 

kursus voltooi moet word. Sodoende kan die onderwysersentrumpersoneel 

wysigings aan die aanbiedinge van programme aanbring. Die vorm kan 

soos volg Iyk: 
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F IGUUR 4.3 VRAE L VS REAKTOR (Louw. 1987) 

Evalueer asseblief die program en plaas die vormpie in die geel houer 

na afloop van die geleentheid 

1. PROGRAMGEHALTE 

2. PROGRAMTOEPASLlKHEID 

Swak Gemid= Goed Baie Uit= 


deld goed ste= 


kend 


* * * * * 

I I I I I I I I I I1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
~-4__~.__~__L-~__~__~__L--L___~ 

3. VOORSTELLE VIR VERDERE PROGRAMME: 

4. NAAM en BESONDERHEDE van moontlike PROGRAMLEIER, indien 

bekend: 
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Die evaluasievorm soos die volgende tabel aandui, voorsien die 

sentrumpersoneel van belangrike inligting: 

TABEL 4.4 INLlGTING VANAF EVALUASIEVORM (REAKTORVORM) 

(Louw, 1987.) 

Swak Gemiddeld Goed Bale Goed 	 Uitste" 

kend 

* '" '" '" '" 
I 

11 21 31 4 I 5 I 6 1 

19821 291 121 lsl 271 1231 1721 3731 6091 4321 133 I 
1 I ,--------,--- ------, 

19831 131 71 21 3011 2561 391 

I 19841 21 71 191 481 861 1651 3471 522 4431 809 1 

19851 11 41 101 341 601 1481 2991 4571 5031 771 I 

I 19861 41 21 41 261 501 851 2091 3331 4021 451 

1-1 I I I I 1-+ 1 1 
I Tot:1 491 321 691 1601 6561 1 3951 2 2221 2 0361 2 555 I 
~__~__~~__~__~____L 1.. _ 

Hieruit word afgelei dat 71% van die toetsgroep, wat gedurende die 

afgelope 5 jaar op die formaat, inhoud en gehalte van ons programme 

gereageer en geevalueer het, bo 8 uit 10 daaraan toegeken het. Vir 1986 

het 74,4\ ons programme bo 8 uit 10 geplaas. 

Hering (1979:82) identifiseer verskiUende metodes van evaluering, want 

daar moet in aanmerking geneem word dat evaluasie vanuit 'n definitiewe 

perspektief geskied: 

'n filosofiese perspektief op evaluering sal weet watter voordele die 

sentrumaanbieding ingehou het; 
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'n wiskundige evaluering sal toets hoeveel onderwysers die aanbieding 

bygewoon het en watter persentasie dit 'verteenwoordig van die totale 

onderwysbevolking in die opvanggebied; 

- gesien vanuit 'n organisatoriese ontwikkelingsperspektief sal die 

evaluering weer wentel om die vraag of die 

onderwysersentrumaanbiedinge bydra tot 'n verbeterde skoolklimaat 

en kooperatiewe vernuwingstrategie; 

- finansiiile evaluering sal weer toots of die indiensopleiding van 

onderwysers by die onderwysersentrum meer ekonomies verloop as by 

'n alternatiewe inrigting, en 

individuele evaluasie salop die onderwyser self gerig wees wat wi1 

weet of sy deelname aan die onderwysersentrumprogram enige waarde 

het in verhouding met die tyd wat hy bestee. 

Patton (1978: 157) sien evaluering weer vanuit die perspektief van die 

onderwysersentrumpersoneel, want hy voel dat die sentrumpersoneel, en 

nie net die kursusgangers alleen nie, ook die indiensopleidingsprogramme 

met die volgende tipe vrae moet evalueer: 

* 	Vir wie word die kursus aangebied? 

* 	Wat beoog die onderwysersentrum om op die onderwysers uit te oefen? 

* 	Watter veranderinge moet plaasvind by onderwysers ten opsigte van 

onderrigbenadering, menings, kennis, bekwaamhede en optrede? 

* 	Watter kriteria sal gebruik word om die onderwysers se veranderinge 

te toets na die onderwysersentrumaanbieding? 

-	 Wat is die kriteria vir sukses of mislukking? 
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-	 Watter programaktiwiteite gaan aangebied word om die onderwysers te 

verander en watter prosesse gaan die onderwyser onderhewig aan 

wees? 

Wat is die verband tussen dit wat die kursus tot stand bring en dit 

wat die doelstellings voor die kursus was? 

-	 Wat gaan volgende gedoen word? 

• 	 Wat het die aanbieders van die kursus geleer? Watter program gee 

rigting? 

4.6 FASILlTEITE BY DIE ONDERWYSERSENTRUM 

Die fisiese struktuur behoort nie die belangrikste oorweging vir die 

daarstelling van 'n onderwysersentrum te wees nie, want daar kan 

byvoorbeeld van bestaande geriewe gebruik gemaak word. Die onder

wysersentrum het bpsondere waarde vir swart onderwysers, want hulle 

word gemotiveer deur die kruisbestuiwing wat daar plaasvind. Wanneer 

die onderwysersentrum begin, moet verwag word dat die sentrum eel's 

net met die heel nodigste fasiliteite toegerus word. Hierdie basiese 

fasiliteite sal 'n lesinglokaal insluit of verkieslik 'n saaL 'n kombuis, 

toiletgeriewe, 'n ontvangslokaal wat gerieflik ingerig is waar onderwysers 

kan ontspan, drie of vier groeplokale wat gebruik kan word vir 

groepbesprekings en wat sal beteken dat meer as een aanbieding per 

middag gereel kan word. Daar behoort oak 'n afrol- of masjienkamer te 

wees en genoeg stoorruimte vir afrolpapier en skoonmaakmateriaal. Later 

kan 'n mediakamer bykom met uitstalruimte vir boeke en tydskrifte en 'n 

hulpmiddelvervaardigingslokaal (Jordaan, 1987). 

Oudiovisuele hulpmiddels en basiese toerusting is essensieel: tikmasjien, 

'n goeie fotokopieerder, 16mm-rolprentkamera, skyfieprojektor, 

bandmasjien, truprojektor, natrektafels,luidsprekerstel en skryfborde. 
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Die luukser artikels is nie dringend aan die begin nie, maar later kan 

'n rekenaar, 'n televisiestel, videomasjien, televisiekamera en 

monitorskerm aangekoop word soos die behoefte dit bepaaL Wanneer die 

skole van elektriese krag voorsien word, sal laasgenoemde apparaat nodig 

word. 

"Your space is your face - it can be friendly and inviting or aloof and 

impersonal. like the expression on your face, decor of the teacher 

centre determine visitors' first impression and strongly influence whether 

they retu rn. " 

(Seager, 1979:107.) 

Dit sal 'n groot wins vir die onderwysersentrum inhou as die kombuis 

ook met restourantfasiliteite toegerus kan wees om in die sosiale behoeftes 

van onderwysers te voorsien, en ook voorsiening te maak vir besoekers 

wat van ver af kom (Van Wyk, 1981 :54). Parkeerplek is ook belangrik 

sodat sentrumgangers die gemoedsrus het dat hulle voertuie veilig is. 

Geboue se beligting, ventilasie, akoestiek en spasie moet ook nie uit die 

oog verloor word nie. As dit moontlik so beplan kan word, moet die 

sentrum naby openbare vervoergeriewe gelee wees omdat baie 

onderwysers daarvan afhanklik is. 

Dikwels deel onderwysersentrums fasiliteite met ander instansies as 

geboue nie onmiddellik beskikbaar is nie. Sentrums deel soms die geboue 

van laerskole, hoerskole, kolleges vir verdere opleiding, tegniese 

kolleges, universiteite, onderwyskolleges of inrigtings vir volwasse 

onderwys. Onderwysersentrums deel soms fasiliteite van nie

onderwysinstansies 5005 byvoorbeeld die departement van welsyn, die 

inkomstebelastinggeboue, sielkundige dienste of remediering. Daar 

bestaan gemengde gevoelens, in verband met die deling van fasiliteite 

by onderwysersentrumleiers en die ander betrokkenes. Die 

sentrumpersoneel wat die heel gelukkigste was met die deling van 

fasiliteite, was die wat met onderwyskolleges gedeel het. Die personeel 

van die onderwysersentrums wat geriewe met onderwyskolleges gedeel 

het, het hulle voordele onder drie hoofde aangedui (Weindling et aI., 

1983:37) : 
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Die luukser artikels is nie dringend aan die begin nie, maar later kan 

'n rekenaar, 'n televisiestel, videomasjien, televisiekamera en 

monitorskerm aangekoop word soos die behoefte dit bepaal. Wanneer die 

skole van elektriese krag voorsien word, sal laasgenoemde apparaat nodig 

word. 

"Your space is your face - it can be friendly and inviting or aloof and 

impersonal. like the e)(pression on your face, decor of the teacher 

centre determine visitors' first impression and strongly influence whether 

they return." 

(Seager, 1979:107.) 

Dit sal 'n groot wins vir die onderwysersentrum inhou as die kombuis 

ook met restourantfasiliteite toegerus kan wees om in die sosiale behoeftes 

van onderwysers te voorsien, en ook voorsiening te maak vir besoekers 

wat van ver af kom (Van Wyk, 1981 :54). Parkeerplek is ook belangrik 

sodat sentrumgangers die gemoedsrus het dat hulle voertuie veilig is. 

Geboue se beligting, ventilasie, akoestiek en spasie moet ook nie uit die 

oog verloor word nie. As dit moontlik so beplan kan word, moet die 

sentrum naby openbare vervoergeriewe gelee wees omdat baie 

onderwysers daarvan afhanklik is. 

Dikwels deel onderwysersentrums fasiliteite met ander instansies as 

geboue nle onmiddellik beskikbaar is nie. Sentrums deel soms die geboue 

van laerskole, hoerskole, kolleges vir verdere opleiding, tegniese 

kolleges, universiteite, onderwyskolleges of inrigtings vir volwasse 

onderwys. Onderwysersentrums deel soms fasiliteite van nie

onderwysinstansies soos byvoorbeeld die departement van welsyn, die 

inkomstebelastinggeboue, sielkundige dienste of remediering. Daar 

bestaan gemengde gevoelens, in verband met die deling van fasiliteite 

by onderwysersentrumleiers en die ander betrokkenes. Die 

sentrumpersoneel wat die heel gelukkigste was met die deling van 

fasiliteite, was die wat met onderwyskolleges gedeel het. Die personeel 

van die onderwysersentrums wat geriewe met onderwyskolleges gedeel 

het, het hulle voordele onder drie hoofde aangedui (Weindling et aI., 

1983:37) : 
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- Materieel het die onderwysersentrum gt'baat omdat die kollege se 

fotokopieertoerusting baie meer funksioneel as die sentrum s'n is; daar 

was ook toegang verleen tot die gimnasium, sale, kunsafdeling, 

kafeteria en ander geriewe en die mediasentrum was ook tot die on

derwysersentrum se beskikking gestel. 

- Flslese hulp het gekom van tegnicL instandhoudingsamptenare, 

opsigters en telefoniste. 

- Die IOliale voordele was legio: daar het heelwat professionele 

onderskraging van die kollegedosente uitgegaan, aangesien die 

sentrumleiers soms geisoleerd voel, het die nabyheid van ander 

professionele personeel baie tot die verdwyning van hierdie isolasie 

bygedra (Weindllng et aI., 1983:37). 

Seager (1979:113) stel voor dat 'n permanente kaart waarop vlaggies 

vasgepen word met onderwysers se adresse en name daarop teen die 

sentrummuur aengebring kan word. Sodoende ken onderwysers wet na 

aan mekaar woon en die sentrum besoek met mekaar in aanraking kom. 

4.7 GEVOLGTREKKINGS 

Indien die krisis in swart onderwys as 'n lewenswerklikheid aanvaar word 

en daadwerklike pogings gaan aangewend word om dit op te los, sal die 

eerste prioriteit op die aksielys die dilemma van die onderwyser wees, 

Ongeveer vyf en tagtig persent van die onderwysers in swart onderwys 

is ondergekwalifiseerd vir die poste wat hulle beklee, en dit veroorsaak 

'n gaping tussen die leerling en die onderwyser, omdat onderwys nle ten 

volle kan realiseer nie. 

Onderwys en opvoeding vorm 'n lotsbeslissende deel van die toekoms van 

die swart mense in die RSA en vervul n geweldige kragtige 

voorbereidende funksie om die jeug tot verantwoordelikheid en 
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• Mater!eel het die onderwysersentrum gE'baat omdat die kollege se 

fotokopieertoerusting baie meer funksioneel as die sentrum s'n is; daar 

was ook toegang verleen tot die gimnasium, sale, kunsafdeling, 

kafeteria en ander geriewe en die mediasentrum was ook tot die on

derwysersentrum se beskikking gestel. 

- Flslese hulp het gekom van tegnici. instandhoudingsamptenare, 

opsigters en telefoniste. 

- Die sosiale voordele was tegio: daar het heelwat professionele 

onderskraging van die kollegedosente uitgegaan. aangesien die 

sentrumleiers soms geisoleerd voel, het die nabyheid van ander 

professionele personeel baie tot die verdwyning van hierdie isolasie 

bygedra (Weindllng et al.. 1983:37). 

Seager (1979: 113) stel voor dat 'n permanente kaart waarop vlaggies 

vasgepen word met onderwysers se adresse en name daarop teen die 

sentrummuur aangebring kltn word. Sodoende ken onderwysers wat na 

~an mekaar woon en die sentrum besoek met mekaar in aanraking kom. 

4.7 GEVOLGTREKKtNGS 

Indien die krisis in swart onderwys as 'n lewenswerklikheid aanvaar word 

en daadwerklike pogings gaan aangewend word om dit op te 105. sal die 

eerste prioriteit op die aksielys die dilemma van die onderwyser wees. 

Ongeveer vyf an logtig parsent van die onderwysers in swart onderwys 

is ondergekwalifiseerd vir die poste wat hulle beklee, en dit veroorsaak 

'n gaping tussen die leerling en die onderwyser. omdat onderwys nie ten 

volle kan raaliseer nie. 

Onderwys en opvoeding vorm 'n lotsbeslissende deel van die toekoms van 

die swart mense in die RSA en vervul 'n geweldige kragtige 

voorbereidende funksie om die jeug tot vel'antwoordelikheid en 
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volwassenheid te leL Die defekte in die swart onderwyser se 

professionaliteit en onderrigmondering word gemanifesteer in die swak 

matriekuitslae, swak skoolprestasie van leerlinge in die primere en 

sekondere skole, skooluitvalle, die lae selfbeeld van die swart leerling 

en die demotiverende toekomsverwagting van die jeug. 

Die wereld stu voort in 'n duiselingwekkende wedren van tegnologiese 

veranderinge en kennisontploffing, terwyl die onderrigleersituasie van 

gedepriveerde leerlinge in die RSA nog meer gedepriveerd geraak het. 

Dispariteit het swart onderwys se agterstand verder vergroot en 

minderwaardigheid in die hand gewerk. Die probleem wat die swart 

onderwysstelsel verder versomber, is die onkundigheid van onderwysers 

om in die huidige tydsgewrig beroepsleiding aan hul leerlinge te gee. 

Die onderwysers slaag ook nie daarin om daadwerklike opvoeding te gee 

om fisiese- en geestelike weerbaarheid te verwerklik nie; weens 'n gebrek 

hieraan kan die swart kind nie volledig en gebalanseerd met 'n gevestigde 

waardesisteem ontwikkel nie. Uiteindelik moet die swart kind as volwasse 

burger, ook help bou aan 'n gemeenskaplike vaderland. 

Die teenwoordig wees van twee hoofkulture: die Afrika-kultuur en die 

Westerse kultuur asook die leerlingtalontploffing in die RSA het bygedra 

tot die radikale metamorfose in swart mense se waardesisteme. Die 

tradisionele seremoniiile stamopvoeding moes plek maak vir die inisiasie 

in 'n verwesterde samelewing waar individualiteit, verantwoordelikheid 

en nuwe eise van welvoeglikheid geld, en 'n direkte invloed op die swarte 

se onderwysstelsel gehad het. Die swart onderwyser is nie bevoeg, 

weens sy eie onvermoe en ondergekwalifiseerdheid om 

oorgangsgemeenskappe in 'n nuwe aanpassingsperiode te begelei nie. 

Die swart onderwyser is nie volledig toegerus om die stedelike leerling 

te help vorm en lei om by 'n tegnologies- ontwikkelende samelewing in 

te skakel nie. 

'n Nuwe onderwysstruktuur waar alle rassegroepe gelyke 

onderwysgeleenthede en voorregte kan geniet, is in die RSA nodig. Dit 

moenie net as goeie voornemens op papier geskryf staan nie, maar moet 

tot uitvoer gebring word. In die Vaaldriehoek waar daar bykans 'n 
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volwassenheid te lei. Die defekte in die swart onderwyser se 

professionaliteit en onderrigmondering word gemanifesteer in die swak 

matriekuitslae, swak skoolprestasie van leerlinge in die primere en 

sekondere skole, skooluitvalle, die lae selfbeeld van die swart leerling 

en die demotiverende toekomsverwagting van die jeug. 

Die wereld stu voort in 'n duiselingwekkende wedren van tegnologiese 

veranderinge en kennisontploffing, terwyl die onderrigleersituasie van 

gedepriveerde leerlinge in die RSA nog meer gedepriveerd geraak het. 

Dispariteit het swart onderwys se agterstand verder vergroot en 

minderwaardigheid in die hand gewerk. Die probleem wat die swart 

onderwysstelsel verder versomber, is die onkundigheid van onderwysers 

om in die huidige tydsgewrig beroepsleiding aan hul leerlinge te gee. 

Die onderwysers slaag ook nie daarin om daadwerklike opvoeding te gee 

om fisiese- en geestelike weerbaarheid te verwerklik nie; weens 'n gebrek 

hieraan kan die swart kind nie volledig en gebalanseerd met 'n gevestigde 

waardesisteem ontwikkel nie. Uiteindelik moet die swart kind as volwasse 

burger, ook help bou aan 'n gemeenskaplike vaderland. 

Die teenwoordig wees van twee hoofkulture: die Afrika-kultuur en die 

Westerse kultuur asook die leerlingtalontploffing in die RSA het bygedra 

tot die radikale metamorfose in swart mense se waardesisteme. Die 

tradisionele seremoniele stamopvoeding moes plek maak vir die inisiasie 

in 'n verwesterde samelewing waar individualiteit, verantwoordelikheid 

en nuwe eise van welvoeglikheid geld, en 'n direkte invloed op die swarte 

se onderwysstelsel gehad het. Die swart onderwyser is nie bevoeg, 

weens sy eie onvermoe en ondergekwalifiseerdheid om 

oorgangsgemeenskappe in 'n nuwe aanpassingsperiode te begelei nie. 

Die swart onderwyser is nie volledig toegerus om die stedelike leerling 

te help vorm en lei om by 'n tegnologies- ontwikkelende samelewing in 

te skakel nie. 

'n Nuwe onderwysstruktuur waar alle rassegroepe gelyke 

onderwysgeleenthede en voorregte kan geniet, is in die RSA nodig. Dit 

moenie net as goeie voornemens op papier geskryf staan nie, maar moet 

tot uitvoer gebring word. In die Vaaldriehoek waar daar bykans 'n 
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honderd skole in Sharpeville, Sebokeng, Boipatong, Parys en Sasolburg 

is, met 'n swart inwonertal van 318 295 en 'n swart leerlingtal wat op 

90 000 geraam word, is professionele hulp op onderwysgebied 'n 

dringende werklikheid, Hulp is veral nodig om aan die eise van 'n 

industriele gemeenskap te voldoen. Die onderskeid word al hoe meer 

beklemtoon tussen die produk wat die swart hoerskole lewer teenoor die 

kwaliteit wat die industrie vereis. 

Die onbevredigende skolastiese prestasie van swart leerlinge, soos in 

ander dele in die RSA, het ook in die Vaaldriehoek sedert die einde van 

1984 toenemend verswak. Ten spyte van die onderbrekings in die 

skoolprogramme, skryf leerlinge hulle swak pi'estasie steeds toe aan swak 

opgeleide onderwysers en 'n ontoereikende onderwysbedeling. 

4.8 AANBEVELlNGS EN TOEKOMSVERWAGTlNGE 

Die sleutelfiguur in die hisis van swart onderwys is die swart 

onderwyser, en hy vcrm die belangrikste element in die soeke na 

oplossings. Die sensitiewe rol van die onderwyser moet volledig 

ondersoek word, om te probeer vasstel of daar voldoen word aan die hoe 

verwagtings wat die onderwysprofessie aan hom stel. Hierdie ondersoek 

het ook ten doe I gehad om na die kwalifikasies van swart onderwysers 

in die besonder te kyk en bevind dat ongeveer 85% onderwysers 

ondergekwalifiseerd is vir die poste wat hulle beklee; daarom val die 

hoofaanbeveling op die indiensopleidingsaspek van die swart onderwyser. 

Uit die bevindings van hierdie ondersoek, word die volgende aanbevelings 

gemaak: 

4.8.1 	 Aangesien dit die onderwyser is wat die kind moat lei na 'n 

bepaalde vlak van geletterdheid, is die mees essensiele 

aanbeveling die diiiirstelling van onderwysersentra in elke streek 

van die Departement Onderwys en Opleiding. Hierdie streke is: 
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honderd skole in Sharpeville, Sebokeng, Boipatong, Parys en Sasolburg 

is, met 'n swart inwonertal van 318 295 en 'n swart leerlingtal wat op 

90 000 geraam word, is professionele hulp op onderwysgebied 'n 

dringende werklikheid. Hulp is veral nodig om aan die eise van 'n 

industriele gemeenskap te voldoen. Die onderskeid word al hoe meer 

beklemtoon tussen die produk wat die swart hoerskole lewer teenoor die 

kwaliteit wat die industrie vereis. 

Die onbevredigende skolastiese prestasie van swart leerlinge, soos in 

ender dele in die RSA, het ook in die Vaaldriehoek sedert die einde van 

1984 toenemend verswak. Ten spyte van die onderbrekings in die 

skoolprogramme, skryf leerlinge hulle swak pl'estasie steeds toe aan swak 

opgeleide onderwysers en 'n ontoereikende onderwysbedeling. 

4.8 AANBEVELlNGS EN TOEKOMSVERWAGTINGE 

Die sleutelfiguur in die krisis van swart onderwys is die swart 

onderwyser, en hy vorm die belangrikste element in die soeke na 

oplossings. Die sensitiewe rol van die onderwyser moet volledig 

ondersoek word, om te probeer vasstel of daar voldoen word aan die hoe 

verwagtings wat die onderwysprofessie aan hom stel. Hierdie ondersoek 

het ook ten doel gehad om na die kwalifikasies van swart onderwysers 

in die besonder te kyk en bevind dat ongeveer 85% onderwysers 

ondergekwalifiseerd is vir die poste wat hulle beklee; daarom val die 

hoofaanbeveling op die indiensopleidingsaspek van die swart onderwyser. 

Uit die bevindings van hierdie ondersoek, word die volgende aanbevelings 

gemaak: 

4.8.1 Aangesien dit die onderwyser is wat die kind moet lei na 'n 

bepaalde vlak van geletterdheid, is die mees essensiele 

aanbeveling die dearstelling van onderwysersentra in elke streek 

van die Departement Onderwys en Opleiding. Hierdie streke is: 
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HoEiveld, Johannesburg, Noord-Transvaal, Oranje-YaaL Oranje

Yrystaat, Natal en Kaapprovinsie. Dit is die hele RSA. Hierdie 

stap sal in die onmiddellike toekoms geneem moet word, anders 

gaan die agterstand wat die swart leerling het, net verder 

vergroot. So gou as moontlik na die vestiging van sentra in 

elke kring, sal die hoeveelheid sentra vermeerder moet word om 

alle swart onderwysers in elke kring in die RSA te akkommodeer 

sodat daar nie oorbevolking by sentra plaasvind nie. (Yergelyk 

paragraaf 3.4.) 

4.8.2 	 Die volgende aanbeveling is dat sinvolle indiensoplei

dingsprogramme by die onderwysersentrums vir swart 

onderwysers opgestel moet word. Hierdeur sal hulle effektiwiteit 

in die klaskamer verhoog en hulle vakkennis salop standaard 

gebring word. Hiermee gaan gepaard die nuutste metodologiese 

ontwikkelinge. Aanvangsindiensopleiding by die swart sentrum 

sal dus praktiese begeleiding wees met die oog op verbetering 

van vakkennis. Die onderwyser is egter sy eie opleier, wat sal 

beteken dat studiegroepkomitees self hulle behooftes sal 

identifiseer, en hulle eie programbeplanning vir indiensopleiding 

sal inisieer. Die onderwysersentrum is die onderwyser se 

laboratorium waar hy kan eksperimenteer met nuwe idees om sy 

eie persoonlikheid in die gebruik van die kurrikulum in te vleg. 

(Yergelyk paragraaf 3.5.1 tot 3.5.7.) 

4.8.3 	 Daar kan by elke onderwysersentrum vir swart onderwysers 'n 

volledige aanbieding gereel word om onderwysers op te lei om 'n 

professionele kennis van gedepriveerdheid te bekom. Yerder 

moot daar pogings aangewend word om swart leerlinge se 

verwysingsraamwerk te vergroot, hulle denkpatrone te ontwikkel, 

die leerlinge se selfbeeld te versterk en 'n positiewe 

toekomsperspektief by hierdie leerlinge te kweek. Fisiese en 

geestesweerbaarprogramme kan met vrug hierby ingeskakel word, 

sodat swart onderwysers die leerlinge volledig voorberei om 

volwassenheid met verantwoordelikheid te bereik. (Yergelyk 

paragraaf 2.2.9 en 3.8.) 
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Hoeveld, Johannesburg, Noord-Transvaal, Oranje-Vaal, Oranje-

Vrystaat, Natal en Kaapprovinsie. Dit is die hele RSA. Hierdie 

stap sal in die onmiddellike toekoms geneem moet word, anders 

gaan die agterstand wat die swart leerling het, net verder 

vergroot. So gou as moontlik na die vestiging van sentra in 

elke kring, sal die hoeveelheid sentra vermeerder moet word om 

alle swart onderwysers in elke kring in die RSA te akkommodeer 

sodat daar nie oorbevolking by sentra plaasvind nie. (Vergelyk 

paragraaf 3.4.) 

4.8.2 Die volgende aanbeveling is dat sinvolle indiensoplei-

dingsprogramme by die onderwysersentrums vir swart 

onderwysers opgestel moot word. Hierdeur sal hulle effektiwiteit 

in die klaskamer verhoog en hulle vakkennis salop standaard 

gebring word. Hiermee gaan gepaard die nuutste metodologiese 

ontwikkelinge. Aanvangsindiensopleiding by die swaM sentrum 

sal dus praktiese begeleiding wees met die oog op verbetering 

van vakkennis. Die onderwyser is egter sy eie opleier, wat sal 

beteken dat studiegroepkomitees self hulle behooftes sal 

identifiseer, en hulle eie programbeplanning vir indiensopleiding 

sal inisieer. Die onderwysersentrum is die onderwyser se 

laboratorium waar hy kan eksperimenteer met nuwe idees om sy 

eie persoonlikheid in die gebruik van die kurrikulum in te vleg. 

(Vergelyk paragraaf 3.5.1 tot 3.5.7.) 

4.8.3 Daar kan by elke onderwysersentrum vir swart onderwysers 'n 

volledige aanbieding gereiil word om onderwysers op te lei om 'n 

professionele kennis van gedepriveerdheid te bekom. Verder 

moet daar pogings aangewend word om swart leerlinge se 

verwysingsraamwerk te vergroot, hulle denkpatrone te ontwikkel, 

die leerlinge se selfbeeld te versterk en 'n positiewe 

toekomsperspektief by hierdie leerlinge te kweek. Fisiese en 

geestesweerbaarprogramme kan met vrug hierby ingeskakel word, 

sodat swart onderwysers die leerlinge volledig voorberei om 

volwassenheid met verantwoordelikheid te bereik. (Vergelyk 

paragraaf 2.2.9 en 3.8.) 
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4.8.4 	 'n Belangrike aanbeveling is dat daar by die onderwysersentrum 

indiensopleiding vir diensdoenende onderwyseresse in pre

primere fase en junior primere skoolonderwyseresse gegee word 

vir die korrekte identifisering van skoolgereedheid, want een van 

die grootste probleme is dat daar baie kinders in laerskole 

toegelaat word wat nie skoolryp is nie en dan word die 

brugperiode na die primere skool vir hierdie kinders 'n 

traumatiese ervaring. (Vergelyk paragraaf 2.2.6.) 

4.8.5 	 Oorweging kan geskenk word aan verpligte indiensopleiding of 

verdere opleiding, veral, in gevalle waar onderwysers glad nie 

gekwalifiseerd is vir die poste wat hulle beklee nie. (Vergelyk 

paragraaf 3.5.1 tot 3.5.7 en 2.2.3.) 

4.8.6 	 Die onderwysersentrum kan 'n kardinale plek beklee in die in

diensopleiding van swart onderwysers, aangesien die meeste 

onderwysers geen voordiensopleiding ontvang het om 

krisissituasies te hanteer in die huidige tydsgewrig nie. Hulle 

kan ook onderle word in die hantering van leerlinge as daar 

politieke onrus in die gebied is en hoe leerlinge intimidasie kan 

absorbeer. (Vergelyk paragraaf 3.5.3.) 

4.8.7 	 Die rneeste swart skole in die Vaaldriehoek het nie gevorderde 

tegnologiese en media-apparaat nie en orntrent geen laerskool het 

die voorreg van elektrisiteit in hierdie gebied nie. Die onder

wysersentrum sal dus 'n waardevolle diens lewer deur al hierdie 

moderne apparaat aan die onderwysers te demonstreer en aan 

hulle die geleentheid te bied om dit self te hanteer. Op die wyse 

kan hulle op die hoogte korn van die funksionering daarvan en 

hoe dit gebruik word tydens lesaanbiedings in die klaskamer. 

(Vergelyk paragraaf 3.6.) 

4.8.8 	 Vervolgens moet onderwysbestuurslede verkieslik ook indiens

opleiding by die onderwysersentrum ondergaan om effektief 

leiding aan ander onderwysers te kan gee. Daar is bevind dat 

baie swart skoolhoofde nie in die minste onderle is vir die 
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4.8.4 'n Belangrike aanbeveling is dat daar by die onderwysersentrum 

indiensopleiding vir diensdoenende onderwyseresse in pre

primere fase en junior primere skoolonderwyseresse gegee word 

vir die korrekte identifisering van skoolgereedheid, want een van 

die grootste probleme is dat daar baie kinders in laerskole 

toegelaat word wat nie skoolryp is nie en dan word die 

brugperiode na die primere skool vir hierdie kinders 'n 
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4.8.6 Die onderwysersentrum kan 'n kardinale plek beklee in die in

diensopleiding van swart onderwysers, aangesien die meeste 

onderwysers geen voordiensopleiding ontvang het om 

krisissituasies te hanteer in die huidige tydsgewrig nie. Hulle 

kan ook onderle word in die hantering van leerlinge as daar 

politieke onrus in die gebied is en hoe leerlinge intimidasie kan 

absorbeer. (Vergelyk paragraaf 3.5.3.) 

4.8.1 Die meeste swart skole in die Vaaldriehook het nle gevorderde 

tegnologiese en media-apparaat nie en omtrent geen laerskool het 

die voorreg van elektrisiteit in hierdie gebied nie. Die onder

wysersentrum sal dus 'n waardevolle diens lewer deur al hierdie 

moderne apparaat aan die onderwysers te demonstreer en aan 

hulle die geleentheid te bied om dit self te hanteer. Op die wyse 

kan hulle op die hoogte kom van die funksionering daarvan en 

hoe dit gebruik word tydens lesaanbiedings in die klas kamer. 

(Vergelyk paragraaf 3.6.) 

4.8.8 Vervolgens moot onderwysbestuurslede verkieslik ook indiens

opleiding by die onderwysersentrum ondergaan om effektief 

leiding aan ander onderwysers te kan gee. Daar is bevind dat 

baie swart skoolhoofde nie in die minste onderle is vir die 
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verantwoordelike leierstaak wat Op hulle wag as nuut aangestelde 

skoolhoofde nie. (Vergelyk paragraaf 3.5.3.) 

4.8.9 	 Aangesien die meerderheid swart onderwysers nie oor 'n 

noodsaaklike boekery beskik nie, word die volledige inskakeling 

by 'n Suid-Afrikaanse bibliografiese en inligtingsnetwerk 

aanbeveel sodat landswye toegang tot 'n gemeenskaplike 

gerekenariseerde bibliografiese datastelsel by biblioteke en 

inligtingsentrums verkry kan word. (Vergelyk paragraaf 3.6.) 

4.8.10 	 Die onderwysersentrum in elke kring sal kan eksperimenteer om 

gemeenskapsdiens te lewer en byvoorbeeld die ouer van die swart 

leerling meer betrokke te kry by die skolastiese prestasie van 

hulle kinders en die verbetering van fasiliteite by die skole deur 

met fondsinsameling te help. (Kyk paragraaf 3.11, 3.12 en 

2.2.10.) 

4.8.11 	 Onderwysersentrums moet so spoedig moontlik hul konsulterende 

funksie uitbou en verwerklik, sodat onderwysers met 

professionele probleme die vrymoedigheid sal he om dit by die 

onderwysersentrum met die hoof of 'n personeellid te bespreek 

en dat daar ook kundiges beskikbaar sal wees op alle vakgebiede 

om sinvolle vakkundige advies te kan gee. (Kyk paragraaf 3.7.) 

4.8.12 	 Die fisiese struktuur van die sentrum behoort nie die belangrikste 

oorweging vir die daarstelling van 'n onderwysersentrum te wees 

nie, maar oudiovisuele hulpmiddels en ander toerusting is 

essensieel: tikmasjien, afrolmasjien, 'n goeie fotokopieerder, 

skyfieprojektor, bandmasjien, truprojektor, 16mm- rolprentkamera 

en -projektor, natrektafels, luidsprekerstel, skryfborde en 'n 

guillotine. Wat baie ongerieflik en onwenslik is, is die feit dat 

die onderwysersentrum in Sebokeng sonder 'n telefoon 

funksioneer. Kommunikasie met skole en ander opvoedkundige 

en tersiere inrigtings is van uiterste belang in die suksesvolle 

funksionering van 'n sentrum. (Vergelyk paragraaf 4.6.) 
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verantwoordelike leierstaak wat op Iwlle wag as nuut aangestelde 
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noodsaaklike boekery beskik nie, word die volledige inskakeling 
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leerling meer betrokke te kry by die skolastiese prestasie van 

hulle kinders en die verbetering van fasiliteite by die skole deur 

met fondsinsameling te help. (Kyk paragraaf 3.11, 3.12 en 

2.2.10.) 

4.8.11 Onderwysersentrums moet so spoedig moontlik hul konsulterende 

funksie uitbou en verwerklik, sodat onderwysers met 

professionele probleme die vrymoedigheid sal he om dit by die 

onderwysersentrum met die hoof of 'n personeellid te bespreek 

en dat daar ook kundiges beskikbaar sal wees op alle vakgebiede 

om sinvolle vakkundige advies te kan gee. (Kyk paragraaf 3.7.) 

4.8.12 Die fisiese struktuur van die sentrum behoort nie die belangrikste 

oorweging vir die daarstelling van 'n onderwysersentrum te wees 

nie, maar oudiovisuele hulpmiddels en ander toerusting is 

essensieel: tikmasjien, afrolmasjien, 'n goeie fotokopieerder, 

skyfieprojektor, bandmasjien, truprojektor, 16mm- rolprentkamera 

en -projektor, natrektafels, luidsprekerstel, skryfborde en 'n 

gUillotine. Wat baie ongerieflik en onwenslik is, is die feit dat 

die onderwysersentrum in Sebokeng sonder 'n telefoon 

funksioneer. Kommunikasie met skole en ander opvoedkundige 

en tersiere inrigtings is van uiterste belang in die suksesvolle 

funksionering van 'n sentrum. (Vergelyk paragraaf 4.6.) 
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4.8.13 	 Die sentrumhoof moet verkieslik op posvlak vier of vyf aangestel 

word, omdat hierdie persoon met inspekteurs, dosente, 

skoolhoofde, kundiges van buite die onderwysopset en ook met 

senior onderwysers en onderwysers moet skakel en respek en 

samewerking op diplomatiese wyses moet verkry. Posvlak twee 

is nie voldoende vir hierdie veeleisende en uiters belangrike 

leiersposisie nie. (Vergelyk paragraaf 4.4.2.1.) 

4.8.14 	 By die onderwysersentra in die Vaaldriehoek vir swad 

onderwysers moet gekonsentreer word om deur middel van in

diensopleiding die yak Liggaamlike Opvoeding en die kundigheid 

van sportafrigting te promoveer, Tydens onderhoude met swart 

skoolhoofde en kringinspekteurs in die Vaaldriehoek, het hierdie 

aspek 'n groot leemte geblyk te wees. (Vergelyk paragraaf 2.3 

en 3. 5.S.) 

4.8.15 	 Indiensopleiding by die Vaaldriehoeksentra moet gerig wees 

daarop om sinvolle vryetydsbesteding by swart leerlinge te 

bevorder en om onderwysers te motiveer om smiddags ook 

bemoeienis met leerlinge te maak. Dit is 'n sterk aanbeveling. 

Tydens die onluste het dit aan die lig gekom dat leerlinge hul 

vrye tyd op 'n passiewe en negatiewe wyse deurbring. (Vergelyk 

paragraaf 2.3.) 

4.8.16 	 Kommunikasie moet bevorder word tussen leeding en onderwyser, 

tunen leerling en skoolhoof, tunen onderwysers en skoolhoofde 

deur middel van indiensopleiding by onderwysersentra wat wenke 

aan die hand gee. (Kyk paragraaf 2.2.2.) 

4.8.17 	 Indiensopleidingskursusse wat by die onderwysersentrum 

aangebied word, om onnodige skoolverlating te bekamp deur 

middel van spesiale motiveringstegnieke is belangrik. Kinders 

wat byvoorbeeld skool verlaat weens finansiele druk, kan leiding 

ontvang van watter metodes gebruik gemaak kan word om sakgeld 

te verdien en vir eie studies te betaa!. (Kyk paragraaf 2.2.5.) 
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aspek 'n groot leemte geblyk te wees. (Vergelyk paragraaf 2.3 

en 3.5.6.) 
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daarop om sinvolle vryetydsbesteding by swart leerlinge te 

bevorder en om onderwysers te motiveer om smiddags ook 

bemoeienis met leerlinge te maak. Dit is 'n sterk aanbeveling. 

Tydens die onluste het dit aan die lig gekom dat leerlinge hul 

vrye tyd op 'n passiewe en negatiewe wyse deurbring. (Vergelyk 

paragraaf 2.3.) 

4.8.16 Kommunikasie moet bevorder word tussen leerling en onderwyser, 

tussen leerllng en skoolhoof, tussen onderwysers en skoolhoofde 

deur middel van indiensopleiding by onderwysersentra wat wenke 

aan die hand gee. (Kyk paragraaf 2.2.2.) 

4.8.17 Indiensopleidingskursusse wat by die onderwysersentrum 
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4.8.18 	 Die verbetering van taal, veral Engels, om die leertinge se 

taalagterstand in te haal is essensieel. Die onderwysersentrum 

kan velerlei wenke aan die hand doen by indiensopleiding van 

metodes wat 5wart onderwysers kan aanwend om taalbedrewenheid 

by leerlinge te bekom. (Vergelyk paragraaf 2.2.6 en 3.5.7.) 

4.8.19 	 Die laaste aanbeveling handel oor die onderwysersentrum se taak 

om swart onderwysers op te lei om hul leerlinge se selfbeeld op 

te bou en aan hulle 'n vooruitstrewende toekomsverwagting te 

besorg. (Vergelyk paragraaf 2.2.7 en 3.8.) 

4.9 SAMEVATTING 

Probleme wat 'n gaping tussen die swart onderwyser en die leerlinge 

veroorsaak, kan opgelos word deur middel van goedbeplande 

indiensopleidingskursusse by die Vaaldriehoekse onderwysersentra. Die 

swart leerlingtalontploffing veroorsaak 'n wanbalans in leerling

onderwyserverhouding wat dus in oorvol klasse eindig was die eerste 

geidentifiseerde probleem. (Vergelyk paragraaf 2.2.1.) Sinvolle in

diensopleiding kan die onderwyser weerbaar maak sodat hy na 'n besoek/e 

so 'n moeilike situasie die hoof kan bied. (Vergelyk paragraaf 3.5.1 tot 

3.5.7. ) 

Die tweede probleem handel oor kommunikasiegapings tussen leerlinge en 

onderwysers, leerlinge en skoolhoofde en onderwysers en skoolhoofde. 

(Vergelyk paragraaf 2.2.2.) Die kursusse by die Vaaldriehoekse 

onderwysersentra behoort kommunikasie te verbeter tussen die 

bogenoemde partye by primere en sekondere swart skole. (Vergelyk 

paragraaf 3.5.1 tot 3.5.7.) 

Die derde probleem wys op die posisie van die swart onderwyser en sy 

ondergekwalifiseerdheid, (Kyk paragraaf 2.2.3.) Die Vaaldriehoekse 

onderwysersentra kan swart onderwysers toerus om hulle effektiwiteit te 
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verhoog en opvoedende onderwys in swart skole te operasionaliseer. 

(Vergelyk paragraaf 3.5.1 tot 3.5.7 en 3.6 tot 3.12.) 

Die vierde probleem wat 'n gaping tussen die swart onderwyser en 

sy/haar leerlinge veroorsaak, is die verwerping van dissipline deur swart 

leerlinge. (Kyk paragraaf 2.2.4.) Opbouende gesagsleiding is nie 

aangebore nie, derhalwe kan onderwysers heel moontlik hierdie 

bevoegdheid by die onderwysersentrumaanbieding bekom. (Vergelyk 

paragraaf 3.9,) 

Vyfdens was daar die probleem genoem van kinders wat onnodiglik vroeg 

die skool verlaat as on- of halfgeletterdes. (Vergelyk paragraaf 2.2.5.) 

Met die regte motive ring van die onderwyser se kant behoort leerlinge 

gretig te wees om hulle skoolopleiding te voltooi. Onderwysers sal hierdie 

tegniek heel moontlik by di~. Vaaldriehoekse onderwysersentra tydens 

indiensopleiding kan bekom. . '(Vergelyk paragraaf 4.8 en 3.8.) 

Die sesde ge','dentifiseerde probleem is 'n gaping tussen die swart 

onderwyser en sy/haar leedinge waarvan die oorsaak is dat leerlinge 'n 

geweldige taalagterstand het ten opsigte van veral Engels en dikwels nie 

skoolgereed is met aanvangsonderrig nie. (Vergelyk paragraaf 2.2.6,) 

Die onderwysersentrum se indiensopleiding kan baie goeie 

taalvaardigheidsonderrigtegnieke aan die swart onderwyser verskaf en 

deur middeJ van toepaslike kursusse kan leiding gegee word aan junior 

primare onderwyseresse hoe om korrekte identifisering van 

skoolgereedheid aan te wend, (Vergelyk paragraaf 4.8 en 3.5.7.) 

Die sewende probleem is die lae selfbeeld wat baie swart leerlinge het en 

hul swak toekomsverwagting. (Vergelyk paragraaf 2.2.7.) Die 

onderwyser moet kompenseer vir gedepriveerdheid. (Vergelyk paragraaf 

1.1.7.6.) Onderwysers kan die leerlinge se besef van eie waarde ophef 

as hulle by die onderwysersentrum op 'n informele wyse met ander 

kollegas met dieselfde probleme gesels. (Vergelyk paragraaf 3.8 en 

3.5.5.) 
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onderwyser en sy/haar leerlinge waarvan die oorsaak is dat leerlinge 'n 
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3.5.5.) 
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Die Agste probleem tussen die onderwyser en leerlinge in swart onderwys 

is die hoe druippersentasies op skole en die afname in leerlingtalle wat 

universiteitstoelating verkry. (Vergelyk paragraaf 2.2.8.) Die 

onderwysersentra in die Vaaldriehoek kan ondergekwalifiseerde 

onderwysers met 'n betere vakkennis toerus, asook verbeterde 

onderwysmetodologie wat grotendeels verligting in hierdie probleemgebied 

behoort te bring. (Vergelyk paragraaf 3.5.6 en 3.5.4 en 3.6.) 

Die negende probleem is swart leerlinge se gedepriveerdheid (Kyk 

paragraaf 1.1. 7.6) en die onderwyser se onbegrip om hulle suksesvol 

op te lei. (Vergelyk paragraaf 2.2.9.) Waardevolle insette kan deur 

die Vaaldriehoekse onderwysersentra gemaak word deur middel van leiding 

en indiensopleiding, die onderwyser toe te rus met begrip en effektiewe 

benaderingswyses. (Vergelyk paragraaf 3.8.) 

Die tiende geYdentifiseerde probleem wat 'n gaping tussen die onderwyser 

en die swart leerling veroorsaak, is die onbetrokkenheid van die leerlinge 

se ouers. (Vergelyk paragraaf 2.2.10.) Die onderwysersentra kan meer 

ouerbetrokkenheid bevorder deur middel van gemeenskapsontwikkeling 

en sosiale aanbiedinge. (Vergelyk paragraaf 3.11 en 3.12 en 4.4.3.5.) 

Die onderwysersentra in die Vaaldriehoek kan groot verligting bring in 

die heersende krisis in swart onderwys as goed beplande kursusse 

aangebied word wat toegespits is op die besondere probleme wat 

onderwysers ondervind wat 'n gaping tussen hulle en die leerlinge 

veroorsaa k. 

Met bogenoemde gegewens is voldoen aan die drie doelwitte, naamlik: 

- om vas te stel met watter probleme die onderwyser moo te kampe het 

wat daartoe lei dat 'n verwydering tussen hom en die swart leerling 

plaasvind; 

- om riglyne te stel hoe die onderwyser beter toegerus kan word, ten 

opsigte van Christelike opvoedende onderwys, vakkennis, 

professionele effektiwiteit, persoonli kheidsontwi kkeli ng, 
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ouerbetrokkenheid bevorder deur middel van gemeenskapsontwikkeling 

en sosiale aanbiedinge, (Vergelyk paragraaf 3.11 en 3.12 en 4.4.3.5,) 
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menseverhoudinge, kultuuraktiwiteite en buitemuurse afrigting om 

sodoende sy onderwysverantwoordelikhede te operasionaliseer en 

genoemde verwydering teen te werk en 

• om duidelik omlynde aanbevelings te maak ten opsigte van die 

funksionering van, en programme vir indiensopleiding by 

onderwysersentra vir swart onderwysers in die Vaaldriehoek. 
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IIOOFSTUI< 5 

5.1 SLOTSOM 

Oil:! aktuele probleem wat geidentifiseer is, is die probleem wat die swart 

onderwyser in die Republiek van Suid-Afrika ondervind, naamlik dat daar 

'n gaping tulIen hom en die leerling bestaan. (Vergelyk paragrawe 1.1.6; 

2.1; 2.2.3 en 2.3.) Die hedendaagse kennisontploffing en vinnige 

veroudering van kennis noop die swart onderwyser om opnuut 001' sy ele 

bekwaamheid en toe rusting te besln. 'n Te groot persentasie van hierdie 

onderwysers (94,6% ) word as on- of ondergekwalifiseerd beskou vir die 

poste wat hulle by swart skole beklee. 

Die 	drie hoofprobleemstellings lui dus: 

'I< 	 Watter faktore dra by tot die verwydering tussen onderwysers en 

leo!rlinge in swart onderwys7 

* 	Hoe kan die onderwyser van swart leerlinge sy professionele 

effektiwiteit verhoog en sy vakkennis verbeter? 

* 	Watter aanbevelings kan gemaak word vir die indiensopleiding van 

swart onderwysers in die Vaaldriehoek en hoe moet hierdie 

indiensopleidingsentrums vir opvoedende onderwys (vergelyk 

paragraaf 1.1.7.3) aan swart leerlinge tot hulle volle potensiaal 

ontwikkel? (Vergelyk paragraaf 1.1.6.) 

Die doel met die ondersoek is dus om vas te stel met watter probleme die 

onderwyser te kampe het wat 'n verwydering veroorsaak tussen hom en 

die swart leerling. Die tweede doeI is om riglyne te stel hoe die 

onderwyser by 'n onderwysersentrum betel' toegerus kan word ten opsigte 

van Christelike opvoedende onderwys, vakkennis, professionele 

effektiwiteit, persoonlikheidsontwikkeling, menseverhoudinge, kultuurak
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IIOOFSTUK 5 

5.1 SLOTSOM 

Dia aktuele probleem wat geidenlifiseer is, is die probleem wat die swart 

onderwyser in die Republiek van Suid-Afrika ondervind, naamlik dat daar 

'n gaping tussen horn en die leerling bestaan. (Vergelyk paragrawe 1.1.6; 

2.1; 2.2.3 en 2.3.) Die hedendaagse kennisontploffing en vinnige 

veroudering van kennis noop die swart onderwyser om opnuut oor sy eie 

bekwaamheid en toerusting te besin. 'n Ta groot persentasie van hierdie 

onderwysers (94,6% ) word as on- of ondergekwalifiseerd beskou vir die 

poste wat hulle by swart skole beklee. 

Die drie hoofprobleemstellings lui dus: 

,.., Watter faktore dra by tot die verwydering tussen onderwysers en 

le.arlinge in swart onderwys7 

* Hoe kan die onderwyser van swart leerlinge sy professionele 

effektiwiteit verhoog en sy vakkennis verbeter? 

* Watter aanbevelings kan gemaak word vir die indiensopleiding van 

swart onderwysers in die Vaaldriehoek en hoe meet hierdie 

indiensopleidingsentrums vir opvoedende onderwys (vergelyk 

paragraaf 1.1.7.3) aan swart leerlinge tot hulle volle potensiaal 

ontwikkel? (Vergelyk paragraaf 1.1.6.) 

Die doel met die ondersoek is dus om vas te stel met watter probleme die 

onderwyser te kampe het wat 'n verwydering veroorsaak tussen horn en 

die swart leerling. Die tweede doe I is om riglyne te stel hoe die 

onderwyser by 'n onderwysersentrum beter toegerus kan word ten opsigte 

van Christelike opvo.edende onderwys, vakkennis, professionele 

effektiwiteit, persoonJikheidsontwikkeling, menseverhoudinge, kultuurak-
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tiwiteite en buitemuurse afrigting om sodoende sy 

onderwysverantwoordetikhede te operasionaliseer en genoemde 

verwydering teen te werk. Die derde doelstelling is om duidelik omlynde 

aanbevelings, ten opsigte van die funksionering van en indiensopleiding 

by onderwysersentra vir swart onderwysers in die Vaaldriehoek en ook 

aanbevelings vir verdere navorsing te maak. (Vergelyk paragraaf 

1.1.8. ) 

Die navorsingsmetode word grootliks gebaseer op 'n literatuurstudie en 

onderhoudvoering. Benewens primere bronne 001" die Suid-Afrikaanse 

onderwyskrisis is ook in 'n groat mate van sekondere bronne 5005 boeke, 

tydskrifartikels en koerantberigte gebruik gemaak. Weens die 

sensitiwiteit rondom onderhoudvoering en die poste wat hulle beklee, het 

die meeste amptenare versoek dOlt hulle nie direk aangehaal mag word nie. 

lVergelyk paragraaf 1.1.9.) 

Die terrein wat afgebaken is, is die Vaaldriehoek. Die Vaaldriehoek sluit 

in Vereeniging, Meyerton, Sasolburg, Parys en Vanderbijlpark. Die 

konsentrasiepunt in hierdie bogenoemde terrein is swart skole veral in 

Sharpeville, Sebokeng, Evaton en Biopatong. (Vergelyk paragraaf 

1.1.7.5.) 

In die Vaaldriehoek bestaan dieselfde bogenoemde probleem in s'~art 

onderwys, waar ongeveer 3 000 praktiserende onderwysers by sowat 100 

skole onderrig gee aan 90 000 leerlinge. (Vergelyk paragrawe 1.1. S; 

1.1.7.2 en 2.3.) Skoolverlaters in Sebokeng, Sharpeville, Boipatong, 

Sasolburg, Parys en Meyerton voldoen grotendeels nle aan 

indiensnemingsvereistes wat die privaatsektor en industriee in die 

Vaaldriehoek aan werknemers stel nie. Baie applikante om werk is te jonk 

om die verlangde diens te lewer. 

Die verwydering tussen leerlinge en hul onderwysers in swart onderwys 

is ook in die Vaaldriehoek 'n lewenswerklikheid en word deur 'n aantal 

faktore of probleme veroorsaak. Eerstens is daar die probleem wat hierbo 

genoem is, naamlik dOlt 'n groot persentasie swart onderwysers 

ondergekwalifiseerd is vir die poste wat hulle beklee. (Vergelyk 
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tiwiteite en buitemuurse afrigting om sodoende sy 

onderwysverantwoordelikhede te operasionaliseer en genoemde 

verwydering teen te werk. Die derde doelstelling is om duidelik omlynde 

aanbevelings, ten opsigte van die funksionering van en indiensopleiding 

by onderwysersentra vir swart onderwysers in die Vaaldriehoek en ook 

aanbevelings vir verdere navorsing te maak. (Vergelyk paragraaf 

1.1.8.) 

Die navorsingsmetode word grootliks gebaseer op 'n literatuurstudie en 

onderhoudvoering. Benewens primere bronne oor die Suid-Afrikaanse 

onderwyskrisis is ook in 'n groot mate van sekondere bronne 5005 boeke, 

tydskrifartikels en koerantberigte gebruik gemaak. Weens die 

sensitiwiteit rondom onderhoudvoering en die poste wat hulle beklee, het 

die meeste amptenare versoek dat hulle nie direk aangehaal mag word nie. 

(Vergelyk paragraaf 1.1.9.) 

Die terrein wat afgebaken is, is die Vaaldriehoek. Die Vaaldriehoek sluit 

in Vereeniging, Meyerton, Sasolburg, Parys en Vanderbijlpark. Die 

konsentrasiepunt in hierdie bogenoemde terrein is swart skole veral in 

Sharpeville, Sebokeng, Evaton en Biopatong. (Vergelyk paragraaf 

1. 1.7 .5.) 

I n die Vaaldriehoek bestaan dieselfde bogenoemde probleem in s· ... art 

onderwys, waar ongeveer 3 000 praktiserende onderwysers by sowat 100 

skole onderrig gee aan 90 000 leerlinge. (Vergelyk paragrawe 1.1.6; 

1.1.7.2 en 2.3.) Skoolverlaters in Sebokeng, Sharpeville, Boipatong, 

Sasolburg, Parys en Meyerton voldoen grotendeels nie aan 

indiensnemingsvereistes wat die privaatsektor en industriee in die 

Vaaldriehoek aan werknemers stel nie. Baie applikante om werk is te jonk 

om die verlangde diens te lewer. 

Die verwydering tussen leerlinge en hul onderwysers in swart onderwys 

is ook in die Vaaldriehoek 'n lewenswerklikheid en word deur 'n aantal 

faktore of probleme veroorsaak. Eerstens is daar die probleem wat hierbo 

genoem is, naamlik dat 'n groot persentasie swart onderwysers 

ondergekwalifiseerd is vir die poste wat hulle beklee. (Vergelyk 
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paragrawe 1.1.3; 1.1.6; 1.1.7.7; 2.2.3 en 2.3.) Soos in ander dele van 

die Republiek van Suid-Afrika het die onbevredigende skolastiese 

prestasie van swart leerlinge ook in die Vaaldriehoek sedert die einde 

van 1984 toenemend verswak. (Vergelyk paragrawe 1.1.6; 2.2.8 en 2.3.) 

Die derde probleem van die swart onderwyser wat 'n verwydering tussen 

horn en die leerlinge veroorsaak, is die leerlingbevolkingsontploffing wat 

oorvol klasse en minder individuele aandag en remediiking in die hand 

werk. (Vergelyk paragrawe 1.1.3 en 2.2.1.) 

Die verwydering tussen onderwysers en swart leerlinge word verder 

geintensiveer deurdat die meeste swart leerlinge gedepriveerd is. Dit 

bemoeilik die taak van .die onderwyser aansienlik, aangesien hierdie 

leerlinge akademiese vertraging openbaar, dissiplineprobleme veroorsaak, 

meesal skoolversuimers is, kortstondige konsentrasievermoe besit en op 

'n vroei! ouderdom die skool verlaat. (Vergelyk paragrawe 1.1.4; 

1.1.7.6; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.7; 2.2.9 en 2.3.) 'n Vyfde probleem is die 

lae selfbeeld wat die meeste swart leerlinge besit wat gepaard gaan met 

'n gevoel van minderwaardigheid. Swart leerlinge se toekomsverwagting 

is ook meesal negatief, omdat die leerlinge bewus is van die plafon wat 

bokant hul toekomsverwagtings is. Die sesde probleem wat 'n 

verwydering tunen onderwysers en leerlinge in swart onderwys 

veroorsaak is gebrekkige skoolgereedheid wat vroei! hoe druippersentasies 

in die primere skool tot gevolg het. In die Vaaldriehoek bestaan 'n 

algemene agterstand in taalvaardigheid by swart leerlinge veral ten 

opsigte van Engels en Afrikaans, wat dikwels tot gevolg het dat leerlinge 

hul ondergekwalifiseerde onderwysers daarvoor blameer. Daar is 

byvoorbeeld 'n groot groep swart leerlinge uit Sebokeng wat elke 

Saterdag ekstra klasse in Johannesburg in Engels gaan loop, omdat hulle 

nie vorder by hulle eie onderwysers nie. (Vergelyk paragrawe 2,2.3 

2.3. ) 

Die agste geidentifiseerde probleem wat 'n gaping veroorsaak tussen die 

swart onderwyser en leerlinge is die kommunikasiegapings in swart 

onderwys. Die klagte bestaan dat skoolhoofde en onderwysers moeilik 

genader kan word deur leerlinge wat probleme ervaar. 'n Verdere 

probleem wat die krisis in swart onderwys aksentueer is die vroee 
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paragrawe 1.1.3; 1.1.6; 1.1.7.7; 2.2.3 en 2.3.) Soos in ander dele van 

die Republiek van Suid-Afrika het die onbevredigende skolastiese 

prestasie van swart leerlinge ook in die Vaaldriehoek sedert die einde 

van 1984 toenemend verswak. (Vergelyk paragrawe 1.1.6; 2.2.8 en 2.3.) 

Die derde probleem van die swart onderwyser wat 'n verwydering tussen 

hom en die leerlinge veroorsaak, is die leerlingbevolkingsontploffing wat 

oorvol klasse en minder individuele aandag en remediering in die hand 

werk. (Vergelyk paragrawe 1.1.3 en 2.2.1.) 

Die verwydering tussen onderwysers en swart leerlinge word verder 

geintensiveer deu rdat die meeste swart leerlinge gedepriveerd is. Dit 

bemoeilik die taak van ,die onderwyser aansienlik, aangesien hierdie 

leerlinge akademiese vertraging openbaar, dissiplineprobleme veroorsaak, 

meesal skoolversuimers is, kortstondige konsentrasievermoe besit en op 

'n vroee ouderdom die skool verlaat. (Vergelyk paragrawe 1.1.4; 

1. 1. 7 .6; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.7; 2.2.9 en 2.3.) 'n Vyfde probleem is die 

lae selfbeeld wat die meeste swart leerlinge besit wat gepaard gaan met 

'n gevoel van minderwaardigheid. Swart leerlinge se toekomsverwagting 

is ook meesal negatief, omdat die leerlinge bewus is van die plafon wat 

bokant hul toekomsverwagtings is. Die sesde probleem wat 'n 

verwydering tussen onderwysers en leerlinge in swart onderwys 

veroorsaak is gebrekkige skoolgereedheid wat vroee hoe druippersentasies 

in die primere skool tot gevolg het. In die Vaaldriehoek bestaan 'n 

algemene agterstand in taalvaardigheid by swart leerlinge veral ten 

opsigte van Engels en Afrikaans, wat dikwels tot gevolg het dat leerlinge 

hul ondergekwalifiseerde onderwysers daarvoor blameer. Daar is 

byvoorbeeld 'n groot groep swart leerlinge uit Sebokeng wat elke 

Saterdag ekstra klasse in Johannesburg in Engels gaan loop, omdat hulle 

nie vorder by hulle eie onderwysers nie. (Vergelyk paragrawe 2.2.3 -

2.3. ) 

Die agste geidentifiseerde probleem wat 'n gaping veroorsaak tussen die 

swart onderwyser en leerlinge is die kommunikasiegapings in swart 

onderwys. Die klagte bestaan dat skoolhoofde en onderwysers moeilik 

genader kan word deur leerlinge wat probleme ervaar. 'n Verdere 

probleem wat die krisis in swart onderwys aksentueer is die vroee 
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skoolverlating wat 'n ernstige aanklag rig tot alle swart onderwysers. 

laastens kan ook die probleem van oueronbetrokkenheid genoem word ten 

opsigte van die onderrig wat kinders op skool ontvang. Die swart ouer 

staan totaal geisoleerd en het feitlik deurgaans geen belang by die skool 

waarin sy kind Is nie. (Vergelyk paragrawe 1.1.4; 2.2.10 en 2.3.) 

Hlermee is die eerste navorsingsdoelstelling berelk, naamlik om vas te 

stel met watter probleme die swart onderwyser te kampe het wat 'n 

verwydering veroorsaak tussen horn en die leerling. 

Die oplossing wat deur hierdie navorsing voorgestel word, wat ten doel 

het om die probleme in swart onderwys in die Vaaldriehoek op te los is 

die onmiddelllke stigting van onderwysersentra as Indiensopleidingsentra, 

aangeslen een van die hoofgebreke die on- en ondergekwallfiseerdheld 

van die meeste swart onderwysers Is. Ongeveer vyf en tagtig persent 

swart onderwysers t 3 500 onderwysers In die Vaaldriehoek wat by 

benadering 3 000 onderwysers is, is ondergekwalifiseerd. (Vergelyk 

paragrawe 1.1.6; 1.1.7.7; 2.2.3 en 2.3.) Die wereld stu voort in 'n 

duiselingwekkende wedren van tegnologiese vordering en 

kennisontploffings, terwyl die onderrigleel'situasie van swart leerlinge in 

die RSA nog steeds ernstige probleme het. 

Indiensopleiding by onderwysersentra in die Vaaldriehoek kan die swart 

onde;'wyser se effektiwiteit in die klaskamer verhoog en vakkennis kan 

volgens die nuutste metodologle aangepas word. 'n Onderwysersentrum 

kan help om te beantwoord aan die behoefte van elke onderwyser, om op 

die voorpunt van die kennisontploffing te bly, en op die hoogte te bly 

van die nuutste tendense in die onderwysberoep. (Vergelyk paragrawe 

1.1.2.1; 1.1.5; 3.3; 3.5.1 en 3.5.4.) 

Die gedagte van die onderwysersentrum is gevestig op die grondslag dat 

die onderwyser 'n behoefte daaraan het om sy kennis uit te brei, dat 

die onderwyser 'n behoefte daaraan het om sy probleme op professionele 

vlak met ander kollegas te bespreek en dat kundighede dikwels op 'n 

nie-formele wyse uitgeruil kan word. Die hoofidee is dat die sent rum 

daar is met die doel om opleiding vir die onderwyser, deur die onderwyser 

en tot die onderwyser te laat geskied. Die onderwyser is dus sy eie 
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skoolverlating wat 'n ernstige aanklag rig tot alle swart onderwysers. 

Laastens kan ook die probleem van oueronbetrokkenheid genoem word ten 

opsigte van die onderrig wat kinders op skool ontvang. Die swart ouer 

staan totaal geisoleerd en het feitlik deurgaans geen belang by die skool 

waarin sy kind is nie. (Vergelyk paragrawe 1.1.4; 2.2.10 en 2.3.) 

Hiermee is die eerste navorsingsdoelstelling bereik, naamlik om vas te 

stel met watter probleme die swart onderwyser te kampe het wat 'n 

verwydering veroorsaak tunen hom en die leerling. 

Die oplossing wat deur hierdie navorsing voorgestel word, wat ten doel 

het om die probleme in swaM onderwys in die Vaaldriehoek op te los is 

die onmiddellike stigting van onderwysersentra as indiensopleidingsentra, 

aangesien een van die hoofgebreke die on- en ondergekwalifiseerdheid 

van die meeste swart onderwysers is. Ongeveer vyf en tagtig persent 

swaM onderwysers ± 3 500 onderwysers in die Vaaldriehoek wat by 

benadering 3 000 onderwysers is, is ondergekwalifiseerd. (Vergelyk 

paragrawe 1.1.6; 1.1.7.7; 2.2.3 en 2.3.) Die wereld stu voort in 'n 

duiselingwekkende wedren van tegnologiese vordering en 

kennisontploffings, terwyl die onderrigleel'situasie van swaM leerlinge in 

die RSA nog steeds ernstige probleme het. 

Indiensopleiding by onderwysersentra in die Vaaldriehoek kan die swart 

onderwyser se effektiwiteit in die klaskamer verhoog en vakkennis kan 

volg!!ns die nuutste metodologie aangepas word. 'n Onderwysersentrum 

kan help om te beantwoord aan die behoefte vao elke onderwyser, om op 

die voorpunt van die kennisontploffing te bly, en op die hoogte te bly 

van die nuutste tendense in die onderwysberoep. (Vergelyk paragrawe 

1.1.2.1; 1.1.5; 3.3; 3.5.1 en 3.5.4.) 

Die gedagte van die onderwysersentrum is gevestig op die grondslag dat 

die onderwyser 'n behoefte daaraan het om sy keno;s uit te brei, dat 

die onderwyser 'n behoefte daaraan het om sy probleme op professionele 

vlak met ander kollegas te bespreek en dat kundighede dikwels op 'n 

nie-formele wyse uitgeruil kan word. Die hoofidee is dat die sentrum 

daar is met die doel om opleiding vir die onderwyser, deur die ooderwyser 

en tot die onderwyser te laat geskied. Die onderwyser is dus sy eie 
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opleier en die onderwysersentrum is die laboratorium waar die onderwyser 

kan eksperimenteer met nuwe idees om sy eie persoonlikheid in die 

toepassing van die kurrikulum in te vleg. Die onderwyser voel geborge 

by die sent rum waar isolasie tunen onderwysers verdwyn en 

kameraadskap ontstaan tussen kollegas van verskillende skole. (Vergelyk 

paragrawe 1.1.5; 1.1.7.4; 3.2.5.2; 3.5.1; 3.5.6; 3.7 en 3.8.) 

Daar is 'n groot behoefte aan indiensopleiding in swart onderwys in die 

Vaaldriehoek wat 'n dinamiese streek in Transvaalse onderwysopset vorm, 

met 'n sterk industriele inslag en 'n groot swart bevolking. Die 

onderwysersentrum vervul 'n baie belangrike rol om onderwysers op te 

lei om met hedendaagse krisissituasies, veeleisende beroepsverwagtinge, 

diplomatiese menseverhoudings, gedepriveerde agterstande, politieke 

onrus, swak selfbeeldprojeksies en ongemotiveerde volwassewordendes op 

professionele wyse gemoeid te raak. Die begrip indiensopleiding by die 

onderwysersentrum behels dus die verdere ontwikkeling van die 

diensdoende onderwyser om op praktiese onderwysvlak, persoonlike 

al<ademiese kennisvlak en op professionele bevoegdheidsvlak meer 

effektiwiteit te bekom. (Vergelyk paragrawe 1.1.7.1; 1.1.7.4; 3.3; 3.4; 

3.5.4 en 3.7.) 

Die sinvolheid van indiensopleidingskursusse is van die grootste belang, 

anders demotiveer dit die onderwyser wat van sy tyd afgestaan het om 

na die sent rum toe te kom vir verbetering van sy professionalisme. 

Swartmense is in hul wese gevoelsmense, en om suksesvolle 

indiensopleiding te laat geskied, is dit noodsaaklik om eers die 

onderwysers in die sentrum se opvanggebied se vertroue te wen en op 

'n gemaklike, informele wyse met hulle te kommunikeer en hulle 

belangstefling in die sentrumopset te prikkel. Dit is nodig om die swart 

onderwyser te erken as 'n menswaardige, gelykgeskape wese en hulle 

belangrik te laat voel. Indiensopleiding moet stimulerend wees en op die 

praktiese en die ouditiewe gerig wees, maar aan die visuele moet 

besondere aandag gegee word. Daarna sal die onderwysers hulself met 

die sent rum begin identifiseer en sal toegewydheid en betrokkenheid die 

vrug op die menswaardige beginsel en kooperatiewe waardes wees. 

(Vergelyk paragrawe 3.3; 3.5.1; 3.11 en 4.5.5.) 
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opleier en die onderwysersentrum is die laboratorium waar die onderwyser 

kan eksperimenteer met nuwe idees om sy eie persoonlikheid in die 

toepassing van die kurrikulum in te vleg. Die onderwyser voel geborge 

by die sent rum waar isolasie tussen onderwysers verdwyn en 

kameraadskap ontstaan tussen kollegas van verskillende skole. (Vergelyk 

paragrawe 1.1.5; 1.1.7.4; 3.2.5.2; 3.5.1; 3.5.6; 3.7 en 3.8.) 

Daar is 'n groat behoefte aan indiensopleiding in swart onderwys in die 

Vaaldriehoek wat 'n dinamiese streek in Transvaalse onderwysopset vorm, 

met 'n sterk industriele inslag en 'n groot swart bevolking. Die 

onderwysersentrum vervul 'n baie belangrike rol om onderwysers op te 

lei om met hedendaagse krisissituasies, veeleisende beroepsverwagtinge, 

diplomatiese menseverhoudings, gedepriveerde agterstande, politieke 

onrus, swak selfbeeldprojeksies en ongemotiveerde volwassewordendes op 

professionele wyse gemoeid te raak. Die begrip indiensopleiding by die 

onderwysersentrum behels dus die verdere ontwikkeling van die 

diensdoende onderwyser om op praktiese onderwysvlak, persoonlike 

al<ademiese kennisvlak en op professionele bevoegdheidsvlak meer 

effektiwiteit te bekom. (Vergelyk paragrawe 1.1.7.1; 1.1.7.4; 3.3; 3.4; 

3.5.4 en 3.7.) 

Die sinvolheid van indiensopleidingskursusse is van die grootste belang, 

anders demotiveer dit die onderwyser wat van sy tyd afgestaan het om 

na die sentrum toe te kom vir verbetering van sy professionalisme. 

Swartmense is in hul wese gevoelsmense, en om suksesvolle 

indiensopleiding te laat geskied, is dit noodsaaklik om eers die 

onderwysers in die sentrum se opvanggebied se vert roue te wen en op 

'n gemaklike, informele wyse met hulle te kommunikeer en hulle 

belangstelling in die sentrumopset te prikkel. Dit is nodig om die swart 

onderwyser te erken as 'n menswaardige, gelykgeskape wese en hulle 

belangrik te laat voel. Indiensopleiding moet stimulerend wees en op die 

praktiese en die ouditiewe gerig wees, maar aan die visuele moet 

besondere aandag gegee word. Daarna sal die onderwysers hulself met 

die sentrum begin identifiseer en sal toegewydheid en betrokkenheid die 

vrug op die menswaardige beginsel en kooperatiewe waardes wees. 

(Vergelyk paragrawe 3.3; 3.5.1; 3.11 en 4.5.5.) 
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Onderwysbestuurslede benodig ook indiensopleiding om effektief leiding 

aan ilnder onderwysers te kan gee, om krisissituasies te kan hanteer .. 

om verstandige besluitneming te kan doen en om sistematiese probleme 

op te los. Onderwysbestuurslede het 'n behoefte om bevoegdheid in 

toesighoudende hoedanigheid te bekom, om 'n persoonlike leierskapstyl 

te ontwikkel, om sensitiwiteit te ontwikkel vir die dinamika van 

kommunikasie, hoe om groepwerk aan te moedig en hoe om personeellede 

te motiveer. (Vergelyk paragrawe 3.5.1; 3.5.2 en 3.5.3.) Daar is deur 

navor.ers In die Vaaldriehoek bevind dat bale .wart skoolhoofde nle in 

die minste voorbereid is vir die verantwoordelike leierstaak wat op hulle 

wag nie, omdat hulle nle die nodlge opleiding daarvoor ontvang het nie 

(Vergelyk paragraaf 3.5.3.) 

Die onderwysersentrum vorm 'n kulmunasie van professionele kundiges 

om veral die gebrekkige akademiese vakkennis van die oorgrote 

meerderheid swart onderwysers aan te vul en hulle sodoende beter toe 

te rus op hulle onderskeie vakgebiede. In enige beroep is volgehoue 

professionele groei baie belangrik en in die onderwysprofessie is dit 

lotsbeslissend. Die onderwysersentrum leen horn ideaal daartoe om swart 

onderwysers in die Vaaldriehoek met akademiese kennis toe te rus, asook 

om onderwysers te motiveer tot selfstudie en ware professionele groei. 

(Vergelyk paragrawe 1.1.7.4; 3.3; 3.4 en 3.5.4.) 

Die onderwysersentrumaanbiedinge stimuleer ook persoonlike groei in 'n 

onderwysmilieu. Swart onderwysers moet selfvertroue he, selfrespek, 

selfdissipline, deurseUingsvermoe, lewensvisie en hUlle moet geloof he in 

dit wat hulle aanpak. Die ontwikkeling van 'n lewens- en 

wereldbeskouing en 'n persoonlike lewensfilosofie is essensieel vir die 

onderwyser van swart leerlinge om opvoedende onderwys suksesvol te laat 

plaasvind. (Vergelyk paragrawe 1.1.2.3; 3.4 en 3.5.5.) 

'n Groat leemte wat in die Vaaldriehoek tydens onderhoude geidentifiseer 

is, is dat daar weens onkunde weinig liggaamlike opvoedlng en 

sportafrigting by swart skole plaasvind. Die onderwysersentra in hierdie 

streek kan hierdie vak promoveer en die vakinspekteur as kundige 

persoon kan waardevolle kursusse aanbied of inisleer, Buitemuurse 
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Onderwysbestuurslede benodig ook indiens6pleiding om effektief leiding 

aan tinder onderwysers te kan gee, om krisissituasies te kan hanteer .. 

om verstandige besluitneming te kan doen eo om sistematiese probleme 

op te los. Ooderwysbestuurslede het '0 behoefte om bevoegdheid in 

toesighoudeode hoedaoigheid te bekom, om 'n persoonlike leierskapstyl 

te ontwikkel, om sensitiwiteit te ootwikkel vir die dinamika van 

kommunikasie, hoe om groepwerk aan te moedig en hoe om personeellede 

te motiveer. (Vergelyk paragrawe 3.5.1; 3.5.2 en 3.5.3.) Our is deur 

navor.ers In die Vaaldriehoek bevind dat baie swart skoolhoofde nie in 

die minste voorbereid is vir die verantwoordellke leierstaak wat op hulle 

wag nle, omdat hulle nie die oodige opleiding daarvoor ontvang het nie 

(Vergelyk paragraaf 3.5.3.) 

Die onderwyserseotrum vorm 'n kulmunasie van professionele kundiges 

om veral die gebrekkige akademiese vakkeoois van die oorgrote 

meerderheid swart onderwysers aan te vul en hulle sodoende beter toe 

te rus op hulle onderskeie vakgebiede. In enige beroep is volgehoue 

professionele groei baie belangrik en in die onderwysprofessie is dit 

lotsbeslissend. Die onderwysersentrum leen hom ideaal daartoe om swart 

onderwysers in die Vaaldriehoek met akademiese kennis toe te rus, asook 

om ooderwysers te motiveer tot selfstudie en ware professionele groei. 

(Vergelyk paragrawe 1.1.7.4; 3.3; 3.4 en 3.5.4.) 

Die onderwysersentrumaanbiedinge stimuleer ook persoonlike groei in 'n 

onderwysmilieu. Swart onderwysers moet selfvertroue he, selfrespek, 

selfdissipline, deursettingsvermoe, lewensvisie en hulle moet geloof he in 

dit wat hulle aanpak. Die ontwikkeling van 'n lewens- en 

wereldbeskouing en 'n persooolike lewensfilosofie is essensieel vir die 

onderwyser van swart leerlinge om opvoedende onderwys suksesvol te laat 

plaasvind. (Vergelyk paragrawe 1.1.2.3; 3.4 en 3.5.5.) 

'n Groat leemte wat in die Vaaldriehoek tydens onderhoude geidentifiseer 

is, is dat daar weens onkunde weinig liggaamlike opvoediog en 

sportafrigting by swart skole plaasvind. Die onderwysersentra in hierdie 

streek kan hierdie yak promoveer en die vakinspekteur as kundige 

persoon kan waardevolle kursusse aanbied of inisieer. Buitemuurse 
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aktiwiteite by swart skole verdien oak aandag en indiensopleiding is 

dringend noodsaaklik om onderwysers te motiveer om meer betrokke te 

raak en smiddags ook 'n opvoedkundige bydrae te lewer. (Vergelyk 

paragrawe 2.3 en 3.5.6.) 

Die onderwysersentra in die Vaaldriehoek het ook 'n belangrike taak om 

die gebrekkige skoolvoarligting en beroepsleiding aan swart leerlinge op 

standaard te bring. Daar sal veral aandag aan 

persoanlikheidsvoorligting, opvoedkundige voorligting en dan veral 

beroepsvoorligting gegee moet word tydens indiensopleidingskursusse. 

(Vergelyk paragrawe 2.3 en 3.5.6.) Onderwysersentra kan ook leiding 

gee aan onderwysers in verband met die hantering van oorvol ktasse en 

hoe remedii.!ring kan operasionaliseer. 

Huidig vind tegnologiese ontwikkeling so snel plaas dat onderwysers 

geneig is om verouderd en tradisioneel te bly. Die onderwyser van swart 

leerlinge moet die verantwoordelikheid op homself neem om 

vernuwingsrigtings te eksploreer en op die voorpunt van ontwikkeling 

te bly. Onderwystegnolgoie is reeds op 'n gevorderde stadium en 

onderwys in die toekoms in die RSA sal at hoe rneer kennis op hierdie 

gebied van die onderwyser vra. Die Vaaldriehoekse onderwysersentra 

sal kursusse moet beplan vir onderwysers van gedepriveerde leerlinge 

om die onderwyserskorps se onderwysmetodologie in korrelasie met 

onderwystegnologie te bring. (Vergelyk paragrawe 3.1; 3.5.4 en 3.5.6.) 

Die meeste swartmense het 'n beperkte taalvaardigheid en Afrikaans en 

Engels is vir die meeste van hulle 'n derde of vierde taal of vreernde tale. 

Swart leerlinge toon uitvalle in luisterpotensiaal en vokaalstirnulasie 

ontbreek en gebrekkige sinkonstruering korn voor. Baie swart 

onderwysers (85%+) is ondergekwalifiseerd in die aanbieding van die RSA 

se twee hoof landstale. (Vergelyk paragraaf 2.3.) Die 

onderwysersentrum kan taalonderrigkursusse aanbied om die $wart 

onderwyser te onderle in wat aan leerlinge geleer moet word. Dit moet 

gedoen word in relasie tot die leerlinge se verwysingsraamwerk en om 

hul gebrekkige taatvaardigheid uit te bou. (Vergelyk paragrawe 2.2.6; 

2.3; 3.5.2; 3.5.6 en 3.5.7.) 
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aktiwiteite by swart skote verdien ook aandag en indiensopieiding is 

dringend noodsaaktik om onderwysers te motiveer om meer betrokke te 

raak en smiddags ook 'n opvoedkundige bydrae te tewer. (Vergetyk 

paragrawe 2.3 en 3.5.6.) 

Die onderwysersentra in die Vaatdriehoek het ook 'n betangrike taak om 

die gebrekkige skootvoorligting en beroepsleiding aan swart leerlinge op 

standaard te bring. Daar sal veral aandag aan 

persoonlikheidsvoorligting, opvoedkundige voorligting en dan verat 

beroepsvoorligting gegee moet word tydens indiensopleidingskursusse. 

(Vergelyk paragrawe 2.3 en 3.5.6.) Onderwysersentra kan ook leiding 

gee aan onderwysers in verband met die hantering van oorvol klasse en 

hoe remediering kan operasionaliseer. 

Huidig vind tegnologiese ontwikkeling so snel plaas dat onderwysers 

geneig is om verouderd en tradisioneel te bly. Die onderwyser van swan 

leertinge moet die verantwoordelikheid op homself neem om 

vernuwingsrigtings te eksploreer en op die voorpunt van ontwikkeling 

te bly. Onderwystegnolgoie is reeds op 'n gevorderde stadium en 

onderwys in die toekoms in die RSA sal at hoe meer kennis op hierdie 

gebied van die onderwyser vra. Die Vaaldriehoekse onderwysersentra 

sal kursusse moet beplan vir onderwysers van gedepriveerde leerlinge 

om die onderwyserskorps se onderwysmetodotogie in korrelasie met 

onderwystegnologie te bring. (Vergelyk paragrawe 3.1; 3.5.4 en 3.5.6.) 

Die meeste swartmense het 'n bcperkte taatvaardigheid en Afrikaans en 

Engels is vir die meeste van hulte 'n derde of vierde taal of vreemde tate. 

Swart leerlinge toon uitvalte in luisterpotensiaal en vokaalstimulasie 

ontbreek en gebrekkige sinkonstruering kom voor. Baie swan 

onderwysers (85%+) is ondergekwalifiseerd in die aanbieding van die RSA 

se twee hoof landstale. (Vergelyk paragraaf 2.3. ) Die 

onderwysersentrum kan taalonderrigkursusse aanbied om die swart 

onderwyser te onderle in wat aan leerlinge geleer moet word. Dit moet 

gedoen word in relasie tot die leerlinge se verwysingsraamwerk en om 

hut gebrekkige taatvaardigheid uit te bou. (Vergelyk paragrawe 2.2.6; 

2.3; 3.5.2; 3.5.6 en 3.5.7.) 
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'n Primere taak van onderwysersentra in die Vaaldriehoek sal wees om 

onderwysers professioneel toe te rus met kundigheid oor hoe om 

gedepriveerde leerlinge te onderrig en op te voed. Om suksesvolle 

onderwys en opvoeding aan swart leerlinge te laat geskied, is dit nodig 

dat die onderwyser voldoende agtergrondskennis van gedepr-iveerdheid 

opdoen, ook gesien in die lig van hul verwestering en die ongebondenheid 

van die samelewing. (Vergelyk paragrawe 2.2.3; 1.1.7.6; 2.2.9; 2,3; 

3.8; 3,9 en 3.10.) 

Gedepriveerde swart leerlinge toon meesal 'n akademiese agterstand en 

presteer gewoonlik onder hul vermoe, hulle het 'n beperkte taalkode, 'n 

swak verwysingsraamwerk, is dikwels rusteloos met 'n kort aandagspan. 

Gedepriveerde leerlinge is emosioneel onstabiel en onvoorspelbaar, is 

outisties georienteerd, hulle toon konseptuele uitvalle, kry nie die regte 

dieet en genoeg slaap nie en kom in opstand teen enige dissiplinere 

maatrei!L Die swart onderwyser moet kennis neem van hierdie kenmerke 

van leerlinge en moet by die onderwysersentrum oplossings gaan soek 

om gedepriveerde leerlinge op te hef deur simpatieke gesagsleiding en 

opbouende tug. Dusdoende kan die leerlinge in hul uniekheid en hul 

beperkinge galei word tot 'n gelukkige, goed aangepaste, gebalanseerde 

volwasse lewe. (Vergelyk paragraaf 1.1.2.2.) 

Die Vaaldriehoekse onderwysersentra kan ook 'n bydrae lewer tot 

gemeenskapsontwikkeling in die woonbuurtes en 0111 ouerbetrokkenheid 

by swart skole aan te spoor. Die sentra kan as koppelpunt tussen skool 

en gemeenskap dien. (Vergelyk paragraaf 3.12.) 

Hierdie swart leerlinge moet 'n sterk selfbeeld ontwikkel, 'n doelgerigte 

toekomsperspektief bekom, respek he vir die eie kultuur, maar ook vir 

die ander volke in die land se kulture, verantwoordelikheid help dra en 

hulle moet ook 'n ewigheidsvisie bekom om sin te gee aan alles wat hier 

op aarde plaasvind. (Vergelyk paragrawe 1.1.2.2; 3.3 en 3.B.) 

Aansluitend by bogenoemde kristalliseer die onderwyser

sentrumdoelstellings uit wat oplossings vir probleme in swart onderwys 

help soek. 
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'n Primere taak van onderwysersentra in die Vaaldriehook sal wees om 

onderwysers professioneel toe te rus met kundigheid oor hoe om 

gedepriveerde leerlinge te onderrig en op te voed. Om suksesvolle 

onderwys en opvoeding aan swart leerlinge te laat geskied, is dit nodig 

dat die onderwyser voldoende agtergrondskennis van gedepriveerdheid 

opdoon, ook gesien in die lig van hul verwestering en die ongebondenheid 

van die samelewing. (Vergelyk paragrawe 2.2.3; 1.1.7.6; 2.2.9; 2.3; 

3.8; 3.9 en 3,10.) 

Gedepriveerde swart leerlinge toon meesal 'n akademiese agterstand en 

presteer gewoonlik onder hul vermo~t hulle het 'n beperkte taalkode, 'n 

swak verwysingsraamwerk, is dikwels rusteloos met 'n kort aandagspan. 

Gedepriveerde leerlinge is emosioneel onstabiel en onvoorspelbaar, is 

outisties geori~nteerd, hulle toon konseptuele uitvalle, kry nie die regte 

dieet en genoeg slaap nie en kom in opstand teen enige dissiplinere 

maatre~1. Die swart onderwyser moet kennis neem van hierdie kenmerke 

van leerlinge en moet by die onderwysersentrum oplossings gaan soek 

om gedepriveerde leerlinge op te hef deur simpatieke gesagsleiding en 

opbouende tug. Dusdoonde kan die leerlinge in hul uniekheid en hul 

beperkinge gelei word tot 'n gelukkige, goed aangepaste, gebalanseerde 

volwasse lewe. (Vergelyk paragraaf 1.1.2.2.) 

Die Vaaldriehoekse onderwysersentra kan ook 'n bydrae lewer tot 

gemeenskapsontwikkeling in die woonbuurtes en om ouerbetrokkenheid 

by swart skole aan te spoor. Die sentra kan as koppelpunt tussen skool 

en gemeenskap dien, (Vergelyk paragraaf 3,12.) 

Hierdie swart leerlinge moet 'n sterk selfbeeld ontwikkel, 'n doelgerigte 

toekomsperspektief bekom, respek he vir die eie kultuur, maar ook vir 

die ander volke in die land se kulture, verantwoordelikheid help dra en 

hulle moet ook 'n ewigheidsvisie bekom om sin te gee aan alles wat hier 

op aarde plaasvind. (Vergelyk paragrawe 1.1.2.2; 3.3 en 3.8.) 

Aansluitend by bogenoemde kristalliseer die onderwyser-

sentrumdoelstellings uit wat oplossings vir probleme in swart onderwys 

help sook. 
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Hiermee is voldoen aan die tweede navorsingsdoelstelling, naamlik om 

riglyne te stel hoe die onderwyser by 'n onderwysersentrum beter 

toegerus kan word. Beter toegerus ten opsigte van Christelike 

opvoedende onderwys, vakkennis, professionele effektiwiteit, 

persoonlikheidsontwikkeling, menseverhoudinge, kultuuraktiwiteite en 

buitemuurse afrigting om sodoende sy onderwysverantwoordelikhede te 

operasionaliseer en genoemde verwydering teen te werk. 

Indien die krisis in swart onderwys as ' lewenswerklikheid aanvaar word, 

sal 'n daadwerklike poging aangewend moet word om dit op te los. As 

eerste prioriteit sal aandag geskenk moet word aan die behoorlike en 

effektiewe funksionering van die onderwysersentra In die streke van die 

Departement van Onderwys en Opleiding. Hierdie streke is NO<)rd-

Transvaal, Oranje-Vaal, Oranje-Vrystaat, Natal, Kaapprovinsie, 

Johannesburg en die Hoeveld. Vaaldriehoeksentra sal ressorteer onder 

Oranje-Vaal. (Vergelyk paragraaf 3.4.) 

Daar is 'n dringende behoefte aan onderwysersentra vir swart 

onderwysers in die Vaaldriehoek. Indiensopleiding by hierdie sentra moet 

so gou as moontlik 'n aanvang neem om onderwysers se vakkennis te 

verbeter en onderwyseffektiwitelt te verhoog. (Vergelyk paragrawe 

3.5.1.,3.5.4 en 3.6.) 

Vaaldriehoekse swart onderwysersentra behoort 'n elesoortige 

sentrumfilosofie uJt te bou wat by die geindustrialiseerde denkklimaat 

aaneenskakeling vind. Verder sal aanpassings gemaak moet word om 'n 

eie onderwysstyl te ontwikkel en 'n modus operandi gevolg moet word om 

aan die samelewing se behoeftes te voldoen. Die hele gedagte agter die 

filosofie van die Vaaldriehoekse onderwysersentra vir swart onderwysers 

Is om deur mlddel van effektiewe, opvoedende rigtinggewende, 

verantwoordelike onderwys die swart leeding voor te berei om sy plek 

85 volwasse burger van die RSA in te neern en te help bou aan 'n 

gemeenskaplike vaderland. (Vergelyk paragrawe 1.1.2.3; 3.4; 3.8; 3.10 

en 4.2.) 
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Hiermee is voldoen aan die tweede navorsingsdoelstelling, naamlik om 

riglyne te stel hoe die onderwyser by 'n onderwysersentrum beter 

toegerus kan word. Beter toegerus ten opsigte van Christelike 

opvoedende onderwys, vakkennis, professionele effektiwiteit, 

persoonlikheidsontwikkeling, menseverhoudinge, kultuuraktiwiteite en 

buitemuurse afrigting om sodoende sy onderwysverantwoordelikhede te 

operasionaliseer en genoemde verwydering teen te werk. 

Indien die krisis in swart onderwys as ' lewenswerklikheid aanvaar word, 

sal 'n daadwerklike poging aangewend moet word om d;t op te los. As 

eerste prioriteit sal aandag geskenk moet word aan die behoorlike en 

effektiewe funksionering van die onderwysersentra in die streke van die 

Departement van Onderwys en Opleiding. Hierdie streke Is Noord-

Transvaal, Oranje-Vaal, Oranje-Vrystaat, Natal, Kaapprovinsie, 

Johannesburg en die Hoeveld. Vaaldriehoeksentra sal ressorteer onder 

Oranje-Vaal. (Vergelyk paragraaf 3.4.) 

Daar Is 'n dringende behoefte aan onderwysersentra vir swart 

onderwysers in die Vaaldriehoek. Indiensopleiding by hierdle sentra moet 

so gou as moontlik 'n aanvang neem om onderwysers se vakkennis te 

verbeter en onderwyseffektiwitelt te verhoog. (Vergelyk paragrawe 

3.5.1.,3.5.4 en 3.S.) 

Vaaldriehoekse swart onderwysersentra behoort 'n eiesoortige 

sentrumfilosofie uJt te bou wat by die geindustriallseerde denkkllmaat 

aaneenskakeling vind. Verder sal aanpassings gemaak moet word om 'n 

ele onderwysstyl te ontwikkel en 'n modus operandi gevolg moet word om 

aan die samelewing se behoeftes te voldoen. Die hele gedagte agter die 

filosofie van die Vaaldriehoekse onderwysersentra vir swart onderwysers 

is om deur middel van effektiewe, opvoedende rigtinggewende, 

verantwoordelike onderwys die swart leerling voor te berei om sy plek 

85 volwasse burger van die RSA In te neem en te help bou aan 'n 

gemeenskaplike vaderland. (Vergelyk paragrawe 1.1.2.3; 3.4; 3.8; 3.10 

en 4.2.) 

186 



Behoeftebepalinge word in onderwysersentra se voedingsareas gedoen 

deur onderwysersentrumleiers - personeel en - verteenwoordigers. 

Kursusbeplanning en indiensopleidingsprogramme word deur studiegroepe 

en vakkomitees aangepas om gej'dentifiseerde behoeftes wat onderwysers 

ervaar te bevredig. Die sentrumleier word ondersteun deur 'n 

onderwysersentrumkomitee en stel 'n sinvolle jaarprogram op wat die 

belangrikste onderwysindiensopleidingsaspekte vir sy gebied 

akkommodeer. Onderwyserbetrokkenheid sal gewaarborg wees as 

kursusse sinvol beplan word en prakties eerder as teoreties verloop. 

(Vergelyk paragraaf 4.5.6.1.) 

Goed geordende dokumentasie moet gehou word onder toeslg van die 

sentrumhoof, sodat historiese feitemateriaal opgebou kan word en 

perspektief op die hede en verlede behou word. Dokumentasie bevorder 

ook evaluasie van aanbiedinge en omlyn doelstellinge betel'. 'n 

Reaktorvorm word deur onderwysers na aanbiedinge ingevul sodat 

onderwysersentr'Jmpersoneel verbeteringe in die programaanbiedinge kan 

aanbring en sodoende die kwaliteit van indiensopleiding verhoog. 

(Vergelyk paragrawe 4.5.3 en 4.5.6.4.) 

Die Vaaldriehoekse t)nderwysersentr'a vir swart onderwysers sal suksesvol 

funksioneel' as daar duidelik geformuleerde doelstellings nagevolg word. 

Die hoofdoelstelling sal moontlik wees om die krisis in swart onderwys te 

help oplos deur middel van indiensopleiding van ongeveer tagtig persent 

ondergekwalifiseerde onderwysers in die Vaaldriehoek sodat die swart 

leerling die beste kan ontvang wat die onderwysstelsel kan bied. Die 

formulering van doelstellings en die navolging daarvan gee 'n betel' insig 

in die langtermyn- en korttermyndoelstellings van die sentra, bevorder 

kontinuiteit, gee geleentheid om prioriteite te stel en perspektief te 

behou. (Vergelyk paragrawe 3.4; 3.5.1; 4.3 en 4.5.3.) 

Die onderwysersentrumleier is 'n baie belangrike sleutelfiguur in die 

suksesvolle funksionering van die onderwysersentrum. Die leier bepaal 

die rigting waarin die indiensopleiding en sentrumaanbiedinge geloods 

word. Die leier moet 'n diensbare mens geor'ienteerde mens wees wat oor 

'n goeie organisasievermoe beskik en 'n aangename persoonlikheid het. 
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Behoeftebepalinge word in onderwysersentra se voodingsareas gedoen 

deur onderwysersentrumleiers - personeel en - verteenwoordigers. 

Kursusbeplanning en indiensopleidingsprogramme word deur studiegroepe 

en vakkomitees aangepas om geidentifiseerde behoeftes wat onderwysers 

ervaar te bevredig. Die sentrumleier word ondersteun deur 'n 

onderwysersentrumkomitee en stel 'n sinvolle jaarprogram op wat die 

belangrikste onderwysindiensopleidingsaspekte vir sy gebied 

akkommodeer. Onderwyserbetrokkenheid sal gewaarborg wees as 

kursusse slnvol beplan word en prakties eerder as teoreties verloop. 
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ondergekwalifiseerde onderwysers in die Vaaldriehoek sodat die swart 
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formulering van doelstellings en die navolging daarvan gee 'n betel' insig 

in die langtermyn- en korttermyndoelstellings van die sentra, bevorder 

kontinuiteit, gee geleentheid om prioriteite te stel en perspektief te 

behou. (Vergelyk paragrawe 3.4; 3.5.1; 4.3 en 4.5.3.) 

Die onderwysersentrumleier is 'n bale belangrike sleutelfiguur in die 

suksesvolle funksionering van die onderwysersentrum. Die leier bepaal 

die rigting waarin die indiensopleidlng en sentrumaanbiedlnge geloods 

word. Die leier moot 'n diensbare mens geol'ienteerde mens wees wat oor 

'n gooie organisasievermoi! beskik en 'n aangename persoonlikheid het. 
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Onderwysersentrumhoofde behoort op posvlak vier of self vyf aangestel 

te word om hierdie verantwoordelike en veeleisende taak met sukses te 

kan vervul. (Vergelyk paragrawe 4.4.2.1 en 4.4.3.1.) 

Onderwysersentrumkomiteelede, verteenwoordigers, va kkomiteelede, bib

lioteekkomiteelede en onderwysers behoort almal aan die belangrike taak 

en roeping van die swart onderwysersentra te bou om die professie uit 

te bou en opvoedende onderwys aan swart leerlinge ten volle te laat 

operasionaliseer. Die Vaaldriehoekse onderwysersentrum sal suksesvol 

funksioneer as die onderwysers in die voedingsarea die sentrumaktiwiteite 

steun en toegewyd betrokke bly om hul eie effektiwiteit te verbeter en 

hul vakkennis op standaard te hou. (Vergelyk paragrawe 3.4 en 3.5.4.) 

Onderwysersentra dwarsoor die Republiek van Suid-Afrika behoort 

gereeld te kommunikeer sodat kruisbestuiwing van onderwysidees kan 

plaasvind. Dit het ook noodsaaklik geword dat swart onderwysers meer 

effektief en gemotiveerd moet wees om die swart kind voldoende vir sy 

tookoms voor te be rei. Die Republiek van Suid-Afrika verkeer in 'n 

dinamiese tydsgewrig in die geskiedenis van die mensdom en die volle 

potensiaal van die kennisrewolusie moot ontgin word, om ineen te skakel 

met tegnologiese ontwikkeling. (Vergelyk paragrawe 1.1.2.1 en 3.5.4.) 

Die hoofgedagte le opgesluit daarin dOlt elke swart leerling in die 

Republiek van Suid-Afrika opvoeding en onderwys sal ontvang van 

gekwalifiseerde en gemotiveerde onderwysers. Die swart leerling moet 

'n sinvolle toekomsverwagting en 'n sterk selfbeeld koester en glo dat 

wat hulle op skool doen hulle ideale kan help verwesenlik. Laastens is 

dit ook belangrik dat die swart leerling se opvoedende onderwys 

(vergelyk paragraaf 1.1.7.3) 'n Christelike lewens- en wereldbeskouing 

sal bevat om hom ook voor te berei vir sy uiteindelike bestemming. 

(Vergelyk paragrawe 1.1.1; 1.1.6 en 4.2.) 

Deurdat duidelik omlynde aanbevelings gemaak is ten opsigte van die 

funksionering van, en indiensopleiding by onderwysersentra vir swart 

onderwysers in die Vaaldriehoek is die derde navorsingsdoelstelling 

gedeeltelik bereik. Ten elnde die derde navorsingsdoelstelling volledig 
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te bereik, word aanbevelings vir verdere navorsing in paragraaf 5.3 

gemaak. 

5.2 BEPERKINGE VAN HIERDIE NAVORSING 

1: 	 Daar Is welnlg literatuur beskikbaar oor die krisis in swart onderwys 

in die RSA, en byna geen inligting oor 'n onderwysersentrum vir swart 

onderwYllers nle. Daar bestaan geen boek, skrlpsie of verhandeling 

of tydskrifartlkel In die RSA of In oorsese lande oor die swart 

onderwysersentrum nle. 

'* 	 Daar kon nle onbepaald met onderhoudvoerlng aangehou word nle, 

want ver afstande moe$ afgele word en dit is tydrowend en duur. 

Onderhoude Is onder andere by Hazyview, Kimberley, Soshanguve, 

Sebokeng, I kageng te Potcheht room , Germiston, Vereeniging en In 

Meyerton gevoer. 

'* 	 Weens die poste wat amptenare, inspekteurs, 

onderwysersentrumhoofde, asslstent-dl rekteu re, rektore van 

onderwyskolleges, skoolhoofde, senior amptenare In die prlvaatsektor 

ell onderwysers beklee, wou bale nle direk aangehaal word In die 

verwoordlng van hlerdle ondersoek nle. 

'* 	 Bale literatuurstudle wat gcdoen Is in verband met onderwysersentra 

In Amerika, Groot-Bl'lttanje, Japan en Australie Is nie relevant vir 

onderwysersentra in swart onderwys hier te lande nie . 
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5.3 AANBEVELlNGS VIR VERDERE NAVORSING 

* 	 'n Interessante gebied vir navorsing sal wees om die indiensopleiding 

by onderwysersentrums te vergelyk met die van onderwysers by ander 

inrigtings en met voordiensopleiding by onderwyskolleges, Daar kan 

ook na die invloed van onderwysersentrums op onderwys in die 

algemeen gekyk word, 

tr 	 Die effektiwiteit van die verskillende aanbiedingsmetodes en kursusse 

kan geevalueer word en watter soorte die beste resultate opgelewer 

het. In hierdie verband kan ook onderwysers se verskillende metodes 

van lear bestudeer word en wat hulle motiveer om te leer en watter 

faktore nadelig inwerk op hulle leermetodes en -motivering. 

* 	 Navorsing kan gedoen word waarom kursusse tydens aanbiedinge by 

die onderwysersentrum misluk of suksesvol is en wat die kriteria vir 

sukses of mislukking is. 

* 	 Doeltreffende indiensopleidingsprogramme 'dr onderwysersentra kan 

so gou as moontlik bestudeer en uitgeruil Ylord onder veral swart 

sentra. Daardeur kan ondergekwalifiseerde onderwysers so gou as 

moontlik op standaard in hulle verskillende vakgebiede gebring word. 

* 	 Deurlopende navorsing en evaluering van swart onderwys as 'n geheel 

is noodsaaklik om opvoedende onderwys tot volle ontplooiing te laat 

kom in 'n nuwe dinamiese Suid-Afrika, waar gelyke 

onderwysgeleenthede vir almal beskikbaar sal wees. 

* 	 Die hoe druippersentasies veral by eksterne eksamens is 'n verdere 

braak veld wat behoorlike studie verg. Hierdie druipsyfers werk 

demotiverend op die ander leerlinge in en het 'n nadelige invloed op 

die vorming van die selfbeeld. 
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.. 	 '11 Navorsingsgebied wat interessante uitdagings kan bied as na die 

eise van die arbeidsmark en die tegoologie en die industrie gekyk 

word, is die relevansie van kurrikula in swart onderwys. 

... 	 Lustens kan daar deur middel van navorsing vasgestel word of 

onderwysers wel deur middel van indiensopleiding by die sentrum 

beter beg rip verkry om met gedepriveerde leerlinge in die skool te 

werk. 
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