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H 0 0 F S T U K 11. 

ONDERVVYSERS EN HULLE OPLEIDING NA 1910. 

1. VERDERE ONTWIKKELING OP DIE GEBIED VAN OPLEIDING~ 

In 1910 het die vier provinsies in Suid-Afrika tot die 

Unie van Suid-Afrika verenig. 
1) 

Volgens die bepalinge van 

die Suid-Afrika-W8~ is die beheer oor -die onderwys, be-

halwe die ho~r onde~s, aan die vier Provinsiale Admini-
2) 

strasies oorgedrao Iedere provinsie het voortgegaan om 

sy eie sisteem te-;olg en die ontwikke1ing daarvan te vorm, 

ooreenkomstig sy eie beleid. 

Die sentrale bestuur van openbare onderwys in Trans

vaal berus by die Provinsiale Onderwysdepartement, onder

worpe aan die kontrole van die Provinsiale Administrasie. 

Die vier Provinsia1e Superintendente of Direkteurs 

van Onderwys het op In ondcrwyskonferensie die opleiding 

van onderwysers bespreek en daar is besluit dat die op

leiding van onderwysors vir die 03- en 02-sertifikate aan 

die Provinsiale Bade toevertrou moes word omdat die be-

heer oor laer- en middelbare.onderwys onder hulle sorg ge-

plaas is. Die Unieregering het die verantwoordelikheid 

vir die opleiding van kaodidate vir die 01-sertifikaat en 

middelbare skoolonderwysers aanvaar. Daar is ook besluit 

om na eenvormigheid in die opleidingste1se1 te strewe 

sodat onderwysersopleiding later deur die Unie as tn deel 
3) 

van die nasiona1e o"nderwysstelse1 oorgeneem kon word. 

As gevolg van hierdie re~ling is daar tn ongewenste 

skeiding tussen die opleiding van die verskillende soorte 

!onderwysers 

1) Offisi~le Jaarboek van die Unie van Suid-Afrika, 
1926-1927, 166. 

• • • • • 

2) Hersiene Wette van die Unie van Suid-Afrika. Dee1 1, 
31. Art. 85 (iii). 

3) Malherbe : Education in South Africa, 423. 
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onderwysers, hulle salarisse en dionsvoorwaardes veroor-

saak. Onderwysersopleiding is voortaan deels deur die 

Provinsies on deels deur die Unie onderneem. 

As gevolg van die re~ling dat die Unieregering 

voortaan verantwoordelikheid vir die opleiding van kandi

date vir die Ol-sertifikaat aanvaar, is die Transvaalse 

Ol-sertifikaat in 1912 afgeskaf en is dit deur die Unie-

Eersteklassertifikaat wat na die verkryging van In univer

sitcitsgraad aan 'n universitare inrigting uitgereik is, 
1) 

vervang. 

In 1913 is diG aarste kursus van hierdie soort begin. 

Die sortifikaat sou eers na drie jaar suksesvolle onderwys 

aan tn middelbare skool en die inhandiging van tn tesis, 

uitgereik word. In hierdie tesis moes die student bewys 

lewer van sy 

"ability to present in an appropriate manner 
the result of investigation into an educational 
subject which requiros the Minister's previous 
approval". 2) 

Transvaalse ondorwysers met vyf jaar suksesvolle 

ondervinding, kon die Ol-sertifikaat verwerf. So ook kon

gegradueordos van die universiteit van die Kaap die Goeie 

Hoop met vyf jaar ondervinding die Unie-Ol-sertifikaat 

verwerf. Persone wat sortifikate buite die Unie verwerf 

of onder die voormalige Republieke verwerf het, kon ook 

vrystelling verkry. 

In 1918 is die regulasies ten opsigte van die 01-
1 

t . f' k t }') 1" ser J. J. aa as vo g gewysJ.g: 

Kandidate moes ter bevrediging van die Minister be

wys lewer dat 

/' 

1) Schutto 

/i) •..•.• 

Die Leergang en die Leerboek in die Begin
sols van Opvoeding vir die Opleiding van 
Onderwysers in Transvaal. 1838-1942, 81. 

2) Report of the Socretary of Union Education, 1917. 

3) Unie-Onderwysdepartement : Gewijzigde Bepalingen be
treffende de Onderwijzersal~te van de Eerste Klas, 1918. 
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i) hulle in besit van tn B.A.-graad van tn 
erkende universiteit is; 

ii) hulle 'n studiekursus in die voorgeskrewe 
vakke deurloop het, of tien jaar bevredigende 
onderwyservaring opgedocn het; en 

iii) hulle van goeie karakter is. 

Ongegradueerde kandidate kon in die plek daarvan 

eksamens aflS in:-

i) Hollands of Engels; 

ii) Logika en Sielkunde of twee letterkundige vakke 
of een natuurkundige yak; 

iii) een letterkundige yak of een natuurkundige yak 
wat nie reeds gekies is nie. 

Kandidato wat aan bogenoemde vereistes voldoen, moet 

aan die Minister van Onderwys bewys voorle van 'n drie

jarige suksesvolle ervaring as onderwyser van 'n middel-

bare skool en boonop 'n tesis inhandig as bewys dat die 

kandidaat bevoeg is om die resultaat van een of ander op-
1) 

voedkundige onderwerp aan te bied en te benut. 

Net soos dit in Brittanje die gebruik is om aan die 

Minister bewy8e voor te le, so ook is die gebruik in 

Transvaal volgens Engelse voorbeeld'1 oorgeneem. 

Die Transvaalse Provinsiale Administrasie het in 1911 

nuwe regulasies wat op die Onderwyswet van 1907 gebaseer 

was, vir die opleiding van onderwysers in Transvaal ge-

druk. Dit was die 1909-regulasies wat as grondslag ge-

dien het en waarby net enkele toevoegings bygevoeg is. 

Die Kaapse Matrikulasiescrtifikaat sou nou vir vrystelling 

van Deel I van die Derdeklaseksamen erken word, maar alle 

studente moes nog in Aardrykskunde, Geskiedenis en Natuur-

kennis eksamen afle. Die vereistes vir die 02-sertifi-

kaat het bopaal dat kandidate wat die Intermediere B.A. 

van die Kaapse Universiteit besit en 20 jaar oud is, slegs 

Ideel ••••• 

1) Schutte : Die Leergang en die Leerboek in die Begin
selsvan Opvoeding vir die Opleiding van 
Onderwysers in Transvaal : 1838-1942, 86-87. 
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Dee1 II van die eksamen moes af1~.1) 

Na 1910 is die toe1atingsvereistes opgeskuiwe en 

moes studente vir 'n periode van ses maande as hu1ponder-

wysers ann sekere sko1e optree. Dit was egter tn tydelike 

maatret:n. Die op1eidingsduur vir die Derdek1assertifi-

kaat is na twee jaar ver1eng. Om tn 02-sertifikaat te 

behaa1, moes die 03-eksamen afgel~, daarna 18 maande skoo1-
. 2) 

gehou en dan nog ses maande studio onderneem word. 

In 1913 is regulasies oor die opleiding van onder

wysers uitg0gee wat bepaal het dat die Pretoriase Nor

maalko1lege voortaan studente vir die 02- en 03-sertifi

kate moes oploi, terwy1 die Johannesburgse en Heidelberg-

se kolleges slegs 03-studente sou voorberei. Die matri-

kulasiesertifikaat is as toelatingsvereiste gestel en die 

normaalko11eges het hullo met professionele werk besig ge

hou. Daar is ook getrag om 'n oefonskoo1 aan die Johan-
3) 

nesburgse Normaalkol1ege te verbind. 

Die Johannesburgse Normaalko11ege het dio tradisie 

van die Engelse opleidingsinrigtings getrou voortgesit. 

So is daar in 1914 voorbereidende klasse ingestel met die 

doel om te versekor dat daar in die toekoms tn gestadige 

toevloei van studonte na die kollege sou wees~ 

" The full course extends over a period of three 
years, but as the classes exist entirely for 
the pupils, and not the pupils for the classes, 
each qualified candidate finds a place in the 
course exactly suited to his or her attainments." 4) 

1) Schutte 

2) Coetzee : 
Kyk ook 

!Hierdie ••••• 

Die Leergang en die Leerboek in die Begin
sels van Opvoeding vir die Op1eiding van 
Onderwysers in Transvaal: 1838-1942, 81. 

Onderwys in Transvaal, 129. 
Kellermann : Geskiedenis van die Opleiding 
van B1anke Onderwysers in Suid-Afrika, 283. 

3) T.P.5 - 1913. Verslag van die Direkteur van Onder
wys, 31.12.1912. 

4) Verslag van die Direkteur van Onderwys oor die jaar 

eindigondo 31/12/14, 64. 
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Hierdie kursus was feitlik 'n middelbare skoolkursus 

wat as toolating tot die 03-eksamen gedien het. 

Dieselfde Engelso idee is ook in 1915 in die Heidel-

bergse Normaalkollege ingevoer deur die instelling van tn 

voorbereidende klas (preparatory class) aan die Ho~r-Volk-

skool waar leerlinge vir die toelatingseksamen van die 
1) 

kollege voorberei kon word. Heidelberg wat aanvanklik 

as uitvloeisel van die S.N.O.-beweging ontstaan het, maak 

selfs melding van die feit dat 

" zich tans ook (kan) verheugen in een heel goede 
toerusting voor de opleiding van tweetalige 

d .. 11 2) on erwl.Jzers. 

Die Enge1se inv10ed het op hierdie inrigting oo~:c in 

sterk houvas gekry. 

Die normaalkol1eges het in hiordie stadium groed ')0 

ontwikkeling getoon. 'n Ruimer en beter metode van op-

leiding kon egter nog nie aan die behoeftes van die sko1e 

voorsien nie en die gotal studente wat na die kol1oges ge-

trek is, was maar betrek1ik gering. Die Departoment van 

Onderwys moes onderwysers van elders kry, veral van die om-

1iggende provinsies, on op die manier is in die sko1e se1fs 

Enge1se invloed ingedra omdat hierdie 1eerkragte Gok in die 

Engelse stelse1 opgelei is of tot die professie toegetree 

het. Ongosertifiseerde ondorwysers is godurigde11x' in 

diens geneem en as kwekelinge opge1ei. In 1915 t:J :1aar 

503 nuwe onderwysers in diens geneem. Van hiercli8 :getal 

het die normaalkol1eges 86 gelewer; 

" de anderen waron immigranten onderwijzers p;;. 
onderwj. j ~:er(}SSGn die weor in dienst traden nu, 
verslag gencmen te hebben. De immigranten 

homen •• ".2~_ 

1) T.F.4 - 1916 .. Vori:ilag van die Direktour van Ondcr."l~"8 
oor 1915, 70 0 

2) Ibid. 

\. 

- 350 -

Hierdie kursus was feitlik 'n middelbare skoolkursus 

wat as toolating tot die 03-eksamen gedien het. 

Dieselfde Engelso idee is ook in 1915 in die Heidel-

bergse Normaalkollege ingevoer deur die instelling van tn 

voorbereidende klas (preparatory class) aan die Ho~r-Volk-

skool waar leerlinge vir die toelatingseksamen van die 
1) 

kollege voorberei kon word. Heidelberg wat aanvanklik 

as uitvloeisel van die S.N.O.-beweging ontstaan het, maak 

selfs melding van die feit dat 

" zich tans ook (kan) verheugen in een heel goede 
toerusting voor de opleiding van tweetalige 

d .. 11 2) on erwl.Jzers. 

Die Enge1se inv10ed het op hierdie inrigting oo~:c in 

sterk houvas gekry. 

Die normaalkol1eges het in hiordie stadium groed ')0 

ontwikkeling getoon. 'n Ruimer en beter metode van op-

leiding kon egter nog nie aan die behoeftes van die sko1e 

voorsien nie en die gotal studente wat na die kol1oges ge-

trek is, was maar betrek1ik gering. Die Departoment van 

Onderwys moes onderwysers van elders kry, veral van die om-

1iggende provinsies, on op die manier is in die sko1e se1fs 

Enge1se invloed ingedra omdat hierdie 1eerkragte Gok in die 

Engelse stelse1 opgelei is of tot die professie toegetree 

het. Ongosertifiseerde ondorwysers is godurigde11x' in 

diens geneem en as kwekelinge opge1ei. In 1915 t:J :1aar 

503 nuwe onderwysers in diens geneem. Van hiercli8 :getal 

het die normaalkol1eges 86 gelewer; 

" de anderen waron immigranten onderwijzers p;;. 
onderwj. j ~:er(}SSGn die weor in dienst traden nu, 
verslag gencmen te hebben. De immigranten 

homen •• ".2~_ 

1) T.F.4 - 1916 .. Vori:ilag van die Direktour van Ondcr."l~"8 
oor 1915, 70 0 

2) Ibid. 

\. 



- 351 -

komen tot ons van ander Zuid-Afrikaanse 
kolonies en van overzee. Er moet opgemerkt 
worden dat van het totale aantal onderwyzers 
die in de loop van het jaar bcnoemd zijn, 
slechts 17 persent van de normaalscholen in 
Transvaal kwamen." 1) 

Vanaf 1915 was daar tn verbetering to bespeur in die 

toelatingskwalifikasies van studento. In 1914 was daar 

39.4 persent van die onderwysers in Transvaal wat nie die 

matrikulasiepeil bereik het nie. In 1915 is die persen-

tasie na 2802 vCl'mindcr. Die eorste onderwysers wat aan 

die Transvaa1se Onder'Nyserskol1ege opgelei is, kon nou ook 

In hierdie metode van opleiding 

sien ons onk duide::'ilc Bri tse invloed, want middelbaro 

skoolonderv,'ysers is nou ook in Transvaal ooreenkomstig die 

gebruik in Brittanje aan die universiteite opgelei~ 

Die universiteit het die taak van nagraadse opleiding 

onderneem en studente kon die Iv1eesters-sowel as diu Dok-
2) 

torsgraad in Opvoedkunde aan die universiteit behaal. 

Onderwysers is in die geleentheid gestel om die hoogste 

kwalifikasies in die Opvoedkunde te behaal en op diG manier 

vir die hoogste poste in die Departement in aanmerking te 

kom. 

In 1913 het die drie Hollandso kerke die inisio:tief 

geneem om Engolse invloed in diG opleiding van ondc~~ysers 

uit te skakel. In April het die kGrke tn kongroG gehou 

en beslui t om b~T dio rogering aan to dring om in -,;' . ..;roand 

met die opleiding van onderwysurs in Transvaal te vcr-

soek dnt een of moer Christelik-Nasionalo normaa1skole in 

d~e lewe goro?p worJ, Hulle het daarop aa1'.~.6:~()clring dat In 

ueeglike kennis van Bybelse en Vaderlandse Geskiedenis, 

_____ . _______ ,'-/~dte ' .. "''''::_~!-

1) T.P.4 - 1916~ Vors1ag van die Direkteur van OnclG)':1NjrS 

oor 1915, 70 4 

2) Schutte : Die Leergang en die Leerboek in die TIegin
s81s van Opvoeding vir die Opleiding van 
Ondc:~'VTy::::JOrs in Transvaal : 1838-1942, 85. 

\ 
I 

\
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ueeglike kennis van Bybelse en Vaderlandse Geskiedenis, 

_____ . _______ ,'-/~dte ' .. "''''::_~!-

1) T.P.4 - 1916~ Vors1ag van die Direkteur van OnclG)':1NjrS 

oor 1915, 70 4 

2) Schutte : Die Leergang en die Leerboek in die TIegin
s81s van Opvoeding vir die Opleiding van 
Ondc:~'VTy::::JOrs in Transvaal : 1838-1942, 85. 

\ 
I 

\
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die Boginsels van Christolike Etiok en Pedagogiek as ver-

eistes vir diG onderwyserseksamens gostel word. Eksami-

natore moos persone wees wat hulle Gie hoil en die van die 

Afrikaanse volk in die aanname van die ou waarhedo wat in 

die Skrif geopenbaar is, vind. Dit moet persone wees wat 

vir dio Afrikaanse volk voel on sy nasionale bestaan wil 
1) 

bestendig. 

As gevolg van hierdio verto~ is dio normaalkolleges 

van Ermelo en Potchefstroom geopen. Die inrigtings het 

voorsiening gemaak vir die opleiding van kandidate wat 

rtie gematrikuleer het nie en hot In twoejarigo kursus aan-

gebied. Ervare onderwysors moos die skoolpraktyk van die 

studente kontroleer. Hulle moes vir die holfte van die 

jaar pralctiose werk in ui tgesoekte skolo verrig en die res 

van die jaar aan die inrigting studeer. Nadat hulle vir 

twee jaar suksesvol op hiordie manier opleiding kon ont-

vang het, kon hullo met die gowone 03-kursus begin. 

In 1918 het die Departement van Ondorwys nuwe regu

lasios betreffendo die opleiding van onderwysers en die 

uitbreiding van onderwyssertifikate uitgegee. Om tot die 

03-opleidingskursus toegelaat te word, moes kandidate die 

Matrikulasie-eksamen van die UniversitGit van Suid-Afrika 

of tn eksamon wat deur die Direkteur van Onderwys as ge-
2) 

lykstaande erken word, geslaag het. Die duur van hier-

dio kursus sou twee jaar weGs. 

Kandidate vir tOGlating tot die algemene kursus van 

die 02-sertifikaat, moet 

i) in bosit woos van die 03-sertifikaat en op
leiding gehad het; 

1) Schutte 

!ii) ..... 

Die Leergang en die Leerboek in die Begin
sels van Opvoeding vir die Opleiding van 
Ondorwysers in Transvaal ~ 1938-1942, 86-87. 

2) Regu1aties betroffende de Op1eiding van Onderwijzers, 

1918, 3. 
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ii) in bosit woos van dio 03-sertifikaat en ten 
minsto 3 jaar bovredigende ondervinding in 

goodgekeurde skole opgodoen het; 

iii) ten minste 5 jaar bevrodigende ondervinding 
in goedgekeurde skole opgedoen hot. 1) 

Kandidate wat tot die professionele kursus van die 

02-sortifikaat toegelaat word, moet 

i) reet goeie gevolg die eorste gedoelte van 
die oksamen vir die 02-sertifikaat afgcle 
het; 

ii) met goeie gevolg In eksamen wat deur die 
Dirokteur van Onderv~s orken word as ge
lykstaande aan die eorste gedeelte vir die 
02-sortifikaat, afgele het; 

iii) mot goeie gevolg die oksamen vir die eerste 
godoelte van die 03-sortifikaat afgele het; 

iv) mot gooio gevolg dio Intermedicre eksamen 
van die Kaap dio Goeie Hoop afgele het; 

v) bewys van In universiteit voorle dat hulle 
na die aflegging van die Matriku1asie-eksa
men ten minste een akademieso jaar aan die 
inrigting gostudeer het. 2) 

Die duur van die professionele opleiding vir die 02-

sertifikaat sal van die volgendo kwa1ifikasies afhang: 

1) Die professionolo kursus sal 1 jaar duur vir 

. a) kandidate wat met goeie gevolg die eksa
mon vir die eorste gedeelte van dio 02-
sertifikaat afgele hot; 

b) kandidate wat die eorste gedeelte van 
die 03-oksumen suksesvol afgole hot; en 

c) kandidate wat in besit van In 03-serti
fikaat is en reeds 5 jaar bevredigende 
ondervinding opgodoen het. 

2) Vir alle ander kandidate sal die kursus twee jaar 
3) 

duur. 

Die vakke vir die 03-sertifikaat is onder drie afde-

lings ingodoel: 

______________________________________ ~!~A~f~d~~ling ••••• 

1) Regulaties betreffendo de Oploiding van Onderwijzers, 

1918, 4. 

2) Ibid, 4. 

3) Ibid., 4. 
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1. Engels Ho~r Graad, 
Hollands Ho~r Graad. 

2. Engels Laor Graad, 
Hollands Laer Graad. 

11. Skoolorganisasie en Tug. 
Ill. Die Beginsels van Fisiologie en Gesondheidsleer. 

IV. Bordwerk en Skoonskrif. 
V. Musiek - teoreties en prakties. 

VI. Houtwerk of Naa1dwerk. 

AFDELING B. 

Teorie van klasonderwys. 
Praktioso Onderwys. 
Teken en Kartonwerk. 

AFDELING C. 

Teorie van Onderwys. 
Praktiese Ondorwys. 
Teken. 
Handearboid. 

Behalwe die bostaande vakko kan kandidate met toe-

stemming van die Direktour van Onderwys drie van die vol-

gende vakke noem: 

Engelse lettorkunde; 
Hollandse letterkunde; 
Geskiedenis; 
Aardrykskunde; 
Natuurkennis; 
Algemene beginsels van Natuurwetenskappe; 
Landbou; 
Sielkunde en 
Rekene 1) 

Die skoma vir die 02-sertifikaat bestaan uit twee 

dele, In algemene en In professionole godeelte. 

dievakke is soos volg saamgostel~ 

Eerste Gedeolte - Algemeen. 

A. Verpligto vakke: 

1. Engels of Ho1lands; 
2. Rekene; 
3. Geskiedenis; 
4. Aardrykskunde. 

B. 0psione10 Vakke: 

5. Tale: Moderne; 
Latyn; 

6. Wiskunde; 

Die stu-

7. Natuurwetenskappe. 
/Tweede ••••• 

1) Regulatios betreffende do Op1eiding van Onderwijzers, 

1918, 8-9. 
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Tweede Godeelte - Professioneol. 

Afdeling A. 

1. Talo; 
2. Bordwerk; 
3. Musiek - Teorie, 

Prakties; 
4. Houtwerk;. 

Naaldwerk; 
'5. Etiok; 
6. Goskiedenis van Onderwys; 
7. Fisiologic en Gosondheidsleer; 
8. Skoolorganisasie en Tug. 

~fdeline B. 

1. Kartonwerk; 
2. Teken; 
3. Teorie van Onderwys; 
4. Prakties8 Onderwys; 
5. Sielkunde. 

Afdeling C. 

1. Handearbcid; 
2. Tekene; 
3. Teorie van Ondorwys; 
4. Praktiesc Ondorwys; 
5. Kindorsielkundo. 1) 

In die toelatingsvereistes sowel as in die studie-

kursusse sien ons die stork Engelso inslag. Dio kursusse 

is aan die tweo- en driojarige kursusse van die Engelse 

opleidingskollugos ontleen. 

2. SAMEWERKING TUSSEN DIE OPLEIDINGSKOLLEGES EN 
DIE UNIVERSITEITE. 

Die noodsaaklikheid van In dooglikor opleiding is 

deur dio Direktour van Onderwys in 1918 aangedui. Oplei-

ding moos in nouor vorband met die univorsiteit gcbring 

word. Die akadomiese gedeelte van die kursus moos aan die 

universitoit dour lektore en profossore waargenoem word. 

Studento van die Heidolborgso Normaalkolloge moes hulle 

akademiese studies aan diG Universiteit van Suid-Afrika 

voltooi. 

Vanaf 1920 het die samewerking tussen die opleidings

kolleges en dio universiteito 'n belangriko stap in die 

/rigting ••••• 

1) Regulatios botroffende de Opleiding van Onderwijzers, 

1918, 13-15. 
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1) Regulatios botroffende de Opleiding van Onderwijzers, 

1918, 13-15. 
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rigting van beter opleiding ingelui. Sedert 1920 is stu-

dente op die gewone wyse aan die opleidingskolleges toe

gelaat om hulle vir die 03- of 02-sertifikate te bekwaam. 

Gedurende die eerste jaar moes studente 3 of 4 universi

teitsvakke bestudeer en gelyktydig praktiese vakke aan die 

normaalkollege neem. Terselfdertyd moes demonstrasie-

lesse bygewoon en ook nog skoolbesoek afgele word. Ge

durende die tweede jaar moes 03-studente voltydse studie 

aan die normaalkollege onderneem terwyl die 02-studente 

hulle professionele studies aan die normaalkollege voort-

sit, maar boonop ook nog addisionele kursusse aan die uni-

versiteit volg. Die derde jaar word uitsluitlik aan die 

professionele work aan die kollege gewy en, indien hulle 

die graad wil behaal, word dio vierde jaar uitsluitlik 

aan die universiteit in vGrband met die aflegging van die 

akademiese vakke gewy. Die matrikulasie-eksamen is as 

toelatingsvereiste gostel en die inrigtings het hulle 
1) 

strong by hiordie ro~ling gohou. 

Hierdio nuwo rigting in die opleiding van onderwysers 

is stork dour die Direktour van Onderwys aangomoedig. Hy 

was oortuig daarvan dat, indien ruimheid van opvoeding en 

In wetonskaplike gees die laer- sowel as die middelbaro 

skole moet kenmerk, dit noodsaaklik is dat die toekomstige !
onderwysors direk onder toosig van die universiteite opge-

lei moet word. Hy wys ook daarop dat die opleiding van 

onderwysers In ereplok in die universitoite van Engeland 
2) 

en Skotland inneem. 

Gedurende hierdie jare het die universiteite in 

Engeland, Skotland en Wallis belangrike work gedoon in 

!vorband ••••• 

1) Oberholzer : Terugblik oor die Eerste Vyftig Jaar. 
Die Prctoriase Normaalkollege, 86. 

2) Jaarverslag van die Direktour van Onderwys 1920, 

50-51. 
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verband met die opleiding van ondorwysers en, aangesien 

direkteur J.E. Adamson so opvoodlrundigo denke In ho~ stan-

daard van onderwysersopleiding behels het, en sy persoon

like opvatting op dio Engelse stelsel gebaseer was, is dit 

duidelik waarom hy in hierdio rigting gostuur het. 

Die hoof van die Johannesburgse Normaalkollege, 

Roith MacGregor, was In Skot wat sy opleiding in Skotland, 

waar die universitoit In belangrike rol vervul, ontvang 

het. Sedert sy diensaanvaarding in Julie 1909 het hy 

doelbewus in die rigting van nouer samewerking met die 

univorsiteit gostuur. In die begin van 1917 is daar 

klasse in die Lettere en Wetenskappe aan die Skool van 

Mynwese en Tegnologie (Witwatorsrandse Universiteit) inge

stel en het dio Normaalkollege met hierdio inrigting saam-

gewerk sodat die idoale van elke onderwyser op die Wit-

wat0rsrand mot In universiteitsgraad vorwesenlik kon word. 

Reith MacGregor is vanaf die begin van 1919 as pro

fessor in Opvoodkunde en Sielkunde aangestel, wat dus In 

1) 

noue band tussen die twee inrigtings tot stand gebring het. 

Die Skotse stolsol,waar die hoof van die opleidingsentrum 

terselfdertyd die profossor in Opvoedkunde aan die univer-

siteit is, is hier nagevolg. 

Net soos die Direktcur van Onderwys het professor 

MacGregor groot waarde aan In universiteitsopleiding geheg 

en laat hom as volg daaroor uit: 

" Verreweg die belangrikste gebeurtenis van die 
skooljaar was ons gedeeltelike insluiting by 
die plaselike univorsiteitskollego, en die by
woning deur ons studente van die lesings van 
die professore. Hierdio nuwe lewe sal uitein
delik van die grootste waarde blyk vir ons 
studento en dour hullo vir die kinders in die 
klaskamors. Ongetwyfeld sal later die gesigs
einder ruimer word on die belangstelling sal 

/groter ••••• 

1) University College: Johannesburg. Inaugural Ceremony 

in Connection with the Conversion of the S.A. School 

of Mines and Technology into a University College 

held on 1st August, 1919, Principal's Report, 23-24. 
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die professore. Hierdio nuwe lewe sal uitein
delik van die grootste waarde blyk vir ons 
studento en dour hullo vir die kinders in die 
klaskamors. Ongetwyfeld sal later die gesigs
einder ruimer word on die belangstelling sal 

/groter ••••• 

1) University College: Johannesburg. Inaugural Ceremony 

in Connection with the Conversion of the S.A. School 

of Mines and Technology into a University College 

held on 1st August, 1919, Principal's Report, 23-24. 
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groter word."l) 

E. Garnett, hoof van die Pretoriase Normaalkollege, 

het net soos sy kollega die univcrsiteitskonneksio met en-

toesiasme boje~n. Die universiteitsopleiding sal vir die 

normaalkollegos verligting bring omdat In aantal studie-

vakke weggenoem sal word. Die normaalkollege sal vryge-

maak en in staat gostel word om In intonsiewe studie van 
2) 

sy professionele werk to maak. 

Die Ermeloso on Heidelbergse Normaalkollegcs het die 

samewerking met dio universitoito baie moeililr gevind om-

dat daar nie universitoito binn0 die onmiddellike bereik 

van hierdie kollogos was nie. Die Heidelborgse studente 

kon die professio~ole godeelte van die 02-sertifikaat in 

die inrigting voltooi en is dan geleenthoid gogee om daar-

na aan een van die univorsiteite die graad te behaal. 
\ 

Die hoof van die Johannesburgse Normaalkollege bepleit 

In intensiewer studie van minder vakke, In grondigor ek

samen van die motodes van onderwys en meer eksperimentele 

werk in die praktiesG ondorwys. V01gons hom bohoort die 

be1angrikste aspek van ondorwysersopleiding praktieso work 

met die kindors to weos. Vir hierdie dOGl het hy stork 

op In oefenskool aan dio normaa1ko11egc vorbonde aange-

3) 
dring. 

Hier word vir die oorste keor melding gemaak van 3k-

sperimente1e werk in dio proses van onderwysersop1eiding. 

Die oefenskool moos dien as plok vir die proefneming? meer 

bepaa1d vir die onderwyser as vir die kind. 

In 1923 het die hoof van die Johannesburgse No~maal-

__________________________ " _______________________ /~k91JJ1~e •••• 

1) Jaarverslag van die Direkteur van Ondorwys 1920, 103. 

Dit is net soos hierbo in Afrikaans weergegeo. 

2) Ibid., 103. 

3) T.P.5 - 1923. Vorslag van die Direkteur van Ondo~wy3 

oor 1922, 53-54. 
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kollege die saak weer eons beklemtoon. Demonstrasie- of 

eksperimentele skole bcskou hy as die plek waar studente 

die nodige grOndSl~~ van teorie en die grondbeginsels van 

die opvoeding kry. 

In 1923 is dit noodsaaklik govind om die universi-

teitsvakko to beperk. Die keuse van vakke moet nie alleen 

van die bokwaamhede en neigings van die stuaente afhang 

nie. In Belangrike leidraad moet wees dat die vakke wat 

die mecste in die skolo verois word, ook die meesto op die 

lesroosters van die studente voorkom. Die studie van In 
2) 

wye keusevan vakke word ook benadruk. 

Dr. N.M. Hoogenhout wat in 1921 vir E. Garnett as 

hoof van die Pretoriase Normaalkollego opgevolg het, het 

die enigste swakpunt in verband met die samewerking tussen 
I 

die universitoite on die normaalkolloges gevind in die 

feit dat studente op hulle professionel0 studies begin 

neersion hot. 

Dr. Hoogenhout is in sy sienswyso vcrsterk dour in-

spekteur ar. Hugo Gutsche wat in In verhandeling oor die 

opleiding van ondcrwysors die fcit benadruk dat jong manne, 

as hulle ho~ kwalifikasies verwerf het, hullo nie vir die 

klein plattolandso skooltjies sal aanmold nie. Hy beveel 

aan dat onderwysers eers deeglik vir die professionole ge-

deelte opgeloi word en dan, nadat hullo In jaar lank skool-

gehou het, no. die universitoit vir verdore studie terug-

gaan. Jong ondorwysers kla volgons hom alto dikwels oor 

die min ondorrig wat hulle in die motodioke van die ver-

skillende vakko kry on ook dat baio onderwysers na wie 

hullo in die skolo moet luistcr, onbekwaam is om modellosse 

en hulp en l8iding aan hulle to gee. Lektore ann die op-

leidingskollogos moes persone met sposiale kwalifikasies 

__ , _. _~. ________________ --6.0!_w...;.e...;.o __ s-,. __ • ___ • .;.. • .;;..0 __ 

1) T.P.4. 1924. Verslag van diu Diroktour van Onderwys 
oor 1923, 37. 

2) T.P.4. - 1924. Ibid., 27. 
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wees om die nodige leiding aan studente to gee.1 ) 

Beide drr. Hoogenhout en Gutsche het hier vir die 

eerste keer In baie aktuele probleem in vcrband met onder-

wysersopleiding aangoraak. Hierdie probleom van die plek 

waar die onderwysersopleiding moet geskied - die normaal-

kolloge of die universiteit - duur vandag nog voort. Vir 

dr. Hoogenhout was dit duidelik dut die samewerking met 

die universiteito die oorsaak was dat studente op die nor-

maalkollege-opleiding neergesien het. Die vraag ontstaan 

onwillekeurig waarom die studente op die professionele en 

nie die akademiese opleiding neergesien het nie. Die ant-

woord is voor die hand liggendq Dit moes woes omdat die 

opleiding aan die normaalkollege minderwaardig teenoor die 

universiteit was. Dr. Gutsch0 vorsterk hierdic foit om-

dat hy niks teen tn akademiese oploiding as nadelig vir 

studonte kon inbring nie; inteondoel, by bewys die teen

oorgestelde, nl. dat onderwyscrs met goeie akademiese 

kwalifikasios nie na klein plattelandse skooltjies sou 

gaan nie, omdat hullo dour kwalifikasie in staat sou wees 

om bcter aanstollings te verkry. Om te sorg dat genoemde 

skooltjies van porsoneel voorsien word, moet studente slegs 

tn voorlopigo professionele oploiding goniet, tn jaar aan 

sulke skole onderrig gee en dan terugkom om aan die uni-

versiteit verder te kwalifiseer. Die metode is opper-

vlakkig on omslagtig en g9tuig van swak insig en kennis 

van die wese van ondorwysersopleiding en porsonoelvoor-

sioning om aan die bohoeftes in die verski1lende tipe 

skole to vo1doon. 

Die vernaamsto moeilikheid wat die normaa1ko11eges 

in verband met dieopleiding van onde~vysers ondorvind het, 

was die feit dat da~r nie genoeg voorsioning vir die prak

!tiese ••••• 

1) Schutte Die Leergang en die Leerboek in die Eegin
sels van Opvooding vir die Opleiding van 
Ondorwysers in Transvaal : 1838-1942, 94-95. 
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tiese opieiding was nie. Die samewerking ma~ die uni-

t'.: " .• ' 
VQNiteitu het dio normaalkolleges in stunt gestol om meer 

aandag aan profossionolo vorming te wy sodat toekomstige 

onderwysers bctclr vir hullQ 1ewenstaak gevo.l"m is. 

In 1927 het daC1r weer nuwo leorplanne vir die 03- en 
1) 

02-sortifikatc vGrskyn. Hierdie 1eerplanne toon ver-

betering en vv'rui tgang 9 want daar is voorsiening gemaak 

vir spesialisorj.ng in die ondorwys van kinders in die 1aer 

k1asso 1 abr..ormc','_(; kinders en diG insto11ing van inte11i-

gensietoe-Gso. 

In 1928 hC"l~ H.S. Scott diG tuig as Direktour van 

Ondorwys n0orgolo on is hy dour dio hoof van die Protoria-

se Normaalkol1~;GC 9 dr. N .M. Hoog8nhou t ~ opgovolg. Die 

ondorwysorsop10iding het vir die oersto paar jaar van sy 

regime rustig voortgegaano In 1930 is nuwe rogulasies 

vir dio opleiding van blanke onderwysers in werking gestel. 

Die volgc:ndo kursusse is hiervolgons ingostol~ 

i) 03- prufossionelo kursus; 

ii) 02·- a1gem\.)1'lu kursus; 

iii) 02- profu;jsionole kursus; 2) 

iv) Spcsia1c kursusse - vakansiekursussEl. 

Hicrdi('! rogu1asios het egter nio lank van krag geb1y 

nie cm was dus ni;, van veel betekenis vir die opleiding 

van ondorwysers niu. 

In 1928 hot dio Dniversiteitskommissie aanbeveel dat 

middelbare ondorYv;'lSOrs ui tslui tlilc ac.n die uni versi tei te 

opgelei word om i;;;unvormigheid in die sortifisering te be-
3) 

workstcllig. Van hierdie ae,nbev01ing het egter niks 

geword nio. 

~,. ___ • ___ ~. __ ,,,,, ~ ___ M-'-", 

__________ /In ••••• 

1) T.O.D. 311 vnn 1927. 

2) T.O.D. 299 V{.J..n 1930. 

3) D.G. No. 33 van 1928. 
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In 1930 is In verdere poging aangcwend om unia1e be-

heer oor onderwysersop1oiding te verkry. Die hoofde van 

die drie univorsitere inrigtings in Transvaal het aanbe-

veel dat die normaalkolleges te Pretoria, Johannesburg en 

Potchefstroom by die universitere inrigtings ingelyf word. 

Die provinsialo owerhede het hierdio aanbevoling nie aan-
1) 

vaar nie. 

In Komitoe van inspektcurs van skole is in 1931 be-\ 

noem om aangeleenthede soos organisasie, personeelvoorsie-

ning, leerplanne, lesroosters on die vakke wat aan die 

kolleges en universiteite ondorskeidelik onderrig word, te 

ondersoek. Na dcegliko ondorsoek is aanboveel dat daar 

nouer samewerking tusscn die normaalkollegcs en universi-

teite moet wees. Die huidige ste1sel het verkwisting ver-

oorsaak. 

Dr. S.P.E. Boshoff is in 1932 as Dirokteur van Onder-

wys aangestel en hy het In nuwe skema vir 'n ondorwysdi-

ploma, wat as die Transvaalso Onderwysdiploma bekend sou 

staan, ontwerp. Hierdie kwalifikasie sou die 03- en 02-

sertifikate vervang. Die skema het op die volgende berus: 

i) In driejarige opleidingskursus; 

ii) die eerste jaar word voltyds aan die universiteit 
gewy en studente moet 5 kursusse vir die B.A.-
of 4 kursusse vir die B.Sc.-graad neem; 

iii) die volgende twee jaar word In voltydse profes
sionele kursus aan die normaalkollege govolg; 

iv) op aanbeveling van die kolloge of die universi
teit kon aan In aantal studente toestemming 
vcrleen word om oers die universitere studies 
te voltooi en daarna met die professionole werk 
aan te gaan. Hierdie studietydperk is dus na 
vyf jaar vorleng; 

v) In Raad V3.n Eksaminatore wat ingestel is, het 
nuwe leerplanno vir die professionele deel van 
die kursus opgostel; 

iv) studente moes vir In periode van eon jaar proef
onderwys waarneem voordat die diploma aan hulle 
uitgereik word. 

/Die ••••• 

1) T.P.8 - 1937. Jaarverslag VQn die Direkteur van 
Ondorwys oor 1936, 60. 
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Die leorplan vir die professionele gedeolte van die 

kursus is in die volgende tweu groepe saamguvata 

Groep I. 

Afrikaans (Ho~r Graad), 
Engels, 
Kindersielkunde, 
Beginsels en Teorie van Onderwys, 
Organisasie en Tug, 
Geskiedenis van Onderwys, 
Praktiese Onderwys, 
Fisiologic en Gesondheidsleer, 
Skoolvakke; 

Groep 11. 

Musiek, 
Bordwerk en Kuns. 

Behalwe genoGmdG vakke, moes kandidate ook nog Lig

gaamlike Opvoeding, Handwerk of Naaldwerk en Kartonwerk-

klasse bywoon. 

Die doel met die instelling van hierdie kursus was 

om die opleidingsvereistes, akademies sowel as professio-

neel, te verhoog. In die geval van die professionele 

studie wat oor tweG onafgebroke jare gestrek het, was 

daar 'n verbotoring op to merk, maar aan die akademiese 

vorming is afbreuk gedoon. Die samewerking tussen die 

universitoite on kollegos is ook benadoel. Baie studente 

is vorhinder om meer as een jaar aan die universiteit te 

studeer en min studente kon vyf jaar aan die hele kursus 

wy. 

Die installing van hierdie nuwe kursus was In poging 

om weg te breek van vorige opleidingsmetodes; dus ook In 

poging om In eie, oorspronklike nasionale stelsel vir die 

Transvaal op te bOUt Die nuwe metode was egter nie vry 

van tekortkominge nie. In Groot nadeel was dat daar geen 

skeiding ten opsigte van die opleiding van ondGrwysers vir 

die laGr- en middelbara skoolwerk gemaak is nie. Heidel-

berg was ook nie binne onmiddollikG bereik van In univer-
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daar te voltooi. 

Nog In nadeel van die kursus was dat dit In eenvo~-

mige opleiding aan alle studente verskaf het. Daar was 

geen geleentheid vir spesialisasie in verskillende rig-

tings nie. Proefonderwys is uit die aard van die saak 

ook net tot laerskole beperk en studente is nie in die ge

leentheid geplaas om met leerlinge en hulle werk in die 

middelbare skole kennis te maak nie. Hulle akademiese 

vorming is op so In tydstip nog te gebrekkig om proef-

onderwys in middelbare skole te onderneem. Die metodiek 

van die middelbare skoolvakke bly dus ook agterwe~ en 

alle studente is bevoeg by verlating van dio kollege om 

slegs in laerskole onderwys to gee. Indien onderwysers 

begerig is om in middelbare skole aanstellings te kry, is 

daar twee we~ oop om dit te bewerkstellig. Eerstens kon 

onderwysers, nadat hullo In jaar of meer skoolgehou het, 

na die universiteit terugkom om die graad te voltooi. 

Tweedens kon onderwysors dour middel van privaatstudie 

die graad behaal. Gewoonlik het baie min studente die 

eerste metode gevolg omdat hulle ekstra onkoste aangaan 

en buitendien twee jaar so salaris en ondervinding ver

beur as hulle op die wyse dia graad behaal. 

Hierdie nuwe skema het aan die einde van 1933 van 
1) 

krag geword. Binne 'n onkele maand moes reeds wysigings 

aangebring word. In 1935 is die hele skema verander en 
2) 

dit is in 1937 dour In nuwe skema vervang. Die voor-

waardes vir die nuwe kursus was so os volg: 

i) Die Transvaalse Middelbare Skool- of gelyk
staande sertifikaat is as toelatingsvereiste 
gestel. Kandidate moes ook in beide amptelike 
tale geslaag het; 

ii) kandidate moes bevredigonde mediese sertifi
kate asook goboortosortifikate voorlG; 

1) Adm. Kenni~g~wing ~9. 534 van 1 November 1933. 

2) Go~W. \4enn'1,sg~wing No, 3f.3J.., ya~ JJ,JJu.],,~e 1935. L 
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iii) indien In kandidaat nie die nodige vordering 
toon nie, kon hy versoek word om hom aan die 
kursus te onttrek; 

iv) die Transvaalse Laeronderwysdiploma en die 
Transvaalse Onderwysdiploma sou uitgereik word; 

v) die Transvaalse Laeronderwysdiplomakursus sou 
twee jaar duur en word uitsluitlik aan tn nor
maalkollegc gene em; 

vi) die Transvaalso Onderwysdiplomakursus sou drie 
jaar duur. Dio eerste jaar word uitsluitlik 
aan die universiteit en die volgende twee jaar 
aan die normaalkollege geneem. Indien studente 
In graad plus tn diploma wil behaal, moes hulle 
In vierjarige gekombineerde kursus volg; 

vii) gedurende die eerste jaar moes kandidate in 
minstons vier van die vyf vakke slaag en, in
dien hulle in In minimum van drie vakke nie 
slaag nie, is studente vorbied om met die 
tweode jaar aan te gaan; 

viii) die Direkteur van Onderwys kon goedkeuring 
verleen om met gevorderde kursusse in Junior
werk, Huishoudkundc, Hout- en Metaalwerk, Kuns, 
Musiek en Liggaamlike Opvoeding aan te gaan. 
Daar is ook voorsiening gomaak vir kursusse vir 
onderwysers van agterlike kinders en vir diens
doonde onderwysers is vakansiekursusse ingestel.l) 

Hierdie nuwe wending toon weer duidelik Britse in-

vloed. Die toelatingskwalifikasies, die voorlegging van 

bevredigende geboorte- en mediese sortifikate en die be-

paling dat studente wat goon vordering to~n nie, hulle 

aan die kursus moes onttrek, is In woordelikse oorname van 

die bepalings wat in die Engelse oploidingstelsel voorkom. 

Die twee sertifikate toon ooreenkoms met die opleiding wat 

in die tweejaar-kolleges in Engoland gedoen word. Die in-

stelling van vakansiekursusse en kursusse om spesialisasie 

in sekore rigtings to bowerkstellig, is ook In oorname uit 

die Engelso stelsol. 

Die stigting van Streekkomitoes vir olkeen van die 

kolleges wat met In universitere inrigting saamwerk, kan 

as 'n belangrike stap in vorband met die opleiding van 

onderwysers in Transvaal beskou word. Hierdie Streek-

komitees is saamgostel uit verteenwoordigors van die 

IOnderwysdepartemont ••••• 

1) Goew. Konnisgewing No. 381 van 31 Julie 1935. 
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Onderwysdepartement, die normaa1kol1eges, die universiteit, 

die tegniese kolleges, dio Gesamontlike Komitee van Onder-

wys/Vereniginge en die gemeenskap. Die funksie van hier-

die 1iggame is om die Onderwysdepartement te adviseer oor 

sake soos 

"die ko~rdinasie van werksaamhode in verband 
met die opleiding van onderwysers en die 
verhoudings tussen die ko1leges en die uni
versiteite." 1) 

In 1940 is voorwaardos vir die opleiding van blanke 

onderwysers en die uitreiking van onderwysdip1omas gepu-

b1iseer. Dit was ongeveer dieselfde inhoud as die van 

1935 en 1937 on dio kolloges het van nou af soveel vry-

heid ton opsigto van kursusse, leergange en opleiding ge

had dat hierdie voorwaardes slegs as leidrade vir op1ei-

ding gedien het. 

A. 

TEENSWOORDIGE RE~LINGS VIR DIE OPLEIDING VAN 
BLANKE ONDERWYSERS IN TRANSVAAL. 

OPLEIDING AAN DIE VIER PROVINSIALE ONDERWYSERS
KOLLEGES. 

a) DIE HEIDELBERGSE ONDERWYSERSKOLLEGE. 

Die Heidelbergse Onderwyserskollege het veral gedu-

rende die laaste jare snelle vordering gemaak. Een van 

die be1angrikste ontwikkelings is die instelling van aka-

demiese kursusse vir studente in 1952. Aan toekomstige 

onderwysers word gekombineerde graad-plus professionele 

op1eiding verskaf en daar word voorsiening gemaak vir vo1-

1edige B.A.-, B.Sc.- en B.Comm.-kursusse asook 'n ruim 
2) 

aantal suiwer professionele kursusse. 

Dio prosedure vir die doseer van vakke deur kollege

dosente is as volg dour die Kollege en die Universiteit 

van Suid-Afrika gere~l: 

/i) ..... 

1) T.P.8 - 1937. Jaarverslag van die Direkteur van 
Onderwys 1936, 63. 

2) Prospektus. Die Heidelbergse Onderwyserskollege, 6. 
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i) Die dosente van die kollege ie verantwoordelik 
vir die gee van die lesings vir die graadkursusse; 

ii) hierdie dosente word deur die Universiteit van 
Suid-Afrika as honor~re lektore van die univer
siteit benoem. 

Sodanige lektore beklee die status van universiteits

lektore y kan op komitees dien en as eksaminatore van die 

universiteit optree. Omdat die dosente wat die graad-

kursusse doseer ook lektore van die kollege is, beteken 

dit dat die kollege direkte kontrole oor die studie en 

vordering van sy graadstudente kan uitoefen. Die gevaar 

dat studente in die eksamen kan druip weens gebrek aan 

toewyding y word in 'n groot mate deur hierdie re~ling uit-

geskakel. 

Die lesings aan studente word gedurende die gewone 

lesingure intern aan studente gegee. Dit is dus nie 

nodig dat studente na 'n universiteit moet gaan om die 

1esings to ontvang nie. Baie tyd, moeite, geld en on-
1) 

nodige organisasie word dus uitgeskakel. 

Die volgende kursusse word deur die Heidelbergse 

Onderwyserskollege aangebied: 

i) 'n Vierjarige kursus wat tot die verwerwing 
van 'n Baccalaureus-graad plus die Transvaalse 
Onderwysersdiploma le1 en die T.R.O.D. genoem 
word; 

ii) 'n driejarige kursus wat tot die Transvaalse 
Onderwysersdiploma lei en uit 'n eenjarige 
akademiese en tweejarige suiwer professionele 
studie bestaan; 

iii) 'n driejarige kursus wat tot die verwerwing van 
die Senior Onderwysersdiploma lei en wat uit 'n 
suiwer professionele opleiding bestaan; 

iv) 'n driejarige professionele kursus wat tot die 
verwerwing van die gewono Transvaalse Onder
wysersdiploma lOi; 

v} 'n tweejarige professionele kursus wat tot die 
Transvaalse Laer Ondorwysersdiploma 1ei. 2) 

/b) ••••• 

1) Prospektus. Die Heide1bergoe Onderwyserskollege,16-l7. 

2) Ibid. t 8. 
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b) DIE JOHANNESBURGSE COLLEGE OF EDUCATION. 

Die volgonde kursusse wat lei tot die Transvaalse 

Onderwysersdiploma of die graad-plus-diploma word in same

werking met die Witwatersrandse Universiteit aangebied: 

i) Tweojarige professionele kursus- dit word uit
sluitlik aan die kollege geneem; 

ii) driejarige professionele kursus - dit word ook 
uitsluitlik aan die kollege geneem; 

111) v1erjarige gekombinoerde kursus - dit word ge
deeltel1k aan die kollege en gedeel
telik aan die universiteit geneem; 

iv) eenjarige professionele kursus - dit is 'n kursus 
vir gegradueerdes wat uitsluitl1~ aan 
die kollege geneem word ;" 

v) eenjarige gespesialiseerde kursus - dit is 'n 
kursus vir ondorwysers wat in besit 
van die Transvaalse Laer Onderwysers
diploma is en begerig is om vir die 
Transvaalse Onderwysdiploma te kwali
fiseer; 

vi) vierjarige kursus vir die B.A.-Logopedics
Diploma - dit word uitsluitlik aan 
die Witwatersrandse Universiteit ge
volg. 1) 

c) DIE POTCHEFSTROOMSE ONDERWYSKOLLEGE. 

Die Potchefstroomse Onderwyskollege bied die volgende 

opleidingskursusse aan: 

i) Transvaalse Laeronderwysdiploma - h1erdie kursus 
is slegs vir dames bedoel en be
staan uit '~tweejarige ople1ding 
wat uitsluitlik aan die kollege ge
neem word; 

ii) Transvaalse Onderwysersdiploma - hierdie kursus is 
bedoel slegs vir dames en is In 
dr1ejarige gekomb1neerde akademie
se en alg8mene professionele kur
sus waarvan die eerste jaar aan 
akademiese werk aan die plaasl1ke 
universiteit en die laaste twee 
jaar uitsluitlik aan die kollege 
aan professionele opleiding gewy 
word; 

i1i) Transvaalse Onderwysersdiploma - 'n driejarige 
professionele kursus slegs vir da
mes wat in Juniorwerk wil spesia
liseer; 

liv) ..... 

1) Johannesburg College of Education. Prospectus 1957, 
1-2. 
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iv) Transvaalse Onderwysersdiploma - 'n driejarige 
algemene kursus met dio doel om 
te spesialisoer in eon van die 
volgende rigtings: 

Huishoudkunde; 
Kuns en Handwork; 
Liggaamlike Opvoeding; 
Musiek; 
Dramakuns; 

v) Transvaalse Ho~r Onderwysersdiploma - dieselfde 
kursus as bovermelde, maar met 
die verskil dat dit sposiali
ser~ng in een van die volgendo 
-rakke inslui t: 

Kuns; 
Liggaamlike OPvoeding en 
Musiek. 1) 

d) DIE PRETORIASE NORMAALKOLLEGE. 

Aan die Protoriase Normaalkollgge word die volgende 

opleidingskursusse aangebied: 

i) tn Tweejarig8 pr::>fessionelo kursus wat tot G.1.e 
uitreiking van die Laer Onderwysersdiploma 1e1; 

ii) tn driejarigo professionele kursus vir die onder
wysersdiplom8. met spesialiscring in Liggaamlike 
Opvooding, J~niorwork~ Kunsvlyt J Huishoudkunde, 
Musiok, Handvv'0rk(mans), Randel \mans en dames), 
of enige andor spesiale kursus wat dour die 
D:L.!.'nktcur -van Onc:.e::.. ... wys gooc~gtJkel1.:' word; 

iii) I. n dr::"ejarige gokombineerde kursus bestaande ui t 
'n eerstejaarse graadkursus on In tweejarige 
professionele kursus wat na die.Transvaa1se On
derwysersdip10ma 1ei; 

iv) In vierjarige gekombineerde graad- en dip1.):wa", 
kursus vir die Transvaalse Ro~r Onderwysers
diploma (T.R.O.D.); 

v) 'n eenjarige spesia1e kursus in: 

Liggaamlike Opvocding, Juniorwerk, Ku~sv1ytj 
Ruishoudkunde, Musiek, Handwerk of en1.ge 
ander kursus deur die Direktour van Onde::t'VIT.Ys 
goedgekeur. 

B. OPLEIDING AAN DIE UNIVERSITEITE. 

a) DIE POTCHEFSTROOMSE UNIVERSITEIT VIR C.R.·0e 

Die Potchefstroomse Univorsitoit maak vir die vo1gen-

de op1eidingskursusse vir ondorwysers Yool'siening: 

/i) ••..• 

1) Prospektus. Potchefstroomse Onderwysko11ege? 10-11 

2) Prospektus. Die Pretoriase Normaa1ko11ege, 11-12. 
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i) BoD.Ed.-graad: DiG kursus vir die graad in 
Huishoudkunde strek oor vier jaar. 

ii) B.P.Ed.-graad: Die kursus vir die graad in 
Liggaam1ike Opvoeding strek ook oor vier jaar. 

iii) Universiteitsondcrwysdip1oma (U.O.D.): Hierdie 
kursus verstrek opleiding vir ho~rskoo1onder
wysers(-esse) en word geneem nadat 'n Bacca-
1aureusgraad afge1e is. Die kursus duur een 
ja2~:r 

iv) Ub1vG£.§..tteitslaGrondcrwysdip1oma (U.L.O.~l: 
Dit i.s ! n driejarige kursus wat besi tters vc~::1. 

die diploma in staat stel om in 'n laerskoc]. 
onderwys te gee. 

v) Ond~sdip1oma..i.p Musiek: 
dria jaar. 

Die kursus duur 

vii) Diploma in Li,£&;a.1l11ike Opvooding: Slegs s·tulicnte 
wat in besi t :,}j "Tan' n onderwyssortifikaat 88.1 
tot die kur,g'<.l8 ':.;,Jcgelaat word. Dit is In 8('i,(,.-

j arigo ~D..lrSUS ~ .;.. ) 

i) h0!h- C:1l~c.':>v\'Y3G.tf.i..Oma (H.C.D .. ); Bit is 'n vier
jari€:c J{UrS1;.s vvaarvan dria jaar aan die graad 
en e?"r: ;::J.2.r a8;O professionelo opleiding ge~."!y 

worj. f 

ii) HOt3l' ('J:JL'.''';::''~·,IVJB6.j_})10m8. vir BoComm.-studente 
(E. Ccm4 BoO.D.)~ 

iii) Hot5:c ?rimerc Onc'i.c:.cw;ysdiploma. (H. P eO. ) 

Dit is 'n driejarige kursus; 

... 7't·(·"·~·j· "j'. --.,; ,._.! "1 'V)I .! .,-rl---'· ..j. ... ~\~."'\... ~ -:,'~. (" 

a) ~ .. .L"J(..,.r,Lgc .LJ~p""v •• _a .l-l.l.h vu..vrl.pl()vld).~o) 

b) Ecnj~rigo nag~da~se Dipl. i~ K1eu'~8L'opvoeding, 
c) E.A,(S.W.) suam met Dl.pl. in Kleu'te::""GjJ\:u:.:ding; 

v) Diploma iu S:988i&18 Oudorwys (DoS.Oo): J)i.l-? 

knrsus dU"'Jr onn "",;,):IJI-; b,i-~~8.0.;~El:i_ese jaar; 

vi) Ili)J l. 0 :rr,:' :it} :::1-:. F']: ,C;9:;:'r:.2 jJu,; Oll ,\TO 8 r2 1 c.o; ( JJ. L . CL :- 1}1.1; 

is :n ~~~3~G ~at cor arie jaar stroke 2) 

1) Die Fo~chofstrcomcQ U~iversiteit vir Christe1ike Hoer 

Onderwys. Jaarbook 1953, 118-119. 

2) Universiteit van Pretoria. Jaarboek 1955, 338-351. 
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Die I\3pEn.-temont van Ol1derwys 9 Wetenskap en Kuns maak 

ook voorsiening vir die opleiding van tegniese onderwysers 

aan die Witwatersrandse Tegniese Kollege. Voltydse sowel 

as deeltydso kursusse word aangebied. Daar word vir die 

voJ.g9nde sertifikaatkursusse voorsiening gemaak: 

a) DIE NASIONALE ONDERWYSERSSERTIFIKAAT IN KUNS. 

Die volgondo kursusse word voorsien: 

i) Kursus A. Dit is In vierjarigo voltydse kursus 
vir kandidate wat in besit van die 
Nasionale Senior Sertifikaat of gelyk
staande kwalifikasie is; 

ii) Kursus B. Dit is In driejarige voltydse kursus 
vir ongegraduoerde onderwysers wat in 
besit is van tn tweejarige onderwys
diploma en wat die Matrikulasie-> .. of 
gelykstaande sertifikaat as toela~ 
tingsverciste besit het; 

iii) Kursus C. Eonjarige voltydso kursus vir kandi
date wat in besit van die B.A. Skone 
Kunste is. 

b) DIE NASIONALE ONDERWYSERSSERTIFIKAAT IN HANDEL. 

Daar word vier verskillende kursusse ter verkryging 

van lIiordie kwalifikasie aangobied g 

i) Kursus A. tn Driejarigc voltydse kursus vir kan
didate wat in besit van die Nasionale 
Senior Sertifikaat of gelykstaande 
kwalifikasie is; 

ii) Kursus B. tn Tweejarige voltydse kursus vir kan
didate wat nie-gegradueerd is nie maar 
wat tn onderwysdiploma as gevolg van In 
tweejarige kursus behaal het en wat die 
Matrikulasio of gelykstaande toela
tingsveroiste besit; 

iii) Kursus c: tn Eonjarige voltydse kursus vir per
sone wat in besit van tn universiteits
graad is; 

iv) Kursus D. 'n Eenjarigc voltydse kursus vir kan
didate wat tn univorsiteitsgraad sowel 
as In ondorwysorssertifikaat besit. 

c) DIE NASIONALE ONDERWYSERSSERTIFIKAAT IN HUISHOUD
KUNDE EN DIE SPESIALITEITSDIPLOMA IN HUISHOUDKUNDE. 

Vir eersgenoemdo kwalifikasie is die kursus 'n drie-

jarige voltydse on vir laasgenoemde kwalifikasie 'n oen

jarige voltydse kursus. 

Id) ••••• 
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d) DIE NASIONALE ONDERWYSERSSERTIFIKAAT EN DIPLOMA 
IN KLEUTERWERK. 

Twee kursusse word aangebied wat tot die uitreiking 

van bogenoemde sertifikaat en diploma lei. Vir eersge-

noemde kwalifikasie is die duur van die kursus drie jaar 

voltydse en vir laasgonoemde een jaar voltydse studie. 

e) NASIONALE OIIDERWYSDIPLOMA IN TEGNOLOGIE. 

Slegb kandidate wat 'n graad of diploma in die Inge-

nieurswese het en tweo jaar ondervinding het, word tot die 

kursus toegclaat. Die kursus is 'n deeltydse kursus. 

f) NASIONALE ONDERWYSDIPLOMA VIR AMBAGSINSTRUKTEURS. 

Hierdie kursus is bedoel vir persone wat in besit 

van die Nasionale Tegniese Sertifikaat of gelykstaande be-

voegdheid is. Dit is ook 'n deeltydse kursus. 

g) NASIONALE DIPLOMA VIR HUISHOUDKUNDE. 

Dit is 'n kursus wat bedoel is vir dames wat bevoeg 

is om as instruktrisosiop te tree. 
1) ) 

Dit is ook 'n deeltyd-

se kursus. 

5. NA-UURSE OPLEIDING VAN ONDERWYSERS. 

a) INLEIDING. 

As gevolg van die gedurige tekort aan onderwysers het 

die Pretoriase Normaalkollege op 6 Februarie 1952 met die 

na-uurse opleiding van onderwysers begin. Die doel van 

die instelling van hierdie tipe opleidingskursusse is om 

die toevloei van onderwysers na Transvaalse skole te ver

meerder, sonder om die standaard van opleiding en die 

sertifikate wat uitgereik word, te verlaag. 

Die kursusse is ingestel om persone wat liefde vir 

onderwys- en opvoedingswerk het, maar aanvanklik nie by tn 

opleidingskollege kon inskryf nie, In geleentheid te bied 

om, terwyl hulle in tn permanente betrokking werksaam is, 

/gedurende ••••• 

1) Handbook of National Teachers' Courses, Syllabuses 
and Examinations 1952, 8-23. 
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gedurende hulle vrye tyd so 'n kursus te volg. 

b) KURSUSSE. 

Die volgende kursusse word aangebied: 

A. TRANSVAALSE HO~RONDERWYSDIPLOMA (T.H.O.D.) 

Dit is 'n akademiese sowel as 'n professionele op-

leiding en kandidate moet reeds in besit van 'n graad wees 

soos 

i) 'n Baccalaureus-graad wat ses kursusse in skool
vakke insluit. Drie van die kursusse moet in 
een en dieselfde vak wees; 

ii) enige ander graadkursus wat deur die Direkteur 
van Onderwys goedgekeur is; 

ii~) persone wat in be sit is van 'n graad sonder 
enige of slegs drie kursusse in skoolvakke wat 
hierdie na-uurse kursus suksesvol afle, sal in 
Kategorie D geplaas word mits die graad voor 
1 April 1952 behaal is, anders word hy in 
Kategorie C geplaas. 

B. TRANSVAALSE ONDERWYSERSDIPLOMA (ToO.D~) 

Dit is 'n gekombineerde akademiese en algemeen pro-

fessionele kursus • Kandidate moet reeds in besit wees 

. van 'n eerstejaaruniversiteitskursus vir 'n Baccalaureus-

graad met die ~aksimum aantal vakke sops deur die betrokke 

universiteit voorgeskryf. Drie van die.vakke moet skoo1-

vakke wees. 

C. LAERONDERWYSERSDIPLOMA (L.O.D.) 

Dit is 'n suiwer professionele kursus. Om toelating 

te verkry, moet kandidate die Transvaalse Eindeksamen van 

die Middelbare Skool of gelykstaande kwalifikasie besit. 

c) DUUR VAN DIE KURSUSSE. 

Die kursusse se duur is soos volg: 

i) 'n Jaar-en-'n-half vir alle kandidate wat die 
volle Baccalaureusgraad besit, afgesien daarvan 
of hulle die T.H.O.D.- of T.O.D.- of L.O.D.
kwalifikasio sal verwerf; 

ii) 'n Twee-en-'n-half jaar vir diegene wat nie 'n 
volle Baccalaureusgraad besit nie en dus die 
T.O.D.- of L.O.D.-kursus volg. 1) 

Id) ..... 

1) Die Pretoriase Normaa1ko11ege. Prospektus vir Na
uurse Opleiding van Onde~~sers, 1-2. 
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ii) 'n Twee-en-'n-half jaar vir diegene wat nie 'n 
volle Baccalaureusgraad besit nie en dus die 
T.O.D.- of L.O.D.-kursus volg. 1) 

Id) ..... 

1) Die Pretoriase Normaa1ko11ege. Prospektus vir Na
uurse Opleiding van Onde~~sers, 1-2. 
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d) TOELATING. 

Die toelatingsvoreisto is tn Eindsertifikaat van die 

Transvaalse Middelbare Skool, Matrikulasievrystelling-

sertifikaat, Nasionale Seniorsertifikaat of enige ander 

gelykstaande kwalifikasies. 

Applikant8 moet die volgende bosonderhede verskafg 

i) die aansoekvorm voor 31 Oktober voltooi; 

ii) die toelatingsertifikaat voorl@; 

iii) 'u bevredigande geboortesertifikaat indien; 

iv) 'n verbintenisvorm voltooi waarin onderneem 
wo~d 0~ dio ~J~~us te voltooi on om na vol
t0oi~ng vir drio jaar in 'n Transvaalse skool 
onderwys to gee; 

v) 'n paspoorti~tc vir rekorddoeloindes inslui-c, 1) 

Alle km'lo.:.ciate YO:::3h:yn voor 'n keurkomi tee en moet 

mondelingo V1\].(;;; beau :'v{,)Ol d. Daar'na word hulle medies 

ondersoek. 

Die kouring goskiod as volg: 

i) Kandid,8te verskyn vir 'n porsoonlike ondorhoud 
nada~ 7G~troulike vorslae van 'n predikant of 
die sJG.>(;'::"hoof waar die kandidaat gematrikuleer 
hot en 'n getuigskrif van die werkgewer oorweeg 
is. 

ii) Gotroude dames sal slegs toogelaat word wanneer 
hulle geskei of weduwee is. 

f) TYE VAN VAKKE ~~~ROEFONDERWYS. 

Daar sal minstens :1.6 lesings per week aangebied word. 

Hierdie lesings word oor vier aande van die week versprei. 

Woensdag is In vry dag" Die lesings begin om 5.15 nmo en 

eindig om 8elt:) rJ.ill. 

In elke studiejaar moet daar minstens drie weke 

Di t' kan gedoen word a~::.).l (he 

begin van di8 ~8Tste, tweede en derde kwartale wannesr 
• 

die vol tydse B t-:',lJoiTGiJ ook met proefonderwys besig is. Die 

studente moet hullo verlof so re~l dat dit met hierdie 
_______ ~ ___ ._~. ___________ .J.I_p~e ri 0 d'3 S 0 ••• ..!. 

1) Die Pretoriase Normaalkollege. Prospektus vir Na,
uurso Opleiding van Onderwysors, 2-3. 
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periodes saamva1. 

Proefonderwys word as 'n baie be1angrike dee1 van 

die vorming van die toekomstige onderwyser beskou. Geen 

diploma sal aan 'n student uitgereik word voordat die stu

dent nie die vereiste periihde proefonderwys verrig en aan 
1) 

die vereistes daarvan voldoen het nie. 

6. SAMEVATTING. , 

In 1910 het die Unie van Suid-Afrika tot stand gekom. 

Daar is besluit om na 'n eenvormige opleidingstelsel te 

strewe. Die op1eiding t.a.v. 03- en 02-sertifikate is 

aan die sorg van die Provinsiale Rade toevertrou. 

Na 1910 is die toelatingsvereistes vir opleiding ver-

hoog en moes studen-te vir ses maande as hulponderwysers 

optree voordat hulle vir opleiding aangeneem word. 

In 1912 is die Ol-sertifikaat afgeskaf en is dit 

deur die Unie-Eerstek1assertifikaat vervang. Die volgen-

de jaar is met die eerste kursus van hierdie soort begin. 

In 1918 het as gevolg van die inisiatief van die 

drie Hollandse kerke vir die oprigting van C.N.Opleidings

kolleges die inrigtings van Potchefstroom en Erme10 tot 

stand gekom. Die inrigtings het 'n tweejarige kursus 

aangebied. In die,selfde jaar is 'n deegliker opleiding 

deur die Direkteur van Ond8rwys bep1oit. Die akademiese 

gedeelte moes deur die universiteite en die professionele 

gedeeltes deur die normaalko11eges onderneem word. 

Vanaf 1920 het die samewerking tussen die universi

teite en opleidingskolleges 'n beter metode van opleiding 

in werking gestel. Diesamewerking tussen die universi-

teite en normaalko11eges is deur die Direkteur van Onder

wys en die twee hoofde van die Johannesburgse en Pretoria-

se Normaalkollege stork voorgostaan. Dit is t8 danke 

/aan •••• " 
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aan die feit dat hullo hulle opleiding in Engeland geniet 

het en omdat die universiteite In belangrike rol in die 

opleiding van veral middelbare skoolonderwysers gespeel 

het, dat hulle ten gunste van so In stelsel ter plaatse 

was. 

Dr. N .M. Hoogenhout wat in 1921 vir E. Garnett 

as hoof van die Pretoriase Normaalkollege opgevolg het, 

maak vir die eerste keer melding dat die akademiese studie 

die uitwerking op studente het om op hulle professionele 

studies neer te sien. Hy word ondersteun deur dr. H. 

Gutsche, inspekteur van onderwys, wat beweer dat jong 

manne wat deeglik aan die universiteite opgelei is nie be-

reid sal woes om op die platteland skool te hou nie. 

In 1927 is daar voorsiening gemaak vir die spesiali-

sering in die onderwys van kinders in die laer klasse, 

abnormale kinders, en is intelligensietoetse ingestel. 

In 1928 het dr. N .M. Hoogenhout vir H. S. SC0tt. 

as Direkteur van Onderwys opgevolg. In 1930 is In poging 

aangewend om uniale beheer oor onderwysersopleiding te 

verkry. Die owerhede het die aanbeveling egter nie aan-

vaar nie. 

In 1932 het dr. S.P.E. Boshoff Direkteur van Onder-

wys geword en het hy 'n nUWG skema, vry van Engelse in-

vloed, vir die opleiding van onderwysers ontwerp. Deur 

hom is die Transvaalse Onderwysersdiploma in werking ge-

stel. Studente aan die normaalkollego moes almal hier-

die driejarige kursus volg. Die eerste jaar word uit-

sluitlik aan die universiteit en die laaste twee jaar u~t-

sluitlik aan die normaalkollege geneem. Die skema het 

van die einde van 1933 af in werking getree. Dit was 

egter kort van duur. In 1935 is die skema verander en 

in 1937 is dit deur In nuwe skema vervang. 

In 1940 is voorwaardes vir die opleiding van blanke 

onderwysers in Transvaal gepubliseer. Die onderwysers
/opleiding ••••• 
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opleiding het voortgegaan totdat ons die teenswoordige 

re~ling vir die opleiding as volg kry: 

A. DIE OPLEIDING AAN DIE PROVINSIALE OPLEIDINGS
rNRIGT.INGS. 

In die Transvaal is daar vier onderwyserskolleges wat 

onderwysers oplei: 

i) Onde~vyskollege, Heidelberg; 

ii) JOLannesburgse Opvoedkundige Kollege; 

iii) Potchofstroomse Onderwyskollege; 

iv) Pretoriase Normaalkollege. 

B. OPLEIDING DEUR DIE UNIVERSITEITE. 

Die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Ho~r 

Onderwys en die Pretoriase Universitoit loi onderwysers op 

vir verskillende diplomas en vanaf 1957 begin die Wit-

watersrandse Universiteit ook met hierdie werk. 

C. OPLEIDING AAN DIE WITWATERSRANDSE TEGNIESE KOLLEGE. 

Die Unie-Onderwysdepartement lei ondorwysers vir die 

Nasionale Onderwyssertifikate en -diplomas aan die Wit

watersrandse Tegniese Kollege OPe 

Die Pretoriase Normaalkollege het in 1952 In na-uurse 

opleidingsh~rsus in die lewe geroep om persone wat in per-

manente betrekkings werksaam is en in die onderwys en op-

voeding belang stel, deur middel van na-uurse lesings vir 

die onderwysprofessie op te lei. Dit is In metode wat 

ontwerp is met die spesifieke doel om die tekort aan onder

wysers in die skole aan te vul. 

Hierdie rigting is populer en die toelating besonder 

goed. Deur middel van hierdie metode is daar al In groot 

getal onderwysers vir Transvaalse skole gelewer. 
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