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H 0 0 F S T U K 12. 

DIE WESE VAN DIE TRANSVAALSE OPLEIDINGSTELSEL: 

VERGELYKENDE SAr~VATTING EN SLOT. 

1. INLEIDING. 

Die werwing en verskaffing van onderwysers om die 

onderwys en opvoeding van die Transvaalse jeug te behartig, 

het reeds bO vroeg as 1836, toe die eerste Trekkers die 

Kaapkolonie verlaat het, begin. Saam met die verskillen-

de Trekgeselskappe was daar altyd In paar meesters wat, 

as die geleentheid hom voorgedoen het, die/kinders geleer 

en onderrig het. Die opvoeding was prakties en doelgerig. 

Die Trekkerkinders moes vir die aflegging van die Belydenis 

voorberei word. Die ouers het, waar daar nie In skool-

meester was nie, ook hulle regmatige aandeel aan hierdie 

proses van onderwys en opvoeding gehad. 

Nadat die Trekkers hulle ten noorde van die Vaal ge

vestig het, p·lase aangele en hulle boerderye ontwikkel het, 

was daar maar min tyd vir die onderwys van die jeug. Die 

seuns moes hulle vaders weens gebrek aan werkvolk buite,en 

die dogtors hulle moeders binne in die huise help. Ge

durende hierdie tydperk is daar gewoonlik van rondreisende 

onderwysers gebruik gemaak. Die onderwysers was nie vir 

hu~le werk opgelei nie en die standaard van opvoeding was 

maar swak; tog is die onderwys nie heeltemal verwaarloos 

nie. 

Die Boere was egter baie begaan oor die opvoeding en 

onderwys van die jeug en daarom is verskeie pogings aan

gewend om onderwysers van Nederland af te verkry, omdat 

die Boere nie vanuit die buurstate onderwysers wou invoer 

nie. Die Trekkers het reeds die Y~apkolonie verlaat om

dat die skole o.a. verengels was en die onderwysers wat 

van die Kaapkolonie gewerf word, die Engelse invloed in 

die Transvaal sou indra. 
/Hierdie ••••• 
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Hierdie teenwerkiug van Engelse invloed deur die in-

voering van Hollandse onderwysers,het,dwarsdeur die 19de 

eeu voortgeduur. Tog het daar mettertyd met die toestro

ming van Uitlanders na die Transvaal baie onderwysers ook 

die Republiek binnegekom en die Engelse element versterk. 

Van onderwysersopleiding was daar gedurende die eerste aan

tal jare geen sprake nie. Daar is wel In klein persenta

sie kwekelinge vir die skole opgelei. 

Verskillende pogings is aangewend om wetgewing vir 

die opleiding van onderwysers daar te stel, maar eers teen 

die einde van die eeu is daar op klein skaal onderwysers 

opgelei. 

Dr. N. Mansvelt, Superintendent van Onderwys tot by 

die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog, het alles in sy 

vermo~ gedoen om Engelse invloed in die onderwys te~ te 

werk. Daarom het hy op groot skaal onderwysers van Neder-

land ingevoer om die skole en die onderwys suiwer te hou. 

Gedurende die oorlogsjare is duisende vrouens en 

kinders in konsentrasiekampe geplaas en is E.B. Sargant 

as Direkteur van Onderwys aangestel om vir die onderwys te 

s~rge Hy het honderde onderwysers en onderwyseresse van

uit Engeland en die Dominions ingevoer en die Engelse in

vloed sterk in die onderwys laat geld. 

Hy is eint1ik die vader van die normaa1kol1egeste1se1 

in die Transvaal, want hy het besef dat onderwysers a11een 

in sodanige inrigtings behoor1ik vir hulle taak opge1ei 

kon word. 

In 1902 is die Pretoriase Normaalko11ege geopen en in 

Oktober van diese1fde jaar het die Johannesburgse Normaa1-

kol1ege tot stand gekom. In 1909 is die Heide1bergse Nor

maalkol1ege gestig en in 1918 is te Ermelo en Potchefstroom 

op1eidingsinrigtings geopen. 

Sedert die totstandkoming van die Transvaa1se 

/Universiteitskol1ege • • • • • 
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Universiteitskollege in 1906, is onderwysers ook aan die 

inrigting opgelei. In die verdere ontwikkeling van die 

geskiedenis van onderwysersopleiding in Transvaal vind ons 

In noue samewerking tussen die normaalkolleges en die uni-

versiteite totdat daar in 1910 met die totstandkoming van 

die Unie van Suid-Afrika toegestaan is dat die opleiding 

van 02- en 03-onderwysers aan die sorg van die Provinsiale 

Rade toevertrou kan word. Die Unie-Onderwysdepartement 

sou die opleiding van onderwysers vir die Ol-sertifikaat be-

hartig. Hierdie besluit is geneem omdat die beheer oor 

laer- en middelbare onderwys aan die Provinsiale Bade opge-

dra is. 

In hierdie stadium is die opleiding van onderwysers 
1) 

vir die laer-onclerwyssortifikate aan die provinsies toe-

vertrou, nie omd~t die provinsiale opleidingsinrigtings, 

d.w.s. die nOl'maalkolloges, die beste daarvoor opgewasse 

was nie, maar omdat die beheer oor die laer- en middel-

bare ondel'wys aan die sorg van die provinsies toevertrou 

was. Die besluit om na eenvormigheid te strewe sodat die 

Unie later die hele opleidingstelsel kon oorneem, is c11.:.-:ur 

die vier Direktours van Onderwys geneem. Dit wek die in-

druk dat hulle as hoofde van die onderwysstelsels van die 

vier provinsies reeds daarvan oortuig was dat die univer-

sitei te die taak die beste sou kon verrig. 

Gedurende die volgende twintig jaar het die hoofde 

van die Pretoriase en Johannesburese Norroaalkolleges die 

samewerking met die universiteite sterk bepleit. In 1928 

het die Universiteitskommissie aanbeveel dat middelbare 

on.derwysers ui tslui tlik aan die uni versi tei te opgelei \7ord. 

Diie owerhede was egter nie bereid om die aanboveli:'1g te 

aanvaar nie. /Twee. 

1) 02- en 03-sertifikate. 
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Twee jaar later, in 1930, is nog tn poging aangewend 

om unia1e beheer oor onderwysersop1eiding te verkry. Die 

hoofde van diG dria universit§re inrigtings het aanbeveel 
1) 

dat die dri8 u;):rmaalkolleges wat met die universiteite 

verbind is, by die universit§re inrigtings ingely~)worde 

Die aanbevelinf!'Q ~_8,r..Teer eens van die hand gewys. 

Die saak is no£; nie ui tgemaak nie en daarom het -)118 

teenswoordig In d.:rieleB.ige onderwysersop1eidingstelsel in 

Transvaal, nl r> ~ 

2. 

a) 

i) Die oploiding aan die vier provinsia1e oplei
dingskolleges van Heidelberg, Johannesburg, 
Potchefstroom 811. Pretoria; 

ii) op1eiding aan die universiteite van Potchef
stroom en Pretoria. Vanaf 1957 begin die Wit
wateJ:'srandso Universi tei t o:-k Jr1c:;t hierdio vl8rk~ 
want aan die eiude van 1956 is In Departement 
van OpvoGdkunde t;nstig en ts 'r. Professor vo.r... 
Opvoedkundo benoem; 

iii) oploiding aan die Witwatersrandse Tegniese 
Kollc;ft," '. 

BEGINSEI,S VA.'','" Glw:t!;l1WYSIiRSOPLELLlI!'W. VERGELYKENDE 
sAMEv NI'TI NG :---

DIE VERHOUDING UNIVERSITEPI1 
- OPLEIDI NGSKOLLEGE ~ 

=..;;;...-.;;;;=~.--.--.~ -. ,,-,-., 
In Transvaal is dio verhouding van die universiteite 

tot die normaalkolleges tot in wedersydse ooreenkoms Yan 

samewerking beperk, Die normaalkol1eges van Pretoria Q 

Potchefstroom Gn Johannesburg is ten volle verantwoordelil-c 

vir die professionele vorming en sertifisering van onder-

wysers vir die verskillende sertifikate en diplomas V[8,7, 

ui tgereik worcl. o Die p1aas1ike universiteite werk met die 

ko11eges saam om die akademiese vorming van die studente 

vir die verskillende sertifikate en diplomas waar te neem& 

Studente word evS ";.;-01 t;:rdse studente aan die normaalkC'l::!.-ep;es 

ingeskryf. In die g(3val van die T.O.D.-sertifikaatlcu:>:'8us 

neem die studente dan die eerste jaar van die kursus uit-

,.~ .. _._~. ____________ -'/~s;;;..l::;;u=i...;t,;;:;;l;.;;;~;.;;;k;;...-:.:....:;...;._.~. _ 

1) Johannes~lrg~ Pctc~Gfstroom en Pretoria~ 

2) T.P.8 - 1937. Jaarverslag van die Direkteur van 
Onderwys oor 1936, 60. 
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sluitlik aan die universiteit om vyf vakke vir 'n B.A.-

en vier vakke vir 'n B.Sc.-kursus af te le. Die volgende 

twee finale jare word uitsluitlik aan die normaalkollege 

deurgebring en aan professionele studies en skoolpraktyk 

gewy. 

Die vierjarige gekombineerde graad- en diplomakursus 

word gedeeltelik aan die universiteit en gedeeltelik aan 

die normaalkollege gegee. Die eerste jaar is die werk 

suiwer akademies en geskied dit uitsluitlik aan die univer

siteit, terwyl die vierde jaar suiwer professioneel is en 
. 1) 

deur die normaalkollege aangebied word. 

Die normaalkolleges is uitsluitlik vir die opleiding 

van kandidate vir die Laeronderwysdiploma en driejarige 

onderwyodiploma verantwoordelik. Die opleiding geskied in 

die normaalkollegos sonder medowerking van die universiteite. 

Die universitoite van Potchefstroom en Pretoria bied 

op hulle beurt weer sekere diplomakursusse vir onderwysers 

aan en die opleiding geskied uitsluitlik in die universi-

teite sonder medewerking van die normaalkolleges. 

Die agterstand wat die Heidelborgse Normaalkollege in 

verband met universiteitsfasiliteite ondervind het, is 

deur die nuwe re~lings uit die weg geruim. Daar is 'n 

ooreenkoms tussen die kollege en die Universiteit van Suid

Afrika getref waarvolgens die volgende prosedure vir die 

doseer van akademiese kursusse aan die kollege vasgele is: 

i) Die 1esings vir alle graadkursusse word deur 
die dosente van die ko11ege aangebied; 

ii) die dosente wat vir hierdie werk verantwoorde-
1ik is, word deur die Universiteit van Suid
Afrika as honorere 1ektore benoem. 2) 

Die Witwatersrandse Tegniese Kollege het geen direkte 

samewerking met die universiteite nie. Gegradueerdes van 

Idie ..... " 
1) Die Pretoriase Normaa1kol1ege. Prospektus, 13. 

2) Die Heidelbergse Normaalkol1ege. Prospektus, 16. 
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die uni versi tei te kan tot eenjarige kllrsu.sse t08gBl al". b tm"H.'d 

nadat hulle reeds in besit van die vereiste graad vir pro-

fessionele opleiding is. Studente wat bv. die B.A.- Skone 

Kunste- of Baccalaureusgraad in Ingenieurswese behaal het, 

kan vir In eenjarige diplomakursus toegelaat word. Die 

ander kursusse wat uitsluitlik deur die kollege gegee word, 

is suiwer professioneel. 

In Engeland, Wallis en Skotland kry ons 'n baie nouer 

samewerking tussen die universiteite en die opleidingsin-

rigtings. In Engeland en Wallis is al die opleidingsin-

rigtings konstituerende onderdele van die universiteite en 

word die kursusse, eksamens, proefonderwys en ook die ser

tifisering deur die Instituut van Opvoeding waargeneem. In 

Skotland is daar ewe-eens In baie intieme verhouding tussen 

die universiteite en opleidingsentrums. Die National 

Committee onderhou vier opleidingsentrums in samewerking 

met die vier universiteite van Edinburgh, Glasgow, St. 

Andrews en Aberdeon en ook drie opleidingskolleges vir 

dames vir Liggaamlike Opvoeding. 

Wat die opleiding van onderwysers vir tegniese vakke 

betref, is daar ooreenkoms tussen die stelsels vsn Engeland 

en die van Transvaal. In Engeland vorm die opleidings-

inrigtings konstituerende onderdele van die universiteite. 

Studente wat reeds die voorgeskrewe akademiese en tegniese 

bekwaamheid besit, word toegelaat en in In tydperk van ses 

maande of een jaar word die professionele opleiding vol-

tooi. In Transvaal word ook persone wat reeds akademiese 

bevoegdheid in die universiteit verwerf het of tegniese 

vaardigheid besit, toegelaat. Die professionele vorming 

geskied in die opleidingsinrigting van die Witwatersrandse 

Tegniese Kollegee 

b) DIE VERHOUDING AKADEMIESE - PROFESSIONELE OPLEIDING. 

Die verhouding akademiese- professionele opleiding 

in Transvaal, hetsy in die opleidingskollege, universiteit 

lof •••• e-
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die universiteite en opleidingsentrums. Die National 

Committee onderhou vier opleidingsentrums in samewerking 

met die vier universiteite van Edinburgh, Glasgow, St. 

Andrews en Aberdeon en ook drie opleidingskolleges vir 

dames vir Liggaamlike Opvoeding. 

Wat die opleiding van onderwysers vir tegniese vakke 

betref, is daar ooreenkoms tussen die stelsels vsn Engeland 

en die van Transvaal. In Engeland vorm die opleidings-

inrigtings konstituerende onderdele van die universiteite. 

Studente wat reeds die voorgeskrewe akademiese en tegniese 

bekwaamheid besit, word toegelaat en in In tydperk van ses 

maande of een jaar word die professionele opleiding vol-

tooi. In Transvaal word ook persone wat reeds akademiese 
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of Tegniese Kollege, kan die maklikste bepaal word uit In 

ontleding van die verskillende opleidingskursusse wat vir 

die verskillendo sertifikate en diplomas geneem word. 

i) EEN JAARg 

Hierdie kursus word aan die universiteite geneem en 

behels 'n suiwer eenjarige professionele studie nadat die 

kandidaat vooraf In graad behaal het. Die Ho~r Onderwys

diploma en Universiteitsonderwysdiploma word deur die uni

versiteit aan suksesvolle kandidate uitgereik. 

Die Witwatersrandse Tegniese Kollege bied ook In 

soortgelyke opleiding aan gegradueerde studente ter verkry

ging van die Nasionale Onderwyssertifikaat in Kuns, Handel, 

Huishoudkunde, Kleuteronderwys en Tegnologie. In al drie 

gevalle word studente toegelaat nadat hulle reeds die graad 

verwerf het en dan neem hulle 'n eenjarige professionele 

kursus ter verkryging van die sertifikaat of diploma. 

Hierdie metode van opleiding is dieselfde as wat deur die 

universiteite in Engeland en Wallis vir studente in die 

departemente van Opvoedkunde aangebied word. Die verhou

ding is ook drie jaar akademiese teenoor een jaar profes-

sionele vorming. Die grade wat uitgereik word, is dus ook 

gelykwaardig. 

ii) TWEE JAAR: 

Al vier die provinsiale opleidingsinrigtings in die 

Transvaal maak voorsiening vir In suiwer tweejarige pro

fessionele opleidingskursus wat uitsluitlik aan dia nor

maalkollege goneem word en aan kandidate die Laer Onder-

wysersdiploma besorg. Hierdia kwalifikasie stel kandidate 

in staat om aan enige junior- of laerskool 'n betrekking 8,8 

onderwyser te verkry. 

Die Witwatersrandse Tegniese Kollege bied ook In twee

jarige opleidingskursus ter verkryging van 'n diploma ~ D7'. 

, il~ Handel, aan. 
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Hierdie sertifikaat en die duur van die kursus kom 

ooreen met die opleiding in die sg. Tweejaarkolleges in 

Engeland en Wallis waar die grootste persentasie van onder

wysers vir kleuter-, junior- en laerskole opgelei word. 

iii) DRIE JAAR: 

Die normaalkolleges bied hoogstens drie driejarige op-

leidingslrursusse soos volg aan: 

In Driejarige gekombineerde kursus ter verkryging 
van die Transvaalse Onderwysdiploma. Die verhouding 

is in hierdie geval een jaar universiteits- en twee 

jaar professionele studie aan die kollege; 

'n driejarige uitsluitlike professionele kursus aan 

die kollege; en 

In driejarige uitsluitlike professionele kursus aan 

die kollege met spesialisasie in een van die vol
gende vakke gedurende die laaste jaar: Liggaamlike 

Opvooding, Juniorwerk, Kuns en Kunsvlyt, Biblioteok

weso, Musiek, ense 
I 

Die Universiteit van Potchefstroom maak voorsiening , 

vir die volgende driejarige diplomakursusse:· 

a) Onderwysdiploma in Musie}r; 

b) Onderwysdiploma in Skoolmusiek; 

c) Onderwysdiploma in Huishoudkunde. 

Die volgende driejarige diplomakursusse word deur die 

Universiteit van Pretoria aangebied: 

a) Ho~r Prim§re Onderwysdiploma; 

b) Diploma in Kleuteropvoeding; 

c) Diploma in Liggaamlike Opvoeding. 

Die Witwatersrandse Tegniese Kollege maak ook voThr-

siening vir In driejarige opleidingskursus in Kuns, Handel, 

Huishoudkunde, Liggaamlike Opvoeding, ens. 

Hierdie opleidingskursus kom, wat die duur van op

leiding betref, ooreen met die onderwyssertifikaat V£1"'. cUe 

National Froebel Union, die diploma in Liggaamlike Opvoe.-

ding vir dames, I n diploma in Huishoudkunde, Kindertuin~

werk in Engeland en Wallis en 'n groot persentasie van 

gekwalifiseorde onderwysers in Engeland en Wallis het tn 
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soortgelyke opleiding goniot. 

iv) VIEA JAAR: 

Die ondorwyskollcges biod 'n viorjarige gokombineerde 

kursus ter vorkryging van die Transvaalse Ho~r Onderwysdi

ploma aan. Hierdie kursus behels 'n suiwer akademiese 

eerste on suiwcr professionelo vierde jaar studie, terwyl 

die tweode en dordo jaar gelyktydig aan akademiose sowel as 

professionelo stLcdie gewy word. Die verhouding akado;niese 

tot professionolo studie kan as GOn tot een en twee gekom

bineerde jare gestol word. 

Die Witwatorsrandse Tegniose Kollege biod ook In 

vierjarige oploiding vir die Nasionalo Onderwyssertifikaat 

in Kuns aan. 

Hierdio kursus kom ooroon mot die viurjarigo oploi

dingskursus wat in Skotland vir onderwysers in die laor

skole voorgoskryf is. Dit is ook In gekombineerde vierja

rigo kursus tor vorkryging van In graad en onderwyssertifi

kaat wat die bosittor in staat stel om 'n aanstelling aan 

'n laerslwol to verkry. 

v) VYF JAAR: 

Die normaalkolleges, in sameworking met diG universi

teite, mank vir 'n vyfjarige opleidingskursus voorsiening. 

Studente wat d.io Transvaalse Onderwysdiploma behaal het en 

begerig is om oers In graad to vorworf voordat hulle gaan 

onderwys gee, neem so In vyfjarigo kursus ter vorkryging 

van die graad on die diploma. Die kursus is so os volg 

ingerig: Die 8erste jaar volg die student 'n suiwer akade

miese opleiding aan die universiteit. Vir die volgende 

twee jaar word die professionele vakke aan die onderwys}_:,l

lege afgel§. Die laaste twee jaar word aan die univ8~sl

teit aan die suiwer akademiese vakke gewy. 

Die Witwatersrandse Tegniese Kollege maak ook vir 'n 

vyfjarige kursus voorsiening. Kandidate wat die Nasionale 
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Onderwyssertifikaat in Kuns wil behaal, voltooi 'n vier

jarige kursus aan die universiteit ter verkryging van die 

B.A.-graad (Skone Kunste) en volg dan 'n eenjarige pro-

fessionele kursus ter verkryging van die Onderwyssertifi-

kaat. 

In Engeland en Wallis bestaan daar ook 'n vyfjarige 

opleidingskursus vir onderwysers in Ku~s, waar studente 

vooraf 'n vierjarige kunsopleiding volg en dan daarna 'n 

eenjarige professionele opleidingskursus voltooi. 

c) VOORWAARDES VIR TOELATING. 

i) TOELATING TOT DIE ONDERWYSKOLLEGES. 

Die toelatingsvereistes tot die verskillende onder

wyskolleges in die Transvaal is min of meer dieselfde. 

Dit kom op die volgendo neer: 

. a) Aansoekvorm T.O.D.117 moet volledig ingevul en 
voor 31 Oktober van die jaar van toelating aan 
die Registrate~ van die betrokke normaalkol
lege gestuur word. 

Ho~rskoolleerlinge moet deur die hoof van die 
skool waarin hulle is, gedurende die derde kwar
taal van die jaar aansoek doen. Kandidate wat 
reeds die skool verlaat het, moet direk aan 
die Registrateur skryf en 'n geboortesertifi
kaat aanheg. 

b) Kandidate wat tot die diplomakursus wil toe
gelaat word, moet die Transvaalse Eindeksamen 
van die IIfiddelbare Skool in albei offisi~le 
tale geslaag het. 

Om tot die vierjarige gekombineerde graad- en 
diplomalrnrsus toegolaat te word, moet kandi
date voldoen het aan die vereistes van vry
stelling van die Matrikulasie-eksamen. 

Om tot die eenjarige profes~ionele kursusse toegelaat 

te word, moet kandidate in be sit van die Transvaalse Laer

diploma of 'n gelykstaande sertifikaat wat deur die Direk-

teur van Onderwys erken word, wees. 

c) Applikante moet ondersoek en goedgekeur word 
deur In mediese inspekteur van skole en 'n 
keurkomitee wat deur die Direkteur van Onder
wys goedgekeur is. 

d) Voordat kandidate finaal tot In kollege toege
laat word, moet hulle In gewaarmerkte afskrif 

/van ••••• 
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van registrasie van gebo~rte1 of enige and er 
bewys ter bevrediging van die Direkteur van 
Onderwys, voorle. 

In Verbintonisvorm waarin die kandidaat onder
neem om die opleidingskursus te voltomi en die 
Transvaalse Onderwysdepartement vir In tydperk 
gelykstaande aan die duur van die opleidings
kursus, in elk geval nie minder as drie jaar 
nie, te dien, moet ook ingehandig word. 1) 

Hierdie voorwaardes van toolating is In Britse erfenis 

wat vandag nog byna letterlik i~ ons onderwyskolleges van 

toepassing is. 

ii) TO?LATING TOT DIE UNIVERSITEITE. 

Studente wat die vierjarige kursusse volg,word ge-

woonlik onder diG volgcnde voorwaardes aan die universiteite 

toegelaat~ 

a) As hulle die Matrikulasiesertifikaat van die 
Gemcenskaplike Matrikulasieraad behaal het, of 
aan die voorwaardes van vrystelling van die 
Matrikulasie-eksamen wat deur die Raad voorge
skryf is, voldoen het en op die wyse die serti
fikaat van die Raad verkry het; of 

b) die Matrikulasiesortifikaat van die Universiteit 
van die Kaap die Goeie Hoop behaal het of deur 
daardie universiteit vrystelling verle~n is; of 

c) geslaag het in, of van die Seniorsertifikaat
eksamcn van die Kaap die Goeie Hoop voor 10 Ok
tober 1930 vrygestel is, onder die voorwaarQes 
wat bevoegdheid tot toelating tot die B.Sc.
eksamen van daardie universiteit verleen. 2) 

Kandidate wat aan die universiteite vir die driejarige 

diplomakursusse inskryf, word as volg toegelaat: 

i) Onderwysdip19ma in Musiek (Potchefstroom) 

Die student moet 

a) in besit woes van die volle matrikulasie
vrystellingsertifikaat of middelbare skool
eindsertifikaat, of die nasionale senior
sertifikaat, en 

b) die hoofde van die Konservatorium en die 
Musiekdepartement in tn praktiese en 
teoretiese toots tevrede stel dat sy 
standaard hoog genoeg is om me+. vrug die 
kursus te volg. 

ii) Onderwysdiploma in Huishoudkunde. 

) I'. , ./1 n Student. 

:J.) r·:Pi~l Pre~ori aSfl :Norma$,lk()ll~gp.~ Pro e:pektus I . J"O-:-ll.! 

2) Universiteit van Pretoria. Jaarboek. 19i5~14. 

11 , ...... 
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J n Student moot in be si t wees van dio M.atrikulasie-

sertifikaat of 'n middelbare skooleindsertifikaat of die 

Masionale Seniorsertifikaat. 

Die toelatingsvereistes vir diplomakursusse aan die 

Pretoriase Universitoit is dieselfde as die van die Pot-

chefstroomso Univursiteit. 

Kandidate moet ook 'n goneeskundige ondersoek onder-

gaan alvorc).ls hulle finaal tocgelaat word. 

Hierdie t081atingsvcroistes kom ook mot dio van Enge.;. 

land ooreon. Spesialc vaardigheid word ook in vakke soos 

Musiek, Liggaamlikc Opvoeding en Handwerk as 'n vereiste 

gestel. 

iii) TOELATING TOT DIE OPLEIDINGSKURSUSSE AAN DIE 
vVI TWATERSRANDSE TEGNIESE KOLLEGE. 

Die toolatingsvereistes om aan dio Witwatersrandse 

Tegniese Kollego opleiding te ontvang, is die volgondo~ 

a) Kandidato moet in besit van die Nasionalo Senior
sertifikaat van die Departement Onderwys, Kuns 
en Wetenskap of gelykstaande kwalifikasics wees.l) 
Kandidato moes in boide offisi~le landstale 'n 
slaagpunt bohaal het; 

b) inrigtings waaraan applikante opgoloi word, moet 
kcurkomitees van nio minder as vyf persone ~ie be
noem om die toolating van kandidate te beheer. 
Dio Dopartement sal een vortoenwoordiger op elk 
van hiordie komitoos bonoem; 

c) voordat kandidate vir 'n voltydse kursus toege
laat word, moet hullo die volgende dokumente in
handig~ 

'n mediose sortifikaat tor stawing van gosond
heid; 
'n getuigskrif van die hoof van die skool wat 
dio laaste bygewoon is, of van 'n inspektour 
van onderwys, wat die algemene geskiktheid 
van die kandidaat vir opleiding moet meld; 
'n sertifikaat van die keurkomitee wat die 
kandidaat vir oploiding aanbeveel. 2) 

Die toolatingsvereistes kom in hierdie geval oek met 

die van Engeland ooreen. In Engeland reik die keurkomitee 

/net ••••• 

1) Die Matrikulasiosertifikaat van die Gemeonskaplike 
Matrih~lasieraad; Enige sertifikaat deur die Gemeon
skapliko Raad erkon on die Skooloindsortifikaat of 
gelykstaande ~ev08gdhoid. 

2) Handbook of National Teachers' Courses, 1-2. 

\ 
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net nie 'n sertifikaat aan die kandidaat uit nie, maar maak 

'n direkte aanbeveling by die opleidingsinrigting aangaande 

die bevoegfiheid van 'n kandidaat om opgelei te word. 

d) KEURING VAN STUDENTE. 

Die keuring van studente in die onderwyskolleges in 

Transvaal toon ook groot ooreenkoms met die stelsel wat in 

'Engeland, "Nallis en Skotland in gobruik is. Dit is 'n 

metode van keuring wat met die oprigting van die normaal-

kolleges in Transvaal onder Engelse invloed ingestel is en 

nog altyd in gobruik gebly het. 

Kandidate moet voor In keurkomitee vir 'n mondelinge 

onderhoud verskyn en die bevoegdhede van kandidate word na 

aanleiding van die volgende bepaal: 

i) Opvoedkundige kwalifikasiesj 

ii) bevoegdheid van die kandidaat se bekwaamheid 
vir die onderwysprofessie volgens die gege
wens in'n vertroulike verslag van die hoof 
van die middelbare skool wat die leerling by
gewoon het; 

iii) persoonlikheid van die applikant soos weer
spie~l deur taalgebruik, spraak, vertroue in 
aanspraak, kwaliteit van stem, vlugheid van 
reaksie, ens.; 

iv) fisieso voorkoms; 

v) spesiale bevoegdhede soos Kuns, Sport, Musiek, 
Drama, Letterkunde en Toneelspel; 

vi) algemene indruk. 

Alle studente word voorwaardelik aangeneem. I:radien 

hulle enige tyd gedurende die kursus uitsak of belangstel-

ling verIoor, mag huIle versoek word om hulle aan die 

kursus te onttrek. 

In EngeIand word studente nie vooraf gekeur as hulle 

die universitere kursusse vir onderwysersopleiding wil volg 

nie. Gedurende die graadkursus kry professore en lektore 

geleentheid om hulle aangaande die bevoegdheid van kandi

date om die professionele kursus te volg, te vergewis~ 

/Die ••••• 

- 390 -

net nie 'n sertifikaat aan die kandidaat uit nie, maar maak 

'n direkte aanbeveling by die opleidingsinrigting aangaande 

die bevoegfiheid van 'n kandidaat om opgelei te word. 

d) KEURING VAN STUDENTE. 

Die keuring van studente in die onderwyskolleges in 

Transvaal toon ook groot ooreenkoms met die stelsel wat in 

'Engeland, "Nallis en Skotland in gobruik is. Dit is 'n 

metode van keuring wat met die oprigting van die normaal-

kolleges in Transvaal onder Engelse invloed ingestel is en 

nog altyd in gobruik gebly het. 

Kandidate moet voor In keurkomitee vir 'n mondelinge 

onderhoud verskyn en die bevoegdhede van kandidate word na 

aanleiding van die volgende bepaal: 

i) Opvoedkundige kwalifikasiesj 

ii) bevoegdheid van die kandidaat se bekwaamheid 
vir die onderwysprofessie volgens die gege
wens in'n vertroulike verslag van die hoof 
van die middelbare skool wat die leerling by
gewoon het; 

iii) persoonlikheid van die applikant soos weer
spie~l deur taalgebruik, spraak, vertroue in 
aanspraak, kwaliteit van stem, vlugheid van 
reaksie, ens.; 

iv) fisieso voorkoms; 

v) spesiale bevoegdhede soos Kuns, Sport, Musiek, 
Drama, Letterkunde en Toneelspel; 

vi) algemene indruk. 

Alle studente word voorwaardelik aangeneem. I:radien 

hulle enige tyd gedurende die kursus uitsak of belangstel-

ling verIoor, mag huIle versoek word om hulle aan die 

kursus te onttrek. 

In EngeIand word studente nie vooraf gekeur as hulle 

die universitere kursusse vir onderwysersopleiding wil volg 

nie. Gedurende die graadkursus kry professore en lektore 

geleentheid om hulle aangaande die bevoegdheid van kandi

date om die professionele kursus te volg, te vergewis~ 

/Die ••••• 



- 391 -

Die prosedure van die Transvaalse 'Ul.iniversi tei te is 

verskillend. Alle studente word medies gekeur en verskyn 

ook nog voor 'n keurkomitee om hulle bevoegdheid vir die 

onderwysprofessie vas te stel. 

Die Universiteit van Potchefstroom se keurraad bestaan 

bv. uit die volgende: 

i) 'n Verteenwoordiger van die Universiteit se 
departement van Opvoedkunde; 

ii)die inspekteur van onderwys; 

iii) 'n verteenwoordiger van die Potchefstroomse 
Onderwyskollege; 

iv) 'n verteenwoordi~er van 'n middelbare skool; 

v) 'n verteenwoordiger van 'n laerskool. 

en 

By die keuring van studente word die indruk gebaseer 

op die volgende: 

a) Persoonlike voorkoms: 

A. B. C. D. E. F. G. 

netheid 

gemanierdheid 

aanvalligheid 

flinkheid 

b) Houding teenoor die boroep : __________________________ __ 

c) Algemene ontwikkeling 

d) Persoonlikheid : 

e) Besondore hoedanighede: •••••..••••••.•••••••••••••••• 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f) Besondere gebreke ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • Q • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

g) Globale indruk wat die persoon as tookomstige onder-

wyser op u maak .• 0 •••••••••••••••• 0 ••••••• 0 ••••••••• 

h). Spesiale kommentaar ................................. . 

· .............................•.................... •• 1) 
/waar ••• 

1) Vorm vir keuring van toekomstige onderwysers van die 
Potchefstroomse Universiteit. 
Simbole A = Uitstekend E = Middelmatig 

B = Baio goed F = Swak 
C = Goed G = Onbekwaam 
D ;(! Redelik goed 
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Waar kandidate spesiale kursusse SOOS Liggaamlike 

Opvoeding, Kuns, Musiek, Huishoudkunde en Handwerk neem, 

word daar net soos in Engeland ook spesiale aandag gegee 

aan hulle bev08gdhede vir die besondere rigting waarin die 

opleiding sal geskied. Kandidate vir Liggaamlike Opvoe-

ding moet tn spesiale mediese ondersoek ondergaan en daar 

word seker gemaak dat die liggaamlike gesteldheid van die 

kandidaat sy opleiding regverdig. 

Baie aandag word ook gegee aan die keuring van kan-

didate om vir die tegniese vakke opleiding te geniet. 'n 

Keurkomitee van vyf porsone word vir elke inrigting be

noem en kandidate se vooropleiding en bevoegdheid in die 

rigting waarin hulle begerig is om opgelei te word, speel 

net soos in Engeland, 'n belangrike role 

Die metode van keuring van studento vir die verskil

lende opleidingskursusse in die Transvaal is ook van Enge

land oorgeneem en is vandag nog in ons opleidingstelsel 

in byna onveranderde vorm in gebruik. 

e) KURSUSINHOUD: AKADEMIES EN PROFESSIONEEL. 

Van die kursusse wat dour die normaalkolleges aange-

bied word, is daar die volgende twee wat akademiese sowel 

as professionele opleiding insluit: 

i) Die Transvaalse Onderwysersdiploma en 

ii) die vierjarige gekombineerde graad - en diploma
kursus (T.H.O.D.). 

Vir dio akademiese deel van die kursus geld die 

volgende: 

i) Die graadvakke word onder leiding van die 
hoof van die normaalkollege gekies, en aan die 
kollege en die universiteit geregistreer; 

ii) elke graadkursus moet minstens ses kursusse in 
skoolvakke insluit,met dien verstande dat drie 
daarvan in een en dieselfde yak sal wees; 

iii) die universiteitsregulasies i.s. inskrywings, 
betaling van gelde en eksamens is van krag; 

/iv) ••••• 
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iv) goedgekeurdo kombinasies van vakke vir die ver
skillende grade word in oorlegpleging met die 
hoof van die normaalkollego en die dekaan van 
die betrokke fakulteit van die universiteit 
gekies. 

Die leergango vir die B.A.(Onderwyskeuse) word, onder-

worpe aan die bepaalde regulasies, uit die volgende saam-

gestol: 

Groep 1. 

Afrikaans en Ndl., 
mits, 
Engels, 
Frans, 
Latyn, 
Sotho, 
Zulu. 

Groep 111. 

(Nie van toepassing 
op B.A.-onderwys
keuse nie). 

Groep 11. 

Aardrykskunde, 
Afrikaanse Kult., 
Ekonomie, 
Geskiodenis, 
Kriminologie, 
Ndl. Kultuurgesk., 

Groep IV. 

Chemie, Biologie, 
Dierkunde, 
Natuurkunde, 

Na ture lle Adm., 
Sielkunde, 
Sosiologie, 
Volkekunde, 
Wiskunde, 
Wysbegeerte. 

Plantkuncie, 
Toegepaste Wis
kunde. 

Hoofvakke kan vir 'n gewone B.A.-graad uit groepe 1, 

ll,en 111,of a1bei kan uit een groep gekies word. 'n 

Kandidaat moot by die finale eksamen in minstens twee 
1) 

hoofvakke golyktydig slaag. 

Kandidate vir die graad B.Sc. kan die volgende vak

ke in hulle leerplan inslui t :-.. 

Vviskunde, 
Toegepaste Wiskunde, 
Fisika, 
Chemie, 
Plantkunde, 

Dierkunde, 
Geologie, 
Aardrykskunde, 
Entomologie. 

Professionele kursusse vir die verskillende kursusse 

van opleiding is die volgende: 

A) Transvaalse Laerondorwysersdiploma. 

Afdcling (a) - Offisi~le Tale. 

1. Eerste taal, ho~r graad, 
2. Tweede taal, ho~r of laer graad. 

Afdeling (b) - Skoo1vakke. 

3. Godsdiensonderwys, 
4. Geskiedenis, 
5. Aardrykskunde, 

/6. Rekenkunde • • • 

1) Die Pretoriase Normaalkollege. Prospektus, 16-18. 
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1) Die Pretoriase Normaalkollege. Prospektus, 16-18. 
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6. Rekenlnmde, 
7. Natuurstudie, 
8. Gesondheidsleer (insluitendo Fisiologie). 

Afdeling (c) - Grondslae. 

9. Teoretiese Opvoedkunde, 
10. Organisasie en Administrasie, 
11. Kindersielkundo, 
12. Historiese Opvoedkunde. 

Afdeling (d) - Vaardigheidsvakke. 

13. Liggaamlike Opvoeding, 
l4. Kunsvlyt -

al Kuns, 
b Vlyte; 
c Naaldwerk (dames), of Elementere 

Handwerk (mans), 
15. Skrif en Bordwerk, 
16. Musiek. 

Afdeling (e) 

17. Proefonderwys. 

Afdeling (f) - A1gemene Vakke. 

18. Inleiding tot Bib1ioteekwese, 
19. Inleiding tot Aanskouingsonderwys. 1) 

B. Transvaalse Onderwysersdiploma. 

1. Driejarige Gokombineerde Akademiese en A1gemene 
Professione1e kursus. 

Dit sluit presies dieselfde kursusse as bogenoemde in. 

2. Driejarige A1gemene Professionele Kursus. 

Spesia1isering in Musiek: 

Soos in B(l) hierbo met intensiewer studie van al die 

vakke meer bepaa1d met die oog op die aanvangsonderwys. 

Spesialisering in Kunsvlyt: 

Soos in B(l) hierbo met spesia1e k1em op die vo1gende 

afdelings van Kunsvlyt: 

Kunswaardering, 
Teorie, Metodiek en Organisasie van Kunsv1yt, 
Geskiedenis van Kuns. 
Kune: 

aj Teken- en Skilderkuns, 
b Ontwerp, 
c Letterwerk, Kunsskrif, Aanplakbiljetontwerp. 

Praktiese Kuns: 
a) Boekbindery, 
b) Boetseer-, giet- en snywork; 

!c)Pottebakkery 

1) Die Pretoriase Normaalko11ege. Prospektus, 19-21. 
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1) Die Pretoriase Normaalko11ege. Prospektus, 19-21. 
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~
cl Pottebakkery, 

Spin-, Weof- en 
Mandjiewerk, 

fg) Spee1goodmaak, 
) Leerwerk. 

Naa1dwerk, 

Proefondorwys me8r bepaald met die oog op Kunsv1yt. 

Daar kan ook in Liggaam1ike Opvooding, Musiek, Huishoud-

kunde en Handwork gespesialiseer word. Die professionele 

kursusse is presios dieselfde as in b(l) beskryf, maar 

mot k1em op die onderdele van die yak waarin gespesiali-

seor word. 

C. Dip10me,k1.1I'sJ.IS se van die Uni versi tai te. 

i) Universiteits1aeronderwysdip10ma: 

Die 1eer~lan vir die diploma van die Potchefstroomse 

Universitoit is soos volg: 

vo1g: 

Eerst8 JET. 

Derdo J g,ar-!. 

Afrikaans - Nedorlands 1, 
Engols 1, 
Gesldedonis 1, 
Aardrykskunde 1, 
Bybelstudie 1. 

llekonkunde vir die 1aerskool, 
Biologic, 
Engo1se Taalwerk, 
Bordwerk en Tekone, 
ICunsv1yt/Naa1dwerk, 
Gesondheids1eer/Noodhl11p, 
Diggaaml.1ke Opvoedihg, 
VlUsiek Cinstrurnentaal of vo~aal) ~ 
Proefonderwys. 

Teoretiese Opvoedkunde, 
Praktiose Opvoedkunde, 
Empiriese Opvoedkunde, 
Historiese Opvoodkunde, 
Laerskoo1 - metodiek, 
Afrikaanse Taa1werk, 
Enge1se Taa1werk, 
Skoo1bib1ioteekwese, 
Proofonderwys. 1) 

Die 1eorgJDg vir onderwysdip10ma in Musiek is soos 

/Eers:te ••••• 

1) Die PotcheistroomsG Universiteit vir C.H.O., 1953 

130-131. 
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Eersto Jaar. 

Tweede Jaar. 

Derde Jaar. 
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'n Fraktiese vak (Klavier, Orrel, Viool, 
Sang) , 

Onderwysmetodiek 1, 
Musiekgeskiedenis 1, 
Harmonie en 
Algemene Musiekleer 1, 
'n Moderne taal of 
Kunsgeskiedenis en -waardering. 

'n Praktiese vak, 
Ondorwysmetodiok ++, 
Musiekgeskiedenis 11, 
Harmonie en 
Algemene Musiekleer 11, 
Vormontleding. 

'n Praktiese vak, 
Ondorwysmetodiek 111, 
Musiekgeskiedenis 111, 
Harmonie en 
Metodiek en K1assang, 
Literatuur v~n die praktiese vak. 

By 'n bestudering van die leergang vir die Ho~r 

Prim~re Onderwysdiploma va'n dio Pretoriase Unive:rsj_tei t 

merk ons op dat die 1eergang as volg saamgestel is~ 

a) In diG eorste studiejaar kies kandidate tussen die 

volgende tVvF,,:3 :w.l"SUS se g 

i) AfrJ.kac"nc 1 of Bngels 1, Biologie en nog drie 
kursusse uit die vo1gende groep vakke: Aard
ryksmlnde, Geskiedenis, Wiskunde, Afrikaans, 
Engels, Kunsgeskiedonis, Afr. en Ndl. Kultuur
geskied.enis, Frans, Duits, 'n Bantoetaal, 
Vo2.~rl)1(1),l1 cle 9 

ii) Engels 1 of Afrikaans 1, P1antkunde, Dier
kunde, Skeikunde, Aardrykskunde; 

of 

Engels 1 of Afrikaans 1, Biologie, Skeikunde, 
Aardrykskunde en Wiskunde. 

b) In die tweede studiejaar volg kandidate die 

volgende kursusse: 

i) Geskiedenis van Opvooding en Onderwys; 

ii) Teorio van Cpvoeding en Onderwys; 

iii) Opvcedlm.ndigo Sielkunde, inslui tendo ekspe
rimentoel opyoedkundige sielkundige demon
strasiGs. 

iv) Metodiok van Laorskoo1vakke. 

aa) Metodiek van die Kennisvakke; 

/bb) Metodiek ••••• 

Eersto Jaar. 

Tweede Jaar. 

Derde Jaar. 
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bb) MetodiElk van Afrikaans en Engels as 
moedertaal en as tweude taal; 

cc) Metodiek van Godsdiensonderwys. 

v) Bordwerk. 

vi) Elokusie. 

c) In die derde jaar volg die kandidate die volgende 

vakke: 

i) Teorio van Opvoeding en Onderwys; 

ii) Kindox'sielkunde inslui tende praktiese 
wElrk la kliniek; 

iii) Opvoedkundige Sosiologie; 

i v) Skoo:lorganisasie en Administrasie; 

v) Tegniese Hulpmiddele by die Onderwys 
(aanskouingsondorwys); 

vi) Kunsvlyt of klassang (hoofrigting) en 
Musiek (vir begeloidingsdoeleindes); 

vii) Liggaamsoefeninge (sportrigting) en 
Gl;sondheidsleer. 1) 

D. Ho~ron(': c,',.IT.§~ersdiploma. 

Afdelirg (~) - Offisi~le Tale. 

1. Eerste taal, ho~r graad, 
2. Tweeds +;aal, ho~r of laer graad. 

Afdeling (b) - Skoolvakke. 

3. Godsdionsonderwys, 
4. Goskiedenj.s, 
5. Aardrykskunde, 
6. Rekenkunde, 
7. Natuurstudie, 
8. Gosondheidsleer (insluitende Fisiologie), 
9. Ho~rskoolmetodiElk van graadvak(ke) wat vir min

stens twee jaar lank geneem is. 

Afdeling (ct) - Grondslae. 

10. Teoretiose Opvoedkunde, 
,11. Org~nisssie en Administrasie, 
12. Kindcrsiolkunde, 

'13. HistoriesEl Opvoedkunde. 

Afdeling (d) - Vaardighoidsvakke. 

14. Skrif en Bordwerk. 

Minstens twee van die volgende vakke: 

15. Liggaamlike Opvoeding, 
16. Kunsvlyt- la) •• , ••• 

J 

1) Universitcit van Pretoria. Jaarboek 1955, 343-34~ 
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a) Kuns, 
b) Vlyte, 
c) Naaldwerk (dames) en Element~re 

Handwerk (mans), 

17. Musiek. 

Afdeling (e) 

18. Proefonderwys. 

Afdeling (f) - Algemene vakke. 

19. Inl(3iding tot B i blioteekwese, 
20. Inle~ding tot Aanskouingsonderwys. 1) 

Die professionelo vorming is in Transvaal wyd en 

deeglik. Daar is ook 'n groot ooreenkoms met die skema 

van studie in Engeland op te merk. Die huistaal verdien 

besondere aandag; so ook die studio van beginsels en 

onderwyspraktyk, organisasie en administrasie, terwyl die 

vaardigheidsvakke soos Liggaamlike Opvoeding, KunQvlyt, 

Bordwerk, Skrif en Musiek ook hulle regmatige plek in die 

leerplan ontvang. 

Die studiekursusse aan diG universiteite toon ook 

heelwat ooreenkoms met die van Engeland. Die graadvakke 

vir die verskillendu kursusse kom baie met die van die 

plaaslike universiteite ooreen. Eers word die eksamen 

aan die universiteit afgelc en dan volg die professionele 

studiejaar. Die vierde jaar word die volgende hoof- en 

byvakke bestudeor: 

TeorGtiese Opvoedkunde; 
Praktiese Opvoedkunde; 
Empiriese Opvoedkunde; 
Historiese Opvoedkunde; 
Teorie, praktyk en metodiek van die yak waarin 
die diploma behaal word, by. Huishoudkunde, 
Liggaamlike Opvoeding, ens. 

Die algemene professionele studiekursus vir kandidate 

wat die tegniese opleidingskursusse volg, behels min of 

meer die volgende: 

Gr. 1. Eersto amptolike taal, 
Tweede amptelike taal, 

___________________ , __ LAlrik_a_a....;n_s_ ........................ _._ 

1) Die Pretoriase Normaalkolloge. Prospektus, 24-25. 
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Afrikaans mondcling, 
Engels mondoling. 

Gr.ll. Opvoedkundige Sielkunde, 
Onderwysgeskiodenis, 
Tcorie en Metodiek van die Opvoeding, 
Skoolgesondheid, 
Praktiese Ondorwys en Bordwerlc, 
Proefonderwys. 

Gr.lll. tn Studie van die ondordolo van die vak 
waarin die sertifikaat of diploma behaal 
word. In diG goval van Handel, word vyf 
van die volgendo vakke bestudeer. Twee 
moet as hoofvakko en drie as byvakke ge
noem word¥: 

Bocl:hou, 
Handel, . 
Handolsmatesis, 
Aardrykskunde of Verkoopskuns, 
Praktiese of Handelsreg, 
Ekonomie, 
Shorthand, 
Snolskrif, 
Tikskrif. 

Gr.1V. Liggaamlike opvoeding, kulturole aktiwiteite, 
sodelike en geestelike ontwikkeling. 

f) PRQEFONDERvvyS. 

Proefonderwys word deur die onderwyskolleges as In 

uiters belangrike deel van die opleiding van onderwysers 

beskou. Elke inrigting is vir sy eie re~ling vorant-

woordelik en re~l dit so om by plaaslike omstandighede aan 

te pas. In Pretoria is die skole gowoonlik baie vol en 

daarom word aan eerstejaarstudente, nadat hulle gekeur is, 

toestemming verloen om by skole in hulle tuisdorpe drie 

weke proefonderwys te vorrig alvorens hulle tot die op-
1) 

leidingskursus toetree. 

Die metode waarvolgens proefonderwys in die verlede 

gere~l is en die huidige stelsul is direk van Engeland 

oorgenoem. In andor lande word proefondorwys ook as In 

essensi~le onderdeel van ondorwysersopleiding beskou. Die 

Britse stelsol het sy ontstaan heelwaarskynlik aan die 

Pruisiese stolsel to dank~ maar in die proses van ontwik

keling op die gobied van onderwysersoploiding in Engelanq, 

!het ••••• 

1) Die Pretoriase Normaalkollege. Prospektus, 29. 

- 399 -

Afrikaans mondcling, 
Engels mondoling. 

Gr.ll. Opvoedkundige Sielkunde, 
Onderwysgeskiodenis, 
Tcorie en Metodiek van die Opvoeding, 
Skoolgesondheid, 
Praktiese Ondorwys en Bordwerlc, 
Proefonderwys. 

Gr.lll. tn Studie van die ondordolo van die vak 
waarin die sertifikaat of diploma behaal 
word. In diG goval van Handel, word vyf 
van die volgendo vakke bestudeer. Twee 
moet as hoofvakko en drie as byvakke ge
noem word¥: 

Bocl:hou, 
Handel, . 
Handolsmatesis, 
Aardrykskunde of Verkoopskuns, 
Praktiese of Handelsreg, 
Ekonomie, 
Shorthand, 
Snolskrif, 
Tikskrif. 

Gr.1V. Liggaamlike opvoeding, kulturole aktiwiteite, 
sodelike en geestelike ontwikkeling. 

f) PRQEFONDERvvyS. 

Proefonderwys word deur die onderwyskolleges as In 

uiters belangrike deel van die opleiding van onderwysers 

beskou. Elke inrigting is vir sy eie re~ling vorant-

woordelik en re~l dit so om by plaaslike omstandighede aan 

te pas. In Pretoria is die skole gowoonlik baie vol en 

daarom word aan eerstejaarstudente, nadat hulle gekeur is, 

toestemming verloen om by skole in hulle tuisdorpe drie 

weke proefonderwys te vorrig alvorens hulle tot die op-
1) 

leidingskursus toetree. 

Die metode waarvolgens proefonderwys in die verlede 

gere~l is en die huidige stelsul is direk van Engeland 

oorgenoem. In andor lande word proefondorwys ook as In 

essensi~le onderdeel van ondorwysersopleiding beskou. Die 

Britse stelsol het sy ontstaan heelwaarskynlik aan die 

Pruisiese stolsel to dank~ maar in die proses van ontwik

keling op die gobied van onderwysersoploiding in Engelanq, 

!het ••••• 

1) Die Pretoriase Normaalkollege. Prospektus, 29. 



- 400 -

het proefonderwys 'n vaste patroon aangeneem. 

Met dio oprigting van dio eerste normaalkolleges in 

die Transvaal is die Britse stelsel van proefonderwys on

veranderd deurdio Engelse Direktour van Onderwys en 

normaalkollegehoofde toegepas. Die stelsel is gedurende 

die volgende jare nagevolg en dit word in die huidige 

stadium nog in byna onveranderde vorm gebruik. 

In Transvaal word daar effens meer tyd aan proef-

onderwys toegolaat. Die joernaal, die uitskryf van 

modellesse, diu kritiokles, voorbereiding, aanbieding, be

spreking van die les nadat die proefles gegee is, is nog 

steeds aan die orde van die dag. 

Proefonderwys speel ook by die universitoite 'n be-

langrike role Onafgobroke periodes word hieraan gewy en 

in Pretoria word van studente wat dio Liggaamsopvoedings-

kursus volg by. verwag om gedurende die tweede en derde 

jaar van hulle opleidingskursusse 'n weeklikse L.O.-

proefles onder toosig te goe. Gedurende Mei- en Septem-

bermaand moet hulle saam met H.OoD.-studente voltyds op 
1) 

proof na die skolo gaan. Hierdie re~ling is ook in 

verskillende opleidingsinrigtings in Engeland in werking 

aangetref. 

Beide die universiteite van Pretoria en Potchefstroom 

beskou skoolpraktyk as 'n belangrike aspek van die oplei

ding van studente wat die diplomakursusse volg om sodoen

de onderwyservaring op to doen deur: 

a) demonstrasiolesse by te woon en 

b) skole te bosoek vir minstens agt weke 
per jaar. 

Ten einde in die skoolpraktyk te slaag, moet 'n 

kandidaat in die volgendo afdelings slaag: 

/i) • • • • • 

1) Universitoit van Pretoria. Jaarboek 1955, 351. 
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i) in die proeflesse wat by/sy in die ho~r
skoolvak gee waarin by/ay dleme:g·O<i:;ie.k vo:lg; 

ii) in In aantal laerskoollesse; 

iii) in Elokusie: Afrikaans sowel as Engels. 

Dit word ook van kandidate vorwag om In aantal lesse 

in die tweede amptolike taal to gee. Indien kandidate 

hierin slaag, word dit op hulle sertifikate vermeld. 
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dat dit aan dio Britse stelsel ontleen is, Die Trans-

vaalse onderwysstelsel wat sterk onder Britse invloed ont-

wikkel het en die onmiskenbaro Britso inslag in die laer-

en middelbare skolo, maak dit vir die universiteite nood

saaklik om aan die Britse stelsel van proefonderwys vas 

te hou. Die taak wat die universiteite moet volbring,is 

om toekomstige ondorwysers op te lei wat aan die behoef-

tes van dio skole in die provinsie voldoen. Vandaar dat 

In sekerc vaste patroon noodwendig gevolg moet word. Die 

re~ling vir die proofonderwys by die opleiding van teg-

niese ondorwysers is ook aan die Engelse stelsel ontleen. 

Dit vorm oak tn belangrikc onderddel van die opleiding 

van die onderwysers en meer tyd word ann hierdie aspek van 

die werk gegee as wat deur dio normaalkolleges en univer-

sitoito toogestaan word. Onderwysoresse wat bv. vir die 

Sertifikaat in Kleuterwork opgeloi word, moet drie maande 

gedurende di0 kursus waarneming en praktiese werk met 

kinders onder twec jaar doen. Scs weke moet aan kinder-

tjios onder 9 maandc en nog ses maande aan kindertjies 

van 9 maando tot 2 jaar oud, bestee word. Die inrigtings 

wat deur studente vir waarnemings- en praktiese werk be

soek word, moot inrigtings vir gesonde sowel as siek 

kindors insluit. Ten minste twee weke van die voorge-

skrewe tyd moet deur studonto aan inrigtings gedurende 

/hulle ••••• 
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hulle vakansietye deurgebring word. 1) 

g) EKSAMINERING EN BEOORDELING VAN DIE WERK VAN 
STUDENTE. 

Di~ akademieso gedeeltes van die verskillende onder

wyssertifikate wat die normale aanbied, word deur die uni

versiteite dour middel van skriftelike eksamens beoordeel. 

Die akademiese sowel as professionele kursusse wat uit-

sluitlik aeur diG universiteite aangebied word, word deur 

interne eksamens, toetse waarvolgens In jaarpunt saamge

stel word en mondelinge eksamens beoordeel. 

Die normaalkolloges volg die Engelse metode van kre-

diete en voortdurendo beoordeling na. Studente kry take 

om uit te vverk en moet mondelinge toetse afle. Kumula-

tiewe kaarte word opgobou en die punte wat aan kritiek-

lesse toegeken word, word ook daarop ingevul. Op hierdie 

manier word dio ou metode van strenge interne eksamens 

deur. hierdie nuwe metode vervang. Kandidato se vordoring 

word gedurigdeur gekontroleer en op hierdio wYse," kan 

baie mislukkings uitgeskakel word. 

3. NA-UURSE OPLEIDING. 

Die na-uurse opleiding wat in Februarie 1952 deur 

die Pretoriase Normaalkollege ingevoer is om die tekort 

aan onderwysers tG probeer aanvu1, is 'n ste1sel wat op 

die na-oor1ogse noodop1eidingste1se1 (Emergency Training 

Scheme) van Enge1and gebaseer is. Daar is baie punte 

van ooreenkoms, maar ook punte van verskil in die kursusse 

op te merk: 

a) KURSUSSE: 

Die Pretorias'e Normaa1ko11ege maak vir die op1eiding 

van drie sertifikate voorsiening: 

i) Transvaa1sG Laeronderwysersdip1oma (L.O.D.); 

ii) Transvaa1se Onderwysersdip1oma (T.O.D.); 

.1iii) • • • • • • 

1) Handbook of National Teachors' Courses. Syllabuses 

and Examinations, 69. 

- 402 -

hulle vakansietye deurgebring word. 1) 

g) EKSAMINERING EN BEOORDELING VAN DIE WERK VAN 
STUDENTE. 

Di~ akademieso gedeeltes van die verskillende onder

wyssertifikate wat die normale aanbied, word deur die uni

versiteite dour middel van skriftelike eksamens beoordeel. 

Die akademiese sowel as professionele kursusse wat uit-

sluitlik aeur diG universiteite aangebied word, word deur 

interne eksamens, toetse waarvolgens In jaarpunt saamge

stel word en mondelinge eksamens beoordeel. 

Die normaalkolloges volg die Engelse metode van kre-

diete en voortdurendo beoordeling na. Studente kry take 

om uit te vverk en moet mondelinge toetse afle. Kumula-

tiewe kaarte word opgobou en die punte wat aan kritiek-

lesse toegeken word, word ook daarop ingevul. Op hierdie 

manier word dio ou metode van strenge interne eksamens 

deur. hierdie nuwe metode vervang. Kandidato se vordoring 

word gedurigdeur gekontroleer en op hierdio wYse," kan 

baie mislukkings uitgeskakel word. 

3. NA-UURSE OPLEIDING. 

Die na-uurse opleiding wat in Februarie 1952 deur 

die Pretoriase Normaalkollege ingevoer is om die tekort 

aan onderwysers tG probeer aanvu1, is 'n ste1sel wat op 

die na-oor1ogse noodop1eidingste1se1 (Emergency Training 

Scheme) van Enge1and gebaseer is. Daar is baie punte 

van ooreenkoms, maar ook punte van verskil in die kursusse 

op te merk: 

a) KURSUSSE: 

Die Pretorias'e Normaa1ko11ege maak vir die op1eiding 

van drie sertifikate voorsiening: 

i) Transvaa1sG Laeronderwysersdip1oma (L.O.D.); 

ii) Transvaa1se Onderwysersdip1oma (T.O.D.); 

.1iii) • • • • • • 

1) Handbook of National Teachors' Courses. Syllabuses 

and Examinations, 69. 



- 403 -

iii) Transvaalso Ho~ronderwysdiploma (T.H.O.D.); 

Die ttdsdu1lll.r van hierdie kursusse is soos volg: 

i) TW(Je·~en-' n-halfjaar vir diogenes wat nie In volle 

Baccalaur0~us-graad bosit nie en dus die T.O.D.- of L.O.D.-

kursus volg~ 

ii) • n J-aal'-<:;n- ; n-half vir alle kandidate wat die 

vollo Bacualaureu8-graad be sit afgosien daarvan of hulle 

die T.R.O.!:.··· uf ToO.J)o- of L.O.D.-kwalif·ikasie sal ver,-

werf. 

Die student\:., vntvang vir vier dae gedurende die week 

in dia ag-Gerrr':Ldda,3 2D. s~ans lesings vanaf 5.15 tot 8.15 nm. $ 

In totaal dUS V'8.1". ,.1..6 J.esings per week. 

In Engelana ib hierdio studente opgelei vir die 

OnderwyGsorti±~ikaat wat hulle bevoegdheid vorleen or;.: In 

laer- sowel as milide1oa:~e skole onderrig to gee. 

dente word in intensiuwu eenjarige kursus aangebJ.8j vn hul-

le word voltyds aan spesialo opleidingskolloges toegelaat. 

As sodanig on-;;;vang hulle hullo lesings van In voltyci8G in-

terne pursoneol 8U he"'" hulle vol tydse deelname aan alle 

studente·· un J='A.:L-:j~,21'C~lo aktiwi toi tu. Die opleiding is 

deeglik on spAsifiek op die work toegespits. 

DiG na·-uurSG opleiding te Pretoria bied ook geleel'Jt

hede aan stt:.dontn orn soggenskap to h~ en aan 8tud::~te -alc-

tiwiteito deGl, to neem. Dit kan egter net op IU jeeltyd-

se basis gesk~,0d en die studente is nooit voltyds in n 

opleidingsatmosfoer nie o 

Die na-uurse studente moet onder baie moeiliker om-

standighod0 .r;-I~'AJ"',8or, want gedurende die dag is hulle vol-

tyds works£v""Ill d:1 dan moet hullo agtermiddae, wann<)oJ:' huJ..,,

le reeds dic, h:~'cjldag met die dagtaak besig was, die na-

uurse klasse 'bywoon. Die liggaamlike stremming wat die 

studio moebring 9 :noet afbreuk aan die dooglikc 'Jpleiding 
I 

" c.oon ~ .•• 
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doen. 

Die keuring van studente vir hierdie groct oplei

ding is strenger in Engeland as in Transvaal. Dit is te 

verklaar uit die feit dat daar met so 'n geweldige be

volkingsyfer baie meer persone is wat om toelating aan-

soek doen. Verder ontvang studente wat vir hierdie kur-

sus toegelaat word volle onderhoudstoelaes en in geval van 

getroude persone, wprd ook gesinstoelaes verskaf. Dit is 

nie die geval in Transvaal nie. Getroude persone moet, 

behalwe die verpligtings en opofferinge wat hierdie meto

de van opleiding meebring, ook nog vir hulle gesinne s~rge 

b) PROEFONDERWYS. 

Omdat studente wat hierdie na-uurse opleiding volg, 

sonder uitsondering persone is wat ambagte of professies 

beoefen, is dit moeilik om vir hulle proefonderwys te 

re~l. Gewoonlik moet studente hullo verlof so re~l om 

iy die proefonderwys aan te pas. Dit is soms moeilik en 

soms heeltemal onmoontlik. Ander re~lings moet dan ge

tref word. 

In Engeland kan die proefonderwys maklik geretn word 

omdat studente voltyds aan die kolleges ingeskryf is. Die 

proefonderwys word dus net soos vir interne of voltydse 

studente geretll. 

c) ALG EMEEN • 

'n Groter persentasie onderwysers kan in Engeland 

volgens die noodopleidingstelsel vir die professie beskik-

baar gestel word. Aan die einde van elko jaar kan 'n 

groot aantal onderwysers vir die skole gelewer word. 

Die opleidingsmetode wat in Transvaal in working 

gostel is om die tokort aan onderwysers to probeer aanvul, 

is te omslagtig en die duur van opleiding as gevolg daar

van lank. 'n Intensiewer, korter on voltydse kursus sal 

beter aan hierdie doal beantwoord. 

/4. Slot ••••• 
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4. SLOT. 

Onderwysersopleiding het gedurende die vorige eeu 

veral langsaam voruering gemaak. Die Transvaal was vir 

die toevloei van onderwysers tot sy skole hoofsaaklik van 

ingevoerde Hollandse onderwysers en onderwysers uit die na

burige provinsios afhanKlik. Veral is Hollandse onder

wysers op groot skaal ingevoer om as In teenwig teen die 

Engelse invloed to dien. In Geringe aantal onderwysers 

is volgens die kwekelingstelsel opgelei en die inrigtings 

wat te-en die eindo van dio eeu vir die opleiding van on

derwysors in dio lowe goroep is, het maar weinig gekwali

fiseerde onderwysers vir dio skole gelewer. 

Gedurende diG twintigste eeu is opleidingsinrigtings 

opgerig en het onderwysorsopleiding snelle vordering ge-

toon. Tog is daar in hierdie stadium nog nie daarin ge-

slaag om In eie, oorspronklike, nasionalo stelsel tot 

stand te bring nie. As gevolg van verdeeldheid in die 

beheer van die onderwys, word die Transvaal nou nog deur 

In verdeelde, 'n drieledige stelsel, bedien. 

Met die oprigting van die eerste normaalkolleges in 

Transvaal is die Direkteur van Ondorwys outomaties as hoof 

van so 'n inrigting bo die rektor bonoem. Dit kan toege

skryf word aan die metode wat in die Skotso opleidings-

inrigtings in gebruik is. Omdat hier nog nie universi-

teite was nie, is die Direkteur van Onderwys as die hoog

ste opvoedkundigo outoriteit erken en as sodanig benoem. 

In In gesentraliseerde onderwysstelsel soos die van die 

Transvaal, was dit dus uiters moeilik om die opleiding van 

onderwysers van diG Provinsiale Rade, d.w.s. van die Direk

teur van Onderwys, weg te neem. Die status van die 

Direkteur en die Onderwysdepartement, sowel as die van 

die Provinsiale Raad sou deur so In stap in die gedrang 

kom. 
/Dit •• , •• 

- 405 -

4. SLOT. 

Onderwysersopleiding het gedurende die vorige eeu 

veral langsaam voruering gemaak. Die Transvaal was vir 

die toevloei van onderwysers tot sy skole hoofsaaklik van 

ingevoerde Hollandse onderwysers en onderwysers uit die na

burige provinsios afhanKlik. Veral is Hollandse onder

wysers op groot skaal ingevoer om as In teenwig teen die 

Engelse invloed to dien. In Geringe aantal onderwysers 

is volgens die kwekelingstelsel opgelei en die inrigtings 

wat te-en die eindo van dio eeu vir die opleiding van on

derwysors in dio lowe goroep is, het maar weinig gekwali

fiseerde onderwysers vir dio skole gelewer. 

Gedurende diG twintigste eeu is opleidingsinrigtings 

opgerig en het onderwysorsopleiding snelle vordering ge-

toon. Tog is daar in hierdie stadium nog nie daarin ge-

slaag om In eie, oorspronklike, nasionalo stelsel tot 

stand te bring nie. As gevolg van verdeeldheid in die 

beheer van die onderwys, word die Transvaal nou nog deur 

In verdeelde, 'n drieledige stelsel, bedien. 

Met die oprigting van die eerste normaalkolleges in 

Transvaal is die Direkteur van Ondorwys outomaties as hoof 

van so 'n inrigting bo die rektor bonoem. Dit kan toege

skryf word aan die metode wat in die Skotso opleidings-

inrigtings in gebruik is. Omdat hier nog nie universi-

teite was nie, is die Direkteur van Onderwys as die hoog

ste opvoedkundigo outoriteit erken en as sodanig benoem. 

In In gesentraliseerde onderwysstelsel soos die van die 

Transvaal, was dit dus uiters moeilik om die opleiding van 

onderwysers van diG Provinsiale Rade, d.w.s. van die Direk

teur van Onderwys, weg te neem. Die status van die 

Direkteur en die Onderwysdepartement, sowel as die van 

die Provinsiale Raad sou deur so In stap in die gedrang 

kom. 
/Dit •• , •• 



- 406 -

Dit is opmerklik dat in die ywerige navolging van 

baio Engelse gebruike in die onderwysstelsol van Transvaal, 

die vorbinding van die normale aan die universiteite nie 

nagevolg is nie. Uit dio skrywer se persoonlike ervaring 

met dio onderhawige Engelse stelsel het dit duidelik ge

word dat daaraan besondere voortreflikhede kleef. Graag 

wys ons op die volgende~ 

i) Di~ status van die professie sal verhoog word. 
Dit salop gelyke voet geplaas word met die van 
dio Regto, Medisyne, Godgeleerdheid, ens. en 
dit sal vir seuns en dogters in die senior 
klasse van die middelbaro skole ook 'n aanlok
like rigting inhou. 

ii) Dit sal moer studente werf en 'n doelmatige 
metode woes om die tekort aan onderwysers aan 
to vul. Nerens vind ons bewyse dat die lede
tal van 'n professie toegeneem het omdat die 
opleidingsvoorwaardes vergemaklik en die duur 
van oploiding ingekort is nie. 

iii) Aan professies wat ho~ eise aan hulle' lede :st;el, 
is daar selde 'n tekort. Indien die taak aan 
die universitoite opgedra word, sal die op
leidingsduur en inhoud van die kursusse die 
status verhoog. 

iv) Kontinutteit sal behou word as studente 'n 
ononderbroke kursus aan die universiteit volg. 
Die akademiose en professionele vorming ge
skied dan onder leiding van dieselfde leer
mecsters. In sommige gevalle is daar tog cie 
tussen akademiese en professionele vakke te 
onderskoi nie. 

v) Die universiteit bied ook goleentheid vir na
graadse studie en navorsing, wat nie die ge
val mot die normaalkolleges is nie. 

vi) Studonte wat aan die universiteit opgeloi 
word, kom in aanraking met ander studente wat 
in verskillende rigtings studeor en word weg-

.geneem uit 'n getsoleerdo bestaan in 'n nor
maalkollege. Menslike verhoudings en gesind
hede word ontwikkel. In die vormingsjare van 
die tockomstige onderwyser en opvoeder wat sy 
hele lewe met menseverhoudinge en gesindhede 
te doen het, is dit van besondere belang vir 
sy opleiding. Die eie opvoeding van die toe
komstige onderwyser bchoort hierby te baatr 
Die verengonde invloed wat die normaalkol
leges op studente uitoefon,is reeds gedurende 
die vroe~ ontwikkelingsgeskiedonis van die 
Pruisiese opleidingstelsel ingesien. Oplei
ding aan die universiteite is toe reeds as 
die enigsto oplossing beskou. 

vii) Students behoort hulle beter in die ver
enigingslewe en sportaktiwiteito uit to leef, 

/omdat ••••• 
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tal van 'n professie toegeneem het omdat die 
opleidingsvoorwaardes vergemaklik en die duur 
van oploiding ingekort is nie. 

iii) Aan professies wat ho~ eise aan hulle' lede :st;el, 
is daar selde 'n tekort. Indien die taak aan 
die universitoite opgedra word, sal die op
leidingsduur en inhoud van die kursusse die 
status verhoog. 

iv) Kontinutteit sal behou word as studente 'n 
ononderbroke kursus aan die universiteit volg. 
Die akademiose en professionele vorming ge
skied dan onder leiding van dieselfde leer
mecsters. In sommige gevalle is daar tog cie 
tussen akademiese en professionele vakke te 
onderskoi nie. 

v) Die universiteit bied ook goleentheid vir na
graadse studie en navorsing, wat nie die ge
val mot die normaalkolleges is nie. 

vi) Studonte wat aan die universiteit opgeloi 
word, kom in aanraking met ander studente wat 
in verskillende rigtings studeor en word weg-

.geneem uit 'n getsoleerdo bestaan in 'n nor
maalkollege. Menslike verhoudings en gesind
hede word ontwikkel. In die vormingsjare van 
die tockomstige onderwyser en opvoeder wat sy 
hele lewe met menseverhoudinge en gesindhede 
te doen het, is dit van besondere belang vir 
sy opleiding. Die eie opvoeding van die toe
komstige onderwyser bchoort hierby te baatr 
Die verengonde invloed wat die normaalkol
leges op studente uitoefon,is reeds gedurende 
die vroe~ ontwikkelingsgeskiedonis van die 
Pruisiese opleidingstelsel ingesien. Oplei
ding aan die universiteite is toe reeds as 
die enigsto oplossing beskou. 

vii) Students behoort hulle beter in die ver
enigingslewe en sportaktiwiteito uit to leef, 
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omdat hulle tweeslagtige lojaliteit 
hierdeur sal verdwyn. Die dubbelslag
tigheid om bv. aan In Internormaal of 
Intervarsity deel te neem, word ook 
uit die weg geruim. 

viii) By normaalkollege-studente sal In 
moontlike minderwaardigheidsgevoel 
teenoor universiteitstudente ontstaan. 
'n Opleiding aan die' universiteit sal 
so 'n gevoel uit die weg ruim. 

ix) Aan die universiteite kan 'ndeegliker 
personeel benoem word omdat status en 
beter salarisskale bevoegder persone 
sal trek. Met minder personeellede sal 
deegliker werk verrig word. 

x) Die beswaar dat professionele vorming 
aan die universiteite skade ly omdat 
meeste professore en lektore min of 
geen onderwyservaring het nie, word 
ook uit die weg geruim. Sodra die poste 
aan die universiteite ingestel word, 
kan bevoegde akademiese persone met 
genoegsame professionele ervaring aan
gestel word. 

xi) Gelykwaardige sertifikate sal uitge
reik word en die vergelyking wat 
daar tussen normaalkolleges en univer
siteite gemaak word, sal verdwyn. 

xii) Vir die Staat sal dit In geweldige 
besparing meebring. 

In ons huidige opleidingstelsel is ons, nie

teenstaande die snelle vordering wat daar veral ge-

durende die laaste halfeeu gemaak is, nog sterk 

onder Engelse invloed en in ons benadering en uitvoer

ing van hierdie onderwysvraagstuk nog Engels georien

teerd. 

~nderwysersopleiding is vandag nie net in 

Suid-Af"rika. nie, maar in die hele wereld, tn 

/kernprobleem. • •• 
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kernprobleem. In die lig van moderne wetenskap

like ondersoe k en onbfikkeling op onderwysgebied, 

verdien hierdie aspek van ons onderwys In deurtas

tende ondersoek. Dit wat verouderd, vreemd en 

nadelig is, behoort daaruit geweer te word sodat 

'n eie nasionale stelsel wat by ons Nasionale 

Cbristelike lewensbeskouing aanpas en waarop elke 

reggeaarde Afrikaanse seun en dogter aanspraak het, 

in die lewe geroep kan Hord. 

----8888800088888----

- 408 -

kernprobleem. In die lig van moderne wetenskap

like ondersoe k en onbfikkeling op onderwysgebied, 

verdien hierdie aspek van ons onderwys In deurtas

tende ondersoek. Dit wat verouderd, vreemd en 

nadelig is, behoort daaruit geweer te word sodat 

'n eie nasionale stelsel wat by ons Nasionale 

Cbristelike lewensbeskouing aanpas en waarop elke 

reggeaarde Afrikaanse seun en dogter aanspraak het, 

in die lewe geroep kan Hord. 

----8888800088888----




