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HOOFSTUK 8. 

DIE WESE VAN DIE ENGELSE OPLEIDINGSTELSEL. 

1. INLEID ING: 

Omdat Engeland later as ander Europese nasies tot In 

nasionale onderwysstelsel gekom het, het onderwysersop1ei

ding sedert die vroegste eeue maar weinig aandag @9niet. Om 

genoegsame leerkragte vir die sko1e te voorsien, is daar 

aanvanklik van die Monitorstelsel van Andrew Bell en Joseph 

Lancaster gebruik gemaak. Andrew Bell, In Enge1se predi

kant, het aan In weeshuis in Madras van hierdie stelsel ge

bruik gemaak om aan die leerlinge onderwys te verskaf. By 

sy terugkeer in Engeland is sy metode in 1811 deur In vereni

ging aanVaar. In Londen is In skool opgerig om aan leerlinge 

onderwys te verskaf en om hulle gelyktydig op hierdie manier 

as onderwysers op te lei. 

Joseph Lancaster het ook in 1789 begin om sorgbehoewende 

kinders te voed en te kleed. In Borough Road, Londen, het hy 

In skool geopen en leerlinge volgens Bell se metode opgelei. 

Hierdie metode is later deur die kwekelingstelsel van 

dr. Kay-Shuttleworth vervang. Hy het sy werksaamhede as ge

neesheer tussen die arm mense begin en weldra In poging aange

wend om die arm kinders te onderrig. Vir hierdie doel het hy 

In skool in Norwood begin. Sekere leerlinge is op grond van 

hulle gedrag, karakter en prestasies in die laerskoolvakke, 

uitgekies om as onderwysers opgelei te word. Gedurende die 

skooldag het hulle die onderwyser bygestaan en ondervinding 

van klaskontrole en praktiese onderwys opgedoen. Gedurende 

die namiddae het hulle voorligting in die akademiese vakke 

ontvang. Kay-Shuttleworth se werk was In s ukses en dit het 

vir die volgende dertig jaar die model gevorm waarvolgens 

opleidingskolleges opgerig is. 

Na 1840 het die gedagte van opleiding in opleidingskol

leges vinnig posgevat en was daar In snelle toename in die 

/getal ••••••• 
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gata1 opleidingskolleges op te merk. Na 1870 het nie-sekta

riese kolleges ontstaan. Dagko11ege~ is geopen. Hulle het 

oor geen koshuisgeriewe beskik nie. Uit hierdie dagkol1eges 

het die universiteitsdepartemente vir die op1eiding van on-

derwysers ontstaan. Naas op1eiding van laerskoolonderwysers 

het hierdie inri'gtings ook opleiding aan middelbare skool-

onderwysers verskaf. 

Onderwysersop1eiding het egter nie s pesia1e aandag 

geniet nie. Die vooruitgang en vordering was maar 1angsaam. 

Die taak van die opleidingsinrigtings was om jaar1iks In 

aanta1 onderwysers op te lei en d aarmee was die taak en 'Ter-

antwoordelikheid dan ook afgehandel. 

Eers na die staking van vyande1ikhede na die Twee<'le 

Were1door1og is die saak met bes1istheid en entoesiasme Sla::l., 

gepak. Die 1944-0nderwyswet met a1 sy implikasies, dL~ verho-

ging van die skoolverlatingsouderdom, die geweldige te1z,)"r.:. 

aan behoor1ike gekwalifiseerde onderwysers, die groter S"8~·:'l.11e 

leerlinge wat nou onderwys moes ontvang, omdat onderwys nou 

die verantwoordelikheid van die staat geword het en aE:n 8~" 

mal v erskaf moes word, het as gevolg gehad dat onderFv8ers

apleiding sterk na vore g e kom het. Eers is onderwys en ~!l' 

voeding as In voorreg van die rykes be skou en is daar vir 

hulle voorsiening gemaak, terwyl die onderwys van diA":r-::nOS 

en minder gegoedes skroom1ik verwaar100s is. 

Die McNair Commission het na In deurtastende on0C'~":::oek 

onderwysersopleiding as een van die belangrikste na-(;(,·' ~ n;~~~e 

probleme onder die aandag van die owerheid gebring. Ilia vor-

anderinge wat deur die aanbevelings in werking gestel i8> is 

ingrypend van aard. Om In deeglike insig in die wesE' VGY .. 

die Engelse onderwysersopleidingstelsel te kry, is dit ::lodig 

om In samevatting daarvan volgens bepaalde beginsels van 

onderwysersopleiding te gee. 

2. BEGINSELS VAN ONDERWYSERSOPLEIDING. 

DIE VERHOUDING UNIVERSITEIT-OPLEIDINGSKOLLEGE. 
IDie • • • • • • 
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Dle vernaamste uitvloeisel van die McNairverslag was 

dat onderwysersopleiding in die toekoms op tn streekbasis 

moes geskied. Nouer samewerking tussen die universiteite en 

die opleidingskolleges is bepleit. Al die opleidingskolleges, 

in 'n sekere gebied moes samestellende of konstltuerende In-

rigtlngs van die universiteit in die gebled word. Aan dle 

universitelt word dan In Instituut van Opvoeding geopen met 

tn direkteur aan die hoof daarvan om die nuwe werksaamhede 

t.e aanVaar en t e b eheer • 

uit:-

tn Instituut van Opvoeding oefen die volgende funkai~s 

(i) Dit oefen toesig uit oor die kursusse in al die in

rigtings wat lede is van die organisasie en moet 
hulle werk op alle moontlike maniere bevorder. 

Nuwe kursusse vir die opleiding van onderwysers 
word deur die institute uitgewerk. Omdat die in
stitute volle verantwoordelikheid aanvaar en die 
opleidingsinrigtlngs lede is, is dit moontlik om 

kursusse te ontwerp wat die behoeftes van die stu
dente bevredig en ook rekening hou met die praktle
se uitvoerbaarheid in elke afsonderlike inrigting. 

(ii) Dit beveel by die minister studente wat opleidings

kursusse suksesvol afgele het, vir volle status van 

gekwalif'iseerde onderwysers aan. 

Nuwe metodes van eksaminering en beoordeling van die 

werk van studente moet ook deur die institute ont
werp word. 

(iii) Dit onderneem die beplanning van opleidingsfasili
teite in die gebied; 

(iv) daarstelling van In opvoedkundige sentrum aan stu

dente en opleidingskolleges, diensdoende onderwy

sers in die gebied en diegene wat in die opvoeding 
geinteresseerd is; 

(v) daarstelling van fasiliteite vir verdere studie 
en verfrissingskursusse vir gekwalifiseerde onder

wysers0 1 ) 

Die belangrikste funksie van die instituut is om onder

wysersopleiding dwarsdeur die gebied te koordineer. Die ver

skillende opleidingsinrigtings in die gebied word deur die 

Instituut onder die universiteit saamgesnoero Die status van 

die toekomstige onderwyser word verhoog omdat die opleidlng 

londer •• ~ 0 

1) Teachers and Youth Leaders, 55 - 56. 
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onder die unlversiteit hoer eise aan kandidate stel as wat 

die geval in die afsonderlike opleidingsinrigtings is, 

Die Instituut is ook verantwoordelik vir die keuring 

van studente vir die verskillende kolleges; In waarborg 

dus dat In eenvormige toelatingsvereistedwarsdeur die ge

bied gehandhaaf sal word. Eksaminering en sertifisering van 

studente word ook deur die Instituut onderneem. Eenvormige 

eksamens en metodes vir beoordeling van die werk van studen-

te word dwarsdeur die gebied in werking gestel en gehandhaaf. 

Die verhouding universiteit - opleidingskollege in Skot

land verskil van die van .,8;ngeland en Wallis omdat daar baie 

nouer samewerking bestaan. Die National Committee in Skot-

land onderhou vier opleidingsentrums in s amewerking met die 

vier universiteite van Bdinburgh, Glasgow, St. Andrews en 

Aberdeen en ook drie opleidingskolleges vir dames, waarvan 

twee Rooms-Katolieke kolleges en een In kollege vir Liggaam

like Opvoeding is. Die bestuur van elke opleidingsentrum is 

aan In Provinsiale Komitee toevertrou. Die komitee is uit 

verteenwoordigers van plaaslike opvoedkundige outoriteite, 

onderwysersverenigings, uitgesoekte opvoedkundige inrigtings 

en die universiteit saamgestel. Daar is aparte Bestuurskomi-

tees vir die opleidingskolleges uit verteenwoordigers van die 

National Oommittee, die vier Provinsiale Komitees en verteen-
1) 

woordigers van die kolleges saamgestel. 

Aan die hoof van elkeen van die opleidlngsentrums is In 

Direkteur van Studies wat in die geval van twee van die sen

trums, Edinburgh en St. Andrews, ook professor van Opvoed-

kunde aan die universiteit is. 

(b) DIE VERHOUDING AKADEMIESE + PROFESSIONELE OPLEIDING. 

Die verhouding akademiese - professionele opleiding in 

Engeland en Wallis, hetsy in die universiteit of die oplei

dingskollege, kan die maklikste bepaal word uit In ontleding 
/van ••••••• 

1) Harte: A Functional Conception of Teacher-Training 
(Post Primary) in New-Zealand, 556. 
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van die duur van die verskillende opleidingskursusse wat 

vir die verskillende sertifikate en diplomas gevolg word. 

(i) Een Jaar~ 

Hierdie kursus kan deur gegradueerdes gevolg word 

en lei tot In Onderwyssertifikaat en/of In Onderwysdi

ploma of die Diploma in Liggaamlike Opvoeding van die 

Gs.rnegie-kollege; of dit kan deur persone wat in b esit 

is van die Froebelsertifikaat as voorbereiding vir die 

Onderwyssertifikaat gevolg word. Die verhouding in 

hierdie geval is drie jaar akademiese teenoor een jaar 

professionele opleiding. 

(ii) Twee .iaar: 

Om die Onderwyssertifikaat vir kleuter-, junior-, 

laer- en seniorskole te behaal of om 'n diploma in 

Huishoudkunde te verwerf, word In suiwer tweejarige pro-

fessionele kursus gevolg. 

(i1i) Twee jaar plus In derde jaar in een spesifieke 

vak wat onmiddellik na die tweede jaar deur studente wat 

in laer- en sentrale skole wil gaan onderwys gee, ge-

neem word. Dit is In driejarige professionele kursus 

wat uitsluitlik aan 'n opleidingskollege geneem word. 

(iv L Drie,jarige kursus: 

Dit maak voorsiening vir die uitreiking van In 

enderwyssertifikaat van die l\fational Froebel Union, In 

diploma in Liggaamlike Opvoeding vir dames, In diploma 

in Huishoudkunde, In diploma in Kindertuinwerk of In 

graad en onderwyssertifikaat. In al die gevalle is dit 

In driejarige professionele kursus, maar in die geval 

van In graad word die drie jaar aan In opleidingskollege 

as interne student gestudeer, maar gelyktydig word die 

akademiese graad as eksterne student aan een van die 

universiteite gene em. 

(v) Vier .1aar: 

Hierdie kursus b estaan uit In driejarige graadkur-
, / sus ••• 
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sus aan In universit~it gevolg deur een jaar professionele 

~pleiding aan die universiteit ter verkryging van In graad· 

plus In diploma. 

(vi) Vyf .iaar: 

Studente van die Royal College of Art volg In vierjarige 

akademiese kursus om die graad in Skone Kunste te verwerf. 

Daarna vind een jaar professionele opleiding ter verkryging 

van die Onderwysdiploma in Kuns plaas. Sommige dames neem 

ook In vier jarige akademiese kursus t er verkryging van die 

graad in Huishoudkunde. Daarna volg hulle In eenjarige pro-

fessionele kUI'SUS t er verkryging van die Diploma in Huishoud-

kunde. 

In Skotland word die volgende drie sertifikate aan onder-

wysers uitgereik: 

(1) Die Algemene Sertifikaat - In kwalifikasie vir In 

laerskoolonderwyser; 

(2) Die Spesiale Sertifikaat - In kwalifikasie vir 

middelbare skool/onderwysers wat die algemene 

vakke onderr ig; 

(3) Die Tegniese Sertifikaat - In kwalifikasie vir 
onderwysers wat spe siale en t egniese vakke in 
die middelbare skool onderrig. 

1) 

Kandidate wat vir laerskoolonderwysers opgelei word, 

volg 'n vierjarige opleidingskursus. Hierdie kursus is vir 

beide mans en dame s b eskikbaar. Mans is verplig om In 

graad te neem. Dames wat die nie-graadkursus volg, ontvang 

In driejarige opleiding, terwyl die res In vierjarige kursus 

volg. 

Onderwysers vir die algemene vakke in In middelbare 

skool moet vooraf In graad in een van die algemene vakke 

behaal. Dit bring In driejarige akademiese studie aan In 

universiteit mee. Nadat die graad behaal is, word In eenja

rige professionele kursus aan In opleidingsentrum gevolg. 

IDie •.••••••••. 

1) National Committee for the training of teachers in 

Scotland. Prospectus of General Information as to quali

fications for admission and courses of training for tea

chers for various grades of schools. 1949 - 1950 , 3. 
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fessionele kUI'SUS t er verkryging van die Diploma in Huishoud-

kunde. 

In Skotland word die volgende drie sertifikate aan onder-

wysers uitgereik: 

(1) Die Algemene Sertifikaat - In kwalifikasie vir In 

laerskoolonderwyser; 

(2) Die Spesiale Sertifikaat - In kwalifikasie vir 

middelbare skool/onderwysers wat die algemene 

vakke onderr ig; 

(3) Die Tegniese Sertifikaat - In kwalifikasie vir 
onderwysers wat spe siale en t egniese vakke in 
die middelbare skool onderrig. 

1) 

Kandidate wat vir laerskoolonderwysers opgelei word, 

volg 'n vierjarige opleidingskursus. Hierdie kursus is vir 

beide mans en dame s b eskikbaar. Mans is verplig om In 

graad te neem. Dames wat die nie-graadkursus volg, ontvang 

In driejarige opleiding, terwyl die res In vierjarige kursus 

volg. 

Onderwysers vir die algemene vakke in In middelbare 

skool moet vooraf In graad in een van die algemene vakke 

behaal. Dit bring In driejarige akademiese studie aan In 

universiteit mee. Nadat die graad behaal is, word In eenja

rige professionele kursus aan In opleidingsentrum gevolg. 

IDie •.••••••••. 

1) National Committee for the training of teachers in 

Scotland. Prospectus of General Information as to quali

fications for admission and courses of training for tea

chers for various grades of schools. 1949 - 1950 , 3. 



Die Togn:J.A.~A OndeT'wYSlse.rti.flkaat word aan studente toe

gaken wat in besit van In graad of In diploma van In sentra

le inrigting is en wat In professionele opleidingskursus vol

tool het. Die kursus in Kuns, Landbou, Handel, 'Ingenieurs

wese en Musiek word aan In opleidingsentrum geneem nadat die 

verlangde graad of diploma verkry is. Die professionele kur

sus duur twee kwartale. Dames wat in Huishoudkunde spesiali-

seer, volg In gekombineerde vierjarige kursus aan In huishoud-

kundige kollegeo 

Vir persone wat in Handwerk wil spesialiseer, is daar 

In twee- sowel as vierjarige kursus aan die opleidingsen-

trums ingerig. Mans wat Liggaamlike Opvoeding neem, kan In 

driejarige gesamentlike kursus van t egniese en professionele 

opleiding te Jordanhill volg. Dames kan In soortgelyke kursus 

te Dunfermline volg. Uitgesoekte gesertifiseerde onderwysers 

kan In eenjarige kursus neem. 

(c) VOORWAARDES VIR 'rOELATING: 

(i) TOELATING TOT DIE OPLEIDINGSINRIGTINGS: 

Die voorwaardes waaronder In deeltydse '01' v'Oltydse 

stUdent tot In opleidingskollege in Engeland en Wallis toege-

laat word, is as volg: 

Die student moet die Ministerie tevrede stel dat hy die 

voorgeskrewe ouderdom besit, dat hy voor toelating ten 

minste In eksamen gelykstaande aan die School Leaving Certi

ficate geslaag het en die kollege-owerhede in verband met sy 

karakter, moontlike geskiktheid as onderwyser en gesondheid 

tevrede stel. 

In Persoon wat by die kollege as voltydse student wil 

inskryf, moet by die Ministerie bewys lewer dat hy 'n Britse 

inwoner van Engeland of Wallis is en In verklaring onderte

ken waarin hy beloof om die kursus te voltooi en na voltooi-

ing in enige ondersteunde of deur die Ministerie erkende 
1) 

inrigting In betrekking te aanvaar. 

1) 

/Studente ••••••• 

Ministry of Ed~cation. The training of Teachers Grant 
Regulatl.ons, 4. 
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Studente wat Van plan is om die driejaarskursus te 

volg, moet of die Intermediere-eksamen van die universiteit 

geslaag of deur middel van die School Higher Oertificate 
1) 

daarvan vrystelling verkry het. 

(ii) ~LATING TOT DIE UNIVERSITEITE. 

Studente wat tot die vierjarige kursusse aan die Depar-

temente van Opvoedlrunde aan die universiteite toegelaat ~J"O:::>d, 

word meestal var... .lie sesde vorm van die suiwer akademiesb 

hoerskole gewerf. Dit is nie In vereiste dat die kandidate 

die School Highe:>:> Oertifi cate -eksamen moe s g eslaag het nie, 

maar voldoende bewys moe"c voorge1e word dat studente we1 die 
2) 

pe i1 van hierdie d fcsamen behaa1 het. 

Sukse SVO::":';'8 I.:andida te moet op 1 Oktober van die jaaJ.' 

waarin die lIDr sus begin, 17 jaar oud wee s. Hu1le moet ook In 

verbintenis 8.angaan waarin hu11e onderneem om die kursus te 

voltooi en daarna tot die onderwysprofessie sal toetree. 

Aan die studAnte Hnrn d'oJa--rsdeur die kursus onderhouds- en 

klasgelde betaal. Die toelaag word ooreenkomstig die inkom-
3) 

ste van die oue:::> van die kandidaat bereken. 

Studente wat die eenjarige kursus vo1g, word as deel

tydse of vo1tydse studente toegelaat. Die voltydse studente 

ontvang gedurende hulle studietydperk onderhouds- en klastoe

laes van die Minister van Onderwys. 

(iii) VOORWAA.RDES VAN TOELATING IN SKOTLAND: 

In Skot1and moet alle aansoeke vir toelating nie later 

as die lste Junie aan die Direkteur van Studies van d:"e 

sentrum of prinsipaal van die kollege wat die student voorne

mens is om by te woon, gerig word nie. Geen persoon wac nie 

1) 

2) 

/ t n ••••• 

Die serti.fikaat· wo:rr.d uit~re::i:k nadat (die eksamen a.an die 

ein~e van dieSesde Vorm a.fgele is. 

Univenstlty of London Institute. ·of Education. li'(l)ur",.ear" 

and One-Year Courses of' Professional Training, 1947, 2. 

3) Die maksimum toelae is as volg: Mans £60, Di:U11e s £48. 
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(i-) Diploma van In Sentrale Kunsskool; 

(ii) In diploma van In Sentrale Tegniese Kollege 
of Instituut, of In universiteitsgraad in 
Toegepaste Wetenskap; 

(iii) In diploma van In erkende Landboukollege of 
In graad in Landbou; 

(iv) In diploma van In e rkende Handelskollege of 
In graad in Handel, met voorbehoud dat In 
kwalifikasie om handelsvakke te onderrig, 
behalwe iL uitsonderlike gevalle nie aan In 
gegradueerde in Handel, wat na 3 Julie met sy 
professionele opleiding begin het, uitgereik 
sal word voordat b ewys g elewer is dat eo woor
de per minuut in Tikskrif behaal is nie; 

(v) !n diploma van In erkende Skool van Huishoude
like ~konomie of In erkende graad in Huishoud

ku.nde; 

(vi) I n diploma van In e rkende kollege vir Liggaam
like Opvoeding; 

(vii) In diploma in Opvoedkundige Handwerk of gelyk

staande kwalifikasie; 

(viii) die graad in Nusiek of die diploma van In er
kende kollege van l'1usiek. Al1e studente moe G 

vo1doende bevoegdheid in Sang, K1avier en 

Harmonie besit. 1) 

(iv) GEVOLGTREKKING: 

Uit bostaande geraak ons tot die volgende algemene ge-

volgtrekkings ten opsigte van toe1ating wat as tipies 

Brits beskou kan word: 

(a) Studente moet bewys lewer dat hu1le die voorge,-· 

skrewe ouderdom (minimum 17 jaar) besit; 

(bJ: dat hu1le In minimum kwalifikasie gelykstaande 

aan die School Leaving Certificate behaal het; 

(c) dat hulle van goeie karakter is en oor die moont

like eienskappe om onderwysers te word, beskikj 

(d) hu11e;moes In bevredigende gesondheidsertifikaat 

voor1e; 

(e) In Britse inwoner van Engeland , Wal1is of Skotland 

weesj 

(f) In verbintenis met die Ministerie van Onderwys aan

gaan waarin hu11e beloof om die kursus te vo1tooi 

en na voltooiing in enige ondersteunde of erkende 

inrigting In b etrekking te aanvaar. 
/ (d) •••••• 

1) National Committee for the Training of Teachers in 

Scotland. Prospectus, 8 - 9. 
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/ (d) •••••• 

1) National Committee for the Training of Teachers in 

Scotland. Prospectus, 8 - 9. 
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(d) KEURING VAN S TUDENTE: 

, (1) KEURING IN ENGELAND EN WALLIS; 

Die keuring van studente in die verskillende kolleges 

in Engeland en Wallis Waar ondersoek ingestel is, vind min 

of meer op dieselfde manier plaas. Volgens die regulasies 

van die Minister van Onderwys mag aan geen student voor 

1 Maart van die jaar van toelating In plek aangebied word nie. 

Applikante mag slegs by drie inrigtings aansoek doen. Die 

voltooide vorms word so gou moontlik na 1 Oktober aan die 

kollege s gestuur. Die. kolleges in orde van voorkeur, moet 

gemeld word. 

Die hoof van die middelbare skool waar die kandidaat die 

toelatingseksamen afgele het, moet In spesiale vorm invul 

waarin besonderhede oor die kandidaat se bevoegdheid vir die 

onderwysprofessie aangedui word. Alle kandidate wat die 

gewenste eienskappe vir die professie openbaar, moet aanbe-

veel word. 

Die aansoeke word deur die hoof van die kollege nou-

keurig deurgegaan en In aantal kandidate vir In persoonlike 

onderhoud uitgesoek. Die hoof, die vise-hoof en senior per

soneellede vorm gewoonlik die keurkomitee. Die kandidate 

word gewoonlik onder die volgende hoofde beoordeel: 

(i) Opvoedkundige kwalifikasies; 

(ii) bekwaaillheid Van kandidate as onderwyser volgens 
gegewens deur die hoof van die middelbare skool 
verskafj 

(iil) persoonlikheid van die kandidaat soos weerspieel 
deur behoorlike beheer van taal, spraak, vertroue 
in aanspraak, helderheid van stem, vry van aanstel
lerighede, vlugheid van reaksie, idees, ens.; 

(iv) fisiese voorkoms; 

(v) spesiale bekwaamhede in Musiek, Sport, Kunsvlyt, 
Drama, Letterkllndej 

(vi) algemene indruk om tot In suksesvolle onderwyser 
te ontwikkel. 

Studente word ook gewoonlik op proef aangeneem. Studen

te wat gedurende die kursus uitsak of belangstelling verloor, 

word versoek om hulle van die kursus te cnttrek. 
/Studente ~ ~ •• 
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/Studente ~ ~ •• 



Studente wat die vierjarige kursus in In departement 

van Opvoedkunde volg, word nie vooraf gekeur nie. Hulle 

neem gedurende die eerste drie jaar In suiwer akademiese 

kursus ter verkryging van In graad. Gedurende hierdie tyd is 

daar genoeg g eleentheid vir die student om self te besluit of 

hy met die professionele jaar wil aangaan om onderwyser te 

word of in In ander rigti~g te kwalifiseer. Indien die stu-

dent nie bevoeg is om self te oordeel nie, is daar nog altyd 

geleentheid vir die profess ore en lektore om hom te adviseer. 

By die keuring van kandidate vir opleiding in spesiale 

vakke soos Liggaamlike Opvoeding, Kuns, Musiek, Huishoud

kunde en Handwerk word daar besondere aandag geskenk aan 

bekwaamhede van die student in die rigting waarvoor hy opge

lei wil word. By die keuring van d ame s vir Liggaamlike Opvoe-

ding word die huisdokter ook ingeroep om In mening uit te 

spreek. Die liggaamsbou, liggaamlike ontwikkeling, houding 

van die liggaam, die manier van stap, hardloop en die algemene 

gesondheid is van die grootste belang. 

Die keuring van kandidate vir opleiding as tegniese onder-

wysers word ook besonder streng uitgevo,_r. Die keurkom:ttee 
• ontvang die lys van kandidate nadat die ,nspekteur van ~der-

wys vooraf In voorlopige keuring gedoen het. Kandidate moet 

dan voor tn keurkomitee vir In persoonlike onderhoud ve~skyn. 

Hierdie keurkomitee is baie objektief saamgestel. Die hoof 

van die tegniese kollege waarin die opleiding gedoen word~ 

tree as voorsitter OPe Hy word bygestaan deur die direkteur 

van die opleidingskollege, die senior lektor in die vak waarin 

die kandidaat opgelei word, die Inspekteur van Onderwys wat 

vir die besondere vak verantwoordelik is en die prinsipaal 

van In tegniese kollege waarin die vak onderrig word. 

(ii) KEURING IN SKOTLAND: 

In Skotland moet die opleidingsinrigtings in verhouding 

met die bevolking baie groter getalle studente oplei as wat 

/ die •••••••• 
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die geval in Engeland en Wallis is. Daar is dus min sprake 

van keuring van s tudente en g ewoonlik word almal wat vir 

opleiding aansoek doe~ toegelaat, mits hulle aan die toe la

tingsvereistes voldoen. 

Die keuring van dames wat aansoek doen om die kursus in 

Liggaamlike Opvoeding te volg, is streng. Die keuring ge

skied volgens dieselfde g~ondbeginsels as wat die geval in 

Engeland is. 

(iii) GEVOLGTREKKING: 

In Algemene tipering van wat tipies Brits in die keuring 

van studente is, is die volgende: 

(a) Aan geen student mag voor 1 Maart van die jaar van 
toelating plek aangebied word nie; 

(b) applikante mag slegs by drio inrigtings 2.h::::','::'1.{ 

doen; 

(0) na 1 Oktober van die vorige jaar moet die aansoek
vorms ac.n die kolleges gestuur word; 

(d) kollege s in orde van voorkeur, moet gem6J(l ·~j'Clrr~.:; 

(e) die hoof -\Tan die middelbare skool Waar die k,:ud~.··· 
daat die toelatingseksamen afgele het, stuur In 
konfj.C.enHiele verslagvorm aan die kollego :;G:C' re": ~ 
bevoegdhede van die student; 

(f) kandidate verskyn voor In keurkomitee wat gewoonlik 
uit die hoof van die kollege, die visi-hoof Cl: 

senior personeellede saamgestel is; 

(g) kandidate word gewoonlik voorwaardelik toegelaat. 
Stude?:ll;(} 1"J' at; gedurende dle kursus belangs-::~ 2.1:: '·,.Z 
verloor of swak vordering toon, word versoek om 
huJJJ)'Jan die kursus t8 onttrek. 

(e) KURSUSINHOUD: AKADEHIES EN PROFESS IONEEL. 

(i) Skema van s tudie vir J.aerskoolonderW'yser8 in, 
EI).£ ~Ja:Qi...&.rL!(8J, II s .• 

Die volgende skema van s tudie is in die opleidings

kolleges vj~ laerRkoolonderwysers in werking gevind: 

I. Alle studente volg kursusse in: 

(a) BeginseJ.s van Onderwys en Praktiese Onderwys, 
insluitende Gesondheidsonderwys en Sosiaie 
Wetenskap, Saam met In kursus in Liggaamlike 
Opvoeding vir hulle persoonlike ontwikkeli~6; 

(b) e6.i.';. r-,.\"'ofva~~, gel-des uit d ie volgende: Engels, 
Geskiedenis, Aardrykskunde, Wiskunde, Biologie, 
Wetenskap, Musiek s Kuns en Hand.wer~q 

/ (c) ••••• 
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(c) In kursus in Engels en In professionele kur
sus in basiese Wiskunde of in getal; 

(d) professionele kursusse in Kuns, Kunsvlyt, 
Natuurstudie; 

II. Na die eerste proefonderwys besluit studente met 

oorlegpleging van die hoof van die kollege of 

hulle hulle opleiding wil voortsit in sen van die 
volgende rigtings: 

kleuterskole; 
jonger klasse van die laerskole; 
laerskole of 
middelbare moderne skole. 

Die groep wat middelbare skole kies, gaan 
a~D met die kursusse onder l(a), (b) en (c) en volg 

een van die volgende om vir die res van die kursus 

te oestudeer: 

Kuns en Kunsvlyt, Musiek, Liggaamlike Opvoe

ding, Spraak en Drama. 

IIl. Alle s -liudente moet In kort kursus in omgewingctu

die neem en kies In Paar van die volgende vakke: 

!Cur.lS en Kunsvlyt, Beweging en Drama, Fisika en Skel

kunde, Musiek, Wiskunde en Biologie. 

IV, r n ':ewee ja1'ige k..u'su.s in G-odsdienbonderr ig WOl'd. 

deur alle studente geneem. 

Skema van studie vir middelbare onderwysers in Enp-'A-
land-3niA'; ... 11is :----'----------------<- --,----'.--
--.--~--~ ..... ",-.~ 

Die proi'8tl::;ion81e kursusse v~r middelbare onderwY3ers 

is, geskied min of meer op ~ieselfde basis en kan as vO],g 

saamgevat'-,j'orrl. . 

(a ) !?_~..? .. t. ;::.~ld.i e .,~!L_-qr 8. ~~X!f-Y.§.n _ o.i e Opvoe cl kunde..:. 

(i) Die studie van die opvoeding; 

(ii) lie doelstellings en organisasie van d~8 cp-

(iil) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

die studie van die ontwikkeling van di3 ldnd; 

:).-1,':: 21.e :~G'-.Llrle va.n d.ie opvoeding; 
fisiese ontwikkeling en Gesondheidso~voed~ng; 

die Sos iologie en die Onderwysges kiederJj.~· j 

Onderwysmetodes; 

~;.'; sc~;,;:5..ale km-sus. (In R88ks kUrSUd.3e,::,Pl 
,<.:1:':::, 6::,,: bohceftes van die studente -:08 -,'0." 

~~~~~es~;;~ .1a.ar word daa-r r..uwe 0nd;;j~·1,.r(>-~';>, 

Pralr;:':~.S3C Xu::-'sus: ---------
/EerJ.' • 1 " ...... eo ••• 

(c) In kursus in Engels en In professionele kur
sus in basiese Wiskunde of in getal; 

(d) professionele kursusse in Kuns, Kunsvlyt, 
Natuurstudie; 

II. Na die eerste proefonderwys besluit studente met 

oorlegpleging van die hoof van die kollege of 

hulle hulle opleiding wil voortsit in sen van die 
volgende rigtings: 

kleuterskole; 
jonger klasse van die laerskole; 
laerskole of 
middelbare moderne skole. 

Die groep wat middelbare skole kies, gaan 
a~D met die kursusse onder l(a), (b) en (c) en volg 

een van die volgende om vir die res van die kursus 

te oestudeer: 

Kuns en Kunsvlyt, Musiek, Liggaamlike Opvoe

ding, Spraak en Drama. 

IIl. Alle s -liudente moet In kort kursus in omgewingctu

die neem en kies In Paar van die volgende vakke: 

!Cur.lS en Kunsvlyt, Beweging en Drama, Fisika en Skel

kunde, Musiek, Wiskunde en Biologie. 

IV, r n ':ewee ja1'ige k..u'su.s in G-odsdienbonderr ig WOl'd. 

deur alle studente geneem. 

Skema van studie vir middelbare onderwysers in Enp-'A-
land-3niA'; ... 11is :----'----------------<- --,----'.--
--.--~--~ ..... ",-.~ 

Die proi'8tl::;ion81e kursusse v~r middelbare onderwY3ers 

is, geskied min of meer op ~ieselfde basis en kan as vO],g 

saamgevat'-,j'orrl. . 

(a ) !?_~..? .. t. ;::.~ld.i e .,~!L_-qr 8. ~~X!f-Y.§.n _ o.i e Opvoe cl kunde..:. 

(i) Die studie van die opvoeding; 

(ii) lie doelstellings en organisasie van d~8 cp-

(iil) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

die studie van die ontwikkeling van di3 ldnd; 

:).-1,':: 21.e :~G'-.Llrle va.n d.ie opvoeding; 
fisiese ontwikkeling en Gesondheidso~voed~ng; 

die Sos iologie en die Onderwysges kiederJj.~· j 

Onderwysmetodes; 

~;.'; sc~;,;:5..ale km-sus. (In R88ks kUrSUd.3e,::,Pl 
,<.:1:':::, 6::,,: bohceftes van die studente -:08 -,'0." 

~~~~~es~;;~ .1a.ar word daa-r r..uwe 0nd;;j~·1,.r(>-~';>, 

Pralr;:':~.S3C Xu::-'sus: ---------
/EerJ.' • 1 " ...... eo ••• 



- 241 -

Een van die volgende kursusse moet geneem word: 

Kuns en Kunsvlyt, Tuinboukunde, Liggaamlike Opvoe
ding, Musiek en Metodes van Spraakonderrig. 

(iii) 

(c) Mondelinge Engels: 
1) 

Elke student moet so In kursus volg. 

Skema van studie vir laerskoolonderwysers in 
'Sk'Otland. -

Vir laerskoolonderwysers is daar twee kursusse beskik

baar. Vir dames is In nie-graadkursus wat oor drie jaar 

strek, ingestel terwyl alle mans verplig is om die vierja

rige graad- en onderwyssertifikaatkllrsus te volg. Die vier

jarige kursus behels In driejarige graad - gevolg deur In 

eenjarige professionele kursus. Die studievakke kom met die 

van Engeland ooreen. 

Alle dames wat die driejarige kursus neem, volg die 

volgende skema: 

EERSTE JAAR: 

In Eenjarige voorlopige opleiding in In laer- of mid

delbare skool voordat die kandidaat na die kollege kom. 

TWEEDE JAAR: 

Proefonderwys •••••••••.••••••• 20 dae. 

UUR PER WEEK: 

Sielkunde en Et1ek •••••••.•.•••••••••••••• 
Engels .................................... . 
Ael'dryks kunde •••••••••••••••••••••••••••••• 
Wiskunde of Rekenkunde ••••••••••••••••.•••• 
Spraakopleiding •••••••••••••••••••••••••••• 
Hi 1" g ana ..........•........................• 

Liggaamlike Opvoeding •••••••••••••••••••••• 
Na.tuurstudie ............................... . 
Sang .......•............................... 
Metodiek en Demonstrasielesse •••••••••••••• 
Godsdiensonderr ig ••••...•••..•••...••..•.•• 
Tekene ..•.................................. 
Opvoedkundige Handwerk ••••.•.•••..••.••.•.• 
Naaldwerk ................................. . 

Totaal •••• 

DERDE JAAR: 

Proefonderwys •••••••••••••••• 20 dae. 

3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
2 

26 

/Opvoedkunde 

1) University of Nottingham Institute of Education. 

Regulations and Syllabuses, 9 - 11. 

• • • • • 
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Opvoedkunde ... 0 ••••• _ •• , •••••••••••••••••••• 

Prakt i8's e S ie 1 kund e •...•...•..•.•••••.•••••• 
Enge 1 s ••••..•....•.......... ., ...........•... 

Geskiedenis ....... " ......................... . 

Wlskunde of Hekenkunde ••••...•.•.•••••.••••• 

Liggaamlike Opvoeding .•.•.•.••••.••••••••••• 
Natuurstud1e ..............................•• 

Sang ..................................... 11 ••• 

Metodiek en Demonstraslelesse ••••.•.••••.•.• 
Godsdiensonderrig ••••.•••••.•.•••••••••••.•• 
Opvoedkund ige Handwerk ••••.•••..••••••••••.• 
S pes i al e Sang .. ~ Cl • et • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • 

Naaldwerk ........................... , ...... . 

Totaal ••••••••• 

UUR PER WEEK: 

3 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
2 

24 I} 

Onderwysers wat hulleself vir werk in die middelbare 

skole kwalifiseer, moet die volgende studiekursus volg: 

Opvoecikunde ~ . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 
Si a 1 kunde . ~ ...... 0 0 •••••••••••••••••• 0 et ••••• 

Eksperimentele Opvoedkunde ••••.••.•••••••••• 
Moderne Opvoedkundige Stelsels •••••••••••••• 
Hi 

.,. 
gl.ene , ........................... 0 •••••••• 

Algemene Onderwysmetodes •••..••.•.••••..•••• 
Metodes en praktiese Onderwys .•.••.•.••••••• 
Spraakopleiding ., .•..••••••••••••.•••••••••• 
Godsdiensonderrig .•.••••.•..•••••••••••••••• 

Totaal • • • • • • • • • 

(iv) GEVOLGTREKKING: 

UUR PER WEEK: 

tt 
3 
1 
1 
1 
8 
1 
1 

24 2) 

Uit die ondersoek het geblyk dat daar In groot verskil 

tussen die opleiding van laerskoolonderwysers in EngelRnd 

en Skotland bestaan.Die verskil kan veral in die kursus-

inhoud opgemerk word. 

In Engeland en Wallis word die nadruk op die professio~ 

nele vorming geplaas terwyl akademiese vorming bysaak is. 

Studente kies In akademiese vak uit In groep vakke en dit 

vorm dan die student se hoofvak gedurende die kursus. 

In Skotland moet alle mans wat laerskoolonderwysers 

wi1 word, In graadkursus neem. Dames mag In driejarlge 

kursus neem, maar die inhoud van hierdie kursus bevat In wy

er akademiese s tudie~ Die volgende vakke word ingesluit: 

/Sielkunde •••• 

1) Van Coller: Teacher-'rraining in England, Scotland and 

Wales with special reference to Secondary Education, 

115 - 116. 
2) Ibid., 118. 
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Sielkunde, Etiek, Engels, Aardrykskunde, Wiskunde en/of 

Rekenkunde, Natuurstudie en Higiene. 

Die akademiese kursusse vir middelbare onderwysers word 

aan die universiteite geneem. Die vak waarin die onderwyser 

onderwys wil gee, word as hoofvak geneem. Die studiekursus 

duur drie jaar. 'n Vierde jaar word aan professionele vor

mins gewy. Die kursusse Vl3.n die verskillende universiteite 

toon, wat die inhoud betref, groot ooreenkoms. 

(f) ~ROEFONDERWYS: 

(i) Engeland en Walli!!.. 

In Engeland en Wallis is in die opleidingsinrig-

tings waar ondersoak ingestel is 'n eenvormige metode 

van proefonderwys aangetref. Van elke student word ver

wag om gedurende die akademiese jaar ses wake proefonder-

: wys be verrig(. froefonderwys word ,as 1 n belangrd.ke {'ond~r

deel van die vorming van die student beskou. Die ree-

ling in verband met die proefonderwys geskied as volg: 

Die eerste proeftydperk vind aan die einde van die eer-

ste kwartaal nadat die student toegelaat is, plaas. 

Hierdie periode is drie weke lank. Die volgende proef

tydperk volg dan aan die einde van die jaar. Die volgen

de en laaste tydperk volg onmiddallik aan die einde van 

die aerste kwartaal van die nuwe jaar. 

Gedurende die eerste twee periodes van skoolpraktyk 

word die student dikwels deur die lektore besoek, lesse 

aangehoor, voorligting verskaf en probleme uit die weg 

geruim. Gedurende die laaste proefperiode besoek die 

• 'pspekteur. van Ohderwys die kandidate om hulle lesse aan 

te hoor en hulle bevoegdhede te bepaal. 

Dwarsdeur die studietydperk word daar 'n kumulatiewe 

verslagkaart vir elke student bygehou. Studente moet 

'n waarnemingsaantekeningboek en In onderwysersaanteken-

ingboek vir proefonderwys aanle en byhou. 

Terwyl studente aan 'n skool proefonderwys verrig, 
/word •••• 

.. 243 

Sielkunde, Etiek, Engels, Aardrykskunde, Wiskunde en/of 

Rekenkunde, Natuurstudie en Higiene. 

Die akademiese kursusse vir middelbare onderwysers word 

aan die universiteite geneem. Die vak waarin die onderwyser 

onderwys wil gee, word as hoofvak geneem. Die studiekursus 

duur drie jaar. 'n Vierde jaar word aan professionele vor

mins gewy. Die kursusse Vl3.n die verskillende universiteite 

toon, wat die inhoud betref, groot ooreenkoms. 

(f) ~ROEFONDERWYS: 

(i) Engeland en Walli!!.. 

In Engeland en Wallis is in die opleidingsinrig-

tings waar ondersoak ingestel is 'n eenvormige metode 

van proefonderwys aangetref. Van elke student word ver

wag om gedurende die akademiese jaar ses wake proefonder-

: wys be verrig(. froefonderwys word ,as 1 n belangrd.ke {'ond~r

deel van die vorming van die student beskou. Die ree-

ling in verband met die proefonderwys geskied as volg: 

Die eerste proeftydperk vind aan die einde van die eer-

ste kwartaal nadat die student toegelaat is, plaas. 

Hierdie periode is drie weke lank. Die volgende proef

tydperk volg dan aan die einde van die jaar. Die volgen

de en laaste tydperk volg onmiddallik aan die einde van 

die aerste kwartaal van die nuwe jaar. 

Gedurende die eerste twee periodes van skoolpraktyk 

word die student dikwels deur die lektore besoek, lesse 

aangehoor, voorligting verskaf en probleme uit die weg 

geruim. Gedurende die laaste proefperiode besoek die 

• 'pspekteur. van Ohderwys die kandidate om hulle lesse aan 

te hoor en hulle bevoegdhede te bepaal. 

Dwarsdeur die studietydperk word daar 'n kumulatiewe 

verslagkaart vir elke student bygehou. Studente moet 

'n waarnemingsaantekeningboek en In onderwysersaanteken-

ingboek vir proefonderwys aanle en byhou. 

Terwyl studente aan 'n skool proefonderwys verrig, 
/word •••• 



- 241+ -

word Van hulle verwag om die verantwoordelikheid te aan-

vaar en streng volgens die erkende kode vir professionele 

gedrag op te tree. Die student is die mondstuk van die 

goeie naaID van sy kollege en dit is sy plig om die beste 

verhoudings tussen die kollege en die skool te bewerkstel-

lig. 

Die reeling vir proefonderwys in die Departemente van 

Opvoedkunde van die universiteite in Engeland en Wallis 

word weer op die volgende manier gereel. Studento word vir 

'n hele kwartaal aan een middeIba~e akademiese skool vir 

proetonderwys geplaas. Die eerate vier dae van die Week 

word in die skool deurgebr1ng. Vrydae korn aI die studente 

by die universitelt bymekaar om besprekings oor die proef-

onderwys te hou. 

Van students word verwag dat hulle die lesse wat aan

gebied word volled1g uitskryf en aan dosente voorle voor

dab proeflesse aangebied word. Die dosente gee voorlig

ting, los probleme op en ken punte vir die werk van stu

dente toe. 

( i1 ) SKoT LAND • 

In Skotland word van laerskoolonderwysers verwag dat 

hulle gedurende die tweede jaar 20 dae en in die finale 

jaar 20 dae proefonderwys gee. Hulls word aan verskil

lende skole geplaas en die eise wat aan hulle gestel 

word, is dieselfde as wat in Engeland dle geval ls. 

Middelbare onderwysers verrig hulle proefonderwys 

in periodes van drie weke in verskillende skole wat 

binne die universiteitsgebied gelee is. Sommige studente 

word !in skole :tn dtLe omgewoing geplaas~ Ander studflnte ver

rlg hulle proefonderwys weer gedurende Dinsdae en Donderdae 

dwarsdeur die hele kursus in nabygelee skole. 

(ill) GEVOLGTREKKING: 

In al die inrigtings wat besoek is, word proefonder

wys as 'n belangrike onderdeel van die vormlng van die 
/ student •••• 

- 241+ -
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by die universitelt bymekaar om besprekings oor die proef-

onderwys te hou. 

Van students word verwag dat hulle die lesse wat aan

gebied word volled1g uitskryf en aan dosente voorle voor

dab proeflesse aangebied word. Die dosente gee voorlig

ting, los probleme op en ken punte vir die werk van stu

dente toe. 

( i1 ) SKoT LAND • 

In Skotland word van laerskoolonderwysers verwag dat 

hulle gedurende die tweede jaar 20 dae en in die finale 

jaar 20 dae proefonderwys gee. Hulls word aan verskil

lende skole geplaas en die eise wat aan hulle gestel 

word, is dieselfde as wat in Engeland dle geval ls. 

Middelbare onderwysers verrig hulle proefonderwys 

in periodes van drie weke in verskillende skole wat 

binne die universiteitsgebied gelee is. Sommige studente 

word !in skole :tn dtLe omgewoing geplaas~ Ander studflnte ver

rlg hulle proefonderwys weer gedurende Dinsdae en Donderdae 
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(ill) GEVOLGTREKKING: 

In al die inrigtings wat besoek is, word proefonder

wys as 'n belangrike onderdeel van die vormlng van die 
/ student •••• 



student beskou. Die proefonderwys word in die geval van 

laerskole gewoonlik aan die einde van die eerste en laaste 

kwartale van die skooljaar gereel. 

In die middelbare skole word gewoonlik In hele kwartaal 

onafgebroke proefonderwys gegee. 

In Skotland word van laerskoolonderwysers verwag om 

20, dae gedurende die tweede en 20 dae gedurende die finale 

jaar proefonderwys te doen. IvJ:iddelbare skoolonderwysers 

doen hulle proef in periodes van drie weke. 

Studente wat proefonderwys gee, moet hulle onder die 

sorg en toesig van die skoolhoof plaas en horn in alles ge

hoorsaam. Lektore beBoek die studente om kritieklesse aan 

be hoor, punte daarvoor toe te ken, besp~ekings te hou en 

leiding te gee. 

(g) EKSAMINERING EN ~EOORDELING VAXDIE WERK VAN STUDENTE: 

(1) ENGELAND EN WALLIS. 

By die verskillende opleidingsinrigtings en 

universiteite w~ar die ondersoeklngestel is, is ver

skillende metodes van eksaminerln;g en beoordeling van 
, 

) 
« 

die werk van a tudente in,werking gevind. 

Daar word interne toetae en eksamens afgele en 

kumulatiewe kaarte word v~ die studente ingevul. Die 

neiging by die meeste van die opleidifigainrigtings is 

• 
om dwarsdeur die d~ar die interne werk sowel as die 

proefonderwys van s tudente te beoordeel en vir hulle 

krediete toe to kC\I):t \ t D,:i.,9," i~s'pekteurs van onderwys 
i . , 

beoordeel die finale, pr.oe.fperiode Van die student en 

sy b avoegdheid as ,ondertfyser word finaal delir die in-
. , , 

spekteur"bepaal. _ 

tie utii~e~giteite heem hog skrifteiike eksamens 

in die volgende vakke af: 

Doelstellings en Organisasie van die Opvoeding; 

Kinderontwikkeling; 
Sosiologie en Onderwysgeskiedenis; 
Onderwysmetodes. 

IDie • ••••• 
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hoorsaam. Lektore beBoek die studente om kritieklesse aan 

be hoor, punte daarvoor toe te ken, besp~ekings te hou en 

leiding te gee. 

(g) EKSAMINERING EN ~EOORDELING VAXDIE WERK VAN STUDENTE: 

(1) ENGELAND EN WALLIS. 

By die verskillende opleidingsinrigtings en 

universiteite w~ar die ondersoeklngestel is, is ver

skillende metodes van eksaminerln;g en beoordeling van 
, 

) 
« 

die werk van a tudente in,werking gevind. 

Daar word interne toetae en eksamens afgele en 

kumulatiewe kaarte word v~ die studente ingevul. Die 

neiging by die meeste van die opleidifigainrigtings is 

• 
om dwarsdeur die d~ar die interne werk sowel as die 

proefonderwys van s tudente te beoordeel en vir hulle 

krediete toe to kC\I):t \ t D,:i.,9," i~s'pekteurs van onderwys 
i . , 

beoordeel die finale, pr.oe.fperiode Van die student en 

sy b avoegdheid as ,ondertfyser word finaal delir die in-
. , , 

spekteur"bepaal. _ 

tie utii~e~giteite heem hog skrifteiike eksamens 

in die volgende vakke af: 

Doelstellings en Organisasie van die Opvoeding; 

Kinderontwikkeling; 
Sosiologie en Onderwysgeskiedenis; 
Onderwysmetodes. 

IDie • ••••• 



Die Universiteit van Bristol l het van hierdie stel-

sel weggebreek en daar bestaan geen skrirtelike eksamens 

nie. Die werk van die studente word dwarsdeur die jaar 

beoordeel en daarvolgens vind bevordering en sertifise

ring plaas. 

(ii) SKOTLAND: 

" In SkotJ..aM"i$'00k )we:gge,d~,enmet' ,eksterne eksamens. 

Die per,so:~1eel ~a]:i "elke kol'lege stal hulls G:1.e vrae3t011~ 
op ~n SL~l~ die~~twoorde't~n' d"le kandidate"~~. Die be-

~ " 

sllssIngs in ,{e,rband me:t sla.ng or druip word d8lll' 'r.. 

R8.ad van Asses~ore, w'at uit sen'iOJ,''I p~~so~eeilede '~aamge-
· ~ J. .. r 

stel is .. gemaak. 
') , / . .,.- . r. j .• ' ) 

" ,'. L ," . I 

In Engeland is In stelsel 'waarv~lg~ns'stucie:1.t'3 in 
, , 

f "~ t . r ( " ..... .J. \ ! .~" ' 

kiein' groepies :tngede'el en oo:r' elke 'groepie In tutor' 
: ~; :: ; ~ ; _ ~ ! . , . 'i ' .= 

aangestel is, in werking gevlnd. Hle:rdle groeple V9~g8-
, 

, I , 

der heeldik:WelS; 'hell bespr~kings 001" die werk,'pa.k pro-

bi~m8 aan ~n doan projekwerk'. op'hi~rd1e manier word die 
:.-' , 

iekt~re in'die' geleenthe1d gestel Lom elke student afson-
.1 (~t. :' , _ I • ~... ......, J' 

derlik goed te leer ken en ay bevoegdhede Vas te stel. 
( ( ".!! .. , ..:' \. ,_ J .l..... • 

Eksterne of interne eksamens in die kolleges word nie 
I 1.~, \. - ~ '. . -' l " ..I I • 

me er noodsaaklik of van groot belang geag om die bevoegd-
\,. •• ,1,. .J I • '/ r '-'1 

heid van Inkandidaat vaS te stel n1e.Trouens, deur ek-
-, ':1 " I I .,.. -I' . 

sa.niin~r1ng- kan alieen die t~o~etiese kennis van In stu-
." ~ 

d~ni get~ets ~ord~ 
, ' 

Belangriker eienskappe Soos persoon-
I • 

" I 

iikheid, in'isiatief ~ Wilsk:rag, volhardingsgees en leier-
" '".. : 

J '. ,! 

eienskappe kan nie op d~~ manier bepaal word nie. , ,'. 

(111) 
, 

GEVOLGTREKKING: 
..I. _.' _. '. ' ~ -' ' • • 

By die ver$k1l1ende opleidingsrigtings en universi-

teite wat besoek is, is verskillende metodes van eksami-
~ ." . 

nering en beoordeling van 'die werk van studente in wer-

king gevind. 

Die neiging bestaan by die meeste van die lnrigtings 

om eksterne skriftelike eksamens af te skate Daar be-

staan by die meeste universitelte nog skrlftelike eksam~. 

IDie •••••••• 
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" ,'. L ," . I 
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:.-' , 
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derlik goed te leer ken en ay bevoegdhede Vas te stel. 
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Eksterne of interne eksamens in die kolleges word nie 
I 1.~, \. - ~ '. . -' l " ..I I • 

me er noodsaaklik of van groot belang geag om die bevoegd-
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sa.niin~r1ng- kan alieen die t~o~etiese kennis van In stu-
." ~ 

d~ni get~ets ~ord~ 
, ' 

Belangriker eienskappe Soos persoon-
I • 

" I 

iikheid, in'isiatief ~ Wilsk:rag, volhardingsgees en leier-
" '".. : 

J '. ,! 

eienskappe kan nie op d~~ manier bepaal word nie. , ,'. 

(111) 
, 

GEVOLGTREKKING: 
..I. _.' _. '. ' ~ -' ' • • 

By die ver$k1l1ende opleidingsrigtings en universi-

teite wat besoek is, is verskillende metodes van eksami-
~ ." . 

nering en beoordeling van 'die werk van studente in wer-

king gevind. 

Die neiging bestaan by die meeste van die lnrigtings 

om eksterne skriftelike eksamens af te skate Daar be-

staan by die meeste universitelte nog skrlftelike eksam~. 

IDie •••••••• 



Die Universiteit van Bristol het reeds afgesien van 

hierdie vorm van eksamen en beoordeel dwarsdeur die 

jaar die mondelinge en skriftelike wer'k van kandidate 

en.ken punte daarvcor toe. 

By die meeste opleidingskolleges vind ook nie 

geskrewe eksamens plaas nie. Kumulatiewe kaarte word 

vir studente bygehou waarop die punte vir die werk wat 

dwarsdeur dIe jaar beoordeel word, aangedui word. 

In Skotland word interne skriftelike eksamens nog 

aangetref, maar eksterne eksamens is besig om te ver-

dwyn. 

3. SLOT: 

In Engeland het onderwysersopleiding gedurende al die 

jare nie baie aandag geniet nie. Ontwikkeling en vooruit

gang het langsaam geskied. Die aanbevelings wat deur die 

McNairverslag in werking gestel is, dui In nuwe periode in 

onderwysersopleiding aan. Die owerheid het besef dat, as 

daar voldoende gekwalifiseerde onderwysers opgelei word, die 

onderwys en opvoeding van die jeug met vertroue aangepak 

kan word. 

Die reorganisasie van die onderwysersopleiding op In 

gebiedsbasis en die instelling van Institute van Opvoeding 

e,a.n die verskillende universiteite het nouer samewerking 

met die universiteite tot stand gebring. Die aansoeke om 

toelating tot die verskillende kursusse aan die verskillende 

opleidingsinrigtings het gedurende die laaste jare so toe

geneem dat daar In strenger keuring as voorheen plaasvind. 

Vandat die universiteite die verantwoordelikheid van oplei-

ding oorgeneem het, word die tekort aan onderwysers die hoof 

gebied deur r n genoegsame toetreding van s tudente tot die ver

skillende opleidingsinrigtings. 

Die fasiliteite vir onderwysersopleiding wat deur die 

Institute gebied word, is baie doeltreffender as wat die 

geval met die ou opleidingskolleges was. Die studentef 

/beweeg .••• 

Die Universiteit van Bristol het reeds afgesien van 

hierdie vorm van eksamen en beoordeel dwarsdeur die 

jaar die mondelinge en skriftelike wer'k van kandidate 

en.ken punte daarvcor toe. 

By die meeste opleidingskolleges vind ook nie 

geskrewe eksamens plaas nie. Kumulatiewe kaarte word 

vir studente bygehou waarop die punte vir die werk wat 

dwarsdeur dIe jaar beoordeel word, aangedui word. 

In Skotland word interne skriftelike eksamens nog 

aangetref, maar eksterne eksamens is besig om te ver-

dwyn. 

3. SLOT: 

In Engeland het onderwysersopleiding gedurende al die 

jare nie baie aandag geniet nie. Ontwikkeling en vooruit

gang het langsaam geskied. Die aanbevelings wat deur die 

McNairverslag in werking gestel is, dui In nuwe periode in 

onderwysersopleiding aan. Die owerheid het besef dat, as 

daar voldoende gekwalifiseerde onderwysers opgelei word, die 

onderwys en opvoeding van die jeug met vertroue aangepak 

kan word. 

Die reorganisasie van die onderwysersopleiding op In 

gebiedsbasis en die instelling van Institute van Opvoeding 

e,a.n die verskillende universiteite het nouer samewerking 

met die universiteite tot stand gebring. Die aansoeke om 

toelating tot die verskillende kursusse aan die verskillende 

opleidingsinrigtings het gedurende die laaste jare so toe

geneem dat daar In strenger keuring as voorheen plaasvind. 
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geval met die ou opleidingskolleges was. Die studentef 

/beweeg .••• 



beweeg in 'n akademiese atmosfeer, wissel gedagtes met stu-

dente wat ander rigtings volg en daar is genoeg geleentheid 

om die kennis en ondervinding te verbreed. Die eng, afge-

sonderde professionele atmosfeer wat in die kolleges heers, 

het 'n remmende invloed op die ontwikkeling van die studente 

omdat hulle gedurigdeur'net met dieselfde groepie omgang het. 

'n Baie groot perse~tasie onderwysers word in die oplei-

dingsinrigtings oor 'n periode van twee jaar opgelei. Hulle 

is 18 jaar bJ toelating en op 'n ouderdom van 20 jaar is 

hulle in die skole as ten volle gekwalifiseerde onderwysers 

besig om die jeug te onderrig. Op hulle skouers rus die 

taak cm die fondament vir toekomstige vordering te le. Met 

so 'n kortstondige opleiding wat uit die aard van die saak 

die toekomstige onderwyser met 'n minimum toerusting kan voor-

sien, die ger)rek aan onder7inding, gemis la:.'3.n rypheid in jarA 

moet die jong onderwyser Il'let jong kindertjies in hulle begin-

jare werk en die grondslag vir die toekoms le. 'n Langer 

opleidingskursus met meer verdieping van die inhoud, sal 8tu-

dente beter vir hulle lewenstaak voorberei. 

Die Skotse opleidingstelsel het hierdie probleem uitge-

skakel. Van alle mans word verwag om 'n vierjarige kUl'SUS 

te volg sodat hulle goed vir hulle werk toegerus is. Die on-

derwyser beklee dan reeds by sy diensaanvaarding 'n sekere 

status Van opleiding en kom op 'n ryper' ouderdom met die 

jeug in aaD~aking. Kanse vir promosie hang nou af van die 

mate van sukses wat die onderwyser met sy klasonderrig be

haal en sy kanse wo:>d nJ.'3 deur 'n gebrekkige opleiding of ge-

mis aan beter kwalifikasies benadoel nie. 

Die opleiding van onderwysers vir sp esiale vakke ver-

dien baie aandag en die tipe onderwyser wat vir die skolo se-

lewer word, is sover as vasgestel kon word, vir hulle taak 

opgewasse. Die Engelse volk is 'n volk wat baie aanclag Gn, 

tyd aan ontspanning, sport en spele gee. In 'n klein land

jie wat so dig bevolk en 80veel industriele gebied bevat , is 
/ di t ..•••• 
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te volg sodat hulle goed vir hulle werk toegerus is. Die on-

derwyser beklee dan reeds by sy diensaanvaarding 'n sekere 

status Van opleiding en kom op 'n ryper' ouderdom met die 

jeug in aaD~aking. Kanse vir promosie hang nou af van die 

mate van sukses wat die onderwyser met sy klasonderrig be

haal en sy kanse wo:>d nJ.'3 deur 'n gebrekkige opleiding of ge-

mis aan beter kwalifikasies benadoel nie. 

Die opleiding van onderwysers vir sp esiale vakke ver-

dien baie aandag en die tipe onderwyser wat vir die skolo se-

lewer word, is sover as vasgestel kon word, vir hulle taak 

opgewasse. Die Engelse volk is 'n volk wat baie aanclag Gn, 

tyd aan ontspanning, sport en spele gee. In 'n klein land

jie wat so dig bevolk en 80veel industriele gebied bevat , is 
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dit van die allergrootste belang om die gesondheid van die 

yolk te beskerm. In die verskillende skole word dit baie 

duidelik opgemerk hoeveel aandag, sorg en tyd aan spele en 

ontspanning gewy word. Om leiding op hlerdie gebied te gee, 

word aan die onderwysers vir liggaamlike opvoeding en spele 

'n reusetaak opgedra. 

Omdat die samelewing in Engeland afhanklik is van blanke 

arbeid, is dit ook opvallend dat soveel tyd en aandag aan die 

deeglike opleiding van huishoudkundiges, handwerkkundiges, 

dieetkundiges, vak- en ambagsmanne asook persone wat met die 

handel en nywerhede te doen het, gegee word. Die opleiding 

van onderwysers om hierdie tegniese vakke te onderrig, is tn 

nuwe rigting wat in 1947 in die lewe geroep is. Dit voldoen 

aan tn langgevoelde behoefte en hierdie aspek van onderwysers

opleiding sal nog baie groter afroetings in die toekoms aanneem. 

Die ontwikkeling op die gebied van onderwysersopleiding 

het met so 'n snelle tempo voortgegaan dat daar nie tred ge-

hou kon word met personeelvoorsiening aan die vers~illende 

opleidingsinrigtings nie. Daar is aan verskillende inrig-

tings waar ondersoek ingestel is, opgemerk dat die personeel

lede in baie gevalle nie vir hulle taak opgewasse is nie. 

Hulle is baie jare aan die inrigtings verbonde en het lank 

reeds in In groef geraak en nie tred gehou met moderne metodes 

en rigtings van opleiding nie. 

Die Bngelse opleidingstelsel het gedurende die afgelope 

paar jaar vinnig vordering gemaak, maar die hole stelsel 

verkeer in 'n mate nog in 'n eksperimentele stadium. Sekere 

aspekte is reeds duidelik omlyn soos die toelatingsvereistes, 

keuring, studiekursusse, die metode van proefonderwys en die 

sertifisering. Die eksaminering en beoordeling van studente, 

die tydsduur van die kursusse en personeelvoorsiening aan die 

opleidingskolleges is aspekte wat nog in die weegskaal ver-

keer. 

Die Skotse opleidingstelsel is dUldelik en heg omskryf. 
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Die eise vir opleiding is deur regulasies voorgeskryf en 

daar bestaan slegs drie sertifikate waarvoor studente werk. 

Die kursusinhoud, akademies sowel as professioneel, is 

volledig voorgeskryf. Die opleidingsinrigtings is bepe~k 

en die oplei~lng deeglik en doelgerig ingerig. 
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