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SUGGESTIES.

INLEIDING.l)

In die jaar 1900, terwyl die driejarige oorlog nog in

volle gang was, is deur die'Engelse militere owerhede 'n
onderv~sstelsel

in die Transvaal ingevoer, gebaseer op

die Kaapse en Engelse stelsels.

Aanvanklik is net op laer

onderwys gekonaentreer en kampskole opgerig, maar spoedig
is daar oak hoerskole geopen en voorsiening gemaak vir die
oplaiding van onderwysers.

Teen 1903 is daar ook pogings

aangewand om nature lle -onderwys op vas te voe t te plaas.
Die begin was klein maar die stelsel het, wat getalla
~

be tref, apoedig gegroei in al sy. vertald.:ings en onder die
leiding van bekwame en versiende hoofde soos Sargant,
Adamson e.a. ook snel verbeter t.o.v. sy kwaliteit, sodat
hy spoedig in baie opsigte nie by die stelsels in ander
lande ten agter gestaan het nie.

Die onderwysdepartement

he t vee l te danke gehad a an die opoff'erende ywer van ay
pligsgetroue inspekteurs, wat, hoewel hulle onder die
heersende toestande aanvanklik aan verouderde inspeksiemetodes bly vaskleef het, hulle afgesloof het in die diens

van die departement en di t onder ui ters angilllstige omstandighede.2)
Toe die ou garde van inspekteurs eindelik in die
twintigerjare geheel van die toneel verdwy.n hat, is daar
met loedwese van hulle afskeid geneern in die opanbaar
sowel as in die jaarverslae van die departoment 1 maar tog
was die tyd toe ryp, rniskien juia as gevolg van hulle
verdwyn~g,

om nuwe inspeksiemetodes toe te pas, en nuwe

insigte te huld1g i.v.m. die eksaminering van veral die
laerskole.
'1)

2)

Aangesien hierdie hoofatuk in hoofsaak 1n samevatting
van die voriges is waarin elke fait en bewering van
belang gedokumenteer is, word die dokumentering hiar
tot 'n minimum beperk om onnodige herhaling te vermy.
Debates o:r the- Third Se-ssion of the Leg1sl. Cau.rioilof Transvual, 1904, bl. 118.

Die onderwysers het aanvankl1k bestaan .uit onopgeleide seuns on dogters van die land, oud-onderwysers uit
\

die republikeinse tydperk en ingevoerde onderwysers uit
die B::.."'i tse Ryk wa t die taal nie kon be sig nie en sommige
van wJe hulle moeilik by die Boere kon aanpas.

Geleidelik

het die toestand verbeter totdat tans minder as 1 persent
v~~

alle blanke onderwysers ongesertifiseerd is.
Gedurende die afgelope veertig jaar hat die wese van

die skoolwerl-::

1

n gewe ldige verandering ondergaen.

In die

begin was die skoolwerk in die Transvaal, sooa in alle
under lands, tradisioneel en formael.

Met verloop van tyd

.

het die nuv.re rigtlngs in die opvoedkunde, gebaseer op nuwe
sielkundige 1 biologiese, sosiologiese, ekonomieae, en
I

veral filosofiese insigte, wat veral in Amerika en Du1taland opgang gemaak het onder manna soos Dewey en Kerschensteiner, en deur baie van bulle navolgers uitgewerk is,
ook in die Transvaal hulle invloed laat geld, sodat die
moderns opvoedku:ndige rigtings in minder of :in meerder
'

r.1ate in die groat meerderheid van die Transvaalse skolo
die werk 'n ander karakter gegee hat.

D1e invloed hiervan

op die eksamen- en inspeksiestelsels en op die inspekteur·s
en onderwysers se persoonlike insigte is in die loop van

die verhandeling aangetoon en sal verder blyk in hierdie
hoof'stuk.
Na:b"clrelle-onderwys wat, net soos die onderwys vir

blankes, klein begin het, het ook na verhouding snel uitgebrei1 hoewel dit nooit tot vry staatsonderwys gekom het
nie, maar tot op die
'iVJ"S

gsbly het.

huidig~

n'Jg staa.tsonderateunde onder-

Vanaf 1903 tot 1906 en weer vanaf 1920 tot

vandag was daar spesiale inspekteurs vir naturelleskole.
Tussen 1906 en 1920 moes die

dj_st:~t_k:~"'n"p~kteur

ook die

I

naturollesh·olc.

:v:'-lP.:~~ig,

wat as gevolg van die om.vangryk-
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'n Blik na die statistieke
is voldoende om die g~oei
,---..\
in omvang te beset.
nie.

D1 1900 was daar feit11k geen skole

In 1902 is aan 27,940 1eerlinge

1n 1940 aan 154;000.

~~ verska~

en

Iri 1917 was daar 10 ho«rskole ep in

1940 was daar 46 wat aan 17,920 laerlinge onderwys gebied
het.

Die onderwys het egter nie net in kwantiteit ver-

beter nie, maar ook.in kwaliteit.

Bode sel)

11 It is clear that something of tremendous significance
has been taking place in this country, and to a greater
or less extent all over the world"

gedurende die afgelope dertig of veertig jaar, en dr.
Co~tzee beweer en bewys 2 ) dat die onderwys in S.A. sowel
in omvang as in gehalte tans tenminste gelyk is aan die

in die voorste Westerse lande, an wat die middelbare
onderwys betret in baie opsigte daardie lande voor is.
As 1n aanmerking geneem word dat die huidige Transvaalse
stelsel slegs veertig jaar gelede op die nulpunt begin
het, was die vordering voorwaar indrukwekkend.
Die oorsake vir hierdie geweldige vooruitgang word
deur Coetzee genoem3 ) : die verbete~ing in die opleiding
van onderwysers, die onderwys van die opvoe.dkunde as
wetenskap aan die universiteite, die verligta opvattings
van die maghebbers op die gebied van, die onderwys sooa die
van Adamson, Kuschke, Bekker e.a., die invloed van oorseeagevormde manna, die besoek van oorseese geleerd&s, die
stigting van die Nasianale Buro vir Opvoedkundige en Maatskaplike Navorsing, die

gss~1fte

van madame opvoedkundi·

ges, die invloed van praktiese onderwysmanne wat nuwe well
inslaan dog wio se getal in S.A. ongalukkig nog klein is.
Nuwe aktiwiteite is in die leerplanne ingevoer o.m
kunsgevoel en gesondheid te ontw1kkal en om die skoollewe
in te skakel by die lewe dasrbuite.

'n oorgangstydperk en daar word nog

Ons beleef egter nog
so~s

in die duister

getas en proefandervindelik te werk gegaan.
l)
2)
3)

Bode, Boyd H. :
Coetzee, J.C.:
Coetzee, J .c.:

Modern Educational Theories, bl. 226.
Die Mo~er.ne Opvoeding, bl. 52.
Ibid, bl. 46-52.

~

j_i)

Skole en Leerlinge.

We tte en Ordonn.e..:ssis:a.

---

Net toe die driejarige oorlog •n gunstige wending vir
die Britts geneem het, het die militere owerhede planne
begin beraam om

skol~

in die voormalige republieke te open.

Die belangrikheid van skole om die verengela1ngsproses te
vergemaklik on te verhaas is toe, net sooa later, baser.
Dat die beleid egter nie geslaag het nie, het gou du1del1k
geword met die oprigting van die C.N.O.-skole, die oorwiru1ing van die party van die Boere in

190~,

taalgelykheid

in 1910, die snelle opkoms en groei van A1'"r1ka.ans en
Arrikaansmediurdskole.
E.B. Sargant is in 1900 hierheen ontbied deur lord

Hy hat

Milner om die oprigting van akole te beha.rtig.

begin om skole op te rig in die konsentrasiekampe.

Die

skole is in tente gehuisves, die voertaal was Engels en
oJ.e leerplan di.e van Kaapland.
oorl~g

Na die beMincliging van die

is die skole, saam met die

gerepatri~erde

sinne, na al die dele van die land verplaas,

Boerege-

Die organi-

serende inspekteurs wat aan.gestel is om die kampslrole ta
organiseer, het hulle werk daarna toegespits op die oprigting, instruLdhouding en inspeksie van die skole dwarsdeur
die Transvaal.
In 1903 is Ord:·
eer~~:e

-·-·.:~c,

no. 7 uitgereik.

Dit was die

paging om onderwyssaka te sistemat1seer 1 en hat op

sowel goewermentskole as privaat akole betrekking gahad.
Daar was na.amlilr: 'n aan tal skole, deur die Boere self
opgerig, wat geweier het om hulle onder die departement
te stel.

Hierdie skole is gedurende 1903 in •n atelsel

saa.mg.es~1.ocr,

bekend as die C .N .0. 1 en het aeaodanig bly

voortbestaan - 'n selfstandige stelsel volgena die aard
en die opvattings van die Boere - totdat dit in 1907
vrywillig by die ataatstelsel ingely£ is nadat die Boere-
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party die oorwinning in die a1gemene verkiesing behaal het
en. die Boeregeneraa1s aan bawind van sake gekom het.
Die ord. van 1903 het yoorsiening gemaak vir vry laer
onderwys 'in goewermentsko1e waar daar minstens 30 kinders
tussen die ouderdomne van 6 on 14 jaar was.
Die tweede groot poging om anderwys op vaste voet te
bring., was Wet no. 25 ven 1907 1 die Smutswet.

So deoglik

is hierdie wet opgeste1 dat dit tans nog die basis van die
onderwysstelsel in die Transvaal vorm hoewel dit in kleiner
beso~derhede

met verloop van tyd geamendeer is om by die

veranderende

toest~de

aan te pas.

Ook t.o.v. die voertaal

het daar belangrike veranderings gekom waarop in
paragraat gewys sal word onder die twee tale.

n later

1

I.v.m. die

taalkwessie was daar baie beswaar van die kant van die
A~rikaners;

By die

vir die orige is dte wet verwelkom.
totstandkoming~van

die Unie in 1910 is die

ge.lykhej_d van die twee tale, Hollands en Engels, el'kan.
In die 'I'ransvaalse Provinsiale Raad moes toe wetgewing

ingedien word om hierby aan te pas.

In hierdie opsig i.s

die Smutswat in 1911 gewysig deur die Rissik-ordonnans'ie 1
soos Ord. no. 5 van 1911 genoem is.

Daar die ouers die

medium kon kies, het talle skole dadelik Hollands ae
medium ingevoar.

Dit was die begin vro1 'n groot ommekeer,

sacs later aengetoon sal word.
In 1934 is die Onderwyswet (Taal) Wysigingsordonnansie

deur die

Provinsiale Raad awngeneem waarin neergele is

dat die·keuse van die voertaa1.nie by die ouars moea berus
nie, maar dat dit die huistaal moes wees, d.w.s. die taal
wat die leerling die beste verstaan het.
hoof bealis,

o~,

Hieroor moes die

as daar twyrel bestaan het, die 1nspekteur.

Ji:hL~.E:J.r..Elanne.

In die kampskole moes die leerplanne van die KaapKolonie gevolg word.

In 1903 is da.ar leerplanne uitgere:l.k

en die vakke van onderrig neergele.

Die Boare is 1n sover

tegemoetgekom dat Hollands as vak op versoek van die ouers
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vir drie uur per week onderwys kan word.

Godsdiensanderrig

moes in alle laerskole gegee word vir twee uur per week
deur m1ddel van Hollands waar y-erlang.

Fei tlik al die

inspekteurs het in 1904 en 1906 in hulle verslae gekla dat
die leerplan te oorlaai was en dat dit veral moeilikheid
gelewer het in die groat aantal eenmanskole, waar

e~n

ondel"\vyser, en di t dikwels 'n onervare en ongekwalifiaeerda
onde~r,raer,

so.ms sovael as nege'klaase moes behartig.

volgende vakke moea onderrig word:

Die

godsdiens, die twee

tale, rekene, aardrykskunde, geskiedenis, skrif, sang.
Hierdie Kode van Fabian Ware het in gebruik gebly
totdat J.E. Adamson 1n 1909, na raadpleging met anderwysers, nuwe regulasies uitgevaardig het,

Adamson, sel.f

•n filosoof, bet vana£ die vroe& jare van die eeu.steeds
blyke gegee dat hy
gehuldig het.
weer geblyk.

d~e

modernste filosofiese sienswyses

Dit hat ook in sy nuwe leerplanne van 1909
Benewena die tradisionele skoolwerk moes

die leerlinge in aanraking gebring word met hulle natuurlike omgewing, op die plutteland deur natuurstudie en
tuinbou en op die dol"'pe deur die beginsels van die natuurkunde te leer; hulle moes 'n mate van kennis opdoen van
die vrereld en sy manse; hulle moes onderrig word in eenvoudige gesondheidsleer en liggaamlike ontwikkeling; hulle
moes handewerk, tekene en naaldwerk doen.

Die aanpassing

van die kind by sy drtevoudige omgewu1g - die natuur, die
beskawing, die sedelikheid - het dan ook die
gemaak van sy groot werk

11

hoo~tema

uit-

The Individual and the Environ-

ment" wat in 1921 versk'J'!l hat.
)

Adrumson hat die demokratieee

b~ginsel

gehuldig van

raadpleging met die georganiseerde professie.

In 1911 het

hy 'n kommissie, bestaande uit verteenwoordigers van die

v.v.o.o. en die T.T.A., versoelc om aanbevelings te doen
i.v.m. die vereenvoudiging van die leerplan omdat die
onderwysers dit as te oorlaai beskou het.

Die stof moes

halsoorkop behandel word en· dit het gelei tot

oorhaaw~ge
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aseimila:!lie wat later ondoeltreftend geblyk het as die
leersto£ gebruik ot geroproduseer moos word.

Hier dien

on thou te 'word de.t elke leerling in elke vak gegksamineer

is, of deur die inapekteur by ay besoek of do~ rniddel

van tn eksterne eksamen, en dat reproduks1e dus hoogsnoodsaaklik was.
Die ui tkoms was 'n vereeuvoudigde leerplan.

Woord-

en sinsontleding, die abstrakte studie van sinsbou, moea
verdwyn; spreekoefeninge is beklemtoon; die geskiedenisen ander leerplanne is verminder.

Hierdie leerplan het

egter geen anderskeid tussen plaas- en dorpskole gemaak
nie, en het, wa.t die plaasskole betref, in Werking gebly
tot 1913 toe die Onderwysraad, met Adamson as ·voorsitter,
na deeglike ondersoek tot die besluit geraak het dat die
anderwys op die

platt~land

meer by die omgewing aangepas

moes word·en dat die leerplanne vir buitesko;Le vereonvoudig moas word.

Veral natuurstudia an handearbeid moes by

die plattelandse lewe inskakel.

Adamson het selfs op

hierdie vroe8 stadium al die oprigting
plait.

v~

skoolplase be-

Die nuwe leerplan hat die volgende vakke vir

buitoskole verpligtend gemaak:
as algemene geskiedenis en

die twee tale, S.A. sowel

burgeppl1g~~,aardrykskunde,

natuuratudie, rekene en bybelonderrig.

Togelyk met die

nuwe,leerplan is ook die groepstelsel op die platteland
1ngevoer.
Die nuwe laerplan het, volgens die inspeksieverslae,
spoedig goeie vrugte afgewerp, maar skooltuine het lank
daarna nog 'n

seld~aamheid

In 1917 is

gebly.

'n ·srumevattende leerplan vir laer en

middelbare skole gepubliseer met die opskrif

11

Leergangen

voor de Voornarunste Vakken anderwezen op de Gewone Lagere
School en voor de Voornaamate Middelba.re Leervakken,
alameda de Biezondere Middelbare Leergangen voor Ha.ndelsva.kke~

en Huishoudkunde."

.

Die leerplan vir bui te skole het

onveranderd gebly en die vir laer dorpskole hat ook slags
gertngc wysiging andergaan.
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In 1923 is nRegulasies vir· Laerskole vir Blanke !Cin-

ders ( dorpskole) 11 ui tgegee waarin die laerplanne vir die
intermediere skole, opgerig in 1922, ook opgeneem is.
Hierdie leerplanne het van krag gebly tot die einde van
1926 .. Vanat die begin van 1927 is geleidelik hersiene
leerpl~e

uitgegee vir

godsdiensonde~vys,

naaldwerk,

gesk1edenis, gesandheidsleer, praatonderwys in die tweede
taai. 1 ) Die nuwe leerplanne is in 1929 sa~agevat in die
uRegulasies betreffende Laerskole vir Blanke kinders met
wenke in sake Leergange . 11
In 1940 is nuwe voorlopige "leerp1anne vir alle vakke

deur deskundige kommissies opgestel.

Na 'n proe!'tydperk

van ongeveer twoe jaar is hulle in 1942 in meer vaste vor.m
ingevoer.

Die vernaamste uitbreiding was op die .sebied

van kunsvlyt, sang en liggaamsoe!'eninge waarvoor deeglika
volledige leerplanne opgestel is.
Die invoering van vakke wat met kuns te doen het, is
'n direkte gevolg

v~

die invloed wat van die N.O.B.-

konferensie van 1934 uitgegaan het, en veral van die voorlesings deur Arthur Lismer wat in 1936 op uitnodiging
nogeens S,A. besoek en voorlesings gehou hat.
Vir die or1ge is die 1eerplanne nader aan die 1ewe
gebrlng.

Sulke gedrogte soos tanks met drie krane, of

een man wat In huis atbreek
kom nie meer voor nie.

te~vyl

'n ander ham nog bou,

Dinge word ge1eer soos hulle in

die 1ewe voorkom, en nie ieta anders met die hoop op ocrdrag v_en oet'ening nie

(111) Leerplig.
Ord. no. 7 van 1903 het voorsiening gemaak vir vry
1aer onderwys waar daar. op 'n plek 30 1eer1inga tussen
die

ouderd~ne

van 6 en 14 jaar byeengobr1ng kan word.

Onder die na-oor1ogse toestande kon egter nag geen verpligte skoo1besoek toegepas word nie.

Wet no. 25 van 1907 ·

het 1eerp1ig tot by 14 jaar ot' die vo1too1ing van st. IV
in£evoer.

In 1912. is dit verhoog tot 15 jaar of die vo1-
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tooling van st. V.

Gedurende 1916

i~

dit nogeens verhoog

tot 16 jaar of st. VI, maar die keuse van die invoering is
agn elke skoolraad gelaat.

Steeds meer en meer het Skool-

rade dan ook daartoe oorgegaan om die verhoogde leerplig
in te voer,

Reeds in 1917 het Adamson van •n algemene verlange na
onderwys bokant die laerskool molding gemaak.
ideaal gestel

1

Hy hat as

n tienjarige skoolloopbaan vir alle kinders,

d.w.s. tot minstens st. VIII.

Hierdie ideaal is ears in

1930 op die wetboek geplaas too leorplig t;ot 16 jaar or
die voltooiing van st. VIII verhoog is.

Op aanvraag kon

skoolrade die leeftydsgrens verlaag tot 15 jaar maar nie
die skoalstanderd verminder nie.
toestande kan hierdie

~erhoging

ia dit 1n 1931 herroep.

Weens die swak

i'1nansi~lo

nie ingevoer word nie en

Met die verbetering van die toe-

stande is die bepalings in 1933 opnuut ingevoer.

Die

plattelandse streke hat egter moeilikheid opgelewer, want
as die wet uitgevoer moos word, sou aan alle laerl~ge
buite die

driemyl-g~ens

beurse toegeken moat word om hulle

in staat te stel om sentrale skole met st. VII- en VIIIklasse te besoek.

Goleidelik is

di~

moeilikheid oorko.m

deur •n uitgebreido sentralisasiebeleid en motorvervoer-

skema.

Teen 1940 was daar reeds 341 vorvoerskomas in

werking wat daagliks 14,074 leerlinge na en van skoal ver-

voer het teen

rn koste van £454 per dag.

Die verhoging
sulke

~asiliteito

v~~

soos

leerp11g en die verskaffing van
skoolko~huise

en motorvervoer is

1

n

· uitvloeie~l van die demokratiase boginsel van gelyke geleenthede vir almal.

Op hierdie wyse het die plattelandse

leerlinge dieself'de, or byna dieselfde, geleenthede as di.
dorps- en stadsleerlinge.

Die verhoogde loerplig en onder-

wyspeil stel ook die blankes in staat om die beskawing te
handhaa.f teenoor die groat

Illl,l.Ssas

ntc-blankes in dio land.
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(iv) Oorggng van die laer na die middelbare skoal.
Hierdie saak was in die verlede steeds tn onderwerp
van twis tussen laer- en

hoersko~londe~aysers.

Eersga-

noemde wou die leerlinge so lank moontlik behou terwyl
laasgenoemde hulle so gou moontlik wou ontvang.
gang hat steeds

gevarie~

Die

oor~

van die voltooiing van st. V

tot die voltooiing van st. VI.
Volgens die regulasies van 1903 is die toelatingsouderdom tot 'n

r,-~_,,t~elbare

slcool op minstens 9 jaar gestel

en minstens st. III moes voltooi wees.

Al dadelik moes

sulke j ong kinders dan met sekere middelbare skoolvakke
begin.

Die regulasies van 1909 het hierin 'n verandering

gebring toe Adamson bepaal het dat die middelbaro skoolkursus

vy~

jaar sou duur na die voltooiing van st. V in

die laerskool.

Dit was deurgaans Adamson se mening dat

dit die regte punt van oorgang was.

Daar was egter steeds

leerlinge wat in die plattelandse skole verder as st. V
wou leer maar nie in staat was om middelbare skole by te
woon nie.

Daar was oak diegene wat wel van plan was om 'n

middelbare skool by te woon maar dit nie kan bekostig om
reeds na. st. V daarheen te ge.an

n~e.

Dour praktiese moei-

likhede daartoe gedwing, is st. VI op die

la~rskool

behou.

Veral vanar 1916, toe st. VI. die eindpunt van volksanderwys geword het, moes die laerskole st. VI behou.

Die st.

VI-eksamen het dan daarna. oak di.e eindeksamen van die
laerskool sowel as die toela.tingseksumen tot die middelbare skool geword.
Vanaf 1914 is daar per regulasie,neergele dat die
oorg~ng

slags na st. VI sou piansvind.

stap herbakragtig.

In 1918 is hierdie

In l921 het 'n kommissie van inspek-·

teurs en ondervr]s1'3rs aanbeveel dat oorplas:tng na. st. V
gereMl moes word.

Adamson het dit as die regte stap beskou

dog kan nog nie sy weg oop sien om dit in te voer nie.
IIi 1923 het Adamson die saak weer te berdo gebr1ng .
in sy j aarverslag.

Volgens hom was h.,_oofde van hoerskole
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sonder uitsondering ten gunste van oorplasing na st.

v.

In Johannesburg, Pretoria en Potehefstroom is dit dan toe

reeds ook al gedoen en Adamson was ten gunste van uitbreiding van hierdie stap na die platteland, dog nog is
dit nie uitvoerbaar geag nie.

Die ho«rskooltoelatings-

eksamen (H.S.T.) wat reeds sedert 1923 in die stede hierbo
genoem afgeneem is, is vanaf 1926 na die platteland uitgebrei maar oorplasing na die_hogrskool kon nog na V of na
VI plaasvind vanuit die platteland.
leerlinge na st. V vunaf

~ie

Omdat byna· geen

platteland oorgeplaas is nio,

is die H.S.T. aldaar weer afgeskaf in 1933, asook tater 1n
Pretoria en Potehofstroom, sodat dit alleen in Johannesburg behou is.
Die Onderwyskommissie van 1937 het, nadat hy die
voor- en nadele opgeaom hat, dit as sy mening uitgespreek
dat ·dit die beleid van die provinsie moes wees o.m die
laerakoolkursus na st. V te beYindig.

Die departement

het hiermee saamgestem, hoewel praktiese mooilikhede dit
nog steeds onmoontlik gemaak het.

In 1940 het die depar-

tement dit as sy voorneme te kenna gegee om st. VI by alle
laerskole af te skaf, na gelang

pl~asruimte

by hoMr en

j~ior hoMrskole beskikbaar geword hat.

Die 1ndel1ng van skole is baie belangrik.

Die

.laerskool word algemeen beskou as die skoal waar die
fondament gale moet word vir enige verdere ontwikkeling;
d.w.s. daar moat die leerlinge leer lees, skryf, reken
en dergelike basiese vaardighede opdoen wat hulle in
staat sal stel om 1n verdere kursus in 'n meer gevorderde
skool in die een of ander rigting te volg.

Algemene ont-

wikkeling aoos awnpassing by die omtowing, on aposifioke
ontwikkeling soos deur middel van kunsvlyt, sang, ens.
hoof hier nie oorweeg te word nie 1 aangesien vir verdere
studie die Kern en nie die Kurse onontbeerlik is.

Die

vraag op watter stadium die leerlinge die basiese vaardighede bemeester het, .word op u1 teenlopende maniere
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beantwoord.

Prot. J.C. Coetzee het in 1939 dit as sy

mening uitgespreek dat hierdie stadium reeds na st. IV
bere'ik is. l)·

Di t mag in enkele gevalle wel die geval

wees, maar in die oorgrote meordorheid gevalle is lees-,
skryf-

e~

rekenvaardigheid nog uiters eenvoudig en beperk.

Verw·ysing na die eksamenverslao van sts. V en VI i.s voldoende am dit te bevcys.

Leerlinge kan na st. IV nog nie

veal voordeel ui t bv •. rn handelskursus trek nie.
moat hulle intussen gaan?

Viaarheen

Die regto oorgangstadium Sky.n

minstens aan die eindc van st. V te wees soos dit tans
algemeen in.die Transvaal aanvaar wordJ behalwe as die
laerskole hulle uitsluitlik sou bepaal by die 1nstrumentele
vakke, wanneer daar wel 'n betor vaardigheidspeil bereik
sal word na st. IV.

Vir so

1

n weg sal pro.f. Coetzee seker

die minste van almal te vinde wees.

'n Ander moontlike

oplossing sou waes om alle leerlinge na st. IV na 'n
junior ho&rskool oor te plaas waar hulle tot on met st.
VII moet bly en waar hulle aanvanklik boter onderrig word
in die instrumentele vakke.

Dit sou dan die skoolleweJ in

die groat darpa en stede altansJ in vier gelyke
verdeal:

tydp~rko

3 jaar in die juniarskoolJ 3 jaar 'in die laer-

skool, 3 jaar in die junior hoerskool en 3. jaar 1n die
ho6rskool.

'n

Moeili~1eid,

wat egter nie onoorkomelik

hoe£ te wees nie, sal ontstaan omdat die volkso.nderwys
tot by: st. VIII gaan en die junior hoerskole dan reeds by

st. VII afsluit.

Miskien kan die saak opgelos word deur

by die junior ho&rskool

1

n st. VIII-klas te hou slags

vir diegerte wat daarna die skool wil verlaat, terwyl daar
ook by die hoerskool 'n st. VIII-klas is
tot by st. X

wi~

v~r

diegene wat

gaan.

Om die oorgang tusaen die laer- en die middelbare
skool te vergemaklik, is in Amerikn junior ho&rskole in
1)

Tydskrif vir Middelbare OnderwysJ September 1939, bl.
27 e.v. en November 1939. bl. 6.
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die lewe geroep waarhaen alle leerlinge aers moet gaan am
hulle se l.f te nvind. 11

~lle

moon tlike .fasili tei te word daar

tot hulle beskikking gestel om die kouse van •n loopbaan te
vergemaklik, en daarna volg elkeon dan in dio ho&rskool
die rigting wat dour sy annlog on noigings geoponbaar is.
Die Transvaalse junior hoCirskole dion ongolukkig nie daa.rdie doel nie.
Die oorgang tussan middelbare skole en universiteite
kan op dieselfde wyse vergemaklik word deur die installing
van junior kolleges \'Vaarheen slegs a.spirant-universitei tstudonte gaan en die eindeksamen waarvan desverkiesend
deur die univorsiteite beheer Yw'o.rd soos tans die geval is

mat die M.S.S.E.

Dit sou die hoMrskolo dan ipso .facto

vrystol van die huidige M.S.S.E.
{v) Die Werk in die Skole.
Die peil van die werk in die skole het vana.f die
eerste inspeksieverslae deurgaans groot verskille geopenbaar

v~~

skoal tot skoal.

In dio talle eenmanskole waar

soms 'n onervare en ongekwali.fiseerde ondcrwysor voor •n
hale aantal klasse gesta.an het, kon'die peil immers nie
dieselfde wees as in grater skole met bater onderlegde
onderwysers nie.

Hierby moot steeds in gedagte gehou word

dat die oordeel van die inspekteur subjektief is, en wat
die een sal goedkeur, sal 'n ander miskien streng afkeur.
Sulke gevalle is in die verhandeling aangetoon • 1 )

tn Ander .faktor wat die peil van die werk nadelig
be!nvloed het, was die fait dat die meeste leerl1nge die
skoolwerk moes doen dour middel van tn vreemde taal, eera
E:tigels, daarna Hollands.

Sodert die invoering van Afri-

kaans as voertaal in ongeveer 1914 en as vak vana..f ongeveer
1918 is goe1e vordering deur die inspekteurs gemeld, veral

t.o.v. taalonderrig.
Taalkennis en taalgebruik was in die verlede by.na
deurgaans swak as 'n gevolg van die gebrek agn mondelinge
wt:trk.

1

Die oordeel O'or skoolwerk hot gewoonlik berus op

E k bl. 2 3 supra.
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skriftelike eksamens, en daaro.m is die leerlinge in skri£telike werk geoefen, tervrJl die onderwysers vergQet het
dat goe1e mondelinge werk ook die skrifteliko sou verbeter.
Die

inspek~ieverslae

lewer oorvloedig bewys van die ver-

waarlosing van mondelinge oefeninge.

Dit is tans nog die

groot gebrek in baie skole, m.i. om die volgende rede:
die hoof beoordeel die klaswerk tot op groot hoogte op
grand van die leerlinge se skrifte, en die moeste hoofde
maen dat,

as

daar nie tn sekere hoeveelheid skriftelike

werk in 'n IDVartaal gedoen is nie,

d~e

tyd verspil en sy plig versuim het.
tweede taal is dit •n groot fout.

klasonderwyser sv

Veral i.v.m. die
As leerlinge, nadat

hulle die laerskool verlaat, hulle gedagtes in eenvoudige,
korrekte taal kan uitdruk, is dit voldoende; en as hulle
dit mdndeling korrek kan doen, dan sal die skriftelike
ook reg gedoen word,·mits hulle kan spel en punktueor.
Twee sake wat die peil van skoolwerk sedert ongeveer
1920 gunstig geaffekteer het, is die

verw~ndertng

van die

leerplanne en die bater gekwalifiseerde onderwyaers.
Daarteenoor moet egter die felt gestel word dat die

in~

/

voering van 'n groter verskeidenheid aktiwiteite en tn
ruimer opvoeding weer daartoe bygedra het am die leer1inge
cor die algemeen minder noukeurig te maak.

Verskeie

skrywers het die aandag hierop gevestig, bv. G.H. Thomson
asook P.B. Ballard in

11 The

Changing School."

Laasgenoemde

vind daar egter geen fout mae nie, maar beweer dat die
werk tans nie ta annoukeurig is nie:

vroe~r

was dit te

noukeurig,' te veel tyd is aan tneganiese ·oefeninge bestee
wat los van die lewe gestaan het.
Die gees in die skole

he~

•n vernuwing andergaan.

Hoewel vryheid en a.ktivdteit nog meer

1

n teoretiese as rn

praktiase beginsel in dio oorgrote meerderheid van die
Transvaalse skole :ts, het hierdie leuses van die moderne
opvoeding tog 'n groat invloed op die werkwyse in die
sko~e

uitgeoe:f'en.

Die ondorwyser is in rn groter mate die
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yr.~end

a1 vroe~r.

on raadgewer van sy.leerlinge

Waar gedurende die eerste twintig jaar o£ mee,r die
enigste middels van onderwys die boek en die pen was, is
\

seder.t ongevoer 1920 geleidelik ander loormiddels ingevoer·
soo~

garing en wol, graaf en hark, .verf en kwas, saag en

·skaaf', radio en projektor.

Die m.ure van die klaskam.er word .

Sang en volkspele neem •n belangrike plek tn.

versier.

Gedurendo skoolure 'f'iord ui tstappios
besoek.

gere~fl

en die swembad

Buiteskoolse aktiwiteite ontyang baio tyd en aan-

Haas geen
skool 'is do,ar nie of hy besit.•n b1bl1o,

dag.
taek.

In hierdie verband moet

torugver"~ovys

word na hoofstuk:.

IV paragraaf (d) (iv) waar die klagtes van die
gedurende die. vroeM twintigerjare oor
is.

~erdie

insp~kteurs

sake beskryt

Daar is gekla oor gebrek aan aanslui ting by die lewe,

gebrek aan praktiesa work in verband met natuurstudie en
landbou, gebrek aan boekerye, e.d.m.

Daardie klagtes toan

juis dat daa.r toe ook vir die eerste keer- by baie inspekteurs rn antwaktng tot die nuwe toestande

gek~

het; en

die antwaking het vrugte gedra, hoewel veal meer nog oor-

bly am gedoen

te

word.

(vi) Statistieke.
Om die materi«le

vorder~~

te beset, moat daar gelet

word op die sy£ers i.v:m. die inskrywing, die aantal
anderwysers en die.persentasie onderwysers wat gesertifiseerd was gedurende die verekillende jare van

di~

tydperk

onder behandaling.
Die verbetaring in die kwalifikasios van die ondorwysers word, op bl. 3g1 aangetoon.

word hierander grafies voorgestel.
gend~

Die ander gegewens
(Kyk Fig. I op vol•

bls.)
(b)

Die ·Taalvraagstuk.
In

k~pskola

die instruksies i.v.m• die oprigting van·

het Sargant neergole dat die voertaal deurgaans
•

Engels moes wees.

Kinders is bevorder volgens hulle
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kennis van Engels.

Volgens ord. no. 7 van 1903 kon Hol-

lands as: ·vak: ·-~~ .. uur per week onderrig word indian die
.

ouers daarom gevra het.

I

Godsdiensanderrig kon 2 uur per

week 1n Hollands ondor\vya word.

Vir dio orige was die

voertaal de.urgaans Engols.
Onder gunstiger o.mstandighede in die Republiek was
die Engelse u1 tlanders nie tevrede nie en het 'n uCounoil
9f

Education" gestig wat hulle eie skole._opgerig bet.

is derhalwe nie bevroemdend nie da.t die landsburgers

Dit
onde~

ongunstiger amstandighede ook daartoo oorgegasn het om
hulle

e~e

skole, die C.N.O.·skole, te stig waar die

taal Hollands was.
11 Besluitsoholen

11

Waa~

voer~

die Republikeinse reger1ng nog'die

waarin die mediwn nie HollanQ.s.was nie,
'

..

.

onder sekere voorwaardes gesubsidieer het, is sodanige
tegemoet~aming

nie aan die

C.N.O.~skole

veratrek nie.

Die anderwyswet van 1907 was t.o.v. dio taalkwessie
•n !'erma sprang in die regte rigting, maar het nog nie
die ideaal van die Hollandse· A':f'rikaners verwesenllk nie.
Vol6~S

h1erdie wet (art. 30-32) moes die

moedertaa~

in

die laer standards, tot on met st. III, die voertaal wees.
Waar Engels nie die moedertaal was nie, moea dit langsamer.'hand ingevoer word totdat st. III voltooi was, waarna dit
dan as algemene voertaal gebruik moes word, behalwe dat
godsdiensonderrig en nog twee vakke bokant st. III 1n
Hollands o.nderwys kon word op versoek van 'n skoolraad.
Kennis van voldoende Engels was

1

n voorwaarde van oorpla-

'

sing vsn die een st. na die volgende.

Hollands moes

slags qnderwys word as die ouers geen beswaar daarteen
gehad het nie.

Die bepalings v&n·die wet is.in sirkulera

no. 1 van 1908 verder uiteengesit,

en

4 Hollandse inapek-

teurs is in 1908 aangestel,, t.w. J.A. D8nges,

w.

Klooster,

T.C. Stof:rberg en H. Visscher, om .toe te sian dat die bepalings van die wet nagekom is.

Aanvanklik is daar baie

gekla oar die nakoming vru'l die wet, en het min skoolrade
aansoek gedoen vir die twee vakke bokant st. III.

Ook van
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die kant van die v.v.o.o.z.A. het daar ba1e besware ingeko.m

teen die minderwaardige plek wat Hollands nog 1ngeneem het.

Na die totstandkomirig van die Unie en die erkenning
van gelyke taalregte, 1a die Rissik-ordonnansie in 1911
deur die Transvaa1se Provinsiale Raad aangoneem en het dit
\

op l Januarie 1912 van krag geword.

Tot en met st. IV was

die huistaal as voertaal verpligtendj daar.na kan die ouer

die voertaal kies.

Die tweede taal was ook verpligtend as

leeryak maar die ouer kon vryatelling vra.

K1nders kon
I

dus dwarsdeur die skool go.an sander om die tweede taal te
leer.
'
om u1 tvoering
aan die ordorme.nsie te gee, is. die ouers

van skoolgaande kinders 1n 1-912 gevra om tn keuse te doan
1•v .m. die v·oertaal.

159 skole met Hollands as medium is

hierop geopen, 41 met Engels as medium en 437 met albai
media vir standards tot en met IV.

Meteens het omtrent

die helfte van die Skoolbevolking regte verkry waarvan
hu1le tevpre verstDllb.J was.

Geleidelik het die persentasie

leerlinge wat Hollands en later Afrikaans as medium gebruik
het, toeganeem, vanaf angeveer 21% in 1911 tot angeveer
58% 1n 1934 en tot meer as 63% in 1940 •.
Die bepaling vwn.die Rissik-ordannansie dat die
hu1sta.a.l die voertaal moes wees, het aanleiding. gegea tot
misbruik, want om verskillende redes bet ,die ouera die
verkeerde taal opgegee.

Die departement het 1n 1930 regs-

advies op hierCtle punt 1ngawin wat daarop neergekom het
dat die keuse nie by die ouers berus het nie maar·wel by
die skoolhoof.of by die inspekteur.
albe1 tale o.ngeveer ewe goed kan
voertaal kies.

Slegs waar 'n kind

geb~uik,

kan die ouer die

Hierdie opvatt1ng van die we·t is 1n

deur. die Provinsiale Raad bekragtig en

beligga~
.

~934

1n die

Onderwyswet (Taal) Wysigingsordannansie.
Volgens die Rissik-ordannansie.moes die huistaal die
voertaa.l wees ..

Waar.Afrikaru1s tuis gebesig is, was die

regte prosedure dus am Afrikaans, en nie Hollands nie, as
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voertaa1 te gebruik.

Aanvanklik is dit nie gedaan nie

)

waarskynlik as gevolg van •n misverst-and en ook omdat
-

'

Afrikaans as taal nog in sy wordingstadium verkeer het.
Gedurende 1914 het die Provinsiale Rade van die Trwnsvaal,
Oranja-Vrystaat en Kaapprovinsie besluit am Atr1kaans as
voertaal toe te laat.

In die begin was danr verskil van

menLng onder onderwysera en ook onder inspekteurs oor die
wenslikheid van so 'n stup, maar geloidelik

~a

alle be-

aware oorwtn en reeds teen 1918 kon byna alle inspekteurs
'meld dat Afrikaans in verreweg die meeste skole die voer•
taal was, veral 1n die buiteskole.

As leervak is

A~rikaans

geloidelik tngevoer.

In

1917 is met st. I begin en elke volgonde jaar is 'n

.

standard b7gevoeg, totdat die hale laerskool teen ongeveer

1922 Afrikaans geleer hat en Hollands van die t'aneel verdwyn het.

Die gebrek a.an A!'rikaanse boeke 1n die begin

het stremmend gewerk, maar 1n h1erdie behoe!te is spoedig
voorsien sodat daar teen 1930 geen klagtes meer was in
hierdie verband nie.

htl..
(1)

#A!JW@~.(iMt§ ·

r!P••l;fuldJl.werk •

Inspekteurs.
Ge lyktydig met die oprigting van die kampskole het

sargant organiserende inspekteurs aangestel vir die verskillende groepe skole.

Toe die kampskole na die be61ndi-

gtng van d1e oorlog gesluit 1s en die Boere na hulle plase
gerepatri8~r

en die

is, is daar skole dwarsdeur die land opgerig

o~ganiserende

inspekteurs is, wat die Transvaal

betref, in diens gehou orn mat die oprigting van die akole
behulpsaam te wees.
teurs in diens

v~

+n

November 1902 was daar 12 inspek-

die departement, almal Engelssprekend.

Aangesien die 1nspekteurs al die organisasiewerk
i.v.m. die oprigting van skole, verskai!ing van onderwysers,
e.d.m. moea doen wat vanaf 190& deur die skoolrade gedoen
1~,

het hulle nie veel tyd vir inspekaie gehad nie.

Om

hulle behulpsaam te wees in hulle veelvuldige werksaamhede

3~.

is daar in 1903 onder-inspekteurs aangestel.

Dit

was

ge•

woonlik die hoof van die vernaamsta skool in die inspok-

teurskring.

Vir hierdie peste is talle jong manne uit

Engeland gestuur.

Om verskillende redes wou hierdie

reHling nie werk nie en reeds
Warre

Cornis~,

Telk~s

~estyds

~n

1905 ia die. stelsal deur

waarnemende direkteur, afgeskaf,

is nuwe inspekteurs. aangestel as gevolg

van

die ui tbreiding van die OI1derwysstelsel of om oues te ver-

·vang.

Et1ike van

di~

wat in 1902 in'diens was, het die

tuig oars izi dio twin tiger j are neergele.
In 1908 is daar vier Hollandse inspekteurs aangestel
en in dieselfde jaar is daar ook die eerste twee diatr1ks1nspekteurs met A.frikaanse name aenge stel.
was daar 1?

inspe~teurs

1913 is die eerste

In J\Ulie l910

werksaam in twaalf kringe.

med~ese

In

inspeltteur van skole, dr. ,C. L.

Leipoldt, in diens geneem.
Vena£ 1913 is 'n relrling in ''erking gestel waarvolgens
inapekteurs in die

re~n

elke vy'£ j aar van kringe sou ver;,.

wissel behalwe waar dit in die belang van 'n kring was om
die inspekteur daar te laat bly.

Sommige kringe was mak-

liker om te bearbe! as ander·en die klimaat was verskillend
sodat dit gevoel is dat omruiling noodsanklik was.

In 1913

is die irispekteurs dan oorgeplaas, en weer soos tevore,
dat •n in$pekteur wat 'bevoeg.d was in Hollands en een wat

nie daarin bavoe·gd was nie 1 bure geword hat, sodat onderlinge hulp verlean kon ward.
Vanat 1913 hat re1s per motor die plek begin inneem
van reis per perde of muile, en dit het meer tyd gelaat om
akole te inspektoer.

In 1913 was daar gemiddeld 52- skole

en 4000 laerllnge per fnspekteur. ·

Vanar 1914 tot 1918 hat verskeie 1nspekteurs op
aktiewe diens gegaan.
aktiewe diens

wa~;

Ola.rke en Horne 1noes hoofde wat op

vervang.

Daar was due 'n sekere mate

van ontwrigting gedurende hierdie

j

are.

In 1919 het die· direkteur gakla dat d1t moeilik gegaan

349.
het om inspekteurs te

Y~Y

amdat die salarisse aan die

In 1920 het die Publieke

poste verbonde, ontoereikend was.

D1ensk0llll'ltl:ssie die salarisskaal verhoog en die direkteur
het die hoop

uit~espreak

dat die baste onderwysers vir die

poa van inspekteur te vind sou wees.
In 1920 was daar 17 inspekteurs in diens, net soos 7
jaar tevore, met gemiddeld 6,292

leer~inge.per ~nspektaur.

Toe daar in 1920 spesiale inspekteurs vir naturelleSkole
aang~stel

is en die distriks1nspekteurs van hierdie skole

wat bulle sedert 1906 saam met blanke skole behartig bet,
verlos is, is hulle werk aansienlik verminder.
dis~riksinspekteurs

was daar 20

In 1926

in diens met gemiddeld

5,751 leerlinge per inspekteur. · In 1926 hot die laaste
I

inspekteur van·die oorspranklike

twa~lftal,

C.H. Acheson,

uit die diens getree.
In 1925 is C .J. Blom benoem as inspekteur van land-

bouonderwys, fn aanduiding van die belang wat gedurende
hierdie tyd in. die soort werk gestel is.

Landbouanderwys

is ingestel om by die plattelandse kinders 1iefde vir
landbou a·an te kweek,. om die skoal 1n kontak met die alledaagse lewe te bring en om projekte aan te moedig.

Die

Voorepoedsbond (wat hoenderboerdery e.d.m. aangemoedig bet)

en die Mieliebouwedstryde is voorbaelde

van

werk wat

~eruit

voortgevloei hat •. Vanaf 1932 het bierdie pos opgehou am te
bestaan en is Blom na tn kring oorgeplaas nadat hy ears tn

jaar op 'die hoo!kantoor werksaam was.
In 1935 is tn pos vir inspektrise geskep wat in 1937

gevul is deur die aanstelling van mej. H.E. Cuffe.

Sy kan

egter nie as die eerste irispektrise van die departement
·beskou word nie, aangesian daar reeds in 1902 van twee
1nspektrises melding gemaalt is,. 1 ) terwyl mej. A.M.H. du
2
Boulay 1n 1906 as. ~der-1nspektr1se aangestel is. )

1)
2)

Sakretaris van Transvaal
2186/1902.
Jaarverslag T.u.v. ~~Ub.

A~.
o~.

Korrespandensieleer
~4.

.

.

. "\
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.... - - ... , ...a..;·....,...., ..
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In 1940 P,et die aantal inspektemra 24 be1oop vir

153,937 leer·linge; d.w. s. · gemiddeld 6, 414 per· inspekteur.
Die aanta1 inspekteurs het dus nie tred gehou met die uitbreiding van die stelsel nie, maar aangesien die werk van
die inspekteurs •n andor aerd aangenoem het, veral aedert
ongeveer 1925, en die onderwysers beter gekwalifiseerd
was, kan hierqie t?astand gedoog word •

• Inspekteurs.
(ii) Die Werk van die
Vanaf 1901 moes die

inspekte~s

toesig

~0u

oor die

krunpskole, kinders,bevorder en oor die onderwysers
rapporte lewer.

sewer~

Vanaf 1902 moes hulle, benewens inspeksie-

werk, die oprigting van nuwe skole oorweeg'en behartigJ
sorg vir onderwysers

v~r

die skole en die ouers vrun die

skole een keer per bvartaal ontmoet.

Ook.beursreMlings is

in hulls banda gelaat.

Sedert die installing van skoolrade in 1906

is

die

werk van die inspekteurs veral beperk tot dis werk wat daar
in die ·skole gedoen is.

In 1903 het Sargant bepaal dat die bevordering van

leerllnge in die hande van die hoofde· gelaat moes word
omdat hy in

Engel~~d

'

daarvan o6rtuig geraak het dat die

I

stelsel ven indiwiduele oltsruninering van leerlinge deur
inspekteurs die skoolwerk vmrktuiglik gem.aak het,

Waa.r

ind1w1duele inspeksie in Engeland· l'eeds in. 1895 a1'geska.f
is, wou Sargant nie sien dat so 'n verouderde ste1se1 bier
ingevoer word nie •.

Hy

hat egter nie

onderwysers .rekening. gehou nie.

~et

die

verski~le in

In die Transvaal was daar

1n 1903 in verhouding haie mind.er gekwalLfiseerde onderwy-

lsers as in Enge land, en daardeur ken die se lfde veran twoordol~eid

riog

ni~

aan hulle toevertrou word nie •. Die 1nspek-

teurs sou dit we1 spoedig ontdok het as die

klassi~ikasie.

nie in orde was nie, an dit is hoogswaarsky.nlik hieraan te
wyte dat Sargant se verligte

regul~sies

nie uitgevoer is

nieJ want reeds in 1905 is daar nuwe regulasies uitgereik
wat opnuut die indiwiduele eksamens deur inspekteurs opgahe1'
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het, en die oorplasing aan die hoorde oorgelaat het.
Elke skoal moes tWee keer per jaar formeel ge!nspekteer
word om o.a. toe te sien dat

organisasie in orde wasA

d~e

Ook die regulasies van 1905 is in die meesto govalle
verantagsa~

wat die oorplasing van leorlinge betref.

Volgens onderwysors van die Ou Garde my moegedeal het, hat
die inspektours tog in

so~ge

skolo die oorplasing in die

hande van die hoofdo gelaat, mnar dit was die uitsondering.
Hootdeliko

ek~aminoring

deur die inspoktour hot dio ro81

geword, en Adamson, hoewel hy veral sedert 1912 telkens in
sy jaarverslae daarteen te velde getrek het, het
e1nde ae.n kon maak nie.

da~

geen

Die ouers wou dit so h8, en die

anderwysers het met graagte die

verantwoordel~eid

aan

andor oorgelaat.
In 1920 het Kerrich· melding gera.aak.LJ van die sirkul.&re
t~Soveel

jaar gelade gedatear dat dit nou al in vergetelheid
'

verlore is," wat hullo die reg gegee het om ta kies tussen
die twee we&.
ttSowat vyftien of sestien jaar gelede het etlike van ons
wel 'n paging gemaak om klasinspeksie :f:n te voer i.'p.v.
hoof'dellke eksaminering~ maa.r dit is van uit vele kante
nie goed ontvang nie • . . • . . • sprekende vir myself' alleen,
het ek gevind dat die tyd· vir die verandoring nog nie
daar was· nie •••.. ;"
·
Vanaf 1914 net die inspekteurs in steeds toenemende
\

mate di t as bulle mening ui tgespreek dat die tyd vir tn
verandering aangebreek hat.

1

Aanhalings wat in hoof'stuk III

weergegee is, getuig van hierdie' sienswyse.

NogtW'ls het

niemand die voortou geneom nie, en moes uitwendige omstandighede soos die oorlog en di·e griepepidemie van 1918 die
deurslag gee.

Deur die. gedeeltelike ontwrigting wat hier-

deur veroorsaak is, kon alle skole nio besoek word nie en
is die oorplasing in sormdge skole noodgodwange in die
hande van die

onde~~sers 'gelaat~

Die tyd vir die verandering was ryp, en soos tn veldbrand het die stelsel van gelyktydige oorplasing deur die
1)

.r aarverslag T .o .D. 1920, bl. 148. ·
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Transvaal getrek.
fait.

Na onge.veer

v-:rt

ja.ar was dit 'n voldonge

Die grootste seggenskap het nog in die hande van die

inspektaurs berus maar hulle werk is op hierdie wyse tienvcudig

v~rminder,

scdat hulle by hulle ipspeksiebesbeko

meer a.andag kon 'vy aan die

doelt~effendhoid

van die akocl

as In goheel en die rol van' raadgewers kcn vul.
daarto~

Vanaf 1927 het sommigo 1napekteurs

ocrgegaan

om hulle gehaol en al te cn\itrek van dio ocrplasing van
leerlinge en dit 1h die hande van dio hocfde gelaat.
Spoadig was cok d1 t 'n a.lgemono rel!l en het die la,erskool
in hierdio opsig vry goword van okstorno inmonging.

Sedertdien kon die inspekteurs in

n groter mate

1

hulle daaroP toele om die gehalte van die werk in die skole
te verbeter, en hulle kon meer in aanraking kom met die
publiek am op hoogte te kom

me~

die 'publieke mening en dit

aan die departement te vertolk.
Vanaf 1935 is die stolael van inspeksioverslae gewysig •.
Sedert daardie jaar moos die hoofdo van akole jaarliks· In

verslag cor die hele akcol, insluitende 'n verslag ocr die
werk va.n elke indiwiduele cnderwysor(es), aan die 1nspekte'!ll"
voorle.

By sy inspekslebescok hct die inspekteur dan cor

die skool as

1

n goheel gerapporteer.

Scdoende is

1

n grctor

verantwcordelikheid op d:Le skouezts van die hoofde geplaas.
Aanvanklik was daar teenkanting van die kant van sozmnige
cnderwysers, veral assistente, maar.die 1nspekteurs het
dadelik die re&ling In goeio gevind, en tans hat almal
bulle daarby neergele en die stelsel skyn uitstekend te
werk.

Hierdie stap het die cutoncmie van die

laerskc~$

aansienlike atap vorder gevoer, en hulle •n groter mate
vryheid van

~anging

In
v~

van buite beaorg.

In 1935 is die at. VI-eksamen.afgeskar en •n beurs-

eksamen ingestel slags vir daardie
'

vir die ho8rskool verlang hat.

l~erlinge

wat beurse

Scdcende is,ongeveer 75%

van die laerekcolleerlinge vrun die departementele eksamen
vrygestel, maar die st. VI-eksamen, cck vir die 75% is
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gewoonlik nog deur die inspekteur gere&l en beheer.
19~

Sedert

atgeskaf~

is alle ekster.ne eksamens in die laerskool

an daarmee het die laerskool sy algehele vryhsid verkry,
heeltamal ooreenkomstig die moderne insigte. ·oie skool as
'n selfstandige eenheid

i~

tot •n groot mate vry om 'n e1e

rigting in te slaan ooreenkomstig leerplanne wat in breh'
lyne _neergele is en inspel{teurs is gewoonlik be reid om proe!'nemings in sekere rigtings good te keur en self belangstellertd waar te neem.

Omdat daar goon

eindeksame~

van buite

is nie, is daar geen. banda wat a£wykings hoef. te
nie.

be~emmer

Die eksamens hat· aan die inspektetU's baie werk besorg,

en waar .hulle tans. daarvan ontslae is, is daar nag meer tyd
en geleentheid vir opbouende werk.

Welke opbouende work

onderneem kan word bui te wat elke inspekteur tans doen, is ·
in. die inleidende hootstuk aangetoon, waarheen die leser

verwys word.
Die funksie an ~houding van die inspekteur t.o.v.
die quwe onderwys.sit Petersen as volg uiteen 1 >:
nDie inspekte\U' wat die nuwe opvoeding met hom bring,
sal hom nie so seer as die handlanger van die owerheid
voel nie en so danig oor sy outoriteit besorg wees nie
- wat hy met alle geweld moet verseker deur die handhawing van elke jota en tittol van die departementele
regulasies en die vervolging v.an aLrnal wa t hul aan
pligversuim skuldig maak. Maar hy sal hom in eerste
instansie geroepe voel om raad te gee as diegene wie
se ver.naamste plig dit is om in alle opvoedkundige
stromil:J.ge • teoreties sowel as prakties, die voortou t,e
vat tot tn lewande voorbaeld an spoorslag vorentoe:
vir die jonger kollegas 1 n baanbreker. en vir die oueres
steeds die ryper ka.meraad van wio elkeen graag leer en
tot wie hy sy toevlug neom as 1 n bran van lewende,
· persoonlike kl:mnis •"
Op die gradarirlg van onderwysers · deur die in.spekteurs
moet nog gewya word.

Elke onderwyser(es), ook elke hoor,

is deur ey inspektaur gegradeer A, B, C of D.

Die

ring is egter tn groot geheim en nieM.and wee t waar

grade~

ny

ataan nie behalwe. as hy 1n groep D geplaas is, wanneer hy
in kermis gestel word da-t sy werk onbevredigend is, en

gewaarsku word dat sy wark moet verbeter.

1)

Petersen, Petor:
bl. 188.

Soms kan 'n

Dio Nieu-Europeso Opvoedingsbeweging,
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onderWJ"ser ui t sekere voorvalle aflei waar hy waarak7-::.:.lik
geplaas is, maar sekerheid kan hy nie verkry nia.

Die

gradering is eon van die vernaamste oorwegings, so nie die
ver.naamste nie, by bevordorings.

Hoewel dit op subjektiewe

oordeel gebaseer is, kan •n onderwysor 1 hoe vGronreg hy
ookal voel, nie in ho&r beroep daarteen gaan nie.
van die kant van die

onde~vysersverengings

vrugte afgewerp nie.

Verto~
\

hierteen het geen

Baie ondervqsers beskou die

prosedur~,

en voral d.ie gphoim..."'louding' as ui ters onbevredigend, maar
di-t bly voortbestaan.
(d)

Eksterne Eksamens.

Die indiwiduele eksaminering van laerlinge, eera deur
die hoorde en

late~

dour die inspekteurs en tans dour die

onderwysers na eie goedvinde, vir oorplasing van die een st.
in

1

n skool na die volgende., is in die vorige paragraa.f'

'ui teenge sit.

Di t het egtor n:i.e

"'i""..:.r di.o ~iJ:I;dek.aa.maa. v.un

die

laorskool o.f' vir die toelatingsoksamen tot die middelbare
skool

gegol~

nie.

Daarvoor iR daar na die eerste jare

openbare eksamens deur die departement·afgeneem, en gewoonlik sertifikate uitgereik.
Die eerste rogulasies t.o.v.

eks~ens,

op die uitslag

waarvan sertifikate uitgereik sou ~ord, was die van 19051 ),
waarvoiligens die hoof a&A die inspekteur by laasgenoemde se
besoek, •n lys name moes voorle van leerlinge wat hy bevoegd
geag het om st. drie o.f J;logr deur te kom.
gegrond wee s op 1 en vergesel

wee s

Sy oordeel moes

van die punte deur die

leerlinge behaal ~ kwartaaleksamens •. Diogene wat deur dio
inspekteur as hovoegd verklaa.r is, het dan sertifika.te van
bevo0gdheid van die direkteur
In

gem.aak.
VII.

o~tvang

vir st. drie o.f' hoHr.

1909 is nuwe reguJ.asies i.v.m. 1aerskole bekend

2)

Hle::>die skole sou in die vervolg gaan tot st.

Skooleindsertirikate sou aan st. VI- sowel as st. VII-

leerllnge ui tgereik word indien hulle in die onderskeie

1)
2)

Jaarversla& T.O.D, 1905, bl. 46, Bylaag H.
St. Kt. 19/3/109, bl. 634, goewerments-kennisgewing no.
309.
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eksa.reenf.l ge&laag hot, en inCl.i.en die inspekteur" op grond van
die skoolverslag van die leerling of van ElY eie ondersoek of
'

van albei ·' sulks aanboveel hat.

Die eksamens was gedeel te-

lik skr'if'telik 0n.ged.eeltelik mondeling.

Die skrif'tel~e

vraestelle is det-:r !n ko:rn:i. tee van -lnspekteurs opge stel en
die antwocrde deur die inspekteurs nagesien te Joh~esburg.
eksamBn
Die mondelinge ...is deur die indiwiduele :Lnspekteurs tydeJas
hull~ besoeke aan skole afgeneem.

Die eksamemzakke was die

tradisionaJ.e_. nl. Engels .• Hollerlds, matesis, geskiedenia.,
ae.rdrykskunde sn natuurwetenskap.

Om 'n serti!'ikaat

ta kry.,

moes !n loerling in een va.Yl die t'f;ee talo slaag, aowel as
in rekene en in geck;'.edelii s of aardryksktmde.

Die eksamen

is aan die· einde van :1.909 vir uio eerste keel.. afgeneem., en

di.e u:!. tslae was swa1r; omdat die onderwysers nag nie met
.die verelstc p0il bokcnd
In 1910 haJ.:;

597;

·ws.~J

nie en die vrae moeilik was.

·,ran die lca:.'1ce:...date ln st. VI gesla.ag en·

68.5% in st< VII.
Benewens hierd.ie. twee eksamens het Thompson in\

~911

van nog twee eksamens melding gemaalc, l) t.w. aan die einde

van st. IV vir arbeidserti!'ikate en aan die einde van st.
V vir ho6'rsl{oolbaurse.

oorvoer met openbare

Di3

laers~cool

eks~~~ns.

was dus volgens hom

Die Transvaal het inder-

daad 'n land v'an eksamens geword.
mindering

aanbeve~l

Terwyl ThompRon 1n vei"2
he t;. he.t Corbett in 1913 ) die eksterne

eksamens aangeprys terw:!.lle ·van die dwang wa.t hulle., nie
net in die hoogste kl.9.s~e nie ~ maar reeds va..11af die sub-.
standerds u1-+::gA(';).f'l'm het.

Cor",Jett, verteenwoor.o.igende die

ou skool 3 het ln gee'ngenoct geh8.d in 'n persoon wat sy nae.m
T .T .H. geteken het :tn Engela.'1.d.

Toe die groot r,werderhaid

ondeJ.>"NJ'Sn"aTFl9 die af'skaff:Lng van eksterne eksamens beplei t
het en di:e Consultative Oontrlli ttoe vsn die Boa!'d of Educa3
tion dit aanbeveel het, het T.T,H. Qit as sy menjng uitgespreek )
1)
2)
3)

Jaar~.rerslng

T.O.Do 1911, blc 99.
Ibid. 1913, bl • 92 .
.
Journal of Education, lV!e:t :-'_912, bl •. 308- 310.

dat die af'ska.ffing a11e wedywar tussen leerlinge en skole
sou doodmaak 1 en dlt was a1 wat kinders nog 1aat werk·het.
and now the proposed aboJi tion of this rivalry would

u• • • •

leave the teacher he1p1e$s in the faoe of this indif'ferenoe

and this antipathy."

se, die redakteur van

Node1oos om te

die Journaal of Education hat nie hiermee saamgestem nie.
.

'

Ook in Suid-Afrika was Corbett nie a1leen ~ sy menings
nie.

Verskeie inspekteurs het met hom aaamgestem tenspyte

van, of miskian juis as gevolg van, die .fait dat dit
eksamendri1

en

kennis-inpornping in die hand gewerk· het, en

die sweep van die drywer steeds aanwesig was.
Na 1914 is die st. VII-eksamen 1n die laerskool a.fge.
VI-eksfu~en

skaf' en het rlie st.
Die

die eindekswmen goword.

was nog diese1fde as voorheen: •n komitee

pro~edure

van inspekteurs hat die vrae geste1 en die antwoordo nage-

. sien, tervrJ1 'die mondel:tnge toetse deur die distriksinspekteurs afgeneem is.
Die eksamen hat· min of me.er onveranderd gebly tot na

In 1920 is die eksamen op 1 n

1920.

inspekteursko~ferensie

bespreekl) en die f'eit bek1emtoon dat die werk te a,mvangryk
geword hat.

Adamson het die vraag geopper o.f diG tyd vir
•

die afskaffing van die

.

eksam~n

nie

aangeb~eek

het n1e.

,

W~er was dit Corbett wat dit geopponeer hat e~ toe

nog die

a.fskaf'.fing van die st. vr;r.-eksrunen betreur het. 2 >
\

.

Deur 'n kQimnissie besta.ande u.it in"spekteurs en onderingedie~

wysers is in 1921 vool'sts11a

wat ui toindelik 1n

gewysigde-vorm deu~ dle Uitvoerende Kp~teE! goedgekeur is.3)
Geskiedeni.s en

is as ekso.vtenvakke a.,fgeska:t" en

~ardPyk:3b.-unde

het inspeksievakke geword.

T.o.v. hierdie twee vakke het

die onderwysers dus !n mate van vryheid verk;roy, ongebonde
d~ur

eksterne eksamens, om hulle minder op eksa$endr1l toe

te 1e en meer

- ---·---· ...
1)
2)

3)

_

da~op
---~.--

om die ku1ture1e aspekte van die vakke

........

''""'"'

---

.

-···-··--·....·--- ... -

Jaarverslag T.O.D. 1920, bl. 16.
Ibid., b1. 142.
Ibid. 1921, b1. 31 • 32 ..

-----·----

3~?-.
te ontwikkel: kultursle waardes wat volgens Hartogl) nie
dour eksemens getoets of aangemoedig kan word nie maar
slegs daardeu.r vermoor word.
Die o1vler·,v·ysel"sver•en:t;g~6.-=B was met hierdie tegemoetJcom5.ng t. o, v. twee vakko nog g-eAns:i.ns tevrede nie en het

aanh'3uden<;). geag:t teer Y:!.r die a.fskaffing van die eksamen.
Die afskaffing$ nf godeeltelike afskaffing, hat eers in
l'd35 gevolg, vra.at>na. dle ol-\:samen slags nog von toepass1ng
was op d.:'.e J.eor:j_nge wat ho~):rsk'-'iblbeu:t:-se wou verweJ;"f'.

Die

meeote inopekteurs het egter nog c'..ie vraestslle gebruik om
cUe ande:r leerlinge :f-::1. l'lulle

kr~.nge

te toets, sodat die

eksamen in ge·,yysigde, onof!'isie;J,.e vorm bly voortbestaan
het totdat dit eindelik in 1942 geheel van die toneel verdwyn het.

d~e

Sedert 1927 is

antwoorde nie meer op een

sentrale pJ.ok nagesic:m nle, maar het e1ke inspekteur, met
behulp van ondor-vTysers u.i t sy

}~ring,

die antwoorde van sy

k.ri:r:g nagos5.en.
J.n. 1923 is :n an.der openbare eksam.en, nl. die Hoffr-

sl>;:ooltl)slatingselrsamen, in die ge'biedefl Johannesburg, Pretoria en

Potollf3i'stro~m

ingestel om te bepaal welke leer-

linge '"o::>rdeel u.it In ho&rskoor:mrsus sou trek.
gang na hoorskole he t. in hierd~o gebiede
vind.

wt

Die cor-

at •. v plaasge-

In 1926 is hierdio eksamen na plattelandse gebiede

ui tgebl"ei vir C.ie leer).tr..ge. wa t.

reed~

na st. V !l.a tn hoerskool

wou gaan.

Omdat die plattelandse leerlinge egter oor die

"~l.f5eme~r).

nie aan hierdio eksarntm deelgeneent hot nie, ·is dit

in 1933 aldaar afgeskaf ::.:.
en slegs in

Joh~:r~~:n:-''l~·,::og

~G.tc:'

behou.

in Potohe!'stroom en Pretoria
V::3rtoe' va."'l. die ffd.l"'r\vysers-

Vel:'e·r i rl:i DgR c:!Y. . die eksa.-rnen ook hier> af te skaf, was vrugteloos, en d:l.t

he~

bly

voor~bestaan

totdat dit in 1942 gelyk-

tydig meJ..; die beursaksrun.en (st. VI) afgeaka.f' is.
2
Prof. Goetzee ) bctrt"ur die. feit dat die e.antal praktiese. ond'?r·'"lyema...nne vmt i,l.J.d.erd.aad nuwe wetJ inalaan, so
Journal of ~ducation, Mei 1924, bl. 278.
Ooetzeo, J .• c.: Die Moderno Opvoeding, l:Lb, 51.
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kloin is in

Su~ d~·.!\f':r ika.

Die skole het. egter baie kort ·

geledE' eex•s hnJ.le valle vryhe:J.d erlang, ongebonde deur
eksamens en insp3ks1o soos dit in die verlede die geval waa,
en baie min

onder•·.r~yser s

Di~

verstean dit.

be,sef nog die vryheid; nog minder

Vl'ees vir afwykings, waaronder hull.A

BRlank gebuk gegaan het,; sal lank neem om te verdwyn.
Va~.

die Suid.-Afrika.Ol'lse onderwysers geld tans die ui tsprae.k

wat op die Engelse ond.erwysers 'n halfeeu gelede toegepas
nFoi., 33 yEJars the teachers had been treat~:td as

is 1 ):

machines and they
were suddenly asked to behave as 1ntell1,
gent beings. '1

Tans berus di t by ondernemende inspekteurs

en hoofde om onderwysers tot atudie en die invoering

van

die nuwe metodes aan te moedig.· Van die inspekteurs

ee

Peterseh~~:
E~okteurs

11 dit

is veral uitera jromn.er dat die skoo11n·

en

van vandag vrye kinders

hul prestasies nie

ken nie en ook nooit sal leer ken n1e, tansy hul besluit
om

a~nal

woer moeoters te word en •n vollo jaor lank gaan

onderwys goEl in die nuwe skole.

En dit sou In volkebesluit
0

woes, 'n progressiewe staat waardig, om nl. die laasta
skool.J.ns..pekteur vir 'n j aar verl.of' te gee en a.s onderwyeers
na hierdie nuwe skole ui t te stuur. 11

Ons hoe.f n1e hie:rdi.o

uitlating ta onderskryf nie, maar voel tog dat die 1nsp8k•
teurs meer kan doen am die nuwe anderwys.aan te moedig en
dat baie hoofde en assistente nog huiwerig is om as

en maar

"intelligent beingsli o:p te tree,

Pe~arsen

voortgaan om, in

3

sa woordG ), die kinders soos stene in te voag

in die groat bov.werk we.t die onderwyser argi taktonies tot
in die
daaraa~

fynnt.~

t.-.~~n('"'r;,'"lde

u:ttgewerk het, instede van

te dink dat hulle steeds besig is, al is watter

vak ook aan die beu1•-t, om houdings., gesindhede, lewansbe-

skouingc by dio kind aan te

1~eek

en daarom op hoogte moet

______________

1)
2)
3)

~

·---

·

bly met die n:.odernste sienswyses en bevindings van die

-··----- . --·--"· ....

.

K~k bl~

· ·
Pete!' sen, ~... ~ Din
bl. 175 on 188.
Ibid. , bl . 28.

Nieu-Et:.ropes~

0J>Voedingsbeweg1ng,

.

arurraar ho9'f t-e wc:rd nie, :naa:r tog tot e:r.nst ige nadenke moet
aansp'::lo:r ,.

I!Ge die onderwyc·9r 6edurig besig is om die kind

deu:- K.U.p9.t:r:Lok
•1 The atoroi..s Uic psy:ho1cgic outlook criticized above- sEJ-ems 1to
6·ons i 1er. trha:c v1e ce.n t ea.cl1 a.ri thme'tric skills, for e-xample,
a:s. i i ncth ing else=· were going on at tha.t ttitne~ Such an idea
io fe.lee.~ t:-agically false.
~'lildren cannot learn simply
arith;nE:i;.!c, they a:re a1,so at the same time - always and of
necessi:\ty - t>uild:ing FJigni~ican·t attitudes and iriteT"ests witl;l
::~e:fe:rer:. c<:: ·ctc t!:'Ae Sl'..bj ect, to the sc~bol, to themselves, to
-'uheir i'el1cvrs .. to ·fue teach€"~' ~c-o all the teacher stands fol! ~0
t:i:l'%1~ to schoo: go'Ternr.uent, to co·n:te--s:r, to truthfulness.
·
I!l s!:lor·:1, J1he pupi:!.r: p,re· dur~ing each class-per' d building
a·o·':ti·:udes w:.+rh refeTenc:e· to any cmd everything that ente-rs
folignificant:i.y to th9m in \vhatever is then going on. Out of
trJ
3.1tti f.ud.e;s g:r.ow .:Ln~erests a.11d repulsions: and out of
i.:ht> -:.~'! tr~ t-u:rn comtJ· :Life t s de cis ions~
It is a hard saying,
bt::.:1 th~· teacJ:~er; ·so far as taJ£±ng thougl1t ca..11 affect resul t-e,
is p:;:oper.-ly :•~esponoibJ.e for all t·hese attendant attitudes just
as t:rt::.J.::· as for tho .::.rith;netic -- . . . . . . . . . . • Only a-s the·
·t:eac?-~t·:;:: has b:r·o,_1g1;:'& orde.r and. c1a.r:tty tand integration intra
h~.. B 0~1~1 or l1er own grasp of li:fe· can we expect. the c:Cild:ren
to pro:Ci t by the -~~ache:r t s leadersl:ip. To trust vi tal mattersto e1:HJ.:<:'.ce is a crue:lty to tender youth of which we cannot ·
;:J0' gLd.l -ty.
The teacher nru..st hav·e· u ba.lanced and integr~.ted
outlcclc. so cri ticizcd to conscious consistenCY "that intelligent 21irect:\cn can be gi-:,ren to inclusive ..1ild growt·h.

'I'hat; the i:.ee.cl"le:r 'of children l:as been used as an illus'ttra"!"'
·cim1 does no·a mean tP,at these·, demands are notr equally binding.
upon supervisor and superintendent. Al~ who have .to do wi11h
youth - wi tt:t ~.tunan gro-:.ving, in fact, at: whatever age· level
and U.T).de:r whatever condition - are un.d.er the same-· corre-lative
obligation. • •.............

All techniques ::tnd procedure·s - vvhe·ther of teaching and
mea;surir..g or of supervising ana administering - must then be'
lea=ned, as they must be applied, in conscious subordination
t-o the value-s affected by t·h!3m . . . . . . . . • -The building and
use of a philosophy of education thus be-comes the key aim in
p1·ofe-sc:ional education. n
·

(e)

Toe'ts8~

A:frj ica ges·canda·ardiseer en

gebr:.1.ik~

maar daar hulle toepaf?sing

beper}:r: i3, moss ui of;ge'oreide verst-ancleme8ing wag
1-p-·~.-;:r·:~.:~n'fc-_.
1) ~-J.·
.n. . - ~-: -- '
268 - 262~

·~·,r.·H'
•

.-,·---e· ·.·a-.-.;--cr;;.-'e
..
..
-.....
.

··r..•·ct·-u· ca.. t::-.~·a-·na-·l.·..
"'r··a·.;..,t"-1•-:;-r·--·--·b....l .
J
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....

Q

.

•

op die koms van die groeptoetse.

Hierdie toetse is deur

dr. J, C. Coetzee :in 1924 vir die· eerste keer in die Trans-

vaal gesta.ndaardiseer, hoewel die omvang van sy werk geen
algemoen geldende norme lwn lewer nie.

In 1925 het pl'ot.

R.F.A. Ho.:;rnle ook grocptoctse in 'n beperkte gebied toeg_epas.

' dour
Dit was baanbrokerswGrk en is spoedig opgevolg

om,rangryker navorsing, bv. die van die CaJ:'negie1comrni seie
i. s, die Armblankevraagstuk.
Groaptoetse word tans op groat skaal toegepas op
skoolkinders dwarsdeur die· Transvaal, veral deur die
Beroopsvoorligters maar ook deur

and~re.

Die intelligensie-

kwosignt, bied •n waardevolle aanduiding veral van die
akademiese werk waartoe

1

n leerling

b~

staat is, hoewel dit

op sigs:3lf n:te as voldoendEJ. beskou word om •n leerling sa
skoolloopbaan to knn

voorsp~l

ei.enskappe ook !n r•ol speel.

nie, omdat ander karakterHardwerkendheid kan bv. tot

'n matq vergoed vir •n lae I.K. Terman hat •n korrelaaie
van • 725 gevindl) tussen die vel.. standelike ouderdom en die
s1::oo1werk van die eerste graad terwyl Mc.Call •n korrelasie
van •78 in die sesde graad gevind het.
(t.a.p.)!

Mc.Call

se

verder

nTerman, Dickson, Whipple, and others have shown

that. a pupil's mental age is an excellent index o£ the
quality of work a pupil will be o.ble to do.& II

Maar

o:f

hy

di t werklik doen# is 'n ander so.ak, en daarom vereia die
Transvaalse Onderwysdepartement sedert 1942, benewens die
I.K. van 'n leerlJ,ng, ook sy

sl~oolprestasie,

gebaseer. op

die oordeel van die onderwysor, wat· op sy beurt nolens
volens be5:nvlced word daur ern.osionele en sosiale karaktertrekke van die kind.
,. l t
t
•
_v.r:.
-~--=--2-~.
m

Ook hier het

d~.

Coetzee baanbrekerswerk in die

TransvaaJ. verrig deur middel "~Tan sy. rekentoetse wat tans
nog as standaard·-toetse beskou word vanwe/3 die noukeurige,
--~--~----- ---~----.-~ ~-·-----""""'!""

1)

Me .Call, Wm • .A,.:

How to Measure in Education, bl. 21.

maar bB.ie 'Nej_nig is

no[~

i~.

hior--J:tF. ops:ig gedoen in verge-/

lyl:ing met. aJJ.de:· l8.!1dn sooA bv., A.mer.1.ka.

Ook n::::dm' .3cr:::.·t :J'b ~ :::Jktie'No metings. in die . onderwyawereld is
eksruu.ens

g~_acl. i.ie

·~vat

sk~1.ar :1

::..n 3'1id ·~Afril:::n ( uf'gesien van

gevJccm!.. -t~ nog nlc dio subj ektiewe faktor kan

uDie to,3tennetod.e :~_s C::::lGatbeerlik vir die t\lgemerie
onde:r-wy:::rvocr·o:J. tgEJJ..g: :::d.e a.1l.een die produk'te moet
getoets WCJrd nie 1 maa:. . ook die :metod0s en die materic..nl. Sto1se:I~Jw.tig0 toetsjng van s0kere metodcs van
o::::lderwy;s en van ~n gegewe J.ee:t>p2..m of nnderde0l daa.ry~
bly die \roortcl1.1::.:•cnde sorg van ci.io onderwysowerhede. II . )
flier kan die i..'1spekteu.r8 die voortou neem en eksperimente

loads,

by:;estc~sn

C.eu!' c:ntoesias·ciese hoof'de, terwy1 die

under skole as l.ron trole d.ien.

·veel nuttigs behoort so

'

vasgestel· t;e kan word"' vmt tot voordeal van cUe hele

kring, ja van d:l.e hele land, se-1 strek.

\a)

Intc--£:~ediel~~ SI:C?..le is in 1923 vir die eerste

ke0r :i.n: dio ·rransvua1 5.::1 dj_o lewe ger'oep op die Rand en
in P!'e'borie.2).

D:i.e skole was berloel vir die 1eerlinge-

wat n:Le tot matrikulasio wou leer

~'l:l.o

maar tog iets, meer

as dio 1ae:r:•sl{ooJl-c1.D.'s'L:s Yerlang het,. en sou tot by st.

VIII onderwy2 gee.
Die skole sou d:r=ie spe s:tale kenmer•ke n€:
aantal vakker en

e.·:.~,wen

( i) die.

se leerstof. sou bepel'k word;

(ii)

soveel van die vrerk as I]loontlik sou va:1 'n praktiese aard

wees;

( ...i ~J...2 )

inisia tief em :.:w1i'vc:::·t:•.'o'J.o te ont-wikkel deur di a Daltonste1sel ~m te. voor.
gings, ens .. m.oes

ontwikkt-J·J..

Groopaktiwi t.ei. tl) soo.s speJe, vereni-

ingn~roer

word <Jm die 'gemeenskapsgevoel te

Di.e ?Jan was om 'n beho;;rlik(J proof' te neem

mot dio · iduss V€.Il lwrvrn'11~ors
.sco:J. Dewey
en Kerschonsteiner.
.
'
1)
2)

O.Jvtzee, J.G.~ Die Moderne Opvooding, bl. 64.
J·aa.rversl.:J.g T.O.D. J_922, bl. 14 ·- 15.

Die opr·igt:!.ng van hierdie sl{ole was werklik rn prysensvraal"'dige paging van die kant van die onderwysowerhede en
toon nogmas.ls die verligtheid
insigte.

van

die filosoof, Adamson, se

Oolr: op die plattela.nd is vier j aar later sulke

skole ope;er•ig,

r;~t

hulle by dio plattelandse · omgewing raoes

aanpas en wae.rin la:ndbcu-onderwys 'n vern.ame plek sou inneem,
Cmgelukkig is daar enkele fouta bogaan, en ook was
die publiek n:te ·vir hierdie beginsels .opgevoed on vatbaar
nie ~ _sodat die Ui tvoerende Komi tee reeds in 1927 be slui t
hot 1 ) om nie ·meer

i~termediere skolo te stig nie.

Onder

d5.e vorna.a.i11ste oorsako van die minluklring · V?Jl diG stelsel

was!

(i) Die akole was onder dieself.de dak. en onder die-

' as la.erskole en is dus cleur die publiek as u1 tself'de hoof
gebreide laerskole beskou.

(ii) Meestal het slags die

l9e::."lingo wat cp werk ge\ollag hot, die skolc bo:soek, en dit

don verlaat sodra hulle werk gevind het, sodat daa:.:.• 'n te
groot mate van verwisseling was.

(iii)

D~e

lro.rsns is aan-

vsnkl:Lk nie met :n of'f::l.si6'le sertii'ikaat bekroon nie, uat

d:te waarde daa.rvan verminder het.

Toe die st. VIII

Inter1neC.io.ee ~ertifi~aa t ingestel is en di t deur die
staatsdionskormnissic erken is, het dao.r
plaase;evind in dio stede.

1

n mate van groei

(iv) Die leerlinge wat die

intermadiere kursus deurloop het en daarna die hoerskooi

•

wou besoek, het r.weilil-d1eid ondervind met die J::toorskoO.lwerk

en rnoes dikwels

1

n jaar langcr op sH;.ool bly.

(v) Die

publiok hot gee:n vertroue in die soort skoal en in

d~e

'

gehalte v-an sy leerplanne en prestasiea gehad nie.

Na die aanvanklike terugslag het d·aar• vanaf' 1933, too
verhoogde leerplig ingestel is, groot uitbreiding plaasgev:Lnd.

Aar1 rn hole aan!:::al skole is st. VTI- en st. VIII-.

klass~

opgerig,. en met die anelle vardering van die sentrali-

sa~:Lebulaid

1}

ven cUe departement en die installing van

Jaarverslag T.O.D. 1927, bl. 75.

notor•rervr.>er 1 kon steeds meer en meer ,1eer1irlge die klasse
Die st. VII- en VIII-k1asse hat steeds aan laer-

bywoon.

sl{o1e verbind geb1y en di t was die vernaamste reda waarom
miEJht~1.dng

bulle v:i.r d:i.e tweede keer as 'n

beskou !s want

in 19·-,o :J.et die C:.irekteur ge:me1dl) dat die neiging om by
1::'-erskole su.lke k1asse te stig reeds gedur0nde die vorige
paar j aar die hoof' gebied i8.

Daar bestaan tans nog 'n

a8ll+.al intermediO're sko1e, maar die be1eid van die departament :l.s om nie meer sulke sko1e in die lewe te roep nie,
maar liower· ju.!.'lior ho&rsko1o
J·unio:r Hot)rsko1e.
--.. -···--·
.

(b)

~

afgeah~:l

Die eerste junior hoYrskoo1

is i.n 19:3'7 i.n Johannesburg geopen.
9 ju::1.ior hoerskole.

van die 1aerskool.

In 1938 'Nae daar reeds

Die doe1 van hierdie sko1e was, 2 l.e?-

is tans. :J.og, om 'n bl"'ee ku1 ture1e op1eiding te verska.f 1
rn deeglike· kar.akter en tn gesonde 1iggaarn te ontwikkal,
belangste111ng te wek vir en va.e.rdigheid te verakaf in
'rerDkj_1lellde

van die

ku.."l~te

:e8~linge

en vaardighede wat in die later 1ewe

as die

~ieraad

:nnll a 1edige ure kon o.ien,

en die afwisse1ing

van

Dio doe1 is breed opgestel met

die. bodoo1].ng om, na 'n tydperk wat as proef'neming sou
dienr die doc~ beter te omskryf.

Dit is tro1s egter

nag

tn

dlo proef'stadiu.."'ll.

Die doolstel1ing is opvoodlru.."Yldig gesond en beantwoord

a.nn d:!.;.; modernste opvatt:Lngs i.v.m. onderwys,

Die skole

voor·sicn in 'n groot behoefto; en omdat hu11e se1fstandige
::."'~nhede

b:/;at

is wat 1eorlinge in die vrooo' ado1essensie-tydperk
is daar di.e ge1eentheid om 'n eie rigting iii te
•n tradi8:i.o daar te stel W8.t a1 die nuutste aiens-

.al·;..3.n en
·,vy~3es

an metodes op suiwer mode:r·ne wyse interpreteer en

tuepa.s~.

'n fo.ndament wa.arop met 7er1oop van tyd 'n hegte

stelso1 opgebr.ru kan word.

Die g~~otste struike1b1ok in die wag van hierdie ontvv-;lk~/:o1::LnEJ.;

1)
2)

is die. bestaan \•an tn eksterne eksa.men aan die·

Jaarvers1ag ·r.o.D. 1938, b1. 16.
Ibid., bl.· 1.5.

einde van die kursus; waara.an alle st. VIII-leerlinge moet
deelneem.

Geen dergelike

vorens die skole van

kan verwag word al-

on~vikkeling

bevry word en 'n

e~sterne'eksarnens

eie rigting kan ins laan nie.

Tot tyd en wyl d.1 t ge.beur,

sal hulle maar bly wat hulle naam aandui:

11

j'Wlior hoerskole."

In September 1944 is deur dio departement die

~lgehele

at-

skaffing of die horsiening van die eksamon in dio vooruitsig
gestol.

Dit sal die skole in die goleentheid stel om hulle

ideaa~ ~t

to leer.

Om vir die indiwiduele vorskille van leerlinge voorsiening te maru{, moet daar •n groot verskeidenheid'van vakke
aangebiod word, en om dit moontlik

t~

maak,

junior hoerskole tot stand gebring word.

~oet

daar groot

Soos in 'n vorige
',

paragraaf' reeds gese, ia dit m:y mening de.t alle leerlinge
,

I

die junior hoMrskool behoort te besook, alvorens tn rigting
te k::i.os in die hoerskool.

Dit stel die keuse van spesiali-

sering tot op In later leoftyd uit en bohoort mislukk1ngs
tot In sekore mate te vex:-minder.
(c)
die junior

Skoo~Elase

is die plattelandse

ho~·rskole.

Op inisiatief

van

ekwivale~te

van

wyle S ,P. Bekker,

voormalige administre.teur van die Transvaal, is die
eerste skoolplase in 1935 tot stand gebring am bater
fasiliteite vir die plattelandse kind te verskat.,

Die

sko~lplaas

verskil van 'n st. VIII-skool op die platteland

nie

t.o.v. die

soos

nlle~n

huishoud~mde,

rasiliteite wat dit aanbied

ru~er

houtwerk, etaal en boerdery nie, maar

veral t.o.v. die atmosfeer van werklikheid waar1n die
leerlinge werk

1

en lee~.

Die beginsels van Dewey e.a.

moderne'filosowe, o.w. Sir John Adamson, skrywer v&n
11 The

'

D;ldividual and the Envirorunent,nwat reeds in 1912

.

'

die skoolplaas ... idoo geopper het, ook gereken moet word, is

h.io·r in di.e praktyk toegepas.

Adamson wat vier van die

plase in 1937 hesoek het, hat dan ook. die indruk gekry dat
rn slroolplaas eerder rn kolonie, tn korpore.sie o:f 'n gemeen-

skap was as 'n skool·; eerder 'n deel van die lewe selt as.

van onderrig of geleerdheid.

Die leerling doen sy kennts-

op deur deel te neem aan die daaglikse werk op die plaas.
Die nadruk val op praktyk liewer as op teorie.

Die skool-

vakke staan meestal in verband met die praktie'e werk.
Die hoofde besit

1

n groat mate van vryheid 1n die opstel

van leerplanne wat

by

hulle toestande

e.n.)

(kl~aats-

a.anpas.

In 1935 was daar vyf skoolplase in die Transvaal,
in 1936 sea; in 1939 het die direkteur van

twaal~

melding

g~maak 1 ) en in 1940 van nege.
Die skole is ongehinderd deur eksterne eksa.mens,
word besoek deur inspekteurs

w~t

m~

die departement tn nouo·

voeling mot ontwikkelings hou.
4.
(a)

MIDDELBARE ONDERWYS .•

Gedurende die aerate helfte van die tydperk ander

behandeling was daar twee soorte skole 1il die Transvaal
wat middelbare onderwys verskaf het, nl.

met middelbare a.fdelings en

(i) laerskole

(ii} hol!rskole, waarvan
•

sommige tn voorbereiden.de a.i"deling gehad hat.

Met verloop

van tyd het die measte van die eersgenoemde skole in

ho&rskole antwikkel terwyl die ander tot 1ntermediere
skole geword het wat tot st. VIII gegaan het.
no~ig

Dit i.e

am nader op die werk van die twee soorte skole ta

let.
(i)

Skole met Middelbare .A.fdelip.ss,

Aan die einde van

1903 was da!U' 14 sulke skole in die Transvaal.

Hulle was

onder beheer van kommissies wat vir geboue moes sorg en
die nodige geld moes vind·.

Aan hie_rdie· skole het die

d.e-partement zn toela.a.g ·van £6 per jaar per sekondO're
leerling betaal,
In 1904 het die inspeksiekamitee dit as sy bevinding

geboekstaaf dat die standaard baie laag was en dat die
skole slega middelbare skole in na.am. -was.

Die werk bet

gedurende die volgende jare'n~e juis veel verbeter nie
1)

Jaa..t:verslag T .o.D. 1938,. bl. 13 - 15.

366.
aangesien :.:1larke in 1912 nog gemeld het dat die peil
heelwat laer was as in die hoYrskole nietean-

deurga~1s

die fe:i.t dat die leerlinge gemiddeld ouer was.

staandd

Daar ,,va.s varal twee belemmerende faktore:

die aan-

ta1 1oerlinge in die hoe'r:)classe was gewoonlik ,klein ..
sommige skole hot slegs eon or twee leerlinge in klas V
gehad:

In ;l-914 was da.o.r slegs 5 ui t die 21 wat meer. a.s

5 leerlinge in diq hoogsto klas gohad hat.

van die gGringc aantal loorlingc in die
ling, kon daar nie

spesialito~te vi~

As 'n

~ddelbara

die

gevolg
afdo-

v~rskillonde

vak.ko aangestel word soos 1n dl.c groot noe-rslto.le n1e.
Soms hat die hoof die ui tslui tlike verantwoord.elikhaid vir
die ondorrig op hom geneem; soms is hy deur andar
wysers

onde~-

bygestaan~

Om die eerste beswaar op te losJ wat vanselfsprekend
ook die tweeds sou verminder,. het die Onderwysraad reeds
in. 1911 die wenslikheid oorweeg l) om die hoUr klasse in
goed toegeruste middelbare skole te sentralisear, veral

.

in Oos-Trans vaal.

Die toepe.ssing van hierdie .beginsels

is egter uitgestel totdat die tyd sou aantoon waar die
ho~rskole

die moeste

kro~s

gohad het om rn sukses ta woes•

Die aantal akole met middelbare afdelings en die
aa;;1 tal hoerskole' in versldllende jare word in die volgende

tabel aangetoon.
~el

Aantal Skole met Middelbare Afdeling en

XXVI.

aante.l hoM'rskole in die Transvaal 1903
tot 1921.

j . ~;::r

rk~~ •. ]ll.'!_t_Mid.
"

-~·~-·

r 1903
14

Afd.
I

}lob'rs,kole

i

1911

i915

1918

20

18

11

10

20

I

1919

1920

1921

27

33

44

I
I

5

!

-7

I

-

Vanaf 1914 het die aanta.l skole met m.iddelbare atdalings

geleidelik verminder

n~~ate

sommige van hulls tot die rang

_____________

van hoerskole bevorder is en afgeskei is van die laerskole.

-----···-··- -· - ··1)

Jaarversl~g

. "•.

.-- ... ·--- ...

,

'l'.O.D. 1911, bl. 270 - 274.

( ii) go&_:;:§}.~~~.£,. · Die oel"'ste ho0'rslWQl no. die oorlog opgerig,
was die HoeP Mo:ts:i.oskool in. Joha.."1nesburg.
·:~. meisit~skool

Daarna is daar

in Pr·e·::;o::."'ia geopan en toe ook in albei

s tede skol.·J vir so'..ms.

In 1?0;.-1 is dao.r nag tn hoel.. skool

in J' cb.RJ:rn.s sl'JU'r'g· geoj:)GJJ. an in 1905 0tm :t.n Potchei'stroom,

GoJ.sidG:l..~Jr .het die aantal toegeneom

sod.s..t. das.::> toe ·3 wae..

.

'
totda.t G..c:..a:..."
::.n 1915 reeds 10 wao,

Dle depar tement het

daru'nn sy :Jel·.Jid vertmder · en bes::'...ui t
'.'Jl'l

'

hc8:c·r-;.luJolge::':!..ewd t.e voorJ:!..0D. m.e t

2.:..u1 i::;a1

Y~m.c..:'

~..mtcon,

gewono

om die hole Transvaal
dto ·gevoJ.g dat die

l\:H8 y·i:'.n:..g vermeo:cdcr }.'J.Gt) soos die tabel
VJ~ls

V2.1:. C:.::c.c ·:J:4 wat in J.92l be.sta&J. he's,

hotlrsko].u~

33

soos hullo tons nag be-staari, terwyl die

)rige tognio s8 e., v.., skoJ_e w·as.

Ivie·c d:Le oordrag

·la...ll

C.ie tegniese o:::1derwys na die

U:.t.::'ttcy.onderwysd.epartement ln l9S5 en l926 ·het die aantal
hoe':!... . slwle onder clie ciepartement

vermind~r,

:Jia vel"meel"'dering ve.:n die. aantal

maar later

nrl.ddelbare·lee~linge

is .die beste aa-:1duid:l.ng van dio geweldige groei 'Van
f3elconder(;} onderwys· in die Transvaal.

Die bygaande

grafiek op dio volgc:nde l:;>ladsy toon dit aan.
Te ocr•deel na d.:Le inspeks:teversla.e was die gehalte
van di.o werk i:n die ho&rskole ctourgaans good, en boter as
dio in die skole

mG~.~

middel'9a:re afdeli.ngs, hoewel die keuse

van vnkke :Ln die mee,ste van l1ullt3 tot hede nag ui ters beperl{ gebly het an gevolg van. die kleinheid van die akole,
maar meor nog as c;evolg

Vf:lll

die oo1•heersing deur die
I

· ..~,~""'~"'""1(\YJ.

'.vm.-..d.

ws.t "'Tir c1if'> gr•ootste deel el::stern af'geneem

Hieroor sr~l later meel" gese ~vm:od.

Die invoering vm1 V1. . y middelbare onderwys in 1914 was
gewenste
in utters'-' ,.. stap en bet, die Transvaal !n sport laat bereik

·.vat tans.v 30 jaar lateJ:>, nag nie deur baie ander lande
bei·eik is nie.

Waa.r die aantal leerlinge

in

middelbare

skole en ai'd.elings in J.912 met slegs 37 en in

19~3

met 43

ges·cyg het.» hot dit in 1914 met byna 200 vermeerdor.
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Gem4 Inskrywing in Hoe::.."'skole in die Transvc..al.

l.90 5 - 1940.
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Adamson het, met die ui tbreiding van fasili tei te vir
rniddeibc.re ondervrys '·
komst~;

1

n versiende beleid neergele ooreen-

die demokratiese beginsel van gelyke geleenthede

vir almal.

Elke leerling is tans in die bevoorregte

posisi.e om middelbn.re onderwys to ontvang .en, m1 ts di t skyn
of hy voordeel uit sulke onderwya sal trek, kan hy nog op
'n losiesbeurs I'eken as hy deur
sodanige

lr:urs~s

(b)

geld~like

omstand1:ghede

nie kcm bywoon nie.

Resula..aies.

Teen die eindo van 1903 is daar

volledigo regula.sies vir middolba.ro skole ui tgereik.
regulaaios is vergesel · · ···

Die

'n briof van die dirokteur,

Fabien Ware, arun die Assistont-Koloniale Sekretaris,

wa~in

op die noodsaaklikheid vrua 'n okstra jaar nn matriek gewys
is.

Die

'
toelntingsoud~d~.l

is op minstens 9 jaar gestel

en minstens s.t. III moos vol.tooi wees.
wees:

Die klasse sou

vorms I (ongeveer st. IV; ouderdom ongeveer 10

jaar), II, III, laer IV, ho&r IV, laer VJ hogr V, en

VI.

Elke vorm het in die reel 'n jaar geneem om te voltooi.
Vorm holi'r V was gelykstaande aa.n matriek, sodat die
kuraus.tot •n jaar na matriek gegaan het.

Aan die einde

van laer V an VI is verpligte eksamens argeneem en wel
deur die onder·,.rysers wat vir die vakke verantwoordelik was
onder toesig van tn persoon of persona deur die direkteur
a.angestel.

Vir hierdie twee eksam~s was Latyn nie vor-

pligtend nie J maar vir matriek wa:s d1 t nog lank daarna tn
verpligte vak.
Die afneem van dio eksnmens deur die onderwysers na
1903 \'las 'n gewenste re&lingJ maar het nie lank in werkillg
gebly nie·want in die regula.sies van 1909, uitgereik na
die direkteur,

Ada~sonJ

se bosook aan die ho8rakole, is

·die okstra j aar na ms..triek afgesknt en hat matriek die
oindeksamon.van die middolbare skool geword.

Hiermee het

die onderwysers niks te doen gehad nie en di t was 'n euiwer
eksterno eksamon met al sy gebreko,
Die regulasies van 1909 het die voltooiing van st. V

370.
vereis vir toelating tot die middelbare akool en die
kursus sou daarna. vyf jaar duur, d.w.s. van die ouderdom

van 13 tot ongaveer 17 jaar, die vroe8 adoleasansie-tydperk,
wat volgans Adrunsan as die geskikste tydperk

besko~

1a.

Aan die einde van vorm IV moes alle leerlinge •n

departemante1e elcsa...llen, die Skoolaertifikae.teksa.men,
skryf, wat gedeeltelik intern en gedeeltelik ekstern waa,
en waarby die skoolrekond in aanmerking geneem 1s.

Aan

die einde ..,an -r;orm V kon 'tn leerling die matrikulasieel-csa.D'J.en of !n alternatiewe eksamen skryf ot ' die direkteur
l:on aan hom In gk:ooleindsertif'ikaat ui treik gebaseer op
enige

~oets

wat hy nodig geag het.

Die regu1aaies van 1912 het veral op die leerplanne.
en vaklte betrekking gehad.
die vir

Onderskeid is gemaak ·tusaen

en dio vir meisies on dit was 'n merkwaar-

sem~s

dige verbetering op die vorigo regulasies.

•n Ander var-

betoring, ingegee deur dio nuwe !ilosof'ie en eie!kunde,
was die invoering van natuurwetenskap, tekene en g1mnaet1ek
as verpligte vakke vir seuns en naaldwerk en sang vir
mei sie s.

As nie-verpligte vakke is ingevoer handearbeid an

sang vir aeuns en

kool~s,

kostuums vir meisies.
was warklik
~~

.

skilderkune en die maak van

.Die groat keuae van moderne vakke

n. stap vooru! t, maar die u1 tlewdd::I.Wl.S hiervan

1

bemociilik deur die kleinheid van die

matrilDllasieleerplan wat in vorm
;~ka.duwee

hct

V

Skole~

gevolg moes

en die
wo~d,

ae

oak op die werk van die laer vorms goval.

In 1914 is bepaal dat leerlinge· eers na st. VI

hogrskole oorgeplaas kon word en dat die kursus
nog vyf j aar sou duu.r.

n~

da~

Die skoolku.:i... sus ia dus verleng

maar die leerstor hat dieselfde gebly.

Die bedoeling waa

dat die stof deegliker behandel moes word.

·Net soos diG verlengde st:oollrursus van 1903 nie lank
in werking gebly het nie, so ook die

l918 is d.:te oorga.ng

na

Vroeg in

st. VI bepaal terwyl die middelbare

kursus vier jnar sou duur.

ingevoer nie.

van 1914.

Verder is geen nuwe bepalinge

! ..i.
3-,-

ct

Die clirekteurs vms steeds ten gunste van oorplas1ns

na ho&r sl-::ole. na die vol tooiing van s _to V, maar prak.tie se
moeilikhede het in die weg hiorvan gesta.ano
ged.urend0 die a.t'gelope pa.ar j
-..rer·tresenli:<,;: word.

aar

Hierop .is in

D1t is eez-a

dat hierdia 1deaal begin
1

n vorlge paragraat reeds

.A:nner rogulasies wat ui tslui tli.lc op eksamens betrekld.ng

hst, word in !n vol.gendc pa.ragraa.f

Vanaf die stigting van d1e twee

Inspeksie.
-...

(c)

bohan~el.

-·~--·-·--

soo:>:"t<S skole., nl. die'

ho~rskole

en die sko1a met middelbare

:.U'delings, is eLl{e soort deur rn apo.rte inspeksiekomi tee
gei'nspekteer.

Aangesien · on~errig in ho8rskole deur

spesialiteite in hul onderskeie vo.kke

g~gee

is, was die

dirckteur van monipg 4at dit ook dour spes1a11te1te geDi t was 'n gesonde beginsol dog 1s
-nie
latcr:,.konsolnifent deurgevocr nio soos waldra aangetoon sal

i'nspej::toer moes word.

Die eersto inspeksiekonnnissio vir ho6'rskolo (1904)

·,.,rord.

het uit ,LE.

dro Bl"eyer, mej o PoGo Faweett, dr.

Adru~son.

Mac Fadye:n., en twee assesore, nl. A.C. Paterson vir die
kla.ssieke en N. Hofmeyr vir Hollands be,staan.

Die kommiaaie

vir die middelbare afdelings was in 1904 H. Warre Cornish,

Adamson, L. 0 'Mo.lley 1 Paterson en me j

o

Fawcett.

In 1908 en weer in 1909 is die hoMrskole deur Adamson

self' ge1nspekteer.
is daar in 1909

ver\vyS is.

~

~uwo

gevolg van sy aerate inapelad.ebesoek

regule.sies ui tgevaardig waa.rna reeds

Die direkteur bet gevind dat die werk te

veel

een persoon was en aangekondig dat:daar vanat 19l0

vi~
'>

Aa

•

-r

,,- ..... ,....,., ,,.,.,,_{

r)

.')fl.ngestel sou word.

Di t is waarsleyn11k

nie gedoen nie wo.nt in 19ll is W.EoC. Clarke as
va.'l mi.ddolbare ondervrJs aangestel.

1napekte~

Hy het sowel die

ho8r~

nkole as die m:.ddelbare ai'de·lings onder sy toesig gehad.

Gcdurendo ~916 on l917 kon hy, as g~volg van oorlogsamstaDdighede, geon Lnspoksiewerk doen nieo

Sy bov1ndings 1.v.m.

die werk, veral .die vcrDktl tusson die twee soorte ,ako1a.

is reeds in tn vorige para.graa.1' aangeha.alo

Mat die gewelcUge u.i tbreiding van middelbare anderwys
I

vana..f 1913 het di t nod.i'g geword om aan Clarke hulp te ve:rskaf.

Geen ekstra inspekteur kon egter gevind wo::rd nie,

en toe Cl?.:''ke in 1920 as direkteur moes wa.arneem, is inspeks:.e i\d tlik hcel-Ger"l.e.l opgeskort,

Dr. N .M. Hoogenhout het

geh0lp deur die mondeiingo eksamens vir vorm IV a!' te

zreen die cinde van 1921 het Olarke bedank en by sy

ui tdi enstred.ing is die inspeksie van middelbare skole
r-oorganiseor,

ge-

Die m:lddclbare afdolings is a.on die d1str1ks-

inspekteu.rs corgolaat

to~wyl

tw0e inspekteurs, bevoegd om

a1le valtko in be ide Engels en Afrikaans to inspekteor,
aangestel. is.

T .G. Ligertwood,

1

n deskundige aan die

letterkundige on humanistiese kant, en A.J. de Vos, •n
vvetenskaplike en wiskundige, -is a.angestel om mekaar aen te

vul.
a~~

Hulle sou elke ho&rskool elke twee jaar 1nspekteer en

hierdie inspeksie sou die distriksinspekteur deelneem.

Dio irl3pektours moes die
ve:r~

Vl1 'Yheid

en· verantwoordel1khe1d

die ho&rs1::o0.1.onderwysers respekteer en professionele

inisiatier aanmoedig.

Adamson was van mening dat die asso ..

siasie vsn die distriksinspekteur met die ander twee inspek-

teu.rs In vrelC.adigB invloed ap die la.erskole sou

he,

en

verder dat sy status in sy distrik daardeur verhoog sou
word.

Wat die laasgenoemde mening betref, het die d1striks-

.:.n '3J.n1;-:·::ou.rs egter van Adamson verskil.

Hulle het hulla

minderwaarC.ig toenoor die ander twee gevoel en geagiteer

oin. dio in.speksie van middelbare skole in hulle eie hande
te ki'Y 1 met Li.gertwood en de Vos om hulle te help.

Die

ho3rskoolonder\V".fSel.'fl het d"'.E:l tAAY100rgostelde uiterste
m0ning gohuldig: die distriksinspokt.eu:;:•s moos hoegenae.:md
nie

behu.lp.-~aam m~t

die inspeksie van hoBrskole wees nie.

Ook diF.' Ui tvoePende Komi tee wou die distriksinspekteurs se
voorstAl nia aE'.nvaar nio sodat die ou stelae! bly voortbo staar~ het totdat Ligertwood in 1925 bede.nk het en de Voa
e.lleen ·.,rerantwoor•delik gebly he t vir die hol;rskole, met
behulp.van die distriksinspekteur.
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In 192 9 is ll ierd.ie s telse:!.. bee'indig toe de Vos as
Eksamina~o~

in die hoofkantoor benoem is.

Voortaan sou

hoM'rskole gei:..'1spekteer word deu.r 'n inspeksiokormn:tssie
b~stG.ando

1

li"t d:!..e d:i.str:Lksinspekteur tesa.me met soveel

van sy kollegas $.s wat die inspeksie van 'n bepaa.lde
~:-er·oi

skovl

s hot,.

Do Vos sou voorlopig voorsi tter van elke ·

sodanigo komrnJ.ss.i.e Vleos) sodat die volste gebruik van 51

ui tgeoreide ondo:tv:..nd:i.ng gorno.ak is tot voordeel van die
insp'3khe1.l.T's~

ander·

on do.ar tn

'

mat~~ ~ran

handhuo.f i.;s t. o "v • .inspolcsie en

eer..vormigheid gs-

inspoksie~rerslae.

Skole

sou e2..ke d:ei e j aar gefnspekte el" word.
Die distriksinspekteurs is deur hierdie reeling bevredig en

l~eeds

in hulle verslae oor 1929 het die meeate

"'an hulle met genoee' melding gmnaa.k :van die f'ei t dat hulle
met die inspeksio va.tl ho&rskole behulpsae.m was.

J.G. de

Vos hot gemoen dat die no"J.ero voeling met c:tle werk in die

ho€rsl:olG hu.lle dio geleenthoid verskai' het om die doel~reffend..."leld

van die laerskoclwerk in sy latel,e ontwikkali.ng

te ".rolg en cUt scu hulle in staat stel om die nodige wysigings in die laerskoolwerk aan te bring.
Myn."l ins:!.ens

wat=-: di t

1

n verkeerde stap 1 behalwe as

kr-inginspokteurs i.n die eerste instansie met die oog op
hoerskoolwerk aa:.'l.gestel word.
minde::::• bevocgd vir

Dan egter is hulle moontl.ik

laorskoolwer~I.

stelsel as oen geheel

ges~en

Hoewel. die onderwys-

moe1;; word, is daa.r tog rn

her:1elsbreH verskiJ. tussen die werk in die :twee soorte
skole,

!1~.

:?nde:i."

werkvryso is nodig en

1

n ander houding

teenoor die leerlinge as gevolg van die verskil in ourlordom,
Elke goort skool bied sy eie problema wa.t proei'ondervindellk
en wetensl;:aplik opgelcs inoet word.

Vir die ho6'rskoo1 is

Y:l'wpasie.li te11jo nodig om as inspekteurs op te

tr~e;

in diG

l:oter.skobl' l.s die behoef'te aon !"ilosofies-onderl&.gde opvoed~nmdiges
hot::~

wat rn veelsydige belongstelllng in die opvoeding

miskien meer gewons.

374~

Hoe dit <wk mag wees, die stelsel v.an driejaarlikse
ir.spaksie deur korrrlssies -van kringinspekteurs ·is tans no.R

(d)

____ _

Sksamer..s,
, ..
. , .....

sifti~'lgsel~sa.men

':Cot in die dertiger j are het die Trans-

gehad om leerlin.ge te keur vir toelating

tot die matriktl.l.asie ·.Jf vor•m V-klas.

Aan die eindo

vqrm

V£ll'l

V was daar r..J.e :matr:tkulasie-eksrunen, en later die Tra.nsvaalse
Mid~""'V~skoolsertifikaatelcsamon.
:J.ntwildrel~ng

~Jrr.de.t j_1.rtlle

vor.~.

die 'b.vee

Di t ls nod.ig om die

eksam~ns

afsm!derlik na te gaan

apart cntwikkel hot en die een mee1· intern

en

i.ie a...'1.der meer eks tern was.

.'
( .L}

Volgens die· regulasie s

van J.903 moos alle laer1inge in· vorm 1aor V die Lacrserti ..
fikaateksamen sln"yf'.

Die eksamen is dour die ondorwysers

afgansem wat~ vir dle versJd.llonde v8.kl{e verantwoordelik
·Nas.;;

cncl.er toes:!.g van 'n persoon

ge.s t;eJ. dour

o..Le direkteur.

ot: persons daru:•voor

aa.n-

Die eksamen v.,..as derhalwe in-

.te1•n in soveJ:> as die onderwysel"S self' die vrae goste;I. en

die skri1'te beoordeel het, en ekstern in sever as rn Raad
van Moderatorfl die vrae gocdgekeu.r en die an twoorde ui t ..

eindelik weer nngesien hot.

Die Raad van Moderatoro moes

rn mate vsn eenYormighoid handhaa.f.

Die direktour,

Adrunson, hot hiordio soort eksamon a~~geprys

1)

.

omdat dit

baie van die euwolE van die eksterne eksar.1en ui tgeska.ke1
~.:oat

soos die oorheersing van die slcoolwerk deur eksarnens,

o.d~m.

D:te
·~·:ent

rogulas~.es

van 1909 het 'n stap a.gter·ui tgagaan

daar-.rolgens sou d::..e kJ.asrekord wel in aanmerking

gene.Ju word maa-::> die al-csa:nien sou gedeel te1ik ekstel''n woes.

Die el:samen was weer verpligtond vir a.lle leerlil'lge in die.
· t.weocle hoogste 1::1as (ncu vorm IV) o:r.i is genoom die Skool-

ser·tifika.e.. tel<t:ga.rr,on.
~L)

.:.re.arvers:l.f'..g 'r.o.D. 1906, bl. 115.

375~

In 1920 is rn

~;1::~:ua

von d:!..e

~r.o.D.

deur die Gemeen-

skaplike Matrikulasieraad aa:ngeneem waaronder die departs-

ment sy eie skoo1eindeksru1;.en ·sou a!'neem, gelykstaande asn
l'D.a tr:!.ku1asie,

as aan sekere voorvraarde s vo1doen sou word.

Hierdie e1:::nuD.en word in die vol[;ende paragraaf bespreek

maar wore. hier aangehaa1 omdat die keuringseksrunen aan die
~rrap

einde von vo:.c>m IV 7anaf 1920
L:1 ~"

terwy:!. dio

oj_nd~k3amon

I Yan dio M.s.s.E. gcnoem

Trap I I gonoem is.

Hiordie stap

h-at eg'Cor l?;een ·:Vcs.cm1il:co verandering in dir:J vorm IV-eksamen
gobring nie 1 hehaJ.we dat die eksamen, wat die moderns tale
betref,

oo:C~

sou best.aan ui.t

'r~

monde1inge deel wat dour

Clio onderv::v-sors self afgEmeem sou word.

Die skoo1rekord

sou nog it:.. as.nm::>rking geneem word soos in die verlede en

sou vir een-d('.lrde van dio tota1o puntetal to1 tGr'<'ry1 dio
skrif'telike eksaiilen vir twee-derdes sou

~e1.

Trap I was

verpli.gtend vir a11e leer1inge in vorm IV, en is deur die

departement as baie belangrik beskou as 'n siftingseksamen

on~

s',Vak kandida te ui t

1

vorm V te Vieer . )

Op hierdie punt

dian [i;e1ot to word wa."'l'l:i di t was een van die verna.me be-_
sware 'teen die eksarn.en dat, selfs na die eerste keuring,
dr,ro.• nor; so tn groat porsentasio in trap I I gedruip het,
ruim so\;mel o.s in die matrih."U1asio-eksamen waar daar geen
sodanige versperring was nie.
In 1931 is die trap I-el:samen vir die laaste keer
af'genoem.
~unior

Vanaf 1932 is di t

afgeslraf en is die Transvaa1so

sertifikaateksamen 1ngeste1.

In 1932 was dit

opsio:..1eel vir J.oerlinge om daa.ro.an deal te neem maar vana..f

1933 was di t vir al1o loor1inge verpligtend.

T<-":!18 is di t

nag 7orp1igtc·nd vir a1le st. VIII-leorlinge in sko1e wnt
nie ·.;order as
ill ho&r•okole.
IDp 3rond

sti~

VIII gaan nie, asook vir beurs1eerl1nge

Vir di0' Ol"igo is dit ops1onee1. ,
v~~

die

~unior

sortifikaat- en dio skooleind-

ol-rsamons word sertifika.te u:i.tgeroik.
1)

Vir st. VI, VII.

Janrverslag T.O.D. 1922, bl. xii, Bylae

v.

en IX word daar dem• die d.epartement op aanbeve:J.ing van die
hoof' en sonder enige oka-te:i"'ne t}ksamsn, geser;.::ifiseerde verklarings ui tge1•eik.

D:te besVlare

te·~,l1

die

,jun~c1:'""·'3B:~-.t:ifiL:auteksar.wn

is

dieseLfde as .die taen. die skool,3indeksame:n. e:n word in clie
volgende paragraaf opgesom.

Hier dien :agter gemelc". te word

dat die eksru.nor.. veral. s"<aar druk

op die junior hoerskole

wnarvoor daar sulko hog idealc gokoeator is wat onmoontlik

onder die skad.uweo

V(Ul

dil;) eksrunen trerowesenl:tk

. Instede van modE.lskole ts
er~

opvoedkundiga

wo?.:>d~

k~"l "v~rd •

ingerig volgens die moderne

sie;Lkl'!Jld:i.ge opvattings

~

het hulle niks

a..'rlders geworc. nie as ho&rskole van di.e ou tipe, wat slags
tot by st. VIII ge.a.n.

Die enigsto redding is gelee' in

die a:skaffing van die oksamen so gou as moontlik voordat

daax• !n verkeal"de tre.disie gevorm is.

.........

--·-

H~erdie

(11) Matrikula&ie-ekaamen.
...... ....__
~

1903 deur die untver.giteit

eksamen is reeds voor ·

dj.e Kaap die Goeie 1Ioop

"'TS::.'l

afgenee:m. en di t was te1·selfder·tyd die ei.ndeksamen va.Tl die
h oEh. . sl>:c le •

Wart:J se regulasies van l90~i het; vil"' tn ekstra ·~aar

hoMrnt:-oolond.er,vys voorsio!ling
::J.I.

gomaalc~

d.w.s. tot by vorm

Of kinderfl so lank op slcool gebly

hat~

weet ek nie,

vrant geen meldi.r..g van so tn ekse..raen kom in die offisi&le
stukke voor J:?,i13.

A!ID die einde

v~

linge vir clie matriku1asie-eksarr~n~
ent~ste

vorm,hol:!r V kon leer·-

afgeneem deur die

bestaande Stu.d-Afrikaanse univers-iteit as 'n toe.-

latingse'ksamen tot die uniYei·si'teit, inslcryf,
B.antal

Trsnsvar-1.1~:...

el'.:sa.men ingeslcr-.ri':

:.wt.

1

n

~r oeytemende

c•'C'':.:e,.r'l;;,
105
in 1904 17, in :1.905 "'en in l906 reeds

::~11d:Ldats

~T . . . .

'"iA"':'O~'"'

132.
Di0 u:,"l.iversi toit was

to' maak t. o. v.
mente om

b~·,

7ei.,to~

ni~

genoe

orr~

enige toegewj.ngs

vur:•. die kant -;.rar.. die onderwyscl.eparte-

Latyn rn opsionele vak t.e m9.a};:_. oi om In

eksamen wat el-cwi 'alent aon matriek sou. wees maar vvat gedeeltelik deur die onderwrsers afgeneem sou word, in te

stel nie.

377
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In 1906 het die TransYaalse Universiteitskollege te
Johannesburg tot stand gekom en sy eie matrikulasie-eksamen
begin ai'neem.
Engels,
B

Daar was twee soorte sertifikate:

en Lat'J'"!l as verpligt.e vakke geneem is en

raatGsis~

indian

J<~1.gols

A indian

en m.atesis as vorpligte vakko goneem is.

Latyn kon dus uitgeskakeJ. ··.vord, maar dit :fs nio.duidolik
of die sertifikaat dan dicselfdo waarde gchad het nie.
Alle eksamens van die Universiteit van die Kaap, die
enigste se!2standige universiteit t.ot in die tweede dekada
van die eeu, is in Engels af'geneem JGot in 192.1.

Enige

taegewings in die Transvaal t.o.v. Hollands us medium is
hierdour verydel, want, om die leerlingo
lasie-eks~nens

te

kry~

w~s

deu~

die matriku-

dit noodsaaklik om hulle dour

med.i'Wll Engels te ondorwys.
Teen 1918 was daar reeds drie universiteite.
eenvormigheid

v~~

standaard en

vm~

Om

prosedure t.o.v. die

toelatingseksa.rll.en (mn.triku]:asie) te verkry, is die Gemeenskaplike Matriku1asieraad :tn 1918 in die lewe geroep waa.rop
die

universitei~o

van Kaapstad, Stellenbosch on Suid-

Afrika vorteenwoordig is, asook dio vier provinsiale anderwysdepartement, die
bare skole.

Unie-OnderwysdepaL~tement

en die middel-

Vir die eerste keer kon die skole hulle atom

laat hoor op die vergaderings van diB liggaam wat tot so tn
groot mate hulls werk bepaal

het~

hoewol hulle tesamo slags

6 verteenwoordigers gehad het uit 23.
rn Wesenlike verskil het die installing van die
G.M..R • aan die eksamen nie ge:maak nie.

Wel sou die skoalI

rekord in aamnerldng geneem word, maar die eksa::·::;.en was nag

ooit, in aaru:'.:-:V:ing met hoe'rskoolleerlinge gekorn. het •.

•rerwagtings gewek het en wat grbot .noontlikhede ingehou het, ·
maar wat,. helaas:- nie aan daar>die
~coc

dj ._

i..n

verwagting~··voldoen

die praktyk toegepas is nie.

het

Dio 'f .0 .D. het nl.

die G.M.R. oorroed cr.m tn skema te aanvaar waaronder die

eeragenoemde sy eie sk:oo1eindeksamen kon a.fneem v.rat in
alle opsigte as ge1ykwaardig met die matrilru1asiesekel~e

eksamens beskou. sou word mi ts aan

Yoorwaardes

vo1doen wo1.. d, 3oos die voorle van leerplanne;. vraestelle
en antwoordeboeke aan die r:1oderatore van die G.M.R. wat
dan die punte op of af sou skuif om by die matriku1asie-

pef.l a. an te p&s _
In sekere opsi.gte wa.s die eksamen tn groat verbetering
op die oue:
1.

Die skoolrekord het vir

ee~-derde

v~~

die punte in

elke vak getel en die skatting is deur die ondo~Nysers
gemaak~

Die andervcyser se oordoo1 het dus ook

maar die skoo1rekord moes tot binne

10~~

gege~d,

van die eksamen-

punte gebring word.
2.

Die eks8.1llt.ns.tore is dour die departement geldes en
persone kon

word wat nie net kennis

a~~geste1

va~

dio

val:ke gehad het nie maar ook van die konnis en vermoBns van leer1inge van middolbar0 sko1e
3.

1Nat die moderne tale betref' is daar ook tn
eksamen lngeatel wat
punte

uitgemaa~

mo~

eon~'7f'de

van die totale aantal.

Hie~mee

is een van die grootste

het. ·

besware van die onderwysers teen di3 ou stelse1 uit
die weg geruim.

Die monde.linge eksamons is vir oen-

derde deur dte skoo1 en vir tw.ee-derdes deur In
eksa.minato.c van die departera.ent af'genoem.
Die besware teen d.te s telse1 was, on is, egter nog
groat.

Die gebreke wat enige eksterne eksamen aank1eef,

was ook nog eie aan die nuwe M.S.S.E. sodat cli.t binne
onke1e j oro bestEmpel is as die IJ.1 ransv,:J..also Matriek.
Die boswa.re kan as vo1g opgesom...vurd,
1.

Die eksarnen is

onbe"':irm~baaJ."

en nie doe1tref'f'end

selektief' ni.e om.dat sl:rander 1.eerlinge soms druip en
swakkeres s1aa.g.
2.

Die pei1 variear van j aar tot j aa.r en daal"Onr word
samnige 1eer1inge veronreg en hu11e

loopba~

verangeluk.

379 ..
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'Die

eks~~en

befnvloed die skoolwerk nadelig op ver-

skillende maniere 1 een waurvan is dat dit eksamendril

a.anmoedig •
4.

Die e:'::sar:.1.ei1 meet lr:ennis sandal"' inagne:ming van hoe die
Dit werk die .. blo'k~:..,_metode in die

kelli1.is verk:r-v is.
hand.
5.

Die e1:sa1aen :meet kennis, maar di t stel nie vas of die
kennis toegGpas kan word nio, en o.bstr*te kennis is
nie van veol wau.rde nie.

6.

Die ·eksamen bopaal die sillabussc en verhinder tn vry
keuse van vaJ.r...ko •

7 .•

Die werklik wuardevolle dele van vakke
- die kulturele
"'ontwilr.keling - krm nie getoets word nie maar word eerder deur die eksamen verongeluk.

8.

Morale :hoedanighede

'iiat

van groot betekenis in die

lewe is, word nie deur die eksrunen getoets nie.
9,.

Die skaduwec van die eksrunen veroorsaak vervryd<.n.,ing
tussen di.e skoolle\v-e on die Iowa daarbui te.

10.

Die e:,:samen.. en dio voorbereiding dc.nrvoor, skaad
die ge'sondheid v·a.n sommige leorlinge, veral meisies.

ll.

eksa~wn

Die ou-tipe

wat meestal gebruik words dek

nie die hele veld nie, is subjektief, en toets geheue maar nie ontwikkeling nie.
Die bogo.ande besware kon met een penneveeg opgelos
word slegs deu.r die eksrunen in sy huidige vorm o.f' te skat".

'n Ander stelsel v.. :r
gestel moet word.

~o:.:·

t:1fis"3r·ing sal do.arvoor in die plek

So rn stelsel is in die vorige hoofstuk

uiteengesit, tesnn1o met die voordele duaraan verbonde en
tn oplossing vi.r die besware wat daurteen ingobring kan
word.

Kortl~s

kom dit hierop neer dut die promosie in

die hando van, die ondo:-.."'-tlyoers solf' berus en gobasoor is op
die werk wut die leerling in dio loop van eon of mae!' jo.re
gelewer hot.

Sy I.K., sy doursettingsvermo&, sy prostasies

op die gobiod

v~~

andor

die sosiale lowe, sport, e.d.m., asook

karnktertrekka~

word

~~ngeteken

en strek tot sy voor-

of 1J.adool by die eventuclc ui 'breiking van rn sertif1kaat
deur

departoment of getuigsKrif deur die hoof.

d~e

G.§lbr·sk aan O.l?i,£,elei~~-- .OE:derw:zsers.

(a)

In die kamp-

skole was O.aor :n groat · gebrek e.3Il bevoegde onderwysers.
Die republikeinse ondoJ."vvysers was meestal in die veld. saam
mat die Boerskomrnandos en daar>
onderwyoers var. eldors

;:~.:n

~ras

nog geen geleentheid om
Teen die einde van

te voe:r nie.

l901 is in baie skole gebruik gemaak van die dienste va.n
seuns en me:!.sios wat s2..egs st. ses, vyf, of selfs vier gemaa'k het.

Dio ocrsto ingevoerd0 ondorwysers ui t Engeland

0n ander Britse gewosto het vroeg 1n 1902 hier aangokam,
m8.ar genoeg om in al. dio behoeftes v-an die nuwe kolon1e ta
voorsien, leon nio verkry v1orc. :lie 1

~;e~neer

daa.I' die moont-

liY".heid van ui tb:.:-£dcling op ondel"'Wysgob:l..ed so groat was.

Die ondervry ~ers van d::. 3 vooJ."':::,lal-ige Ref;ubliek het, na beeindiging van die
skole ir.gevYerp

oorloz;,~

~odat

voelal hullo rt.ot by die C.N.O.-

daar gcen merkbare verbeter1ng

in die

stuatskolo te bospeur was nie.
Die opr1gting von Normaalskole vir die opleiding van
onderwysers was

111.

dringende noodsaaklilu'1.eid en reeds

spoedig is daartoe oorgegaan.
bly nie.

Die resultate het nie Uitge-

Reeds in 1907 was 61·5% vrun die onderwysers in

alle skole ten valle gesertifiseerd 1 en die persentasie
1s gele~.dolik vol'hoog totdat daar in 1933 minder as
ongesortifiseerC::. was.
styging aa.'.:l.
pl'~~vaat

1%

Die volgendo grafiek toon die

Ondorwysers v;as ...,1el ook toegela.at om

(d.w-s. onopgelei) vi:::· die ondc.n"'>'JYserseksamons to

.

studeer, maa:.." die oorgroto mae1•dorheid is j_n Normaalkollege~
('
I

opgeloi"

(SiGn e;rafiek op volgend0 bla.c:~y.)
Dadelik na

'

I

die slu.:i. ting van die V::::'ede is cl_ie eers te

Norrt~a(;tll:Jkole

te

'Pretoria en ,Tohi.'JliDesburg opgerig.

Hierd1e tvvee is later

tot een veranig onder die hoofskap

v~~

John E.

Ad~son.

Op 2 Septermber 1902 is die eerste studonte toegelaat.
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Ac.nvu...J.k1ik is dc.ar nie op die matrilmlasie-sert.ifikaat
aangedring nio hoewel d.ie raguL·.sies die matrikUlasiestrundaard vir toelating vereis hat.
Vroeg

::.:n.

1909

i~

dc.ar nog t·v-fee kolleges c;eopen, nl.
~

een te Heidelberg met J • .A. D8nges c..s lloof en een te
Johannosbtu"g met W.R. Ma.oGr0gor as hoof.

Intussen !::ut dr.

li .M. Hoogenhout hoof' van die Pre tor io.se kollege geword.
In 1909 was daar 267 studonte in dio drie kolleges.
Na die vorskerping van die r.:::Jg·L'..Ic..sios vir Q.3 in 1911 het

die aantal studonte nooit die begeerdc hoogto beroik nie;

mat>.r met to0gowings wat in 1918 rrangobring is, het die
studonte toogostl'oom.
In 1918 is daar nog twee nuwe opleidingsentra geopen,
nl. te Potchf.lfstroom en te Errnelo.

Aanvanklik was hulle

slsgs voorberoidende sentra en het kandidate toegelaat wat

nie die matrikulasie-kursus kon voltooi en daarna nog twee
j aar aa..'l. tn Normaalkollege deurbring nic.

st, VII of hol;r is toegelaat.

J_,eerlinge vo.n

Hullc !;1.oos •n .:,Jreliminero

op1oidin.g van 2 of moor j aur onderr;o..en. totdut hulle

w&s om met die

~-kursus

~

to begin waarna die skole die

Aanvanklik was
a
slags ho&rskole wae.:rvan die leerlinge

status van Normaalkolleges sou ontvang.
die tvvee skolc

c~us

sss maande per jaar in dio inrigting onderrig ontvang het
on ses

nu~and0

aan sko1e varbonde was waar hu1le hulp moes

verloen on lcsso waarnoem.

tings die

sta~us

In 1921 hot die twoe inrig-

van Normaalkollegos boreik.

net vir Q3 opgoloi terwyl daar geen

Erme1o hGt

geleenthoi~

vir sy

,,.1et die e..'l.dc:• vier inrigtings was niG .(vgl. infra)_.
1925 is Er:ue1o gesluit.

In

Die ander vier opleidin.gsinrigtings

besta.an tans nog.
V::nat: 1921 'i'ras daa.r

1n

gedurise stygln:; in die aarJ.tal

studen-te_, en di t het enige jere voortgedu.U1•.

Die direk ...

tour het die toenrne veral toegoskryf aan die uantr~klik
heid

V£l!l

die nuwe gekombineerdo kursus,

W.?.t

OOk daartoe

byged.:.."a heb om re:crute var.;. in baie oeter kwali"Geit tot die
profe8sie aan "ce trek.

.

lle.f~~~~)~.!_e_s__y:~~~-~i_ o,.:YY.l.~J:.c.l.~P.:t-:;__2~-~ _Qndl3rwy ser s.

(c)

ce same

Die regul8.sie s

is breedYCe.!'ig 3n

cl~. e

met a::..10 ',.rysig:'<..ngs en yeranderings
vorsk:tllende hoofst"lkke ui teengesi t.

wor~

Slegs die hoofpunte

hj.Gr woergegee om die algemene

vooruj_tgang e:':l ont·vvikkoling t;.o.v. :nuwe insigte te skots.
Die eerste regula::.ies vir Hcrmaalskole is verva.t in
goewe:r>mont.s-ke!lni.agerting no, :59:5

vru:~

22 Augu.stus 1902.

Die toelat::i.ngsoksamen vrac. die rt::d:.rik;:t2..'l.cie van die Kan.pse

ouderdom ·:vas 17 jaar..

d"..lu.r on

sl.J..~_we:.:·

lJ:ro:C'essionee.L wees.

In 1\:h)S is
j '3

Ool:: die regulasies vir

As gavel:; van omstandighede .:is aan-

02 E.n OJ.. is

verei st;o c.

Die o:pl.ei:lin[?; vir 0..3 gou een jaar

breed.~roeriger

:.:•eg11J..asies

aans:i.er.J.i.k verhoog .,

ge:~:rubliseer.

Die

Bevr':ldigend.e d.:!. sns as
3ertifikaat te

Dia Vf:tlcke on si:.lt.l..bunso 5.3 L1 bosonderhede

verkry.

k~n

f~.-rr.:.gegee.

D:te

eorsteklus sertifil;:a.at kon deur hoofdc van c.lle skole .en
do-:.ll'

ass~.;stGnte

~·ni

ve..·Q

::Idelbo.re skole bchaa:l word ne. ses

j c..al"' bevrcviieende dions as nullo in b·:::: sit van. 02 was, na

inhandiging van

In

..

goedgekeurde oorspronklike 'rerhandeling

en na tn studiereis van tn jaar in die buiteland.

In Mei 1909 is nuwe regulasies uitgereik waarin daar
~-u1<t op
groo t na('u.·

skriftelik"
V~...A:'nd

.!l •
~~J.e

t a l e ge ,.... e" :ts:
.
man d e· 1.~ng sowe 1 as

Albei tale VIas

VG~.''j_.1l:i.gtend

Yir

ro .:

Q,3

wus

om tot 02 toegel::•. c.t te word; 02 wc.s verei s om

tot OJ. toegelaat to v;ord.

Albei tale was dus -:rir a11e
'~oep··,ssing vu.n die taa1-

klousules v~:m dio Smutsw·et.

Die 02-eks.::.uaen het :l.etv.rat

:::no.klikor geword o:..1. vir O.J.. is claa.r guen bui tel<.:...CJdse rei s

meer vors:;..s nie m.as.:r> w':-1 benowens die verha..."1del::.:ag t:n
sl{l"lifi.--;elilce>

elcscu~18:)..

Na

d~e

totatandkmning van Unie is besluit dat die

oplaiding van cnderwysers vir

Q3

en Q2 deur die provinaies

waargeneem sou word terwyl die opleiding vir Ql deur die

m

Unie-onderwysdepartem.ent
word.

universiteite onderneem sou

Teen die einde van 1910 het die'T.O.D. weer volle-

dige rogulasies g8publisecr vir dio opleiding van onderwysers wat ook nog Ql ingesluit het.

Vana£ 1913 is die

Dit het in

kursus vir Ql aan die universiteite toevertrou.
vrerking gebly tot in 1923 toe di t dm.n•

vervsr-g is.., bekend

as

1n

ennj arige kursua

die HoEil" Onderwysdiploma en later

as

1

die Univorsiteit;s-Onderwysdiploma ).
Die installing van so rn lrursus aan die universiteite
het dit noodsau.klik gemaak om professors in. die opvoed..
kunde aan te stol wat opvoedl.{\lllde ::-.s wetenskap kon dosaer.
Bohalwe dat die professorc ondcrwysers opgelei

~ot)

het

hulle hulle ool{ toegele op di0 navorsing van dio beginsels 1
g~skiodonis

die

en die siolkundo van die opvoeding.

gevolg vras da.t die opvoedkunde

~n

Dio

belangrikar plek ing.e-

nee1.n he'D onder die w·e·censkappe en wetenskaplik beoeffJn
is.

Dit was, volgens prof. Coetzee, een van die bE:Ilangrik-

ste f'aktore wat tot die vernuwing van die onder\'rys in

Vroeg in 1911 is cli.e regulasies
nn.runs~e

gearr~endeer.

Die ver-

ver2..11.derings Vias .de.t matrikula.sie voortaan .rn ver-

eistc vir toelating tot

Q~

was en dat die oploiding vir Q3

t\tee j a:s..r sou duur nade.t 'Ii student vooraf ses maande aan
rn skoal deurgemaak het om hom enige ervaring van pralttiese

beslt::.i t of hy a.nnleG oi' roeping vir onderwyser het.
j aar
rn

met

r.~-a

mutriek sou

d·!.IB

eintlik da.o.rmee heengao.n.

Dl:lio
03 was

vere1ste ·vir toelo.ting tot 02; oak moes 'n onderwysar
·a;3

eers 18 me.t1.nde e.s ondervryser dien waarna. die 02-

Z::-:ursus 6 mc.ande sou duur.

Hicrdie. verswaring ven die

eise het die uro1tal studente laat afneem soos in rn vorige

----.--.·---·-----·--1)

Coetzee, J.C.: Dio Moderne Opvoeding, bl. 47.

parag::.."'as..f reeds aa...'1.gotoon is, en so moei1ik het die posisie
~e,.vor:l clat d:te

eiso in 1918 verlig moes word.

Die regule.sios wat vana.f 1918 in werking sou kom, het
(a) die kursus vir ~

sou nog twee j aar duur maar kon tot op een j aar vernrl.nder

so s maan:la as.n 'n skoal afgesl{af.

Ool:: is die

(b) Die besit

van OS was nie mnsr tn 7eroiste vir 02 nio.

Dio groot,'3"Ge en belang:-ikntc verondoring het gql:om.

mot die invoori.ng vo...:.""l

ln

gokombineord0 irursus in 1919, toe

rn slwi!Ul opgestel is wn.arvolgcns die studonte te P+>otoria

ar..

Johar..ne;~hm•g

teitz~

d:te voordole

V.:L.'l

1

n _q:ekoni!vineerde 'l.ll'liversi-

en S'liwe.J..' p:t>ofessionele kursus leon geniet..

Die

Heidelbergse D7:_,_de:nte wo.t wou, kon J.J.a voltooiing van hulle
pro::'ossiona:l.e
opleid:Lng.

na. r::1.

lrt;.l.'Er·.lD

Te

rl'·'?~ioria

Ul!.i"~rersi tei t

gaan vir

1

n .1aa.r

en Johannesbu-r>g is die universi-

toi t9jam,
tun sen stadiu:':•
V£'..n diE' professionele kursus .inge'
.
Die :Jker:w hcJt; bestaan uit :n tweejarigE! k'u:rsus vir

sku.i.f.

cl:.'ie.ia:c"~:.ge

'n

C\b,

~00

v:Cr 02 -on rn viorja.rige vir o2 met B.A.

die Potchsfst:.•oomse inr!gting in 1921 die status

van · !r.,

1~ cr·raac~lkol:l..ogo

P. U .It.

verbinc~

o3rei1:: hot 1 is sy studontc aan dio

vii:• hullo. uni versi toi t sopleiding.

Die noue verhand tussen die Normaalkolleges en die

lUliversi toi to het dt:w.rtoe bygedra om die gesigcoinder van
die studente te ·.;re::;:>ruim: en om hulls met die nuwe idees en

metodes

V<::lll

die or. vosd!ng bel::end to laat raak, sodat hierdio

'

skema ook grool:l:L::.:o

N&.s .•

hat tot die opbloei van 'n nuwe

het vr·.;tcteil:.n;:::; van dBel 1 van .die Q2-klu'sus meegebring,

In 1925 :::.s b.u;::>s..al
r:10o s

b:~n:;orlr.'3.

r'

val:~:o

'•-'80 :.:~

:1.~-...t.

·:1at;

rTI.:u,tena 6 vakke nodig w::.,s, en dit
-

vir dee 1 l voorge sl{ryi' was 0n !hoes

minste. :1s eo!l of'i'is:1.€i'le taal· ins lui t.

In l92 9 is bekend

3~6.

geme:ak dat 5 universiteitsva.kko i.p.v. 6 nodig was, maar
dat 2 daarvan tvfeodejaa.-:'svakka moes wees.
In onbelangrike opsigte is die regulasies van tyd tot
tyd gewyeig, maar in hoofsaak het dit onveranderd.gebly

totdat tn ingryponde
die

(),2 ...

v~~and$ring

in 1933 ingevoer is, toe

en 0,3-sertifiicate a.fgenkaf' is en die Transvaalse

OnderwyseY.'sdiploma daarvoor in dio plek gestol is.
universiteitsvakke is nog voreis sowel as
kursus van tweo jaQr

~em

1

Vyf

n.profess1oncle

fn oplcidingsinrigting, maar dio

twee lru.rsusse sou nie moer gelyktydig genoem word nie.
Vir toalating is die r.c.r\l.S.S. of' 'n elnviwalent vereis an
in 1934 is bepaal dat lr:and.idate by die T.M.S.S.E. in albei
o.f.fisi&le talc moos goslaag hat.
Die laer se1•ti1'ikaat 1 Q3, is dus af'geskaf', aangosien
die T .0 .D. byna a.an Q.2 gelyk. gostas:n hot.

Die departmnent

hat hiermee tn verbetering van dio gehalte van sy onderwysers beoog, maar hct dr:ta

later ui tgov1nd dat dit

ja~r

noodsaa.klDr: was om weer Q.3 ....ondGrvYysers op te lei sowel o.m
ekonomio.se rodes as omdo.t: dao.r 'n
was.

t~kort

aan

Veral drunos het 'n 0.3-:-k:ursus verkies.

is te Heidelberg

onde1·w~rsera

So

In kursus

in~ostel.

Tru1s word onclerwysers dus nog opgelei vir Q,3 1 en die

T.O. Diploma

W'D.t m,~t

wer:f !-can wo:rd.
b~rwoning

of sandal"'

1n

universitoitsgrC'..ad ver-

Vir alle onderwysers was Wli ver,si tei ts-

noodsa:-•J>::lik, r,~,::t.~'.r in 19:14 is duar 'n suiwer prof.

ku.rsus ingestel en o:1de:-wy.3ers tva.t di t neem, volg geen
un1versiteitskursus nls.
(d)

-Eksn:mens.
. --............... .....
_.

,.,

To~

in die dertigerjare het sowol

studen te a1:m die kollegc s as diensdoende ondervtysers vra t
privaat studeor hot, ao.n die eksd.mens

deelgc:mee~.

Die

laasgenoemdo wo.n C:an onopgelei indien hulle nooit •n
No:rr.maali::ollege besoek hot nie en het gewoorilik In sc.la.ris
ontvang wat twee kerwe lQer c.s die van opgeleide onderv{ysGrs
'

gesto..an :'lot, hcewel die maksimum-sala.ris van albei dieself'de

was.

Die eksamens is deur eksterne
<>~de·rwysdepartement

afgeneem.

~ks'a.minatore

van die

EUce j ae.r is daar 1n

die

jaarvers1ag Yan dieT.O.D. 'n eksll171enverslag gepubliseer
.oor die onderwyserseksamens, en di t is opva11ehd by die
deurlees van die vers1ae dat daar steeds van so tn lae
geha1 te van die werk van die aspirant-onderwysers melding
gem2.ak is.

Byna nooi t

het die eksruninatore enige lo.f 1n

enige valt:. kon toeswaai nie.

Daar was wel indiwidue1e kan-

didate wat ui tstelcendo werA: gelewer het, maar die gemidde1de
w~s

meesta1 benede poil.

geste1, iets wat

di~Nels

Miskicn was die eise te hoog
gebeur us persona wat nie in

regstreekse aru~raking met die eksruninandi se skoo1werk kom

nie, as

optree.

eks&~nntore

In 1929 het J.S. van Heerden, hoof van die Potohef'

stroomse Hormo.a1k'o11ege, do.arvoor geplei t dat die eksrunens
meer gebaseer rooes wees op vmt die .ko.ndidate gedurende
hullo ko11ege1oopbaan geprestoor hot as op die uitslag
aan die oinde van die jaar.

In 1930 het hy geskry~:

nAs kandidat·e, ~va.t deur die Opleidingsinrigting goed gesif'

en voorberei is vir die diens van opvoeding, tog nag die
prooi van die eksterne eksrurd.nator word, dan doen onnllekeurig
wo~::

"'.

die

vraag sig vir die sovAA 1 "'t.A

verei s -

vooP~ereiding

k'oA:r> · voor .. "'tat

vir ondervryser 1n die vo.Lste

sin van die woord of afrig ~ir die eksamens sander meer. 11
D:teselfde besvml"o
vorige paragrae.f'

t~en

opges:~m

elcsterne eksamens wat in 'n

is i ,v .m. middelbare sl!:ale is

oak van toepassing op Normaalkc11eges, on die kne1lende
invloed van die ekeamon is deeg1ik deur die hoofde gevoel.
Die pleidooie van prof. van Heerden ·het dan oak nie
op dowe ore geva1 ni&.

In 1932 is :n Eksmoenraad vir die

vier kolleges in die lewe gel"oep waarop die direkteur,.
een inspekteur, die v:!.er hoofde en nag s·es VGrteenwoordigers
van dle kolleges gecUen het,

D:lo kol1eges

!'lou hullA oi_e

interne ok,ga.mens. afn3em on wodersyds us .ekstGrne eksaminatore die werk van die ko1legos kon.troleor.

Op hierdie wyse

is daar 'n groat verbetaring aangebrtng want, hoewel die
onde~skeie

eksrumens van die

kollegea nog ekstern afgeneem

is, is dit a.f.geneem deur kollegas wat dieael!'de werk ged?en
het en dus op hoogte was met \'rat die atudente kon doen,
Vt.L."'l.s.f l933 i~ ja.arpunte toogeken wat by 'die uitslag

in aanmor};:::Lng geneem is.
In 1936 is aangekondig dat die eksamens deur die

kolleges a!'geneem sou word.

Die Eksamenraad ia afgeskaf.

Die eksrunens waG sede1•t 1936 intern, met 'n

moderator 1

deu~

~ksterne

die depnrtemont aangestel, vir sommige

Die moderator was al tyd 'n lid van oen van die

vakke.

ander kolleg~s.
Die algchela

vryma~ng

van die kolleges het in 1944

gekom toG eksrumens geheel en al afgeskaf is, en die SukSeS
ve."l :n kandidaa·lj t.o.v. sy professionele lrursus word tans

.

ui:tslui tlik deur d:::o hoof en personeel bepaal op grond van

As die r-;orma.alkolloges sel.f hulle students kan pl:'orhoveer, ontstaa::1 C'.io vraag waru."om. die h,oerskole nio dieself4e
reg· Jcm1. htl' nie,
toeH} op

11

Di(? Normaalkollege s kan hulle voortaan

voor1Jereiding vir onderwyser in die valste sin

van die woord 11 i .p. v. steeds die een odg op die eksamen
gerig te hou.
vioeisel

v~

. H:t.erdie hoogste mate van ·vr•yheid is 'n u1 t-

die moderne opvattings i.v.m. onderwys.
I

(e)

.f:.~s;eek~i~.

Die eerste melding van 'n besoe.~ aan

die NormaeJJ.colleges. vras nadat die uirekteur self die
kollegos i~ 1909 ~~so0Y. en oar hulle verslag Uitgebring

het.

To

Pl~et.-''t:"ia

en Johannesburg was die medium Engels-

ma8.2" to Ht:ddelborg het die diroktour parallelklaf!se gevind

vir die studontc wat die klasse nie in Engels kon volg

nio.

Ii::r l10t C:1i·G botr0ur want ellre student moes, volgens

sy moning, ook kla.sso in die tweode taal kan volg.

Dit

wys blykbaar- geen 1nspeksiobesook nia, daar di t nie op
gerooldo tye

herha~l

is nie.

Dat die kolleges nooit gei'nspekteer is nie, is te
begryp aa."Ylgesie:a Ac.amson die hoof' van so 'n kollege as
met inspe~{torals rang beklee, beskou het. 1 ) Geen wonder
dat die kcJ.leges die installing van inspeksie in 1938
betreur het nio.

Vir die eorste keor in hul1e geskiedenis

is die kollcges deur die direktour en twee inspekteurs
gefnspoktcer on dit sou :n geroo1de installing wees.

In

1941 is hulle vir die tweode koor gei'nspekteor deur die
dirokteur, die hoof-inspektour en

1

n ander inspokteur.

Dit was tot dusver nic 1aasto inspoksie.
gedu~ende

Waarskyn1ik is daar

die 1aaste jare bese£

dat, met die a.fskaf'fing van eksamens, wat altyd 'n mate
van kontro1e D..itgeoefen

het~

daar op :n ander wyse beheer

ui tgeoefen moot; word, en di t dour inspeksie.

Di t is wat

ole voorstaan i .Yom. middelbn.re onderwys en ek kan goen

beswaat' dao.rteen sion :1. ~ v
6.

.m.

die k'o11eges nio.

_,._________

....
N.AT1JRELLE-ONDERWYS
.
I

(a)

Si-~ondersteu.I~d.e

Sl::ole..

Dj_e eerste stap om

natur01loondervr-Jn tc orgo.nisee1,, is gedoen toe oerwaarde
W.E.C. Clarke in Februarie 1903 as superintendent van
natu.relle-ondel"\\'YS aangestel is.
Daar het toe reeds 'n hele aantal skole in die Transvaal bestaan, opgerig en anderhou deur sendinggenootskappe.
In April 1903 was daar 201 sulke sendingskole met 12,600
leerlinge

e~

289 ondervrysers.

Volgons beslu.iti no. 797

Vw:l

1 Oktober 1903 van die

Transvao.lse Ui t-J"oore!"ldc Rao..d scu. die staat d1o skole

.
. ""l
:rln8.J.1Sl'JC

~
t ,o'UJ":l
o:n."·0rs

. voo:c-·;,ae.r d e ao..c
' J h U..L
., 1 e v1r
.
d.1e
op

inspe:i:::tours o:f dio supe::>intendont van die onderwysdeparte:mont to0gonkl:Lk moes woes.

Die dopartcmont self: was nie

voornomu:c:.s o::n skole to stig nic ~ maar het slegs bostaandc
skolc cnderstetm.

Die cw.ntal skole wat hu.lle by die

dopartomont Jan'G I'egistroor hot en ondersteuning ontvong
-

1)

..

------~-~-

-·· .. - ........ _,_,, .._-..................... -- ..... - _
~

Jnarversl~g

~

_._ .. _"'•"

-·~P..--····

T.O.D. 1906, bl. 13.

-

·------.--~

___ ...,...._._ _ _ _ __

het 1 het geleide1ik aangewas, soos die onderstaande tabel
toQn:
Tabel XXVII.

Toena:m.e van die aantal ondersteunde
naturelleskolo in die Transvaal 1905 1940.
1

1905 1910,l915 1920il925. 1930 1935 1940.

Jaar

':

i

j

220

!t-.anta.l Skole__ 172
!

-

4oa J.:.ss1

267
I

I

581 1651

!

864

!

--

Die tydelike terugslag wa.t veral in die ja.re 1924 en
I

1925 aansienlik was, is veroorsaak deur die verwarring van
die finansi8le verhouding .tus sen die provinsie en die
Uniereger::.ng 1 vmarop binnelrort geviys sal word.
Die aantal leorlinge hot na verhouding vinniger toegeneem1

ruim 7000 in 1904 tot byna 128,000 in 1940,

ve~af

In 1908 is daar 'n suiwor goewermentskool geopen to
Klipspruit.
het

om

Hoewel dio departcment hom

be~eid

verklaar

in lokasies van sy noergelegde be1oid af te wyk,

hat hy nooit meer staatskole opgerig nie en Klipspruit
het die onigste van sy soort gebly.
Vanaf die begin is die skole ondersteun uit die
tonQ.ae van die Transvaalse regering en later van die provinsiale regeri:qg.

Vanaf 1983 het die Unieregering tot die

koste van natur.elleonderwys bygedra.

Vir die eerste jaar

is £10 1 000 b~gedra wat egter ontoo~eikend geb~het.in die
cJe.a.ropvolg~nde

.

'j are, en die provinsin.le owerheid was nie

gene« o.m meer gold beskikbaar to stel nie omdat hy nie dio
reg gohad het om die

naturo~le

te bolas nio.

Die gebrok

aan geld net die opening van nuwe skole in die jare na
1923 verhinder en 'n a.antal bestaando skole is geslui t,
soos utt die
V~af

t~bal

hierbo. blyk.

1926 sou die Unioregering a.l die koste dra,

maar daar die masjinerie nog nie in orde was nie, was dio
toestande gedurende 1926

en

1927 nog moeilik en mpes die

391..
prov1nsie weer fondse beskikbaar stel.
hat die koste gedra ma.ffi'"' die

Die Unieregering

a.dministratiewe beheer

oor naturelleondorwys het in die hande van die provinsies
Die dubbelo beheer hot ogtor blykba.a.r geen nocmens-

gebly.

waal'oJ.ge mooililmedo opgolewer nio went dio vorslae lJI.eld
daar niks van nio.
(b)

Oploidins van

Ondc~~t~er~.

Die work in die skolo

'n ui tors swak geho.l te volgens die oerste inspeksio-

wa.s V3Il

verslao, en die owerhode het besof dat 'n begin by din
bron van die moeilil>'..heid gemaak moe s word.

G·een goeie werk

ken immers verwag word van swak

nie.

onderv~sers

Die

send1nggenootskappe het daartoe oorgegaan om opleidingsinrigtings vir onderwysers te open en die departement het
qie inrigtings oak onderstemr.

Die eerste twee is te

IC.lnerton (Wesleyaans) en Lemana (Sweeds) geopen.

Daarna

is neg twee geopen 1 eon te Pietorsburg (Anglikaans) en
een to Bothsabelo (Berlynse Sending), sodat daar in
rie 1907 reeds vier bestaan hot.
ting

:a

J~~ua

Die laasgenoemdo inrig-

in l9J..G gesluit en eers weer in 1929 heropen.

Vanaf 1935 i'-8 daar meer inl"'igtings opgerig, totdat daar in
1940 nege was.

Geleidelik hot die aantal onderwysers toegeneem en
die persentasie gesertifiseerdes verbeter met die gevolg
dat die werk in die skole ook verbeter het.
Tnbel XXVIII.

Aontal·Onderwysers en

Aant~l

Gesertifi-

seerde Ondorwysers in N::-.turelleskole in
die Transvaal l913 tot 1940 •
--~- -~

-

.......... -·---""· .

.........

..,...,.

.......

-·

. -- r·.

1913 1915 1920

J o.:?..r

.......... _.....
~an tal

Onder-wysers

A.tmto.l Gesertifiseer de

--

45]_

548

~4

106

I

_. --.

~925

1930 1935 1940

"---·"·-- I-·-

891

898 lil.00 1775 2583

258

405

878 1328 1996

;

Tot beti•eklik onlongs het die inspektours by die
meeste onderwysers tn vooroordeel teen handearbeid in die

392.
skole aangetref (vgl. infra) •. Die enigste ui tkoms v.raa om
by die opleidingsinrigtings met die invoering daarvan te

begin en om die

ondorv~sers

en kulturele waarde

da~rurr

""

op te lei om die opvoedkundige
in te sien.

In 1921 het inspok-

teur Johns gemeld dat houtwerk en londboU fn al d:r'ie die
inrigtings onderrig 1 s.
die maak

von

To Lomana is ook' ba.ie aimdag aan

rn.n.ndjies en vlourmatte .bestoe.
.

Die kursus aan tn opleidingsinrigting het drie jaar
geduur.

Leerlinge is na st. V toegelaat tot 1925, maar

vanaf 1926 moes hulle st. VI voltooi het vir toelating tot
die driejarige opleidingskursus.
In 1929 is nuwe regulasies gepubliseer wat vereis het
dat tn

kru~didaat

vir toelating (a)

tn getuigskrif van tn

blanko moes voorle,

(b) 'n kursus van een jaar na st. VI

moes voltooi het en

(c) blylw moes gee van algemene be-

mvaamheid vir die onderwysersamp.
Voor 1929 is daar aan die einde van elke opleidingsjaar 'n eksterne eksamon ufgenoem, maar die regulasies
van 1929 het neergelo dat departementele eksrumens slags
aan die einde van dio eerste en derde jare gehou sou word.
Vanaf 1931 is die eksrunen vir die tweede juar weer gehou.
In 1939 is die eksamen vir die

te·:es~G

j aar af'geskaf en

verdienstelike kandidate deur die personeel van die skoal
self bevorder.
Die agterstand in hier4ie opsig by die blanke
Nprmaalkolleges is bale duidelik.

As die neiging van die

departement om eksterne eksamens af te

~~caf

waa.r moontlik,

in aanmerking geneem word, is daar net een gevolgtrekking:
die opleidings-inrigtings geniet nio in dieselfdo mate die
vertroue van die departement as die NormaaUcolleges nie.
Nogtans, met die cog op al die ne.dole van oksterne eksa.m.ens,
moat ook hier annbeveel word dat die eksamens beperk word
en so gou moontlik deur interne eksamens vervang word en
dat tn ander metode van
gereelder inspeksie

of

•

l'.::ontro~e u,1 tgeoefen

word,

of

deur

deur die hoofskap van die inrigt1ngs

393.
toe te vertrou aan persons wat dieselfde rang sal beklee
as die inspekteura van naturelie-onderwys.

-

Omdat die natureJ.le-ondervtysers, nadat hulle die
inrigtings verla.at het, baie gou agteruitgegaan het, en
ook omdat hulle nia by magte was om nuwe regulasies en
leerp~anne

reg te vertolk nie, is daar dikwels vakansie-

kursusse gehou, waarvan die bywoning soms verpligtend was.
(c)

Inspekteurs en pulle werk.

In 1903 is W.E.C.

Clarke as superintendent van naturelle-ondorwys aangestel.
Hy moos die skolo inspekteer en allo loorl1nge

klassi~i

seer na indiwiduele oksam!noring, verslag doen aor die
algemene toestunde, registers en rekenings nasion, die
bekwarumheid vrun die

onde~vysers

beoordeel, e.d.m.

In 1904 het hy hulp gekry deur die aanstelling van
T.J.B. Jones wat di.e noordelike distrikte oorgeneem het.
Die werk was egter nog te veel en Clarke het gemeen dat
die distriksinspekteurs moes help.

Toe clarke in 1906 ·

waarnemende sekretaris van ondervcys geword het, het Jones
in die noordel1ke distrikte aangebly as inspekteur van
n~turelleskole, maar in ul dio ander distrikte het d~e

skole onder c'iie toesig· van die distriksinspekteurs gol-rom,
waar hulle gebly het tot in 1920 toe daar drie inspekteurs
vir na.turelle ... onderwys aangestel is.

Geduren.de die tydperk

1906 tot 1920 het die distriksin.spekteurs ook vbr naturelleslcole verslag uitgebring.

In hulle jaarverslae het naturel-

leskole heel weinig aandag ontvang en die indruk word gelaat
dat hulle in die praktyk, oolr nie te veel aandag geniet het
nie.

Dit is nie bevreemdend nie daar die inspekteurs ·

steeds oor te veel werk gekla het en in die eerste plaas
vir blanks skole aangestel was.

Hulle

k~n

die taal van

die naturelle gewoonlik nio verstaan nio, afstande was
groot en vervoer stadig.

Svrnrbreok se bevinding by oor- .

name was dan ook dat die inspeksie van naturelleskole
verwaarloos was.

Sonnnige skole in sy kring was vir

vier jaar nie getnspokteer nie.

sel~s

Hy hot egter nie die

distriksinspekteurs verwyt nie, me.aJ." h·ygavoee: de.t hulls nie
I

in staat was om a.l d.io skole te besoek nie.

In ·sy verslag het die Ondervryskonunissie

Vml

1917 aan-.

beveel dat speslale in::~pekteurs vil"' naturelle-onderwys
.

.

.

uangestel moes word.

·rn

1919 is R.W. Swe.rbreck, J.C •

.Johns an N.D. Aohtor'b<Jx1g a.angestf31 en in ·1~20 het hulle

alle skole oorgoneem,

Geleidelik hot die aantal skole

·ook ·vir hulle to · veel geword en moe s l;tOor inspekteurs
a.e.ngestol word, sodat d~tar in 1940 agt in die diens van
die· dopartement was.

Die lilE\llll~.~ll,ing van inspekteurs vir naturelle1.

onderwys was 'n groat vorbetering op die ou stelsel.
Na.tui·elle-ondel"wys het sy eie problema wat grootliks
verskil van die onderwya vir blankes en wat deurtastend
deurdink en nagovora :moe t ·word.

Hiel"'VOOl" he t

die kring-

•

inspektaurs nie die geleonthoid en ;:aursl%)'nlik nie die

lus ·gehad nie.

Kenn.is van die naturolletalo is 'n ver-

eiste, sov;el as deegliko ondervinding

VEin

die aposifieko.

e.angeleenthede.
Om di.o we:t'k van die inspektours ,verdor. to koffrdineor,
is daar in 1935 tn hoofinspektour aangestel, nl. dr. W.

Eiselon.
Dap.r is oak van. die dien.ste va.'"l naturelleopsioners

gebruik gomaak am die

'
~nspekteurs behulpsa~

te woes.

In

1926 is dio eerste opsioner by vr:so van proefnerning a.an-

gestel en so suksesvol was· dio proefnGnung dat duar 1n
'

.

1928 reeds ·aes en .:!.n 1940 vy::'-:.:1.m1. nuturelle-opsieners was.

Inspeksia,het steeds indiwiduele ondorsoek

van

alle

le&rlinge vir bevordering van die een st. na die volgende
ing(!lslui t, 'totdat die werk in 1931 ook ·tt3 veal grvord het

en rn begin met gelyktydige oorplasings gemaak is.

Dit

het die inspekteurs meal"' geloeritheid gegee om hulle op die
verbetering van die algemene dooltreffendheid van die
akole toe tc 10'.

(d)

·Die Werk in die Skole.
Vanaf die begin hat die departement

aan-

da~op

gedring dat daar in die naturelleskole aandag aan handear'beid gegee tno.es word.

Reeds in 1903 het die Ui tvoerende

Raad neergelo dat .die opleidingskursus vir onderwysers
o. a •. onderrig in tn handearbeidvak moe s ins lui t.

Hie~die

aspek is 'gedurig woer beklemtoon omdo.t dit beset is dat
handearbeid by die aard en die

on~ewing

van

~ie

natural
\

'

pas.

Die doel was nie soseer om opvoedk'lmdige"voordeel

uit die aktiwiteite te trek nie as wel om ekonomiese
.
'

redes.

'

\

Nogtans was die boginsol gesond, as dit raaar in

die skole' ingovoer kon word.
Geleidelik is·handearbeid in die skole ingevoer,
maar die

voo~oordeel·was

groot: die ouers het dit as

verslawing van hulle kinders beskou; die onderwysers het
•

dit

sl~gs

gedoen cr.m die

inspek~eur

ontbreel~,

nodige i'asili tei to het steeds
was ·nio daarvoor opgelei nie

te bevredig.

en

Die

die onderwy.sers

het nie die nodige

entoosiasme aan die dc.g gcle nie; oak het hulle nie die
opvoedkundige waarde
.opvoeding bewys,'

van

inges~en

aktiwi te'i t, soos dour die nuwe
nie.

Dit is geen wonder dat

die onderwysars d1 t aanvanklik nie· kon begryp nie, as in
aanmerking gene em word dat <lie invoering van aktiwi te1 te
in blankec skole slags

va:n

resente da.twn is en nog n!e

oral byva.l vind nie •
Die naturelle-ouers en -onde~vysers hat boekgeleerdheid, veral soos in. die blanke sl::ole, aangebring., beskou as
die oorsaak van die blanke se beskawing en sy baasskap, en
wou dus boekgeleeJ:>dheid in hulle skole

he.
.

'

Byna. gedurig

moes. die inspekteurs kla dat handearbeid geen opgang wou
m.aak nie

en

dat boekgeleerdheid werktuiglik en dO.ods ,was J

en •n nabootsing van die werk in' die blanke skola.
Met al die nadruk wa.t die depe.rtement op leorplanne
gale het wat ny die ae.rd van die natural moes aanpas 1 en

met die goaie toesig wat die depart~mept deur middel van sy
inapekteurs op ·die sltole ui-tgeoefEm h9t, moos Achterberg
nog in 1931 rapportoer dat handwork neg die Cinderella van
naturelleondorwys was, omdat die skoio.nie van voldoende
gereedakap voorsien was nio, grand of

m~toriaal

om te

bewerk nie verslta.!" is nio, tuino nie omhein en daar geon.
·werlq:ila.so was nie, en dio ondorwys I.lie onder toe siR va,.,
opgolaide

opsi~nors gestaru~

hot nia.

Ifaaldwerk is wel vanaf die vroegste j are onderwys,
en ·telkene. hat die een of andel" inspel\:tour van die opbloei
van ha.ndearbeid in sy kring melding gemaak 1 maar di t moes

sporad.iese en tydelike Vel"'skynsels gewees hat, wan,t ·later

verslae het gewoonlik weer die afwosighoid van soda.nige.
onderrig betreur.

Die .voertanl in nnturelleskole was tot ongeveer 1950
deurga.ans Engels.

Di t is onbegryplik dat :so 'n middel-.

eouse v.;anpraktylt selfs onder

1n

verligte direkteur soos

Adamson kon .bly voortbestaan; al vias, d1t dat die ouers dit
bogoer he.t omdat bulle dp.arin elronomiese en beskawings-

voordele gesien het.
is. om die

moeder~aal

Toe pogings in 1930 en 1931 aangowend
as voertaal in te. voer, het daar ge-

weldige tel/stand, van 'die kant van die ouers gekom, maar toe

die onderwyaers begin merk het hoeveel deegliker die onder-

w-Js kon wees, 'het hulle self die
voertaal gebruik en

dit

mo~dertaal,

alhoemeer as

ook as t~al beter·ondorrig.

In 1930 is Afrikaans aa vak in die skole ingevoer,

maar geen spoed.igo result'ate kon verwag word nie, daar

.
'
dienaturelle-onderwysers. J?.Og nie bekwa.am was om dit te
onderwys nie.

Ook in die· opleidingsinrigtings is d1 t

ingevoer, ears as opaionele, maar vanaf' 1936 as verp,ligte
vak.

Vrm.at ].958 kon dit ook in alle laClrskole "~Jerpligtend

. gemaak word.

So moe a laerskoolleorlinge roads . drie tale

leer, en die hoof'inspekteur het duar niks verkeerds i:a
ges1en nie, aa.."'lgea:Len naturellekinders, vo_lgens hom, •n .
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beter aanleg vir tale het as blanke kinders.

Opvoedkundig

was dit sekerlik nie gesond nie.
(e)

Geboue en Uitrusting moes dour die sendingga-

nootskappe self vo~sien word.

Met behulp van die natu-

relle is daar baie gaboue opgerig wat gewoonlik uiters
ondoeltreffend was.

Hierbenewens is kerkgeboue vir skoal-

doaleindcs gcbruik.

Hulle wa.s net so onbevredigond aan-

gesion die

-

v~ntilasie

en bel1gting voel te wonso

oorgelaa~

I

hot en so:ns ses k1asse, elk met
onvordee1de ruimte moes work.

1

n

oi~

onder~;vyser,

1n die

Da.a..• is min faktoro waar-

oor daar soveol kla.gtoa in dio inspoksievcrslae gelug is
as oor die geboue on die uitrusting.
Verbetering het eers gekom toe die departe:m.ent in
1936 rn huurtoelaag aangeb:i.ed het vir doelmatige geboue

opgerig na 1 April 1935.

Jaa.rliks is daar ta.l1e nuv1e

a~ema.

geboue onder 'hierdie

opgorig 1 sodat daar in 1940

reeds vir ongeveer 25,000 leer1ingo voorsioning gemaak

'n Bedrag ·van

was.

£3@;,000

wa.t 1n 1940 deur die Naturel-

letrust beskikbaar geste1 is 1 het die vooruitsig ap nog
gr9ter

voors~ening

daargeste1.

Wat die uitrusting bctret, was die toostcnd op cnksle
uitsonderinge na in 1940 nog baio onbcvredigend.
•n B.Il:ilt oor die he1e tydperk heen toon da.t naturelle-.
~derwys

sy grootste vooruitgang be1eef het sedert 1920

toe die drie spesiale inspekteurs aangestel is wat al
hu~1e

tyd en aandag a.on die we1vaart daarvan kon bestee •

.

Die aunta1 sko1e en ;J.eer11nge het geweldig toegeneem, on
die a.a.nts.l ondGrwysers het proporsionee1 gostyg.
gr·ootste

verbe~eringhet

Die

egter ingetree t.o.v. die lrnal1!'i-

kaeies van die onderwysers, en hiormeo hot die departement
ver gevorder met d:t.EJ vorwesenlildng van sy doe1, n1. dat
by die bron van dio moeilikheid - die opleiding van

anderwysars - bogin moos word,

Ook t.o.v. goboue was dio

verbetering groat, vera1 godurende die 1aaste vier
jaar van die tydperk.

or

vyf

39S.
Veel bly egter nog oor om gedoen te word.

Aangesien die

departement veral t.o.v. die naturelle-onderwys die
moderne beginsels ·van aktiwi tei t en
v~

die gemeonskap huldig, is dit

1

~anpassing

n eerste

die fasill ti3i te daarvoor voorsien moet word.

by dte lewe

vere1s~dat

Self's opgo-

leide spesialitaite kan n1e sonder die nodige gereedskap
en materiaal work nie, en as die sendinggenootskappe geen
voorsiening kan maak nio, moet die dopartement by dio
Naturelletrust nf' eldo.rs annsoek docn vir fondse. om in
hierdie groat behoefto te voorsien.

Die eorsto verant-

woordelikheid rus op dio dopartcmont.
tn Ander belangrike· saak is die behoe:f'ta aon meer
skole opgerig deur die A!'rikaense kerke.

Sending in die

Soedan en elders is m.i. minder noodsnaklik as sending
onder die eie naturelle.

Eers as in die eie behoe.fte

voorsien is, kan die pogings elders heen uitgebrei word,
Di t is
1

1

n saa.k wat by die 1-;:erke berus.

n Der•de bolangrike veroiste is die sontralisa.sie
'

l

van klein skooltjies

ll4

tn gobied; egtor nie op so tn

dat V0rvoor oor lang afstando nodig moet woes nie.

\~SG

Die

nut von grater skole is reeds deoglik bmvys t.o.v. die
ondery.rys ann blfu"'ll!es, da.ar ba.io mcor em bDter fasiliteitc
vorskaf kan word as op ta.lle kloinor· slcooltj ie s.
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