
7 BEVINDINGS, GEVOLGTREKINGS EN 
AANBEVELINGS 

7.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die bevindinge, gevolgtrekkings, gesigspunte vir toekomstige 

multikulturele onderwys ( onderwys vir kulturele diversiteit) in Suid-Afrika, en enkele aan

bevelings in hierdie verband aangebied. Hierdie bevindinge, gevolgtrekkings en gesigspunte 

vloei voort uit die gegewens wat in die vorige hoofstukke bespreek is, en hou ook verb and 

met die probleem- en doelstelling (vergelyk 1.3) waarop die ondersoek gerig was. 

7.2 BEVINDINGE 

• Kultuur is in hierdie ondersoek in die wydste sin van die woord verstaan (2.2.1). Dit 

omvat naamlik die totale mensgemaakte omgewing, en sluit veranderlikes in soos 

volkskultuur, individuele en volkskultuur, die kultuur geassosieer met gesofis

tikeerdheid of omgekeerd, en dies meer. 

• Hierdie ondersoek het aan die lig gebring dat sodanige kulturele veranderlikes 'n 

groat verskeidenheid van verskille tussen mense en groepe mense kan beliggaam 

(2.2.2). Juis om hierdie rede kan daar gewag gemaak word van kulturele verskille, 

diversiteit, pluraliteit en van multikulturaliteit. 

• Daar is bevind dat daar kulturele verskille en diversiteit is wat verband hou met aan

leg/vermoe (2.2.3.1), begaafdheid (2.2.3.2), beskawinglbeskaafbeid (2.2.3.3), eet

gewoontes (2.2.3 .4 ), ekonomiese verskille/sosio-ekonomiese status (2.2.3 .5), 

gekultiveerdheid (2.2.3.6), geletterdheid (2.2.3.7), geslagtelikheid (2.2.3.8), ge

stremdheid (2.2.3.9), godsdiens (2.2.3.10), groep (2.2.3.11), immigrante/herkoms 

(2.2.3.12), individualiteit (2.2.3.13), industrialisasie (2.2.3.14), inheemsheid 

(2.2.3.15), kleredrag (2.2.3.16), Jeefwyse (2.2.3.17), lewensbeskouing/Jewensfilo

sofie (2.2.3.18), morele waardes (2.2.3.19), nasionale eenheid/nasionalisme 

(2.2.3.20), omgewing (2.2.3.21), onderwysgeleenthede (2.2.3.22), Ooste en Weste 

(2.2.3.23), ouderdom (2.2.3.24), patriotisme/nasionalisme (2.2.3.25), polities/poli-
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tiek (2.2.3.26), raslkleur (2.2.3.27), sosiale gewoontes (2.2.3.28), (vlak van) sosia

lisering (2.2. 3 .29), stad en platteland (2.2.3 .3 0), stamverband (2.2.3 .31 ), taal/voer

taal (2.2.3.32), talent (2.2.3.1; 2.2.3.2), tradisie (2.2.3.34), volk en volkskultuur 

(2.2.3.35), vooroordele (2.2.3.36) en waardes (2.2.3.37). 

• Daar is vasgestel dat hierdie kulturele verskille, of diversiteit, of multikulturaliteit 

op verskillende maniere in die onderwys hanteer word. Een van hierdie metodes is 

byvoorbeetd apartheidsonderwys, waar groepe afgeskei word in die skole (2.3.2). 'n 

Ander metode is enkelgroepstudies waardeur spesiaal aandag aan minderheids

groepe gegee word (2.3.4). Nog 'n metode is om groepe te probeer assimileer, te 

akkommodeer en te integreer (2.3.3). Metodes wat aile kulture in 'n skool probeer 

akkommodeer het, is multikulturele onderwys (2.3.5) en sosiale rekonstruksie 

(2.3.7). Dit is onderwys wat erkenning probeer gee aan aldie kulture wat by die on

derwysgeleentheid teenwoordig is, en aan almal gelyke aandag te gee. 

• Dit is moontlik om hierdie kulturele verskille, die gedagte van kulturele diversiteit, 

in 'n teoretiese raamwerk te verdiskonteer. Met die term kultuur word bedoel die 

wyse waarop die mens sy omgewing beheer (2.2.1). Dit sal dus insluit die mens se 

siening van sy omgewing deur die bril van sy religieuse oortuiging (2.4.2.1 ). Die 

religie van die mens vind gestalte in sy lewens- en wereldbeskouing, dus ook in sy 

onderwysstelsel (2.4.2.2). Omdat inwoners in een land verskillende religieuse oor

tuigings openbaar, sal daar 'n diversiteit in die eenheid van die bevolking van 'n land 

voorkom wat betref hulle kultuur- en religieuse oortuigings (2.4.2). 

• In die VSA het veral die volgende kulturele veranderlikes deur die loop van die 

geskiedenis 'n belangrike rot in die onderwys gespeel: 

o godsdiens (3.3.6) 

o geletterdheid (3.3.3) en 

o ras/kleur (3.3.12). 

Hoewel dit nie so op die voorgrond is nie, is ook aandag geskenk aan ander kulturele 

veranderlikes soos beskawing/beskaafdheid (3.3.1), ekonomiese verskille/sosio

ekonomiese status (3.3.2), geletterdheid (3.3.3), geslagtelikheid (3.3.4), ge

stremdheid (3.3.5), immigrante/herkoms (3.3.6), individualiteit (3.3.7), industria

lisasie (3.3.8), kultuur (3.3.9), morele waardes (3.3.10), nasionale eenheid/nasiona

lisme (3.3.11), ras/kleur (3.3.12), taal/voertaal (3.4.13) en vooroordele (3.3.14). 

• In die geval van Frankryk het die godsdiens 'n deurslaggewende rot in die onderwys

geskiedenis gespeel. Daar is geen ander veranderlike wat so belangrik was in die 

onderwysgeskiedenis van Frankryk nie (4.3.6). Verdere relevante veranderlikes is 

beskawing/beskaafdheid (4.3.1), ekonomiese verskille/sosio-ekonomiese status 

(4.3.2), geletterdheid (4.3.3), geslagtelikheid (4.3.4), gestremdheid (4.3.5), immi-
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grante/herkoms (4.3.7), individualiteit (4.3.8), industrialisasie (4.3.9), kultuur 

(4.3.10), morele waardes (4.3.11), nasionale eenheid/nasionalisme (4.3.12), 

ras/kleur (4.3.13), taal/voertaal (4.3.14) en vooroordele (4.3.15). 

• Godsdiens het ook in Kenia 'n leidende aandeel in die verskaffing van onderwys ge

speel (5.3.1). Die rasse-/kleurverhouding het in Kenia, net soos in die ander kolo

niale state, ook 'n belangrike rol gespeel (5.3.13). 'n Groot verskeidenheid ander 

veranderlikes was ook waameembaar by die onderwysontwikkeling in Kenia, onder 

andere beskawinglbeskaafueid (5.4.1), ekonomiese verskille/ekonomiese status 

(5.4.2), geletterheid (5.4.3), geslagtelikheid (5.4.4), gestremdheid (5.4.5), immi

grante/herkoms (5.4.7), individualiteit (5.4.8), industrialisasie (5.4.9), kultuur 

(5.4.10), morele waardes (5.4.11), nasionale eenheid/nasionalisme (5.4.12), 

taal/voertaal (5.4.14) en vooroordele (5.4.15). 

• Net soos in die geval van die ander state wat bestudeer is, het godsdiens ook 'n lei

dende rol gespeel in die onderwysontwikkeling in Suid-Afrika (6.3.6). Naas die in

vloed van die kerk is die afskeiding van groepe van mekaar in die onderwys 'n ken

merk van die onderwysontwikkeling in Suid-Afrika (6.4.1 ). Net soos in die ander ge

kose Iande was daar ook 'n ander groep veranderlikes wat mettertyd in die spel ge

kom het, soos beskawing (6.4.1 ), ekonomiese verskille/sosio-ekonomiese status 

(6.4.2), geletterdheid (6.4.3), geslagtelikheid (6.4.4), gestremdheid (6.4.5), immi

grante/herkoms (6.4.7), individualiteit (6.4.8), industrialisasie (6.4.9), kultuur 

(6.4.1 0), morele waardes (6.4.11), nasionale eenheid/nasionalisme (6.4.12), taal/ 

voertaal (6.4.14) en vooroordele (6.4.15). 

7.3 GESIGSPUNTE VIR TOEKOMSTIGE ONDERWYSVOORSIENING IN 

SUID-AFRIKA 

Heelwat gesigspunte uit die onderwysgeskiedenis van die vier Iande het vir toekomstige 

onderwysvoorsiening in Suid-Afrika na vore gekom (3.5; 4.5; 5.5; 6.5). Die volgende is van 

besondere belang en betekenis. 

7.3.1 Onderwysvoorsiening in die Verenigde State van Amerika 

Die geskiedenis van die hantering van kulturele veranderlikes in die VSA bring die volgende 

gesigspunte vir toekomstige onderwysvoorsiening in Suid-Afrika na vore: 
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• Godsdiensgerigtheid en -geworteldheid is 'n deurslaggewende k:ulturele verander

like in onderwysvoorsiening. 

• 'n Alternatiewe onderwysvoorsieningstelsel kan deur 'n groep oorweeg word as die 

godsdienstige karakter van die openbare skole en onderwys onaanvaarbaar raak. 

• Godsdiensvryheid en -gelykheid moet ruimte vir (onder andere) Christelike begin

sets in die onderwys bied. 

• Die onderwysstelsel moet kulturele verskille akkommodeer vir saver dit prakties 

uitvoerbaar is. 

• Konfrontasie tussen die verskillende kultuurgroepe moet voorkom word in die kon

teks van die onderwys. Gelyke beregtiging vir aile groepe is noodsaaklik. 

• Geen k:ultuur behoort in 'n k:ultureel diverse samelewing te oorheers nie, tensy die 

hele bevolking spontaan daartoe instem. 

• Die regte van minderheidsgroepe soos vroue, homoseksuele en gestremdes moet in 

die onderwys erken word. 

• Mense moet gelyk en regverdig behandel word binne die raamwerk van hulle ver

skille en verskeidenheid. 

• Geen k:ultuurgroep is "reg" en 'n ander "verkeerd" nie. 

• Kulturele verskeidenheid is nie 'n verleentheid of'n probleem nie; dit is wei 'n plus

punt in die samelewing en skep baie geleenthede om by mekaar te leer. 

• 'n Kultureel-akkommoderende houding by aile kultuurgroepe lei tot 'n rustige en 

vreedsame samelewing en naasbestaan. 

• Die behartiging van kulturele diversiteit is 'n voortdurende opgaafin 'n land; dit is 'n 

taak wat nooit voltooi is nie. 

7.3.2 Onderwysvoorsiening in Frankryk 

Gesigspunte wat uit die onderwysgeskiedenis van Frankryk na vore kom vir die toekomstige 

hantering van kulturele diversiteit in die Suid-Afrikaanse opset, is: 

• Die Franse se hantering van kulturele diversiteit toon dat verskillende kulture vreed

saam naas mekaar kan bestaan, en dat daar slegs na die verstandigste manier gesoek 

moet word om kulturele verskille te erken en behartig. 

• Die werklikheid van k:ulture1e verskille moet erken word, en kan nie bloat verontag

saam word nie. 

• Kulturele verskille en diversiteit word soms om pragmatiese redes verdra, omdat 

byvoorbee1d werkers vir die ekonomie onontbeerlik is. 
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• Onverdraagsaamheid en godsdiens-kulturele andersheid lei tot spanning in die 

samelewing. 

• Die geletterdheids- en beskawingspeil van 'n volk ofnasie hang in groot mate afvan 

die mate waarin aile kultuurgroepe, soos vroue, gestremdes en vreemdelinge, 

toereikende onderwys ontvang. 

• Diskrimi nasie teen vroue of enige ander kulturele groep in 'n samelewing is nie slegs 

nadelig vir sodanige groep self nie, maar ook vir die welsyn van die hele land en sy 

mense. 

• Diskriminasie en onderdrukking van kulturele verskille en andersheid kan lei tot re

wolusie (vergelyk die Franse Rewolusie). Deur rewolusie kan 'n oper, gelyker, en 

regverdiger samelewing tot stand kom. Hervorminge waardeur ongeregtigheid uit

geskakel word, moet plaasvind ten einde rewolusie te voorkom. 

• Die Franse onderwysgeskiedenis toon dat die betrokkenheid van die kerk, die skool, 

die ouers, die staat (owerheid), die samelewing- trouens, aile rolspelers- van deur

slaggewende belang is vir die doeltreffende hantering van kulturele verskille in die 

onderwys van die land. 

7.3.3 Onderwysvoorsiening in Kenia 

Gesigspunte uit die onderwysgeskiedenis van Kenia wat van belang is vir toekomstige onder

wysvoorsiening in Suid-Afrika, veral vir die hantering van kulturele verskille in die onder

wys, is: 

• Die rol van die kerk en sendingonderwys toon dat hierdie instansies invloedryk is, en 

baie skade kan doen indien verkeerde praktyke gevolg word. Een vorm van skade is 

kulturele dominansie van een groep deur 'n ander. Dit is egter ook baie waardevol 

indien dit reg aangepak word. Dit lei byvoorbeeld tot die verhoging van die gelet

terdheidsvlakke van die mense. 

• Die hantering van kulturele diversiteit vereis die belangstelling en bydraes van alle 

onderwysbelanghebbendes, soos die ouers, die gesin, die kerk, die staat (owerheid) 

en die gemeenskap. 

• Die hantering van kulturele verskille hang dikwels afvan die politieke oogmerke en 

agendas van ('n) dominante groep(e) in die samelewing. Kulturele verskille word 

dikwels aangegryp virdiskriminasie-doeleindes ofvirdievestigingvan vooroordele 

en stereoti pes. 

• Die vestiging van 'n dominante taal in die samelewing en die skole kan deur die pro

sesse van assimilasie en kulturele integrasie bewerkstellig word. 
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• Ekonomiese eise kan meebring dat 'n volkskultuur of 'n taal dominant in 'n same

! ewing kan raak. 

• Onderwysers en ander belanghebbendes moet opgelei word om die realiteit van kul

turele verskille en veranderlikes te erken en in die praktyk van die onderwys te 

verdiskonteer. 

• Begrotingsrealiteite, soos 'n gebrek aan fondse, kan die doelmatige hantering van 

kulturele verskille in die onderwys in die wiele ry - en omgekeerd. 

7 .3.4 Onderwysvoorsiening in Suid-Afrika 

Gesigspunte voortkomend uit die onderwysgeskiedenis van Suid-Afrika wat in ag geneem 

behoort te word by toekomstige onderwysvoorsiening, en die behartiging van kulturele ver

skille en diversiteit in die onderwys, is: 

• Onderwys vir kulturele diversiteit, as dit korrek en ewewigtig aangebied word, stem 

ooreen met pedagogies goeie onderwys, dit wit se onderwys wat 

a aan erkende onderrig-leerbeginsels, 

a die aspirasies van kinders en ouers, 

a aan pedagogiese norme voldoen, en 

a wat die eenheid in die verskeidenheid onder leerders in ag neem. 

• Onderwys vir kulturele diversiteit veronderstel 'n volledige deelname van aile rol

spelers, waar onder die ouers, die kerk, die skool, onderwysers en die leerlinge self. 

• Onderwys vir kulturele diversiteit is nie slegs 'n verskynsel in en van die Weste nie; 

tradisionele onderwys in Afrika het byvoorbeeld ook in verskeie opsigte daarvoor 

voorsiening gemaak. 

• 'n Dominante kultuur, soos die Westerse lewenstyl en Iewenshouding, kan in die on

derwys die botoon voer. Onderwys vir kulturele diversiteit moet sodanige kulturele 

dominansie en aggressie teenwerk. 

• Die kerk en die skool is belangrike akkulturasieagente en behoort vir doeltreffende 

multikulturele onderwys of onderwys vir kulturele diversiteit ingespan te word. 

• Kulture (ook volkskulture) is nie afhanklik van statutere erkenning in byvoorbeeld 

die skole en die onderwys nie; die lewenskrag van enige vorm van kultuur is af

hanklik van die draers daarvan, en hulle toewyding aan die instandhouding daarvan. 

• Die konsolidasie van kragte binne 'n bepaalde kulturele groep stet sodanige groep in 

staat om die betrokke kulturele veranderlikes te handhaaf, en selfs in ongunstige 

toestande te laat oorleef. 
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• Gelyke en regverdige onderwysvoorsiening moenie verwar word of gelyk gestel 

word met pogings tot nivellering (gelykmaking) ofuitskakeling van verskille in die 

onderwys nie. Verskille moet steeds in eie reg erkenning in die onderwys geniet -

deur dit te doen, word gelykheid en regverdigheid in die voorsiening van onderwys

(geleenthede) verseker. 

• Die geskiedenis van onderwysvoorsiening in Suid-Afrika toon dat die verabsolute

ring van 'n bepaalde kulturele veranderlike (in hierdie geval ras en kleur) nie bevor

derlik is vir goeie buurmanskap nie. Dit lei (ook in die onderwys) tot ongeregtigheid, 

ongelykheid, kulturele dominansie, onregverdige bevoorregting, vooroordele, 

stereotipering, wanbalanse, ontevredenheid, opstand en ander sosiaal-patalogiese 

verskynsels. 

7.4 GEVOLGTREKKINGS 

• Die nivellering/onderdrukking/verontagsaming van die verskeidenheid van kulture 

lei tot ontevredenheid en uiteindelike opstandigheid (rewolusie) teen diegene wat 

vir die nivellering/onderdrukking/verontagsaming verantwoordelik is (7 .3.1.5; 

7.3.2.4; 7.3.3.2; 7.3.4.2). 

• Gelyke en regverdige onderwysvoorsiening skakel nie verskille tussen mense uit 

nie, maar beklemtoonjuis die verskille. Met multikulturele onderwys/onderwys vir 

kulturele pluralisme word die verskeidenheid binne die raamwerk van die eenheid 

van 'n klaskamer erken en gerespekteer (7.3.1.4; 7.3 .2.2; 7.3.4.8). 

• Die kerk en skool is en was nog altyd belangrike agente in die samelewing en be

hoort daarom ingespan te word om aan die nuwe eise van die samelewing te voldoen, 

naamlik om die leerders voor te berei vir die multikulturele same] ewing waarin hulle 

sal staan buite die skool (7.3.2.7; 7.3.3.1; 7.3.4.5). 

• Die regte van minderheidsgroepe soos vroue en gestremdes behoort in die onderwys 

erken te word. Om gedeeltes van 'n bevolking onregverdig te behandel, sal die land 

op die lange duur benadeel (7.3.1.7; 7.3.2.6; 7.3.4.9). 

• Ekonomiese eise bei'nvJoed die ontwikkeling en ontplooiing van 'n onderwysstelsel 

en belnvloed die sukses of mislukking daarvan (7.3.3.7). 
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7.5 AANBEVELINGS 

• Onderwysbeleidmakers behoort kennis te neem van, en ems te maak met die 

gesigspunte wat in 7.4 geformuleer is. Toekomstige onderwysvoorsiening in Suid

Afrika sal, so leer die geskiedenis ons, baat by die erkenning en toepassing van die 

gesigspunte. 

• Aile kulture moet op 'n prakties uitvoerbare wyse in die onderwys geakkommodeer 

word. 

• Die godsdienstige oortuigings van die leerders moet in aanmerking geneem/ge-

respekteer word. 

• Die belange van die minderheidsgroepe moet deur die onderwys beskerm word. 

• Die onderwysstelsel moet beantwoord aan die vereistes van "goeie" onderwys. 

• Die nodige fondse vir onderwys moet deur die regering beskikbaar gestel word, en 

doeltreffend aangewend word. 

7.6 AANBEVELINGS IN VERBAND MET VERDERE NAVORSING 

Hierdie navorsing het getoon dat daar verskeie leemtes bestaan in ons kennis van die haute

ring van kulturele diversiteit in die onderwys. Met die oog hierop kan onder meer die vol

gende aspekte as potensiele navorsingstemas uitgelig word: 

• Die doeltreffendheid/effektiwiteit van multikulturele onderwys/onderwys vir kul

turele pluralisme. 

• Die bemagtiging van onderwysers om die multikulturele opset in 'n klaskamer te 

hanteer. 

• Onderwysmetodes vir die optimale en effektiewe hantering van die nuwe opset in 

Suid-Afrikaanse skole. 

7.7 ALGEMENE GEVOLGTREKKING 

Die diversiteit van kulture binne die grense van 'n staat kan nie gelgnoreer/genivel

leer/verontagsaam word nie. Daarom moet die onderwys op die bes prakties moontlike 

manier voorsiening maak viral die kulture in 'n bepaalde skool. Dit beteken dat onderwys op 

s6 'n manier aangebied moet word dat die leerders almal tuis sal voel in hulle onderwys

omgewmg. 

136 



Die doel met die navorsing, soos in 1.3 geformuleer, is hiermee bereik. Uit wat in hierdie 

hoofstuk aangebied is, is dit duidelik dat die geskiedenis van die behartiging van kulturele 

verskille en diversiteit in verskillende Iande se onderwysstelsels waardevolle gesigpunte vir 

toekomstige onderwysvoorsiening in Suid-Afrika hied. Dit sal die toekomstige onderwys in 

Suid-Afrika tot voordeel wees as onderwysbeleidmakers kennis neem van sodanige 

gesigspunte, en bulle in die praktyk gelmplementeer sou word. 
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