
I. · INJ,EIDING 

E
~T 

. 1• DIE nNDIGSOEK 

Voogonderwys 1 ) is 11 j<3.ar gelede in Trcmf;v:,la1se sko1e 
2) bekencleeBtel en ineeste1.- Vandag, met vee1 meer 

ontwikke1inge en verwikke1inge op ekonomiese, ku1ture1e, 

opvoedkundige en muatskap1ike gebiede, is voogonderwys 

nog be1<~neriker. Besondere klem word gele op 

geindi vidua1iseerde en gedifferens~.eerde onderwys w,wr 

fase en k1asvo or: de elke ki.nd as indi viciu WO(!t ken. Die 

gronds1ag of fi1o~JOfie in die opvoecting van die Tr8nsvaa1Ge 

Onderwysdepurtement iB t:lte.ed.s die opvoedinc; en onderwys V<:tll 

die bele kind. ~ Mens hoor egter dikwels vundas dut die 

skoal hom oorwegend toespits op die suiwer akademicse 

ontwikke1ing; dut die kind n robot is w~t u1 die tyd afeerig 

word - afgerig vir ~t1etiek, rugby, tennis ~n eksLmens. Dit 

word bewer~r dut Vc:...n ware opvoeding en V<c.>.n vv:,re Christe1ike 

opvoeding nie vee1 tereg kom nie en dat skole - hoofde, 

onderwyoers ~n ouers - meer oor die werk1ike prestnsies op 

die verskillende terreine as oor die opvoedinG van die kind 

bcc;:1tU1 iu.3) 

1) Vu1e;ens T.O.D. Omuenclminuut 210 vun 31 Deoembcr 1973 j_s cli.e 

huidiec Voor1ictinz- en Vooe;otelscl in oen eeintecreerde 
pro cram onder die 1.- en:.::.m:ing Voorlie;t inc;r3proe;ram sa<.:.mge voeg. 

2) Vgl. T.O.D. Omsendbrief 12 v:~ 9 Febru~rie 1963 en wut 
opr~evol.:r, L1 \leur orr.rc endbriev1e 8~~ van 11 N ovemb r~ r 19 63, 
7?.:'> vun 10 ;)eptember 1965 en 12() vc.n 23 Oktober Vl67 o 

\~. :...~. ,_: i. t: ~,.,. :_, ~j ;_~ :.) ;~:._ ,· .. ·-~ :"" , ~·;:., ._:. :... ~.,- .... ;: .: :._ f: ~~ 3 :_ C 0 l C L.: i G ;J- J. .. C (.: ') i ~ l. t' ._: C: 

't..;:Jr~:~· .. :.:_~.:-~ "/·_ .. :l r::~-? ·, -:-, ~·:---:': ~~~r .. r.,-:1 :..:~::·_~:=!.:...:·c; ~;.::~l~ 

d~.e "/·.Jl . .:=:t~r .. 6.~ ~;: ·~::~-: d.ie ~ .. t:·~r sr-:ole, net du.0..r· oak ·n 
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Dit kom voor of daar by baie onderwysers nie n duidelike 

begrip is nie vc.n die betelcenis vun opvoeding en onderwys, 

gerndividualiseerde of gedifferensieerde onderwys en selfs 

voogonderv:ys. Dit is nodig om hiordie begrippe enigsins 

toe te lig. 

A. OPVOI:DI:'IG EN ONDE:HWYS 

Vir baie menGe beteken opvoedine; eenvoudig om te leero 

Die ouer stuur sy kind skoal toe om opgevoed te word 

en bedoel duarmee dut hy onderwys mo•.:.t ontvang. 

Eintlik is opvoeding en o,nder·wys 11 geintegreerde eenheid. 

Sonder ondervqs kan. [~een opvoeding plausvind nic en word 

daar ook dikwelH gepraat van ontlerwysende opvoedine of 

opvoedende onderwys. 4 ) 

Onderwys, in d:i..e enger sin as n aspek Vc...n opvocdinc;, is 

meer beperk tot die ont\·likkeling en vormi.ne van die 

verstruld, terwyl opvoeding die vorming van die hele lcind 

insluit. 5 ) 

gees v:tn kompetisie tussen s kole ·/et:;:om t. o. v. sport= 
a<mp-elcr:;nthede m·.:ir aok t.o.v. m.t;rieln<iti.>l:<e. Dit 

· het r.nec~gC::iJr.ing d:....t elke vukondcl·.y::.H:r ::!~:er lH.ndg 
ger •.• ak het met s;; v;..;.k ;e1.s met ti:!.'.' l,!en.u ·,;,~t voor hom 
ntu.f:.m. 11 Vgl. oolc: V:m Lo 1 :;:: .r'anb:-.rg, N.T. en 
.. Tooste, A.J.C. VeruntwooJ.•lelikc; OllVOed:Lng, p. 71. 

4) Kruger, J.H. en Krause, F.J.L. Kind en skool, p.l?o 

5) Groene~ald, op. cit., p. 195. Vgl. ook: 
Loggercnberg en Jooste, op. cit., p. 27; 
Theorie der opvoedine, p. 12 - 15i Kruger 
c:r. eit., p. 1? .• 

Vu.n 
\'iu.terink, J. 
en Kr~lune, 
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Opvoeding van die hele kind beteken duu sy vorming tot 

waard.ige J.id van die gemeenskap en volwae.rdige burger 

v&n sy land deur voortdurencl aan die ontrdkkeling van 

die kulturele, etiese, godsdienstige, emosioncle, 

verstandelike, logiese denke, menseverhoudinge en 

liggaarnlike gesondheid a~dag te gee. 6 ) Die hoogste 

doelstellin~ in die opvoeding van die kind in die 

Christelike skoal volgens die Afrikaner se Christelik-

nasionale lewens- en w~reldbeskouing is steeds om die 
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kind na God te lei. Die onderv1yser, ;:;.s Christengelowige, 

sal deur sy voorbeeld, met geloof, hoop en liefde die kind 

as sy hulpbehoe\'vende naaste, opvoed en vorm tot diens Vrul 

ey volk, m~ar bo alles vir sy God. 

Die \'let op Hasionale Ondenvysbeleid, 1:/et 39 van 1967, 

Artikel 2(i)(a) bepaal dat staatc- of provinsiale skole 

~ Christelike karakter meet he. "Christelike opvoF:dine 

iropliseer leiLU.ng uan die kind by wyse van bulpvorlening 

en positiewe be!nvloeding deur doeltreffende opvoedende 

onderrig, sinvolle discipline en die perDoonlike voorbeelcl 

van die onderwyser tot die reete gesindheid teenoor die 

Skeppur, die nwdemerw, sy omgewing en BY verantwoordelikhede 11
• 

6) Lotz, J. v. 2o 
van sillubusse. 

Bel8J1p;rjke beginsels by die opstel 
1'.0. Bulletin, xi( 1): 36, I1'iuart 1966. 

7) T.O.D. Handleiding vir die imr:lm:J.entering van 
gediffer0nsieer6e on&erwyA in Transvaal, p.l, 
,Jun i P l 97?. .. 



Die Christolike orvoeding 15 besondere klcm cp die 

verwGrkliking vrill die vermo8n.s en moontl:Lkhede van 

elke kind. Die onderwyser moet ten opsiete van 

elke kind aun homself die volgenr~e vrae stel: wat 

is hierdie kind; wat ken hierdie kind vermu.g; wat 

moet of bcnoort hierdie kind te vermag. Onclerwys 

meet ooreenkomstig die vermoL~ns, begncfdhede en 

belangstelling van. die leerling en die behoeftes van 

die land, gegee word. 

Met inagneming hicrvan moet g epaste voorligting aan 

elke kind verske.f v10rd. S) GeYnd:ividu.aliseerde en/of 
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gediffercnsieerde opvoeding en onderwys gee dus erkenning 

aan die verskille by kinders wat bulle fisiese, geestes-
' 

en persoonlikheidseienskappe betref. Daar is verskille 

in vers t~.Jndovermoe en vaardighede en in aru1leg vir s Emg, 

kuns, voordrag, sport, ens. Daar is oak groat verskillo 

ten opsigte van celfvertroue, eerlikheid, volharding, 

passiwiteit, aggressiwiteit en energickheid. Elke kind 

kma uit n afsonderlike huisgesin en milieu. Die 

opvoedkundige funksie vru1 die huis bet grootliks nu die 

skoal venlkuif as gevolg w2:.arvan die okool vir opvoeding 

in oorecnsternminc; met verGkillende lewensbeskouings 

voorsieninc meet m~ak. 9 ) 

B) Loc.cit. Vgl. ook: Viljocn, F.P. Die bydroe wut die 
Sielkundige en Voorlietinesdiens tot doeltre~fende 
onclerHys en opvoeuine in uie primere skool lc1v• r, p.l" 
T. 0. D. Sinmosi um in orr~; n is u~ic: 1 her::: :tuur en lcier::-; 1:::\E. 
vir hoofcie in }lrim~re S!wle, 11-jO Oktober l'j7 J. 

9) Van Loc;r;eTenberc; en Jooste. op.cit., p.249-250. 
~~c.--· \.J:)~:: Gr001J.-tH·-.·~:L.ci, ul;.cit., 1).201. 
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Maar die kind is oak n Godgeskape individu vmt self i'ernand 

is, iemand wil wees en \Yard, en daarom rnoet die opvoeder 

naby hom wees om hom by te st~,an wanneer hy probleme 

ondervind.lO) Die onderwyser durf dus nooit alle kinders 

gelyk stel nie. Dit is sy roeping en taak in die Christelike 

skoal om vun elkeen n studie te maak. Hierin kan hy slegs 

slaag wanneer hy werklik as voog van sy leerlinge optree en 

voogonderwys in al sy konsekwensies toepas. 

C. VOIJGOlTDER''iYS EN DIE VOORLIGTINGS:PROGR!~.M 

Om voog von n kind te wees is om vader of moeder vir hom 

te wees. In ons Calvinisties-Christelike lev,rensbeskouing 

bet die voog dieselfde gesag van God en verantwoordelikhede 

teenoor God ten opsigte vnn die kind se opvoeding. 

Wanneer die ondcrvtyser as voog optree van die kindere wat 

aan sy sorg toevertrou word, is hy plaasvervangende ouer 

vir bulle gedurende skoolure. Die gesag von die ouer wat 

God aan hom gegee bet in die woorde 11 eer jou vader en jou 

moeder", word gedeeltelik aan die onderwyser oor13edra. Hy 

is dus aun God veruntwoordelik vir die wyse waarop hy sy 

gesag uunwend. As Christenopvoeder en -gelowige sal hy 

die kind lei en sal di t sy hartevmns Wt:es dat elke kind sy 

ui teindelike bentet.raine, n 1. die evde;e lewe, aal bcrr:d.k e 

10) Kilian, C.J.G. nabybeid en afotand in die opvoedinG• 
9_ncler•1ysblc~~l' 845(81): ll, Oktober 1973,. 

/6. 



Huis en skool het een gemeenskaplike milqmnt, nl. die 

welsyn van die kind. Ouer en onderwyser is die twee 

grootste bondgenote in die opvoeding v~cm die kind 

gedurende sy skoolloopbaan. Hierdie tVlee pilare in 
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die opvoeding het ide ale, belJaalde mik:punte, doelstellinee 

en· oortuigings in die opvoedins v:.~ die kind. Bulle mag 

dieselfde of teenstrydie;e doelstellinge he en dit kan 

slegs bepaal worcl deur middel VWI s involle sames})rekines. 

Vanui t die slwol se gesigspunt kan voogonderwys nooi t 

werklik betekenisvol wees as daar nie volgehoue ouer -

onderwysersamesprekines is nie. 

Voogonderwys en die vaorligtinGsprogram is nie noodwendis 

sinonieme begrippe nie. Voogonderwys is die 8rondslae vun 

plaasvervangende ouerskap en is o.a. gebaseer op agter{Srond= 

kennis en inligting v;J.D die kind vir sy zehele ontwikkeLLng. 

Hierdie inli;1t~ng en kennis word benodi3 vir rlie voorliet:Lncs:::: 

program, d.vv.s. voorlic;tine ::tan die kind en aan die cuero 

Voorligting meet ook gesien word as advies- on stcuneewing 

aan die kind van er. i af en behoort sy ouer ook in te sluit. 

Voogonderwys is egter steeds die r~rondslag waarop die 

voorligtinesproeram rus. As die gelowige onderwyscrvoog 

met ecdifferenr:>ieerde onderwya in die Christelike skoal 

vmrklik reg wil laat geskied aan elke kind in die opvocding 

en onderwys, m6~t hy die kind se ouers en huinlike UGtercrond 

dcce;lilc ken, anders is voogonclerwys bloat 'l1 klug, sinloos en 

kraGteloos. 

/7. 
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In die prim8re skoal in Transvaal is elke onderwysGr ook 

voogonderwyser. Daar is geen vers\{il tussen die t\vee nie. 

As klas- of voogonclerv1ys er of as fasevoog, is sy onderwys 

in. WiskWlde, in Afrikaans of in Geskiedenis ook voogonderwys. 

Hy tree steeds as opvoeder en plaasvervcmgende ouer op, 

hoewel hy grootliks onderwys. Dit is egter noodsG.aklik om 

voorsienin,g vir •n vooeperiode te m .. ak wuar die intieme 

vertrouensvcrhouding tussen voog en kind verstewig kan word. 

In opvolgende hoofstukke sal besondere aandag aan voogondervtys 

en veral ook ouer-onderwysersamesprekings bestee word. 

III. DOEL V /1N DIE OND.SRSOEK 

Dr. P.M. Robbertze, President vun die Raad vir Gecstes= 

wetenskaplike tTuvor::d.ng, bet hom •n tyd c;elede soos vole 

ui tgelaat: "Die n2.vor::.er soek na die w::.:.arhe id, of di t 

skokkend of vleiend, mooi of leli k is. J\Iaar die nnvorser 

stuan nie onverskillie teenoor sy kultuur nie. 

feite blootle w:1t hom as mens, as stedeling, as 

As hy 

Afrikaner 

teleurstel en die feite om duardie rede verswyg, beoefen 

hy nie meer die wetenskap nie - hy bewys trouens niermmd 

duarueur •n diens nie" a Hy bet ook Bekcre ongev:ennte 

kenmerke vun geesteBwetenskl_;.plike n<:~.vorsine in die 

Republiek c;enoern, o.a. die men:ine; clat die man op struut 

'Jl ti,er.Htghebbenue op die gebied vun die geef:lteswetensko.ppe 

is en die bevindings u3nrvan •:...anprys of verdoem in die 

/8 .. 
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mate waarin dit met sy eie opinies strook of nie str6ok 

nie; die tradisie om geld te verkwis deur klein te dink 

en klein te doen en die tradisie dat die geesteswetenskaplike 

hom moet weerhou van die kontensieuse en van sake met 

l •t• k . l'k . ll) po J. J.e e Hrtp J. as J.e s. 

Hierdie nnvorsinc met betrekking tot voogonderwys word dan 

ook in beskeidenheid, maar met eerlikheid, in die Lig vmt 

ontv~g is en met oortuiging aangepak. Dit sal ontleed 

en sodoende bepaal word of dit in diens van die 

Afrikrmervolk en tot eer van God aangewend en toegepas 

kan word. 

Die doel van hierdie ondersoek is dun om die voleende te 

probeer vasstel: 

A. die w<.:.urde en plek vnn voogondervvys in die Afrikaanse 

:primnre skool in Transvaal en w<'it nlles met vooeonrlerv:ys 

beoog word; 

Be~ watter wan.rde vooeonderwys in ons Chriotelik-nasionalc 

onderwys en lewens- en wereldbeskouine; het of kan he, 

veral ook ten opsigte van die voor1i~ting ( "oiNOeding") 

van die ouer; 

c. of voogondcrwys plek het in die huidige ekonomiese, 

kulturcle en poli tieke opset en of di t '.ts bulpmic1del 

tot vooruitgong op hi•)rdie terreine uancewend kan word; 

Do om na aun1eiding van lJevindings, aanbevelingo te maak. 

11. Die Trnnsva1er.., p.11, 19 April 1973. Vel. ook: 
Pau·:;, J .H. Universi tei t en sar1elewine deur die 
t:e~e. ~l;e~:_.i, ·l(l):.:..s, ll:~c.r~ lS73· 
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IV. METODE VAN ONDEHSOEK 

Verskillende bronne sal gr~raadpleeg word en ten opsigte 

van ouer-onderwysersamesprekings sal veral van Amerikaanse 

literatuur gebruik gemaak word. Voogonderwys sal histories 

s;eplHas en 1)rinsi.pieel begrond worrl. Vraelyste sal aan 

hoofde van Afrikaru1se Primere Skole in Trru1svaal gestuur 

word om te probeer bermal in vvatter mate vooe- (voorligtinc~

onderwys in S\vane en suksesvol is, watter J:1robleme daarmee 

ondervind v10rd, of huisbesoek onderneem word, of e.nder vorme 

v<:m ouer-onderwysersamesprekines pl:::.asvind en in \Vatter mc.te 

voogonderwysers vir hierdie verantwoorde1ikheid opgewasse is. 

V. PROGRAM VIR ONDEH.Hi~\HGE S 1rUDIE 

In hoofstuk 2 word voogonderwys histories geplaas en 

prinsipieel begrond. Dit word oak na aanleiding van die 

Tranovaalse Onderwysdepo.rtement se voorskrifte uiteengesit. 

Hier word verv1ys na Hoofstuk 13 V~.lil die Handleidine vir 

Skooloreanisa.sie, asook omsenclbriewe 12 V<ll1 9 Februarie 19 6J, 

82 vtm 11 November 19 63, 78 van 10 September 19 65, 

120 vnn 23 Olctober 1967 en omsendrninuut 210 vun 31 Dcscmber 

1973· 'l1 Departementele vraelys wut uan okole op 10 

SeJ'tcmber 1965 in verbu,nd met die toepussine; van voogonderwys 

vir voltooiing gestuur i8 en •n vcrslag du.aroor saver di t 

laerskole betref, word kortliks behandelo 

/lOo 
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In hoofstuk 3 word die huidige kulturele, politieke en 

ekonomiese opset en gesindheid geskets in soverre dit 

die Afrikaner in '.rra.nsvaal en veral die Wi tv;c.tersrand 

eri Vaaldriehoek raak. Die vraag word gestel of die 

skoal be lang du.arby bet. Het die slcool die ouer se 

op~oedingstuuk oorgeneem? Het die skoal net die taak 

van die akademies-professionele opleiding van leerlinge? 

Hoe ver meet die skoal se opvoedingstaalc strek ten opsigte 

van die kind en die ouer? Meet by die ouer opvoed? 

As die skoal die hele kind opvoed, bet by die verpligting 

om ook die ouer op te voed, soveel te meer omd&t by voog 

(plaasvervangende of aanvullende ouer) va.n die kind is? 

Wil die skoal dit doen en is by te vinde daarvoor? Is 

die besef duar du.t by die·taak vun volksopvoeder en 

volksleier bet? As die antv1oord negutief io, i:..: di t dan 

die gevolg van oorwegend neutrale en gebrekkige opleiding 

van onderwysers, egoisme, nujaag van resultate, klom op 

"onderwyE:l", evaluering V<.:Ul onderv;yser en :...: tudent as 

11 onderwyser 11 deur hoof, dosent en inspekteur, gebrck aan 

geroepenheid, viuie en insig by indi viduele onderv1ysers, 

tydogees met gemaksug, neg~tiewe ingesteldheid teenoor 

vernuwines en teenoor studie en 'J1 gebrek aan 

roe pingsbewustheid ?12 ) 

l2o Vel. p. 350-366 hicrnn0cr. 
/llo 
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In hoofstuk 4 word aandag gegee aan voogonderwys in die 

Christelike skool en hoe dit die kind en die voogde raak. 

Die kind en sy ouer het huidig besondere probleme. 

Ge\yeldige eise word dus aan die voogonderv:yser en die 

hoof gestel. Daar is die probleem. van die 11 vermiste 11 

vaderfiguur en die vverkende moeder en van die goeie en 

die swak omgewings. Aandag word geskenk aan die 

waarneming vun individuele kinders deur die voogonderv;yser 

en die noodsaaklikheid om hierdie waarnemings te boekstaaf. 

Omdat die onderwyser in die luerskool gelyktydig klas- en 

voogonderwyser is, kan sy voogonderwys slegs sluag indien 

hy die kind in sy geheel ken. Daarom moet hy die kind 

ook ken ten opsigte van sy motoriek, sy wilslewe, sy 

gevoelslewe, sy driflewe ~n k~rakter. Sy voogonderwys 

moet egter steeds geskied in die gees en streVIe van die 

Afrikaner se Christelik-nasionale levtens- en wereldbeskouinr;. 

Die gevaar is altyd wesentlik dat die kind se natuurlike 

voog en sy plaaovervangende voog nie dieselfde mikpunte 

met hom beoog nie, wat vir dietind rumpspoedige gevolge 

kan meebrinG· Vir die kind se beswil is dit daarom 

.I).Ooduaaklik clat ouer en voogonderwyser ninvol en voortdurcnd 

moet kommunikeer. In hoofstuk 5 word ouer-onderwyser= 

samcsprckine;o na aunleiding Vt.t.ll nnvorsingsbevindinl!,s in 

die V.S.A. enigsins breedvoerig aangeduio Slegs 

doeluewuste en wetenskaplike sarnesprekine;s bet nut in die 

hele voorligtingsproeram. Samesprekings is 71 lewensbel8.ngrike 

aspek in die Christelike opvoeding en onderwys wat die 

/leo 
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hoogste prioriteit moet geniet, eerstens om aan voog-

en gedifferensieerde onderwys reg te laat geskied en 

tweedens om noodsaaklike voorligting aan ouers te verskaf'. 

In hoofstuk 6 word die vraelyste wat aan boofde van 

Af~ikaanse primere skole in Transvaal gestuur is, in 

oenskou geneem. Die bevindings en aanbevelings word 

kortliks aangedui. '11 Proefneming met ouer-onderwyser= 

samesprekings gedurende skoolure oor vorderingsverslae, 

soos dit in T. voorstedelike laerskool in Transvaal 

toegepas is, VIOrd ook kortliks aangedui en bespreek. 

Voorts word ook acmdag geskenk aan die moontlikheid om 

al die kinders aan buitemuurse bedryvvigbede te laat 

deelneem. Ten slotte word aandug gegee aan '11 moontlike 

voogvorm of - staat vir ingebruik:name deur laerskole. 

In hoofstuk 7 word onderwysersopleiding in oenskou 

geneem teen die agtergrond van hoofstukke 3 tot 6. Hier 

word oak die kwelvraag gestel waarom die onderwysberoep 

nie voldoende e;eslc:ikte jong mans lok nie. '11 Voldoende 

antwoord kan nie verstrek word nie maar lok verdere vrae, 

nL: watter beeld skep die opvoeder veral in die sekondere 

skool by die st. 9- en 10- seun? Is daar '11 gebrek aan 

bes~ing en idealisme? Daur word oak verwys na die 

getroude onderwyuercs en huJ.r clubbele rolverdelinr;, na 

dte lrwalifik<.inies V<Jn on!lerwysers en die noousuaklikheid 

om n uitweg te vind sodut diensdoende onderwysers wnt 

slegs oor I)rofessionele kwalifjkaf.des l;esv..ik, hullc 

/l3o 



verder kc:m bekvmam in die Christelike Opvoedkunde .. 

In boofstuk 8 word die finale bevindings en 

aanbeveli.ngs am1gedui. 
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