
HOOJ!'STID\: 2 

HISTOIUESE EN PRINSIFieLE PLASING VAN VOffiONDERVIYS, 
EN DIE VOORLIGTINGSP:!WGR.411I ( INT1~GRERING ·VAN DIE 
VOOG- EN VOOIU,IGTIHGSTELSEij) SOOS DEUR DIE TRANSV i~ALSE 
OND:t~H\I'YSIJBP ;,R'l1 1~I.iliW.r VOOHG ESKR"D, 

I. A. HISTOHIESE BEGRONDING V./:.N VOOGONDER':IYS 

Sedert die vroegste tye het elke sosiale groep sy versamelde 

gelowe, praktyke en instellings op sy kinders oorgedra, wat 

di t weer aan hulle kinders oorgedra :L1et. :filet die 

kumulr~tie,.·re voorui tg::me; VClll die beskawing het sosiale, 

industriele en staatkundie;e omstandi&hede verander en ine;e== 

wikkelder en meer gespesialiseerd geraak. Alleen kon die 

ouers nie bulle kinders na die eise VWl die lev1e opvoed nie 

en spesiaal uitgesoek:te pcrsone is afgesonder ot:J. die taak te 

behartig wat die huis en samelewin6 nie op bulle kon neem nie. 

So het dit dan gekom dat die onderwyser in loco parentis te 

staan gekom het. 1 ) Om plaasvervungende ouer vir die kind 

te wees, beteken ook om voog vir hom te wees. 

Alle onderwys in die laerskool is, of behoort ook voogonder== 

wys te wees. Die Trfmsv8alse Onderwysdepartement het dan 

ookmet die implementering van die vooe;stelsel in 1963 

b t . d t I l a· · · 1 1 beoefen 1.'s. 2 ) eves 1.g u vuoc.~VIOl' < oor u. 1.e Jnre 1.n Bti:O .e 

Met die instelling vun die voogstelsel is eepoog om nuwc 

bctekenis ucm plaa8verv:.!rlgende ouer8kap te gee met die oog 

op die v~rskorptc ondcrwyovernuwing. 

2) Vglo P• 20 hierondero 



.L) 

B. PRINSIPI8LE BEGHOITDIHG VAN VOOGOILJBR','!YS 

Uit die voorgaande is dit duidelik dc..t voogontlerwys hulp 

aan die ouer met die opvoeding en onclerwys van sy kind 

betel::en. Vandag is dit vir die ouer nog moeiliker as 

slegs 'I1 dt:kade gelede om alleen £ta.n sy kind al die kennis, 

voorligting, opvoeding en onderwys te verskaf. 

In die huidige tydsgewrig word besondere hoe eise aan 

elke individu gestel en hierdie eise sal, namate die 

tempo waarin industrialisasie versnel, toeneem. Snelle 

industrialisasie en die versnelling in die werks- en 

lewenstem110 wat daaruit voortspru:L t, veroorsaak allerlei 

neurotiese otremminge. Hoewel daur dikwels van die "eeu 

van die kind" geprau.t word, word die kind verdring en cleur 

materiele en ekonomiese oorweginae grootliks op die agter= 

grond gedwing. Veral in stedelike gebiede neem die 

verdringing vs.n die kind groter afmetings &an as op die 

platteland. Die wesentlike gevaar bestuan dat al hoe meer 

k.leuters verwaurloos sal ruak, sal ontspoor, ns nerveus of 

moeilik opvoedbaar bestempel sul word of as nie-8koolgereed-

nie by toelating tot die primere skool sal vertoon. "Dit 

is uiters noodsuaklik dat die potensiaal en talente v~n alle 

kindera tot vollc ontplooiing sul kom~J) 

3) Oosthuizen t J .H.C. Verslag van <lie lwmitce vir 
eedifferenuieerde ondPrwyH en vnorlir;ting inD:.:1ke 
rn nasion::.~.le pre-prim~~re opvoe diu{~sproc;rum vir die 
Republiek VL'll Suj.d-}.frik.a en fJuidweo-.Afriku.. 
Deel II. Suid-iSrika<mHe Buro vir r·;ec:-; teow(•t.t•n= 
ukaplik8 navorsinL;, p.lj. 

/lt.. 
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Wanneer die kind die eerste clag sy lE.erskool loopbaan 

begin, begin ook die proses van waarneming. Hy ontvang 

primere onderwys. Sy grondslag word in die laerskool 

Dit is bier waar elke klasvoog deur haar 

voogonderwys elke kind intiem leer ken, elke kind probeer 

lei en met elkeen se ouers noue kontak probeer hou. Op 

hierdie stadium word kinders met probleme geidentifiseer 

en word oplossings gevind en reg gestelo 

Daar is talryke verskille wat uit die kinders se huislike 

milieu spruit, soos emosionele ontwikkeling, liefdesbelewine;, 

gedrag, sekuriteit, rypheid, selfverwesenliking, 

taalontwikkeling, ens. Iviet die stelsel van voogonderwys 

moet vasc;estel word wat elke kind se om;-::tandighede is. 

Ui t die aard van die saak is kennis van die kind se huislike 

agtergrond onontbeerlik. 

Suksesvolle en sinvolle opvoeding en onderwys in die 

laerskool gaun hand aan hand met wetenska.plike en sinvolle 

voogonderwys. 

Die ouer bly egter steeds die vernaamste opvoeder en die 

voogonderwyser kan en mag hom nooit verv~ng nie. Ook in 

die Christelike skool mag die een nie sy opvoedingsverant= 

woordelikhede op die cmder een afskuif nie, maar moet bulle 

as bondgenote in die opvoedine Vl.lll die kind, van elke kind, 

beraadslaag en oorleg pleee;o 

/17. 



17 

Maar oak ten opsigte van die verskerpte gedifferensieerde 

onderwysstelsel in Tran::::vaal het die voorligtingsprogram 

in die laerskool aan waarde en betekenis toegeneem. In 

hierdie verband se Jooste: "Vandug word elke leerling 

beskou as 'll v1ese wat wa.ardevolle verstandelike, liggaamlike, 

etiese, sosiale en godsdienstige potensialiteite besit en 

die taak van die skoal is om vir elke individuele leerling 

gunstige eeleenthede te skep en die nodige leiding te 

verskaf sodat hierdie potensialiteite tot die optimaal 

geaktualiseer kan word •• o Die opvoeder se steune;ewing 

moet verantwoordbaar en doelgerig wees ••• Aangesien 

daar verskille tmmen kincl.ers is, sou di t onverstandig 

van die opvoeder wees om alle kinders op dieselfde manier 

te onderrig 11 o
4 ) 

Vervolgens word die verloop vun die vooestelsel sedert 

die instelling daarvan op 9 Februnrie 1963 in chronologiese 

voleorde weergee. Aandag word oak nan die doelstellinge 

soas dit op die primere skoal van toepassing is, geeee. 

Kommentaar word aan die einde van die hoofstuk gelewer. 

4) Jooste, J. H. Die t nak van die primere skoal in die 
stolsol v un {';eel if ferem.df~erde onderwys ••• 
On(l!:!rwyo-bulletin, .XVII (I): 2B-29, Maart 197 3. 

/18. 
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II. DIE CHHOl'TOI"OGIESE VEHLOOl) VA .... li DEP.ARTEI:::ENTELE 
KJ<:IaTISGE" !IHG~3 TOT 1974 

A. By omsendbrief 12 van 9 Februarie 1963 is die 

voogste1sel ingevoer na aan1eiding VGn die Vers1ag 

van die Oorsese Sending in verband met Gedifferensieerde 

Midde1bure Ondervvys. In1eidend word b ek1emtoon dat die 

funksie van die vooeonderwyser in die vorming, vordering 

en aanpassing van die individue1e 1eer1ing nooit oorskat 

kan word nie.5) 

Oor die interne skoolorganisasie vir die praktiese 

toepassing van die voogste1sel in hoersli:01e, word die 

vo1gende instruksies gegee: 

11 (1) E1ke hoof moet 8Y eie organisasie in die 1ewe 

roep om ui tvoering aan die idee VEm vooe;onderwysers, 

8008 in hierdie vers1ag uiteeneesit, te gee. 

(2) Hy moet verder aan die voogonclerwysers die 

nodige 1eidine gee. 

(J) Die hoof moet hom ju.ar1iks vergev:is vnn die 

resu1tate VI:J.ll die werk Van die VOOgonderwysers 

en a~:m die einde van elke juur vir die eers= 

vo1t3ende drie jnar ua.n die inspel{teur van onderwys 

hieroor VPr~Jlug doen 11 •
0 ) 

5) Vg1. p.2 vr1n omr1endbrief 12 vr.t.11 9 Februarie 196]. 
6 ) Ibid • , p • 5 - 6 o 

/19o 



Wat laerskole betref spreek die ko~itee sy oortuiging 

uit dat klasonderwysers die aangewese persone is om 

die funksies vun voogonderwysers te vervulo 

Ten opsigte van on.derwyskolleses word aangedui dat 

bulle opdrag om aan studente die nodlge voorligting 

te gee, sal ontvang sodra die Depurtement die be1eid 

van voogonderv;ysers aanvaaro 

19 

Hoofde van hoerskole word vervoleens opdrag gegee om 

van Februarie 1963 af die beleid in te voero Dit is 

interessant om daarop te let dat laerskole, in 

teenste1ling met hoerskole nie spesifiek opdro.g ontvang 

om die stelsel in te voer nie. 

B. By omsenclbrief 82 van 11 November 1963 wat ook aGll 

hoofde v:m laerslcole, m:..:..ar nie aan rektore van onderv;ys= 

kolleges eerig is nie, word na die Onderwys-bulletin VIII(I) 

verwys in verband met •n artikel v1at meer lig op die 

voogonderwyserstelsel werpG Uit hierdie opdrag word 

afgelei dat laerskole ook voogonderwys moet toepas. 

c. By omsendbrief 78 Vtlll 10 September 1965 word hoofde 

drineend versoek om vruelyste in verbfind met die 

voogonderv1yoeruLelsel te vol tooi. Hoofde van hoUrskole 

moct vraelys A en lloofue vun laerskole vraelys B voltooi. 

/20o 



D. By omsendbrief 120 van 23 Oktober 1967 word '11 

handleiding vir hoofde in verbcm.d met voogonderwys 

aan skole gestuur. Die vertroue word uitgespreek 

dat die handleiding sal help om probleme vmt daar 

nag met voogonderwys ondervind word, uit die weg 

te ruim en uat die voogstelsel sy valle beslag in 

alle skole sal kry. Hoofde word ook versoek om 

onderwysers ten valle op die hoogte met die inhoud 

van die handleiding te stel.7) 

III. HANDLEIDING IN VERBAND 
SOOS V1iN TOElJASSIJ'TG OlJ 

M.ET VOOO ONDEH1.:,ys 
PHD.1E!RE OND::::R\.YS 

In die voorwoord van die_handleiding word weer na 

20 

omscndbrief 12 van 1963 verwys en dan volg die volgenue 

veelseggende sin: "OnderwyskolleGes moes die nodige 

voorligting uan studente gee" o Die Departement is oak 

daarvan 11 oortuig dat vooe;vverk oar al die jure in skole 

beoefen is, maar dat dit in die lie v:.m onclEJrwysvernuwine; 

wat reeds op so buie vlakke pl~asgevind het, tyd eeword 

het om hierdie aspek v1:m ons ondcrwys meer te belclemtoon 

en om riglyne vir die suksesvolle implementerine d8.arvan 

aan te dui." 

7) Hierdie hnnd leidinr~ is oak vervat in hoofstuk 13 van 
die Handh.lidinl:.r; vir Slcoolorganisasie, 'l'. 0. D. , p .llB-123. 
Voorlieting vir l·eerllnt:e in ho~~rEilcoJ.e worcl omslcryf in 
hoofstuk 14, p. 124 - 1:-:!9 Vlill diesel.fde hn.mlleid:Lntjo 

/2lo 
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11 lo Doel en wese VLUl VOOROncl~ 

Voogonderwys lnoet eesien word as rn poging om die huislike 

opvoeding buite die huislike sfeer voort te sit en aan te 

vul. Net soos met alle opvoedine en onderwys, stel 

voogonderwys hom ten doel om die kind te help en te lei 

op die vveg na volwassendheid. Ol!l in hierdie doel te 

slaag, mo0t daar doelgerig gestrewe word om n opvoeding= 

situasie te skep waar rn besondere verhoudine, gekenmerk 

deur onderlinge vertroue, tussen onderwyser en kind bestaan. 

Hierui t vole dat elke onderwyser onder alle omstandighe de 

opvoeder moet wees, vmt impliseer dat hy die kind goed 

genoeg moet ken om elke opvoedingsmoment ten volle te kan 

benut. As hio::rdie opvoedingsfunksie v;.m die onc1erwyser 

uitgevoer word waar hy buite die sfeer vun die ouerhuis 

met sy leerlinge verkeer, sy dit in die kl~s, op die 

sportveld of waar ook al, vervul hy die rol van 

voogonderwyser en beoefen hy in der waarheid voogwerk ••• 11 

"2. Die VO£.gond.e.rwyser 

••• Elke voogonclerwyser mo:t die voogtaak as roeping 

uanvGtar en moet <lit sien as rn voortU.LU'ende opvoedinest::1ak 

wat nie in die beB telc van '11 registerpertode volvoer kiJ.n 

word nie, maar w;_<t binne sowel ua bui te die skool moet 

voortgesit wor<lo.o 11 

/22o 



22 

(a) Sy eerate taak is om leerlinge wat in sy sorg 

geplaas is, deur belanestelling te leer ken. Hy rnoet 

hom vervolgens afvra welke aspekte v<:m sy leerlinge 

se bestaan hy moet ken en die aangevvcse middele om di t 

te doen, probeer vasstelo 

( i) Aspekte w ... 1aroor inlie;tine__ ingewin moet word: 

(aa) Die kind se huislike agtergrond en sy 

omgevd.ng. 

(bb) Sy persoonlike belru1gstelline en 

toekomsgerietheid. 

(cc) Sy gesondheidstoestand en liggaamsgebreke, 

indien eniee. 

(dd) Sy persoonlikheidseienskappe. 

(ee) Sy sosiale verhoudinge en die grootte en 

kwaliteit van sy vriendekring binne die 

skoolo 

(ff) Sy persoonlike voorkoms, houding en maniere 

en sy skolustiese vordering~ 

/2Jo 



"( ii) Aangev1ese middele om kennis oor die kind 
in te win 

23 

( aa) ··ifac-n::_neminc; v;m die kind binne klasverband 

'l1 Studie vuJl. die kind se reaksies op alle opvoedingsi tuasies 

is 'l1 groot bron van inligting. 

(bb) Waarneming v;-;n die kind bui te klasverb<-md 

Die voogonderwyser moet te alle tye duarop ingestel wees om 

waar te neem hoe die kind hom op spontane Yryse bui te die 

klaslokaal, op die sportvelcle en in die verenigingslewe 

openbaar. Baie lean op hierdie wyse c;eleer word oor die 

bevoegdhede en tekortkominge van individuele leerlinge in 

die vooggroepo 

(cc) Raadplegirt~ 

'l1 Ander wyse waarop kennis oor die kind ingewin lean word, 

is deur raadpleGing met die personeel, ouers, ander 

inst~msies en met die le(~rlinge self. Die v oogonderwyser 

behoort doelbewuste kontak met ouers tydens toevallice of 

beplande ontmoetinc;s by die Gkool te maak. Hy km1 die 

skoolrekords n8slaan, en die predik:int, die voorligtinc;= 

onderwyser, die sielkundige, die ceneesheer of tmder 

instansies raadpleeG• Hy ktrn verder kontak muak met sy 

lecrlince cleur lllicldel vu.n opontune en onbeplande GCDeluies 

tydens nkoolurc, op die uportvolde of met sosi<:.tle 

geleenthede o11 

/24o 
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"(b) Die tweede belang:cike taak van die voogonderwyser 

is om te alle tye sy leerlinee met raad en daad by te 

staan en daarop ineestel te wees om elke opvoedine;smoment 

ten volle te benut. 

'Opvoedingsituasies wat bulle in die gewone gang van sake 

voo:cdoen en wat geleenthede vir die voogonderwyser skep 

om op te tree, is die volzende: 

(i) Die orientering en tuismaking van nuwe 

leerlint::e met spesiale aandag aan immigran.te-

leerlinge. 

( ii) Le erp:cobleme soos eebrelc aan. k:ons entrasie, 

foutiewe studiegewoontes, owak vordering ens. 

(iii) Gedragsprobleme of negatiewe gesindhede .. 

( iv) Omeangsprobleme en gebrelc aan sosi2.le aanpassine. 

(v) Gesondheidsprobleme. 

(vi) Probleme wat in verband staan met 'Il afwykende 

voorkomBo 

(vii) Probleme ten opsiete van vryetydsbesteding. 

(viii) Behoefte aan leirline by die keuse van vriende. 

( ix) Behoefte arm lei dine ten opoigte van toe komsi1lanne. 

Al die onderhandel·i ne;e met leerlinge in die vootse;roep moet 

die stempel dru. vnn •n ouer-k.ind-verhouding. Formele, 

onpersoonlike lwntering vun situa.sies mor.:t vermy word en 

genae~ celeenthcrle [!IQ(~t gcakep wo.cd vir inforrnele pratttjies 

waara;:m leerl:i.nge kan dcelncem of vir toevallir,;n r;eoprekkc 

met individuele l••erlinr;e ••• 
11 
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11 Alhoewel ell{e voogonclerwyser primer verani;vvoordelik vir 

sy eie vooggroep is, mag sy v ooete"ak nie ui tslui tlik tot 

hierdie groep beperk wees nie, maar moet hy daarop ingestel 

wees om elke opvoedingsmoment wat spontaan ontstaan of wat 

doelbewus geskep word, selfs al is dit buite sy vooggroep, 

ten volle te benut". 

Die leerling- voogonderwyser-verhouding is die kern vcm 

die saak en is die onfeilbare ffi<latstaf waarmce elke 

vooe;onderwyser en e lke skool die mate van suk~:;es met sy 

voogwerk kan bepaal. 

Die vooeeroep moet volle vertroue h~ in hulle voogonderwyser, 

hom sien as eerlike, simpatieke en regverdiee mens, hom 

aa.nvaar as leier en hom besl-::ou fis vriend en ra:-:~dgewer. 

Vir die indivic1uele leerling moet die vooe;onclerwyeer op 

skool die plek v~:m die ouer vervul en moet hy d;-.t<1rvu.n 

oortuie wees d~t hierdie onderwyser in hom persoonlik 

belune;stel en d~:~t hy met sy probleme na hom lcrm eaan. 

Indien die verhoucline; tussen leerlinge en hulle voagonder= 

wyser gesond is, sal hulle hulle noru~ulweg na hom wend 

met probleme ••• " 

11 ••• Die vooc;wr;rk :1;:1 v::n o kool tot skoal. vernkil •• o 

Die besondere behoeftes v~n die skool en die omeewing 

Waarin di t gelee is, sal ~;rootliks ueJHW.l wutter voocwerk 
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nodig is en hoe di t Ran(Sepak moet ·nord. Vm1 elke hoof 

word ve:cwag om die aard en omvane van vooe:;werk by 

sy skool se besondere omstandighede te laat aanpas en 

om in samewerking met die personeel '11 eie voogprogram 

vir sy skool op te stelo 

\'/at periodevoor siening vir vooe;werk betref, word di t aan 

hoofde oorgeln~t om self te bepaal hoeveel tyd nodig is 

vir die verviesenliking vu..n die doeleind.es met vooe;werk. 

Omstanclie;hede sal be11aal of daar bo en behalwe die normale 

register- of voogperiodes periodiek addisionele periodes 

vir voogwerk afgesonder moet word. 

••• Die werksamnhede van vooe:;werk is, aan die anderkant, 

nie beperk tot die voogperiode nie, maar is '11 ononderbroke 

opvoedingsfunksie wat ·n persoonlilce, i.nformele benadering 

beoog waardeur '11 vertrouensverhouding tussen die kind en 

ten minste een onderwyser in die skool bev;erkstellig kan 

word o. o" 

" 9 •• 0 • Verw_yr:ing VD.ll lcE~rlint:;e deur cl.ie vooc;onderwyoer 

Vooe;onderwysero h;mteer ook, sover moontlik, die problema 

van individuele leerlinec •• o Verwyoing van prohleemgev~-tlle 

deur die voogonrler\'/yr;er mor't met takt ee~Jkied, soclat die 

kind nie duardeur in verleentheicl eeutel word en die 

vertrouensverhoudine; gevolglik versteur word nie.oo" 

/27 0 
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1110. Rekords in verband met voo_f;v;erk 

Bo en behalwe rekords wat deur die skoal voorgeskryf word 

en vmt normaalweg deur die v oogonclerwys er gehou word, 

hoef geen rekords ten opsigte van sy vooggroep gehou te 

word nie o In buit engevvone gevc.lle sal die b yhou van 

rekords met betrekking tot individuele leerlinge ~ nuttige 

doel kan dien en dit word vir oorweging aan hoofde oorgelaat. 

11. Voo~werk en huisbesoek 

Die Departement beskou huisbesoelc van groot waarde vir die 

sulwesvolle implementering v&n voogonderwys, mc:~ar is bevrus 

van die veelVl.lldige probleme wc.t dit inhouo Hierdie saak 

word vervoleenB as '11 vrywillie;e aangeleentheid in die hande 

van hoofde en hulle personeel eel:1at mot dien verstonde dnt 

huisbesoek onder geen omstandighede as ·n rlig aan eniee 

onderv1yser opgedra mag word nie en dut die Departement ceen 

aanspreekli!\.heid kun aunvc:.ur vir enic;e skade of onkoste in 

hierdie verband nie. 

12 o Die ;ple~ vc:m die hoof in vooewerk 

Daar bestaan groat geleenthede'vir die hoof om die beleid 

wCJ.t in die breU O}JVOedingsprorr,ram van die skool opceneem 

is, binne die raumwerk en orgtJ.nisusie van voogwerk te 

implementeer. So kwl die hoof byvoorbeeld die gcdrags=.-= 

patroon v~ .. n sy lnerl 'in~c, die bcoefcrdng van mennl:Lke 

deugde en so baie :mder opvoodlcundige idoo.le inskakel 

by die vooGprogru.m van uy nkool~ 

/28. 
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11 Hierby moet on thou vvord dnt die belangstelling, inisiatief 

en inspirasie vmt vun die hoof uj.tgaan, c;rotendeels die 

sukses met voogvyrerk sal b epaal o u 8 ) 

Die voorguande is dan die dep:--rtemen tele voorskrifte vir 

vooeonclernys wut m,;t ingung van 1 Januarie 1974 by die 

Voorligtinc;sprocram ingesluit is. 

IV. DIE VnORLIGTDWSl)R0GRAM 

By omsendminuut 210 van 31 Desember 1973, vir implementering 

vcmaf 1 Ju.nu:::,rie 1974, word voorligtinc;, jeugweerbuarheid en 

die voogstelsel in een geintegreerde proc;ram onder die 

benaming "Voorlictingsprocram" saameevoeg. Sa) 

A. INLEIDING 

Ten einde oorvleueline; uit te skakel, in daar besluit om 

die huidige Voorligtinc;- en Vooc stelsel in een 

geintet:;reerde program onrler die benmnin8 die Voorligtings= 

program so.am te voeg. 

Die doelstellinn wut ruat die Voorli~tin~snro~ram beoon b ------~6~·---~--L·--- b 

word, behclu di(~ vol1:endc: 

t). Vooeontlen·,,yo: II~md lei ding vir hoof de: 
Omsendbrl~f 120 v;n 1967, p.l-10. 
Vgl. ook: Hu.ndlcid.i.ng vir ukoolore:ud~;:~~Gic, p. lld-123o 

8a. Vgl. p. 28 - 34 hieronder. 



ao algem.ene steungewine, voorligting en leiding 

en voorle->ling v1at die tuuk is van alma.l wut 

in die skoal met die kind te doen het~ 

b. uitkenning vctn. besondere stew1behoe\"1endes; en 

c. · individuele steungewing en leiding aan leerlinge 

ten opsiete van persoonlike, leer-, sielkundige 

en opvoedkundit;e problemeo 

29 

Die volgende per~~one sal vir die ui tvoerine; vun die program 

veru.ntwoorde1ik ·wees; 

lo Die hoof 

2. Die adjunk-hoof/vir>e..:.hoof 

3. Die fasevoogde (een elk vir die junior prim~re, 

die senior prim@re skoolfase en vir st. 5) 

4. Die klasvoogde (crude tot sto 4) ecn vir elke klas 

5. Die klosvoogde (st. 5) een vir elke klas 

Die funlwieB vir c;onoemtle pcruone Dttl soos volg wees: 

1. Die hoof: 

ao an profcf:rd.onclo Jcier Ht~).rm hy aan die hoof 

v~m die 11rocrum; 

/JOo 
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. 
b. gee leiding nan leerlj_nge en hul cuers in verb8lld 

met studierigtines, die eise wat elkeen stel, 

waar eJl~een h~.;en lei, aan \vs.tter s kole elkeen 

acmgeb ied v:ord en oorskakelinJ:smoontlikhede en 

-probleme; 

c.. staan rlie leerlinge en die ouers by in die uitoefenine 

van 'J1 keus e ten ops i.s-te Vt-)n 'J1 sekondere sko ol; 

d. tref die nodige reelings vir die oorplasing van 

leerlinee na sekondBre skole w2t ook plekbespreking 

in die koshuis k<;n ins lui t; en 

e. verv,ys probJ.c::,emgevalle na die SieH~nndiee en 

Voorligtinesdiens. 

2. Die adjunk-hoof/vise-hcof: 

ao orgn.niseer ondc!r leid inc; vun die hoof die program 

vir die s kool en is verantv,oordelilc vir die doel= 

treffende afhandeling daarV8Ilj en 

b • ko ordinr'CT clie Vterlc V. n die stund~)rd-, koshuis- t 

sport- en kultuurvoogde. · 

3. Die fascvoog: 

a. ondernemn voocukap oor al die lecrlJnge in die 

bctrokl:c faoo; 

b. koordineor die work vt~ die klasvoogde in sy r~sc; 

c. gee leidinr; nan klasvoogde in verbaml mot alle 

aspekte Vull voorlit~tinc;; en 
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de verwys leerlinc;e met probleme na die adjunk-hoof/ 

vise-hoof en beveel verdere hantering <:,an. 

4. Die klasvoog in die junior en senior primere fase: 

a. tree op as voog oor sy klas; 

b. teken belc:ngrjke vmarnemines ten opsie;te van die 

gesondbeidstoestand, le ergereecll1eid, vordering, 

s tcoolbywoning, same\verking, huislike agtergrond, 

ens., v~~ elke leerling, aan; 

c. is voortdu.rend bedag op lf!erlinee wat in e en of ander 

faset vw1 die onderrie onder of vel' bo die £e'Cliddeld 

vorder; 

d. verwys sulke leerlin3e met die acnbevelines na die 

fasevoog; 

e. behartig deur mic.'l.del v<..m die onderric: die e.lcemene 

opvoedina in sy eie kl£s; en 

f. gee in st. 4 leidin~ aa.n sy leerl1nee oor gcsonde 

studienetodes, vryetydsbestedinc;, evaluerine V3ll 

prest~sics, ens. 

5. Die klc,_svoog in st. 5: 

a. tree op uu vooe oor sy klns; 

b" bewerlu:tclli[: '11 vertroucnnverhouding tussen hom en 

elke l.ccrljng in uy klan; 

c. gee lei dine; uun oy kh::.s oor genond e stu die -rnetodes en 

-gewoonten, vryetydnbestodill[: en ~owli'E:V::lueriJlC: ueur 

selfkermis; 
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d. stel bela..ng in elke leerlinc; se vordering en 

prestasie binne en buite die skoal; 

e. is voortdurend bedag op eniee afwykine of terugsakking 

by 'I1 leer ling ten opsicte von skoolbywoning, samevterkinc, 

uiterlike voorkoms, gedrag en prestasies; 

f. hou noukeurig rekord vc:m waarnemin5s ten opsigte v2n 

elke leerling se gesondheidstoestend, k<~raktereienskappe, 

vermoens, gewoontes, belangstelling, vryetydsbesteding, 

klc..s- en sportprestasies en huislike ac;tergrond; en 

go staen die leerlinge by in gevalle vc:m nood cf beproewing. 

6. Voog vir bui temuurse bec1ryvvighede 
(vise-hoof of senior uosistent): 

a. beywer hom om dit vir die maksimumgetal leerlinge 

moontlik te maak om aan buitemuurse bedrywighede 

deel t e neem deur onder cmdere 'I1 groat verslHddenheid 

bui temuurse bedryvrighede aan te bied; 

b. waak teen 'I1 oordrev;e kompetisicc;ees ten koste van 

c. 

deelname vir onts1x:tnning; en 

koordineer die \'lerk v;:n . die npr-mvoogde. 

Die upan-, f~rocp- en kringvooe; 
(afrigters, leiers en offisiere) 

a. beywer hom vir t_:oeie vurhoudings tussen hom en sy 

span <m clio lecJe vun die span onclerling; 
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b. beywer hom om sy sportbedrywie;hede as opvoed

instrument te benut; 
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c. beyvter horn om elke spc:mlicl tot sy hoogste prestasie 

te lei; 

d.· bewaar '11 gesonrle bG.lans tussen kompetisie en 

ontspanning; 

e. sorg dut elke lid volledig in die span as eenheid 

opgeneeu word en tuis voel; 

f. stel 1.Jel8Jlg in elke lid as mens en veral ook in sy 

skoolprestasies; en 

e· probeer nie-deelnemers betrek. 

E.. PIJEK VAN PHOG Ri\H IN DIJ<: SKOOLHOOS~I'ER 

In die prim6re skoal hoef eecn vaste periode vir d~ 

program op die rooster toegeken te word nie. Dit 

word aan hoofde c;claat om volc;ens behoefte periodes 

daaraan toe te se. In st. 4 maar ver~l in st. 5 sal, 

veral as die registerperiodd nie voldocnde blyk te wees 

nie, moon tlik bykomende tyd ineeruim moct word o 

Die proeram lli(Wt vunaf 1 J<.J.nu;.;ric 1974 in a11e provinuiu1e 

o kale cc1llll1lcrnen tcer word o 
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DIAG R;J;! V .m DIE R.llJ.r:tERX Viti~ 
SOOS IN DIE 

Fasevooel ( Ser~ior l;ssistent) 

Vir e;ro.d ._l---.,r-----, 
Klasvoogde · 
(klasonderwysers) 

DIE VOJGSTELSEL IN DIE V00RLIG'l'INGS?ROG3.;2C 
FRII~T8R.E S}:OOL GEITLPLE:::lT~EER 

Ho f 

Adjunk-hoof/Vise-hoof Voorligtir.g- e.!l s iel-:;;:-. ~ice 
Diens 

I 
Voog vir bui t en'..l rse bedrY':;izhede (Vise-

hoof) 

Fasevoog (Senior assistent) 
Vir s,. 1 en 2; 3 en 4 

I Kll.voogde I 
(klasonderwysers) 

~pan-, groep, ~ringvcogde 
(~rieters, leiers, offisiere) 

F::.sevoog (S~::ior assist en t) 
Vi:- st. 5 

I 



Voogonclerv1ys, as deel vc-m die voorligtin,ssprogram, soos blyk 

ui t die doelstellinr;e en voogproars.tl, is •n ui ters belangrike 

en onmisbare deel VEill die hele opvoedings- en ondervvysprogram 

in die skoal vmt aan die onclerwyser die benaming 

11 IJrofessi one le opvoeder" kan ee e. In ons Christelik-

nasionale le~ens- en w~reldbeskouing en in ons Christelike 

en nasionale skoolstelsel behoort voogonclerwys '11 waardevolle 

middel te wees, ver?l gesien teen die agtergrond waarteen 

onderwysers vandag hul roeping moet vervul,9) om kinders en 

ook hul oucrs te besiel om die gesin v1eer die siel vw1 die 

Afrikanervolk te mauk. Met die im11lementeri.ne en toepassinB' 

van voogoncl crwys is di t no dig om Ol) 'l1 paar leemtes te wys. 

Die a8.11Vill1klike opdrag v:.u1 9 Fcbrllurie 1963 is speoifiek tot 

hoofde v.m hoiJrskole gerie; • 10 ) Onderwyskollegcs llloes voor= 

liGting aru1 studente 0ee sodra die DelJLLrtcmon t die beleid v~J.n 

vooe;onclerr1.ys unnvw,1.r, terwyl vun lue:rr:kole gese v1ord du.t die 

onder\'lyser die uc:.meevmse penwon is om voogonderwys te c;ee. 

Ui t geen opvolcende omsendurief is d;.1ar •n 8.C1llduiding dat die 

beleid wel au.nvaar is nie. Eers op 23 Oktober 1967 blyk 

di t d<.:J.t {J.lle skole in Ji'ebruarie 1963 gevra is om met 

voogonclerwys te becin en du:t onrler-.vysk.olles;eo ook t6e rec(1s 

mm studente die noclige vuorligtin~ L'1oes gee o 

9) Vgl. p. 47- 101 hinroH•~er. 

lO)Vgl. p. 19 hierbo. 
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Uit die omsendbriewe is dit se1fs n6d nog nie duidelik of 

onderwysko11(;;:c;es slec;s 'n vooc;dOiHmtste1se1 tJoes i.nvoer nie 

en of studentc O]l1eidin;_~ in voo.:;onderv1ys moeG ontv:;ne; nie. 

Dit kun ester ufce1ei word d~t ko11eges ten minste v~ill 

Jam.u1.rie 1968 af voor1isting stan studente in hierdie verb<:,nd 

Oar n baie be1angrike aspek, selfs 

n voorvereiste vir eedifferensieerde onderwys dus, naam1ik 

voogonderwys, is daar nie duide1ike voor1igting nie. 

Vir t<.t11e hoofde vun 1aersko1e rnocs omsendbrief 78 V<~n 

10 September 1965 toe vrae1yste in verb[~d met vooeonderwys 

vo1tooi moes word, as n skok eekom bet. Dit is dun oak 

eeen verrtissin~ nie, maar toe b<lie jammer nat die "Vers1ae 

Vt·m die Komi tees in sake Voogonclerv.·ys aun Laers ko 1e en 

Ho ers ko 1e II in ve:.cb< ... nd met 'die "Vraelys oar Voogonclcrvtys 

(1965 )" soos vo1g bevinu bet: 11 Anngesi en cl<.J.ar in die 

lacrskool eintlik eeen spru.ke is v;.;n n 'Vooestelue1' in die 

ware sin Vbn die woord nie, en daar gevo1e1ik byna eeen 

vooewerk buitc die sfeer v:.n klasoncler .ys onderneem is nic, 

het die komitees wetnie vm:rde kon beg aun die in1ic;tinc; wttt 

v:m laerskoolbuofde oor die voot~ste1sel ontv:-~.ne is ••• 

Die Komi tees vind d it nie no dig orn •n H<Huev<·.ttinc van die 

untwoordo w;,t v:<n lrwrukoolboofde ontv:.ng is, by hierdic 

verslae in te rJluit nie 11 •
11 ) 

ll)Vt~l. 1:::ric1' T.r1.1\. ~- 7 v:,ll 6 }'ubrwn•ie 1974 vun die 
Dj_rr:?l-::tour v::.n DHdrJr·.-:y:.; n. <JoV. '11 nAvrc,".f\ oor die same= 
vatting v::n 19(;5 30 vr:,r>Jynt.e. VcJ .• o:Jk Groonew:tld, 
J.C. Vr;oc;on 1 lr:rv1y~J r:n voorll,~t.inc:;. ~!_1-~_:::.E:~~~]:.:_:::.!_, 77J(LXX.): 
4 63, M~u",_rt l~ 64., Hy b rJVestic; die indru !r nu a' nl.eidlnt~ vu.n 
die OorBe!:>e ~;~::,ndinr~ in vurb;md Erc·t "G;_~(1iffE•rt,n;;i.c•crde 
"Mjddclbt;TP Onr1r::r·Nyn" d· t; vonrnnri•'T'J:,y;: f·t] •·."":: IH·t.r·r·kl: i 11,": n!' 
die sekondGre skoal het. 

/l•J 
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Nieteenstaunde hierdie bevindine word in die voorwoord van 

die h;-,nd1eicling vir vooe;onclervtys W~Jt op 23 Oktober 1967 ui t= 

gereik is, c;eme1d dG.t die Departen:Jent duarvcm oortuig is de:.t 

voogwerk oor al die jure in sko1e beoefen is12 ) maar dat 

in die lie v~n onder~ysvernuwing wut reeds op so buie 

v1akke p1~uscevind het, dit tyd geword het om hierdie 

aspek vc..n die onclerwys meer te bek1emtoon en om rig1yne 

vir die suksesvol1e irnp1ementering d~arv~n ~~n te dui. 

Dit ~ teenstrydigheid. Die deJJ:::~.rtemente1e kowi tee 
bevind enersyds dat duar in die 1aerskool eintlik nie 

sprake v<m v ooconderwys in die r:::re sin Vt:"n die woord 

is nie, en Wldersyds bovind die dep~rtement dat 

vooconderwys oor al dje jfJ.re beoefen is. 

Dit wil voorkom of vooeonderwys in die 1aerskoo1 nie 

ernstie beje~n word nieo In die 1aerskoo1 wuar prim~re 

onderwys n u;mv:.me neem, m6~t kennis V<m elke lcind eeneem 

word met d1 sy omst~ndighcde en probleme. Die 

aanc;e1eentheid kry n c;rot.er omvung deur die skoo1c;ereed= 

heidr::;program wc:.arvolc;ens a11e 1eerline;e teen 1975 v;_,n 

er. i tot st. l eeen forme1e eku:,mon r;u.e:m ~:fle nie. In 

1974 reeds m6et r;r. i vo1w~nH •n vyfJmntukual beoordee1 

Di t vcre intenDi ewe weterwkaplike wu.arnemint_: en kcnnis vun 

elkc kind. Di t iu uekcr die bel::me;rik~3te enkele voorw::u-J.rtr.~e 

stap in Jlrimure ontlr:.r"::yu in Tn•l1UV1~ul cetlurende u.ie ufe;elnpe 

H8lltal rJekadefl. Di.t j_r; nikH untlenJ no 'rl beklc·mtoninc v~m 

1?) V~l. Jl• ?.0 hicrbo. 



voogondervvys vvc::.t die belaneriks te voorwaartse opvoedkundige 

stap behoort te gewees het nie. Ten opsigte van die 

gereedheidsprogram is minstens voorligting gedurende 1973 

aan hoofde gegee, maar sover dit voogonderwys of die 

voorlie;tingsprogram betref, gaan di t 1w1.nk aan wetenskaplikheid 

en doelgerigtheid, juis omdat hoofde wat dit eenvoudig moet 

implernenteer, nie voldoende vooraf daaroor ingelig word nie. 

Ware opvoeding geskied WLillneer die enkeling en nie die 

groep nie, aangespreek word. Die groep leerlinge rnoet dus 

altyd as enkelinge gesien en geken word. Om werklik a8Jl die 

skoolgereedheidsprogrrun reg te laat geskied, is n grondige 

kennis van o. a. ook voogond.erwys •n vereiste. 

Voog- en voorlic;t:ingsonderwys in die laerskool impliseer 

dat aan kinders vaderlike raad, leiding en voorligting gegee 

sal word w:.-.t toe noodsaaklik en onontbeerlik in die ouderdoms= 

groep 6 tot 14 juar is. Di t is 'fl ui ters ontvunklike stw:lium 

in bulle lewe. Orndat so baie skolastiese en gedragsprobleme 

bulle oorsprone by die huisgesin het, veronderstel 

voogonderwys verder ook wetenekaplike voorlieting aan die 

ouers van hierdie kinders. Probleme moet so vroeg moontlik 

ontdek en uitgcokakel word: voorkomlng is immers beter as 

genesing. Gedurcnde die sewe juur vtm die kind se 

laerskoollool>btwn h1:t by voortdurend voogdelike aundae en 

ruaclc;ewinc; nodi[';. Hy het dit okolaoties nodig, maar veral 

as hulpbehoewende mensie. 
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Dit is jammer dat die hele shak van voogonderwys (voorlig= 

tingsproe;ram) in die laerskool nog nooit die onderwerp vcm 

n orignterings- of streekskursus was nie; dat studente 

skynbaar min teoretiese en praktiese ervaring oor voogonderwys 

ontve:me en dat inspekteurs van onderwys skynbaar ook min 

aandag hier~:~an bestee o 

In die voleende hoofstuk word die algemene kulturele, 

poli tieke en ekonomiese OI1set en klimaat vmarteen en waarin 

die vooeondervtyser sy opvoedine;staak mo et verrig, in bree 

lyne gesketso 




