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KRITIESE BESKOUING
A.

DIE TEGNIESE EN BEROEPSONDERWYS IN DIE VIER PROVINSIES
Inleiding
As gevolg van die onwrikbare vertroue in die klassieke skool ener-

syds en van die

ho~ finansi~le

vereistes vir die tegniese en beroeps-

onderwys andersyds was die ontwikkeling in Suid-Afrika in al vier die
provinsies glad nie in ooreenstemming met die ekonomiese behoeftes van
die land nie.

Hier is doelgerigte leiding en aansporing van

van onderwys nog nie eens ter sprake nie.

di~

soort

Deur onderwysbeplanning wat

altyd met die behoeftes van die mens as wese en met die skool as sosiale
installing rekening moat hou, kon hierdie besondere aspek van die volkslewe in al vier die provinsies in baie nouer kontak met die ekonomiese
en nywerheidsaspekte van die land gebring gewees hot.

Daar is

deu~

gaans die beleid gevolg dat die behoefte eers moat bestaan en dan is
langsaam aan die vereistes voldoen.
Tweedens was die soort onderrig nie daar om aan n ekonomiese of
industri~lo

behoefte in dio lani te beantwoord nie, maar om op groot-

skaalso wyse deur die onderwys die armblankevraagstuk op te los.

Dat

dit tot bykans die volle 100 porsent daarin geslaag het, lewer gonoegsaam bevvys dat

di~

soort onderwys niks hoef terug te staan nie in die

skepping van geleenthede vir die behoorlike opleiding van die volwaar1
dige mens. )

Trouons, dit kan met die grootste veiligheid

gas~

word

dat menigo provinsiale gewone skool selfaktiwiteit as n rutnering van
die klasdissipline sien en daarmee basta met die beginsel van onderwys
nl. dat daar geen belewenis bestaan sonder die doenaspok nie.

Eers

wanneor die geskrewo en gesproke woord sodanig begryp word dat dit deur
die paige opgeneem, verwerk on in konkrete vorm vergostalt is, is die
proses van opvoeding voltooi.

1.

Mnlherbe, Koers in die Krisis, Dl. III, 349&

Die Skool se funksie

is vorrning van die mens om sy aardse taak te verrig in volkome gehoorsaamheid aan die goddeliko voorskrif, en sy aardse taak is om
dienende die volksbelang te bevordar.
van die volk.

Die skool vood op tot diane

Alle opvoeding moet dus volks- en God-gerig woes.

- 3'Y1.

DIE WESE VAN DIE BEROEPS- EN TEGNIESE VAKKE IN DIE GEM'ONE
PROVINSIALE SKOLE

Nieteenstaande die tegniose en beroepsvakke voor 1910 en selfs
in die latera gedeolte van die negentiende eeu in verskeio skolo in
Suid-Afrika aangebied is, het die boginsel wat agter die aanbieding
gesit het hoolwat verskil van die wat na Uniewording daaraan geheg is.
Vroe~r

is dio handworkvakko aangebied omdat dit

~

nuttige doel gedien

het en beter in die smaak van die ouer en die kind goval het.

Ook

het dit in die plek gekom van die klassieke vakke Latyn en Grieks, wat
vir meer as negentig persent van die skoolbevolking bloedweinig waall'de
gehad hot.

Die bedoeling hier was dat die vakke meer van tegniese

aard sou woes en minder prakties.
het die Britse

milit~ro

In die twee

verowerde Republieko

oworheid die nuttigheidsdoel in die vakke soos

Kunsnaaldwerk, Kookkuns, Ruishoudkunde, Kloremakery en Hoedemakery in
die gewone skole stark beklemtoon omdat dit die doel was om die kind
te trek en dan deur die Engolsmedium te angliseer.

Die ui tgangspunt

kan gesien word in die foit dat die leerling dour die tegniese kennis
voorberei is in die omgewing waar hy grootgeword het, sodat die opgedane kennie maklik in die praktyk omgeskep kan word.

Dogters moes in

die huisvlytrigtings toegerus word en die seuns in die handvaardigheidsvakke soos Houtwerk, Tuinwerk, Kartonwerk en Landbou.

By die gewone

skoolvakke wat sterk vormende eienskappe gehad het, is die handwerkvakke gevoeg sander dat bedoel is dat die leerlinge hul lewensberoep in
die handwerkvakke sou gaan soek.
Op versoek van die nywerheids- en die sakew@rold is na 1910 die
Konferensio in Pretoria bel§ met die doel om dour meer doelgerigto
skoolonderwye (laer en sekond~re) toekomstige· ambagsmanne, verkoopsmanne en landbouers te vorm.

Die aanbevelings was dan nou oak direk be-

roepsgerig en daarom moat die uitgangspunt by die handwerkvakke in die
gewone skole gesien word as aanbiedinge met die doel om die •rule of the
thumbH te verwesenlik.

Die leerlinge moos almal die een of andor

soort belangstelling ontwikkel en hulle dan na verlating van die laerskoal vir die een of ander kursus aanmeld 1 ton einde hulle vir hul

latera beroep te bekwaam.

Hiordie vakke was due

raiding vir die valle tegniese, ambag-,
of landbouloopbaan.

~

industri~le,

soort van voorbehuishoudkundige

Hiordie standpunt word verder versterk as gelet

word op die doeletellinge van die
die armblankevraagstuk.

Industri~le

skole ter bekamping van

Saam met die gewone skoolvakke is oak be-

roepsgerigte vakke aangebied soos messelwerk 1 timmerwerk, leerwerk,
naaldwerk en huiswerk.
w~reldmurk

Die seuns en

doe,~ers

het hulle dan op die
Met lae besoldiging moes

as halfgeskoolde vakrnanne bevind.

sulke seuns en dogters dan

~

sukkelbestaan in die stedolike lewe

waar hulle as goedkoop arbeid die mark oorla':'.i het.
gewek om die jong ambagskole in die stedo

~

voe~

Dit het dan mee-

opdraende stryd te laat

voer. 1 )

2.

DIE WESE VAN BEROEPS- EN TEGNIESE ONDEIDNYS IN DIE PROVINSIES

Die Tegniese, Ambag- en

skole in die vier provinsiee

Industri~le

hot uiteenlopendo uitgangspunta vir die onderrig van toekomstige vakmanna op die oog gehad.
teorie van die vakke

In die Tegniese skole is veral klem op die

gel~.

Verder is die wotenskappe beoefen met die

oog op die toepassing van die feite in die praktieso beoefening van
die ambagte en is die wiskundige feite gebruik om die argitektoniese
gogewens en konstruksies beter te begryp.

In die Ambagskole is die

teorie ~ie wetenskapliko feite in verband met die ambagte) saam met
die praktiese werk in dio werkwinkels aan die toekomstige vakmanne aangebied.

Wat die studonte in die skoal galeer bet, was

~

groep aan-

verwante wetenskaplike kursusse wat later in die werkwinkels in
geskrewo leerplan prakties uitgewerk moes word.
Industri~le

die Hollandse spreekwoord.

11

By die

voor-

Hierteenoor het die

skole die leerling met swakker verstandelike

die doene.spek aekero prosesse geleer.

~

vermo~ns

Industri~le

al doende leert men".

dour

skole geld

Die leerlinge word

dus nie in die teoretieae feite wat in die verakillende ambagte onontbeerlik is,

onderl~

nie, maar hulle doen die konstruksiewerk in naval-

ging van die instrukteur.

1.

Sien Hoofstuk III C (b) (iii).

Waar die Nasionale Raad van Advies vir Tegniese

Onde~vys

die pro-

vinsiale owerhede versoek het om minstens een skoal in elke distrik op
te rig of in te rig om

kommersi~le

vakke aan te bied aan voornemende

handelaars of klerke, is daar geringe vorclering op die gobied gemaak,
Net soos in Engeland was die handelsonderwys in Suid-Afrika ver agter
di~

v:1n die Dui tse of die Europose state.

dan oak

b~ie

beperk want dit het slegs

Die handelskursusse was

voorsionin~

gemaak vir taalon-

derrig, Snel- en Tikskrif, Boekhou en Handelsrekene in die gewone sekond6re skole.

Vergelyk mens dit met die opleiding wat in Duitslandl)

verskaf is, dan word besef dat hier slegs onder druk voorsiening gemaak
word, maar dat dit goensins aan die behoeftes van die gemeenskap valdoen nie.

Dink aan die opleidingsvereistes van verkoopsmanne (rei-

sigers), van winkelbestuurders, fabrieksbase, bestuurders, stowwedeskundiges, ouditeure en someer waarvoor in hierdie soort skole voorberaiding moet geskied.
As die voorsiening van kommersitlle opleiding aan

groat tekort-

kominge ondorhewig was, kan dit nog veel meer van die landbou-opleiding
ges@ word.

Die Viljoen-kommissie van 1918 het aan die lig gebring

dat Natuurkennis in praktiese tuinwerk uitgewerk kan word en dat Landbou in al sy vertakkinge in teorie en praktyk
Afrikaanse volk is.

~

groat behoefte by die

Die gevolg hiervan was die voorbereiding van

seuns en dogters in skole soos Tweespruit, Weston, De

Lagersdri~t

an

Worcester, maar veral is die opleiding in clie vorm van tuinwerk in die
gewone skole aangebied waar daar opgeleide leerkragte was en waar die
omgewing die geleenthede gebied het.

•

Slegs Tweespruit het opspraak

verwek deur die bekwamo wyse waarop die leerlinge vir die boerdery
beide teoreties en prakties toegerus is.
Met redelike sekerheid kan aangovoer word dat die dogters in al
vier die provinsies in die tegniese onderrig die beste daaraan toe was.
Nie net ishulladoeltreffender in die gewone skole in Naaldwerk, Kookkuns, Was-en-stryk, Huishoudkunde, Kleremakory, Hoedemakery, Spin- en
weefwerk toegerus nie, maar oak in die huishoudskole is hullo deeglik

1.

Sien hoofstuk V 2 (o) (i), (ii), (i:i'-) en (iv).

"'l"'

4oo r

voorberei om hul plek in die huishouding val to staan.

MB.ar oak hie:r-

die opleiding is vandag by verre nie voldoende vir die opleiding van
dogters nie,

Daar is

b~ie

nodig om die dogter vir

~

doeltreffendor en uitgebreider kursusse

lewensberoep toe to rus.

Sy moet behalwe

huishouding menigvuldige geleenthede gebied word om in die volkshuishouding in te pas •
.3.

DIE BEHEER VAN TEGNIESE EN BEROEPSONDERWYS IN DIE VIER PROVINSIES
(a)

Kaapland

In Kaapland het daar in 1924 nego verskillende soorte tegniese on
beroopskole bestaan waarvan die beheer in uiteonlopende groepe so hande was.

Daar is skole wat gestig is dour skoolkomitees wat beheer

gehad hot oar gewone skole waarin beroepsvakke onderrig is kragtens
Goewermentskennisgewing nr. 9.31 van 189.3.

In 1905 het hierdie skole

onder die skoolrade geressorteer, maar moes skoolrade wel die salarisse vr;,n leerkragte betaal sander aanstellings- of ontslagsreg.
Voortsettingsklasse kon deur onderveysers of skoolkomitees gestig
en beheer word ooreenkomstig Goewermentskennisg8wing nr. .388 van 189.3
en so kon

Industri~le

skole gestig word.

per leerling per jaar botaal.
Industri~le

Die staat sou dan R20.00

So is die Uitenhaagse en die Kaapse

skole deur Qie N.G. Kerk en belangstollende sakelui asook

opvoedkundiges onderskeidelik gestig.
In 191.3 het die Provinsiale Raad in Ordonnansie nr. 16 op aanbeveling wm die Nasionale Raad van Advies vir Tegniese en Deroepsonde:rwys die stigting van Nyworheidskole gemagtig.

Die Behoerkomiteo hot

bestaan uit ses lede waarvan die Administrateur drie en die betrokke
Skoolraad drie uit sy eie geledere benoem het.

Leerlinge moos st. 4

geslaag het en moes tussen die ouderdomme van 13 on 16 jaar wees en

moes tot hul 18de jaar die skoal besoek.
drie myl van

~

Oak moes hulle verder as

gewone skoal gewoon het.

Weer eans op aandrang van die Nasionale Raad van Advios vir Tagniese en Beroepsonderwys hot die "Indigent Children Boarding House
Ordinance" nr. 11 van 1917 die sametrekking van leerlingo wat baie be-

- 401 hoeftig is in skoolkoshuise gemagtig.

Hierdie kosskole wat vir die

leerlingo gestig is, het onder meer net onder toesig van kerke en
aanverwante liggame gestaan.
kon bulle nie stig nie.
kon daar nie snel

Skoolrade en selfs gewone skoolkomitees

Omdat die beroepsonderwys baie skaars was,

met skolo gevorder word nie.

Dit het derhalwo die

"Een-onderwijzor Industria Soholen" (Ordonnansie nr. 5 van 1919) tot
gevolg gehad.
Kerk, die

Vyf skole is so gestig en in stand gohou dour die N.G.

A.c.v.v.

en die Armesorgraad van die

N.G.

Kerk.

Toe die voorsiening dour die kerk te stadig was, is aan die skoolrada, skoolkomitees en solfs die Departement die reg verleon dour Ordonnansie nr. 5 van 1921 om "Een-onderwijzer Industria Soholen 11 te
stig.

So is die skole selfs deur Advieskomitees behear.

more is

~

skool met

~

Te Willow-

motorwerktuigkundige inslag gestig sonder dat

selfs die S.G.O. daarin geken is.

Die tekort aan behoorlik toegerus-

te leerkragte het dit noodsaaklik gemaak dat te Uitenhage seuns as onderv;ysers in die tegniese en beroepsrigting onder toesig van die Departement opgelei is en dogters as onderwyseresse in die skool te
Adelaide.

Spesialiste is in olke beroepsvak as Organiseerders in

Kaaplc:md aangestel om die opleiding te inspektear.
Dit te begrype dat die

11

Kommissie van Ondersoek i.v.m. Industritlle

Onderwys 11 van 1922 op aldie uiteenlopende pun1ie die klem laat val
Toelatingsouderdomme het in vier kategorieM geval.

het~l)

Die duur van die

opleiding het ook van skool tot skool verskil en kan in vier groepe
verdeel word.

Dio salarisse wat aan die leerkragte betaal is, het

vir olke beheerkomitee andere daar uitgesien, want die staatstoelaes
het van skool tot skool verskil.
11

Alle industriMle ondervvys moet onder die beheer van een Staats-

outoriteit geplaas word" is die eorste aanbeveling van die bogenoemde
Kommissie van Ondersoek, en die S.G.O. verklaar dan ook in sy jaarrapport van 1922 "dat die tyd aangebroken

is, waarop do land het ganse

vraagstuk dient to ovorwegen •••• 112 )

1.

K.P. 2- 1923, 174- 177.

Sian ook hoofstuk IV TI 2 (d).

2.

Jaarrapport van S.G.O. 1922, 31.
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(b)

Transvaal

In Transvaal hat die Direkteur van Onderwys met sy twee inspek•.

·.r .

tours van Tegniese en Beroepsonderwys die

·.

Industri~le

skoal te Potchef-

stroom, die Huishoud- en Ambagskcle aan die Rand en Pretoria en die
Industri~le

rade beheer.

afdelings op die platteland so.am met die plaaslike BeheerOor hierdie skole het die skoolrado eowel as gewone

Skoolkommissies niks te

s~

gehad nie.

Die Beheerrade is kragtens

Goewermentskennisgewings in 1912 1 ) aangestel en die regulasies van
skole is volgens dieselfde kennisgewings bekragtig.

Potchefstroom

sa Beheerkomitee is by die Registrateur van Maarskappyo gerogistreer
en is toelaes betaal vir elke leerling wat in die skool opgeloi is.
Hierdie komitee het volle beheer oar die onderwysers gehad en die aanstallings en ontslag sander meer gedoen.

By die aanstelling van hoof-

de het hullo egter die Dirokteur van Onderwys goraadpleeg.

Hierdie

reg het selfs die Ambagskole van Johannesburg en Pretoria nie gebad
nie.
Waar die gewone skole ook tegniese en vaardigheidsvakke aangebied
het, daar het aanbavelings vir die oprigting van houtwerksentrtmE deur
die Skoolkomitee en die Inspekteur van Tegniese onderwys via die Skoalraad van die betrokke area by die Departement van Onderwys uitgekom,
Die poste is dan deur die Provinsiale Raad op die begroting geplaas.
Lange hierdie wag is gereedskap aangeskaf en materiaal is ook via die
Skoolraad bekom.

Daar het nie veel problema in Transvaal opgeduik

nie, maar behoeftes van nywerhede en myne was egter veel grater as wat
die provinsiale skoolstelsel kon lewor en daarom hat die myne hul eie
skool vir vakleerlinge in Johannesburg gestig.
Landbou-onderrig is egter baie verwaarloos want daar het nie n
spesiale inspekteur vir die vak bestaan soos in die Kaap nie en dieselfde kan van Handelsonderrig

gas~

word.

Voortsettingsonderwys hat

onder toesig van n spesialo organiseerder op die Rand gestaan en het
onder die Skoolraad geressorteer.

1.

Sien hoofstuk III 3 (d) (1).

Behalwe gewone skoolvakke is ook

~
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handelskureusse an handwerkvakke

a~ne

aange~iad.

ekoolinspekteurs

het in hul rapports gereeld van die vordering op tuinboukundige gebied
melding gemaak.

(c)

o.v.s.

Soos in Transvaal het die Tegniese en Beroepsonderwys in die

o.v.s.

ook in die gewone skole plaasgevind in soverre dit by die leer-

p1 anne

~ngevoeg

.

.

~s.

1)

Die skoolkommissies is egter deur die ouers

van die skoal verkies en die skoolrade is weer dour die skoolkommissies
verkies en is verder met een derde van die ledetal deur die Administrateur aangevul.
di~

Hierdie kommissies het dus heelwat meer seggenskap as

in Transvaal gehad wat slogs adviserend was.

Handwerkvakke is

vir hul nuttigheidswaarde aangebied en ter voorbereiding van leerlinge
wat later in die beroepsrigtings wou ontwikkel,
Elke

Industri~la

skoal in die

o.v.s.

het op aanbeveling van die

Kuratorium wat deur die Administrateur aangestel is op aanbeveling van
die skoolhoof sy eie regulasies in die Staatskoerant en later die Provinsiale

Ga~ette

laat proklameer. 2)

Elke skoal se regulasies het due

aan die vereistes van die omgewing waar die skoal
en hot aan die leerlinge se behoeftes voldoen.
tri~le

gele~

was boantwoord

Daar was dus Indus-

opleiding in aparte skolo vir seuns en dogters en ook vir die

Politegniese Instituut in Bloemfontein wat behulpsaam was met die opleiding van aspirant-leerkragte,
Hierdio plaaslike liggame het beheer gohad oor die gelde wat vir
die skoal beskikbaar gestel word sowel as oor die toelatingsvereistes.
Aanvanklik was die toelatings slegs st.

4,

maar later op aanbeveling

van die Kuratoriums het dit opgegaan na st. 6.
die

o.v.s.

Een groat leemto in

se beheerstelsel is dat daar geen gesposialiseerde inspek-

teur van tegniese en beroopeonderwys was nie en die skole maar self
moes voortgaan met die leerplanne.

Vir Voortsettingsklasse is daar

egter plaaslike komitees deur die Hertzog-wet, artikel

77

wat soos die skoolrade die ondorwys ten volle beheer het.

1.

Sien hoofstuk III B.4 (a).

2.

Hoofstuk III B.4 (e).

(a) ingestel
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(d)

~

Natal

Die Natalse beheeretelsel hat weer heeltemal van die ander provinsies daarin verskil dat dit slegs Advieskomitees gehad het om die plek
van skoolrade in to neem. 1 )

Die Advieskomitees het egter met die

County Borough Councils in Engeland ooreengekom, maar hat geen belasting kon hef nie en hul advise is salde aangeneem.

Tog kon bulle

ealfs skole in hul aie afdelings inspekteer om aanbevelings te kan
doen. 2 )

Die Sentrale rogoring van die provinsie hat in al vier die

provinsies ooreengekom, want dit is dour die Zuid-Afrika-wet gomagtig
en daarom hat Natal sowel sy direkteur en inspekteurs as organiseerders
vir tegniese an beroepsondorwys in gewone skole vir sauna en dogters
apart gehad asook n organiseerder vir die Tegniese skole. 3)
Die tweo Tegniese inrigtings in Durban en Pietermaritzburg hat
hul eie beheerrade gehad wat slogs verteenwoordiging vir vyf lade uit
die vyftien aan die Onderwysdepartement toegestaan het.

Hierdie rade

het die kurrikulums saam met die leerkragte opgestel en subkomitoes
benoom om oar verskillende afdolingavan die werksaamhede to waak.

Die

finansies is gevind deur klasgelde en donasies van die Provinsiale Administrasie, die stadsrade en sakeondernemings, dog van laasgenoemde
bran is feitlik nike ontvang nie.
Hoewel die Departement van Onderwys die reg van inspeksie gehad
het, was albei bogonoemdo inrigtings baie trots op hul outonomie en
hat selfs nie die Tegnieee Organiseerder van die Nasionale Raad van
Advies vir Tegniese en Beroepsonderwys die reg gegun om nasionale sertifikate vir die inrigtings voor te skryf nie. 4 )
Uit

bost~ande

blyk dat die Suid-Afrikaanse volk, wat na Uniewor-

ding allas vir gameanskaplike voordole van die hele volkshuishouding
wou opoffer, telkemale teen die hetorogone onderwysowerhede sou

1 ..

Hoofstuk III B. 5 (a) (ii).

2.

Hoofstuk III B. 5 (a) ( i).

3.

Hoofetuk IV B.5 (a) (iv).

4.

Hoofstuk IV A.5 (f).

s~uit,

- 405 want hoowel Selborne reeds al

~

nasionale eenheid voorgostaan hot en

nio net n ekonomieso eenheid nio; en die ontwerpers van die grondwet
die onderwys slogs vir vyf jaar in die hande van die provinsies wou
golaat hot, is daar vandag nog nie n nasionale onderwysstelsel nie an
bring die verdeelde beheer soveel uiteenlopande standpunte voor dat
dit net stremmend op dio ontwikkeling van die volk as n naaionale eenhaid inwerk.
Mot die oornalll3 van tegniese on beroepsonderwya deur di.e Minister
van Onderwys in 1924 tot 1928 is die verbrokkeling van die stolsol en
die verdoling van die ondeelbare nog verder gevoer.
slegte die goeie gebore.

So is uit die

Die oorname is juis in belang van die hale

ekonomiese struktuur van Suid-Afrika nou dat die sterk oplewing one
bykans oorval het.

Talle nyweraars en ekonomo het dit daeliks in hul

openbare toesprake oor die tekort aan behoorlik

opgeleide tegnioi on

duisende word vanuit die Westerse w6reld maandeliks in Suid-Afrika toegelao.t.

Die bestaande verdoeldo behoer lewer verskeie onoorbrugbare

struikelblokke vir die behoorlike voorsiening van ambagsmanne, beroepslui en tegnioi en sal in die naaste toekoms onder huidige toestando
geen oplossings vir die vraagstukke gevind kan word nie.

Die land ae

ekonomie en ontwikkeling sal steeds grater gatalle behoorlik toegeruste tegnioi verg en sal dio agterstand steeds grater en grater word toney daar sander veal aaraeling volgens vasto riglyne vir die toekoms
koers gevat word.

B.

RIGLYNE VIR DIE TOEKOMS
Inleiding
Om aan al die vereistos van die hale volkshuishouding te voldoen,

moat daar stollig behalwe die huidige togniese en baroapskole nag veal
meer

inrigtinb~

opgorig word sodat daar in elke omgewing volgena die

eise van die gemeenakap tegniese en beroepsopleiding aangebied kan word.
Die oprigting van geboue sal egter niks baat sander dat die leerlinge
daarvoor gevind word nie en miskien nog dringondor is die vooreiening
van b0hoorlik toegerusto leerkragte.

Verner is daar dringende be-

hoeftes om die opsetlike antagonisms teen diA soort ekole (grootliks

... 406 toe to akrywe aan die verdoelde beheer) te~ te werk.
Dat die tegniese en beroepskole derhalwe nie hul regmatigo kwota
van die studarende jeug volgons die bohoeftes van die land ontvang nie,
val nio aan te twyfel nie.

Benewens hierdie tekort is daar ook die

ongelyke verdeling van die leerlinge met die nodige aanleg en talent.
Niemand kan dit betwyfel nie dat die swak leerlinge van die gewone
ekolo dour die ouer en ekoolowerhode na die beroepekole verwys word.
Daar beetaan dan ook geen wetlike of departementelo ooreenkoms wa.arvolgens die kwota vir die tevniese en boroopskole gevind kan word nie.
So lank as wat die ouere in onkunde leof wat die tegniese en beroepekole vir hul kindore inhou en dit nie deur behoorlik opgeleide beroep&voorligters bekend gestel kan word nie, sal die swakste on klainste
groepie leerlinge aan die togniese en beroepskole toegewys word.
1.

SKEPPING VAN SUlJ)-AFRIKAANSE STELSEL VAN BEROEPS- EN
TEGNIESE ONDERWYS

Daar is nie die geringete twyfel danraan nie dat die opetellers
van die Zuid-Afrika-wet onderwys in die hando van die sentralo owerhoid wou gehad hat.

Vandaar dat met toejuiging die voorstel aanvaar

is dat
aangaande onderwys belli~lwo hager onderwys
by do Provinsiale Raden te berusten voor vyf jaren
en daarna todat hat Parlement andere sohikkingen
ma.akt. 11
"Hat is alooths aen tijdolike regaling,"
hat generaal Smuts later in die Transvaalse Parle11 Zonder onderwijs kunnan wij niet
ment verklaar.
wedijvoren met andere volken 11 en 11 Ik beekouw hot
ondOI"NYS als eon zaak van nationaal belang,"

'~otgewing

was sinsnedos uit die rede van Farrar, ook eon van die afgevaardigdos
na die Nnsionale Konvensie. 1 l
Ten oinde tegnieee on beroepsonderwys vir die volle volkshuishouding aan te bied, is dit noodsaaklik dat die hale onderwyastelsel in
o~nskou

geneem word.

Daar moet die nodige vloeibaarheid wees sodat

leerlinge van provinsie tot provinsie knn verskuif aonder wesenlike
agterstand of voorsprong.

1.

Ook

moet leerlinge van die gewone skoal

Sian hoofstuk III A.4, 5 en 6.

- 407na die verskillende tegniese en beroepskole oorskuif tot en met st. 7
sender dat die agterstand te gedug gevoel word.

Allo laer onderwys

moot nor die hele land aan die vereistes van die ouers voldoen en leerlinge moot dan in skolo in die onmiddellike omgewing van die ouerhuis
gevGstig weos.

Sodra die stadium van volksonderwys verby is en die

kind hom met die beroep van

die~ekoms

besig hou, moet die sentrale

skool huisvesting verleen en onderrig voorsien in enige behoefto van
daardiG gemeenskap.
~indig,

In Duitsland hat die laerskool na vier jaar ge-

in Engaland in st. 4 on in Rusland st. 2.

die break ook in st. 4.

In die V.S.A. was

Om soveel moontlik algemeen kulturele onder-

wys to ontvang, word n afsluiting ook in st. 4 aanbeveel, d.w.s. ongeveer na die sesde skooljaar en dus om en by die 13de jaar chronologiese
ouderdom. l)

Hierdie onderwys is grondslagleggend en moat n grondige

kennis van die amptelike tale, skryf en reken ten doel

h~,

benewens

godsdiona, omgowingsleor en een of ander hnndwerkvak vir seuns en dogtars.
Na die vierde standard moot elko leerling nog drio jaar aan n sentrale skool deurbring met algemene skoolvakko soos die

~;ee

tale, Ge-

skiedonis, Wiskunde, Aardrykskundo en Wetenskap of n derdo taal met
die eon of ander praktiese beroopsvak en die teorie daaraan verbonde.
Gedurende die tydperk is die leerling, die ouer 11 die onderwyser en
die beroopsvoorligter besig om die aanleg van die kind wetenskaplik na
te vors.

Stelle skolastiese, verstands, karakter- en aanlegtoetse en

behoorlike "case studies 112 ) moat op elke leerling uitgevoer word en
dan moot die voorligting aan ouer en leerling gebied word.

Di t bring

die leerling dan in sy vyftiendo jaar Gn voor hy skool verlaat, moat
hy volgens sy bolangstelling in die rogte skool vir spesialisasie ge-

plsas word.

1.

Sien Natalse Provinsialo

Konnisgow~ing

nr. 298, 1920.

Afsluiting

is ook op 13de chronologiose ouderdomsjaar aanbeveel.
2.

:Bearda
Progra.m.

A Case Study of a Vocational Training and Placement

Gedurende die laasta drie jaar is die laerling dan in die soort
skoal waar by hom reads vir die beroep van sy lewe voorberai.

Hier-

die soort skole kan nie in elke skooldistrik opgerig word nie, maar
slegs in streke waar dit gerogverdig word on bierdie streka word nia
deur provinsiala grense geraak nie.

So sal die myngebiede van Klerks-

dorp en die Noord-westelika Vrystaat saamgesnoer word om skole vir olke
soort beroep op te rig.

Die kursus van die sea vakke sal betrekking

h§ op die betrokke beroep en toelating tot universiteit, opleidingsof tegniese kollege verleen.
Leorlinge wat egtor

vanwa~

die eon of ander tekortkoming of bin-

dernis uitsak, moet weer in voortsettingskole toegerus en voorberoi
word aa bulle die skoal verlaat voor bulle agtiendo jaar.
Onderstaande skema stel die stelsel vir Suid-Afrika voor. 1 )

1.

Sicm 'Onderwysplan - Rutten", 8.
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(a) ··Jilormu.larinp; van Belaid
Inlaiding
"By common agreement vocational education is so vital
to our general wel£are that it cannot be left)to the
states working independently of' aaoh other,"l
was die saamvattende stalling van Struck oar die beleid van die Federals
regering in die V,S.A. dat die tegniese en beroepsonderwys eintlik by
die nasionale welvaart van die land tuishoort.

Hy beweer dan ook ver-

der dat die heilsame vrugte wat die Smith-Hughes-wet op die beroepsonderwys gehad het, nie deur eriige navorser op die terrain van die onderwys botwyfel kan word nie.

As die Federale rogeringstelsel die nood-

saaklikheid ingesien het van n nasionale optrede op die gebied van die
onderwys on tegniese en

beroepsonde~vys

in die besonder, hoevoel te

mcer moet n Unie dan nie bowus woes van die eonhoidstrewe ten behoawo
van die volkswelvaart nie.
Ekonomiese veiligheid is eerstene die plig en taak van die sentrale regering.

Om daardie veilighaid to vereeker, moat die hoeketene

waarvan die tegniese en beroepeonderwys die vernaamste is 1 op n nasionale grondslag

gel~

word.

"The old laissez-fairs policy of government is giving
way to the concept that in a democratic form of
government such as ours, peoplG look to the government
as an agency to promote the general walfa~Q rather
than to oppress persons in various ways." J
Omdat togniese en boroepsopleiding in so n groat mate sosiaal-ekonomiese
beplanning ton grondslag

1~

en in so n groat mate vir die welslae daar-

van ingespan kan word, is dit noodsaaklik vir die staat om geen strommondo faktore in die rigting to duld nie.

In Suid-Afrika is die ver-

daelde beheer een van die vernaamste struikelblokke in die wag van n
sosio-ekonomiese beplanning en stuur die welvaart van die volk in
tings wat nie die valle ontplooiing van die
volking benut nie.

1.

Strucks

2.

Ibid., 65.

vermo~

ri~

van die hale be-

Duisende souns on dogters word in die algemene

Vocational Education for Changing World,

64.

- 411onderwye van die provinsies vasgepen en met skamele toerusting die valwasse lewe ingestuur.
Provinsialo Onde~s

(i)

In elko provinsie in die Ropubliek van Suid-Afrika is daar burgers
en burgeresse wat voor 1910 die voorreg gesmaak het om in n klein onafhariklike

staatjie to gowoon bet.

Die horinneringe aan die vryhede

wat hullo geniet hot onder n oio verkoso regering, lei bulle vandag nag
wanneer hulle smaaklik vortel uit die

d~e

van bulle jeug.

So bet die

grenso van hul staatjies vir hulle magiose waarde gekry wat in die Provinsiale Raadstelsels bly kleef hot.

Tog is daar n groat persentasie

van die hedendaagse volk wat nie daardie wonderlike gewaarwordinge meer
kry as hulle oar die gronso van die eon na die ander provinsie reis
nie, nieteenstaande dio skoolstoleol in Suid-Afrika daardie provinsialiemo met krag gevoed hat.

Uit die aard van die saak is dit juie die

onderwys wat deur die Westerse nasies ingespan is om die nasieskap te
bevestig en hoe gouor dit in Suid-Afrika gebruik word om die nasionale
bewussyn te

ori~nteer

in plaas van die provinsialisme, hoe eerder sal

die grondslag vir n patriotioso inslag gel6 word om tot groat boogtes
te groei,.
Dio vertolking van die begrip

"ho~r

Grondwot van 1910 is reeds bespreok.l)

onderwys 11 soos bepa.al in die

Maar die fait dat alle onderwys

deur die parlement6re wetgowing aan die sontrale regering oorgemaak km
word, is hier deurslaggewend.

Ten einde egter aan die eienaardige

tradisionele lowensopvattinge van eekere ouors toe te gee asook aan
die suiwer Christolike beginsol dat die ouers volgens doopbelofte hul
kind moot opvoed of

la~t

opvood, kan die lner of

provinsiale grense aan die volk toegeken word.

prim~re

onderwys binne

Hierdie ondorwys wat

nie beroepsrigtingo op die oog hot nie, kan desnoods aan die bestaande
provinsiale etelsels toegoken word.

Die skole is egter nio net die

"bewaarskole sooe in die debatto van die Po.rlement van Transvaal beweer

1.

Hoof'stuk III o. 1 (a).
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m~ar

dit is onderwys tot en met st. 4 waar die leerling sy

puberteitsfase betree.

Seuns raak dan doenig met gereedskap en dog-

tars met die werklike huishouding.

Die beleid bly egter n saak van

die hoogste gesag.
(ii)

Onderwys onder die Sentrale Owerheid

Van die sentrale rogering word verwGg dat die jeug as gelukkige
burgers van die land in behoorlike werk geplaas word,

Die kissers

oefen druk op hul verteenwoordigers uit om dour ontplooiing van plaaslike toestande geleenthede aan elke toekomstige burger vir n behoorlika
bestaan te biod.

Daar is due vir die sentrale regering twee voor die

hand liggondo moontlikhede t.o.v, die ekonomiese, sosiale of kulturele
ontwikkeling.

Eerstens moet dour beplanning n stelsel antwerp word

om die werkloses van n vordienste te voorsien en tweedens moot die
moontliko werklosos van die toekoms so toegerus word dat hulle wel n
heenkome in die volkshuishouding kan vind,

Dour onderwys kan die toe-

komstige staatsburgers in n demokratiese land die nodige verantwoordelikhoid bekom om pligto to aanvaar en na te kom.

Aangesien in S.A.

maar n geringe persentasio van die opgroeiende geslagte die universiteitspeil bereik, is die sentrale owerheid verplig om die werk van die
provinsies vir hul rekening te neom wanneer dit alreeds te laat is.
Die jeug moot dus in die

voor-universit~re

stadium reeds onder die

sentrale owerheid ressorteer sodat hulle vir die een of ander beroep
waarvoor hulls die nodige aanlog hat, voarborei kan word.

Dit sal

dan die verantwoordelikheid van die Sentrale owerheid wees om deur arbeidsopnames te wete te kom wat die skole moet lewer en dan toe to
sian dat daar wel beoefenaars viraekere beroepe sal wees.
Tot dusver hot die Departement van Unio-onderwys in dieselfde
bootjie govaar as die Federals regering van die
11

v.s.A.

van wie

gee~

tbat in most of the states of the Union at least, the
only way in which a boy or a girl can seoure an industrial training is to be born feeble-minded or commit
a orime. u2J

5.

1.

Hoofstuk III A.

2~

"Vocational Education" Vol 2, 142 1

'l'l

Amerika.anse Onder.vysblad.

is
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Dit wil voorkom asof die geloof nog steeds bestaan dat geleerde mensa
nie handewerk hoef te verrig nie en daarom bet Gardham verklanr1 ) dat
Teg.niese en Beroepskole net sowel breinkrag benodig as enige ander beroep in die land en dat dit n belediging is vir tegniese skole dat not
dommes daarheen kan gaan.
Prof. Clarke voE>r in sy werk nr. 3 van "Tho Christian News Lotter
Books" aan dat die baste skeiding tussen

prim~re

en progressiewo onder-

wys op die ouderdom van 9 is wanneer dio leerling reeds sielkundige en
vorstandelike

vermo~ns

toon om met vaardigheidsvakko te begin.

"Experience in schools othor than the public elementary has shown that at about the ag9 of 9 a boy can
make a start with his French, his elementary mathematics and elementary science, can begin to broaden
the range of his reading and broaden and refine his
powers of craftsnanship and manual skill. n2
In Duitsland hot'dio skole na die vierde jaar van

element~re

on-

derwys die leerlingo in staat gestel om in die oen of ander beroepsgerigte vak to begin.

Daar is egter n hele kursus aangebied eaam met

die praktiese werk wat die kulturole onderrig nio
hot nie.

Ook in Sowjet-Rusland hot

diemoment~re

agterwe~

laat bly

skoolwerk wat in

wese goheel en al van die middolbare skoolkursus verskil hat in die
vyfdo skooljaar n afsluiting getoon. 3)

Sowel die middelbare as die

element6re skoolkusus was oor die hele Rusland eenders.
"The textbook contains the knowledge which pupils are
obliged to m..1.ster. n4)
Die prim8re ondorwys was dus uniform en
"Arbitrary changes •••••• are inadmissible.
Compulsory uniformity of program is one of the most
valuable conditions for the improvement of schoolwork in our country. 11 5)
In Suid-Afrika sal dit baie vraagstukke uitskakel as die middelbare onderwys wat in Broot eentrale ekole aangebied moot word, in die

1.

Hoofstuk IV A. 2 (b) (ii).

2.

Clarke:

Education and Social Change,

3.

Kandelt

The New Era in Education, 231.

4.

Counts and Lodges

5.

Medinskya

51.

I want to be like Stalin, 19.

Public Education in the

U.s.s.R., 49.

~
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~

hande van die sentrale owarhoid berus.

Hierdia middelbare onderwys

moat dan ook n aanvang neem in die sasde skooljaar van die leerling sodat die laaste vier jaar voor dio skoolverlatingsouderdom bereik word,
aan n deeglike grondslag vir die beroepsgorigte kursusse gebruik kan
Met een jaar tot sy beskikking kan die leerling dan maklik in

word.

dio laaste jaar d.io "senior kursus" aandurf on dalk nag voltooi as by
die aanleg het en in die regte rigting studeer.
(iii)
Sowal die

Bebeer van Onderwys

element~re

onderwys wat ooreenkomstig n voorgeskrewe

leerplan in die dria R'o moat plaasvind as die godsdiensonderrig an die
andor bykomstige vakko wat liewor to

bo1~rk

as to breed gestel moat

word, kan behoudons die tradisionela beheerstolsel aan die ouers in die
verskillende provinsies opgedra word direk onder die provinsiale rade.
Dat die ouer wel doeglik die reg hat om die ontwikkeling van sy kind
in die vroegste jare van nader ta beheer, spruit voort uit die Christolike inslag van die Westerse beskawing.
is die ouer in die beheer van die

Oor die hale Westerse

oloment~re

w~reld

ondorwys betrokke en in

Suid-Afrika is die onderwyswette onder invloed van die ekonomiese druk
van die tye geformuleer om juis die loerling uit die huis wag to kry
en uit die sorg van die ouer wag to noem. 1 )
Dat ouors maar seggonskap oar hulle kinders in die gewone algemone
onde~JS

in die

o.v.s.

on Kaapland gehad het as in Transvaal en Natal,

is reeds aangevoer met die behandoling van die skoolkomiteos.

Trans-

vaal en Natal hat slogs adviserendo magte aan lokalo bobeer toegeken,
nieteenstaande verskeie kommissies van ondorsook aanboveel bat dat die
2
ouerseggenskap in albei provinsies met vrug uitgebroi kan word. )
Die middelbare ondorwys moot in die hande van die sentrale owerbeid
geplaas word sodat die nodige vloaibaarheid tussen skool, beroep en ge-

1.

Sian Ordonnansie 11 van 1917 in Kaapland en

'~a

School bezoak

Ordonnansie 1916 11 in Natal.
2.

Me.lhorbe-kommissie sa Rapport, T.P. 1, van 1920 en U.G. 19 van
1924.

- 41.5 le~nthei~
ment~ro

deeglik beplan kan word.

Na n deeglike eksamen in die ale-

skoal word die leerlinge uit dio provinsiale skole oorgeplaas

in die banda van die behoerkomitees wat weer onder atreekkomitees ressorteer.

Die verkose streekkornitees ontvang hul opdragte van die Na-

sionale ondorwyaraa.d wat oar n deeglike administratiewe stelsel beheer
uitoefen en wat die Minister van Onderwys as voorsitter bot.

In die

praktyk sal dit meebring dat die gewone algemone onderwys tot st.
aan die provinsies en die ouers toegeken word en die onderwys
aan die sentrale owerheid.

4

ho~rop

Die ander onderwysinrigtings bly net so

funksioneer.
Parlement
I

Ondewsraad

I

Provinsiale Rade

I
Skoolrade

UnivorsJteitsrade

StreekLa.de

I

I

Beberende Liggame

Skoolkomi tees
(iv)

Leerganga vir Doeltreffendbeid

Die aanbieding van kennis lange die baste rnetodes,

die begrips-

vorrning van die leerling on die daarstelling daarvan in realiteit is n
voltooide onderwysproses.

As enige van die fases in gobreke bly, is

die proses onvoltooid en daarorn kan die speelveld van die kind in die
beginjare aansienlik uitgebrei word.

Kleuterskole moat direk onder

die sorg van die lokale owerheid staan en die leerkragto moat spesiaal
opgeleide persona wees wat saam met die ouers die materiaal vir die
skoal aanskaf en dan aanwend om opvoedkundige resultate te bereik.
In die element3re skoal is dieselfde beginsel van toepasaing en is
die leerstof ears aanakoulik en later word. van aanskouingaonderwys gGbruik gemaak om die woord on die beripdraende voorwerp te korreleer
ter stoffering van die begripsveld.
bal~

Aanskouingsondorwys

1~

die glo-

metoda ten grondalag en kan dit toegepas word in sowel die drie

R'e as in die omgewingsleer wat oak deur aktiwiteit ervaar moot word.
Die

begripsvermo~

unthouvermo~

wat in die ervaring vasgel8 is, is blywender as die

wat deur repotisie ontwikkol word.

~
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In bostaande skole is dit gerade om deur praktiese doen van sake
die hand-vorstand-kombinasie te bevoordeel en daarom moet modelleerklei, papiervou, patroonknip, vlegwerk, en someer n groot rol speel,
sodat cHe latera spanwerk in karton- en naaldwerk, tekene en illustrasies tot denkbeolde kan vergestalt word voordat die leerling in die
middelbare skool toegelaat word.
Die middelbare skool sal onder wisselende plaaslike omstandighede
kursusse dek tot st. 8 en tot st. 10 al na gelang die digtheid van die
bevolking en die omvangrykheid van die nywerheids-·en ekonomiese bedrywighodo.

Behalwe die gewone vakke soos tale, moat die kursusse

sosiale, wetenskaplike en praktiese vakke en selfs masjienwerk insluit.
Die kursusse sal goleidelik van st. 5 af omvangryker on meer insiggewend word vir elke rigting waarin die leerling wil kwalifiseer, hevsy
werktuigkundig, tegnies, kommersieel, huishoudkundig, taalkundrg, sosiaal, opvoedkundig, en someer.

Vir die eerste drie jaar is die groep

vakko rondom die moontlike beroep geskaar met die twee amptelike tale
burgerleer en godsdiensonderrig verpligtend.

Vir diegene wat verder

wil studaer, is die laaste drie jaar dan meer gespesialiseerd en voorbereidend vir die universiteit, opleidingskollege, tegniese kollege of
vir n beroep.
Vir diegene wat langs die pad uitsak, moet die geleenthede vir
verdere studie ogter nie afgesluit word nie en daarom word n daeglik
georganisoorde voortsettingsonderwysstelsel in die vooruitsig gestel,
soos aan die Witwatersrand gedurende die tydperk onder behandeling georganiseor was.

Die voortsettingsklasse moet sowel gedurende die dag

as in die aande geskied en die werknemers moet die werkendes die geleentheid daartoe bied.
in swang, en word van
(v)

So n stelsel is oor die hale Westerse w6reld

staatswe~

beplan en verplig.

Finansies van die Tegpiese en Beroepsonderwys

In die V.S.A. het die Federalo regoring dour die Smith-Hughes-wet
die toelaes aan die verskillende state toegeken, maar die uitgawes is
behoorlik goedgekeur na voorlegging van jaarskemas en later vyfjaarskemas, wat deur die Federal Board of Vocational Education beheer is.
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Gelde is alleen uitbetaalbaar as die beplande onderwys uitgevoer is
en in ooreenatemming met die goedgekeurde skoma was,

Da.ar is due

doelbowua dour die Federals regering ingegryp met gelde wat veral die
tegniese en beroepaonderwys ten goede gekom hat.

In Duitsland hat

die tegniese en beroepaonderwys finansieel berus op gelds wat van
staatswe6 1 privaat persona en die nywerhede toegeken is.

In Engeland

het die "Board of Education" van die Britae Parlement bedrae vir onderwys ontvang en die uitgawes daarvan gekontroleer in aanvulling tot
die bedrae wat dour die plaaslike owerhede, LEAs, bewillig is.
In Suid-Afrika is die gelde.vir onderwys grootlika afkomstig van
die Parlement wat ooreenkomstig
onde!"'vys bogroot.
die

h~nde

Finansi~le

Verhoudingswette vir die

Die aanwending van die bedrae is uitsluitlik in

van die provinsiale outoriteite wat nie verslag daarvan hoef

te doen nio.

Hier is due

~

leemte in die stelsel on vandaar die ge-

dagte dat die gelde wat vir onderwys aangewend word, deur die liggaam
wat dit beheor, voorsien moet word.

Trouons, ooreenkomstig die op-

stellers van die Zuid-Afrika-wet sou die finansiea een van die beheermiddele van die Parlement oor die Provinsiale Rade wees totdat al die
vertakkinge van die staataadministrasie oorgeneem is. 1 )
Die ander uiterste standpunt in Suid-Afrika is dat die ouer valgens doopbelofte die gelde vir die opleiding van sy kind moet betaal
en dan word daaronder verstaan da t die ouer sowel die leerkrag a·s die
gebou en die skoolbehoeftes moat voorsien.

Waar alle belastings tog

indirek of direk deur die ouers van die leerlinge betaal en die staataowerheid Christelik in wese is, daar kan die staatsbydraes asker nie
beakou word as ongevraagde inmenging in die regte·van die ouer nie,
Ouor en ataat hat albei

~

lewende belang in die opleiding van sowel

die onvolwassene as die volwaasone en daarom moat die gelde vir die
onderwya ui t albei bronne so georganiseer word da t di t die regte van
elkoen in ere hou,

Deur belastings to betaal, vereffen die ouer sy

deal van die bydrae en deur die aanwending van staatagelde, verkry uit
die okonomiese, nywerheids- en soaiale bronne, kom die bydrae lange
oen kanaal weer na dio onderwys terug.
1.

Sion

~oofstuk

III C l.

Die finansiea van die skole

.. 418 wat deur die provinsies beheer word, moat dour die provinsiale ekatkis
gevind word, en die wat deur die sentrala owerhaid in stand gehou word,
mo3t uit die staatsbagrotings kom.
(vi)

Opleiding van Onderwysers

Van die onderwyser in Duiteland word verwag dat hy n deeglik opgoleide persoon sal wees en daarom is alle ondorwyeersopleiding in die
hande van die eentrale regering gelaat.

In Rusland word die onder-

wyser as die grootste bate van die land beskouf
leiding baie gespesialisoerd,

dorhalwe is die op-

Behalwe universitaro opleiding word

hulle oak nag professioneel toegorus.

Die salarisse is dan oak baie

hoog sodat die gelukkige leorkragte gelukkige burgers en burgeresse
kan kweek,

Engeland verkry sy leerkragto uit twee bronne, naamlik

universiteitstudente wat in die een of ander rigting in die wetonekappe of tale

~pesialisoer

of vakkundiges wat uit die nywerhede gekies

word on met beurse vir die ondorwysprofoeeia afetudeer,

In die

v.s.A.

stel die Federals Regering die gelde vir die bevordering van die onderwysberoep onder die beplanning van elke staat beskikbaar,
Dit is reeds in die Zuid-Afrika-wet bepaal dat alle
wye 11 onder toasig van die Parlement sou val.

11

ho~r

onder-

Die reg wat in 1911 dour

die Minister van Onderwys aan die provinsies toogestaan is, was inderwaarhoid ultra vires, maar moos

vanwe~

die aanhoudendo skokke van buite

onaangeroerd gelaat word ter willa van die binnolandse kalmte en vrede.l)
Nou egter is sake andere en dian die regte perspektiof t.o.v.
derwys in horoorweging geneom te word.

ho~r

on-

Die onderwysers behoort deur

die staat opgelei te word sodat die aaneenstrengeling van die tradisionela verskille in die provinsios snellor kan geskied on die nasionale eenheid sal daar baie by baat.

In geen land wat in hierdie werk

bostudeor is, is die onderwysersopleiding uitsluitlik die taak van die
kleiner state nie, aangesion dit die nasionale godagte van geslag tot
geslag moet voortdra,

1.

Sien telegrammowisseling tussen Minister van Ondorwys en Prov.
Administrateurs in 1919.
Oktober 1919 Band 59

27 September 1919 on antwoord op 17

T.O~D.

rr
419 Behalwe dio teit dat onderwyeers ontwikkelde kultuurmense moat
wees, moat bulle te allo tye die agting en respok van die volksmassas
wegdra, andere doen dit ekade aan die verhoudinge tusson volwassene
en onvolwassene.

Tans word die onderwyserskorps deur verskillande

onderwyskolleges en dour die tegniese kolleges en universiteite voorberei.l)

Dat hieruit slogs wyduiteenlopendo standaarde van opleiding

kan ontstaan, sal niomand wil betwyfol nie.

Ten einde die Suid-Afri-

kaanse leerkrag n status too te ken wat dour die volk gerespekteer sal
word, moat die standaard oor dio hole land vir elke soort skoal bepaal
Dit bring dan ongetwyfold mae dat allo onderwysersopleiding in

word.

dio hand van die sentrale regoring galaat moot word en dat universit3re agtergrond as n voorwaardo moat gold.
2.

UITSICAKELING VAN STREMMENDE FAKTORE IN DIE ONDERWYSSTELSEL
(a)

Oorvloueling van Kursusse

In die Huishoudskolo, die skole onder bebeer van die Sentrale
regering, word die leerlinge voorberei in kursusse wat die hale huishouding dek.

Slags onderwyseresso met die nodige kwalifikasies word

vir die doel aangestel.
dorp gewone

ho~rskole

Nou gobeur dit egtor dat daar in dioselfdo

is wat oak aan dio dogtere huishoudkundo in die

vorm van Kookkuns, Naaldwerk en Huisvorsioring aanbied.
geld vir die Handelskola on die

Ho~r

Tegniese skole.

Dieselfde
In eersgenoemde

skool word Tik-, Snelskrif en Shorthand aangobied saam met ander vakke
wat as n groap random die beroepsgerigte vakko n aanvullende eenbeid
uitma.ak.

In die provineiale

bied met gewono skoolvakke.

ho~rskole

word Tik- en Snelskrif aange-

Laasgonoomde leerlinge hat glad nie dio-

selfde standaard van work as tikster en kantoorklerk nie, maar word as
kompeterende werkster aan die staat oorgedra.

So is di t oak die ge-

val mot Rout- en Metaalwork van die Hotlr Tegniese Skolo wat oak in die
gewone hoHrskole aangebied word.

1.

Dio standaard by die Matrikulaeie-

Daar is voor die Parloment3re Komitoe oor die Nasionale Adviosraad betoog dat daar sowat 10 verskillende ondorwysersertifikate
in Suid-Afrika uitgereik word.

Sian G.K.

5- 1962, 357.
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pail verskil aansianlik en kon baie· goedkopar aan elk van die loerlinge
aangebied gewaes hat in n spesiaal toegeruste skoal wat in harmonia met
die vareistes van die nywerheid- en besigheidslewe gefunksioneer het.
Afgesien van die fait dat die leerkragte vir elk van die soort skole
spesiaal opgelei moet word, word die duur uitrusting oak gedupliseer
in die verskillende skole in eon en dioselfde dorp of stad.
(b)

Oorvleueling van Werkkragte

Aangesien die moeste werkkragte vir die Rout- en Metaalwerk uit
die

industria~

getrek word, is die soort leerkragte besonder skaars en

lewer dikwels vraagstukke op wat die opleiding van die kinders stram. 1 )
Om watter rede is dit dan geregverdig om in dieaelfde huis (ataat en
provinsie) hierdie kragte to verdeel tot nadeel van die totale huishoudin&.
Origens is dio inspekaie van die skole in aparte hande as gevolg
van die twaespalk in die beheer en derdena is daar die oorvloueling op
die gebied van die administrasie waarvoor daar oak geen ragverdiging
is nie, as in aanmerking geneem word dat die finansi6le bronne groatlike van die Sentrale regering afkomstig is.
(c)

Dubbele Beheer

"Centralization of control has saved Bantu education
from the weaknesses and enbarrassmonts which to-day
afflict the education of the Europeans.
In addition to the four Provincial Education Departments,
there are at least eight Departments of State which
administer some type or ot~r of education from the
European in the Republic. n2}
Sedert die Jagger-kommissie in 1917 in die verslag melding gemaak
hat van die verwydering van die Provinsiale Raad-stelsel en die oorname
van alle onderwys deur die Unie-Onderwysdepartement, was daar bykana
olke paar jaar komrnissies van ondersook oar die miastande in die onder-

1.

Sien hoofstuk IV A. 3 (o) Do Lagorsdrift en Belfast se IndustrHne skole.

2.

Verklaring van Prof. Kgware van die Universiteit van die Noorde
aangehaal in die memorandum van die S.A.V.T.B. voor die Parlement~re

Komitee insaka Onderwys Adviesraad, pag. 357.
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wys en telkemale is die toestanda as onbevredigend beskou.

Slags in

die .:prosedure van ui tetryking van die misstande bet die kommissie· provinsiaal en andersins van mekaar verekil.

Die De Villiers-kommiasie 1 )

hot vernl baie klom laat val op die antagonisms en algemene
~ng

wat daar bestaan tuasen die provinsiale en die uniale

mededi~

na-prim~re

onderwyainrigtings, gesien in die lig van die algebele gebrek aan
waardering vir mekaar sa werk wat grootliks aan onkunde te wyte is.
So het die Inter-Kerklike Komitee van 1955 die verdoelde of dubbale beheer blameor vir

11

gebrek aan beplanning",

11

gebrek aan beboor-

like en doeltreffende differensiasie en die wanverdoling van loerlinge
aan die begin van die middolbaro skoolloopbaan 11 ,
gelei tot

anomalie~,

11

vordeelde beheer bet

boteende si tuasies on oorvleueling 11 en sameer.

Dat die situasie nou die aandag van elke owerheid dringend nodig het,
spreek in duidelike taal noudat die onderwya to kort skiet in sy pogings om aan die beboeftes van die groat nywerheids- en ekonomiese opbloei to voorsien.

Daar is in Kaapland opnamos gemaak dat

4o%

van

die skoolvorlators maar st. 8 goslaag het en due op die arbeidsmark
gegooi word, sonder die nodigo leiding in watter rigting hulls hul
lewensberoop kan kies,
Daar word geredenoer deur opvoedkundiges dat al die

pri~re

en

sekondare onderwye aan die provinsies afgedra moat word of so nie aan
die Sentrale owerhoid,

Tog is dit kragtens die ooreenkoms op die

Nasionale Konvensio in Durban noodsaaklik dat alle onderwys behalwe
miekien die prim@re onderwys aan die Unie-regering oorgedra moes gGwees het.

Die navorser van die tookoms sal geregverdig wees as hy

die provinaiale owerbede wat gekant is teen oordraging van alle onderwys aan die Unieregering beskuldig van troubreuk op die gebied van
die Grondwet.
(d)

Voorsiening van beter en doeltreffender tegniese
on beroepsondo~ys

Wanneer "Tegniek 11 gereeld geleee word, bring dit dadelik die in-

1.

Verslag van die De Villiers-kommissie van 1948.

U.G, 65/1948.
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druk dat daar n

Industri~le

Rawolusie in Suid-Afrika aan die gang is,

Dat one nie in staat sal wees om in die huidige stelsels die mae op
te kom nie, blyk uit die fait dat mnr. R.S. Thompson, n bekonde Britse
bemarkingsdoskundige, onlangs verklaar hatB
'~aar

is op die huidige oomblik in)Suid-Afrika n
takort van 100 1 000 bestuurders."l

Verder hot die Bulletin2) van die Nederlandso Bank van Suid-Afrika met
die oog op die te kart aan geskoolde arbeid aanbeveel dat n gesamentlike poging aangewend moot word om die arbeidsdoeltreffendheid te verhoog.
Pocrings moat aangewond word om plaaslika arbeid.adoeltreffendheid te verhoog, varnl dour die aa~
moediainB van gesk~to persona om meep kennia en
bedrewenheid en n sin vir harder werk en bater
;prestasies op,tQ bou 11

11

hat

dio

"Tegniektt

ve?):laar

na

aanleiding van die swak voor-

bereiding van one jeug vir die beroepe waarheen hulle

gelei~alik

ge-

trek word.
Dis derhalwe nodig dat die onderwysstelsol so gowysig word dat
die jeug en nie net die

11

feeble-minded 11 on diegone wat misdade gopleeg

hot nio, na Tegniese skole gostuur word.

Vir die

ho~

eiea van die

tegniese w6reld het Suid-Afrika vandag die baste brain nodig,

Om dit

te bokom, moot die stelsol so gewysig word dat die vorstandelike, die
inherente aanleg en die fisiese

vermo~ns

van elke jeugdige op die reg-

te plek in die volkshuishouding na deegliko voorberoiding geplaas word.
Dis nie alleon die baboefto van die burger wat hior bevredig moat word
nie, maar die hoilige ois van die volkshuishouding in hierdie kritiese
w~reldsituasies,

Daarvoor moet die provinsiale owerhede 1 die volk in

die geheel en die partyo die grootste offers bring.

Alle

sekond~re

onderwys moat due onder die sentrale owerheid geplaas word sodat onderwysbeplanning vir die volkshuishouding moontlik kan word.
differensiasie in ooreenstemming met aanleg en

vermo~ns

Behoorlike

kan alleen

lange daardie weg geskied.

1.

Aangehaal deur

2.

Bulletin van die Nederlandse Bank van Suid-Afrika, Maart 1963.

11

Tegniok't van April 1963.

