
HOOFSTUK II 

HUIDIGE PROBLEME IN VERBANO MET DIE OPVOEDING EN ONDERWYS 
VAN DIE BEGAAFDE LEERLING IN DIE VAALDRIEHOEK 

Ten einde 1 n duidelike beeld van die opvoeding en onderwys 

van die verstandelik begaaxde kind te kry is dit nodig om 

die uiteenlopende beskouings in verband met begaa£dheid te 

ondersoek en 'n geheelbeeld daarvan te verkry, want " ••• a 

rull and complete inrormational background is the necessary 

precursor o£ wise dacisions" se Gowan & Demos. l). 

2.1. Huidige uiteenlopende beskouinge in verband 
met begaa£dheid 

2.1.1. Die Christelike beskouing 

(i) Agtergrond 

Die 19de eeu staan veral bekend as die eeu 

.. 

van ontkerstening van Wes-Europa. Die Dietse 

stamlande, waaruit die Arrikaner sy geestelike 

en kultuurgoedere saamgebring bet, is deur 

die rasionalistiese gees van John Locke deur

waai en be~nvloed. 1 n Liberalisties-humanis

tiese lewens- en wereldbeskouing bet die 

Christelike lewensbeskouing verdring en die 

rede van die mens en die wetenskap, veral 

by name die natuurwetenska~ tot 1 n god 

verhe£. 2 ) 

Onderwys ontaard tot 'n argewaterde, niks

seggende humanistiese aangeleentheid wat nie 

aanstoot wou gee nie en dus ewe gemaklik plek ge

maak het vir heiden, Jood en Mohammedaan in 

dieselrde skool. Teenoor hierdie gees van 

neutrale onderwys van die 19de eeu en die 

koms van liberalistiese denke oor reitlik 

die ganse wereld het die Christelike opvoeding 

nog standpunt ingeneem en sommige ouers het 

1) Gowa~ J .c. & .IY.<:!mo.s; G_.D:,; E.ducat:i.on and guidance ci:f 
the ablest, p.3. 

2) Coetzee, J.C. Inleiding tot die Historiese Opvoed
kunde, p.294. 
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hulle kinders nog ooreenkomstig die bepalings 

van die Christelike leer opgevoed of laat 

opvoed. 

Dit was egter deurgaans'n algemene opvoeding 

en onderwys wat nie plek gemaak het vir 

differensiasie in sy algemene beskouinge nie. 

(ii) Die Calvinistiese opvoeding en onderwys 

Gedurende die 17de en 18de eeue was die 

opvoeding en onderwys, veral met betrekking 

tot Holland, onder toesig van die kerk. 

Die destydse hee:sende godsdienstige lewens

en wereldbeskouing is egter onder invloed van 

die liberalistiese tydsgees afgetakel deur 

verskillende onderwyswetgewings wat die onder

wys uit die kerk geneem en aan die staat vas

gekoppel het. 

Katolieke sowel as Calviniste kon nie met bier

die re~ling akkoord gaan nie, en dit het aan

leiding gegee tot die ontstaan van privaa. t -· 

skole. Hierdie Calvinistiese grondgedagtes is 

deur die Hollanders en Hugenote na suidelike 

Afrika oorgebring. Op sy beurt het die 

Calvinistiese lewensbeskouing weer saam 

ffi(!t die Bl.::~nk""s noordwaarts beweeg en het 

sodoende 'n integrale deel van die suid

Afrikaanse lewenswyse geword. 

In Transvaal bepaal die onderwysordonnansie 

Nr. 29 van 1953 dat die minimum tyd vir gods

diensonderrig minstens twee uur per week vir 

laerskole en een uur vir ho~rsko~e sal wees~ 

Verder word bepaal dat geen onderwyser wat 

gewetensbeswaar teen godsdiensonderrig het, 

sender meer op openbare skole aangestel sal 

word nie. Hierdie ordonnansie, alhoewel dit 

nog mank gaan aan verskeie gebreke,soos die 

voorbehoud wat leerlinge het om van godsdiens

lesse uitgesluit te kan word, gee 'n 
Christelike karakte-r aan die opvoeding in 

skolefo. ui tgesonderd j :>odse skole. 
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(iii) Die wese van die Calvinistiese opvoeding 

en onderwys 

Uit 'n Calvinistiese oogpunt gesien, is volgens 

Coetzee 3 ) die opvoeding en onderwys van die 

mens van Soveel belang dat die doopbelofte 

die ouer bind om die kind op te voed tot eer 

van God. Hierdie opvoeding moet dus geskied 

in ooreenstemming met die Christelike leer 

waarvolgens ons glo dat God in Sy alwysheid 

diz mens g2skape het as kroon van Sy skepping. 

Verder het God die mens aangestel as heerser 

oor die skepping, wat baie duidelik op 

buitengewone vermoens en talente dui. God het 

die mens ook volmaak geskape en goed toegerus 

vir sy heerserstaak. 

Dit is 'n verdere aanduiding van sy buitengewone 

vermoens, want die heerser moet tog bo die gewone, r 

die algemene, die gemiddelde, uitstaan. God het 

die mens ook na Sy beeld gesk~pe - die beelddraer van 

die almagtige, wyse God moet dus hoedanighede he 

wat verhewe is. 

By al die skeppingshoedanighede het God ook aan 

die mens die rede gegee. Die mens besit dus vermo~ns 

ter bepaling van goed of kwaad, nuttig of waardeloos. 

Die volkome menswees bestaan egter nie.net uit die 

rede en die ontwikkeling daarvan nie, maar daar is 

ook die sedelike en emosionele wat elemente uitmaak 

van die totaliteitsbegrip, naamlik sinvolle mens-

wees. Die mens se gees bepaal sy hele lewens-

beskouing, want uit die hart van die mens kom die 

oorspronge van die lewe. God se opdrag a an die 

mens is om die aarde te bewerk en te bewaak, uit 

te brei en dit te vul. 

3) Ibid., p.294. 
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Die uitbreiding le nie net in risiese getalle 

nie, maar ook in die verwerwing van kundighede 

soos bepaal deur die natuurlike aanleg en vermo~ns. 

Alhoewel alle denkrigtings aandag aan verstandelike 

begaafdheid gee is dit van aktuele belang dat die 

Afrikaner uit hoofde van sy Christelike lewens-

en wereldbeskouing buitengewone aandag aan sy 

verstandelik begaafde kinders sal gee. 

(iv} Die vaaldriehoek en die Christelike opvoeding 

Wet 39 van 1967, artikel 2(1} (a} bepaal dat die 

onderwys wat in skole onder die provinsie aange

bied word, 'n christelike karakter moet he. 

Alle leerlinge in die provinsiale skole van die 

Vaaldriehoek word deur hierdie wetgewing geraak -

dus ook die verstandelik begaafde kind. 

2.1.2. Die pragmatistiese lewensbeskouing 

Daar was seker nog nooit 'n tydperk in die ge

skiedenis waarin die mer.s so op homself aangewys 

was as juis die tydperk waarin ons lewe nie. 

Die wetenskaplike kennis van die mens het sulke 

duiselingwekkende hoogtes bereik dat skeppings

wondere van 'n geslag gelede soos geboorte en 

dood, liggaam en siel, bloot uit 'n biologiese 

gesigsveld besien word en as algemeen aanvaarde 

biologiese beginsels gesien word. In hierdie 

wetenskaplik-biologiese beskouinge het die ge

openbaarde Woord van God eintlik nie meer 'n 

plek nie. Die meganiese rekenaar en orgaan

oorplantings het die moontlikhede op biologiese 

welslae in verband met onsterflikheid en die 

verborgenhede van God al verder verskuif. Die 

menslike almag is met ander woorde besig om 

sy eie god vir hom te skep. 

Die mens word 'o sede-losse wereldburger wat 

slegs belangstel in dit wat volgens sy eie insig 

nuttig en voordelig is. Die opvoeding en onder

wys moet sorg dat die man of vrou 'n praktiese 
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mens van die wereld moet wees wat sosiaal 

bruikbaar is. Die sosiale bruikbaarheid vorm 

die hoogste opvoedingsideaal. Dit kom neer op 

die miskenning van die individu, want die individu 

het volgens die pragmatistiese beskouing weinig 

bestaansreg, want hy bestaan slegs in, deur en 

vir die gemeenskap. van 'n Goddelike genade 

is hier geen sprake nie - die gemeenskap word 

tot 'n god verher. 

(i) Individu 

Die pragmatistiese opvoeding sien die 

enkeling nie raak nie. Hy is slegs van belang 

in soverre hy organies deel uitmaak van die 

maatskappy. Van·sy begaardheid en sy aan

spraak op opvoeding en onderwys terwille van 

homselr is daar by die pragmatistiese lewens

en wereldbeskouing geen sprake nie. 

(ii) Waarde van kennis 

(iii) 

James en Dewey4 ) toets die waarde van menslike 

kennis aileen aan die vereistes wat deur die 

gemeenskap gestel word. Die opvoeding en 

onderwys moet dus aan die praktiese lewenseise 

voldoen en die gemeenskapseis is die enigste 

kriterium vir die opvoedkundige waarde van 

enige opvoedingsdaad. van ho~r geestelike 

waardes in verband met die opvoeding van 

die kind is hier geen sprake nie. 

Absolute waardes 

Vir die pragmatis bestaan geen absolute 

waardes nie en die gegewe maatskappy bepaal 

telkens die waarde of die bruikbaarheid van 

elke daad. Dit wat die maatskappy op 'n 

bepaalde tyd onder bepaalde omstandighede 

goedkeur en aanvaar, is waar en geldend. 

4) Rice, op. cit., p.2o •• 
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(iv) Sedelike opvoeding 

John Dewey S) glo dat sedelike opvoeding 

vanselr kom wanneer die kind alle leerstor 

so georden en sy eie gemaak het dat dit aan 

al die gemeenskapsideale beantwoord. Dan 

sal sy handelinge op sedelike gebied in oor

eenstemming met die geldende gedragskodes 

van die maatskappy wees. Van sonde en skuld

vergewing is hier geen sprake nie. 

(v) Nuttigheidsaspek 

Die pragmatistiese opvoeding stel hom die 

herleiding van alle opvoedingsakte tot nut

tigheid, bruikbaarheid en aanpassing van 

die gemeenskap ten doel. Die gemeenskap 

word die maatstar van alle dinge. 

(vi) Godsdiens 

Vir die pragmatistiese lewensbeskouing het 

die godsdienstige inslag van die mens weinig 

bet~kenis, behalwe dat dit die kind moontlik 

kan help om minder strydlustig te wees. Hier

die miskenning van absolute godsdienstige 

waardes vervlak die pragmatistiese beskouing 

tot die evolusieleer en die liberalisme. 

Alles wat die gemeenskap nie duidelik afkeur 

en verwerp nie, is aanneemlik en toelaatbaaro 

SAMEVATTING IN VERBANO MET DIE PRAGMATISTIESE 
LEWENSBESKOUING 

Samevattend kan daar nou gese word dat die pragmatistiese 

lewensbeskouing uitgaan van die kernbegrip dat die meriete 

van enige saak getoets word aan die waarde wat dit in die 

praktyk het. Die pragmatistiese lewensbcskouing toets dus 

nie 'n saak aan sy waarheid nie,maar aan sy bruikbaarheid. 

Eties kom hierdie beskouing daarop neer dat die mens 

aileen op grond van sy ervaring moet besluit wat goed en 

nuttig is.Die mens wat alles ondersoek en alleen die 

5) Ibid., p.20. 
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goeie bebou bet, bet dio deu9same gev±nd. D~t is die 

deugde1eer van die pragmatisme. 

Die lewe van die mens is dus gedurig aan verandering 

soos omstandighede wissel, onderworpe. Hierdie verandering 

vereis gedurige aanpassing by veranderende omstandighede 

en kom neer op opvoeding van die mens. Die gemeenskap 

is, met die oog op die toekoms, gedurig besig om rigting 

aan sy jeug te gee. Die handeling van die jeug is impul

sief; daar is geen verband tussen verskillende ervarings 

nie. Die bewuSlrording van die onderlinge verband tussen . 

die verskillende aktiwiteite wat ervaar is, is opvoeding. 

Omdat die verband tussen die aktiwiteite ervaar is, kan 

ongewenste gevolge vermy word. 

Die mens is dus gedurig besig om ervaring te rekonstrueer. 

Teen die agtergrond van die ervarings uit die verlede 

kry die huidige ervaring nuwe en ho~r betekenis en dit 

vorm weer die grondslag vir nuwe ervaring. 

Vir die pragmatis bestaan die lewe uit die ophoping van 

'n groot aantal losstaande ervarings - hy lewe vir die 

oomblik want " ••• material well-being supersedes all other 

ethical considerations."· 6 ) 

Die skool moet dan ook volgens Dewey 'n doen-skool wees, 

wat vir die opdoen van ondervindinge moet sorg. Met 

betrekking tot die opvoedkundige doelstellinge wil die 

pragmatisme veral die volgende: 

(i) Dit moet gegrond wees op die aktiwiteite en behoeftes 

van die opvoedeling. 

(ii) Dit moet aanpas by 'n metode wat ooreenstem met die 

aktiwiteite van die opvoedeling. Dit moet met ander 

woorde •n soort klimaat skep wat die opvoedeling se 

moontl1khede vrystel. 

(iii) Die doelstelling moet konkreet wees. Dit moet by 

die kind aanpas, want die kind bet sy eie doelstel

ling. In ooreenstemming met sy eie ervaring moet die 

onderwyser die doel by die kind ontdek en rig. Doel

stellinge wat van buite opgele is, belemmer die kind 

6) Rice, op. cit., p.l32. 
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se ervaring en eie doelstellinge. Sosiale bruik

baarheid en goeie burgerskap is dan ook vir Dewey 

die hoogste doelstelling van die opvoeding -

opvoeding moet slegs die uatuurlike ontwikkeling 

aanvul. -

(iv) Die pragmatistiese lewensbeskouing en die 

begaat'de kind 

Die grootste verdienste van die pragmatistiese lewens

beskouing H~ daarin dat die "luisterskool" verander in 

die ndoen-skool 11 • Die lee"':"ling moet onder leiding van 

die onderwyser self sy £eite versamel en die geldigheid 

daarvan toets. 11 Li£e activities" is die sl agspreuk van 

die pragmatistiese beskouing. 

Vir die verstandelik begaafde kind bied hierdie 

beskouing groot uitdagings. Die voorbereiding vir 'n 

beroep word meer as net opleiding tot verkryging van 

bestaansmiddele. Dit word die element wat die kind 

prikkel tot belangstelling en strewe, m.a.w. meer psigo

logies as ekonomies. In wese hou die pragmatistiese 

lewensbeskouing die grondslag vir gedi££erensieerde 

onderwys in. Eie logiese sel£standige denke le verder 

die rigting ten grondsla~ want oplossings van probleme 

mag nie teoreties uit boeke geleer word ni~maar moet 

werklik ervaar word, anders is daar geen verstandelike 

ontwikkeling by die kind nie. Deur te doen dink die 

kind dan na oor die gevolge van sy dade en besluit so 

oor die voordeligste wyse van optrede. 

Die sedelike bestaan vir die pragmatistiese lewens

beskouing slegs uit dit wat tot voordeel van die gemeen

skap strek. Alle sedelike norme word deur die gemeenskap 

bepaal en dit wat die gemeenskap as algemeen geldend 

beskou, word as sedelik aanvaarbaar beskou. Die 

pragmatisme grens verder baie nou aan die positiwisme 

en die ewolusieleer van Darwin. Die hele beskouing 

is mensgerig. Die mens vorm die middelpunt van alle 

dinge. Vir die verstandelik begaa£de is dit juis 

nodig dat verstandelike begaa£dheid en sedelike norme 

mekaar sal ondersteun. Dit val sterk te betwy£el o£ 
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die sedelike altyd deur die gemeenskap behartig kan 

word. Die gemeenskap kan die kind ook verkeerdelik 

lei soos in die geval van die handelswyse van bendes, 

laer ontwikkelde groepe en misdadigers. Die ont

wikkeling van die nugter verstandelike kan hier 

voordelig wees om die mens te rig in gevalle van 

noodbeplanning en tye van katastro:fiese gebeure. 

Die grootste tekortkoming van die pragmatistiese 

opvoeding le in die miskenning van die genade van 

God. Verder is die sedeleer van die pragmatistiese 

lewensbeskouing wat die g?meenskap as normbepaler 

het, nie vir die Christengelowige aanvaarbaar nie. 

2.1.3. Materialistiese lewensbeskouing 

Die negentiende eeu kenmerk die opkoms van die 

wetenskaplike en tegnologiese ontwikkeling op :feitlik 

alle lewensterreine. Kenmerkend van hierdie tegnologiese 

ontwikkeling was die opkoms van die Westerse kapitalis

tiese stelsel met sy materialistiese lewens- en 

wereldbeskouing. Omdat hierdie material~ieae lewens

beskouing ook deel van die Vaaldriehoek geword het, 

laat dit ook sy invloed op die gebied van opvoeding 

en onderwys geld. Materi~le besit het in baie gevalle 

ook in die Vaaldriehoek die norm vir alle lewens

handelinge geword en daarom moet daarvan kennis geneem 

word deur alle betrokkenes by onderwys en opvoeding • 

.<..3 .1. De:finis ie 

Die materialistiese lewensbeskouing bestaan 

uit die neiging om buitengewone belangrikheid 

aan materi~le belange toe te skry:f. Dit 

behels ooreenkomstig Kritzinger se de:finisie 

" ••• 'n lae platvloerse gesindheid wat alleen 

waarde aan sto:flike dinge heg."7 ) 

Die hoogste strewe van die materialis le 

in die versameling van aardse goedere, terwyl 

geestelike waardes van geringe betekenis is 

en in die meeste gevalle geheel ge~gnoreer 

word. 

7) Kritzinger, M.S.B. Verklarende A:frikaanse Woordeboek, p.781. 
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"The etical doctrine that consideration o:f 

material wellbeing, especially o:f the indi

vidual himsel:f, should rule in the determination 

o:f conduct." B) 

Schoonoos de:finieer die materialis as iemand 

wat uitsluitend waarde heg aan sto:flike belange 

en alleen vatbaar is vir laer genietinge. 9 ) 

Rice sien die materialistiese lewensbeskouing 

as 'n verskynsel wat hom distansieer van 

estetiese waardering, meta:fisiese oorwegings 

o:f morele beskouings. 10 ) 

Vir die materialis geniet persoonlike materi~le 

gewin voorkeur bo alle ander oorwegings. 

2.1.3.2. Die materialistiese karakter van die vaaldrie

hoek 

Gedurende die twintigste eeu het 'n sterk 

materialistiese lewensbeskouing hom ook van 

die At'rikaner meester gema.ak ~ Met die trek 

van die A:frikaner na die stad het hy die werk

nemer geword en sy vestiging in Fordsburg, 

Vrededorp, Newlands en Langlaagte het 'n 

onuitwisbare indruk van ekonomiese minder

waardigheid op sy kinders gemaak. 11 ••• omdat 

die Afrikaner geen geskoolde werker is nie, 

word hy •n sukkelaar in die stede, waarheen 

hy van die plaas gevlug het om hier 'n heen

kome te vind."ll) 

8) Webster, M. New collegiate dictionary, P.518. 

9) SC'hoonees, P.C. c •. : .• • Ha~dwoordcboek van die 
.:,:frikaanse Taal. P.532 

10) Rice, op. cit., p.l32. 

11) VanWyk, op. cit., p.33o 
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In die oog van die kapitalistiese uitlander 

met sy ondervinding van arbeidsbestuur, tegniese 

bedrewendheid en professionele leiding sou die 

Afrikaner nog vir baie dekades die ondergeskikte 

in die ekonomie en handel bly. Soos op baie ander 

lewensterreine het die Afrikaner egter ook hier 

verrassend gou tot verhaal gekom en stadig maar 

seker die veeleisende sporte van die ekonomiese 

leer met allo mag begin klim. 

Die Afrikaner het die stad begin inneem en op 

3.11.72. berig die Va':ll~"eekblad soos volg: 

11 41700 Blankes op Vereeniging 

Die Stadsgeneesheer van Vereeniging, dr. H. 

Bernstein, se dat die geskatte bevolking van 

Vereeniging 95 574 beloop het op 31 Desember 

1971. Van bulle is 41 719 Blankes, 1310 Asi~rs, 

1 556 Kleurlinge en 50 989 Bantoes. In die 

afgelope j3ar is 1003 blanke b 01 bi'3s, 28 Asi~rs, 

38 Kleurlinge en 1094 Bantoes op die dorp gebore 

(altesaam 2 163). In dieselfde tyd het 648 persone 

gesterf, 210 Bl~nkes, 3 Asiers, 16 Kleurlinge en 

419 Bantoes." 12 ) 

Uit die Blankes, en by name die kinders van VC\ndag, 

moet die leiers van more na vore tree - leiers op 

ekonomiese, sosiale, geestelike en kulturele 

terreine- leiers met insig in die probleme van 

Suid-Afrika in die algemeen en die Vaaldriehoek en 

sy mense in besonder, meer nog - leiers wat die 

uitdagings van die toekoms met vertroue tegemoet 

sal gaan. 

12) vaalweekblad 3.11.72 p.26. 
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Die veranderde en veranderende lewenswyse 

het die Afrikaner in sy stryd om die stad 

in te neem en ekonomiese aansien te verwer£ 

egter ook veel van sy behoudende waardes laat 

prysgee en vreemde lewensbeskouings laat aan-

vaar. 

Uit hierdie ekonomiese stryd en in sy ontwortel

ingsproses as boer en hervestigingstryd as 

stedeling het daar ook by die Afrikaners 'n 

materialistiese denke en lewensbeskouing begin 

ontwaak. Dio snelgroeiende gees van 

materialisme het spoedig die Afrikaner se hele 

lewensbeskouing oorheers en oefen vandag nog 

'n magtige invloed op sy lewe uit. Die 

materialistiese denke het ook sy invloed op 

die opvoeding en onderwys laat geld en is een 

van die belangrike faktore waarmee rekening 

gehou moet word in ons studie van die verstan

delik begaafde kind in die Vaaldriehoek. 

Die materi~le faktor is te meer van belang 

omdat die ekonomiese ontwikkeling in die 

Vaaldriehoek op fenemenale groei in die toekoms 

dui, sodat alreeds gepraat word van die 11hart

aar" van die land wanneer na die tegnologiese 

ontwikkeling in die gebied verwys word. Gese~n 

met sobere en hardwerkende inwoners in sy snel

ontwikkelde gebiede handhaaf die Vaaldriehoek 

tans 'n gemiddelde jaarlikse groeikoers van 

meer as 5,4%. 13) 

Saam met hierdie ho~ groeikoers kom die vraag 

na nog meer leiers van alle soorte soos proku

reurs, onderwysers, predikante, tegnici, 

bestuurders, geskoolde vaklui en bedrewe sake

manne, van beroemde wetenskaplikes tot befaamde 

verhoogkunstenaars. Die a'anvraag na nywerheids

leiers oortref die aanbod ver, met die gevolg 

13) .Ibid.·~ p.24. 
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dat buitensporige salarisse aangebied word. 

'n Advertensie in een van die plaaslike koerante 

sluit byvoorbeeld so af: riNet persone wat 'n ver 

bo-gemiddelde inkomstE: ve:rwag, kan aansoek doen." 14 ) 

Ten einde te bepaal watter invloed bierdie ont

wikkelende ekonomiese nywerheidsreus met sy 

natuurlike bulpbronne op die verstandelik begaafde 

kind bet, is dit noodsaaklik dat veral op die 

volgende gelet sal wordt 

(i) Ontwikkelingsinvloed 

Die bo~ groeikoers wat in die vaaldrieboek op 

alle sektore van die ekonomie beers, vra na 

leiers. Hierdie beboefte ontketen feitlik 

onversadigbare, geforseerde drange na bevor-

dering by die talle talentvolle jong manne en 

vroue albier teenwoordig. Daar is skynbaar 'n 

gedurige 3gterstand om in te baal, en 'n eersugtige 

stryd beers onder jong manne en vroue om so gou 

moontlik die boogste sport te bereik. 

In bierdie materialistiese wedloop is ook talle 

gevalle gevind van ouers wat die opvoeding en 

onderwys van bulle verstandelik begaafde kinders 

Etlike gevalle is 

bekend waar onderwysers na skool en saans gebuur 

word om toe te sien dat die kinders bulle 

buiswerk doen of om ekstra lesse te gee. 

14) Ibid., p.24. 
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(ii) 

Hoe salarisse en keurposte is aan die orde van 

die dag. Die volgende dien as 1 n tipiese 

voorbeelds 

"Mev. X is a.:mges tel as hoof" van die Vanderbij 1-

parkse Biblioteek en van sy nuwe Publisiteits

vereniging. Sy sal die pos op 13 November aanvaar 

wanneer sy die betrekking as Bibliotekaresse by 

Yskor neerle. Mev. X sal seker die hoogsbesoldigde 

vroulike munisipale amptenaar in die Vaaldriehoek 

wees. Die salarisskaal vir .hierdie betrekking 

is geadverteer as hoer as R6000 per jaar." lS) 

Die arbeidsverheerliking 

Die gees van materialisme het dermate toegeneem 

dat mense elke oomblik in arbeid om eie gewin 

wil omskep. Geen wonder dat uit 'n klas van 

st.iii-leerlinge slegs 8 met sekerheid kon se 

wat hul vaders in die f"abriek doen. 16 ) 

32 

Een van die beste voorbeelde hier is 'n geval 

soos deur een van die~lsynsorganisasies in 

Vanderbijlpark gevind in verb2nd met kinder

verw-?.arlosing weens rna terialist iese beskouinge. 

Die betrokke vader is gerapporteer vir kinder-

mishandeling. 

dog.die vader 

Dit alles het 

Die gesin het normaal f"ungeer, 

w3s behep met materi~le vooruitgang. 

hy oak bereik, n2amlik, 'n eie 

swierige motor, groat weelderige huis en tuin. 

Die kinders is ongenadiglik gestraf indien hulle 

enigiets verspil of geld sou uitgee behalwe vir 

noodsaaklikhede. 

15) vaalweekblad, 13.10.72. p.20. 

16) In 'n st.iii-klas (14.10.72) het die opsteller leerlinge 
ondervra en slegs 8 kon met sekerheid hul vader se 
am bag a andu i. 
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Hierdie vader het die hele gesin langs die pad 

verloor en is vir kindermishandeling aangekla en 

gevonnis. 

(iii) Geestelike ontwikkelinJ en die verstandelik 

begaafde i,;ind 

Ten nouste verbonde aan die verstandelike 

ontwikkeling van die begaafde kind is ook sy 

geestelike ontwikkeling~ Hiermee moet onder alle 

omstandighede rekening gehou word, want alle 

kinders, afgesien van bulle potensi~1e moontlik

hede, is in die eerste plek kinders en het die 

fundamentele behoeftes van kinders. Dit is daarom 

dat die fisieke, emosionele, sosiale en verstande

like gegewenhede moet groei en ontwikkel tot die 

uiterste, dog nooit een vermo~ ten koste van die 

hc1e menswees nie. Met die groei in materi~1e vermo~ 

en selfstandigwording van die kind op al1e vlakke 

van die 1ewe is dit logies om te g1o dat daar ook 

op geestelike terrein 'n mate van vervlakking in 

die v~aldriehoek sal plaasvind. 

Die euwe1 van dwe1mverslawing onder jeugdiges het so 

toegeneem dat 'n komitee ter bestryding daarvan 

gedurende 1972 in die lewe geroep moes word. 17 ) 

De Ridder glo d~t wanneer andersins begaafde 

kinders onder hierdie invloede verva1, verdwyn 

a1le ho~r aspirasies en doem 'n treurige toekoms 
op.18) 

17) Vo1gens die Sekretaris van die Burgemeester van vander
bijlpark. Oktober 1972. 

18) De Ridder, J. Toespraak - Rapportryerskorps, Vander
bijlpark. 27.11.73. Opste11er het met die toesoraak 
as voorsitter van die Korps opgetree. 
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2.1.3.3. Die materialistiese lewensbeskouing en die 

verstandelik begaafde leerling van die v~al

driehoek 

ALGEMEEN 

Van Wyk beweer dat een van die grootste ekonomiese 

vraagstukke van die Afrikaner kapitaalvorming is. 

Die Afrikaner trag om met alle moontlike we~ tot 

sy beskikking homself in die stedelik-industriele 

ontwikkeling in te skakel. Deur middel van hierdie 

strewe word materi~le voordeel as hoogste norm be

skou. Kinders, afgesier. van hul verstandelike 

begaafdhede, moet so gou as moontlik soveel geld as 

moontlik verdien. 19 ) 

Uit voorgaande wil dit voorkom asof die gees van 

materialisme wat hom van baie lede van die gemeen-· 

skap in die vaaldriehoek meester gemaak bet, 

negatiewe invloede op die jeug uitoefen. Talle 

verstandelik begaafde leerlinge wil so gou as 

moontlik 'n verdienste he en omdat die skool geen 

werklike uitdaging aan sy vermo~ns bied nie, verlaat 

hy die skool op 'n onryp en te vroe~ stadium. 

Die voorgaande drie beskouinge is veral kenmerkend van die 

vaaldriehoek. Die gebied word gedurende die jongste tyd al 

meer en meer gekenmerk deur die opkoms van pragmatisties

materialistiese lewens- en wereldbeskouing. 

Hierdie beskouing bet ook sy invloed op die opvoeding en 

onderwys en dit is in baie gevalle die verstandelik begaafde 

leerling wat nadelig getref word. we~ sal dus gevind moet · 

word om die verstandelik begaafde kind van onderwys te 

voorsien ooreenkomstig sy vermo~ns, begaa£dhede en belang

stelling. 

19) VanWyk, op. cit., p.236. 



2.2. Verwaarlosing van die verstandelik begaa£de kind 

2.2.1. Die OUerhuis 

Die ouerhuis is die plek waar die kind sy 

eerste opvoeding en onderwys ontvang. Die ouer

huis bly dan ook in 'n ho~ mate die bepalende 

£aktor in die lewe van e'lke mens. So belangrik 

is hierdie invloed dat dit die kind met gemiddel

de vermo~ns buitengewoon ho~ prestasies kan laat 

behaal, o£ omgekeerd, die begaa£de leerling tot 

'n baie gemiddelde presteerder kan reduseer. 

Een van die belangrikste invloede op die gesins

lewe is die werksomstandighede waaronder die 

breadwinner verkeer. Hierdie werksomstandighede 

bepaal in 'n baie ho~ mate die kulturele bc

drywighede, tocsig oor kinders en huishouding, 

leer- en opvoedings£asiliteite tuis, asook die 

ontspanning en vryetydsbesteding van die gesin. 

2.2.1.1. werksomstandighede 

Werksomstandighede v~n die ouerpaar, in

dien albei tot die arbeidsmark toetree, 

dien as een van die £aktore wa t 1 n bes:on

der belangrike invloed op die opvoeding 

en onderwys van die kind uitoe£en. 

Die Meeder 

Een van die groot nywerhede van die 

Vaaldriehoek neem tans dames in diens as 

sko£werksters. In elk van die skole waar 
1 n opname in verband met ouerberoepe ge

doen is, het gevalle voorgekom van 

moeders wat een o£ ander vorm van sko£

werk doen. Hiercl:ie toedrag van sake 

bring mee dat die kind vir 'n tyd of tye 

in die hande gelaat word van mense wat 

nie sy ouers is nie en wat nie in be

sender vir sy opvoeding en onderwys 

verantwoordelik is nie. wanneer hierdie 

moeder na werk tuis kom, wag daar in baie 
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gevalle nog noodsaaklike buislike pligte 

wat baar verplig om die kind o£ kinders 

opsy te stoot en eers bierdie p1igte na te 

kom. Verder moet ontbou word dat die 

moeder na 'n sko£ van agt ure 1iggaamlik 

sowe1 as geeste1ik vermoeid is. Sy is dan 

ook prikke1baar en het geen geduld meer om 

die £ynere vorme van opvoeding en onderwys 

by die kind tuis te bring nie. Baie moeders 

verstaan ook onder opvoeding en onderwys 

die vcrska££ing van goeie etes en 'n warm 

s1aapp1ek. Die kind uit bierdie buis is 

normaa1weg ge£rustreerd, ste1 min be1ang 

in die dae1ikse roetine en a11ermins in 

aange1eentbede soos skoo1werk wat inspanning 

van sy kant vereis. Die volg0nde voorbee1d 

spre(.:k duide1ik. 

A is 'n seun (in die skoo1 waar die opste1-

1er tans boo£ is. Ed.Lab I-vers1agkaart 

a lbier ter insae) in st. I I (In tell igensie

kwosi~nt 116) Beide ouers werk by 'n £abriek. 

Sommige weke wanneer die moeder middagsko£ 

werk, sien sy die kinders vir die betrokke 

week nie. Die leerling is reeds gerappor

teer vir stokkiesdraai. Hy is tuis gevind 

en verp1ig om skool toe te kom. By geleent

beid bet een van die ander kinders uit die 

betrokke gesin 'n oordosis slaappi1le ge

drink en vir meer as 'n week op die gevaar-

1ys in die hospitaal verkeer. 

Hierdie 1eer1inge besit die verstandelike 

begaa£dheid, dog lewer weens huislike ver

waarlosing uiters swak werk en presteer ver 

onder die gemiddelde. 
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Die Vader 

Sko£werker 

Uit navral0 ) blyk dit dat 'n groot hoeveel

heid vaders in die Vaaldriehoek sko£te werk. 

In hierdie gevalle word die onderwys en op

voeding van die kind hoo£saaklik in die 

hande van die moeder gelaat. Die gesin ver

keer verder in die onbenydenswaardige posisie 

dat die vader gedurende die dag moet slaap 

wanneer hy nagsko£ werk. Die huis word dan 

'n onnatuurlike instelling waar geen kind 

hom kan uitlee£ nie. Omdat die vader slegs 

met tussenposes die kinders sien, wil hy in 

die meeste gevalle baie min met die onderwys 

en opvoeding van die kind te doen h~. Die 

moeder alleen bly dan die opvoeder en rigting· 

gee£ster van die kind. Hierdie toestand tre£ 

veral die seuns, wat die dissipline maar ook 

die kameraadskap van 'n vader moet ontbeer, 

baie nadelig. 

Konstruksiewerker 

In sommige gevalle waar die vader 'n kon

struksiewerker is, sien hy sy gesin net 

gedurende naweke. Dit is 'n onnatuurlike 

gesinsamestelling en die vader wil nie vir 

die tydjie wat hy tuis is, deur aangeleent

hede soos die opvoeding en onderwys van sy 

kinders gehinder word nie, allermins deur 

bulle skoolwerk. Hy is ook in die meeste 

gevalle nie bereid om op te tree en sy vader

like gesag teenoor die kinders te laat geld 

nie; hy sien bulle dan~ tog so min. 

20) Vergelyk Tabel XXXIII, p.98. 
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Onderstaande geval dien as voorbeeld. 

B is 'n seun uit die ondersoekgebied van hierdie studi~, 

in st.v (intelligensiekwosi~nt 115). Die vader is •n 

konstruksiewerker en sien sy gesin slegs gedurende 

naweke. B presteer op die oog a£ goed. Hy is egter 

baie senuagtig en ly aan 'n gebrek aan sel£vertroue. 

Gedurende eksamentye is hy geneig tot maagaandoeninge. 

Op die oog a£ lyk sy prestasie goed en niemand het 

nog ooit oor hom hoe£ te kla nie. Die volgende verslag

kaartgegewens bestaan vir hom. 

A£rikaans 

Engels 

Rekene 

TABEL V 

VERSLAGKAART GEVAL B. 21 ) 
' I 1968 I 1969 1970 

I 87 I 78 77 ' 

I 
92 I 82 ' 77 

100 ! 86 34 

1971 

77 

I 76 

80 ! I 

Beskou ons hierdie gegewens egter noukeurig en vergelyk 

ons dit met sy verstandel~e vermo~ kom ons tot die 

slotsom dat hy nie volgens vermo~ presteer nie. Die 

moeder versorg die kinders goed; £inansie~l is die 

gesin welversorg en staan sosiaal hoog aangeskrewe. 

Gedurende 1972 het hierdie seun se werk geweldig 

verswak en hy het hom begin leen tot die£stal en lcuens. 

Na sielkundige hulp ingeroep is, is hierdie leerling 

uit die ouerhuis verwyder. Hy bet aan opsteller gese: 

"Meneer ek steel en lieg sodat my Pa my moet raaksien. 

Ek doen nie huiswerk nie dat meneer my kan slaan. Dan 

kan ek miskien blou hale vir my Pa wys." 

Hierdie seun bet erken dat hy eensaam is en dat sy 

vader slegs 1 n kuiergas by die huis is. 

In Tabel V vir die jarc 1970 en 1971 gaan dit om ·n B

prestasie in albei die Lu1.dstale terwyl diG seun in 

werklikhe id verstcmd elik hegaafd is. 

21) Verslagkaart tar insae by skoal waar opsteller 
werksaam is. 
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Die verstandelik begaa£de en goedontwikkelde ouer 

verwag .soms soveel van sy kind dat hy die prestasie 

van sy kind, sel£s al is dit buitengewoon hoog, nog 

as normaal beskou. 

"This is however not true o£ the parents o£ gifted 

children. It has been shown repeatedly that very 

gi£ted children are usually underestimated by their 

parents. The more gi£ted the child, the greater the 

degree o£ underestimation.. This constant error on 

the part o£ these parents is due to in£luences well 

known to the psychological laboratory. They mistake 

their own standerd o£ conduct £or 'average' and 

judge their children on that basis." 22 ) 

Uit 'n opname wat gedurende 1972 in verband met die . 

verstandelike vermo~ns van hul kinders gemaak is, 

is die volgende gevind in verband met die beskouing 

van die ouer: 

TABEL VI 

VERSTANDSVERSPREIDING VOLGEl'JS OUERS 23 ) 

dom ander ran tal ~:"in~e [illim 
5~ 102 3 23 

j gemj.ddeld 

372 

I 20,4% 74,4% o,6% 4,6% 
.~---------------~--------------------~----------~~--------~~ 
Volgens Hollingworth 24 ) blyk dit dat ouers hoofsaaklik 

in twee grcot kategorie~ geklassi£ise€r kan word. 

(i) Verstandelik begaa£de ouer 

Vir die verstandelik begaarde ouer bly die reaksies 

en vermo~ns van sy kinders onder die meeste om

standighede normaal. Die intelligente ouerpaar 

dink nie dat dit buitengewoon is wanneer die kind 

op 'n vroe~ ouderdom begin praat of loop nie. Hulle 

verwag buitendien dat die kind dit op daardie leef

tyd moet bereik. 

Vir hierdie ouers is daar dus geen besondere rede 

om buitengewone aandag aan die kind te bestee nie. 

22) Hollingworth, op. cit., p.125 
23) Hoe opname gemaak is. Sien bylaag (Jj, p.l54 .. 

24) Hollingworth} op. cito, p.J.26,. 
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verstande1ik agter1ike ouer 

Se1zs baie verstande1ik norma1e asook verstande1ik 

vertraagde ouers besit nie die onderskeidingsvermoU 

om te onderskei tussen verstande1ik begaaz, nor

maa1 oz dom-normaa1 nie. Baie v~n hierdie ouers, 

in weerwi1 van 1eiding en in1igting aangaande hu1 

kind, ste1 onregverdige ho~ eise ten opsigte van 

sko1astiese prestasie aan hu1 kinders. 

2.2.1.2. Gebrek aan be1angste11ing by ouers 

Baie verstande1ik begaazde 1eer1inge word gekortwiek 

in hu11e ontwikke1ing weens die gebrek aan be1angste1-

1ing by ouers in die opvoeding en onderwys van hu1 

kinders. 'n Verdere vermoede ter stawing van onder

wysverwaar1osing word weerspie~1 in die skoo1bywoning

syzer van die verski11ende sko1e soos in onderstaande 

tabe1. 25 ) 

TABEL VII 

PERSENTASIE SKOOLBYWONING: VAALDRIEHOEK 

Prov1nsia1e Privaat 
sko1e sko1e 

1971 

Derde kwartaa1 95.9 96.6 
Vierde kwartaa1 97.0 97.2 

1972 

Eerste kwartaa1 96.9 97.6 
Tweede kwarta;a.1 96.2 97.6 
Derde kwartaa1 95.2 96.5 
Vierde kwartaa1 96.9 97.3 

1973 

Eerste kwarta~1 97.2 97.6 
Tweede kwartaa1 96.2 97.1 

Indien die huidige inskrywing op 27,000 1eer1inge geneem 

word en 3,25% is dae1iks a:fwesig, beteken dit dat in die 

vaa1driehoek daar gedurende 1972 dae1iks 877 1eer1inge a£

wesig was. Dit beteken dat een groot skoo1 dwarsdeur die 

jaarni~ fungeer het nie. 

25) Skoo1raadsomsendbrief Nr.5/.B/2 van 

6.10. 72:. 

I 
I 

I 
j 
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Gesien in die 1ig van fisiese geriewe wat daar vir 

1eer1inge geskep word asook vervoer- en verb1yf

geriewe, kom dit voor asof be1angste11ing by beide 

ouer en kind baie te wense oor1a at in verband met 

skoolbywoning. 

Verder is baie ouers nie bewus daarvan dat hul kinders 

onderpresteerders is nie. Die onderstaande geva1 dien 

as voorbeeld van talle soortge1yke ouers. 

C 26 ) is 'n seun met 'n tweekeer getoetste intelligensie

kwosi~nt v~n 120. Die volgende resultate staan op 

sy verslagkaartt 

!Afrikaans 

Engels 

.Reken:z 

Vormende 

1% 

TABEL VIII 

VERSLAGKAARTGEGEWENS - GEVAL C 27 ) 

1966 1967 1968 1969 

80 78 75 76 

c c 69 68 

90 90 90 84 

vakke 91 88 

, s5 84 81 79 

1970 1971 

77 75 

71 71 
76 64 

B.? 80 

79 78 

Bogenoemde ouer het geen bese.f van die verstandelike 

1972 

74 

70 
80 

6f1. 
77 

vermo~ van sy kind nie en is tevrede met heel middelmatige 

vordering van sy kind. Die ouer is onder die omstandig

hede ook nie bereid om die leerling verder tot ho~r 

belangstelling te inspireer nie. Die ouer beweer dat hy 

goed genoeg vorder. 

Die gebrek aan belangstelling aan die kant van die ouer 

is een van die faktore wat die kind weerhou van ont

wikkeling ooreenkomstig sy verstandelike aanleg en 

talente. Hierdie gebrek aan belangstelling is in baie 

gevalle verantwoordelik vir die vorming van mense wat 

baie gemiddeld in hul prestasies is, terwyl bulle die ver

standelike vermo~ns tot besonder ho~ prestasie besit. 

26) Verslagkaart ter insae by skoal waar opsteller werk
saam is. 

27) Vers1agkaart ter insae by skoal waar opste1ler 
werksaam is. 
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~.1.1.3. Beweeglikheid van ouers 

Een van die sorgwekkende verskynsels van die vaal

driehoek is die mobiliteit van sy blanke inwoners. 

Daar is 'n gedurige bewegende stroom mense wat van 

die een fabriek na die ander of van die een huis na 

die ander trek. 

Die state van een vervoerkontrakteur toon die volgen

de aantal verhuisings binne die munisipale gebied 

van Vanderbijlpark en Vereeniging vir die eerste 

nege maande van 1972. 28 ) 

1972 

Januarie 

Februarie 

Maart 

April 

Mei 

Junie 

Julie 

Augustus 

September 

TABEL IX 

GESINSVERHUISING Aantal trekke vervoer 

56 

79 

86 

88 

81 

98 

72 

84 

74 

Die invloed van gedurige verhuising van een dorp na die 

ander het 'n besonder nadelinge uitwerking op die vordering 

van die kind op skool, soos dit uit die volgende geval 

blyk. 

D is 'n seun van 13 jaar. Hy is tans in st.iv (intelli

gensiekwosi~nt 114). Weens skolastiese agterlikheid moes 

daar gedurende die derde kwartaal ernstige aandag in reme

di~rende onderwys aan sy werk gegee word. Die inskrywing 

op sy verslagkaartsien soos volg daar uit: 

28) Persoonlik by 'n vervoerkontrakteur in Vanderbijlpark 
navr~ag gedoen op 18.9.72. 
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TABEL X 

VERSLAGKAARTGEGEWENS - GEVAL D 29 ) 

SKOOL INGESKRYF STANDERD DATIJM VAN VERLATING 

A. 19.1.65 Gr.i 29.1.66 

B 2.2.66 Gr.ii 17ol.67 

c 31.1.67 st.i 31.7.67 

D 31.7.67 st.i 16.10.67 

E 19.10.67 st.i 8.12.67 

F 16.1.68 st.ii 6. 2.68 

G 6.2.68 st.ii 29. 3.68 

H 17.4.68 st.ii 28.6. 68 

I 23.7.68 st.ii 22.5.68 

J 23.5.69 st.ii 5.12.69 

K 14.1.70 st.iii 28.4.70 

L 28.4.70 st.iii 15.5.70 

M 21.5.70 st.iii 24.7.70 

N 24.7.70 st.iii 26.10.70 

0 26.10.70 st.iii 20.7.71 
p 20'. 7. 71 st.iii 

Die vordering van genoemde leerling sien soos vclg 

daaruit : 

TABEL XI 

VORDERINGSVERSLAG GEVAL-D 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Gr.i Gr.ii st.i st.ii st. ii. st .ii.i st .iii 

A:frikaans 57 55 52 46 so 40 61 

Engels D D 53 44 45 40 47 

Rekene 61 55 54 40 54 35 78 

Vormende E 53 41 51 30 41 
vakke 59 56 53 43 so 35 57 

% 

1972 
st.i~ 

29) Verslagkaart beskikbaar by skool waar opsteller hoo£ is. 
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Uit onderstaande blyk dit dat die vaaldriehoek 

'n ho~ verskuiwing van leerlinge het. 30) 

TABEL XII 

VERSKUIWING VAN LEERLINGE 1968/72 

j Skool~ Verla- Toela- · Verla- Toela- Verla- Toela- Verla- Toela 

! ting ting ting ting ting ting ting ting 

lA 
fB 
!c 
lo 
E 

F 

G 

H 

I 

J 

1968/1969 1969/1970 1970 1971 1971/1972 
I i 

237 281 193 256 343 355 264 i 

177 541 423 317 572 477 121 

209 235 93 221 84 191 73 

224 271 299 248 174 266 178 

173 248 218 260 255 274 280 

369 379 375 410 348 407 382 

135 245 130 255 250 2lt.l: 249 

128 114 102 100 99 120 lOS 

49 102 I 169 226 163 201 82 

342 456 I 561 446 361 362 345 
; t 

In die lig van bogenoemde kan ons nie anders nie as 

om tot die slotsom te kom dat die mobiliteit van die 

ouergemeenskap 'n groot persentasie leerlinge van 

die vaaldriehoek nadelig tref. 

284 

326 

194 

264 

281 

405 

241 

118 

119 

367 

Hierdie gedurige stroom van beweging bring verder mee 

dat die kind sy selfvertroue verloor, want oral waar 

hy kom, beweeg hy op vreemde terreine, hy bo·u geen 

hegte vriendskapsverhoudinge en kan nooit •n gebon

denheid vir 'n geliefde "Heimat" ontwikkel nie. 

Hierdie nadelige uitwerking openbaar sy invloed op 

alle leerlinge, die normale sowel as die verstandelik 

begaafde. "These pupils more than all others need 
a stimulating environment." 31 ) 

30}Gegewens uit 10 skole soos per T.O.D.l64 1968/1969 tot 
1971/1972. 

3l)Osburn, W.J. & Rohan, B.J. Enriching the curriculum 
for gifted children, p.so. 

43 .. 

I 
I 
I 
' l 
I 
l 
I 
I 

I 
j 

l 
j 
1 
! 



Ouers van verstandelik begaafde kinders wat gedurig 

van een gebied na 'n ander verhuis wil dikwels weet 

in welke mate hulle hul kinders opvoedkundig moet 

stimuleer en hoe agterstallige werk ingehacl kan 

word. Hier pas die antwoord van dr. Fine die beste, 

naamlik "Don't deny your child the mental nourish

ment he needs. But don't commit the greater sin -

don't forcefeed your child. Don't pressure him to 

digest too much, too soon, too continually. The result 
32) can be shattering unhappiness for all of you." 

In tabcl.X word voorbeelde gegee van leerlinge wie 

se skolastiese prestasie nie ooreenstem met hulle 

verstandelike vermo~ns nie en wat dikwels van skool 

verwissel het. In die meeste gevalle stel die ouers 

weinig belang in die invloed wat verskuiwing op die 

skoolprestasie van die kind het. Alhoewel dit skyn 

asof die ouers self heel intelligent is, het nie een 

van hulle verder as st.viii op skool gevorder nie. 

Hierdie ouers kan nie die vermo~ns van hulle kinders 

na waarde skat of waardeer nie en laat daarom gedurige 

skoolverskuiwing toe. 

"The factors which lead parents astray in judging 

their children's intelligence are, according to 

Carroll, bias, inaccurate observation and failure 

to keep in mind the total child population. The 

last factor may work in either direction. Some 

parents of gifted children do not recognize the 

superior ability of their children because they 

have no standards with which to compare their 

behavior." 33) 

2.2.2. Omgewing 

{i) Oorvloedige werksgeleenthede 

In die vaaldriehoek waar werksgeleenthede volop 

is, gebeur dit dat groot getalle leerlinge die 

skool verlaat voordat hulle st.x bereik het ten 

einde so vroeg moontlik te verdien • 

. 32) Fine, B. Stretching their minds, p.217. 

33) Witty, P. The gifted child, p.ls. 
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(ii) Skoo1ver1ating 

Dit is die taak van die skoo1 om te sorg da.t 

1eer1inge die hoogsmoont1ike sko1astiese prestasie 

bereik voordat die skoo1 ver1aat word. Werks

ge1eenthede in die onmidde11ike omgewing spee1 

in baie geva11e van skoo1ver1ating 'n be1angrike 

ro1. 

Die vo1gende tabe1 gee die skoo1ver1ating van een 

sekondere skoo1 in die vaa1driehoek weer: 

TABEL XIII 

TOTALE SKOOLVERLATING VAN 'N HO~RSKOOL 34 ) 

ST VI ST X Persentasie 

Jaa.r Aanta1 Jaar Aanta1 Ver1ating st.vi in 
st.x 

1965 284 1969 75 209 26.4% 

1966 298 1970 89 209 29.8% 

1967 323 1971 80 243 24.7% 

1968 336 1972 97 239 28 .• 8% 

!I_otaa1 1241 341 l 900 27.47% 

Uit bostaande tabe1 b1yk .dit dat die meerderheid 

1eer1inge die skoo1 ver1aat het tussen st.vi en st.x. 

Hierdie 1eer1inge is ongeskoo1d, het onvo1doende 

onderwys ontvang en is in die meeste geva11e s1egs 

geskik vir operateurswerk. In die 1ig van die 

oorname van sekere gedee1tes van operateurswerk 

deur die Bantoe beteken dit dat baie van hierdie 1eer-

1inge op ongeskoo1de v1ak b1y steek en in baie 

geva11e steeds op tyde1ike basis operateurswerk 

b1y doen. 

34) Gegewens verkry uit T.O.D. 164 van 'n ho~rskoo1 
in Vanderbij1park. 
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(iii) Die nywerhede 

Die tekort aan blanke ambagslui is een van die 

grootste probleme waarmee nywerhcidsontwikkcling 

in die Vaaldriehoek te kampe bet. Dit is bekend 

dat cen nywerheid in die Vaaldriehoek op 2 Oktober 

19701 250 dames in diens gehad het wat skorte gewerk 

bet. Hierdic dames doen hoorsaaklik operateurs

werk omd<lt daar nie voldoende blanke manlike werkers 

is om in die behoerte te voorsien nie. Gevolglik 

trek die nywerhede jong manne so spoedig moontlik 

m€:t aa.nloklike salarisse. 

Die skolastiese vereistes vir operateurswerk is 

nie baie hoog nie. Gevolglik weet die sekond8re

skoolleerling dat hy sonder veel inspanning ver

seker is van 'n redelike inkomste indien hy 

operateur gaan word,en daarom is dit dat selrs 

verstandelik begaarde leerlinge nie op skool 

presteer nie, want hul kan met die allerminste 

moeite 'n lewensbestaan as operateur maak. 

(iv) Salaris 

Wat salarisskale betrer, word opgemerk dat salarisse 

vir jong manne geweldig hoog is. Dit is daarom 

dat so baie leerlinge die skoal reeds vroeg verlaat 

ten einde te gaan werk en geld te verdien. Volgens 

die verskillende koerantadvertensies is werk tans 

volop in die Vaaldriehoek. In baie gevalle word 

werknemers sonder 1 n vasgestelde skaal aangestel. 

Hierdie toestand is sprekend van advertensies soos 

in Bylaag 9. 

In eersgenoemde is daar wel 'n minimum kwalirikasie, 

Standerd 8,gestel terwyl in geval Nr.II daar geen 

skolastiese vereiste gestel word nie. 

Dit is dus duidelik dat die baie werksgeleenthede 

in 1 n mate stremmend moet inwerk op die belang

stelling van die kind in sy skoolwerk. Vroe~ skool

verlat~ng, selrs deur verstandelik begaa£de leer

linge, kom baie meer voor as wat algemeen bese£ word. 
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2.2.3. Die skool 
Een van die aktuele probleme van die huidige skool is 

die probleem van vroe~ ontdekking van die verstandelik 

begaafde kind. 

"Skool en onderwys, hoe ons ookal voorgee om ingelig 

en modern te wees, is nog steeds ingestel op die gees 

van gister, vir die behoeftes van gister, volgens 

metodes van gister." 35 ) 

In nie een van die onderhawige skole is daar enige 

buitengewone aandag aan begaafde leerlinge gegee nie 

behalwe verdeling inbomogene groepe, volgens navrae 

by die skoolhoofde van die verskillende skole. 36 ) 

2. 2. 3.1. Gebrekkige evaluering en ontdekking va.n die 

verstandelik begaafde leerling 

Een van die bel&ngrikste vraagstukke waarmee 

die onderwyser te kampe het, is die evaluering 

van leerlinge. Meting en klassifikasie 

van kinders hang ten nouste saam met die hele 

opvoedingsproses. Ten einde die kind te ken 

en te verstaan is dit nodig dat die leerling 

gereeld ook op informele wyse met die onder

wyser in aanraking kom. Indien die onderwyser 

nie genoegsame kennis van die kind het nie, 

bemoeilik dit sy evaluering. 

"Teachers often fail in picking out girted 

children because they are inclined to evaluate 

a child in terms of his school achievement; 

few gifted children are as educationally 

advanced as their ability warrants." 37 ) 

Die ondersoeker het gevind dat onderwysers in 

die Vaaldriehoek in baie gevalle skepties 

staan teenoor spesiale onderWYs vir verstande

lik begaafde leerlinge. Dit strook met die 

35) Schutte, B.C. OnderWYs van die kind in die 
w~reld van vandag, (In 'n Volk besin oor sy opvoeding 
en onderWYs. p.l66) 

36) Persoonlike navrae by verskillende skole. 

37) Witty, op. cit., p.l6. 
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bevinding van Cutts in Amerika wat beweer 

dat spesiule onderwys vir verst~ndelik be

gaafdes selfs veroordeel word. "••• some 

teachers and administrators think it undemo

cratic to give bright pupils special attention 

and still more undemocratic to segregate them 

in special classes." 38 ) 

2.2.3.2 Ouers en skoal 

Baie ouers het, soos in bylaag 4 aangetoon, 

geringe begrip van hul kinders se verstandelike 

vermo~ns. Daarom is ouers in baie gevalle 

hoogs tcvrede indien 1 n verstandelik begaafde 

kind slegs middelmatig presteer. So lank hy 

net sy les ken. 

"It has been urged that there need be no 

special provision for the able, as they can 

take care of themselves under any circumstan

ces ~nd may be trusted to find their own way 

through the world." 39 ) 

2.2.3.3 Gemeenskap en skoal 

In die verlede het die gemeenskap baie selde 

aandag aan die verstandelik begaafde kind ge

skenk en baie verstandelik begaafde leerlinge 

word nooit ontdek nie. Hulle werk word met 

die minstz inspanning gedoen terwyl daar in 

werklikheid geen rede vir optrede teen bulle 

is nic. Op die wyse word 'n ho~ verstandelike 

potensiaal in baie gevalle ondergeploeg en kom 

nooit tot volle wasdom nie. 

38) Cutts, Norma E. & Mosely, Nicholas. Teaching the 
bright and gifted, p.l8. 

39) Hollingworth, ~p cit •. , p.296. 
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2.2.4. Frustrasie van die verstandelik begaa£de 

leerling deur onderwys en onderwysorganisasie 

Die verstandelik begaafde leerling snap verskillende 

a£delings van die taak wat van hom verwag word1 baie 

gou en maak dit dan £link en vinnig sy eie. Hy ver

staan met ander woorde baie gou. Na een verduideliking 

begryp hy byvoorbeeld di~ optelling van getalle met 

die oordrag van tiene en ene. Hierdie werkstuk word 

egter nog talle kere herhaal en in st.l kan dit ge

beur dat daar vir etlike weke by die betrokke a£deling 

van die werk stilgestaan word. Vir die verstandelik 

begaafde leerling wat alreeds met die eerste ver

duideliking in verband met die samestelling en ont

leding van getalle die hele aangeleentheid in verband 

met plaaswaardes gesnap h~t, bly daar geen prikkel 

tot belangstelling meer oor nie. 

2.2.4.1. Herhaling 

Gedurende elke les en gedurende elke kwartaal 

word 'n groot persentasie lestyd aan herhaling 

bestee. Vir die verstandelik begaafde leer

ling wa.t die beginsels r.eeds bemeester het 

en wn.t die gegewens kan implementeer, beteken 

dit 'n vermorsing van tyd; meer nog, dit 

is juis 'n faktor wat hom belangstelling laat 

verloor omdat dit vir hom geen nuwe uitdaging 

d:::.arstel nie. 

2.2.4.2. Onderwyser 

(i) Optrede 

"The education of gifted children requires 

gifted teachers who have the ability to 

recogniz0 giftedness, to create an atmos

phere and environment favourable to its 

development, to provide conditions that 

give it a chance to emerge and blossom."40) 

Die houding van die onderwyser teenoor 

die verstandelik begaafde kind is deur

slaggewend in sy verdere ontplooiing en 

40) Witty, op. cit., p.ll3. 



verstandelike ontwikkeling. Indien die 

onderwyser hom negatie£ benader met betrek

king tot sy buitengewone verstandelike 

vermo~1 kan so 1 n leerling se belangstelling 

totaal geknou word. Ons is almal bewus 

van die leerling wat gretig is om vrae in 

die klas te beantwoord en wat, indien die 

onderwyser nie in hom belangstel nie, 

teruggetrokke r~ak en eindelik van die ant• 

woordtoneel "verdwyn 11 • 

(ii) Nasienwerk 

Leerlinge stel slegs belang in die skri£te

like werk waarin daa.r geed presteer is. In

dien 'n geskrewe stuk van route wemel en 

daar 'n swak prestaoiu· behaal is, is die 

leerling geneig om maar gou om te blaai en 

hy is geensins geneig om in sy route belang 

te stel nie. Indien die werkstuk op 'n on

oordeeikundige wyse met rooi-ink ontsier 

word en greet onooglike korreksiemerke aan

gebring is, kom dit neer op 'n besliste 

vernedering van die kind - hy is altyd be

vrees sy maats sien dit en hy sal dit baie 

selde uit eie beweging nan sy ouers toon. 

(iii) Beuselagtige tydsbesteding 

Die verstandelik begaa£de leerling is 

gewoonlik cie 1eerling wat daartoe in staat 

is om 'n gegewe werkstuk in die minimum tyd 

te voltoci. In baie gevalle word hierdie 

voortre£like eienskap nie deur die onder

wyser beser nie en word hierdie leerling 

verder besig gehou met beuselagtighede 

soos potlode skerpmaak, plante natgooi of 

onnodige takies binne die klaskamer solank 

daar op die res van die leerlinge gewag 

word. Vir die verstandelik begaa£de wat 
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juis die vermo~ van goeie verstand besit en 

daarmee wi1 "werk", kom dit neer op die onproduk

tiewe gebruik van sy moont1ikhede. Hier kom hy 

dan weer te staan voor die gebrek aan uitdaging. 

(iv) Groepgebondenheid en die onderwyser 

Om nasienwerk te vergemak1ik en om een onderwyser 

'n grater groep 1eer1inge te laat h~nteer, is die 

onderwys in ve1e geva11e groepgebonde. Dit kom 

neer op ge1yktydige en eenvormige werk afgesien 

van individue1e verski11e. Geen voorsiening word 

dan byvoorbee1d gemaak vir die sewejarige wie se 

sko1astiese ryping reeds op 9 jaar 11 maande 

sta.c.\n nie. Die werktempo behoort deur die midde1-

groep bepaa1 te word en nie deur die swakste groep 

soos so dikwe1s in die praktyk gebeur nie. Gesien 

dat daar verstande1ike vermo~nsverski11e in sekere 

geva11e voorkom, is di t ondenkba ar d;-~t hierdie 

1eer1inge in diese1fde groepe moet saamwerk. 

Onderstaond£ tabe1 gee die drie hoogste en die 

drie 1aagste inte11igensiekwosi~nte met hu11e 

sko1astiese prestasies daarnaas uit 'n k1as van 

31 1eer1inge in die vaa1driehoek, weer. 41 ) 

TABEL XIV 

Hoo::;'STE EN LAAGSTE INGELLIGENSIEKI",\OSIENI'
VERSPREIDING IN DIESELFDE KLAS. 

SEUNS MEISIES 
Inte11igensie- % Inte11igensie- % 
kwosH~nt. kwosH~nt 

118 79 130 88 

118 87 86 56 

93 I 48 82 51 

Hierdie 1eerlinge was in dieselfde k1as saamgegroepeer. 

Uit bostaande tabel blyk dit dat •n leer1ing met 'n 

intelligensiekwosi~nt van 82 met 'n klasmaat met 'n 

intelligensiekwosi~nt van 130 moet meeding. 

41) Die opste1ler het genoemde informasie by een van die 
skole in Vanderbijlpark verkry. 
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Skoal 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

(v) Personeelvoorsiening as beperkende faktor 

1. Kwantitatief 

In die meeste skole by hierdie studie be

trokke blyk dit dat ± 30 leerlinge per 

onderwy~2enheid die mees algemene indeling 

in die juniora.£deling van die laerskool 

isa Onderstaande tabel gee die indeling 

van graad-i-klasse in ses skole weer. 

TJ.BEL XV 

AANTAL GRAAD-I-LEERLINGE PER KLI'...S 

Getal klasse Leerlinge per klas 

4 27 27 26 24 

4 27 27 25 23 

4 31 ~~ _., _. ...... ,..., 
34 ..:t.J 

•J 30 31 31 

:1 22 ') r, 
"-.::; 29 

2 26 26 

+ Uit bostaande blyk dit dat 'n groep - 28 

leerlinge bevat, w~aronder verstandelik 

minder2begaafdes voorkom. Onderwysers het 

uit die aard van die klassamestelling slegs 

'n paar minute per les om aan individuele 

leerlinge te bestee. Hierdie toestand laat 

die verstandelik begaafde leerling aan 

homself oor want die onderwyser kan onmoont

lik genoegsame individuele aandag aan hier·

die leerlinge skenk.. Uit die menslikheids·

oogmerk help hy waar die nood die hoogste 

is, naamlik die swakker leerling. Die 

verstandelik begaafde moet dan sy eie 

weg vind. 
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2. Kwa1itatie£ 
. . 1 k . da . 42 ) D1t 1s a gemene enn1s t d1e T.O.D. 

tans tien onderwysers in ortopedagogiek 

op1ei ten eind8 te voorsien in 'n verdere 

behoefte in verband met sie1kundige dienste. 

Op1eidD1g met die oog op spesia1e onderwys 

vir verstande1ik gestremde 1eer1iqge is 

ook a1gemeen bekand. 

Osburn & Rohan g1o dat die vertraagde nie 

verwJ.ar1oos en die begt:.c..f'de nie vervee1 

moet word nie. 

In die vaa1driehoek ken tot dusver nog baie 

min -~:.andag aan verstande1ike begaaf'des met 

1eer~rob1cme gegee word. 

(vi) Hu1pverl.ening 

In al. die onderhawige skol.e is remediGrende 

onderwys gedoen met die oos op hul.pver1ening 

aan swakker l.eer1inge.43 bp navrae b1yk dit 

d~t daar geen geval. te~gekom is waar buitenge

wone hu1p aan een van die verstandel.ik begaa~e 

1eer1inge verl.een is nie. Aan die verstande-

1ik swakker 1eerl.inge is egter baie tyd bestee 

en vee1vu1dige voorbee1de van hulpverl.ening 

is in die skol.e onder bespreking gevind. 

By1ae Nr. 5 gee die tyd en nandag aan een van 

genoemde l.eerl.inge weer. Die tctal.e tyd wat 

aan hierdie l.eerl.ing in remedi~rende onderwys 

bestee is, be1oop 3 uur 20 minute in Rekene 

a11eenl.ik. Uit navrae wat by betrokke sko1e 

gedoen is en uit bogenoemde geval. bl.yk dit 

d~t die skool. weinig of' s1egs in enkel.e ge

iso1eerde geval.l.e wel. aandag a.:m die begaaf'de 

kind bestee. Die verstandel.ik begaaf'de kind 

gaan soms dwarsdeur die 1aerskool. sender dat 

hy ooit onder die aandag gekom het. Sy werk 

is steeds van so 'n geha1te dat hy a11e 

betrokkenes by sy onderwys en opvoeding ge

redel.ik tevrede stel.. Ou~rs beweer telkens 

42) T.O.D, Qm§endbrie£ 12/1970. 
43) Gegewens verkry uit 1972 jaarvers1ae 

van skoo1hoof'de in die Vaal.driehoek. 
53. 



dat hul kinders bet.er kan presteer, maar 

eintlik is niemand bekommerd oor die kind op 

wie se rapport 'n gemiddelde persentasie van 

79% verskyn nie - hy is ook geensins self 

bekommerd nie. Alle betrokkenes, naamlik ouers 

hoof en klasonderwyser was blykbaar tevrede met 

onderstaande rapport 

Afr ik::1ans Hoer 

Engels L3er 

78% Rekenkunde 

78% Vormende v~kke 

Gemiddelde % van leerling 79% 

80% 

82% 

Ondersoek ons bogenoem~e geval egter noukeurig 

dan vind ons die volgende 

118 

95 

Intelligensiekwosient 

Persentielrang 

Ouderdom 

Vordering Afrikaans Lees 

13jr 4mnd 

B 
B 
B 

Praat 
Voordrag 
Skriftelik 

Engels 

Rekene 

Lees 
Praat 
Voordrag 
Skr iftelik 

Hoof 
Skriftelik 

B 

B 
B 
B 
B 

A 
A 

Volgens bostaande ontleding het die betrokke 

leerling individuele aandag dringend nodig ten 

einde te herstel en te ontplooi. Hierdie bevinding 

is hoofsaaklik gebaseer op die B-prestasie in sy 

twGe amptelike tale. 

2.2.4.3. Die leergang 

Die gewone klasroetine verveel die verstandelik 

begaafde kind baie gou en om hom net besig te hou 

of hom te verplig om andere te help, dien geen 

doel nie. 

Die onderwyser moet ook aanvaar dat die verstande

lik begaafde in baie gevalle situasies gouer snap 

as hyself. Verstandelike begaafdheid alleen 

beteken egter vir die besitter daarvan, of vir die 

volk waaraan hy behoort, niks,indien hierdie 
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begaa£dheid nie tot voile ontwikkeling ontplooi 

en in praktiese vervulling gaan nie. Die werklike 

ontplooiing en vervulling van die kind se vermo~ns 

word gestimuleer en uitgebou deur die uitdagings 

wat die oncerwyswereld aan hom stel. 

Indien die onderwysproses hom in hierdie gang van 

ontluiking en ontplooiing strem, se Osburn & 

Rohan; "To mnke th•? learning o£ the fundamentals 

a long dr.:-wn-out process £or capable children is 

like t"'king a dose o£ disagree<'!ble medicine drop 

by drop or like spendin~ an hour atpulling a 

tooth." '14 ) 

2.2.4.4. Die versta.ndelik begaa£de leerling en die leer

proses met betrekking tot lees- en rekenkundige 

vaardigheid 

( a~ Leesvc.ardigheid en die leerproses 

Die leestegniek is een v2n die belangrikste 

kommunikasie middele in die wereld vand?g. 

Harris beweer dat meer mense v<.:>ndag ·van die 

leestegniek gebruik maak en dat meer lees

materia.':'! gepubliseer word as ooit tevore. 

Die voordeel van lees bo die radio, televisie 

of £ilm le in di~ £eit dat die keuse v~n lees

materiaal onbeperk ~s terwyl die leser nie 

gebonde is aan tyd en afstand nie. 

"He can read what, when, where and how he 

pleases." 45 ) 

Vir baie pro£essies en beroepe is leesvaardigheid 

'n belangrike voorvereiste, terwyl die nie-leser 

in 'n ho~ mate van kulturele aktiwiteite 

uitgesluit is en omgang met ontwikkelde tydgenote 

moeilik bewerkstellig kan word. Volgens Harris 

het 76% van die jeugmisdadigers wat deur die 

kinderho£ van New York ondersoek is, 'n 

leesagterstand in sommige gevalle van 

44) Osburn & Rohan, op. cit., p.43. 

45) Harris, . op. cit., p.2. 
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twee o£ meer jare ge%oon. Die balangrikheid 

van 'n deeglike leesvermo~ le daarin dat dit 'n 

onontbeerlike hulpmiddel is waarmee die nodige 

kennis van ander vakke bekom moet word. Harris 

se: ''The £ast, accurate reader possesses a 

valuable tool that lays open to him the vast 

storehouse o£ knowledge that lies between the 

covers o£ books." 46 ) 

Die leerling met 'n leesagterstand lees so stadig 

dat daar nie veel gelees kan word nie en in baie 

gevalle begryp hy ock nie wat hy lees nie. Harris 

het gevind dat die swak leser ook 'n swak speller 

is omdat die vermo~ns wat vir lees nodig is, ook 

vir spelling nodig is. 

('b) Voorwaardes vir die ontwikkeling van deeglike 

leesvermo~ 

Harris onderskei die volgende:
47 > 

( i) Integrering 

Die ontwikkeling van 'n deeglike leesvermoa 

hang nou saam met die vordering in ander vakke. 

In die latere loopbaan kan die kind slegs 

vorder indien hy oor die nodige leesvermo~ 

beskik om hom in staat te stel om opleeswerk 

te doen. 

(ii) Voorbereidende program 

'n Deeglike voorbereidende program van die 

skoolbeginner is die basis vir latere lees

sukses. Die volgende voorwaardes vir 'n 

voorbereidende program word onderskei~ 

Orde en re~lmaat 

Een van die eerste vereistes vir alle opvoed

kundige wisselwerking is ordelike optrede 

46) Ibid., p.4. 

47) Ibid., p.25-62. 

56. 



van beide opvoeder en opvoedeling in die 

klaskamer "The child has a limited means 

of controlling emotional and affective 

arousal. His feelings are more on the sur

face." 48 ) 

van heersende wanbegrippe in verband met die 

voorbereidende program is juis die begrip in 

verband met orde en dissipline verwarrend. 

Alhoewel dissipline in die voorbereidende 

program sal verskil van die van ander klasse, 

kan geen kind daarsonder tot uiting en ontwik

keling van sy vermo~ns kom nie. 

Kinders moet luister en begryp wat verlang 

word wanneer opdragte aan hulle gegee word. 

Die dissipline verskil egter hemelsbreed van 

die van die loteling in sy drilpeleton. 

Getalle 

Enkele onderwysers, net soos sommige staats

en politieke leiers, kan groot getalle mense 

hanteer. Die gemiddelde onderwyser met die 

normale fasiliteite tot sy beskikking se ver

mo~ tot suksesvolle hantering van leerlinge 

is egter beperk. Dit is dus 'n voorvereiste 

dat klasse vir die voorbereidende program 

klein sal wees en dat genoeg ruimte beskikbaar 

sal wees. 

Opleiding en selfstudie 

Ten einde 'n sukses van die voorbereidende 

program te maak is dit nodig dat die onder

wyser die nodige kennis van aanvangsonderwys 

sal he. Dit is verder noodsaaklik dat die 

onderwyser op hoogte sal bly met die jongste 

ontwikkelinge op die terrein van onderwys en 

opvoeding, soos Dr. A.L. Kotze dit stel, nl. 

48) Solly,.C.M. Affective processes in perceptual 

development. ([n.Kidd, A.H. & Rivoire, Jeanne L. 

Perceptual dev~::::lopment in children. p. 277. ) 
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"Veral in die toekoms moet die opleiding van 

die onderwyser sodanig wees dat hy akademies 

in die breedte en die diepte geskool is en sy 

kennis kan vertolk teen die agtergrond van sy 

eie kultuur. Sy pro£essionele vorming vereis 

~1 groter verdieping in die opvoedkundige en 

metodiese aspekte van onderwys'~ 49 ) 

Die onderwyser moet nie net deeglik opgelei 

en akademies toegerus wees vir sytaak nie, 

maar hy moet, en dit is 'n vereiste, student 

bly. 

Die onderwyser moet die kind ken. Dit bring mee 

dat die onderwyser homsel£ op hoogte van die nuutste 

psigologiese ontwikkeling sal moet bring en hou. 

"Development is clearly a complex process invol

ving perceptual experience necessary £or the 

development o£ co-ordinated and visually directed 

behaviour."50 ) 

"Uit watter oogpunt ons die saak ook al ben.:1der, 

as die onderwyser in sy persoon die wese en 

essensie van goeie onderwys omdra, as hy intellek

tueel wakker en sosiaal goed aangepas is, sal hy 

die veeleisende en gespesialiseerde taak van die 

onderwys wat hoe akademiese, pro£essionele en 

persoonlike eise stel, met groot sukses kan 

aanpak." 51) 

Hulpmiddels 

Hulpmiddels vorm in baie gevalle 'n rookskerm 

waaragter 'n onderwyser maklik kan skuil. 

Daarom is dit nodig dat onderwysers deeglik sal 

besin oor die gebruik van voldoende doeltre££ende 

hulpmiddels en die vereistes waaraan hulpmiddels 

moet voldoen. Hulpmiddels moet duursaam wees, 

sodat dit vir die hele tydperk gebruik kan word en 

49) Kotzee, A.L. 'n Toekomsblik. {In 1 n volk besin oor sy 
opvoeding en onderwys, p.234} 

50) Fantz, R.L. Pattern discrimination and selective 
attention as dominants o£ perceptual development 
£rom birth, {]g Kidd & Rivoire, Perceptual development 
in children, p.l43 & 144. } 

51} Kotzee, op. cit., p.l3. 
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nog netjies vertoon of selfs weer opgeknap kan 

word. 

Dit moet kleurvol, aantreklik en van praktiese 

waarde wees. 

Dit moet veelvuldiglik deur kinders hanteer kan 

word en moet altyd binne bereik van die kind 

wees wanneer nodig. 

Hulpmiddels moet goed gegradeer word sodat dit 

tred hou met die vordering van die kind. 

Daar moet gewaak word teen •n oorvloed van on

doelstreffende gekommersialiseerde hulpmiddels 

wat tot niks kan lei nie. 

"Die invloed van voortstuwende tegnologie werk 

sterk deur op die gebied van wetenskap en ander 

apparaat en toerusting. Die onderwys van die 

toekoms sal gevolglik in •n posisie wees om al 

meer diskriminerend te selekteer uit wat die 

handel en nywerheid bied."52 ) 

Evaluering 

Oor hierdie onderwerp is baie boeke reeds geskryf 

en nog is dit nie die einde nie. Sonder deeglike 

~valuering van die hele onderwysgebeure en die 

kind kan geen onderwyser •n sukses van sy taak 

maak nie. 

Dit is die kind self wat deur die onderwyser 

ge~valueer moet word en die volgende vrae aan 

die onderwyser mag nuttig wees: 

"Weet ek werklik genoeg van die kinders wat aan 

my sorg toevertrou is? 

Hoe betroubaar is hierdie kennis? 

Watter middele tot waardebepaling is tot my 

beskikking? 

52) Ibid., p.l3. 
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Hoe objektief is dit? 

Hoe word dit aangeteken? 

Kan ons hierdie maatstawwe gebruik as 'n betrou

bare en konsekwente metode om vooruitgang objek-
53) tief te bcpaal?" 

Met ander woord, interpretasie. 

Vert roue 

Diegene wat betrokke is by die opvoeding van die 

kind vorm bondgenote ·- pelgrims op dieselfde 

opvoedingspad - wat slegs bereik kan word deur 

diensvaardige opofferende wedersydse vertroue in 

mekaar. Die ouer, die onderwyser, die kind, die 

skool, die kerk, die gemeenskap, die staat se 

beskouing in sy opvoedkundige opmars moet ge• 

baseer wees op oortuiging, onderlinge begrip en 

wedersydse vertroue. 

"Daar rus dus 'n verantwoordelikheid op elkeen 

van ons om ons verstandstalente tot die uiterste te 

ontwikkelo 1154 ) 

Die beginner wil 'n juffrou he in wie hy kan glo 

en wat in hom glo sodat hy onder alle omstandig

hede sy juffrou kan verdedig. 

Die Chris"i:elike lewensbeskouing 

Die onderwyser(es) beklee die hele sleutelposisie 

in die opvoedingsproses en dit wat hy of sy 

vandag uitbeitel, staan as monumente van m8re. 

"Daarom moet die onderwyser deurdrenk wees met gods

diens, vaderlandsliefde, kennis en kultuur, vaardig

hede en professionele insig dat hy in alle opsigte 
55) 'n waardige en volwasse persoon sal wees." 

53) Collins, M.G. Die betekenis en omvang van junior primere 
onderwys. Simposium in organisasie, bestuur en leierskap 
vir hoofde van primere skole, Pretoria 1973, p.12. 

54) Kotzee, A.L. 

55) Kotzee, A.L. 
opvoeding en 

'n Ideaal vir ons jeug, p.46o 

'n Toekomsblik. (lh 1n Volk besin oor sy 
onderwys, p.234.) 
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Slegs 'n onderwyser met 'n Christelik-nasionale 

inslag kan met sqkses die hande van die kinders 

van 'n Christelik-nasionale volk vat in die 

opmars van infantiele onrypheid tot eerbied

waardige :volwassenheid. 

'n Deeglik beplande persepfuele program 

In baie gevalle het ons nog geen duidelike 
t 

beeld van 'n doeltreffende persep~uele program 

nie. Indien ons tot die definisie van per

sep§uele ontwikkeling kan ko~mag dit miskien 

sake ophelder. 

"No one can fear, hate, love,' learn or recog

nise anything or anybody unless he first in

volves himself in seeing, hearin~ touching, 

tasting, or smelling. Perception is the sine 

qua non of psychological adaptiveness of or

ganisms to their life circumsta~ces."56 ) 

Perseptuele ontwikkeling behels die ontwikkeling 

van al die sintuiglike waarnemingsvlakke van 

die kind, naamlik sien, hoor, ruik, tas en . 
• 

proe. 

Daar moet veral besin word oor visuele en 

ouditiewe persepsie, sosiale aspekte van 

persepsie, kognitiewe aspekte van persepsie 

(kennis) en psigologi~se aspekte van persepsie. 

Motoriese vaardighede 

Die klein kind en veral die kleuter se bewegings 

is nog lomp en ongeko~~dineerd. Die eerste 

loopstadium bestaan eintlik uit waggelbewegings 

en dit kenmerk in 'n mindere of meerdere mate 

alle kleuterbewings. 

Ten einde flink te kan reageer met betrekking 

tot die oog, die hand en die voet bet die 

skoolbeginner veelvuldige dereninge nodig tot 

opskerping van genqemde motoriese vaardighede. 

56) Kidd, Aline H.. & Rivoire, Jeanne L. Perceptual 

development in children, p.S7. 
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Veelvuldige, goed gegradeerde oe£eninge in 

die verband is noodsaaklik, want die kind wat 

nie handvaardig is nie, kan nie skry£ ·- nie 

en die kind wat nie oogvaardig is, kan nie lees 

nie, ten~yl vlugil-=:id van voet 'n noodsaaklike 

vereiste vir sport_ en ontspanning is. 

(iii) Ouderdom van die leerling en die leesproses 

Leerlinge moet nie te jonk wees wanneer met die 

leesprogram begin word nie. Die kind moet 

skoolryp wees, want 'n jong kind wat skoolryp 

is, vorder beter as ouer kinders wat nie skoolryp 

is nie. 

(iv) Liggaamlike £iksheid en die leesproses 

Gesondheid is 'n vereiste vir suksesvolle onder

wys van die kind. Oog-, oor- en algemene liggaam

like gebreke soos slegte mangels en 'n swak 

gestel is nie bevorderlik vir enige leeraktwiteite 

nie. By jong kinders kom swak oogkotlrdinasie 

algemeen voor. Dit is egter gebreke wat reggestel 

kan word deur middel van die nodige mediese 

aandaga 

(v) Intelligensie en die leesproses 

Om met die nodige begrip te kan lees en die 

gelese gedeeltes te kan interpreteer, is intelli

gensie nodig. 

"The most important single £actor in reading 

readiness is general intelligence. 1157 ) 

Harris gee die volgende vergelykende tabel waarin 

chronologiese ouderdom, intelligensiekwosi~nt en 

verstandsouderdom vergelyk word. 

57) Harris, op. cit., p.28. 
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TABEL XVI 

LEESGEREEDHEID: VERHOUDING VAN VERSTANDSOUDEROOM TOT 
CHRONOLOGIESE OUDERDOM EN INTELLIGENSIEKWOSI~NT 

Chranalagiese Intelligensiekwosi@nt 
auderdam 70 80 90 100 110 120 130 

aareenstemmende verstandsouder-
dam. 

Sjr 3mnd 3-8 4-2 4-9 5-3 5-9 6-4 6-10 

Sjr 9mnd 4-0 4-7 5-3 5-9 6-4 6-11 7-6 

6jr 3mnd 4-5 s-o 5-8 6-3 6-9 7-6 8-2 

6jr 9mnd 4-9 5-5 6-1 6-9 7-5 8-1 8-9 

7jr 3mnd 5-l 5-10 6-6 7-3 8-0 8-8 9-5 

7jr 9mnd 5-5 6-2 7-0 7-9 8-6 9-4 1Io-1 

Uit bagenaemde tabel lei Harris die valgende ar: 

(a) Daar is 'n vaste verhauding tussen verstandsauderdam 

en die gemak waarmee kinders die leestegniek 

bemeester bv. 

Chranalagiese auderdam Sjr 3 mnde --. 63 maande 

Verstandsauderdam met Intelligensie-
kwasi~nt 70 --+ 63 x 7 maande 

10 
__. 44 maande 

~ 3 jr 8 mnde. 

Meer skaalryp leerlinge leer nie net makliker 

nie, maar authau die leesstar W.ykbaar langer omdat 

die verstandsauderdam ha~r is saos in die valgende vaorbeel~ 

Chronalagiese ouderdom 7 jr 9 mnde --? 93 maande 

Verstandsauderdom met intelligensie-
kwasi~nt 130 ~ 93 x 13 maande 

10 

--7 121 maande 

~ 10 jr 1 mnd. 

(b) Die meeste leerlinge met 'n narmale intelligensie 

kwasi~nt het oak 'n narmale verstandsouderdom en 

kan onder narmale omstandighede die leestegniek 

gedurende die eerste skaoljaar bemeester. Dit 

is egter geensins skadelik vir die kind om op 'n 

later ouderdom met leesonderrig te begin nie. 

58) Ibid., p.32. 
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3. Dit is egter nie moontlik om 'n de£initiewe 

minimum verstandouderdom vir die begin van 

leesonderrig voor te skry£ nie, aangesien 

te veel ander £aktore meewerk in die sukses

volle bemeestering van die leestegniek. 

(vi) Huislike omstandighede en kulturele agter

grond en die leerproses 

Huislike omstandighede en kulturele agtergrond 

van die leerling het 'n b~langrike invloed op 

sy leesrypheid wanneer die kind die skool vir 

die eerste keer besoek. 

Die jong kind uit die huis van opgevoede en ge

leerde ouers groei in 'n omgewing op wat bevorder

lik vir sy algemene verstandelike ontw~eling is. 

In die meeste gevalle maak sulke ouers gebruik 

van korrekte taal, goeie boeke en tydskri£te en 

is gewoonlik in staat om hul kinders vir verskeie 

uitstappies en gereelde vakansies te neem. Hier

die milieu waarin die gegoede kind opgroei, ver

sterk en versnel sy rypingsproses. 

(vii) Taalkundige £aktore 

Deeglike kennis van die gesproke taal is •n voor

vereiste vir leesonderrig. 

Die volgende £aktore met betrekking tot taal en 

taalgebruik bevoordeel o£ benadeel die ontwikkeling 

van deeglike leesvermo~: 

Woordeskat 

Dit is noodsaaklik dat die kind sal verstaan wat 

aan hom gese word en dat hy met sy onderwyseres 

sal kan kommunikeer. 

Sinskonstruksie 

Om te kan kommunikeer moet die kind die 

begrippe wat tuisgebring moet word, in sinne 

kan uitdruk. 

Uitspraak 

In talle gevalle maak skoolbeginners nog gebruik 

van babataal. Hierdie leerling het 'n agter

stand by diegene wat hom reeds sel£standig in 

64. 



die taal kan uitdruk. Verkeerde uitspraak en 

taalgebruik werk negatie£ op die leesvermo~ van 

die kind in. Die bemeestering van 1 n taal 

hang van verskeie £aktore a£. Die belangrik

ste £aktore is egter 1 n normale tot bonormale 

verstandelike vermo~ en •n huislike agtergrond 

wat bevorderlik vir die ontwikkeling van lees

vaardigheid en algemene taalvaardigheid is. 

(viii) Emosionele en sosiale rypheid en die leerproses 

Die emosionele en sosiale rypheid van die skool

beginners is net so verskillend soos hul ver

standelike ontwikkeling. Sommiges pas dadelik 

by die roetine van die skoollewe aan, terwyl 

ander onryp is op verskeie terreine en nie 

maklik aanpas by en inpas in die skoolroetine 

nie. Hierdie kinders toon ook nie maklik vor

dering in die bemeestering van die leestegniek 

nie, omdat bulle nie die nodige mate van 

sel£vertroue bet nie, nie weet om opdragte te 

gehoorsaam o£ uit te voer nie, o£ aan gesprekke 

in die klaskamer kan deel neem nie. oaar is 

veral drie aspekte in verband met emosionele en 

sosiale ryping wat die aandag verdien, naamlik: 

(a) Emosio:f'.ale onstabiliteit 

Emosionele onstabiliteit is 'n kenmerk van die 

kleuterstadium. Dit word veral gekenmerk deur 

die snelle verandering van verskillende buie 

waarin die kind verkeer soos huilerigheid, 

woede, ontevredenheid, 'ens. Huislike toestande 

dra baie daartoe by en werk veral steurend in 

op die kind se algemene emosionele en sosiale 

ontwikkeling. 

(b) Sel:fvertroue 

Sel£vertroue is 'n teken van sosiale ryping wat 

noodsaaklik is vir die aanpassing by die skool

roetine. By die ontwikkeling van leesvaardig• 

heid en in die weergawe van gelese gedeeltes 

is sel:fvertroue 'n noodsaaklikheid. 
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Die gebrek aan selfvertroue word in baie gevalle 

geskep deur 'n ouerpaar wat alles vir die kind 

wil doen en geen vryheid aan die kind laat om 

homself te leer versorg met betrekking tot eet-, 

slaap- en algemene huislike gewoontes nie. 

(c) Deelname aan groepbedrywighede 

•Die vermo~ om aktief deel te neem aan die be

drywighede van die groep waartoe hy behoort, 

is een van die belangrike aspekte van sosiale 

ontwikkeling. 

"An element of give anc take appears. They 

learn to await their turn, to share, to lead 

and follow, to assert or accept as the group 

needs." 59 ) 

"On every hand children must read in order to 

accomplish the ends for which they are striving. 

In brief, the modern school is characterized by 

reading for a purpose." 60 ) 

In die huidige tydsgewrig is daar soveel vir 

die mens om te lees dat die ontwikkeling van 

'n deeglike leesvermo~ 'n belangrike hoedanigheid 

is. Die gemiddelde leser verspil baie tyd deur 

onnodig stadig te lees. Harris 61 ) het gevind 

dat die gemiddelde universiteitstudent sy lees

speed deur middel van konsentrasie met van 25 

tot SO persent kan verhoog sonder afname in 

beg rip. 

"Het kind leeft steeds in een wereld, die syn 

ontwikkelingsgang mede betnvloedt." 62 ) 

59) De Lissa, Lillian. Life in the nursery school, p.lOS. 

60) Harris, op. cit., p.65. 

61) Ibid., p.S03. 

62) Pulles, J .A. De ontwikkeling van de kleuter, p .• :89. 
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Verder het die kind 'n doeltre££ende leesvermo~ 

nodig om parate kennis oor sekere onderwerpe en 

aangeleenthede sel£ na te slaan en sy eie te 

maak. Daar behoo:rt baie meer aandag aan die 

leesles gegee te word sodat die kind aan die 

einde van uie Juniorkursus die leestegniek 

volledig kan bemeester. 

"Poor reading is :recognised as the most impor

tant single cause o£ retardation in the 
6?) elementary school." J 

2. 2. 4. 5 .· Rekenkundige vaardigheid en verstandel ike begaa£dheid 

Getalbe9rensing 

Getalbegrensing (1 - 100) van die juniora£deling 

is beperk en leen hom Maar in enkele gevalle tot 

uitdagings vir die verstandelik begaa£de kind. 

Analise en sintese waarmee die grade hoo£saaklik 

besig gehou word, bet baie min praktiese waarde 

vir die verstandelik begac.£de leerlinge. Beperkinge 

in ve rband met reken'e is, algemeen gesproke, 

£rustrerend vir verdere onderrig in soverre die 

£ondament vir verdere onderrig in die juniora£deling 

van die laerskool geH~ word. Sou die implementering 

van onderwys in hierdie klasse 'n mislukking wees, 

dan is die kind op pad om 'n mislukking van sy 

hele skoo~cpbaan te maak. Harris se dat, 

indien hy sender deeglike primere onderrig in die 

hoerskool beland, dit seker is dat hy 'n mislukking 

daarv<'m sal maak en nie in die eindeksamen sou 

slaag nie. 

Met betrekking tot die verstandelik begaa£de kind 

skyn dit aso£ die aankweek van belangstelling in 

rekenkundige bewerkings juis op die tre££endste 

wyse in die juniora£deling van die laerskool vasgele 

kan word. Dat rckenkunde en lees r2eds deur die 

eeue 'n belangrike pl~k in die opvoedings- en 

onderwysproses ingene.em het en da t c1i t van die 

belangrike eienskappe van die verstandelik begaa£de 

63) Harris, np. cit., p.3. 
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is, word ook uit die geskiedenis bewys. So 

kon Charles Dickens op sewejarige leeftyd sy 

eerste tragedie skry£ terwyl John Stuart Mi1164A) 

op vierjarige leeftyd Grieks gelees het. 

Die skoolbeginner bevind hom in die leersituasie 

hoofsaaklik in die konkreet-aanskoulike van die 

laerskool. Aanvangsonderwys moet dus gekenmerk 

word deur 'n deeglike voorbereidende program wat 

veral op persepsuele waarneming kons entreer •. Dit, 

·is egter nodig dat die beginner deeglik dopgeqou 

word en dat die onder••ryseres hier 'n deurslaggewende 

rol sal speel in die ontdekking van die verstandelik 

begaafde kind. Nadat die verstandelik begaa£de 

ontdek is, sal sy onderwys en opvoeding aangepas 

moet word by die ontwikkelingstempo met betrekking 

tot rekene wat by hom pas. 

Belangrike lewenshoedanighede soos sy weetgierigheid, 

nuuskierigheid, vermo~ om te begryp en algemene leer

gierigheid moet nou sterk gestimuleer word deur 

praktiese, interessante rekenkundige bewerkings wat 

verband hou met die alledaagse lewe. Die kind moet 

egter onder alle omstandighede veilig voel terwyl 

sy waaghouding en ingebore vermo~ns geprikkel word. 

Die taak van huis en skool le dan steeds daarin 

om " • • • dit vir die kind moontlik te kan maak 

om hom op verantwoordbare wyse deur die skool as 

weg tot die lewe te aktualiseer. 1164 ) 

64) Sonnekus, M.C.H. Die leerwereld van die kind as 

belewenisw~reld, p.llS. 
6 
64A) Grigson 7 G. & Gibbs-Smith 7 C.H. 

and things, p.280. 
People places 
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2. 2. 5 • SAMEVATTING 

Indien die voorgaande beskouinge en problema met betrekking 

tot die verstandelik begaa£de leerling van die vaaldrieboek 

in o~nskou geneem word, word tot die slotsom geraak dat 

daar baie min o:f. geen spesiale aandag aan bierdie leerlinge 

gegee word nie. Die ouer is in baie gevalle onbewus van 

die verstandelike vermo~ns van sy kind o£ staan in baie 

gevalle daarteenoor a£sydig. Ooreenkomstig die materialis

tiese inslag van die Vaaldrieboek wil talle ouers die kind 

so gou doenlik in 'n ambag met bo gemiddelde inkomste, sien. 

Dit bevorder skoolverlating op •n vroe~ stadium. Met 

betrekking tot die omgewing kan met sakerbeid konstateer 

word dat die oorvloedige werksgeleentbede en geweldigein

£lasionistiese tendense- w.:± in die Vaaldrieboek beers, allermins 

bevorderlik is vir voortgesette onderwysbedrywighede. Talle 

verstandelik begaa:fde jongmense beland dan ook te vroeg 

in ambagte alwaar die bo~ materi~le gewin verantwoordelik is 

vir die skrynenee armoede op kulturele vlak •. Die verstande

lik begaa:fde word verder deur die skoal verwaarloos. Talle 

van bierdie leerlinge word nooit deur die skoal ontdek nie, 

terwyl baie onderwysers en onderwysinstansies skepties staan 

teenoor spesiale ondertvys vir verstandelik begaa:fde leer

linge in die vaaldrieboek. 

•n Verdere kenmerk van die vaaldrieboek is die materialis

tiese denke wat die gebied ten grondslag le. Baie mense 

werk vir weke en maande lank sewe dae per week twaal:fuur

skc£te terwyl bo~r produksie, grater omset en beter dividende 

die slagspreuk van die bele industri~le kompleks van die 

vaaldrieboek geword bet. In die lig van bogenoemde bet 

dit volgens die opsteller, dringend noodsaaklik gewcrd dat 

daar op nasionale vlak diep en ernstig besin sal meet word 

oor die huidige problema van die verstandelik begaa£de 

leerling in die vaaldriehoek in besonder en die industri~le 

gebiede van Suid-A:frika in die algemeen. In bierdie verband 

sal die jeug vand2.g so opgevoed en toegerus moet word dat 

bulle met vclle verantwoordelikbeid die leierskap van 

more op bulle skouers kan neem. 
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