
HOOFSTUK III 

DIE VOORKOMS EN SKOLASTIESE ONTWIKKELINGSMOONTLIKHEDE VAN 

VERSTANDELIK BEGAAFDE LEERLINGE IN DIE VAALDRIEHOEK 

3. 1. Die voorkoms van verstandelik begaa£de leerlinge in 

die Vaaldriehoek 

3. 1.1. Konsentrasie van verstandelik begaa£des 

Na aanleiding van die voorgaande ontstaan die 

vraag o£ daar werklik 'n opeenhoping van verstandelik 

begaa£de leerlinge in die Vaaldriehoek is. 

Verder is dit nodig dat besin moet word oor-die 

noodsaaklikheid van spesiale onderwys vir hierdie 

leerlinge indien omstandighede en getalle dit sou 

regverdig. 

Om uit te vind o£ daar 'n konsentrasie van pro£es

sionele beroepsgroepe in die Vaaldriehoek plaasvind, 

is van die leerlinge van genoemde veertien skole en 

'n stel vraelyste gebruik gemaak. 

Hierdie gegewens is nodig, aangesien die ouerlike 

opvoeding saam met die skool en omgewing die 

bepalende £aktore vir latere ontplooiing van talent 

is. 

Rice voel hierdie invloed so sterk aan dat hy beweer 

dat " ••• twu o£ our recent presidents, namely, 

Franklin D. Rooseveld and John F. Kennedy, were 

exposed to remarkably similar styles o£ upper-class 

schooling and parental indoctrination." l) 

Daar bestaan 'n vermoede dat met die koms van 

verdere sekondere nywerheidsontwikkeling en die 

vermeerdering van die getal inwoners, die getal 

skoolgaande leerlinge in die Vaaldriehoek ook sal 

styg. Hieruit kan a£gelei word dat daar in die 
I 

toekoms nog meer verstandelik begaa£de leerlinge 

in die Vaaldriehoek op skool verwag kan word. 

1) Rice, J.P. The girted developing total talent, p.s. 
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Na jare1ange ondervinding as onderwyser is op

gemerk dat 1eer1inge in die primere skoo1 in 

hoofsaak1ik twee groepe verdee1 kan ward: 

Diegene wat die werk met gemak behartig en diegene 

wat geree1d prob1eme met die voorgeskrewe skoo1werk 

ondervind. 

Die eerste groep kan weer in twee groepe onder

verdee1 word, naam1ik diegroep wat die werk met 

'n mate van inspanning kan behartig en diegene vir 

wie die werk te eenvoudig en te opperv1akkig was. 

Dit het dikwe1s gebeur dat van hierdie beste 

1eer1inge in die k1asse be1ang by die werk ver1oor 

het. Hierdie be1ange1oosheid het in sommige 

geva11e veroorsaak dat van hierdie 1eer1inge tereg 

gewys moes woro in verband met gedrag in die 

k1askamer. 

Die verskynse1 het mens onder die besef gebring 

dat hierdie 1eer1inge spesia1e aandag nodig het. 

Omdat daar vermoed word dat ta11e van hierdie 

1eer1inge moont1ik nie die nodige opvoedkundige 

aandag ontvang nie, is bes1uit om 1 n studie van 

verstande1ike begaafdheid in die vaa1driehoek te 

maak. 

Te~inde 1 n bee1d van die voorkoms van verstande1ik 

begaafde 1eer1inge in die vaa1driehoek te vorm~ is 

tot die insame1ing van gegewens in verband met die 

1eer1inge oorgegaan. 

3.1.2. Insame1ing van gegewens 

Prosedure 
In samewerking met die p1aas1ike inspekteur 

van onderwys is van veertien skoo1hoo£de 

gedurende Januarie 1972 samewerking verkry in 

verband met die ontdekking van verstande1ik 

begaafde 1eer1inge. 
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Briewe is aan die betrokke veertien skoolhoorde 

gestuur waarin gestel is dat ondersoek gedoen 

word na die voorkoms van verstandelike begaardheid 

in die Vaaldriehoek en waarin bulle samewerking 

gevra is. Al veertien skoolhoofde het medewerking 

beloof. Alle versendings is per pos hanteer. 

Na aanleiding van die beloorde hulp in verband met 

die ontdekking van die verstandelik begaafdes 

is vraelyste2 > aan die skole gestuur vir voltooiing. 

Gegewens soos in bylaa6 C4 is gevra. 

Die inskrywing in grade en st.i is gevra sodat 

die voorkoms van begaafdheid .in die vorm van 'n 

~ersentasie van totale inskrywing uitgedruk kOn 

word. 

Opgawes vir seuns en dogters is apart gevra sodat 

'n verhouding tussen seuns en dogters uitgewerk 

kon word. 

Instruksies 

Die volgende instruksies het die vraelys vergesel: 

Die gegewens word slegs gevra vir grade en st.i, 

seuns en dogters apart. Gee ook telkens die 

totale inskrywing. Maak seker dat goeie kleredrag 

en skoeisel, 'n skoo~esiggie of 'n belangstellings

rigting nie u oordeel in verband met werklike 

verstande1ike vermo~ns be~nvloed nie. 

Naam. Slegs voorletter en van van 1eer1ing. 

Intelligensiekwosi~nt. Skat die 

moontliko intelligensiekwosi~nt bv. (110-115) 

(116-120) (121-125) (126-130) (131-135) 

(136-140) (141+) 

Geboortedatum. Dag en datum. 

Skolastiese prestasie. Maak 'n skatting van 

die huidige (Junie 1972) skolastiese prestasie 

indien u ~ eksamen laat skryf het nie, anders 

'n p::roontasio wat bc.haal is. 

2) Bylaag C4 • p. 155. 
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Beroep van ouer. Gee die beroep van ouer 

spesiriek, bv. onderwyser, messelaar, apteker,ens. 

Liggaamsbou. Dui die liggaamsbou volgens die 

kode aan 

A = groot in vergelyking met klasmaats 

B = gelykstaande aan klasmaats. 

C = kleiner as klasmaats. 

Buitengewone prestasie. Neem deel aan atletiek, 

musiek, ballet, gimnastiek, swem,ens. Is baie 

aktie£. 

Massa. In kilogram. 

Slegs die juniorardeling is betrek omdat die ver

moede ontstaan bet dat die verstandelik begaa£des 

reeds spesiale onderwys van die eerste jaar a£ 

nodig bet. 

Skolastiese persentasie is gevra om 'n vergelyking 

tussen vermo~ en werklike prestasie te tre£. 

Die beroep van die ouer is gevra om te probeer 

bepaal o£ 'n sekere beroepsgroep meer verstandelik 

begaarde kinders as andere bet. 

Liggaamsbou is gevra om vas te stel o£ daar 'n 

verband bestaan tussen liggaamsbou en verstandelike 

vermo~ns. 

Massa is gevra om die gegewens in verband. 

met liggaamsbou te ondersteun. 

3.1.3. Verwerking van gegewens 

Nadat die vraelyste3 ) van die verskillende skole 

terug ontvang is, is oorgegaan tot die verwerking 

van die gegewens. 

Ouderdom 
Ouderdomme van leerlinge soos opgegee in by1aag 10 

is gekontroleer om seker te maak dat lecrlinge 

binne die ouderdomsgrense van ses tot agt jaar 

val. Dit was nodig aangesien die beskikbare 

RGN-toetse slegs gestandaardiseer is vir hierdie 

ouderdomsgroepe. 

3)Bylaag 10, kolom 3, p.l55. 73. 



Klassifikasie 

Vervolgens is 'n nc.amlys van leerlinge met 'n 

geskatte intelligensiekwosient van 110+ vir elke 

skool gemaak. 

Toetsing 

Genoegsame gestandaardiseerde toetse deur RGN 

opgestel, is nou aangekoop en opgeleide 

intelligensietoetsers aan elke skool verbonde 

is gevra om die toetse a£ te neem ooreenkomstig 

die toetsvoorskrifte. Twee stelle toetse is 

gebruik, naamlik 

1. Die NB-groeptoets vir vy£- en sesjariges 

Nr. 209 PV. 

2. Die NB-groeptoets vir sewe- en agtjariges 

Nr. NB.210. 

Die antwoorde is teruggepos. Die toetsvrae is 

deur 'n gekwalifiseerde toetsarnemer gekontroleer' 

en gegewens verwerk. Gegewens uit tabelle XVII, 

XVIII, XIX en XX op bladsye 75-78, is getab~leer. 

Huislike gegewens 

Ten einde verdere inligting in verband met die 

ouerhuis te bekom is vyftig vraelyste aan elk 

van die veertien skole besorg met die versoek 

dat aan elke derde leerling in die juniorafdeling 

'n vraelys oorhandig word. 4 ) 

Ouers is nou deur middel van die leerlinge gevra om 

die vraelyste te voltooi en aan die betrokke skole 

terug te stuur. 'n Voorbeeld van die verspreide 

vraelyste is saamgevat in bylaag I. Vraelyste van 

493 gesinne is terug ontvang met gegewens van die 

975 ouers. Die tabelle op bls. 98 tot 100 gee die 

skolastiese gegewens van 975 ouers met skoolgaande 

kinders soos uit die vraelyste geblyk het, weer. 

4) Hierdie metode in verband met elke derde leerling is 

ook deur RGN gevolg in sy ondersoek en standaardisasie 

van verskillende toetse. 

74. 



TABEL XVII 

VERGELYKING VAN GEGEWENS SOOS DEUR OPGAWE VAN BYLAAG C4 
ONDERWYSERSKATTINGS IN VERGEL YKING MET KWALIFISERENDE 
TOETSGEVALLE 

SKATTING DEUR RGN-TOETSE PERSEN-
ONDERWYSERS. TASIE 

I .K .• 110+ TOTAAL I.K. 110+ TOTAAl 

SEUNS DOGTERS SEUNS DOGTERS 

210 210 
I 

420 176 156 332 79,3% 

TABEL XVIII 

KWALIFISERENDE TOETSGEVALL£ IN VERGELYKING MET TOTAL£ 
INSKRYWING IN JUNIOR-AFDELING, JUNIE 1972 

KWALIFISERENDE trOTAAL INSKRYWING TOTAAL PERSEN-
TOETSGEVALLE ..• TASIE • 

I.K. 110+ ALLE LEER -
. LINGE 

SEUNS DOGTERS i 'SEUNS DOGTERS 

176 156 332 1 462 1 355 2 817 11,7% 

Na aan1eiding van die gegewens in tabe1 XVIII wi1 dit voor

kom asof daar we1 'n sekere hoevee1heid verstande1ik be

gaafde 1eer1inge in die Vaa1driehoek voorkom. Die opname 

toon 11,7%. Vo1gens skatting verteenwoordig hierdie 

ontdekte verstande1ik begaafde 1eer1inge egter s1egs •a 
derde van die werk1ike geta1 verstande1ik begaafde 1eer1inge 

wat in die gebied teenwoordig ·is. Hierdie toestand word 

veroorsaak deur die Teit dat werk1ike objektiewe wetenskap-

1ike keuringsm0todes nie beskikbaar is nie, dat van 

onderwysers se skattings gebruik gemaak is en dat verski1-

1ende toetsafnemers uiteinde1ik die verstandstoetse 

afgeneem bet. 
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3.1.4. Voorkoms en kenmerke van die verstandelik begaafde 

leerling van die Vaaldriehoek 

Ooreenkomstig die doelstelling in hoofstuk I moet 

daar nou ondersoek ingestel word na die voorkoms 

van die verstandelik begaafde leerlinge in die 

juniorafdeling van die primere skool in die 

Vaaldriehoek. 

Die leerlinge soos in die opgawes van die verskil

lende skole ontvang, is getoets en die uitslag 

getab~leer soos in tabel xix. 

TABEL XIX 

GETAL LEERLINGE VOUGENS GESKATTE INTELLIGENSIE
KWOSieNT DEUR ONDERWYSERS AANBEVEEL OOREENKOMSTIG 
VRAELYSTE SOOS IN BYLAAG C4. 

Intelligensie- a an tal seuns aantal dogters 
kwosient. 

110-114 71 85 

115-120 42 38 

121-125 31 .32 

126-130 2.3 20 

131-135 16 14 

136··140 11 10 

141-145 9 6 

145+ 7 5 
210 210 

Uit die skattings van onderwysers soos in bogenoemde 

tabel blyk '_die volgende: 

Alhoewel onderwysers nie altyd objektief oordeel nie1 

is 'n groot persentasie beg~afde leerlinge wel 

met behulp van onderwysers ontdek. 

In enkele gevalle is onderwysers waarskynlik mislei 

deur optrede en voorkoms van leerlinge ooreenkom

stig Hollingworth se bevinding dat 'n onderwyser 

m'lklik deur dogters se "pretty, ladylike and 

dear" voorkoms mislei word. 4 ) 

4) Hollingworth, Leta S. Gifted children, p.65. 



Uit die totale getal geskatte leerlinge~naamlik 

420,blyk dit dat 332 'n intelligensiekwosi~nt 

van 110+ bet. Hierdie leerlinge kwaliriseer 

ooreenkomstig ons derinisie in hoorstuk I as verstan

delik begaardes. 

Agt en tagtig van die 420 leerlinge bet nie 

gekwaliriseer nie. 

Die meeste van hierdie leerlinge se ouers sorteer 

onder die proressionele, klerklike werkers, voormanne 

en enkele ambagsmanne soos vervat in tabelle xxxvi 

en xxxvii. 

Meer seuns as dogters kwali£iseer vir verstandelik 

begaardheid terwyl die hoogste verstandelike vermo~ns/ 

naamlik 145+,by meer seuns as dogters voorkom. 

Dit is in ooreenstemming met Hollingworth S) se 

bevinding dat seuns 'n ho~r intelligensiekwosi~nt 

as dogters bet. Die dogters wyk egter nie so ver 

van die gemiddelde a£ as seuns nie. Dogters is 

dus nie so baie slim nie maar tog ook nie so dom 

soos seuns nie. 

Sou ons besin oor die risiese vermo~ns van hierdie 

leerlinge, dui alles daarop dat die verstandelil~ 

begaarde ook risies sterker is. Tabel XX gee die 

massa van 47 verstandelik begaardes6 ) weer teenoor 

die massa van 47 ander leerlinge 7 > van dieselrde 

'ouderdom. Fisies beskik die verstandelik begaarde 

leerlinge dan ook oor die nodige liggaamskragte 

om bulle aktie£ ooreenkomstig bulle vermo~ns aan bulle 

werk te wy. Die uitslag is duidelik in die guns van 

die verstandelik begaarde kind. 

5) Ibid., p.67. 

6) Verkry uit opnames van verskillende skole. 

7) Elke tweede leerling op register geweeg. 
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TAB.EL XX 

MASSA VAN 47 V.ERSTAND.ELIK B.EGAAFDE 6-8 JARIGE LE.ERLINGE IN 

'V.ERGEL YKING M.ET DIE MASSA VAN 47 ONUITGESOEKT.E LEERLINGE 

Massa in kg. versta.ndelik begaafd onuitgesoek 

seuns meisies seuns meisies 

~inder as 24 1 6 14 10 

25-34 21 9 13 6 

34+ 8 2 3 1 

30 17 30 17 
~"" 

Bogenoemde massavergelyking stem ooreen met die bevindinge 

van Hollingworth in verband met die fisiese eienskappe 

van die verstandelik begaafde kind. H~llingworth 8 ) bet 

bevind dat die verstandelik begaa£de kind langer in lengte, 

groter in massa, wyer in omtrek en motories vaardiger van 

beweging is. Daar kan egter nie konsekwent hierop peil 

getrek word nie omdat daar ook verstandelik begaafdes gevind 

is wat klein van postuur was. 

3.1 .. 5 .. Noodsaaklik!'leid van identifiserin~ van verstandelike 

begaafdes in die Vaaldriehoek 

Die kompleksiteit van die huidige samestellill'.) van 

die gemeenskap in die vaaldrieh~k en die toenemende 

mate van· onge~wenaarde industrialisasie stel reeds 

hoi:!r eise aan die me.nslike persoonlikheid asool:<"_ aa:n 

die gemeenskap as georganiseerde eenheid. Gespesia-

. li,seerde beroepsarbeid eis die hoAgste mate van 

dnelgerigtheid en tydige beroepskeuse.. Hierriie 

ber~pskeuse gaan.nie net gepaard met ~ydige en 

doeltre£fende Apleiding nie, ·maar eis ook 

onderwys en opleiding ooreenkomstig die vermo~ns 

en aanleg van elke kind. Ten einde tred te hou met 

die ek0nomiese pas waarteen die vaaldrieh9ek tans 

op die industri~le weg beweeg, is dit te meer 

n0ndsaaklik dat elke werknemer opgelei sal word 

00reenkomstig sy potensille vermo~ns en dat 

8) Hollingworth, op. cit., p. 78-95. 



hierdie vermo~ns so vroeg moontlik by elke kind ontdek 

sal word en tot die nodige sal ontplooi. Uit van Wyk 

se ontleding van beroepstatistiek in d~ Republiek 

van Suid-Afrika blyk dit dat " ••• die Afrikaner in 

die uitsoekberoepe in die nywerheid en handelswereld 

klaarblyklik verhoudingsgewys 'n groot agterstand 

in vergelyking met die nie-Afr ikaners het. 11 9 ) 

Verder vind hy dat daar na verhouding omtrent drie

maal meer direkteure en handelsbestuurders onder 

Engelstaliges as onder Afrikaanssprekendes in die 

handel ~voorkom. 

In die lig van die voorgaande skyn dit asof daar 'n 

groot behoefte aan leiers op die verskillende lewens

terreine in die Vaaldriehoek is. Ten einde in 

hierdie behoefte te voorsien is dit nodig dat die 

skool toekomstige leiers vroegtydig sal identifiseer 

en avn bulle rlie nodige akademiese geleenthede tot 

ontplooiing sal bied. 

3.1.6. Toekomstige behoefte aan leiers 

Uit navrae aan die verskillende munisipaliteite van 

Vanderbijlpark, Vereeniging en Meyerton word daar 

verwag dat daar in die tydperk van 1972 tot 1982 

minstens drie=duisend wooneenhede tot die vaaldrie

hoek se woongebiede toegevoeg sal word. 

Opmerking 1 

Indien die gemiddelde kindertal op drie per huisgesin10) 

gestel word, beteken dit 'a kindervermeerdering van minstens 

nege~duisend oor die volgende tien jaar. 

Opmerking 2 

Teen ll, 7% verstandelik begaa.fdes word verma:Kl dat daar teen 

1982 'n vermeerdering van minstens 1053 verstandelik be

gaafde leerlinge sal plaasvind. 11 ) 

Opmerking 3 

Daar word ooreenkomstig bylaag B3 vermoed dat daar tans sowat 

3255 verstandelik begaafde leerlinge in die Vaaldriehoek is. 

9) VanWyk, s. Die Afrikaners in die beroepslewe van 
die stad, p.93. 

10) Volgens opname deur opsteller in 1972 in 'n primere 
skool in die Vacldriehoek gedoen. 

11) Die opsteller bet volgens bylaag C4, 'n persentasie van 
11,7% begaafdes in die Vaaldriehoek gevind. 
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Teen 1982 kan daar teen die huidige groeitempo, 

volgens bylaagB31 sowat 4308 verstandelik begaafde 

leerlinge wees. Hierdie potensi~le leiers kan nie 

oor die hoof gesien word nie. Uit 1 n nasionale 

oogpunt beskou, is dit belangrik dat hierdie ver

standelik begaafde leerlinge tot volle ontplooiing 

sal kom met betrekking tot bulle vermo~ns. 

"At the judging and decisionmaking level in govern

ment and industry, and in all phases of ou! social 

life, a vast new pool of resource people is demanded 

with the skills, trained intellect, personality and 

integrity to exert national and international 
. 1?) 

leadersh:Lp." -

Die Vaaldriehoek is tans besig om te ontwikkel tot 
1 n reusagtige nywerheidskompleks. Met die vestiging 

van die Vereeniging Brick and Tile Company Limited, 

die voorloper van Vereeniging Refractories Limited, 

bet die nywerheidsontwikkeling in 1892 begin. 

Verdere ontwikkeling het gekom, soos die giet van die 

eerste staal deur die Unie-staalkorporasie in 1912, 

opdamming van die vaalrivier in 1923 en die vestiging 

van Yskor in 1941e In 1951 bet Sasol beslag gekry 

en spoedig bet talle satelietnywerhede rondom die 

swaarnywerhede ontstaan. Hierdie sekondere nywerhede 

is tans besig om volledig beslag te kry en hieruit 

word die toekomstige sametrc~ng van inwoners verwag. 

Waar die Afrikaner in vergelyking met anderstaliges 

die oorwig aan getalle in die Vaaldriehoek het, beklee 

by egter nie sy regmatige deel van ho~r bestuursposte 

in die nywerhede nie. Dit is dus nodig dat meer in 

verband met die opleiding van die Afrikaner gedoen 

word om ook sy regmatige aandeel op ekonomiese vlak 

te bekom. Om hiertoe te kom is dit nodig dat beter 

en deegliker opleiding ook vir die Afrikaner daar

gestel word. 

Tabel xxi vergelyk die ho~rskoolinskrywing van 'n 

Engelsmediumskool en 'n Afrikaansmediumskool in die 

Vaaldriehoek vir st.vi en st.x. Tussen st.vi en st.x 

12) Hildreth,Gertrude H. Introduction to the gifted, p.3. 
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vind daar grootskaa1se skoo1ver1ating in die vaa1drie

hoek p1aas. Vo1gens navraag by een Afrikaansmedium- en 

een Enge1smedium ho~rskoo1 is die vo1gende gegewens 

uit die twee sko1e se toe1atingsregisters verkry. 

Geta11e is geneem soos op die tiende skoo1dag van 

die betrokke jare. Tabel xxiverge1yk nou die geta1 

1eer1inge van die twee sko1e na aan1eiding van die 

1eer1ingta1. 

Die 1aaste twee ko1omme dui die verhouding van die 

st.vi-inskrywing tot die aanta1 matriku1ante vir 

die betrokke jaar aan. 

TABEL XXI 

VERGELYKENDE INSKRYwiNG VIR ST.VI EN ST.X IN DIE TWEE 

HO~RSKOLE VAN DIE VAALDRIEHOEK 1966 TOT 1969 

Afrikaansmediumskool Enge1smediumskoo1 

st.vi s1;,x % st.vi st.x % 
' l 

! 

137. 7 1966 220 83 . 184 78 42.4 I 
I 

1967 278 70 25. 1 j 222 79 35.5 

1968 291 70 24. 0 I 214 
I 

82 38.3 

1969 295 78 26.4 I 246 l 92 I 37.4 
I I I : 

i ' ' 

Uit tabelxxi b1yk dit dat die st.vi-inskrywing in die 

Afrikaansmediumskoo1 in die Vaa1driehoek ho~r was as 

die van die Engelsmediumskoo1. Die Enge1smediumskoo1 

bet egter meer matriku1ante as die Afrikaansmedium

skoo1 ge1ewer. Daar is ook navraag gedoen na die 

hoevee1heid ku1ture1e, geestelike en opvoedkundige 

instansies wat bedrywig is in die vaa1driehoek en 

die vo1gende is gevind. 

i 
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TABEL XXII 

DIE VERSKILLENDE GODSDIENSTIGE, KULTURELE, WETENSKAPLIKE, 

EN OPVOEDKUNDIGE ORGANISASIES IN DIE GEBIED 13 ) 

i Meyer-, Saso1-
' ton 1 burg 

Vereenig-~Vander- !T t 1 ing. bii1oark 0 aa 

Kerkgenootskappe I j 

i 15 
! 

en/of gemeen:tes l 13 31 38 97 
I 

Kerk1ike organi- l ! 
sasies l 4 45 39 64 152 

Sport1iggame 13 25 16 34 88 
Ge1eerde verenigings 2 1 12 15 

Bib1ioteekwese ! 2 3 5 

Museums l 
I ! 

Perswese I 1 3 4 I 
I ' wYsgerig-sie1kundig I 

I 1 1 2 I -

I Maatskap1ike We1syns l I 5 34 8 47 
! 

Staatkundig I - I 
i 

Ekonomies !- I 1 3 4 
I 

Regs I - I 1 2 3 l 

Opvoedkunde !- I 2 6 8 

Taa1 en 1etterkunde I ! 2 2 4 I 8 
I 

Tegno1ogies ! 1 5 6 

Kuns / Musiek I 2 2 I 2 6 

Geografies I I 

' -
Histories I - l 

i 
I 

Sosia1e k1ubs 10 16 ! 7 33 ~-
I 
! 

13) Bogenoemde gegewens is in die vaa1driehoek versame1 deur 

Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O. met die oog op die 

moont1ike stigting van 1 n universiteit in die vaa1driehoek. 
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3.2. Skolasiiese ontwikkelingsmoontlikhede in die Vaal

driehoek 

3.2.1. Wenslikheid van spesiale onderwys vir verstandelik 

begaafde leerlinge 

l4A) 

14) 

15) 

Uit die voorgaande word ~fgelei dat daar verskillende 

faktore aenwesig is wat in aanmerking geneem moet 

word ten einde die instelling van spesiale onder-

wys vir verstandelik begaafde leerlinge in perspek

tief te sien. Ooreenkomstig die Suid-Afrikaanse 

jaarboek bestaan daar as gevolg van die ontwikkeling 

van Yskor 'n groeikoers van 7,4% in die gebiede 

teenoor 5,4% in die ekonomie as geheel. 14A) in 

Suid-Afrika gedurende 1972. Daar bestaan dus 'n 

c.kkumulasie van professionele beroepslui, sakemanneen 

hoogsgeskoolde beroepsliede·in die gebiede. 

Dit bring mee dat daar tans ook 'n sametrekking van 

leerlinge in die vaaldriehoek is. Die inskrywing 

aan die verskillende skole is 27 753 skoolgaande 

kinders aan die Transvaalkant v~n die vaaldriehoek. 

Van Sasolburg word gese: "Sasolburg se skole bars 

behoorlik uit hul nate. Die dorp kan vanjaar spog 

met die grootste ho~rskool en die grootste laerskool 
14) in die hele Vrystaat." · 

TABEL XXIII 

INSKRYWING OP DIE TIENDE SKOOLDAG VAN 1971 TOT 1973 
IN DIE VAALDRfE~OEK ONDER DIE TRANSVAALSE ONDERWYS
DEPf•RTEMENT 5) 

1971 1972 1973 

~ekond~he sko1e 7243 7522 7048 

~eroepskole 1755 1848 2385 

!Primer~kole 16833 17133 17373 

~pesia1e skole 829 859 947 

TOTAAL 26660 I 27360 27753 

Met die bepa1ing van 'n minimum van 11,7% verstande

lik begaafde leerlinge is daar dus genoeg beskikbare 

kandidate vir die instelling van spesiale onderwys 

vir begaafde leerlinge in die vaaldriehoek. 

Die ouers van die vaaldriehoek 

State of South Afriea 1972, p.253. 

vaalweekblad, 28 Januarie 1973. p:.24. 

Tabel xxiii Inskrywing op lOde skooldag soos van die 
Vereenigingse Skoolraad verkry. 1973. o~ 



besit verder die opvoedkundige bekwaamheid en 

finansi~le vermo~ns nm reg aan die opvoeding van 

bulle kinders te laat geskied. Verder dien daarop 

gelet te word dat met die verwagte uitbreidings op 

alle sektore van die handel en nywerheid daar nog 

'n styging in die inwonertal van die gebied verwag 

kan word. 

TABEL XXIV 

DIE BEVOLKINGSAANWAS IN DIE VAALDRIEHOEK 1940/1970 

EN PROJEKSIES VIR TYDPERK 1970/200016 ) 

1940! 1951 I I 

1960 1970 1980 1990 2000 
Munisipale ' I ' I gebiede 

Meycrton I 3500 9000 

Sa sol burg 6600 1400C 1 
I Vereeniging 12800 23500 32500 48000 I 

vanderbijl- l 
I I park I 13500 l 23700 46000 ' 
l 

Landdros- I distrikte 
I To tale 

Blankes 45000 76000 123000 159000 f 18()()(X) 197000 

Totale be- l I 
volking 170000 j 254000 367000,4810001562000,618000 

I ' 
' 

Die aanvraag om leiers cor die hele ekonomiese, 

politieke, maatskaplike en opvoedkundige linie sal 

gevolglik toeneem soos die nywerheidsuitbreiding 

werklikheid word. 

waar inrlasionistiese tendense tans 'n bedreiging, 

nie net in die Vaaldriehoek nie maar oor die hele 

Republiek is, is dit vanselrsprekend dat deeltrerrender 
opvoeding- en onderwysrasiliteite vir die leerlinge 

van die vaaldriehoek daargestel moet word ten einde 

inflasto die boor te bied. Een van die belangrikste 

aspekte hiervan is die buitengewone aandag wat, by 

wyse van spesiale onderwys, aan die verstandelik 

begaarde leerlinge van die Vaaldriehoek gegee behoort 

te word. 

16) Gegewens verkry vanar Skakelbeampte P.U. vir C.H.O. 
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Hiervoor sal van die ouers en alle belastingbetalers 

ho~r opo££eringe by wyse van konkrete bydraes gevra 

moet word, dog "Intelligent interpretations and 

study o£ the information thus gained is the basis 

o£ e££ectiv<:: plannin.y £or the gifted child's total 

developmento A program that assures his balanced 

growth and optimum performance will be geared to 

his individual abilities, interests, and needs in all 

areas; and every resource available to the school 

should be utilized to de~ermine them. 17 ) 

3. 2.2. Ekonomiese behoe£te 

'n Faktor waarmee rekening gehou moet word by die 

instelling van spesiale onderwys,is die huidige 

ekonomiese behoe£te aan pro£essionele lui in die 

Vaaldriehoeka Sou dit 'n regverdigbare belegging 

wees wat spesiale onderwys vra? In 1968 se 

minister Ben Schoeman dat Suid-A£rika ekonomies 

uitgebou en sel£versorgend moet word en dat die land 

voorspoediger gemaak en voorspoedig gehou moet word, 

terwyl verdediging die nodige aandag moet kry. 18 ) 

Na aanleiding van gegewens wat by 'n paar van die 

groter £irmas in die vaaldriehoek bekom is, blyk 

dit dat vee~vuldiQP werksgeleenthede in die gebied 

bestaan. 

Mnr. Harry Jacobs van V·.::r.::eniging Refractories bewee:-: 

dat, om tot 1 n staat van ekonomies. voorspoed te kom, 

moet hy 11 ••• 'n vasstaande beleid he om mense vir 

opvolging a£ te rig. Hier het ons 'n hoo£bestuurder 

(tegnies), 'n hoo£verkoopsbestuurder, die sekretaris 

van die maatskappy, en 'n hoo£ingenieur wat vir bulle 

eie afdelings verantwoordelik en op hulle beurt aan 

my verantwoordelik is. Oor die hele linie probeer 

ons om mense te he wat gaan opvolg." 19 ) 

17) Casvtell, Hollis L~ The gifted child in the regular 
classroom, p.26o 

18} 

19) 

Schoeman, B.J. Toespraak, K~ngres van Nasionale 
Party van Transvaal. 10 September 1968, p.l2. 

Jacobs, Ho l~ Geleenthede vir gegradueerdes deur 
Johnson, Mo ~ ? o 48.) 
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Indien die behoe£tes van 'n paar van die grater 

nywerheidskomplekse in o~nskou geneem word, word 

bese£ dat hulle behoe£tes groat is en dat elke 

verstandelik begaa£de kind tot die hoogste mate van 

doeltre££endheid opgelei moet word. Die volgende 

behoe£tes bestaan in die vaaldriehoek: 

Federale misstowwe (Sasolburg) 

Die maatskappy neem gegradueerdes in alle vertakkinge 

van die landbou~~nskap sowel as kleiner hoeveelhede 

chemiese ingenieurs, industri~le aptekers en 

spesialiste in plantpatologie, mikrobiologie en 

landbou-·ekonomie in diens. 

Die Kunsrubbermaatskappy (Edms) Beperk (Sasolburg) 

bied geleenthede vir gegradueerdes in skeikunde, 

chemiese en werktuigkundige ingenieurswese. Daar 

bestaan ook loopbane vir gegradueerdes in ekonomie 

en besigheidsadministrasie. 

Massey-Ferguson (S.A.) Beperk (Vereeniging), ver
vaardigers van landboumasjienerie met hoo£kantoor 

op Vereeniging, maak gebruik van ingenieurs in 

betrekkings as ontwerpers en navorsers op landbou

kundige gebied~ Verder word gegradueerdes gebruik 

in paste vi,-:' bemarking, £inansies, rekeninge, 

ekonomie en handel. 

The Metal Box Company o£ south Africa Limited, 

vanderbijlpark, houersvervaardigingsindustrie, gebruik 

verskeie ingenieurs, rekenmeesters, skeikundiges, 

wiskundiges, metallurge en voedseltegnolo~. 

Randwaterraad (Vereeniging) gebruik veral meganiese, 
elektrotegniese en siviele ingenieurs bygestaan 

deur landmeters, argitekte en bourekenaars. 
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Roberts Construction (Vanderbijlpark) gebruik die 

dienste van gegradueerdes in siviele, meganiese en 

bouingenieurswese. verder bestaan daar ook vakatures 

vir rekenmeesters en personeelbestuurders. 

Suid-Afrikaanse Steenkool-, ~lie-, en Gaskorporasie 

Beperk (Sasolburg) gebruik in die vervaardiging van 

petrol, teer, kreosoot, ammoniumsulfaat, kalksteen

ammoniumnitraat, wasse en alkohole, om maar enkeles 

te noem, 'n groot verskeidenheid wetenskaplikes, 

ingenieurs, bestuurslui en gegradueerdes. 

Suid-Afrikaansc Yster en Staal Industri~le Korporasie 

Beperk (Yskor) Vanderbijlpark, het by die produksie 

van yster en staal gegradueerdes in verskeie vertak

kinge van ingenieurswese, natuurwetenskappe, 

wiskunde, bedryfsadministrasie, bedryfsekonomie en 

rekenkundiges nodig. 

In die lig van bogenoemde paar voorbeelde skyn 

dit asof groot hoeveelhede professionele lui in die 

Vaaldriehoek benodig word. Om in hierdie behoefte 

te kan voorsien, sal elke leerling met die verstande

like potensiaal opgelei moet word tot die hoogs 

moontlike mate van doeltreffendheid. 

2.3. Die wisselwerking tussen ouer en skool met betrekking 

tot verstandelik begaafde leerlinge in die vaal

driehoek 

Reeds in 1968 verwys Michael Johnson na Vereeniging 

en die Vaaldriehoek as die " ••• speelterrein van 

Transvaal met uitstekende skole." ~O) Hieruit 

kan afgelei word dat 1 n hoogstaande standaard van 

onderwys in die gebied verskaf word. 

ZO) Johnson, M. Geleenthede vir gegradueerdes, p.as. 
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In die behandeling van die ouerlike betnvloeding van 

die kind in die algemeen en sy invloed op onderpres

tasie op skoal noQm Gowan en Demos die volgende .faktore 

vir onderprestasie: 

Gebrek aan ouerlike opvccding 

Lae ouerlike sosio-ekonomiese stand 

Nadelige ouerlike omgewing en kulturele invloede. 21 ) 

Indien die ouers van die Vaaldriehoek aan bogenoemde drie 

stellings getoets word, word tot die algemene gevolg

trekking gekom dat die grootste gedeelte van die ouers 

van die Vaaldriehoek, ten spyte van die mate van ver

waarlosing soos in hoo.fstuk II aangetoon, wel oor die 

nodige akademiese vermoens en ekonomiese middele beskik 

om bulle verstandelik begaa.fde kinders te ondersteun 

in die opvoeding~en onderwysproses. Hierdie aangeleent

heid k<>n verder beoordeel word n"l ae>nleiding van die 

st.vi-leerlinge uit drie ho~rskole van Vereeniging we>t 

st .x geslaag het in vergelyking met Tr<:~nsvaalse matriku

lasie·-uit'slae. Tabel xxv gee die vergelyking. 

TABEL XXV 

VERGELYKING - ST.VI WAT UITEINDELIK ST.X SLAAG. 22 ) 

. st. vi-I aantal st.x- e.antal % % 
jaar jaar Transvaal 

I 
1962 578 1966 192 33.2 33.6 

1963 519 1967 233 44.8 38.9 

1964 513 1968 221 43.0 38.2 

1965 565 1969 247 43.7 39.0 

1966 637 1970 292 45.8 43.9 I 

Ten opsigte van diesel.fde drie hoeerskole word die volgende 

gegewens in verband met die voortsetting van universitere 

onderwys weergegee in xabel xxvi. 

21) Gowan, J.C. & Demos, G.D. Education and guidance of 
the ~blest, p.305. 

22) Verkryging van gegewens van t3bel xxv. Die betrokke 
drie hoerskole is gevra by wyse van 'n brie.f. 
Dit is grater hoerskole wat gegewens vana.f 1962 be
skikbaar geh3d het. Verder is cti.e. drie hoerskole 
volgens die vermoede van opsteller goed verteenwoor
digend van die hele Vaaldriehoek. 
Transvaalse gegewens is verkry vanaf Onderwysstatistiek 
- Pretor i<> • 
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TABEL XXVI 

AANTAL MATR1KULANTE NA UNIVERSITEIT 

JAAR AANTAL MATRIKULA.NTE NA UNIVERSITEIT 

Skole: A B C Totaal A B C Totaa1 
! --r·· ' I 1966 62 53 77 192 15 22 25 I 62 32.2 

1967 83 73 77 233 20 30 42 92 39.4 

1968 71 76 74 221 14 39 35 88 40.0 

1969 78 81 88 247 
I 

22 37 42 101 40.9 

1970 92 I 108 92 292 25 47 38 110 I 37.9 

I I I I 

1971 96 : 108 92 296 28 52 30 ! 110 I 37.1 
I ! I 

Word die voorgaande gegewens in oenskou geneem, word op

gemerk dat die ouerlike optrede ooreenkomstig Gowan en 

Demos se beskouing 'n goeie invloed op die kinders van die 

Vaaldriehoek moet he. Terman merk verder op dat die kind2rs 

van begaafde ouers oor die algemeen beter presteer as die 

kinders van andere. In sy ondeLsoek na 59 verstandelik 

begaafde kinders het hy die volgende beroepsgroepe gevind;23 ) 

TABEL XXVII 

PROFESSIONELE BEGROEPSGROEPE VAN TERMAN 
~-----------------------------------------

Professionele lui 

Klerklike werkers 

Handelslui 

53% 

37% 

10% 

100% 

Verder is geen kind van ongeskoolde ouers of gewone ambags

lui onder bogenoemde 59 verstandelik begaafde kinders gevind 

nie. Professionele mense lewer dus, volgens Terman, die 

grootste bydrae tot die hoeveelheid verstandelik begaafde 

leerlinge. Die bydrae van die ongeskoolde arbeider tot 

die groep vind Terman uiters gering. "Only about 5 per 

cent of lawyers' children and no miners' child is as intel

ligent as the median child of the lawyer group.n24 ) 

23) Hollingworth, op. cit., po53~ 

24. Ibid., pe55. 

on 
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'n Uittrekse1 uit RGN se nasiona1e register van gegradueerdes 

in die Vaa1driehoek toon aan dat akademiese beroepsgroepe a1-

hier goed verteenwoordig is. Gegewens vana£ P.U. vir C.H.O. 
1972. 

TI>BEL XXVIII 

UITTREKSEL UIT RGN SE NASIONALE REGISTER VAN GEGRADUEERDES: 
GEGRADUEERDES IN DIE VAALDRIEHOEK SOOS OP 1 MEI 1972 VOLGENS 
STUDIERIGTING EN STUDIEPEIL VAN HOOGSTE KWALIFIKASIES 
BEHAAL 

Studie van hoogste kwa1i£ikasie behaa1 

..!.::: 
i0 r.,1 ~rcl <H 
co ro Q) OQ) H 
QOctl rn rn m 

H rcl • rcl «'! 
ctlQO rcl ctl ctl Ulalrcl rcl rcl H [-1 
s I ctl al s q al al al al ~ z 
Of.Q al HO OHm al al ~-'1 

~ H QO~ i::t:: til H H H E-l {f) 

0-!C: QO I 0! I ~:!: QD QO 0 p:: 
·r-l al I al·r-l • al I I I E-l 1"•1 
Red p:j ZR P=lZf.Q :a:! R P-1 

N N N N N N N 

Suiwer natuur-
wetenskap1ik 5 114 - 21 30 11 181 15.7 
Argitektuur 5 4 9 0.6 
Bourekenkunde 4 3 7 o.s 
Industri~1e chemie z 1 3 0.2 
Ingenieurswese 47 188 1 7 13 3 259 21.2 
Landbou-ingenieurs-
wese 3 3 0.2 
Landmeetkunde 3 3 0.2 
Ander bv. mynsese 
legno1ogie 2 1 3 0.2 
Landbou 8 1 1 10 0.9 
Huishoudkunde 2 2 0.2 
Veeartsenykunde 6 6 0.4 
M edies en para-medie s 
Dieetkunde 2 2 0.1 
Farmasie 20 19 39 3.3 
Fisioterapie 1 1 2 4 0.3 
Logopedika 1 1 C:."1 
Medisyne en snykunde 
(B. ,Ch. B) 77 26 9 5 117 9.2 
Tandhee1kunde 18 3 1 22 1.5 
Verpleegkunde ~ 2 2 0.1 
Ander, bv. Arbeidster pie 1 1 0.1 
Geesteswetenskap1ik 
Bib1ioteekwese 3 7 10 0.9 
Kuns, bv. B.Mus, B.D ama 5 2 7 0.5 
Lettere &Wysbegeerte BA. 171 32 15 4 222 18.6 
Maatskap1ike werk 22 1 3 26 2.2 
Opvoedkunde 147 27 5 2 181 15.7 
Regte. 11 11 30 1 53 4.7 
Teo1ogie 1 2 9 14 l 27 2.2 
Staatswetenskap 3 3 0.2 

Dit toon 9.37% vir die V32.ldriehoek teenoor 7.8% vir rliP 



Indien die voorgaande in o~nskou geneem word, word 

daar tot die slotsom gekom dat die ouers van die 

Vaaldriehoek genoegsame akademiese agtergrond besit 

om die nodige opvoedkundige steun aan hulle ver

standelik begaafde kinders te bied. 

3. 2.4. Finansies 

'n Verdere faktor waarop gelet moet word in die 

ondersoek na verstandelik begaafde leerlinge in die 

Vaaldriehoek, is die finansiele implikasie en die 

betrokkenheid van die nuer daarby. Hierdie aspek 

is belangrik in die sin dat 'n antwoord gevind sal 

moet word op die vraag na wie verantwoordelik sal 

wees vir die finansiele las wat buitengewone onder

wys mag meebring indien dit ingestel word. 

(i) Die ouerhuis en finansiele implikasie 

Ten einde tred te hou met die huidige tempo van 

ontwikkeling op die terrein van die opvoeding 

van die kind, word die ouer al meer en meer 

verplig om meer as net gewone belangstelling 

in moderne kennis oor opvoeding te openbaar ten 

einde sukses te behaal. Inflasionistiese tendense 

maak dit verder nodig dat ouers deeglik sal besin 

en beplan in verband met die finansi~le implikasie 

in die ~pvoeding van die kind. Daadwerklike same

werking van die ouerpaar en 'n doelbewuste soeke 

na die beste middele tot die opvoeding met die 

beskikbare finansies, is van fundamentele belang 

in die opvoeding van die kind. Alhoewel die 

sknol en kindertehuise al meer en meer verantwoor

delik gemaak word vir die totale opvoeding, bly 

sommige aspekte soos tafelmaniere, persoonlike 

sindelikheid, kerkbesoek, estetiese en etiese 

vorming en karakterbou, om maar 'n paar te noem, 

nog primer die Apvoedingsfunksie van die ouer. 

Die skoolsituasie kom slegs terloops daarmee in 

aanraking. Indien die ouer in die lig van die 

moderne opvoedingsbeginsels 'n sukses van die 

kind se opvoeding wil maak, moet meer tyd daaraan 

bestee en ook veel groter fiDansi~la offers daar

voor gebring word. 
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Die ouer moet dus kennis . ..neem van die ontwikkelings

en opvoedingsverlaop van die kind. Meer nog, die 

ouer moet tyd en geld arsonder om aandag te skenk 

aan literatuur, kursusse, gesinskampe, lenteskole, 

lesings en beginsels rakende kinderopvoeding en 

-versorging. "· •• hierdie taak kan en mag die ouer 

- hoe gejaagd en bedrywig sy lewe ookal is - nooit 

d ik . 25) ont u nJ.e. 

Om hiertoe te kom is die rinansi~le stand van veral 

die ouer met verstandelik begaarde kinders van 

deurslaggewende belang. 

(ii) Gemeenskap en rinansi~le aspekte van die opvoeding 

van die verstandelik begaarde kind 

Omdat die rinansi~le eise van die begaarde mens en 

by implikasie van die gemeenskap van die Vaald:;:iehoc!-:: 

hoog is, is dit noodsaaklik dat die kind se opvoedin~ 

sal beantwoord aan dit wat die gemeenskap a5 algemeen 

geldende norme vir suksesvolle opvoeding en onderwys 

beskou. Hier word veral gedink aan vormende ele

mente van onderwys en opvoeding soos opvoedkundige 

toere, deelname aan sport, toneelspel, ballet, sang 

en musiek en allerlei karaktervormende deelname en 

mededinging wat die hedendaagse skoal organiseer. 

Vir die regstreekse uitgawes aan bogenoemde, veral 

met betrekking tot die begaarde kind, moet die ouer 

verantwoordelikheid aanvaar. Dit is verder nood

saaklik dat die ouer die kind in .. die verband sal 

onderskraag ten einde elke moontlike mate van onder

steuning in die ontplooiing van sy vermo~ns te biedo 

(iii) Leer- en studiemiddele en rinansies 

Ten einde die leeraktiwiteite so doeltrerrend 

moontlik te maak is moderne opvoedkundige tegnieke, 

veral met betrekking tot die verstandelik begaarde 

kind, •n basiese vereiste. In die verband is 

oudiovisuele middele en sintuiglike waarneming a soo1' 

moderne tegnieke ter vaslegging en voorstelling van 

leersto£ van besondere belang. 

25) Mulder.- .J .j: Die plek van die ouer 
Onderwysbulletin .Jaargang XVI Nr.I 
p. 16. 

irt die onderwys. 
September 1972, 
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Om die opvoeding so doeltre££end moontlik te maak 

en bogenoemde te verwesenlik, sal ouers verplig 

wees om bydraes te maak ter verkryging van meer 

moderne instrumente, projektors, platespelers, 

musiekinstrumente, ens. Bydraes kan in die vorm 

van ho~r belastings gemaak word, maar ook direk 

aan die skoal. 

(iv) Wooneenheid en Finansies 

Vanuit 'n psigologiese hoek gesien, is dit 

noodsaaklik dat die kind nie minderwaardig sal 

staan teenoor sy maters nie met betrekking tot die 

huis en omgewing waarin ~y woon. Die gemiddelde 

wooneenheid in die Vaaldriehoek kos tussen 

Rl8 000 en R20 000 soos blyk uit advertensies in 

verband met die eiendomsmark binne die Vaaldriehoek. 

'n Voorbeeld hiervan word gevind in die Vaalweek

blad se advertensiekolom van 3 November 1972. 

Gesien teen die agtergrond van maklik bekombare 

lenings en lae rentekoerse wat deur maatskappye 

aan bulle werknemers toegestaan word, is die besit 

van 1 n doelmatige wooneenheid wat genoegsame 

geriewe aa.n al die gesinslede bied, binne bereik 

van die gemiddelde ouer van die Vaaldriehoek. 

(v) Voeding en Finansies 

Een van die belangrikste aspekte van die £isiese 

groei en ontwikkeling van die kind is voeding. 

Met 'n ondervoede liggaam kan 'n briljante ver

stanaelike vermoe nie veel vermag nie. Sou ons 

die huidige prysstygings in aanmerking neem, dan 

word gemerk dat voedselpryse hoog is, soos uit die 

verski11ende markberigte spreek. 

Die styging in die prys van landbouprodukte plaas 

dus 1 n grater £inansi~le las op die ouers om bulle 

kinders deeglik te voed en laat minder geld vir 

opvoedkundige behoe£tes, aangesien voeding, 

behuising en kleding die primere behoe£tes van die 

kind is. Dog met deeglike beplanning en die 
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vindingryke voedselbereiding kan die buisvrou 

van die Vaaldrieboek baar gesin deeglik voed 

met die finansies tot baar beskikking. 

Verder maak bulle finansi~le vermo~ dit vir bulle 

moontlik om te voorsien in die beboeftes van bul 

verstandelik begaafde kinders met betrekking tot 

spesiale onderwys. 

(vi) Bereidwilligbeid van ouers tot finansiUle bydraes 

Ten einde te bepaal of ouers bereid sal wees om 

finansieel by te dra tot die buitengewone koste 

wat spesiale onderwys vir bulle kindemsal bring, 

is 'n vraelys, soos in bylaag Cl aan een bonderd 

ouers in Vanderbijlpark gestuur deur bemiddeling 

van bulle verstandelik begaafde kinders. 

Uit bylaag C 1 blyk dit dat ouers bereid sal wees om 

finansieel by te dra ten einde spesiale onderwys 

vir bulle verstandelik begaafde kinders te bekom 

indien bierdie leerlinge in 'n spesiale skool 

geplaas kan word. 

TABEL XXIX 

OUERBELANGSTELLING IN SPESIALE ONDERWYS VIR 
VERSTANDELIK BEGAAFDES 

1. Ouers bereid tot plasing 
in spesiale skool 

2. waar 
Dieselfde skool 
Spesiale skool 
Spesiale skool met kosbuis 

64 
23 
13 

100 

100 

100 

Uit navrae by twee winkels te Vanderbijlpark en 

Vereeniging wat skooldrag verska£, blyk dit dat 

gedurende Desember 1972 en Januarie 1973, bulle 
se. 

alleen R70 OOOAskoolklere verkoop bet. Hierdie 

bedrag sluit nie items soos boektasse, boeke en 

skryfbeboeftes in nie. 26 ) Sou bierby nog die 

uitgawes van vervoer, sport, musiek en ballet 

1 
I 

I 

gevoeg word, is die totale bedrag wat ouers reeds betaaJ 

26) Persoonlike navrae by twee winkels in Vanderbijlpark 

en Vereeniging gedoen. 



en bereid is om te betaal, baie hoog. Die 

volgende twee beramings toon die gemiddelde koste 

per leerling aan onderwys in die vaaldriehoek. 

TABEL XXX 

KOSTE PER ST.VI~DOGTER 1972. 

1. Skoolklere 

1 Baadjie @ RlO 
2 rokke @ R6 
Kouse @ R6 
Onderklere 
Skoene 
L.o. klere 
Trui 
5 hemde @ R3 
2 wintershemde @ R3 
1 re~njas 

2. 1 tas 
Boeke 
Snoepwinkel 
Tone e 1 deelnam e 
Musiek 
Huishoudkunde 
Skoolfonds 
Ballet 
Tennis 
Atletiek en sport 
Vervoer 

RlO.OO 
12.00 
6.00 
5.00 

12.00 
4.00 
6.00 

15.00 
6.00 

12.00 

10.00 
15.00 
3.00 

20.00 
l20c00 

4*20 
12.00 
50.00 
3.00 

12.00 
20. QQ. ___ .__ ,~ 

R 357.20 _J 

Prysopgawes vir klere is vanaf verskeie winkels in 

Vanderbijlpark en Vereeniging verkry en tot 'n 

gemiddelde verwerk. Hierd~e gegewens is egter aan 

byna weeklikse prysstygings onderhewig. 

wat vandag geld met betrekking tot prysopgawes,is 

more reeds verouderd. Die toestand neem tans 

sulke afmetings aan dat leweransiers moeilik prys

opgawes vir 1973 kan verskaf. 
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TABEL XXXI 

KOSTE PER GRAAD I LEERLING 1972 

DOGTER SEUN 

Kleurbaadj ie R6.00 R6.00 
Rokke 8.00 
Safari pakkies 4.00 
Kouse 4.00 4.00 
Skoene 8.00 8.00 
Truie 6.00 6.00 
Hem de 9~00 12.00 
Tas 12.00 12.00 
Snoepwinkel 6.00 6.00 
Sport 18.00 18.00 
Skoolfonds 12.00 12,00 
Musiek, sang en konserte 30.00 30.00 
Vervoer 21.00 21.00 
Boeke 16.00 16 .. 00 

IR156.00 )Rl56.00 

Algemeen gesproke dui bierdie buitengewone syfers ook 

daarop dat ouers in die Vaaldrieboek bereid is om bulle 

kinders finansieel te steun. 

Indien in aanmerking geneem word wat jaarliks van 

staatswe~ vir onderwys gedoen word, word besef dat 

ouers soos in onderstaande tabel reeds gedeeltelik 

bydra in die vorm van belasting wat bulle aan die 

staat betaal. 

TABEL XXXI! 

ONDERWYSUITGAWES TEENOOR BRUTO NASIONALE INKOMSTE27 ) 

Finansi~le Onderwys- Bruto nasionale Onderwysuitgawes 
jaar. uitgawes produk teen as 'n persentasie 

(Rduisend) markprys van bruto nasio-
(Rmil_ioen) nale produk. 

1960/61 182 300 5 243 3.48% 

1963/64 229 351 6 666 3.44% 

1966/67 203 847 8 761 3.47% 

1970/71 371 000 10 500 I 3.5 % 

I I 
I 

BERAMINGS 

1980/81 538 000 15 000 3.6% 

1990/91 706 000 19 000 3.7% 

27) Mulder, op. cit., Pc20. 



In Transvaal alleen beloop die jaarlikse provinsiale 

uitgawes aan onderwys nou nagenoeg Rl50 miljoen. 28) 

Afgesien van staatsbydrae doen ouers nog baie meer 

in verband met fisiese geriewe vir die opvneding 

van hulle kinders ::0os bv. die koop van ekstra 

ameublement, onderwyshulpmiddels, swembaddens, 

sportvelde en pawiljoene, skoolbusse en opvoedkundige 

toere. 

Uit die aard van die saak sal ouers dan ook sekerlik 

gewillig wees om bydraes te maak ten einde spesiale 

onderwys aan hulle verstandelik begaafde kinders te 

voorsien. "Besteding deur ouers aan die onderwys

diens, of dit nou al in die vorm van inisiatief, 

samewerking, morele steun of geldelike bydraes 

geskied, lewer 'n ryke loon, miskien nie aan klinkende 

winste nie, maar aan genoegdoening dat •n bydrae 

gelewer is tot die volle ontplooiing van die waarde

volste potensiaal van enige volk, naamlik sy jeug.u29 ) 

Uit die voorgaande blyk dit dat, alhoewel kostes aan 

opvoeding en onderwys hoog is, die gemiddelde ouers 

in die Vaaldriehoek oor die finansiel& middele 

beskik om hulle kinders geldelik te versorg. Indien 

hulle kinders dus buitengewone verstandelike begaatd

hede besit en 'n vexdere finansi~le bydrae noodsaak, 

sal hulle dit sekerlik kan bybring en sekerlik ook 

gewillig wees om dit by te bring. 

2.5. Ouerlike bydrae en vermo~ns 

Hollingworth beweer dat die verstandelike vermo~ns 

groter is van kinders van ouers wat professies be

oefen as die van ander ouers. 11The professional 

classes have contributed in proportion to their 

numbers about fourteen times as many scientiefic 

men as th8 others, the agricultural classes only 

half as many as the manufacturing and trading 

classes'!30) 

28) Mulder, op. cit., p.20. 
29) Ibid., p.21. 
30) Hollingworth, ope cit.,p.B. 



WOrd die beroepsaktiwiteite van die ouers van die 

Vaaldriehoek in o~nskou geneem, na aanleiding van ta

bel xxxDiJh die volgende gevolgtrekkings moontlik. 

TABEL XXXIII 

BESONDERHEDE VAN 493 GESINNE IN DIE VAA.LDRIEHOEK. 

Vader Moeder 
Getal % Setal % 

Ouers wat sko.fte werk 183 37.3 25 5.0 

Ouers wat kinders selde sien 15 3.1 10 2.0 

Geskeide ouers 19 3.8 40 8.1 

Hoogste skoolstanderd deur ouers 
behaal st .vi 57 12.0 55 11.1 

st.vii 51 10.2 51 10.2 

st.viii 121 25.4 190 38.5 

st.ix 14 3.4 29 5.8 

st .x 138 27.9 122 24.4 

Universiteit en onderwyskollege 98 16.4 39 7.9 

Spesiale en ander onderwys 14 2 .9, 7 2.9 
i 

Gemiddelde kindertal 1762 uit 493 gesinne. .3.57 per gesin. 

Uit tabel xxxiii word die vol9ende a.fgelei: 

1. 'n Groot persentasie vaders werk sko.fte. 

2. Die persentasie moeders wat sko.fte werk is relatie.f 

klein. 

3. Die opvoedkundige kwali.fikasies van die ouers in 

die Vaaldriehoek is oor die algemeen hoog. 

98. 
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TABEL XXXIV 

GEGEWENS uit 244 GESINNE WAAR VADERS HOOFSAAKLIK 

OPERATEURSWERK OOEN 

Ouers wat skorte werk 

OUers wat hul kinders selde sien 

Vader 
Getal % 
128 52.4 

9 3.7 

Moeder 
Getal % 
18 7.4 

5 2.531) 

Geskeide ouers 12 5.0 26 12.4 

Hoogste skool standerd deur 
behaal st.vi 47 19.9 38 15.5 

st.vii 34 14.0 38 15.5 

st.viii 86 35.2 111 45.5 

st.ix 12 5.0 7 2.9 

st.x 48 20.0 44 18.0 

Universiteit en onderwyskollege 8 3.3 4 1.6 

Tegniese en ander onderwys 15 6.3 8 

Kindertal 919 uit 244 gesinne 
3.76 per ges;;..n. 

Uit bostaande word die volgende opgemerk: 

1. Die meeste vaders, 52.4% werk skorte. 

2. Die egskeidingsyfer vir moeders is ho~r as vir 

vaders. 

3.3 

3. Die meeste ouers het tot st.viii op skool gevorder, 

terwyl 20% van die vaders en 18% van die moeders 

tot st.x gevorder het. Dit sluit alle st.x

sertirikate, met or sonder universiteitsvrystelling, 

in. 

4. Gegewens toon aan dat 3.3% vaders en 1.6% moeders 

universiteitsopleiding gehad het. 

Boganoemde tabel gee 'n beeld van die skolastiese 
opleiding van die ouers van die omgewing met hoof

saaklik operateurs as inwoners. 

Tabel xxxiv gee 'n beeld van die skolastiese peil van 
ouers in 'n gebied waar meer voormanne, klerklike 

personeel en proressionele lui woon. 

31) Gegewens verkry uit vraelys soos per bylaag 03, p.l54. 



TABEL XXXV 

GEGEWENS UIT 249 GESINNE WAAR VADERS HOOFSAAKLIK 
PROFESSIONELE EN KLERKLIKE WERK DOEN 

Ouers wat eko.fte werk 

Ouers wat kinders se1de sien 

Vader 
Geta1 % 
55 22.1 

6 2.4 

Moeders 
Geta1 % 

7 2.8 

5 2.0 

Geskeide ouers 7 2.8 14 5.6 

Hoogste standerd deur ouer bebaa1 
st.vi 15 6a0 17 6.8 

st.vii 23 9.2 13 5.2 

st.vii 39 15.6 79 31.7 

stcix 5 2.0 22 8.8 

st.x 90 36.1 78 31.3 

Universiteit en onderwysko11ege 70 28.0 33 13.2 

Spesiale en ander onderwys 8 3.2 8 3.2 

Kinderta1 843 uit 249 gesinne. 

3.38 per gesin 

Ont1eding van tabe1 xxxv en vergelyking met tabel xxxiv 

toon die volgen de : 

1. 1 n Kleiner persentasie vaders werk sko.fte as by 

operateux-s. 

2. 'n Groter persentasie van bierdie ouers bet in 

st.x geslaag .. 

3. In bierdie gebied is die egskeidingsy.fer vir 

moeders ook boer as vir vaders. 

4. 1 n Hoer persentasie van bierdie ouers bet universi

teits- en ko11ege-opleiding geniet. 

Indien die gemidde1de van die twee gebiede bereken 

word, word die gegewens soos reeds in tabel 33 saam

gevat, gevind. 
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SEUNS 

Die vo1gende beroeps- en professione1e ouers kom 

voor by die 1eer1inge wat vo1gens hierdie ondersoek 

as verstande1ik begaafd kwa1ifiseer. 

T ABEL XXXVI 

VERSPREIDING VAN OUERBEROEPE IN DIE VAALDRIEHOEK 

Inte11igensie 
kwosi~nt 

beroep van ouer 

115-120 

121-125 

126-130 

131-135 

136-140 

146+ 

Direkteur, K1erk, Konstruksiewerker/Operateur. 

Skoo1hoof, winke1bestuurder. 

K1erk, Bewaarder, Prokureur. 

K1erk, skoo1hoof, Predikant. 

Ingenieur, k1erk. 

Tekenaar 

TABEL XXXVII 

DOGTERS VERSPREIDING VAN OUERBEROEPE IN DIE VAALDRIEHOEK 

Inte11igensie 
kwosi~nt 

berl")ep van ouer 

115-120 

121-125 

126-130 

131-135 

136-140 

Hote1bestuurder, Steenmasjienoperateur, k1erk. 

Tekenaar, K1erk, Ingenieur 

Tekenaar, K1erk, Ingenieur. 

Onderwyser 

Vnorman 

Indien die opvoedkundige kY~·'11ifikasies van die 

onderhawige 493 gesinne soos in tabe1 x:x:xviii 

uiteengesit in o~nskou geneem word, word die 

vo1gende gevind: 
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TABEL XXXVIII 

GEMIDDELDE OPVOEDKUNDIGE KWALIFKASIES VAN 493 GESINNE 32 ) 

GETA.L % 

st~ vi 112 11.5 

st. vii 102 10.4 

Sto viii 311 31.9 

st. ix 43 4.2 

st. X 260 26.9 

Universiteit en Ko11ege 119 12.3 

Spesia1e en ander onderwys 28 2.8 

TOTAAL 975 100.0 

Die gemidde1de persentasie met st.x en universiteits

opleiding is besonder hoog, naamlik, 38.8%: 30.4% landswyd. 

Die ouers van die Vaaldriehoek het genoegsame akademiese 

agtergrond en sekondere skoolopleiding om aan hulle 

kinders die nodige akademiese en sko1astiese agtergrond 

te kan verskafo 

Verder besit die meerderheid ouers die nodige skoal

en universiteitsopleiding om te begryp dat spesiale 

onderwys vir hulle verstande1ik begaafde kinders baie 

voordele mag mAebring, Die verpligtinge tot ontwik

ke1ing van die vermo~ns van hul verstandelik begaafde 

kinders is verder nie net die ouers se voorreg nie, 

maar ook hul pli~. 

"Al1een deur die verstande1ike en geestelike potensiaal 

van 1 n volk voortdurend tot sy absolute maksimum te 

ontwikkel,' kan daar voorsien word in die behoefte van 

die mod~rne staat aan behoor1ik toegeruste leiers, 

doeltre££ende administreerders, versiende nyweraars, 

bekwame leermeesters, wetenskaplikes, ingenieurs en 
geskoolde personeel.u33 ) . 

32) Gegewens verkry uit navrae soos in bylaag C3, p.l54. 
33) Publikasie van die Transvaalse Provinsiale Administrasie. 

Herdenking van tienjarige bestaan van die Republiek van 

Suid··Afrika, 31 Mei 1971, p.l06. 
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3.2.6. BESWIT 

Na aanleiding van die voorgaande bevindinge word daar 

onder die indruk gekom dat die skolastiese ontwikkel

ingsmoontlikhede vir leerlinge in die Vaaldriehoek 

oor die algemeen redelik gunstig beinvloed word deur 

die ouergemeenskap van die gebied. Hulle besit die 

nodige akademiese agtergrond, is finansie~l goed 

bedeel dog daar heers in l::>aie gevalle 'n geb:rek 

ac:m belangstelling in hulle v-2rstandelik begaafde. 

leerlinge om spesi?le onderwys vir ht1lle moontlik 

te m aak. Verder is d verskillende pro.fessionele 

beroepsgroepe goed gcnoeg verteenwoordig in die 

Vaaldriehoek om die nodig-a aandag aan spes le 

onderwys te gee. 

Algemeen g2sproke is die ouergemeenskap van die vaal

driehoek redel:iJ.<: toegel"'.lS vir die bevordering van ':n 

guns-tige onderwysklimaat vir spesiale onderwys vir 

verstandelik begaafde leerlinge. 

Aan die ander\Icant regverdig die voorkoms van ver

standelik begaafde leerlinge d instelling van 

spesiale onderwys vir diesulkes. Daar word vermoed 

dat met behulp van die noclige wetenskaplik gestan·· 

daardiseerde toetse die persentasie verst.andelik 

begaafdes veel hoer sal wees as wat in hierdie studie 

bevi::td is, 

Verder maak die konsentras va::t groot getalle leer-

linge in die Vaaldriehoek d instelling van spesiale 

onderwys vir verstandelik begaafdes prakties moontlilc 

Die i.nskrywing in die Vaaldr iehoek op die laaste 

skooldag van 1973 het byvoorbeeld op 26 906 te 

staan gekom. 

Ouerlike bereidwilligheid gepaard met konsentrasie 

van groat geta~le verstandelik begaafde leerlinge 

maak die instelling van spesiale onderwys vir hulle 

nie .net moontlik nie maar noodsaaklik. 

Samevattend kan dus beweer word dat die onderwysklimaat 

in die vaaldriPhoek baie gunstig blyk te wees vir die 

instelling van spesialc onderwys vir vcrstandelik 

begaafde leerlinge. 
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