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INRIGTING VA}T DIE ONDERWYS.

DIE
(a) Die
-~The

of

X.

b~Jaling

van die begrip.

aim of this essay is to develop, in outline a theory

1)

education~

In die daarstelling van 'n opvoedkundige teorie, is plan,
stelsel van organisasie vir die verwesenliking van die opvoedingsdoel, die .verbandhoudende vvysgerige beskouinge en
die toepassing van die inhoud, besonder belangrike vereistes.
Alle

ho~

ideale, die besteding van geld, tyd en kragte, baat

.

.

niks as dit nie in die praktyk omgeskep kan word nie.

Vir

die praktiewe uitvoering daarvan is georganiseerde instellinge
en wer"kkragte

1h

belangrike en noodsaa.klike onderdeel ·van

die ·opvoedingsideaal.

Hierdie instellinge en werkkragte

kan oolc nie op losse voet aangaan nie.

O'm

v~ortgang

en

vooruitgang in die hand te werk, moet alles volgens 'n vaste
stelsel en organisasie

ge~kied.

In verband met die vereiste vir 'n samestellende opvoedkundige beginsel, druk Adamson hom as volg

ui t:

"What we

'VJant :j.s a COnCeption \IIThich iftlill embrace the detailS, aspects
.

.

and stages of

education~

2)

.

Vir Adamson se mens moet sy opvoed-

kundige teorie dan bepaal deur i!lratter besondere omstandighede .
hy sy

besten~ingsoord

moet bereik,·hoe sy opgevoede daar

moet uitsien en watter raamwerk die opvoeding vir die verskillende ontwikkelingsstadia moet beplan. Hy besluit dan:
"This essay is based on the view that we can find it in ad. t men t n 3. ) D.l·e 1nr1g
.
. t 1ng
.
JUS

eise van

sy

ya11

.
sy ond er"~rJYS sal .dus aan dle

.s.snpassingsgedagte mo\;t

vo~doen.Die.

instellinge

wat hy vir die verskillende ontwikkelingsstadia .van die kind
~dig

ll
2
3

ag is: Die huis, as die invloedsfeer

v~

die voorskoolse

The Individual & the Environment,J.E.Adru~son., bls.l
Ibid., bls.l. •
Ibid., bls .1.
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jaxe; die kerk as die bron.van sede'like inspirasie; · die
skool as die formele bemiddelaar van aanpassing; die staat
as die organ:lseerder en finansier van die slcool;;ese en ·
gemeenskaps-organisasies om skoolse- en na-skoolse aanpassing
verder ui t t.e brei •
1. Die huis as invl.oedsfeer~)

In die voorskoolse jare het die kind reeds ervaring
in die .ouerhuis en eie omgewing opgedoen.

Deur vertelling,

mededeling, eie aktiwiteit en weetgierigheid het die natuur
1

n vorm begin aar.meem,

sing is

Die bree kenmerke van hierdie aanpa,s..

van 'n drieledige aard. .

hoofsac~lik
r

.

(i) Sy ervaring het vir hom die .wereld ~n ruimte georden. 'n Sekere mate van organisas1e omtrent afstand en ~igting het plaasgevind. Hy weet bv. van
op en af, llnks en regs, naby en ver, ens.
(ii) Verder kan ons aanneem dat die wereld as 'n w~reld
van ~inge . met hul kerunerke vir. hom bestaan.
(iii) Hierdie geordende wereld van dinge het hy ook tot
'n mate van samehang, deur reaksie-verhoudings,
sien groei.
Deur hierdie informele be!nvloeding het die kind dan
reeds deur die hui s en sy kinderomgewing ervaring ondergaan
en di t vorm dan ook die gegewens waarmee die skool sy aan- ·
passings ontwikkeling moet begin.

Die sterkste van hierdie

invloede is ongetwyfeld die van die natuur en derhalwe bepaal Adamson dat die aanvangsondervJys sy sterkste aanlmopings
pm1t daarin moet vind.

Alle ander vaYJce en middels 1noet

as handlangers van die vroee natuuropleiding ,dien.
In die omgang met ouers, kinders, diere en dinge het
die kind ook reeds kennis gemaak met die sosiale lewe.

Die

kind kom nie slegs na die skool met 'n uitrusting van aangebore neigings waarvan
'n sosiale

st~ekking

so~Ldge

uit die aard· van die mens van

is nie, maar ook met 'n uitrusting van

sosiale ervaring wat hy as lid van 'n familie opgedoen het.
4) Ibid,, bls. 328- 329.
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Die waarde

die gesinslewe le in die aard.van die ervaring
.

wat dit verskaf. Die gedrag behoort in die vroegste lewensjare
van die kind deur liefde en . sin1patie ui tgebou te. r,,rord.
like pTosedures is op die stadium

m~ndeT

gewens.

Rec:le-

Maar dit is

ook'die Tede waarom die skool op die huis-opvoeding moet volg.
As die sosiale en sedelike kontinue totkrag en samehang moet

groei, is die atmosfeer en omgewing van 'n skool orunisbaar.
Die skoollewe is op die beginsel van ooreenkoms gebou terwyl.
die huislike

le~tJe

van die beginsel van veTskil ui tgaan en in

die lewe is dit noodsaaklik dat die kind die betekenis van
hierdie twee opvattings van die menslike veThoudings sal veTstaan.

ttThe school needs the family as the seed-bed, and

the family needs the school as 'the open plantation ·where the
boy or giTl is hardened by the oi?en air. and bluster of

5~

life~

So is die skool dm~ die_uitbreiding van die huisgesin en 'n
miniatuur van die sosiale

lm~e.

· 2. Die keTk as invloedsfeer .•
Die godsdiens raak een van die mens se sterkste senti;

mente.

Geluk in hierdie

le~;re

en

~relgeluksaligheid

in die

hiernamaals is sterker faktore as die skrik van die valbyl en
die brandstapel •. Adamson voel dan ook dat dit 'n verkeerde
beginsel is ?ID die sentiment van godsdiens'aan na8ionale en
politieke gebruike vas te koppel.

II

The proper sphere of the

churches is the sphere of humanity just because that sphere
is the apotheosis of the nation and the

state~ 6 )Die sedeiike

taak van die godsdiens le in die sui 'IITeTing van nasionale
ideale sodat dit kan afstuur ou die
mensdom.

Dit moet veTdeeldheid

ho~r

ideale van 'n sedelike

e~ onverdraagsaanli~eid

omskep

tot 'n gemeenskaplike doel en bestemning, wat moet lei na tn
I

bond van nasies.

Dwarsdeur die christelike tydperk het die

5) Ibid., bls. 329.
6) Ibid., bls.l85.
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kerke direk en

indi~ek

die grootste bydrae tot die opvoeding

en die verligting van die mensdom gelewer.

Dis 'n tradisie

wat vandag nog gehandhaaf word. "Thus, directly and indirectly, in early days and later days, the power of religion
religious organisations helped to lay the educational
'

.

~d

founda~

7)

tions of to-day."
Deur die invloed van die kerk het die
mens en sy werk waarde gekry. Deur sy opvoedkundige werk het
hy die mens voorberei vir verantwoordelike deelname aan·die
gemeenskap- die wereld van.die beskawing.

Waar die kerk

•

dan in die begin ook verantwoordelikheid yir direkte wereldlike opvoeding aanvaar het, is die taak nou aan die skoal
oorgedrat terwyl die kerk nog die

nod~ge

be!nvloeding handhaaf.

Hierdie invloed strek ook tot die ryk van die sedelike "All
adjustment is religious."S)
3. Die skoal as formele aanpassingsfaktor •
. Die skoal, as 'n

selfstandig~daartoe-ingerigte

in-

stelling om die kind in sy opleiding, ontwil{keling en aanpassing formeel te rugsteun, neem die verantwoordelildleid van
)

die huisgesin oor.

Vir Adamson is. die skoal die installing

wat die kind in sy aanpassing tot sy drie ordes van

wer~lik

heid nl, die natuur, die kultuur en die sedelike moet lei.
In hierdie proses tree die skoal direk op en
1

hm~dhaaf

sodanig

n opsetlike, formele opvoedlnmdige funksie •. Die taak 1r1at

Adamson aan die skoal opdra kom duidelik uit in die doel vci1
sy opvoeding, nl.

aanpassing tusson die indiwidu en sy om-

gewing, en hi'erdie aanpassing geskied op grond van die verwesenliking van lewenswaardes,
fru{tore as volg sien:
.

.

Die skool moet hierdie drie

9)

(i) Die indiwidu: Die mens bestaan eintlik·uit twee afmetings: Hy is eerstens biologies van aard en onder
die invloed van die laere neigings en luste. In die
7) Ibid., bls, 371.
8) Externals & Essentials, 'J .E.Adamson, bls. 101.
9 ) Ibid,, bls. 88.
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;weede plek is hy ook 'n ho~r "V:Tese '\llrat die verbesit om die laere tn hbm te oorwin, sodat
di'·e ideale daaroor kan heers •

mo~

.

10)

'

(ii) Die omgewing. Die mens is eintlik die erfgenaam
van 'n t1.1reeledige omgewing:: daar ~s die v1ronderlike
heelal van die natuur sowel as die mens-gemaakte
sosiale gemeenskap. Deur hierdie twee ontstaan
nog die sedelike deur persoonlike skepping.
(iii)

.

11)

.

Lewenswaardes.
Die interaksie tussen die mens en
sy omgmnng grum 9epaard met waarct.ekemung. Alles
wav ons doen dra n potensi~le ligtrans of estetiese aanvoeling. Hierdie waardekennende vermo~
moet ontwikkel "I.'Jord sodat di t ons doen en late in
elke opsig sal verges~l. Di t· is dus. geirV"ens· dat
dit aansteeklik.sowel .as dinamies en vlietend sa~
werk. Daar moet m.a.'lrJ. aantrekkingskrag en daadkragtigheid wees in die wenkende ia.eale \~Tat ons
nastreef.
·

Waar hy opvoeding dan as die· vervolmaking van die

lew~

sien 1 sal die skool hierdie ideaal birn1e-in die praktiese
lewe moet nastreef.

u!f our schools are to mediate it

~hey

must shed their seclusion and link up with the forces and
.
problem~, the hopes ~d aspirations which are pulsing around
them today •••.• Schools are too often cut out of .their con-.
12)
text of social evolution~ Hierdie so.siale vesels van •n
.

.

skool moet die lokale, sosiale en menslikc in sy vJerklike
toestand openbaar. Dis 'n orgaan van waardes sowel as van
aanpassing.

Die studievakke moet geen dbel op sigself wees

nie. Bulle is die vensters waardeur die lig van die omgewing
stroom. Alles wat geleer word moet verband hou met die huidige, want die 'lftrare doel van die skool is lewe., bestaan en
.

.

nie

l~er

nie. 'n Goedgebalanseerde middelbare leerplan be-

hoort soos vier ve_nsters in 1 n taring te vV'ees.

Wetenskap

vir die natuur-orde 1 geskiedenis vir die beskawings-orde,
letterkunde om hul sedelike en estetiese
•

.

deer en godsdiens om hul almal te oordek.

i~likasies
•

t

Opvoeding is. vir

. ons soos di t vir Plato was, 'n lewens1ange proses.

lO.l Ibid., bls. 90.
11 Ibid., bls. 92.
12 Ibid., bls; 101.

te waar_.
Die skool
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moet die lewe in sy volle voortduring sien.

Volwasse op-

of dit deur vakansie kursusse, die. radio, die rol.
prent of biblioteke geskied, moet· op die skoolopvoeding voortvoedin~,

.

bou.

11

It must give to all vision

::mrJ t.hA

flAnse of

values~

13) .

4. Die staat. 14 )

Die stae,t is "die raamvverk van die maatskC\'9PY· Die
wette van
' n land vind . sy herkoms in die verlede en put sy
.
ideale uit ambisies vir· 'n toekoms.
voorsien die
gees.

lm~ensbloed

Sy ekonomiese toestru.1d

en nasionali tei t verskaf sy siel of

.

In die· aanpassingsproses moet die skool hierdie staats-

vereistes ontrafel en die burger so lei en vorm dat hy nuttig,
ordeliewend en sedelik

is~

Derhalwe het die staat besondere

belang by die skoolwese en die opvoeding van sy onderdane,
en voorsien en finansier hy ge\villiglik die nodige onderwysinstellinge.

In aanvulling
hiervan
verwelkom die staat die
.
.
daarstelling van opvoedkundige gemeenskaps-organ'isasies om
skoolse- en na-skoolse aanpassing verder uit te brei en aan
te help.

Die

opvoe~undige

taak en funksie van die staat

is ·derhalwe een van organisasie, beheer en finansie~.
. lS)
(b) Die algemene Administratiewe Organisasie vm1 die Onder~vrs.
1. Die sentrale beheer van die provinsiale skoolwese

word beha.rtig deur 'n

wetgeV~rende
,

Provinsiale ·Raad, •n

trateur en 'n Uitvoerende Komitee,

A~nis-

Hierdie sentrale liggaam

word verder bygestaan deur Beherende Liggame, Skoolrade· en
Skoolkomitees, en die taak en fUnksie van hierdie liggame
\'lOrd deur die sentrale outori tei t vasgele.
· Vir die administrasie van die skoolwese is 'n Onderwysdepartenwnt in die le1\Te geroep met · 'n ·birekteur, 'n Sekretaris,
1

n veld personeel van onder~risinspekteurs ~n die nodige

13l
Ibid., bls. 103. - -.
.
14 Tho Individual & the Environment,
15

Jaarvc~n1n~

10A~

_

10?~ -

J~E.Adamson,

bls.l67.
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Die

onde~rys-inrigtings

eelf is weer

verdeel in instellinge vir laer onderi"YS,_ middelbare ondervu-ys,
normaalkolleges vir die opleiding van leerkragte en nature1le
onderi(yS-inrigtinge. Verder ag Adamson nog die
. volgende inri.gtings nodig~ 6 )

Handelskole wat vir 'n tegnies
voorsiening moet maak.

industri~le

loopbaan

Handelskole 1nrat tegniese handelsopleiding moet verskaf.
Die skoolplaas wat landboul{undige
vorder.
·

bekw~eid

moet be·

Elke slcool staan onder die toesig van 'n skoolhoof iva,t
.

.

bygestaan word deur 'n skoolpersoneel.

Verder is daar voor-

siening gemaak vir mediese behandeling van skoolkinders wat
deur 'n Hoofgesondheids-beampte, 'n tegniese staf en *n
sisteem van Sk00lklinieke behartig

war~.

Die Departement

besldk oor die nodige tegniese en administratie1nre afdelings.
.

'

2. Die

onderwys~uitgawes

word gedek deur inkomstes wat

verkry word deur 'n sisteem van direkte en indirekte belastings as mede 'n pro rata bydrae, bereken op die gemiddelde
skoolbesoek, deur die Uniale regering.

Deur. 'n sisteem van

losies-, merite- en transportbeurse word ·behoeftige leerlinge
in staat gestel om die voorregte van

onder~zys

te geniet.

3. Die voorsiening van skoolgeriewe berus op die behoefte

van die spesifieke omgewing.

!ndien 'n skool in 'n sekere

omgewing nodig is, doen die betrokke. gemeenskap daarvoor
aansoek deur die plaaslike Skoolraad, v.rat di t dan met sy
aanbevelings aan die 9nderwysdepartement deurstuur.

Die

beleid van sentralisasie het veel daartoe bygedra om die
aantal

klei~ere

eenhede te verminder.

17)

(c) A4amson en die organisasie van die Onderwysstelsel.

ons kortliks Adamson se
Onder hierdie hoof besnreek
,,

.

16) Tne Individual & the Environment, J.E.Adamson, bls. 254.
17) Ibid., bls. 67.
..
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-inrigting van die omgewing om sy nagestrewe opvoedingsdoel
deur die onderwysproses te verwesenlik.
In die aanpassingsproses sal di e mens hom eers aan die
natuur ," dan aan die beskawings- en eindelik
orde, deur middel van leerstof, met behulp

aP.n

di.e sedelike

van · onder1~instel

lings en opvoeders, aannas,
1, Die. organisasie van die natuur-orde.

- In die

laers~ool

moet die kind 'die natuurlike ge-

gewens self prakties ondersoek,

Ervaring -moet hier deur die

.

'

.

·wisselwerking tussen subjek en objek verkry en aangevul word.·
.
Di e vroegste ervaringsveld van die kind is die na~uur waar

.

die instink van weetgierigheid en di e emosie van be11rondering
d~e

hom outomaties tot ondersoek van
F~erdie

ge0stelike eenheid van

die

natuuromgewing aanspoor.

ego en -sy

w~reld

in

di~

ervaring is die fundamentele gegewe wat die teorie van opvoeding van 'n ui tgangspunt voorsien, want deur die ervating
I

~

•

•

word die mens en sy omgewing tot 'n
'

\

eer.u~eid

saamgevleg.

Elke

I

mens ervaar hierdie eenheid egter op 'n eie, persoonlike en
unieke IDfl!lier en derhalwe is die aanvoeling van geen twee
mense eners
skakel

.

~lmal

nie~

WaeJ

k~nders

in klasse gegrqepeer is,
.

.'

.

hul tot die objoktiewe universele waarheid in

en voorsien dit van 'n eie stempel op grond van sy persoonlil{e uniekheid.

die 'v.,Ye omvang van die _aangebore aan.--

1'1Te_~ns

legsrigtings van die mens moet die skool vir uitgebreide

.

.

stofaanbieding voorsiening maak, sodat elkoen sy eie aanlegsrigting deur

a~passing

waaxheid,kan bepaal.

aan die ideale

vro~ skoonl~eid

en

Die skool, met sy formelo en geregu-

leorde bemoeiing, sal dus heel outomaties in die spore van
die informele ervaring van dio kinderlewo instap om die
ervaringsstroom verder ui t· te bou.

Waar die natuur op in-

formele wyse tot ·die kind as 'n organiese geheel gespreek
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het, sal die indeling van die leerstof ook·aan hierdie vereiste moet voldoen.

Derhalwe moet die sl{ool se stofaanbieding ·

so georgru1iseer word dat die natuur as 'n geheel tot die kind .
dour .sy fisiese meganisme, sy gemiese smnestelling en sy
organiese ewolusie spreek.

Natulrrkennis, aardrykskunde en

natuurwetenskap is·die bril waardeur die kind die natuur
in die proses van aanpassing bekyk.

.Alle ander skool valdce,

soos die instrumente, leeswerk, tekene, rekene,handwerk, liggamnsoefening, sang en musiek, is slegs vergrootglase om die
fynere besonderhede van die natuur mee uit te ken.
.
. van d'1e b es~aw1ngsor
k .
d e. lS)
2 • D..1e organ1sas1e

Blerdie geestelike, plastiese, opgarende mensgemaakte
kul tuurorde het reeds sy

sten~el

op die kind afgedruk in die.

ondersoek van die natuurwereld met sy wette en maatstawvJe.
Om hierdie indirckte deurskemering nou verder deur ontdekk:ing
to leer ken, is 'n direkte studio van sy vernamnste vesels
nodig.

By die organisering van ons leerplan moet daar dus

voor gesorg word dat die drade vru1 die beska'IJiings-orde ·net
so objektief voelbaar as die meganiese, gemiese en biologiese
bru1de van die natuur-orde is.

Dis die orde wat deur politieke,

nasionale, ekonomiese en godsdienstige vesels in stand gehou
word.

Die belangriJ:Jleid van beroepsaanpassing en hoc taal

en letterkunde sosiale aanpassing bevorder sal ewe-eens as
boustene van hierdie ryk ontplooi. Deur btrrgerkunde in die
laer, en politiek in

die_ho~r
'

standerds,moet die kind gelei
.

word om die raam'IJrerk van die staats-masj ienerie 'n plek in
die geheel-orgru1isasie te gun, waar 'n vorm van demokratiese
selfbeskikkingsreg voorgestaan vmrd.

Deur gesldedenis· sal

die kind tot 'n besef gebring word van die saambindende lcrag
lB) I~id., bls. 167,
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van nasionali tei t en :patriotisme.

Di·e mag van die godsdiens

en geloof meet tot hom spreek ui t die

~ret,

or de, opvoedings-

lig en sege oor politieke en nasionale bande, wat dit daargestel en oorheers het, terwyl ekonomiese aangeleenthede

~al

spreek as die vrye lewensbloed van die sosiale gemeenskap.

.

.

.

Taal en letterkunde is die stapelbou van kul turele rykdomme
en die medium van persoonlike uiting.
mens moet aan hierdie vesels ·a anpas.

Adamson se opgevoede
Die· organisasie moet

daartoe byd:ra.
3. Die organisasie van die sedelike orde.

19)

Die hoogste taak van die opvoeding is om die mens ook
tot sedelikheid te veer.

Derhalwe moet dit die mens van 'n

drang, 'n skeppingsd:rang, volgens Adamson, voorsien, waardeur·

'n sedelike bestaan vrywillig nagestreef sal word. Hierdie
sedelike bestaan is 'n persoonlike saak.

Die objektiewe na-

tuur en kultuur dwing hul werklikheid op ons af.

Die sedelike
.
.
.
moet as 't ware gevra word om voor en in ons te verekyn. As
gevolg van hierdie skaam-vlietende aaxd van die sedelike moet
di e opvoeding voorsiening maak vir die "ui tnocliging" daa.rvan.
'n Skoon en ideale skoolomgewing, die boodsl<ap· van insp:lrasie

in die

verhewen~,

voorligting, voorbeeld, daad en godsdiens

is almal faktore wat ons uitnodiging harteliker en aanneem-

liker maak, dog dit moet die gesag, die ondertekening van
alle opvoedings-instellinge dra, d•w.s., die organisasie van
ons opvoedings-middele, formele sowel

.a/3

informele, sal nie

slegs die sedelike pad van duidelike wegwysers voorsien nie,

maar dit ook 'n gesogte en gewilde hoofweg na ons verlangde·
bestemming maak. In ·'n ingewikkelde wereld word hierdie taak
al moeiliker ·- maar alleen hy

1~

waarlik opgevoed wat aan sy

eie wil onderdanig is omdat hy innerlike tugtiging as 'n
19) Ibid., bls. 299.
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dwanglose ideaal verlang.

uThe moral latll •••• does not exist

for the individual tmtil he has affirmed

it~ao)Dit is dus

'n proses van selfvinding waar sosialiteit, redelikheid en
diens, karakt.e rvormingsfaktore is.
(d) Die opvoedkundige perspektief van

sx organisasie.

Opvoeding is 'n lewenslange proses.

Die deurkom van tn

finale eksamen sl ui t die opvoedingsloopbaan nie af nie.

Voor- ·

· sl{oolse ervaring en· aanpassing vorm die grondslag waarop di"e
skool voortbou en sy openbare- en roepingslewe voorsien dit
van sy finale stempel. · Gesonde psigiese voedsel is net so
onmisbaat as fisiese versorging. Hiertoe moet die hele georganiseerde samelewing met al sy instellings bydra om die
indiwidu, volgens die norme van
te laat deel.

ttwe

~e

organ~sasie,

in alle voorregte

all enrolled inevitably in the 'Real

Schule 1 • but there are · endless degrees in the extent to which ·
we profit~ 2 l)

Die onderwys self vereis dan 'n organisasie

wat op aanpassing aan sy drie werklikheids-ordes sal uitloop•
ultimately matters is what a man is and not. what he

"What

22)

knows~

.

.

.

Derhalwe sal die .formele 9nderrig ook die basis van

die beroepskundige lewe wees.

Werklustigheid, kennis deur

voortsettingsklasse en leeslus,
naturelle, die

~oediging

k01~etisie

van buite, o.a.

'

van ouers, onderwysers, die kerk

en die staat, sal simpatieke inspirasiemiddels op die aanpassingsweg wees.
In die laerakool sal die onderwys

so~rrel

breed

~

grondig

wees terwyl dit die praktiese lewens-eise en·•n latere roeping
nie uit die -oog moet verloor nie.

Wanneer die kind uit die

laerskool na die rniddelbare skool bevorder word, moet die
~sluiting

20l
21

heel natuurlik geskied om 'n behoorlike verband

Ibid., bls. 30¢.
Ibid., bls. 54.
22 Jaarverslag 1906, bls. 11.
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tussen die twee

te handhaaf.

As

'n klein persen-

tasie van leerlinge van middelbare onderw.ysfasiliteite

ge~

bruik maak, haper daar iets aan die .stelsel van volksonderwys,
I

•

Na die aanvangsklasse behoort elke normale kind

•.n tienj arige

kursus te volg, of dit nou die oog op die matrikulasie het,
of op spesiale kursusse in ambagskole, handelskole, huishoudskole of skole en skoolplase.

Die hoeveelheid leerstof wat

vir elke ja.ar voorgeskryf word> moet ondergeskik wees aan
die eise van deeglil_<:e aanpassing en die handhawing van 'n
eie indiwidualiteit van die kind en die skool.

6

Evenwel is

het grote doel een enkele onverdeelde eenheid te maken van
wat wij niet lagere en middelbare onderwys noemen, opdat de
.

overgang van klas tot klas, en

van

.

stadium tot stadium door

geen struikelblok gehinderd zal worden en dat een groter aan-

tal van de leerlingen aangemoedigd zullen worden de gehele
kUrsus af te lopen~ 23 >om egter met vakonderwys 'n aanvang te
..

maak voordat die kind sy laerskoolkursus van std. V deurloop
het, is •n dwaasheid,

w~t

sy wetenskaplike f.ondamente sou

dan te swak wees vir die tegniese aard van die vakkundige
eise, nHY moet net so goed 'n goeie burger en 'n goeie m~ns
as •n goeie werker wees~ 24 )
Wanneer Adamson dit oor beroepsaanpassing het, toon hy
aan dat skoolopvoeding reeds aanvoorwerk vir die toekomstige
loopbaan onder die

o~

·moet sien, terwyl hy tog duidelik

v~r

klaar dat die skoolwese -nie in soveel vakskole verander moet
word nie.

Die skool moet die kultuurkweel<Plek

komstige burger bly, maar terselfdertyd weet

v~ ~ie ' toe

da~

'n _lewensbe•

roap sy produk wag. Om hierdie rede sal hy die middelbare
onderwys dan as volg indeel:
23) Christelike Skoolbl~,Junie 1923,bls.9, J.E.Adamson~
24) Christelike Skoolblad,Mei 1924, bls, 7, J.E.Adamson,

-1761. "We may call these institutions the humanities

and take them to include the chUPch, letters,law,
economics and poli ti'cs.
·
.

2. "We may call this the nature group and take it to
include medicine, engineering, agriculture and locomotion.
·
·
.
25)
3. "We may
call
this
group
the
crafts
and
comrnerce~
.
'

·Die eerste tipe benadruk esteties-teoretiese, die tweede
natuurwetenskaplike en die derde

ekonomies~praktiese

vakke.

In al drie die tipes sal die leerling taal, letterkunde,
natuurkennis, wiskunde en geskiedenis leer, terwyl die orige
leervakke op die spesifieke tipe van inrigting sal atstuur.
Waar .die eerste twee tipes min of meer ooreenkom met die bel

.

staande middelbare inxigtings wat .voorsiening maak vir die
eindeksamen van die hoerskool en toelating tot 'n universitei
daar be-oog die derde tipe elementere opleiding ·vir tegniese
vakke.

Dit sal bv. voorsiening maak vir vakke soos praktiese

boerdery deur middel van die skoolplaas, metaal- en leerwerk,
kleremakery en klerikale ambagte, soos in die gedagte van
die huidige junior ho. ~rskool beliggaam,
(e) Sarnevatting.
Die huis, die kerk, die skool en die staat moet saamwerk in.'die vorming van 'n volkome aangepaste ·mens..

Dis hul

taak om 'n goeie werkex1 'n goeie burger en ·•n goeie mens

.

te k.week., wat ook sedelike en godsdienstige vorming ondergaan het.

Die

opgevoed~

.

.

mene; is vir hom iemand wat 'n

bre~

en lewens1ange aanpas.sing vind aan sy drie werelde waar hy
e1s dat die eie
indiwi·duali tei t dinamies
'
.
. op die voorgrond
tree.

Hierdie indiwidualisme sal egter nie onoorbrugbaar

.

wees nie, want sy vorming· en ontwikkeling moet in die sosiale
gemeenskap deur •n proses van aktiewe werksaamneid geskied.
.

.

Om rekening te hou met die kind se ontwikkelingsbeginsels
25) The Individual & the Environment, J.E.Adamson, bls,254.
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begin sy opvoeding met die bekende deur 'n studie van die
natuur-orde, waarop dan volg
sedelike ordes.

~passing

aan die sosiale en

Deur op te voed vir voorbeeldige burger-

skap) word die beginsels van eerbied tot ons owerhede en- die
indiwiduele en gemeenskaplik demokratiese vryheidsbeginsels
in die jong burger gehandhaaf.

Hierdeur word ook die onder-

wysvorme van opvoedingsreg en opvoedingsverpligting volgens
die noodwendigheid van die opvoedingsidee deur verpligte ·

onderwyswetgewing gerugsteun.

Die provinsiale organisasie

van die onderwys maak aparte yoorsiening vir stedelike en
plattelandse behoeftes, terwyl daar ook·voorsiening bestaan
I

vir tegniese ople1ding deur middel varr bepaalde inrigtings
en

voo~tsettingsklasse.

Sy strukturele organisasie maak

voorsiening vir laer onderwys tot eri met std. V en sy middelbare onderwys verdeel sig in 1n drieledige sisteem van algemene universiteits-voorbereiding, tegniese bekwaming en

land~

boukundige opleiding.
Deur te pleit vir lewenslange aanpassingspogings en ·
nuttige gebruik van vrye tyd, waar gesonde leesstof en leesgewoontes •n

vern~e

rol moet speel; asook deur voortsettings-

klas.se en humani tei t van werkgewers te verg in die behandeling
van die werkers, hou sy sisteem rekening met opwaartse; afwaartse, sywaartse en aanvullende onderwys.
Hy glo verder aan gedurige werksaamheid om die eie sisteem en die leerkragte so te hervorm dat dit gedurig kontak
hou met die publieke verlange en die eise van die tyd.
Om die uitvoering van die organisasie van die onderwyssisteem moontlik te maak, bestaan daar aan die hoof van die
onderwis-sisteem

~n

Departement van Onderwys met verskeie

departemente wat· deur plaaslike rade en komi tees adviserend
gedien word.

Die toesig oor die onderwys self word deur 'n
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veldpersoneel van

onderwy~inspekteurs

behartig, terwyl die

koste van die sisteem deur uniale bydrae en provinsiale belastings gedek word.

,.n Uniale beursstelsel voorsien in

die opvoeding van· behoeftige, maar skrandere leerlinge, ter'~1

'n algemene peleid van gesentraliseerde skole die aantal

kleinere plattelandse
skole inuerk.
.
· ·.
.
Die skole word hoofsaaklik van leerkragte voorsien
wat hul opleiding aan die vier Provinsiale Normaa.l skole,
met behulp van universitere inrigtings, ontvang.

