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AFDELp:rG ...Q_._ 

Hoof st~--~~ 

Voorg_estel_de Lee:iz.I?Ja...'Yl vir 'Jl-coolplase. 

1. Gevol_gt~e~ings ~--, 

Die leer1)lan is onafskeidbaar verbind met die 

onderwysstelsel, Daarom moe t ons dan ook altyd die 

leerplan beskou in die lig van die onderwysstelsel wat 

in swang is. In Suid-Afrika het ons nog nie so ver ont

wikkel dat ons van 'n eie nasionale onderwysstelsel kan 

praat nie. Invloede van buite af het nog altyd hierin 

9n baie groot rol gespeel. In die verlede het dit dan 

ook dikwels gebeur dat die een stelsel as verouderd be

skou en dour 'n ander vorvang is, of moes plek maak vir 

'n stelsel wat beter sou pas by die beleid van die onder

wysoutori teite •. Sulke stelsels was dikwels vreomd a.an 

die volksaard en -tradisies en het tot verw.-rring gelei. 

Die veranderinge hot dan weer hulle stempel op dio leer

plan afgedruk, Die skoolplase k,qn boskou word as 9 n 

reaksie. teen wat vreemd was in '· <3 ondervvysstelsel, 

in soverre, dat 'n opvoedingsongcv:ing en leerplan gesoek 

is wat sou pas by die platteiandse kind. Die stigters 

hot gehoop dat dit sou ontwik:kel tot •n nasionale onder

wysstelsel vir die hele Suid-Afrika. Aan hierdie ver

wagtings kon die skoolplase egt0r nic voldoen nie. 

Du Toit1 ) sien as een van die belangriksto rcdes 

waarom ons nog nie van 'n nasionalc onderwystelsel kan 

praat nio,, die verdol-i'lg ·. :111 beheer oor dio middelbare 

onderwys. Die feit oat taar Uniale en Provinsiale beheer 
II 

van owerheidswoe ingostel is en dat aan private inisia-

tief heelwat speling gelaat word, bemoeilik die weg na 

1. du Toit g 'n Histories-kritiesG atudie van die. 
Transvaalse loerplanne vir Middolbare OnderW'JS, 337. 
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'n doeltreffende sisteem mot 'n eie selfstandige karakter. 

Dit is nie 'n onbekend0 verskynsel dat daar_ in 9 n enkele 

plattelandse dorp, om van die stede nie ecrs tc praat nie, 

meor as een inrigting vir middelbare onderwys bestaan, 

vmt ondi.:!r afsonderlike beheer, op dieselfdo doel afstuur 
ii' 

nie. So, byvoorbeold? vind ons 'n ho0rskool ondor provin-

siale bestuur, 'n ho~~tegnies1skool onder Unialo bostuur 

op een dorp,met 'n skoolplaas 'n paar myl uit die dorp 
;v 

~oloc ook ondcr provinsialc bestuur en 'n kloostcr ender 0 . 

kcrklike bestuur. Dit gebeur dan dikwcls dat 'n leerling 

in sy middelbare skoolloopbaan al vier besoek met die 

doel om 'n skooleindsertifikaat te bekom, Hieruit blyk 

duidelik hoe verwarrend die toestand van ons onderwys is. 

'n Nasionale onderwysstelsel is onmoontlik sander 'n 

sentrale beheer Daarom behoort 'n sentrale Onderwysde-

partement die plek in te neem van die Provinsiale en 

Uniale beheer. So 'n sentrale onderwysdepartement sal 

dan die gees en inhoud van die onderwys en opvoeding 

bepaal. Sodoende sal dit byvoorbeeld moontlik wees om 

'n uniforme leerplan vir die hele Unie saam te stel, 'n 

leerplan wat voorsiening sal maak vir die rypende jeug 

in sy geheel. .Afsonderliko 0cnhede soos tegniose skole • -
ambagskole, handclskolc, landbouskolc, skoolplase, ens. 

sal dan hullc selfstandigheid moet verloor en departe

mente word van die middelbare skool. 

Dit sprcek egter vanself dat die middelbare skool, 

om ekonomiese redes en asf!,evolg van personeel tekort, 

nie al die kursusse sal kan aanbied nie. Daarom moet 

gotrag word om die skole in te deel in groope sodat 

leerlinge in elke skool volgens hulleaanleg en belang

stelling na verskillende afdelings van die skool kan 

gaan. Hier sal die skoolplaas dan pragtig inpas, dcur 
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behalwe die a.kademiese rigting, ook nog landbou, ambags

en nywerheidsvakke, huishoudkunde, handwerk en handel 

te kan aanbied. In so 'n geval sal die leerplan moet 

verand,er om daarby aan te pas. Alle opvoedin6 en onder

wys is egter dinamies van aard en waar lewe en .groei is, 

moot veranderinge verwag word. Dit maak dan die wysiging 

van diG leerplan 'n noodsaaklike en natuurlike verskynsel. 

Ona kan dan ook verstaan waarom die probleom van 

leer-plansamestelling so ingewikkeld is. ;3oos Draper1 ) 

dit sien,moet middelbare onderwys in teenstelling met laer 

onderwys sig in die eerste plek besighou met indiwiduele 

aanleg en belangstelling, tervryl probleme met betrekking 

tot differ:e.nsiasie van sowel die werk as van die skool 

s~lf ~ van die uitersto fundamentele belang is. Die 
;1 

talonte, indiwiduel0 verskille, bekwaamhcde, vermoens, en 

bolangstellings van die kind, word in die oorsto jaro aan 

die middelbare skool blootgelo. Hierop moet dan voortge

bou word met die oog op voorbere·iding vir 'n beroep, want 

die leerling moet kan aanpas oy die lewensomstandighede. 

Omda-t; hierdie lewc:.msomstandighedo altyd verander in 'n 

wereld wat gedurig verander, is dit noodsaaklik dat 

11the objectives of secondary education be: stated in terms 

of adjustment to a changing world. :•2 ) Die middelbare 

skool moet horn dun nie so seer op kcnnis toespits nie, 

maar moGt leerlingo help om hulle by hulle omgewing aan 

te pas Gn dit moet m.E:t bchulp van die leerstof gedoen 

word. 

Coctzee3) voeg hieraan toe dat aan waaragtige 

1. Draper ~ Principles and Techniques of Curriculum 
Making, 34-35. 

2. Ibid., 35. 
3. Coetzee ~ Die Moderne Opvoeding, 39. 
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Godsvrug en burgerskap vir die hiernamaals, die meoste 

aandag gegee moet word, want as die opvoeding die waar

agtige Godsvrug nie ken of bely nie, kan daar geen egte 

sedelikheid wees nie. As die samestelling van 'n leer-

plan hierdie beskouing huldig 9 beskik hy ten minste oor 

een beginsel ·wat nie aan verandering tlootgestel is nie. 

Verder moet die leerplan dan tred hou met die lewe daar

bui te soos dit elke dag ondervind word. 

Du Toit1 ) kom dan tot die gevolgtrekking dat in die 

middelbare skool 'n leerplan nodig is wat in hoofsaak op 

twee beginsels berus, nao.mlik die beginsel van algemene 

vorming en die beginsel van beroepsonderwys. Eersge

noemde sluit die religieuse, sedelike en staatsburgerlike 

vorm.ing van die rypende jeug in. Dit behoort in enige 

nasionale onderwysstelsel 'n belangrike plek in te noem. 

Verdor moot dit trag om voorboreidend te wees tot 'n beroep, 

nio afrondend nie. 

Dit is do.arom dan ook nie moontlik om met voorstelle 

vir die hervorming van die lecrplan vir skoolplase te kom, 

sonder om op die hervorming van ons onderwysstelsel aan 

te dring nie. In die cerste plek skyn di t onprak.ties dat 

sekere aspckte van die vorming en opvoeding van die jeug 

aan die Provinsie oorgolaat word~ terwyl die Unie Onder

wysdepartement weer vir . 'n andor deel verantwoorde lik is. 

Hi0rdio verbrokkelcndo element moot uit die onderwys ge-
:1 

wcC.?r word, want dit veroorsaak: 'n gobrek aan koordinasie 

on lei tot oorvleueling van dio funksics van die ver

skillende inrigtings, Ons voel dat as algemene middel

bare onderwys by die provinsialc ondorvzysdepartemente 

tuis hoort, die besondere beroepsonderwys ook aan die 

1. du Toit ~ 1 n Histories-kritiese studie van die 
Transvaalse Leorplanne vir Middelbarc Onderwys, 342. 
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provinsies teruggegee behoort te word. Die ideale toestand 

sou wees indien die provinsiale onderwys heeltemal deur 

'n stelsel van Uniale onderwys, 'n nasionale stelsel dµs, 

vervan.g kon word. Met ons huidige provinsiale beheer en 

diepgewortelde provinsiale tradisie, skyn dit nie 'n 

moontlike oplossing vir die nabye toekoms te wees nie. 

Om die saak dus in die reine te bring, met die minste 

verwarring en disorganisasie, behoort beroepsonderwys so 

gou moontlik na die provinsies oorgeplaas te word. Dit 

sal elke provinsie dan in staat stel om 'n behoorlik ge-
;i 

koordineerde provinsiale onderwy~telsel in sy fynste 

besonderhede uit te werk, 'n stelsel wat al die terroine 

van die opvoeding sal dek en sal lei tot die opvoeding 

van die hola mens. 

2. yoo~gesteldo ~uwe ~eerplan vir Skool_plase: 

(a) Die Skoolstelsel~ 

Die skoolplase moet bly voortbestaan waar die 

getalle dit regverdig en moet so ver moontlik ontwikkol 

tot volwaardige middelbare .. skole. In hierdie plattelandse 

middelbare skole sal ons dan in die eerste plck twee 

afdelings onderskei, naamlik 'n junior afdeling wat voor

bereidend sal wees en Standerds v, VI en VII sal insluit 

en 1 n senior afdeling vir Standerds VIII, IX en x. Die 

junior afdeling tot en met Standerd VII sal uit die aard 

van die saak voorbereidend weos, maar dit sal ook die . 

drio jaar wees waarin leerlinge deur middel van strenge 

obscrwasie en tootsc gekeur'word vir die rigting waarin 

hulle die beste aanleg toon, hetsy in die akademicse of 

die prakti0se rigting. 

In die tweede plek behoort daar 'n.beroepskundige 

afdeling te wees, wat handelsvakkc, tegniese onderv,rys, 

landbou en hUishoudkunde tot die matrikulasie standaard 
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sal aanbied. 

Na die algemone onderwys tot standerd VII word 'n 

kind dan oorgeplaas na die afdeling waar hy tuis hoort, 

hotsy vir 'n akademiese, 'n handels-, tegniese-, landbou

kundige of buishoud.kundigo kursus, Dit is vanselfspre

kend dat elko skoolplaas nie al dio tcgniese vakke sal 

kan aanbied nie, maar slegs die wat in daardie omsewing 

van die meeste belang is. Skoolplaso kan in groepe van 

twee of drie saamwerk, sodat in gevallc waar 'n leerling 

'n moeilike vakkeuse voorl~, skoolplase lecrlinge kan 

uitruil. Sulke gevalle sal egter maar die uitsondorings 

wees. 

Hiordie stelsol vir skpplplasG, towens vir alle 

middolbare skole, sal 'n toenamo van getalle meebring, 

wat vanselfsprekend weer die vakkeuse sal vergomaklik. 

Die aanstolling van addisionele ondorwysers by hierdio 

skole moet egter nie op 'n vasgestelde kwota leerlinge 

gebaseer wees nic. 

So 'n skoolstelsol sal die volgende voordele he~ 

(i) Dit sal mccbring dat moor leerlingc aangemoedig 

sal word om na Standerd VII hulle studies voort te sit. 

As hulle van skool moet verwissel volg 'n groot aantal 

gewoonlik die makliker weg, naamlik om die skool te 

verlaat. 

(ii) Die verskaffing van tegniese onderwys op die 

skoolplase, sal vir die plattelandse leerlinge ook die 

moontlikhede skep om ~n ambag te leer, 'n voorreg wat 

op die oomblik byna uitsluitlik deur die stedelike 

leerlinge geniet word. 

(iii) Gespesialiseerde beroepsonderwys sal nie op 
II 

•n te vroee leeftyd aangebied word nie en sal gegee word 

aan leerlinge wat beskik oor 'n basiese algemene kennis. 
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(iv) Die toekomstige ambagsman, akademikus en land

bouer groei saam op, studeer saa.rn en leer om mckaar se 

ambisies en berocpe te waardeer. Dit sal help om die 

ongesonde kloof tussen ambagslui, sakemanne en die geleer

de beroepe te oorbrug. 

(v) Die moontlikheid van oorvleueling van funksies 

sal heeltomal uitgeskakel word en kan die verskillende 

lrursusse pragtig korrelGer, aangesien basiese vakke soos 

godsdiensonderrig, liggaamliko opvoeding, die moodertaal, 

die tweede taal on geskiedcnis vir al die kursusse ver

pligtend sal wees. 

(b) yoorgestelde_!lill:~.1.eeEE_lanne ~ 

A, Leerplan ~.Q.!!_$tanderd VII .Qunior .Afdeling) ~ 

(i) Verpligte vakke - nie vir eksamendoeleindes nie. 

(a) Godsdiensonderrig. 

(b) Sang. 

(c) Liggaamlike opvoeding. 

(ii) Eksamenvakke~ 

(a) Die Moedertaal. 

(b) Die Tweedetaal. 

( c) Geskiedenis. 

(d) Aardrykskunde (Boekhou in Standerd VII). 

(e) Algemene natuurwetenskap. 

(f) RekenkUnde (Matesis in Standerd VII). 

(g) Hout- en Metaalwerk. 

(h) Huisvlyt. 

(i) Gesondheidsleer. 

(j) Kuns en kunsvlyt. 

(k) Beroepsvoorligting. 
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B. ~erplan vir Seniorsertifikaat - Akademiesg 

(i) Verpligte valtke - nie vir eksamendoeleindes nie. 

(a) Godsdiensonderrig. 

(b) iSang. 

(c) Liggaamlike opvoeding. 

(ii) Verpligte va.:kke vir die eksamen, 

(a) Die Moedertaal. 

(b) Die Two0detaal. 

( c ) Go ski e de ni s • 

(iii) Opsionele vak.ke vir eksamen (Enige vi0r van 
die volgendog 

(a) Tv:atosis. 

(b) Latyn of Duits of Naturelle taal. 

(c) Biologie of Fisiologie en Gcsondheidsleer. 

(d) Natuur- en skeikunde. 

(e) Aardrykskunde. 

(f) Boekhou en B~dryfsleer, 

c. Leerplan vir Soniorscrtifikaat_(Landboukundi~) 

(i) Vcrpligte valcke - nie vir eksamendoeleindes nio. 

(a) Godsdiensonderrig. 

(b) Sang. 

(c) Liggaamlike opvocding. 

(ii) Verplig-Co vakke vir die Eksamen. 

(a) Die Mocdertaal. 

(b) Die Twoodetaal. 

(c) Geskiedenis. 

(iii) Opsionele vakke vir die Eksamen (Enige vier 
van die volgcnde~ 

(a) Matesis. 

(b) Natuur en skeikundo. 

(c) Akkerbou. 

(d) Prak:tiesc Landbou en landboumetodes. 

(e) Veetcelt en pluimvocteelt. 
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(f) Plaaswerktuigkunde. 

(g) Landbou-ekonomie. 

(h) Plaasboekhou en -bestuur. 

Leerp~an vir Seniorser~if~kaa~~(HandelsrigtiI}f>)g 

(i) Verpligte vakke (nie vir eksamendoeleindes nie) 

(a) Godsdiensonderrig" 

(b) Sang. 

(c) Liggaamlike opvoeding. 

(ii) Verpligte vakke vir die eksamen. 

(a) Die Moedertaal. 

(b) Die Tweedetaal. 

(c) Geskiedenis. 

(iii) Opsionele vakke vir die eksamen - enige vier 
van die volgende ~ · 

(a) Boekhou. 

(b) Handelsrekenkunde. 

(c) Handel en ekonomie. 

(d) Tikskrif en Snelskrif. 

(e) Shorthand. 

(f) Wiskunde. 

(g) Naturelle taal. 

E. ~e£I?lan Vir Seniorsertifika~t (Huishoudkundig). 

(i) Verpligte vakke - nie vir cksamendoeleindes nie. 

(a) God~diensonderrig. 

(b) Sang 

(c) Liggaamliko opvocding. 

(ii) Verpligte vakke vir die TI:ksamen. 

(a) Die Moedertaal. 

(b) Dio Tweedotaal. 

(c) GGskiodenis. 
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(iii) Opsioncle vakke vir die eksam0n - enige vier 
van die volgende~ 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Kookkuns. 

Damoskloremakery. 

Wasseryvmrk • 

Huishoukuns. 

(e) 

(f) 

LGe_rJ2lan 

Kinderversorging en tuisverpleging. 

Fisiologie en Gesondheidslcer. 

____ v_;i._· r_,_ Sornio~-~:f ikaat (Tegn~~ 

(i) Vcrpligte vo.kke - nie vir eksamendoelcindos nie. 

(a) God,sdiensonderrig. 

(b) Sang. 

(c) Liggaamlike opvoeding. 

(ii) Vsrpligte vakke vir die elcsamen~ 

(a) Die Moudortaal. 

(b) Die Tweodetaal. 

(c) Geskiedenis. 

(iii) Opsionele vakke vir die eksamen - onigo vier 
van die volgonde~ 

(a) Matesis. 

(b) Natuur- en skeikunde, 

(c) Meganika. 

(d) Elektrotegniese konstruksie en-tekene. 

(e) Boukonstruksie en-tekene. 

(f) Grondbewaring. 

(g) Landmeetkunde. 

(h) Elektrotegniek. 

(i) Radiokommunikasie. 

(j) Telegrafie. 

(k) Messelwerk. 

(1) Timmer- en skrynwerk en meubelmakery. 

(m) Motorkarkonstruksie en -herstelwerk 

(n) Grofsmedery en wamakery. 
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(o) Loodgietery en sweiswerk. 

(p) Bank- afdraai- en masjienwerk. 

(g.) Klcremakery. 

·~~~~~~~~~~~~~--~~~~~- ______ .............. 




