
- 67 

HOOFSTUK 4 

DIE 	DIDAKTIESE IIvIPLIKASIES Vl.N~ t N CHRISTELlKE IiliTROPOWGIE 

VIR 	DIE ONDERWYSER. 

1. 	 Die didaktiese implikasies van die religieuse struk

tuurmoment van die mens vir die onderwyser. 


1.1 Inleiding. 

Elke mensbeskouing grond in sekere aanvaarde funda

mentele beginsels. Daarom is dit vanselfsprekend dat hierdie 

beginsels ook hul invloed sal laat geld op alle terreine waar

op die onderwyser as mens optree. Sy beskouinge oor sy oor

sprong, wese en bestemming oefen 'n kardinale invloed uit op 

die wyse waarop hy sy kultuuropdrag uitvoer. 

Die onderwyser is besig met die voorbereiding van die 

kind tot sinvolle kultuurskepping en die voer van In sinvolle 

bestaan. Daarom is dit ook nodig dat ~ns sal poog om vas te 

stel watter implikasies sy antropologiese beskouinge op sy 

didaktiese aktiwiteite sal h~. 

1.2 As geskapene na ~Gods beeld. 

Vanwe~ sy geskapenheid na Gods beeld is die mens 

vanaf sy eerste asemteug geplaas in tn toestand van afhanklik

heid. Hy kan geen selfstandige, onafhanklike bestaan voer nie, 

omdat God aan hom eienskappe gegee het wat sy afhanklikheid 

van en verbondenheid aan Hom bevestig. Vir die mens is geen 

onafhanklike selfstandige bestaan beskore nie want God het 

hom s6 geformeer dat hy slegs in erkentlike ~hanklikheid v.an 

God en Sy skepping tot sinvolle ontplooiing en In sinvolle be

staan kan kom. 

Die kind word nie as opgevoede gebore nie en moet opge

voed word. Onafhanklik kan hy nie In ontwikkelingsgang deur

loop wat tot 'n sinvolle bestaan sal lei nie. Daartoe moet 

hy gelei word. u Di t is duidelik dat die didaktiek hier sy 

vertrekpunt sal soek in die w~reld van die kleuter wat kultuur

goed moet leer bemeester in sy grootword." (Pot eter, 1965, 

p.5). Die ouer tree aanvanklik op as die leier in hierdie 

situasie. As gevolg van die verskillende omstandighede word 
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die kind ook die onderwyser se verantwoordelikheid. Die mees 


ooglopende hiervan is dat die kind wetlik skoolpligtig is. 


Die onderwyser is dus eerstens geroepe en tweedens ook ampte


lik verantwoordelik om ~eouerlike opvoeding van die kind 


voort te sit. Vanselfsprekend sal die klimaat van veilig


heid en geborgenheid wat die kind tuis geniet het, 00k in 


die skool bewerkstellig moet word. Slegs dan kan In atmos


feer ontstaan wat kontinuIteit, vastigheid en In intense 


wisselwerking tot gevolg sal h~. "Die kind leer bemin deur


dat hy eerste bemin word en die kind aanvaar die onderwyseres 


omdat sy hom eerste aanvaar het" (Potgieter, 1965,p.5). 


Sodra die kind besef dat dit sy skool is, is die grondslag ge


l~ vir 'n gesonde didaktiese situasie. 


In hierdie situasie speel die optrede van die onderwyser In 

deurslaggewende rol. Omdat hy ook maar slegs In geskapene 

is, wat self nooit volmaaktheid kan bereik nie, sal sy optrede 

aan baie gebreke mank gaan. Nogtans onthef dit hom nie van 

die verantwoordelikheid om te poog, en alle middele tot sy be

skikking aan te wend, om aan die vereiste norme te voldoen nie. 

Ook in die aanbieding van kennis speel die geskapenheid van 

die mens 'n role God het in die skepping bepaalde wetmatig

hede ingeskape wat deur die mens ontdek en oopgedek moet word. 

So het die eerste mensepaar reeds die opdrag ontvang om die 

tuin van Eden te bewerk en te beheers - In taak wat kultuur

skepping en kennisvorming impliseer. Alles "lleetbaars" is 

nie aan Adam openbaar nie - hy moes God se geheimenisse self 

ontworstel. Die onderwyser het die taak om die kind op hier

die weg te help want die mens sal vanwee sy geskapenheid nooit 

die einde van hierdie pad van ontsluiting bereik nie. Ten 

spyte van al sy tekortkominge moet die onderwyser deur sy 

didaktiese bemoeienisse die kind so ver op hierdie pad neem as 

wat dit vir hom enigsins moontlik is. Dit bring mee dat hy 

self oor 'n wye kennisstruktuur moet beskik en oor die nOdige 

didaktiese vaardighede om sy kennis doeltreffend oor te dra. 

Omdat sowel onderwyser as leerling na Gods beeld geskape 

is, is hulle gelykwaardig voor God. Daarom behoort die onder

wyser sy mede-skepsel as mede-reisiger te aanvaar en mag hy 

geen kind as onbelangrik of minderwaardig behandel nie. 
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Nooit mag hy van die standpunt uitgaan dat In leerling to 

dom, onopvoedbaar, moedswillig, lui, humeurig, onopgevoed, 

skelm, ongodsdienstig, ensovoorts, is en hom op grond daar

van as minderwaardig beskou nic. Elke kind is, as skepsel 

van God, aan h6m toovertrou en is geregtig op die toegewyde 

bemoeienis van die onderwyser. 

Gelykwaardigheid impliseer egter ens ins gelykheid 

nie. Geen didaktiese situasie kan slaag sonder die handha

wing van orde en gesag ni~. Op grond van verskillende oor

weginge soos meerdere kennis, ouderdom, ensovoorts beklee 

die onderwyser In gesagsposisie wat gehandhaaf moet word. 

Netsomin as wat die onderwyser die kind op die vlak 

van goddelike volmaaktheid kan ontmoet, netsomin is dit n 

ontmoeting op 'n dierlike of meganiese vlak. Die mens het 

nie meganisties ontstaan sodat almal identies is en oor die

selfde eienskappe beskik nie. Elkeen is geskape met indi

viduele kenmerke en vermo~ns~ Daarom kan die onderwyser 

geen volmaakte didaktiese stelsel vooraf uitwerk wat vir 

elke onderrigsituasie geldig of doeltreffend sal wees nie. 

So sal dit ooL onmoontlik wees om gegewens wat verkry word 

uit eksperimente met diere sonder meer as relevant in die 

menslike situasie te aanvaar. Alle didaktiese bemoeiinge 

sal getoets moet word aan die vereistes wat vir die mens 

geld en hom moet leen tot aanpassing by elke besondere mens

like situasieo Van 'n meganistiese didaktiese proses is daar 

dus geen sprake nie want die opvoedkundige didaktiek hou hom 

opvoedend besig met elke individu as 'n unieke skepsel van God. 

1.3 Religie en geloof. 

Elke onderwyser, netsoos elke ander mens, is reli 

gieus georienteerd en soek na sy Oorsprong. Die rigting van 

hierdie religieuse ingesteldheid ontspruit uit sy"hart" 

want die rig-ting van hierdie religieuse ingesteldheid na 

God of In gewaande god geskied nie outomaties nie. Dit word 

bepaal deur die inwerkinge van die ouer, onderwyser en ander 

opvoeders van die kind. Sy Oorsprong moet aan die kind be

kend gemaak word sodat hy as gevolg van die orientering deur 

sy opvoeders n bepaalde geloofsoortuiging, en daarmee saam n 

bepaalde Oorsprong, sal aanvaar as die enigste en Ware. "As 

daar nie aan die kind TI standpunt gegee word nie, kies die 
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kind In verkeerde •.••• " (Van der Westhuizen,1974,p.68). 

Sonder In duidelike insig in die antropologie kan die be

moeiinge van die opvoeder nie vrugbaar verloop nie. 'n Ondu 

delike mensbeeld vervaag die eindbestemming waartoe die kind 

gelei moet word. Omdat hierdie mensbeeld grond in en bepaalde 

geloofsoortuiging, blyk dit dat die onderwyser noodsaakliker

wys streng ehristelik geori~nteerd moet weeso By moet geen 

onduidelikheid h~ oor die oorspr~ng, wese en bestemming van 

die mens soos die Calvinis hierdie dinge begryp nie. Daarby 

moet hy 'n grondige kennis h~, van die geloofswaarhede en die 

Openbaring van God en di t aan die kind oordra in woord en 

daad. "Om ten opsigte van die geloofswaarhede te kan kommu

nikeer, moet die kind die geloofswaarhede sy eie maak" (Van 

der Westhuizen, 1974, p. 68). 

Uit sy geloof spruit ook die lewens- en w~reldbeskouing 

van die mens. Bierdie lewens- en w~reldbeskouing moet kon

krete neerslag vind in sy daaglikse bemoeiinge met die kind. 

"Die skeiding tussen leer en lewe deur lewensbeskoulose onder

wys sal die kind onder die wanindruk bring dat God nie in die 

w~reld ook werksaam is nie" (Van der Westhuizen, 1974, p.52)~ 

In die onderwyser is al die modale funksies tot In een

heid saamgebundel. Bulle is te onderskei byvoorbeeld die 

linguale, ekol.omiese, estetiese, juridiese, etiese, pistiese, 

ensovoorts maar nie van mekaar te skei nie en so intiem met 

mekaar verweef dat geeneen van die ander losgemaak kan word 

nie. Elke ding word in die alsydigheid van sy bestaan, in 

die totaliteit van al sy modale aspekte ervaar. Telkens 

staan die laere onder lei ding van die hoere en elkeen deursuur 

die terrein van die ander deur middel van antesipasies en 

r.etrosipasies. As hoogste funksie is die pistiese die lei

dende van alle ander modale funksies en is dit duidelik dat 

geen terrein van die lewe van die onderwyser aan sy geloofs

oortuiging kan ontkom nie. Vir sy didaktiese bemoeiinge het 

dit die implikasie dat elke taak, elke aanbieding, elke optrede 

van die onderwyser die stempel van sy geloofsoortuiging sal 

dra. Dit plaas 'n besonder gewigtige premie op hierdie et 

van die onderwyser se lewe. 

Di e "hart" die" setel" van die geloof en die hart rig 

http:Westhuizen,1974,p.68
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alle dade van die mens_ In Afvallige hart, of aangeplakte 

geloof kan geen positiewe leiding gee nie en daardeur sal alle 

modale funksies van die mr-us gelei word tot wanfunksionering. 

In hierdie omstandighede sal sy etiese, linguale, estetiese, 

ensovoorts, modale funsksies wat deur afgodiese oortuigings 

gere~l word, daartoe lei dat die onderwyser se optrede en lei

ding nie sal voldoen aan die 6hristelike vereistes soos deur die 

6hristenouer en die Staat gestel nie. Op die wyse kan on

etiese optrede goedgepraat en oortredings van die Christelike 

norm goedgekeur word en sal die onderwyser hom sonder gewetens

wroeging aan anti-christclike en onprofessionele optrede 

skuldig kan maak. 

Die onderwyser aanvaar egter nie alleen die verantwoordp

likheid vir die religieuse opvoeding van die kind nie. 

Saam met die ouer, die predikant en die gemeenskap is ook hy 

verplig om aan die kind religieuse lei ding te gee. Die ouer 

is egter e p'3rsoon wat die grootste verantwoordelikheid in 

hierdie opsig dra. Nogtans verander dit niks aan die feit 

nie dat die volle optrede van die onderwyser sal getuig van :~ 

Christelike oortuiging. 

1.4 Die sondeval en die onderwyser. 

God het die mens baie goed geskape. (Gen. 1:31). 
Hy was sonder sonde en het die goeie en regte spontaan gedoen 

tot die eer van sy Skepper. Sy hele lewe was aan sy Skepper 

gewy-e. Na die sondeval tree die verduisterde mens na Yore wat 

nou spontaan neig na die afvallige, die verkeerde en wat slegs 

deur inspanning tot die eer van sy Skepper leef. Vir die 

onderwyser en sy didaktiese optrede het hierdie feit besondere 

betekenis. 

Omdat hy geneig is om deur die sonde beheers te word, 

sal die onderwyser met inspanning en moeite sy weg moet vindc 

Hy sal I1()C',S',ii:'.n k<:mnis moet verwerf en met moei te sy optrede 

in die klas beplan en mikpunte probeer verwesenlik. Vanwee 

die sonde sal hy egter nooit die ideale toestand bereik nie en 

sal selfs sy mees geslaagde metodes aan gebreke mank bly gaan. 

Met geen les sal hy al sy leerlinge volmaak bereik en bein

vloed nie. Dit maak dit uiters noodsaaklik dat die onderwyser 

vir elke les baie noukeurig moet beplan en voorberei. Nogtans 
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moet hy steeds daarop bedag wees dat hy dalk ten spyte van 

omvattende voorbereiding, verkeerde keuses gemaak het ten 

opsigte van leerstof, metodes~ hulpmiddels, organisasie roe

ping: ensovoorts, sodat lly hierdie foute raaksien en regstel. 

Die kennisw@reld van die onderwyser vanwee sy son

digheid begrensd en hy sal nooit, ten spyte selfs van baie 


intensiewe opleiding en indringende selfstudie, oor alle 


kennis oor In bepaalde onderwerp beskik nie. Daarby mag 


die kennis waaroor hy beskik as gevolg van wanvertolking 


f'outief' wees. Hierd:te toestand kan meebring dat die onder


wyser ten spyte van die beste bedoelinge, aan die kind f'ou


tiewe feitemateriaal sal voorhou wat op sy beurt weer lei tot 


In verkeerde vertolking van die werklikheid. DaaroLl moet 


die onderwyser nooit selftevrede wees met sy kennis nie, 


maar altyd weer verder navors om die korrektheid van sy ken


nis te bevestig. 


In die opvoedingstaak dra die voorbeeld wat die onder

wyser st ,groot gewig. Die leerling soek in sy optrede 

die kwaliteite van die opgevoede. Vanwee sy sondigheid 

gaan hierdie voorbeeld egter mank aan baie gebreke. Hier

onder ressorteer sowel persoonlikheidsgebreke as gebreke in 

optrede as gevolg van byvoorbeeld luiheid, moedswilligheid, 

woede, belangstellingloo~heid, selfsugtLgheid, ensovoorts. 

Dit onthef hom egter nie van sy verantwoordelikheid nie, 

maar plaas juis op hom In groter verantwoordelikheid om steeds 

harder te stry teen die afbrekende voorbeeld~ Hiervoor is 

dit nodig dat die onderwyser kennis sal dra van sy swakhede 

en In eerlike po aanwend om dit te oorwin. Dit sOU min 

baat om aan die leerlinge 'n valse front te probeer voorhou 

want op die duur s hulle tot die waarheid deurdring. Die 

onderwyser wat egter poog om sy swakhede te oorwin, sal die 

respek en agting van die leerling afdwing. 

Dit geld egter e net vir die spesifieke onderwyser 

se partikuliere swakhede nie, maar ook vir die algemeen mens

like swakhedeo Elke dag sal hy die stryd moet aanknoop teen 

ongeduld, woede, emosionele uitbarsting, en ander situasies 

wat op die didaktiese optrede en opvoeding remmend inwerk. 

In sy didaktiese bemoeiing, waarin dit grotendeels om 

die oordrag van feitekennis gaan,sal dit die taak van die onder



wyser wees om die verband tussen die wetenskap en religie te 

bewaar sodat die wetenskap nie verabsoluteer word nie, maar 

alle kennis "in U Lig" aan die kind gebring word. Omdat die 

onderwyser as mens met manee en tussen mense werk, sal mense

verhoudinge tn belangrike ek in sy bestaan inneem. Daar hy 

vanwe~ die sonde juis na vyandskap teenoor sy naaste neig, 

moet hy doelbewus poog om gesonde verhoudinge ten opsigte van 

sy hoof, kollegas on leerlinge tvt stand te bring en te hand

haaf. 

In sy verhouding met die leerling behoort die onderwyser 

nie teenoor sy leerlinge te staan nie, maar dit behoort eerder 

'n verhouding van saamwees en saamwerk te wees.. Omdat hy sowel 

as die leerling, sondig, en daarom ook egosentries sy eie be

lang soek, sal onderlinge verhoudinge dikwels vertroebel w0rd. 

As leier en volwassene moet die onderwyser die kind lei op die 

verlangde weg en hom simpatiek op sy mistastinge wys. Deur sy 

voorbeeld kan hy baie doen om aan die leerling die korrekte 

gedragspatrone prakties voor to houo Maar ook in hierdie op

sig sal die taak elke dag van nuuts af aangepak moet w~rd en 

sal blywende positiewe result e die uitsondering weeSe 

Ook ten 0 psigte van sy lllt:",depersoneel sal daar wanverhou

dings ontstaan wat die doeltreffende uitvoering van sy taak sal 

rem. OOk hierteen moet hy die stryd aank:.loop en hy mag nooi t 

hierdie probleme met sy leerlinge bespreek of toelaat dat dit 

sy werk negatief bo~nvloed nie. 

Die onderwyser moet ook gesonde verhoudings met die ouer

gemeenskap handhaafo Indien die sonde hierdie verhoudings ver

troebel, moet die onderwyser horn daarvan weerhou om hom op die 

kind te wreek of teen hom te diskrimineer. Die ouer het daaren

teen ook die verantwoordelikheid om die onderwyser se hand te 

sterk. Maar helaas kom daar in die praktyd nie veel van tereg 

nie. Ook hierop moet die onderwyser voorbedag wees en selfs 

op situasies waar die ouer heeltemal negatief teenoor die on

derwyser, skool en onderwys ingestel is en nie huiwer om sy 

antipatie op sy kind oor te dra nieo Nogtans moet die onder

wyser die goeie stryd bly stry~ 

Vir elke onderwyser behoort die opvoedingstaak sentraal 

te staan maar vanwe~ sy sondigheid kan dit gebeur dat ander 
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faktore dikwels vir hom van grotc:l' belang word. Die salaris 

wat hy verdien, strewe na bevordering, eksamenuitslae, popu

lariteit by die kinders of ouers, agting van personeel en 

kinders, skynheiligheid~ ensovoorts is almal faktore wat 

die onderwyser se optrede kan beYnvloed of selfs oorheers. 

Daarteen moet elke onderwyser waak. 

Ook die kind kan probleme in sy persoonlike lewe onder

vind. Vanwee die sondige natuur van die mens sal hy dik

wels poog om In valse front voor te hou" Om in sy didaktiese 

bemoeiinge in die klas suksesvol te wees, mo~t die onderwyser 

die kind se volle aandag verl::ry. Indien die kind gehinder 

word deur probleme met sy maats, ouers, onderwysers, die hoof 

of deur fisiese gebreke, siektetoestande, persoonlike psigiese 

of verhoudingsprobleme, ensovoorts, sal hierdie leerling se 

aandag nie ten volle by sy werk wees nie. Die onderwyser 

moet poog om bierdie toestande raak te sien en reg te stel, 

want dit belemmer die doeltreffendheid van sy onderrigo 

Vanwee sy onvolkomenheid sal hierdie si tuasies egter dib."VJelS 

ongesiens by hom verbygaan, verkeerd vertolk word of al sou 

hy dit korrek diagnoseer, nie in staat wees om die probleem 

te oorbrug nieo Dikw sal hy verkeerd probeer remedieer 

of net deels sy poging slaag. Aangesien die Onderwysde

parte;nente bewus van hie rUe onv0lmaaktL: toestand is, is 

daar opgeleide personeEl st v.;at ingeroep kan word 

om die onderwyser in baie van erdie situasies by te staan. 

Nogtans kan sukses e er nie gewaarborg word nie. 

Met verloop van tyd v,3rander vereistes en selfs norme 

wat In heeltemal nuwe be~adering in die onderrig vereis. 

Vanwee die ingebore luiheid by die mens sal hy egter dikwels 

poog om op die ou trant voart te gaan? ten spyte daarvan dat 

sy metodes en werkswyses nia meer a mees doeltreffende is 

nie. Geen onderwyser mag egter antinormatief bly vasklou aan 

ondoeltreffende en uit diende metodes, leerstof, hulpmiddels 

en praktyke nie. 

Omdat die sonde In wesenlike element in elke onderrig

situasie is en die erling daardeur bernvloed word, sal dit 

noodwendig meebring dat o.i e onderwys er dikwels streng moet 0..;)

tree en selfs moet tug om die invloed van die sonde teen te 

werk. 
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Ten spyte van die sondeval waardeur die beeld van God in 

die mens verduister is, het die mens nog mens geblye Hierdie 

feit bied aan die onderwysGr die moontlikheid om die stryd 

teen die kwaad aan te knoop en te hoop op die oorwinning van 

die kwaad. Hy sal ten spyte van swakhede in sy metodiek, 

verkeerde vertolking van leerg[tnge ~ wanverhoudings en onder

mynende elemente t6g tot groot hoogte in sy taak kan slaag. 

By mag daarom die stryd nooit gewonne gee nie, want elke kind 

bly nog steeds verantwoordelikheid, en mo~t opgevoed word 

tot Gods eer en om Hom te dien~ "De zondeval heeft evenwel 

niet die religieuze centrum van de mens vernietigd met zijn 


ingeboren drang om zijn absolute Oorsprong te zoe ken" (Kals


beek, 1970, p. 287). 


Deur dus te leef en te handel vanuit die oorwinning van 


Christus oor die sonde, vervul die onderwyser sy didaktiese 


roeping. 


1.5 Verlossing en herskeppingo 

As gevolg van die soendood van Christus, hoef die 

mens nie in die sonde te bly nie, maar bestaan daar vir hom 

die moontlikheid tot sondevergi enish Aangesien dit saam

hang met die redding van die siel van die mens en sy voortbe

staan in die Hiernamaals~ v()rm dit die belangrikste grondsteen 

van die onderwyser se bemoeiing met die kind. Hy het die 

mede-verantwoordelikheid om hierdie kennis aan die kind te 

bring want dit vorm die sleutel tot die kennis van verlossing 

en herskepping, di~ kennis wat eintlik saak maak in die mens

like bestaan. 

Omdat die voorbeeld van die onderwyser van sulke groot 

opvoedkundige betekenis is, sal sy geloofsoortuiginge 'n be

langrike rol speel. Hy moet deur middel van sy lewenspatroon 

bewys lewer dat hy Christus aanvaar het as Middelaar, tot die 

eer van God wil leef en sy lewe gestel het onder die leiding 

van die Heilige geese Hy moet daadwerklik in sy daaglikse 

omgang blyke gee dat hy die goeie stryd stry en sigbaar poog 

om die wedloop te voleindig.. Sy prak<tiese aanvaarding van die 

belofte van verlossing van die kwaad wat reeds in die Paradys 

aan die eerste mensepaar gegee is, moet uit sy lewenswandel 

spreek. "In radikale Bybelse sin beteken die verlossing 
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deur Jesus Christus die wedergeboorte van ~ns hart en dit 

moet in ons hele tydelike lewe tot openbaring kom. En 

hierdie Bybelse selfkennis,?erg die hervorming van ~ns hele 

lewens- en wereldbeskou in Christosentriese sin ••.•• " 
" 

(Dooyeweerd, Wat is die mens? 1969, p.18). 

1 .. 6 Geroeuenheid en die onderwyser. 

Vir die Calvinis setel e betekenis van die roe-

ping van die onderwyser ver8.1 in twee faktore, nl. eerstens 

dat die mens roepe om as mede-arbeider van God en mede

skepper op te tree en tweedens, dat elke mens deur God toege

rus word om 'n spesifieke taak in e ontplooiing van die 

natuur te onderneem. (Vgl. Schoeman, s.j., p. 43). 

Die onderwyser se " vennootskapll met Go d (nie in die sin 

van gelyke medewerking e, maar in die sin van geroepe 

medewerking) ten opsi evan kultuurskepping vind beslag in 

sy ontsluiting van e modale funksies yan die kind om hom 

toe te rus vir jie taak wat aan h6m opgedra is. "God roep 

die mens,ook die opvoeder~ as mede-arbeider van God, om in 

sf eie lewensakker sf beheersende vormingsarbeid tot S§ eer 

t e verrig. So ook die opvoe din,s;staak, tuis sowel as op 

skool, steeds vocatio Dei 0 Ilie mens gee in opdrag van God, 

sin en betekenis aan die d~nge waarmee hy in die skepping 

kultuurvormend (ontsluitend) in aanraking kom. (Schoeman, 

soj., pp" 43-44). 

In sy skepping het God selmre wetmatighede e, wat 

sodra die mens dit ontrafel het, in sy diens kan staan. s6 
is daar o.a. byvoorbeeld die wette van swaartekrag, atoom

strukture, levvensfunksic:;s, ten opsigte van voortplanting van 

lig en geluid, en 8 andere. Maar die mens moet dit 

self tot sy voordeel ontdek en ontsluit. In hierdic opsig 

het die onderwyser die taak om die h.:erling te neem op die 

weg sover as wat e mensdom reeds hierdie natuurwette ont

rafel het. Die kind het nie nodig om weer van voor af te 

begin op die pad nie, hy gaan slegs verder waar sy voor

gangers opgehou het. Die onderwyser moet hom egter van die 

reeds beskikbare kennis voorsien - 'n opdrag wat besondere 

eise stel aan die kennis waaroor die onderwyser, en later 

moontlik lektore en ander pedagoe moet beskik. 
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Kennisoordrag alleen is vir hierdie taak egter nie 

voldoende nie - die kind moet oak insig in die geleerde h~. 

Dit sou hom niks baqt as hy sou beskik oor die kennis dat 

twee plus twee vier is, ~aar hy nie In ~egrip het van hoe

veel twee of vier is nia. Insig in die leerstof is In 

voorvereiste voordat die onderwyser self enige kennis op 

In behoorlike wyse aan die kind kan oordra en daarbenewens 

moet hy ook toesten dat die kind die nuwe kennis insigtelik 

bemeester. 

Omdat hy mede-arbeider van God is, moet ale kind toe

gerus word om kultuur te skep tot Sy eer. In Sy Wet het 

Hy Sy vereistes duidelik a~n die mehs gestel. Dit spreek 

vanself dat indien die onderwyser nie uitvoerig kennis dra 

van hierdie vereistes nie, hy sy taak nie in ooreenstemming 

met Gods eise kan verrig nie. Sy bemoeiinge moet uitloop 

op verwering van kennis van die kosmos van God, Sy Woord 

en Wet en karaktervorming sodat die kind uiteindelik vOlgens 

Christelike beginsels kultuur sal skep. Sou hy nie in 

hierdie doelstelling slaag nie het die opvoeding misluk en 

sal die opvoeding hom besig hou met die skepping van kul

tuur wat in teenstelling staan met Gods opdrag aan die mens 

en sal die kennis wat die kind van die onderwyser verkry, 

aangewend word tot oneer van God. 

Die modale funksies omlyn en begrens die hele geskape 

werklikheid - ook die onderwyser se vermo§ns. Hierdie 

funksies moet harmonieus vervleg wees om In gebalanseerde 

en geintegreerde eenheid te vorm en die hele lewensterrein 

in 'n eenheid saam te bind. Vanselfsprekend sal die onder

wyser, in soverre dit menslik moontlik is, die ideale beeld 

van harmonieuse vervlegting van funksies tot In gebalan

seerde eenheid moet vertoon om In navolgenswaardige voor

beeld daar te stel wat deur die leerlinge nagevolg kan word. 

In sy didaktiek moet hy ook daarteen waak om sekere funk

sies te oorbeklemtoon. Dikwels maak onderwysers hulle 

byvoorbeeld skuldig aan oorbeklemtoning van die logiese 

ten kOste van ander funksies of is selfs geneig om aan 

die geloofsfunksie 'n onbenullige rol in die didaktiese 

bemoeiinge toe te ken. Dit moet noodwendig tot wanopvoe

ding van die leerling lei. 



7d -

Uiteraard sal daar dan ook in geen onderwysstelsel 

vir In vaste voorgeskrewe sisteem bestaansreg verleen kan 

word nie. Die roeping van elke onderwyser is In besondere 

roeping waarvoor hy besondere talente ontvang het - hy 

uniek. Daarom is dit duidelik dat geen vaste didaktiese 

optrede en leerstof voorgeskryf kan word nie. Leergange 

moet weI beplan word, maar aanvullende kennis sal uit die 

onderwyser se eie kennisskat geput moet word~ Ook ten 

opsigte van metodes s elke onderwyser 'n unieke didak

tiese patroon ontwikkel en beoefen. Ten spyte van een

vormige opleiding en algemeen-geldende didaktiese grond

beginsels moet elke onderwyser sy eie vakmetopieke, tug

reEHings 9 aansporingsmetodes, m~a.w~ In eie unieke wyse 

van skoolhou en organisasie, ontwikkel wat by sy persoon

likheid sal aanpas. Daarom sal 'n onderwyser nie noodwen

dig altyd SUkS8S beha~l met metodes wat by kollegas sukses

vol blyk te wees nie. By sal dit eers moet verwerk om by 

sy persoonlikheid aan te pas. 

As die onderwyser egter vir horns elf hierdie aanspraak 

reserveer 9 beteken dit ook dat hy aan sy kollegas en leer

linge dieselfde reg moet gun. By moet hom oopstel vir hul 

bepaalde persoonlike sienings van sake, hul gevoelens en 

optrede respekteer en ander hul suksesse gun~ Slegs deur 

tn medemens se andersheid te aanvaar ontdek hy sy eie 

uniekheid en andersheid, vind hy sy besondere roeping en 

word hy die mens wat hy behoort te wees sonder om te pro

beer wees soos andereo 

Ook die persone in gesagsposi es, SO os die inspekteur, 

die hoof, senior-assistent en selfs die betrokke Onderwys

departement mag nie in so'n mate voorskriftelik optree dat 

vir persoonlike inisiatief geen ruimte gelaat word nie. 

Uit hul ervaring kan hul kostelike moontlikhede aan hul 

kollegas voorhou - moont~ikhede wat verwerk kan word om by 

In bepaalde indivi au aan te pas, maar didaktiese voorskrifte 

mag nie op Glmal as algemeengeldend afgeforseer word nie. 

Die leerling mag ook op hierdie reg aanspraak maak. 

Die onderwyser moet ruimte laat vir individuele vermoens. 

By mag nie bepaal dat almal 'n voorafbepaalde peil van 



sukses in In teets moSt behaal nie; hy kan nie van almal 

onberispelik-netjies8 werle verwag nie$ mag nie verwag dat 

almal al die huiswerk korrek sal voltooi of dat almal van 

hom as persoon sal hou e. Daarbenewens sal almal 

noodwendig sy standpunte huldig nie. t is sy verant

woordelikheid om die uniekheid vaL elke kind te respekteer. 

Om dit te kan aoen~ s hy In studie moet maak van elke 

leerl omdat dit die enigste wyse is waarop sy persoon

like aanlegte~ vermoens, swakhede en probleme in ag geneem 

kan word. 

Elke onderwyser oonlik geroepe om sy bepaalde 

taak te voltooi. Daarom verg dit van hom die inset van al 

sy talente en vermoens en moet hy met en krag sukses 

nastre • Omdat hy persoonlik verantwoordeli~ is, be

staan daar vir hom geen leentheid om lyf weg te steek in 

die verwagting dat sy mede-personeel verantwoordelikheid 

vir sy verantwoordelikhe sal aanvaar nie. Hy moet s 

alles in die stryd warp - in sy skoolwerk, na-uurse bedry

wighede 9 die beskarming van die beeld van sy mede-personeel, 

hoof en skool in die gemeenskap, persoonlike verhoudinge 

met leerlinge in en buite die skool, en elke ander aspek 

wat met sy opvoedingstaak saamhang. 

Aangesien kultuurs ende arbeid plaasvind hier en 

nou in die totaliteit van alles wat nou deel van menswees 

is, met die oog op die skepping van In beter toekoms, moet 

die onderrig met die werklikheid verband hou. Dit is 

sinloos om vas te klou aan die mooie en goeie wat was maar 

vir die huidlge en die toekoms van geen waarde is nie. 

Soos lewensvereistes verander, moet die onderwyser daarvan 

kennis neem en sy leerinhoud en metodes aanpas - nie onge

bonde en wi ekeurig nie, maar steeds in ooreenstemming 
met Gods w e en normeo 

Daarom is geroepenheid en geleentheidstaak nie. 
Die onderwyser is voltyds rospene.Van sy roeping kry by 

nooit verIof e en sy ro strek dus nie net S~ ver 

as die klaskamer of die terre van sy vakgebied nie. Hy 

beskik nie oor die vryheid om ne. skoolure I.n persoonlike 

lewe te lei wat in stryd is met sy opvoedingsopdrag nie. 
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Sy belangstelling in en aanmoediging van sy leerlinge 


mo nie net in skooltyd nie~ maar ook daarbuite plaas


vind. Hy ITlv'e;t bunewers sy skoolwerk ook inligting oor 


die persoonli en huislike omstandighede van sy leer


linge inwin~ op hoo e bly van sy leerlinge se buite


skoolse pre ~sies, ens. Die onderwyser wat sy roeping 


op hierdie wyse aanvaar, bly voltyds in diens. 


Elke onderwyser se kragte en potensiaal is vanwee sy 


besondere roeping afgemeet en begrens. Hierdie vermoens 


moet hy ten volle ontwikkel en tot ontplooiing bring~ 


Maar hierdie grense moet hy nie probeer oorskry nie. Om 


sag uit te oefen op terreine waar hy geen jurisdiksie 


het nie~ om posisies ta beklee waartoe hy nie opgewasse 


is nie, om mikpunte te probeer bereik wat buite sy vermoe 


le~ werk frustrasie in die hand, belemmer sy roepingsver


vulling en knn rampspoedige gevolge he. 


Ten spyte van e ekheid van elke besondere skep

sel, bestaan daar ook 'n lyksoortigheid van t iese 

eienskappe by die mens vanwee sy s pping na Gods beeld. 

Kennis van hierdie eienskappe is in die didaktiek van be

sondere belang want so kan en moet die psigolo ese eien

skappe van die mens in aanmerking geneem word by die keuse 

van metodes, 1e ersto:f ,:valuering, differensiasie en 

word die didaktiese grondvorme, metodes en uitgangspunte 

gegrond op e~enskappe wat algeme&n geldend by die normale 

mens voorkom. As gevolg van hie2die ei0nskappe word die 

werk in e eerste klassa van die prim~re skool op 'n 

praktiese lees geskoei, word be lde hulpmiddels as 

gewens beskou, word sekere vakka in e standerdgroepe op 

spesi:fieke plekke op die rooster geplaas, word aanskouings

middele gebruik, word van spesi:fieke metodes soos die 

projek, individualiserende onderwys, die klasgesprek, en 

andere gebruik gemaak. 

Die mens is oak gero e binne groepsverband. Vir 

die Calvinis het elke georganiseerde groepering van mense, 

hetsy of dit binns kerkverband, in 'n skoolkomitee, 

ouervereniging, skoal, o:f wat ook al, is, In bepaalde 

taak of' roeping om te vervul. Daarom het die onder
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wyser ook, as lid van In groep, In taak te vervul. Dis 

sy plig om die doel van die georganiseerde groep te help 

verwesenlik 7 " die beeld van die skool te bevorder en waar 

nodig te verdedig, mee ~e werk tot onde verhoudings 

tussen die lede van die gro soos kinders, medepersoneel, 

die ouers 7 slmolkomitee en die gemeenskap wat belang by 

die skool het. Op elke terrein moet die roeping en taak 

van die skool verwesenlik word • 

.as mede-arbei r van God is die mens geroepe tot kul

tuurskepping. sy onderwystaak het die onderwyser ru 

geleentheid om aan hierdie opdrag gevo te gee deur na te 

vors oor onderwys leenthe, nuwe metodes, meer effek

tiewe toetsmater en metodes, psi logiese kenmerke, 

studie-, leer, - en nasienmetodes te vervolmaak, ondoel

treffende leerstof te elimineer en te vervang, erstof 

aan te pas bJ veranderde omstandighede, nuwe en beter hulp

middels te ontwikkal, in komitees te en wat oor onderwys

aangeleenthede besin en sulke sake bevordero Die onder

wyser mag nie In tradisicslaaf word nie. In ooreenstemming 

met sy roeping moet hy steeds nuwe terreine betree. 

In hierdie beure hy egter geen terrein verabsoluteer 

nie, maar dit steeds in sy vervle heid met en afhanklik

heid van die res van dle skepping betrag. 

In sy geroepenheid staan e liefdesgebod sentraal. 

Deur die mens se uitlewing van hi~rdio gabod verkry sy op

trade en verhoudingo In bcsonderc karakter - In karakter 

wat die ideale toostande en atmo er skap vir die doeltref

fende oordrag van kennis. Slegs in liefde is dit moont k 

om die m.ans ke t(;lcortkominge van die leerling te aanvaar 

en hom liefdevol te lei op die pad na volwassenheid. Die 

liefde skep tn onde en offervaardige verhouding tussen 
onderwysar en kind, bring mea dat die onderwyser 8.1 sy 

kragte aan die kind wy en hom as medeskeps tot Gods 

eer en vir Sy diens sal opl Die liefde beveg die onge

duld, nyd, sarkasme, ywede,luiheid, afsydigheid, onver

draagsaambeid en die faktore wat r0mmend op die opvoedkun

dige situasie inwerk. Die liefde bring mee dat die er

ling te eni rtyd van die hulp en diens van die onderwyser 
bruik kan maak. 
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l.r7 Gesag en vryheid. 

Die gesag van die onderwyser spruit nie net uit sy vo~' 

wassenheid nie maar ook ui t die kultuurskeppingsopdrag vmt 

die mens van God ontvanf het. Die S8::; waaroor hy beskik, 

is daarom geen toevallige aangeleentheid nie maar In voor

waarde vir roepings- en taakvervulling. As geroenene is 

aan die onderwyser van Godswee gesag verleen om die kind 

vir 'n lewenstaak voor te berei. 

Vir sinvolle en regverdige gesagsui toefening is di t 1 :". 

voorvereiste dat die onderwyser eers tot In beslissing moes 

gekom het oor die waardevoorkeure in die lewe en wat die 

wesenlike van die mens se lewe en die diepere sin en bete

kenis van die kosmos vir die mens is. Hy moet sonder 

twyfel antwoord kan gee op die antropologiese vrae oor dj 

herkoms, wese, bestemmi en taak van die :nens. By moe 

beskik oor In duidelik geformuleerde lewens- en wereldbe

skouing en In kenner wees van die geldende Ghristeli 

norme. 

s6 worfl-wanorde en onse:-r,"hcdc voorkom in die didalr·· 

tiesc bemoeiinge met die kind want dan beskik hy oor duid; 

like riglyne oor die doel en inhoud en metodes in die did~ 

tiese opset. Op die wyse kan die onderwyser sy gesags

terrtin duidelik ~mlyn e,_ bepaal. Die Calvinistiese 0 

wyser se optrede sal gebonde wees aan" die watte en v.ils

besluit (-beslissinge) van die Allerhoogste" (Schoeman, 1971~ 

p. 25), en sy gesagsbeo ening sprui t ui t "wetsvervulling~ 

bestemmingsvervulling, en roepingsgehoorsaamheid ll (Schoeman 

1971, p. 25). 

Uit die voorafgaande blyk dat menslike gesag relatief 

van aard is - dit bly verleende gesag wat uitgeoefen kan 

word slegs in onderworpenheid aan In HoUr Gesag. Van ab

solute mag en gesag waarcor In onderwyser sou kon beskik, 

is "0y die Calvinis geen sprake nie. Eweneens is totali

tare gesagsuitoefening, in ooreenstemming met In vasgelegdc 

sisteem soos byvoorbeeld Kommunisme, e te regverdig nie e. 

moet deur die Calvinistiese onderwyser verwerp word. Dit 

is duidelik da"- gesag vjr hom nie van immc:~_uente oorspr~ng 

kan wees nie. Van die onderwyser kan geeis word om die 
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van sy owerhede te aanvaar en hom daaraan te onder

werp want aIle s is deur God ingestel. Hy moet sy 

hoof, die spekteur1 departementele voorskrifte en senior

onderwyser se gesag aanvaar mac,r slegs insoverre di t skrif=

tuurlik norlliatiijf en verantwoordbaar is. Andersins beskik 

hy oor die vryheid om hom daarteen te verset. 

Vanwee die feit dat sy sag amps ag is, is dit ook 

taakstellend van aard en mag die onderwywer nie sy vryheid 

misbruik om sy roaping te probeer ontduik nie. Hy is 

roepe om aan sy erlinge die norme oor te dra en die rig

lyne uit te stippel waarvolgens hulle In eie Christe ke 

lewenspatroon moet formuleer. Maar sonder gesagsuitoefe

ning en In ordelike verloop van diedidaktiese gebeure sou 

dit nie moontlik wees nie en het die onderwyser die ver

antwoordelikheid om die, aan hom verleende gesag, toe te 

pasnID die mees doeltreffende onderigsituasie te bewerkstel

lig. 

Dit blyk dus dat vryheid en gehoorsaamheid twee onaf

skeibare korrelate van Dekaar is en dat daar geen vryheids

dilemma ten opsigte van die grens van vryheid vir die 

Calvinis bestaan nie. Vir horr: taan daar slegs vryheid 

binne gebondenheid, toerekenbare vryheidstoepassing}vry

heid in ooreenst rret en gehoorsaamheid aan die Wet en 

norme soos aeur God ingestel. e onderwyser beskik 

geensins oor algehele vryheid en ongebonde toepassing van 

sy ges nie. Ook in sy vryheids- en gesagsuitoefening 

bly hy as geroepene In instrument in In Hoer Hand om die 

skepping vOlgens die VIiI en OrdOrI2msies van God te 
'\ 

ontplooi. Aangesien die leerling egter oor wilskrag en 

'n kies-en keurvermoe beskik, kan hy vryheid sy wils

besluite beoefen. Niemand tar wereld mag hom dwing om 

ge oortuiging te aanvaar nie. Hy moet uit eie oor
tuiging r n standpunt ac:mvaar. Di t plaas 'n besondere 

verantwoordelikheid op die onderwyser met sy daktiese 

bemoeiinge want hy moet die stof s6 aanbied dat vir 

die leerling waar en eg blyk te wees, dat dit vir hom 

verstaanbaar en aanvaarbaar is en dat dit r hom prak

tiese nut sal he maar veral in ooreenstemming met sy 

roeping blyk te weeso Eers dan sal hy bereid wees om 

die standpunte en oortuigings van die onderwyser met hom 

te deel. 



2.. 	 Die didaktiesa implikasies va.n die modale 


struktuurmoment van die mens vir die onderwyser. 


2.1 Die mens as totaliteitswese. 

e mens 'n komplekse wese want hy is meer as 

e som van sy dele en uit maer as een struktuur tot 'n 

geheel vervleg. (Vgl. Venter, s.j., p. 128). Hierdie be

skouing van die mene as komplekse totalite swese het ver

skillende implikasies vir die Christelike didaktiek. 

Die onderwyser behoort se 'n gebalanseerde mens te 

wees by wie die liggaamstrukture harmonieus tot 'n een

heid vervleg is. Sou een van die strukture in 'n wanver

houding tot die ander staan, sal die hele struktuur wan

funksioneer. So byvoorbeeld sal biotiese wanfunksionering, 

fisiese probleme, psigiese afwykings en normatiewe mistas

tinge almal op een ander wyse die onderwyser oe werk en 

lewe benadeel. 

Uit hoofde van sy mede-arbeiders en ku uuropdrag 

behoort die onderwyser oor 'n grondi kennis van die 

kosmiese wette, die verskillende funksies van die mens en 

die normatiewe strukture wut eie aan sy sumelewingsverband 

is, te besklk. Geen Christelike didaktiek kan egter slaag 

indien e onderwyser nie 'n Christen is en deeglik onderl@ 

is in die Christelike geloofswaarhede nie. Kennis van die 

bogenoemde is nie voldoende nie. Die onderwyser moet ook 

metodes vind om sy kennis doeltreffend aan die leerling 

oor te draG Op die wyse vestig hy 'n is waarop die 

modale funksies van e leerling ontsluit kan word en kan 

hy voortbou op die kennis wat reeds deur sy voorgangers 

ontdek en oopgedek is. 

Omdat die voorbeeld van die onderwyser soln belang

rike rol in die didaktiek speel, is dit vanselfsprekend 
dat die onderwyser 'n oortuigde Christen moet weeSe Dit 

is 'n voorvereiste vir die Christelike ontsluiting van sy 

e akt ruktuur. Indien ontsluiting van modaliteite 

nie kied onder lei ng van hoere funksies e, en In 

ander as die geloofsfunksie as kwalifiserende funksie bJ 

die mens fungeer, sal so'n mens wankultuur skep. So by

voorbeeld mag die ekonomiese nie die juridiese, of die 
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logiese nie die etiese of die estetiese nie die geloofs

funksie oorheers nie. In die ontsluiting van 'n funksie 

moet dit onder leiding van 'n volgende hoere funksie 

staan en saam moot die funksies tot :n gebalanseerde ge

heel geYntegreer word (vgl. De Klerk, 1972, p.207). 

Die aktstruktuur is vir die vorming van die norme 

waaraan die mens waarde heg, verantwoordelik. am die 

regte perspektief op die nor~strukture te behou, moet die 

hele aktstruktuur onder leiding van die hoogste modale 

funksie, die geloofsfunksie staan. Die Christenonderwyser 

kan gevolglik nie llet met die woord nie, maar sal met sy 

hele lewenswyse, sy Christelike oortuiginge moet uitleef. 

2.2 Die aktstruktuuro 

Die dagtaak van die onderwyser bestaan hoofsaak

lik daarui t dat hy daadw<2rklik leiding moet gee. Die akt

moes egter eers elke keer sy daad voorafgegaan het. Dit 

bring by implikasie mee dat die onderwyser oor voldoende 

suiwer,korrekte denkmateriaal moet beskik sodat akte wat 

daarop gefundeer word, die korrekte daad tot gevolg kan h~. 

Ten opsigte van die diciaktiek betel~en di t veral voldoende 

vakkennis en kennis van gesonde onderrigmeto des wat ge

grond is in 'n Christelj'"e l<::wens- en w'1reldbeskouing. 

Hierdie fasette van die mens se denkakt is onafskeibaar 

aan mekaar verbonde en op mekaar aangewys. Die norme wat 

die lewens- en w@reldbeskouing ten grondslag l@, bepaal 

tot groot hoogte die optrede van dio onderwyser. 

Benewens die feitelike kennis en die invloed van die 

norm, wat albei 'n rol speel in die akt, speel ook die 

verbeeldingsw@reld van die onderwyser 'n belangrike rol 

in sy aktlewe. Hoe ryker sy verbeeldingsw@reld, hoe 

groter is sy vermoe om sy dade by sy behoeftes aan te pas 

en hoe 'n wyer verskeidenheid metodes en hulpmiddels sal 

hy kan prakseer. 

Bogenoemde feite hou nou verband met die onderwyser 

se opleiding want in hierdie tydperk behoort voldoende 

denkmateriaal en 'n ryke voorstellingsw@reld by die on

derwyser tot stand gebring te word. Korrekte en uitge
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breide vakkennis 9 kennis van tn wye verskeidenheid metodes 

en van verskillende hulpmiddels9 In wye algemene kennis, 

kennis van die i ese wetmatighede en sosiale gedrag van 

die kind~ ensovoorts, is almal terreine waarop die onder

wyser behoorlik voorbere~ moet word. 

Die intensionele karakter van die akt plaas op die 

onderwys er die verant woordelikheid om homself, sy gedrag en 

metodes doelbewus periodiek te evalueer en tn waardebepa

ling te maak van sy didaktiese bemoeiinge met die kind en 

om dan intensioneel aanpassings te maak waar dit nodig 

blyk. Hierdie antropologiese eienskap van die mens, om 

intensioneel sy gedrag te wysig, het besondere waarde vir 

die didaktieko Daarsonder sou die didaktiek niks anders 

as 'n gemeganiseerde proses van onderrig gewees het nie. 

Die akt-lewe van die onderNyser is ten nouste op sy 

selfheid betreko Daarom speel sy "selfheid" of "hart" 

'n beslissende rol in sy aktlewe en die daaruitspruitende 

dade. SY--11hart" moet reg georienteer weeSe Onder "reg" 

verstaan ons vir die doel van hierdie verhandeling, dat dit 

onder beheersing van die geloof in God drie-enig staan. 

Aangesien die mens se hartsoortuiging elke konkrete verge

stalting van die akt ten grondslag l@, sal die hele terrein 

van die onderwyser se didaktiese bemoeiinge met die kind, 

sy leerstof, metodes, toetsing 9 tug, verhoudinge} ensovoorts 

deur sy hartsgesteldheid gekleur en beinvloed weeSe 

Ook die voorbeeld wat die onderwyser in sy daaglikse 

lewe stel, en wat van die grootste opvoedkundige betekenis 

is, sal deur sy hartsgesteldheid bepaal wordG Dit is on

moontlik om sy Hselfheid lt of sy innerlike gesteldheid per

manent onder die maatemmer te verberg.. "Sy hartgerigt

heid bepaal die koers wat die hele lswe inslaan"(Van Wyk, 

1973, Reli e, p.3). Hierdie feit plaas In besondere ver

antwoordelikheid op die inst&nsies wat verantwoordelik is 

vir die keuring van onderwysers, wat hul opleiding onder

neem, aanstellings maak en die owerhede wat na die welsyn 

van die skool en sy leerlinge moet omsien. 

Op grond hiervan sal In onderwyser ook nie lank 

daarin slaag om sy eie selfheid te verberg en In valse 

front te hou nie. Die onderwyser moet uiteraard die 
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korrekte norm probeer uitleef, al sou dit dan selfs neer

kom op die voorhou van In valse front. Hieruit sou vir 

die leerling die erns v&n die saak duidelik word, al sou 

hy dan agterkom dat sy clderwyser ander idees toegedaan is. 

Maar ten opsigte van minder ingrypende eienskappe soos 

skaamheid, teruggetrokkenheid, ensovoorts~ beweer Duvenage: 

HAs die student ervaar dat die dosent (en die onderwyser 

C.J"C) volkome homself is, sal hy alles aanvaar en vergewe". 

(Vgl. Preller, 1971, p,,90). "Egtheid is goud werd" 

(Preller, 1971, p.3). Die onderwyser se optrede moet on

geforseerd, Sfontaan, ebrlik en eg weeSe 

Dit blyk dan ook duidelik dat "neutrale" onderwys, 

waarin getrag word om erstof oor te dra sonder dat 'n le

wens- of w~reldbeskouing In rol speel, In onmoontlikheid isv 

En omdat dit In onmoontlikheid is, behoort elke owerheid 

toe te sien dat daar geen onduidelikheid bestaan oor die 

gees waarin onderrig moet plaasvind nie. Die didaktiese 

bemoeiinge van die onderwyser moet gekleur wees deur die 

gees wat daardie bepaalde onderwysstelsel kenmerk. 

Die wilsbesluite van die onderwyser word beinvloed 

deur sy vermoe om die kenbare te ken en te identifiseer en 

as gevolg van sy insig In voorstelling of inbeelding van 

die werklike te maak. Gmdat die korrektheid van hierdie 

voorst ling die aktiewe optrede ten grondslag l~, is dit 

noodsaaklik dat die onderwyser goed op hoogte moet wees van 

die werklikheid sodat hy en wanvertolking daarvan sal 

maak nie. Onder die werklikheid wat vir die onderwyser 

relevant is, verstaan ons hier benewens die feitelike ge

gewe van die kosmos, ook aange enthede soos die geldigheid 

van leerstof 1 metodes, die sosiale, psigiese en fisiese 

omstandighede en toestande van sy leerlinge waaronder huis

like omstandighede, siektetoestande, fisiese gebreke, 

psigiese probleme en afwykings, ensovoorts en die doelstel

lings van sy didaktiese optrede. Hy moet die omstandig

hede kan ken, vertolk en opsom en hom kan voorstel of in

dink wat die resultaat van sy bemoeienis met die kind gaan 

wees sodat hy sy wilsbesluit in ooreenstemming met sy ge

volgtrekkings kan bring. Dit blyk hieruit onteenseglik 

dat die onderwyser nie slags vakkundig deeglik opgelei 
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ander terre waarop hy die kind gaan ontmoet. Da.a.Ji,-e>lrl moet 

hlf ook ten opsigte van die psigologie, sosiologie, peda

gogiek, geloof, ensovoorts die leiding kan neem, maar 

daarbenewens ook in stacH wees om gesonde menseverhoudinge 

te handhaaf. As hy die gevolge van sy optrede korrek kan 

antesipeer, kan hy didaktiese pedagoog wees. 

2.3 Kennisverwerwi~ en die onderwyser. 

nDe wereld is z6 geschapen dat ze voor de mens 


kenbaar is, en de mens 7,0 geschapen, dat zijn menszlJn 


mede kennisverwervinginhoudto ll (Popma, s.j.,p4). 


Die w~reld is s6 geskep dat die mens die geheimenisse 

wat in e natuur ingewe is, en wat hy vir sy voortbe

staan moet ontrafel, kan ontrafel. Hierdie kennis word 

nie klaar verwerk in kultuurgoedere aan die mens beskikbaar 

gestel nie want die mens moet self die wyses blootl~ waarop 

hy die natuur kan beheers en self die geheimenisse van 

Gods skepping aan die lig bring. Omdat hierdie kennis ont

dek en vertolk moet word, bring dit mee dat dit weI ook 

verkeerd vertolk kan word en dat die mens en daarom die 

onderwyser, dan skynwaarhede as die waarheid aanvaar. 

AIle didaktlese bemoeiinge wat op sulke aanvaardings ge-

baseer word, sal dan later bly~ foutief te wees. Die on

derwyser moet poog om seker te maak dat hy in sy bemoeiinge 

met die waarheid besig is. Ey moet s·tGeds navors en eke~ 

sperimenteer, veri~eer e~ ko~troleer om te bepaal of dit 

wat hy as ware kenni.s aan'laar, nie op foutiewe verdraaide 

oortuiginge berus nie. 

God ook kenba:lr.. Hy is er e empiries ondersoek

baar nie en leen Hom nie tot analise soos die res van die 
skeppingsgegewe nie. ViJ.' sy kenne van God is die mens der

halwe afhanklik van die Brili Skri.f. a8 Woordopenbaring 

van God. Daarom is 'n studie van die Skrif vir elke mens 

tn belangrike voorvereiste tot In sinvolle bestaan. Maar 

ook hierin moet die mens waak teen wanvertolking van die 

Woord. Die onderwyser moet durig navors en poog om tot 

die werklike Waarheid c.eur te dring - : n handeling waarin 

hy hom tot groot hoogte sal laat deur teoloe wat In 
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diepgaande studie vun die Skrif gemaak het. Ook moet die 


onderwyser daarteen waak om in sy onderrig, en dan veral 


in Godsdiensonderrig, te ingewikkelde en omstrede teolo


giese vraagstukke te behandel. 


In die proses van kennisverwerwing moet die onder

wyser in gedagte hou dat die beskikbare kennis nie staties 

bly nie, maar steeds verander. Vandag se relevante kennis 

is more verouderd, wat by implikasie meebring dat geen 

onderwyser ooit in in toestand van selfvoldaanheid en vol

leerdheid moot beland nia. Hy moet steeds kennis neem 

van vernuwing op onderwysgebied, omverwerping van vroeer 

aanvaarde "vmarhede" en oopdekking van nuwe denkwyses en 

terreine. In hierdie verband is dit nOdig om daarop te wys 

dat die waarheid uit die Skrif egter nie aan veranderinge 

onderworpe is nie, aangesien dit hierin om ewige en onom

stootlike beginsels en waarh(de gaan. 

In die lig van die onmoontlikheid om deur te dring tot 

alles wat kenbaar is, sal die onderwyser nooit alles weet 

met betrekking tot die didaktiese pedagogiek nie. Daar sal 

voortdurend nuwe kennis blootgele word wat van hom aanpas

sings in sy didaktiese optrede gaan vereis. Dit impliseer 

egter nie die onoorwoe najaag van alles nuuts wat aangebied 

word nie. ~~eneens mag die onderwyser nie halsstarrig en 

onoorreedbaar vasklou aan In ingeslane koers nie. In sy 

verwerwing en aanvaarding van kennis moet alle beskikbare 

relevante moontlikhede eers deeglik oorweeg word alvorens 

standpunt ingeneem word - In standpunt wat, indien dit 

later bly foutief te wees, heroorweeg sal word. Hierdie 

herstruktuering van sy ken~isniveau hang saam met die eis 

tot verdere studio, navorsing oor metodiek en die opvoedings

gebeure, bywoning van kursusse, kongresse, vergaderings en 

insameling van kerulis op verskillende wyses. Vir doel

treffende onderwys moet d~_e onderwyser egter seker maak dat 

sy didaktiese bemoeienisse berus op die korrekte vertol

king van die nuutste beskikbare kennis. Maar omdat sy 

kenne "kreatuurlik, onselfgenoegsaam, aan die wetsorde 

van God onderworpe, begrens en In kenne ten dele" is 

(Stoker, Beginsels en metodes in die Wetenskap, p. 257), 

sal selfs die beste didaktiese optrede nooit volmaak wees 

nie en steeds hervorming vereis. 



- go -

Aangesien elke onderwyser aan beperkinge ten opsigte 

van sy mens~ike potensialiteite onderworpe is, sal hy af

hanklik wees van hulp in sy soeke na ware kennis. Vans elf

sprekend behoort hy self hulp te gaan soek by sy hoof,kolle

gas, vriende en deur die lees van geskrewe werke. In hier

die opsig het die Departement van Onderwys ook 'n besondere 

taak te vervul~ Aangesien die opleiding van die onderwyser 

en die voorskrifte ten opsigte van sillabusse, metodes, ek

saminering, doelstellings van vakke en onderwys in sy geheel, 

opknappingskursusse, ensovoorts van die Dapartement uitgaan, 

rus die plig op hom om toe te sien dat die onderwyser beskik 

oor die nodige kennis om die voorskrifte na te kom. Dit is 

volgens hierdie siening didakties foutief om veranderinge in 

leergange aan te bring, nuwe vakrigtings voor te skryf, nuwe 

metodes van aanbieding te vereis sonder dat die onderwysers 

behoorlik daarvoor opgelei is, of die nodige onderrigmateriaal 

beskikbaar gestel is. 

Kennisverwerwing stel ook besondere eise aan die persoon 

van die onderwyser. Aangesien die sintuie by kennisverwer

wing In prominente rol speel, mag daar niks met sy sintuie 

skort nie. Daarbenewens moet hy ook analities te werk kan 

gaan, 'n vereiste wat 'n besondere eis aan sy intelligensie 

en vermoens stele As die onderwyser nie in staat is om die 

waargenome geheel in sy dele te analiseer nie, kan by nie 

die werklikheid insigtelik bemeester of tot In deeglike ken

nis van die waarheid kom nie. 

By kennisverwerwing neem die na!ewe kennis In besondere 

plek in. Aangesien die onderwyser se didaktiese bemoeiinge 

gerig is op onder andere opvoeding, sal hy in ~ besondere ver

houding teenoor sy leerlinge moet staan. Om met sy didak

tiese optrede te slaag, moet die onderwyser In grondige ken

nis van en insig in sy leerlinge h~. Sy na1e";'ie kennis sal in 

hierdie opsig vir hom van onskatbare waarde wees want daar

deur sal hy die leerling kan opsom en peil sonder dat hy met 

die kind streng wetenskaplik analities te werk geen. Hy sal 

op na!ewe wyse weet wat die leerlinge se gevoel teenoor hom 

is, watter leerlinge huislike probleme ondervind,waar psigiese 

probleme, fisiese ongesteldheid of verhoudingsprobleme die 
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kind se vordering belemmer, wanneer hy moedswi g sy 

huiswerk nagelaat of oortree het, en of daar dieperliggende 

oorsake vir oortredings is. Hy sal weet hoe en wanneer om 

aan te moedig, te berispc, te tug, spesiale aandag te gee. 

Hierdie naief-verkree kennis is vir e didaktiek onont

beerlik. 

Omdat die ganse lewensterrein In vervlegte eenheid 

vorm, moat die opleiding van die onderwyser hom in sy tota

lite it vir sy taak voorberei en mag nooit te veel klem op 

slegs enkele fasette val nie. Daar moet voorsiening ge

maak word vir ontwikkeling op alle lewensterreine sodat 

hy 0 ok die kind in sy totali tci t kan laat ontplooi. Vak

kennis is noodsaaklik~ maar so ook optimale ontsluiting 

van alle modale funksies. Daarbenewens moet sy opleiding 

daarvoor voorsiening maak dat daar voldoende korrelasie 

tussen teorie en praktyk bestaan. 

3. 	 Die implikasies van dle temporele struktuurmoment 


van die mens vir die onderwyser. 


3.1 	 Inleiding: 

Die temporels struktuurmoment van die mens is ook 

vir die didaktiese bemoeiinge van die onderwyser van belang. 

Die onderwyser word nie &S volwassene gebore nie en moet 

met verloop van tyd ontwikkel en ontplooi sodat hy eers in 

die loop van die tyd tot sy volle potensiaal ontluik. Hy 

kan nie as ervare onderwyser begin nie. Daarom sou dit 

onvappas wees vir die jong onderwyser om aan te neem dat 

hy volkome onderle is in die onderwysaangeleenthede. Hy 

moet maar eers as beginner sy taak opneem en deur persoon

like ondervinding sy kennisskat uitbrei. Dit sou ideaal 

gewees het, indien In onderwyser as ervare didaktikus kan 

begin, maar die volgorde van trappe waardeur hy toenemend 

ervaring en kennis opdoen, is onomkeerbaar 8n tydsaam. 

3.2 	 Didaktiese implikasies van die temporele 

struktuurmoment vir die modale funksies van 

die onderwyser. 
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3.2.1 nie getalsfunksie. 

nie opvoeding van die kind word deur baie 

IDense waargeneem. nie onderwyser pas op 'n besondere 

plek in hierdie ry van opvoeders wat bestaan uit eers die 

moeder en later die hele gesin. Wanneer hy skool toe 

gaan, neem die onderwyser 'n besondere plek in en neem 

by In groot deel van e kind se opvoeding waar totdat 

die kind die skool verlaat en sy taak voltooi • 

Sekere opvoedingsgebeure is spesifiek die taak van die 

predikant, die ouer of die onderwyser. Elkeen behoort 

'nbepaalde terrein as hul finale verantwoordelikheid te 

neem en mag nie sy verantwoordelikheid op In ander probeer 

afskuif nie. Veral in die hUidige tydsbestek, waar 

die ouer al meer op die skool aanleun om ook die huislike 

opvoedj~g waar te neem, kom die getalsaspek sterk na vore. 

Sekere onderrig kan die beste binne on bepaalde verband of 

deur In bepaalde persoon waargeneem word en m6et daar ge

doen word. Later kan daar wysiging kom. nit is ook be

langrik om daarop te wys dat die getal onderwysers wat 

onderrig gee, geleidelik moet toeneem en dat die onderwy

ser daarop bedag sal wees om nie te veel dinge gelyktydig 

aan die kind te onderrig nie. Ook hierin moet daar gelei

delike uitbreiding plaasvind. 

3.2.2 Die ruimtelike funksie. 

Die onderwyser en kind beslaan gelyktydig 

bepaalde ruimtes wat deur God s6 bepaal is dat onderwyser 

en kind vir 'n bepaalde tyd op mekaar aangewys is. Vir 

die tydperk is die onderwyser geroepe om die kind na 'n be

paalde einrlbestemming te voer. Hy mag nie sy plig probeer 

ontduik nie, want dan beeindig hy hierdie saambestaan en 

vcreaak sy raeping. Aangesien hierdie tydperk me onbe

perk voortduur nie, moet hy sy taak in die tyd so afhan

del dat die nawerking daarvar" die kind vir die res van sy 

lewe kan bybly. 

3.2.3 nie kinematiese funksie. 

In die tyd moet die onderwyser met die 

kind saambeweeg sodat daar voortgang in sy opvoeding be
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werkstellig kan word. Hy moet intensief werk, goed voor

bereid en doelgerig sy taak aanpak, so die voortgang 

effektief bewerk kan word en tyd nie verkwis word nie~ 

Ondoeltreffen metodes moet vermy word en doeltreffendes 

verder uit bou word sodat stagnasie in die onderrigsituasie 

nooit kan ontstaan e. stap vir stap moet hy hom na vol

wassenheid lei. 

3.2.4 Die fisiese funksie. 

uitput 

Daarom 

Die 

k nie en hang 

behoort hy te 

kragte van die onderwyser 

nou saam met sy fisiese 

poog om sy gesondhaid en 

is nie 

toestand. 

fisiese 

on

toe

stand altyd puik tc hou sodat hy met die nodige vitaliteit 

sy werk kan doen. 

Daarbenewens moet die werk wat aan hom (vir bepaalde 

tye) uitgemeet word, binne sy vermoe wees. Hy kan nie in 

In beperkte tyd mser doen~ of moat ook nie probeer om meer 

te doen, as wat mens k moontlik is nie. Dan moet die doel

treffendheid van sy werk daaronder lei. Waar die onder

wyser moet optree as voog, onderwyser, sportafri er, kul

tuurdraer, raadgewer en voorligter, ens. is dit nie mens 

moontlik om met sy beperkte tyd en kragte in die loop van 

die tyd aan elk van sy bedrywighede reg te laat geskied n ie. 

3.2.5 Die biot e funksie. 

• Die onderwyser betree die beroep as relatief 

volgroeid en volwasse. Nogtans vind daar nog steeds in

nerlike groei plaas namate diebnderwyser meer volwasse word 
I 

en beinvloed word deur sy samesyn met ander mense - volwasse

nes sowel as kinders. erdie ontwikkeling oefen In baie 

duidelike invloed op die onderigswyse van elke onderwyser 

uit sodat hy na enkele jare van onderwys In heel ander 

houding openbaar en sy onderrig ook daarby aanpas. 

Dit is dan ook so d2t die kind 'n bepaalde standaard 

van volwassenheid van e onderwyser eis. Indien hy hier

die trap nog nie bereik het nie, aanvaar die kind moei k 

sy ge en lei die onderrig en opvoeding daaronder. 
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3.2.6 Die psigiese funksie. 

Die onderwys moet vir die onderwyser 

genotvol wess. Indian hy met hart en siel sy taak blymoedig 

volvoer 9 sal die tyd aangenaam verloop en sy dae te kort 

wees am alles te doen wat hy graag wil doen. Dan is die 

onderrig nie In taak nie? maar In roeping. Indien dit nie 

die geval is nie, sal die dae verbysleur, die periodes voel 

of hul geen einde het nie en elke skooldag voel asof dit In 

ewigheid duur. Dan strek sy onderwysloopbaan soos In 

ewigheid voor hom uito 

Daarom sal die geroepe onderwyser situasies vermy wat 


sy dagtaak bemoeilik. By sal waak teen ongeduld, kwaad 


word, te hoe verwagtinge van leerlinge koester, teen sy oe 


te sluit vir die probleme van leerlinge of enige situasie 


wat onaangename emosies by hom wek. By sal die positiewe 


sy van elke situasie probeer raaksien en op so'n wyse sal 


hy sukses pro beer bevorder sodat sy tyd aangenaam verloop. 


3.2.7 Die analitiese aspek. 

In sy voortgang as onderwyser bly hy by 

uitstek denkende mens. Hy kan onmoontlik soos In outomaat 

bly vasklou aan voorafuitgewerkte patrone van onderrig. 

Gedurig moet hy evaluerings maak van die geskiktheid van sy 

leerstof en metodes? die vordering wat hy met In bepaalde 

groep maak en In bepaling maak van die redes waarom hy met 

In groep of individu swak besonder goed vorder, ens. 80

doende kan hy gevolgtrekkings maak uit voorafgaande gebeure 

om die onderrig in latere stadia te verbeter en groter doel

treffendheid te bewerkstellig~ 

Vanselfsprekend sal elke les ook denkend aangebied 
word. Daar moet doeltreffende beplanning wees en die ver

skillende stappe wat gevolg gaan word en wanneer hulpmid

dels bygehaal gdan word? moet vooraf uitgewerk en beplan 

word. Ook sal, terwyl die les aangebied word, beplan moet 

word indien dit blyk dat die les nie ontplooi soos verwag is 

nie. Dit kan baur omdat die leerlinge nie reeds oar vol

doende agtergrondkennis beskik soos straks aangeneem is nie, 

die onderwyser In oor- of onderskatting van die moeilikheids
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graad van die werk gemaak het, 'n enkel leerling miskien 


probleme gee, ensovoorts~ In sulke gevalle moet denkend 


aanpassings in die verloop van die les gemaak word en die 


volgorde van stappe moontlik gewysig word, om sukses te 


probeer verseker. 


3.2.8 Die historiese funksie. 

Die onderwyser ef in In bepaalde tyd

struktuur of tydsfase. Dit is daarom noodsaaklik dat sy 

didaktiek ook di~ betrokke tydsfase sal weerspieel. Daar

mee word bedoel aat hy gebruik sal maak van die kennis

strukture, die hulpmiddels en metodes van sy tyd. Dit 

impliseer nie die oorboordgooi van alles wat in die verlede 

as bruikbaar aanvaar is nie. Weliswaar sal die nuwere uit 

die oue ontwikkel en voortvloei en daar mag selfs aspekte 

daarvan behoue blye Maar vir modernisering mag hy sy oe 

nie sluit nie. Daarbenewens moet hy ook vir die toekoms 

beplan en sy onderrig s6 instel dat hy die kind voorberei 

vir roepingsaanvaarding'in In tyd wat nog kom. 

3.2.9 Die linguale aspek. 

Die orde waarin die onderwyser sy kommuni

kasiemedia gebruik, is van die grootste belang vir die di

daktiek. Elke woord moet op die korrekte plek in die sin 

staan en sy bepaalde betekenis in die betrokke sin duide

lik en ondubbelsinnig uitdruk. Onduidelike formulering, 

of selfs korrekgeformuleerde sinne wat op onduidelike wyse 

geuiter word as gevolg van te sagte stemtoon of onduidelike 

artikulasie, werk rernmend die didaktiese situasie. Dit 

veroorsaak dat elke woord nie sy bydrae kan lewer om die 

kommunikasiemiddele doeltreffend te laat fungeer nie. 

Hierdie stelling geld eweneens vir ondoeltreffende of 

verkeerd gebruikte hulpmiddels. Hulpmiddels moet telkens 

op die korrekte tydstip tot die erling spreek. Dan moet 

dit duidelik spreek en die punt wat belig moet word, duide

lik beklemtoon en duidelik voorhou. Baie hulpmiddels 

slaag nie in hierdie dcel nie, byvoorbeeld sketse wat t~ 

realisties en kleurvol geskets word, t~ veel besonderhede 

bevat, t~ min besonderhede bevat, te klein is, ensovoorts. 
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3.2.10 Die sosiale aspeko 

Di~ dLg wanneer die onderwyser tot die 

onderwysberoep toetree 9 gaan hy In ooreenkoms met die opvoe

de ling aan om born op te voed. Die afgesproke tyd vir in

tensiewe onderrig is die loop van elke skooldag vir In be

paalde aantal jare 9 maar terselfdertyd onderneem by om die 

leerling te enigertyd te ontmoet. Sy voorbeeld en leiding 

moet te enigertyd beskikbaar wees om as inspirasie en voor

beeld vir e opvoedeling ta dien. By het aslt ware In 

permanente afs met die opvoedeling. 

In die opvoedingsituasie staan die onderwyser op In 

bepaalde sosiale trap. Ten opsi e van die leerling behoort 

hy gerespekteer te word want hy is die meerdere van die leer

ling op baie terreine waarvan sy meerdere kennis en ouderdom 

die twee mees ooglopende aspekte is. Namate die erling 

egter vorder in sy staat van opgevoedheid? of namate hy vol

wassenheid na r, is daar In voortdurende verandering in die 

sosiale verhouding met sy leerlingeo Vergelyk byvoorbeeld 

die omgang tussen die onderwyser en die leerlinge in die sub

standerds en sy omgang met matriekleerlinge of die verhouding 

van student en dosent. 

3.2.11 Die ekonomiese aspek. 

Die ontmoeting tussen onderwyser en opvoede

ling moet ekonomies verloop. Dit impliseer dat die samesyn 

vrugbaar moet verloop en dit moet aanleiding gee tot die 

voortgesette opgevoedheid van die leerling binne In aanvaar

bare tydsbestek4 Die kind net vir In korte tyd tot e 

beskikking van die onderwyser en in di~ tyd moet hy die beste 

gebruik maak van sy geleenthede om die kind so snel en doel

treffend moontlik tot In staat van opgevoedheid te voero 

Daarvoor moet hy bepaal watter metodes die beste vordering 

bewerkstellig, watter hulpmiddels die mees doeltreffende is 

en hoe hulle die mees doeltreffende aangewend kan word, 

watter leerstof' ongeskik vir In bepaalde groep is, wat die 

vermoens van sy leerlinge 9 in watter volgorde leerstof 

aangebied moet word, ens. Op soln wyse kan hy sy tydsbeste

ding bepaal sodat werk nie te vinnig afgehandel word nie 

maar daarenteen nie te veal tyd aan bepaalde leerstof bestee 

word ;'1:1.e. 
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In hierdie verband moet ook aan gegee word aan die 


mees ekonomiesa bruik van die tyd van die onderwyser. 


Sy tyd moet nie met beus21agtighede verkw word sodat sy 


opvoedingstaak daaronder lei nieA 


3.2.12 Die estetiese aspek. 

Opgevoed wees impliseer dat die funk

sies van die mens harmonieus ontplo is. Die verskillende 

funksies moet saam In eenheid vorm sodat die betrokke mens 

as gebalanseerde eenheid 01' alle vlakke van e lewe ver

antwoordelik kan optree. Oudat d1e onderwyser die leer

ling moet opvo~d, hom moet voorgaan 7 is t noodsaaklik dat 

hierdie harmonie tussen sy mo e funksies duidelik tot diG 

leerling sal spreek. In sy e lewe mag die rangorde waar

in sy modale fun ies optree nie versteur wees nie en moet 

sy funksies altyd onder leiding van die geloofsfunksie 

.staan. 

Op so'n wyse kan die onderwyser daarin slaag om diE: 

onderwyskuns, die kuns om alle omstandighe te laat saam

werk tot die opvoeciing van die leerling, te bedryf_ Dan 

sal hy we watter plek elke optrede van hom in die geheel 

van onderwys e moet inneem sodat e harmonieuse ontplooi

ing van die erling se vermoens bewerkstellig kan wordr 

As gevolg van sy opvoedingsopdrag moet die 

onderwyser die lewenswyse van die ey-ling op : n bepaalde 

patroon, In lewens- en w@reldbeskouing, probeer vorm. Daar

voor verkry hy sag oor die leerling r e tyd wat hy in 

sy sorg is. Die tyd strek verder as die skoo re want die 

opvoeding is nia gebonde aan ure nie. Sou hy die erling 

n~ skoolure op ongeoorloofde wyse sien optree, het hy die ge

sag en plig am te poog am die fout reg te stel. 

Hierdie ges staan e er in direkte verhouding tot e 

toestemming wat die ouer aan die onderwyser verleen am ge

sag oor sy kind uit te oefen, en hy sou weier dat e 

onderwyser na skoolure ag oar sy kind uitoefen om sy op

voeding te bevorder 9 kan die onderv,'yser nie sy sag afdwi 
nie .. 
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Bepaalde maatreels wat get ref word om gesag te 

dwing, het net In beperkte geldigheidsduur en moet met ver

loop van tyd verander of vervang word namate die kind in 

staat is om self bes ss_ngs te neemo 

Namate die opgevoedheid van die kind toeneem, verval 

die geldigheidsduur van maatreels. In die substanderds 

geld besliste maatreels ten opsigte van skrifvorm en grootte, 

hantering van skryfgereedskap~ ensovoorts 9 terwyl hierdie 

reels in die hoere klesse nie meer nodig is nie. s6 kom 

daar weer reels vir die ouer leerlinge ten opsigte van 

rokery, ruwe spe1 9 verhouding tussen die geslagte, ensovoorts 

wat vir die kleinkind nag nie van toepassing is nie. 

Hierdie stande van sake eis insig en aanvoeling van die on

derwyser sodat hy op die regte tydstip die re e ding doen. 

302.14 Die etiese aspek. 

As die onderwyser nan die didaktiek reg 

wil laat geskied, moet by simpatiek en lief devol kan optree 

teenoor elke leerlingo Dit sluit oak in diegene wat nie 

van hom hou nie, moedswilliges, kwaadstokers, luies, humeu

riges. Hy moet poog om die leerling te laat begryp dat hy 

sy belange op die hart dra, simpatie met hom het en hom wil 

help, ongeag wie hy ooke] is. Indien hJ so'n wedersydse 

respeks- en liefdesband tussen hom en die kind kan bewerk

stellig, kan dit in die didaktiek van groot hulp wees. In

dien die leerling van e Ii ue van sy onderwyser verseker 

is, sal hy met sy probleme na hom kom, met groter ywer werk, 

korn hulp vra en poog om sy onderwyser nie teleur te stel nie. 

Hierdie faktore dra in die opvoedingsgebeure almal daartoe 

by dat die onderrig meer suksesvol verloop. Die onderwyser 

is aan sy leerlinge deur bande van liefde bonde. Namate 

die kind mondiger word, sal die didaktiese bande waarmee 

onderwyser en leerling gebonde is, verslap, sonder dat die 

natuurlike efde verflou. 

3.2.15 Die gelo9fsfunksie. 

Die onderwyser is ook maar In gewone mens 

wat in sy geloo lewe ook hoogtye en depressiewe tye sal be

leef. Die leerling moet egter slegs bewus wees van die 
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onwrikbare geloof van sy onderwyser. Die twyfel in die 

hart mag nie aan die erling openbaar of met hulle be

spreek word nie, t kan hom laat struikel. Daarom 

moet al sy doen en e in die teken van In lowige hart 

staan en moet sy leerstof en metodes daarvan getuig. 

4. 	 Die didaktiese implikasies van die individualiteit 

struktnur van die mens vir die onderwyser. 

Die hoogste subjekfunksie van die onderwyser is die 

van die geloof~ In die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel 

word Christelik-nasi onderwys vereis - In eis wat on

middelliktn besondere voorwaarde vir die onderwyser stel 

ten opsigte van sy ring as subjek in die loofsfunksie. 

Indien sy geloofsfunksie nie onder leiding van In Christe

k georienteerde hart staan nie, sal hy nie die korrekte 

voorbeeld c:.an die kind kan voorhou en die onderwys kan gee 

wat deur d.ie wet van hom vereis word nie~ 

Ook in elke ander modaliteit beskik hy oor In subjeks

funksie. Al hierdie funksies staan egter onder iding van 

die geloofsfunksie. en hierdie leidende funksie anders 

as Christelik fungeer~ s die onderwyser ook anti-christe

as subjek in al die ander modaliteite fungeer. In In 

Christelike onderwysste el is soln toestand nie houdbaar 

nie. 

Die onderwyser is in staat om alle ander te ob

jektiveer en kultuurskeppend op te tree. Hoe hy egter 

kultuur skep en subjekte bepaalde rolle en verbande 

optree, is vir die didaktiek van die grootste be 

want dit bepaal grootliks hoe die leerling se modale funk

s ontsluit sal word. Indien objektivering geskied 

onder leiding van tn Christelike aelfheid, Kall redelikerwys 

verwag word dat In Christelik georienteerde opvoeding s 

vind. Indien dit egter kied onder leiding van In 

ander modaJ_e funksie van die onderwyser, voed hy die kinders 

op om wan-kultuur te skep. 

Elke onderwyser is In du met eie kenmerkende 

vermoens wie se modale funksies op In bepaalde wyse ont
slui t - sommige funksies meer volledig as andere. 
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Vanwe~ hierdie esoortigheid van elke onderwyser sal 

elkeen van hulle op In individuele wyse onde g gee en 

op In ei oortige wyse ~n die klas teenoor sy leerlinge 

optree. Vanselfsprekend kan dan ook e aan aIle onder

wysers dieselfde eise gestel word en van almal dieselfde 

gedragspatrone ge sword nie. e een sal energiek en 

lewenslustig optree terwyl In ander stadig en meer besadigd 

te werk gaan, die een s feller psi ese reaksies toon as 

In ander, die een beter in staat wees om homself te beheer 

as andere, ensovoorts. As gevolg van beter of swakker ont

sluit sal die aktstruktuur op verskillende wyses by elk

een optree en sal elkeen In eie persoonlikheid openbaar. 

Daarom sou dit onbillik wees en selfs onmoontlik om besliste 

onbuigsame voorskrifte vir e didaktiek te formuleer waar

vOlgens elke onderwyser moet optree. Binne die bre~re 

raamwerk van algemene beplanning en voorskrifte moet vryheid 

toegelaat word om individue aanpass te maak sodat die 

onderrig in aanpassing by die persoon se persoonlikheid kan 

verlo 

Elke onderwyser beweeg binne bepaalde samelewingsver

bande. Die betrokke sko~l en samelew sal In kenmerkende9 

karakter openbaar. Van die onderwyser sal verwag word om 

by hierdie verbande in te skakel en die kind te onderrig in 

ooreenstemming met die else van die betrokke samelewings

verbande. 

Daarbenewens sou dit dwaas wees van e onderwyser om 

hom van dle gemeenskap te probeer onttrek. Vir sy didak

tiese bemoeiinge is In goeie verhou met en inskakeling 

by die betrokke gemeens van groot go Slegs op so'n 

wyse kan hy eerstehandse kennis verwerf van die individuele 

persoonlikhede van ouers en die eise van die betrokke same

lewings verband. 


