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HOOFSTUK 5 
DIE DIDAKTIESE IMPLIK,\.SIZS VAN 'N CHRISTELIKE ANTROPOLOGIE 
VIR DIE LEERLING. 

1. 	 Die didaktiese implikasies van die religieuse 


struktuurmoment van "I.ie mens vir die leerling. 


1.1 Die kind as geskapene. 

Die geskapenheid van die kind bring vir die didak

tiese pedagogiek besondere implikasies mee. 

Aangesien alle mense na Gods beeld geskape is, is 

hulle almal voor God gelykwaardig alhoewel hulle vanwee 

hul 	verskeie roepinge nie gelyk is nie. Hierdie feit 

het 	vir die didaktiese pedagogiek besondere betekenis in 

die 	sin dat alle kinders, hetsy sterk, swak, dom, intelli 

gent, mooi, lelik, sieklik, lui of van watter aard ookal, 

op gelykberegtiging in die skool aanspraak kan maak. Dit 

sou 	dus nie net 'n flagrante opvoedkundige misstap nie, 

maar 'n verontagsaming van 'n deur-God-ingestelde verorde

ning wees, om een kind bo In ander te bevoordeel of teen 

enigeen te diskrimineer. Vanwee hul verskillende roepinge 

salons hul vanselfsprekend nie dieselfde kursusse aanbied 

nie, maar vanwee hul gelykwaardigheid, moet elke les be

antwoord aan die eise wat vir In didakties verantwoordbare 

les 	gestel word. Daar sal byvoorbeeld noukeurige keuse 

van 	leerstof, In deeglike voorbereiding, geskikte hulp

middele, vereis word, ongeag of ons te doen het met leer

linge wat akademies baie swak presteer. 

Vanwee hul gelykwaardigheid het elke mens aanspraak 

op sukses na die maat wat dit h6m beskore is. Benewens 

die feit dat die onderrig elke leerling moet betrek, bring 

dit ook mee dat elke leerling sy mede-leerlinge hul suk

sesse moet gun en nie daarop afgunstig mag wees Die, want 

synde skepsel van God, behoort alle suksesse, afgesien 

daarvan wie die prestasie behaal, uiteindelik by te dra 

tot die eer van die Skepper. Maar aangesien die mens in

herent sondig ,sal hierdie eienskap doelbewus by die 

leerling gekweek moet word~ en behoort hulle aangemoedig 

te word om van mekaar se prestasies kennis te neem, nie 

neer te sien op swak presteerders nie, mekaar ook op sport 
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en kulturele gebied mekaar te ondersteun en aan te moedig. 

Omdat die mens kapene is, beskik die mens nie oor 

bonatuurlike vermoens nie en is hy onderworpe aan al die 

swakhede en beperkinge van die aardse. Daarom sal die 

onderwyser daarm€e rekening moet hou dat die leerling aan 

menslike gebreke mank sal gaan. Hy sal moet rus, aan pyn 

onderworpe wees, kan siek word, nie alle leerstof kan be

meester nie, ongehoorsaam en stout wees, ensovoorts. In 

sy didaktiese bemoeiinge moet die onderwyser voorsiening 

maak vir ruspouses, geleidelike vordering j herhaling, inag

neming van persoonlike probleme, siektes j pyn, moegheid, 

want geen leerling sal die stof op meganiese wyse kan be

meester nie, en resultate wat met e~n aanbieding behaal 

word, sal nie noodwendig met 'n identiese herhaling behaal 

word nie. 

God het die mens analoog met hom kape, (vgl. Stoker, 

1967,1, pp. 86-95) wat aan hom sekere vermoens besorgo 

Hierdie vermoens moet hy aamvend om sy voortbestaan te ver

seker en die geheimenisse van die natuur te ontrafel. 

Indien hy nie daarin kan slaag nie, sal hy ondergaan. 

Maar nou waarborg sy suksesse in hierdie ont-dekking van 

wetmatighede egter nie sy voortbestaan nie want ten spyte 

van al sy vermoens bly hy slegs aan God analoog - hy is 

nie goddelik nie. Dit bring mee dat hy slegs ten dele ken 

en sy kennis tot sy eie ondergang kan nanwend. So verwys 

ons byvoorbeeld na die stelselmatige vergiftiging van die 

mens deur homself deur middel van lugbesoedeling, uitputting 

van landbougrond, onoordeelkundige benutting van grond

stowwe, en aies meer. Ook ten opsigte van persoonlike 

eienskappe soos byvoorbeeld liefdesbetoning, gesagshandha

wing en medemenslikheid gaan die mens mank aan sy mens ke 

gebrekeo Dit veroorsaak dat sy analoe eienskappe met God 

slegs op gebrekkige wyse tot uiting kom. Die onderwyser 

moet in sy didakties pedagogiese bemoeiinge hierdie feit 

wel deeglik in gedagte hou sodat hy steeds rekening hou 

met die menslike element wat hom sal openbaar in die werk 

wat hy van die onvolmaakte leerling sal terug ontvang, en 
in die wyse waarop hy gewe kennis interpreteer. 
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Omdat God aan die mens die vermos gegee het om Sy 

skepping te eksploiteer, moet hy kennis verwerf. Dit 

ook deel van sy opdrag wat hy as geskapene ontvang het. 

Dit bring egter ook meE dat hy sy kenr moet aanwend in 

ooreenstemming met die wil van God en om Sy Skepping vo 

gens Sy wil en wens te ontwikkel. Ook hiertoe moet e 

leerling gemotiveer word. 

1.2 Religie en 86100f. 

By elke mens is e drang om te soek na sy Oor

sprong bore. Bier e religieuse ingesteldheid l@ 

beslag op e "hart tl van die mens en op beurt vorm die 

,,hart" die knooppunt van lewensuitgange van die mens~ 

Alle gedagtes, woorde en kom ui t die" hart" van die 

mens en dit bepaal die ri van al sy (Vgl. Vano 

Wyk, Kosmologie, 1974, p. ). 

Uit bogenoemde blyk die noodsaaklikheid daarvan dat 

vir die kind die Christelike re gieuse grondmotief byge

bring moet wordo By moet glo en aanvaar dat God" die soe-' 

wereine Skepper en voorsieninge Onderhouer en absolute 

Regeerder van e kosmos is, dat die kosmos as gevolg van 

die sondeval van die mens van God vervreem is en Gode

vyandig geword het, dat In nuwe kosmos in Christus as 

Herskepper gewaarborg is en dat die mens, as medewerker van 

Christus, tot taak en reeping het om die kosmos, deur die 

werking van die i ge Gees tot sy bestemming van God

verheerliking te (Van Wyk, Kosmologie, 1974, p.ll).Jl 

Sou die kind nie tot hierdie insi e gebring word e, 

die religieuse drewenheid hom daartoe voer om sy 

Oorsprong en bestemming elders te soek. Dit bring 
dan mee In afgodiese gesindheid elemente uit die 

kosmos tot die hoo te goed verhef word wat sal lei tot 

e verderf en ondergang van die • 

Die leerling moet sy geloofsoortuiging nie bloot as 

tn teoretiese aangeleentheid benader nie, maar dit moet 

uitloop op In praktiese implementering van sy geloo oor

tuiginge in sy da kse doen en late. By moet dit as 

kse leefwyse aanvaar. In sy didaktiese bemoeiinge 
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kan die onderwyser vir die kind in hierdie opsig van groot 

hulp wees deur sy Christelike beginse prakties in al sy 

bemoeiinge met die kind in te draa Aangesien die geloofs

funksie die leidende modale funksie is wat op alle ander 

funksies kan retrosipeer, en op die wyse die kind se hele 

lewenswyse deursuur, is van die grootste belang dat hy 

nie sal probeer om sy oortuiginge van die res van sy lewe 

te isoleer en te sonder vir s~esiale leenthede nieo 

Alle funksies van die kind is anastaties gefundeer in sy 

geloof (--gl. Van der 'Nesthuizen, 1974, p.51) wat meebring 

dat sy analitiese,historiese, linguale, sosiale, ekonomiese, 

etiese, ~u~idiese, etiese, maar selfs ook die fisiese, 

biotiese en igiase funksies, onder leiding vaL 'n Christe

lik georiUntearde loofsfunksie In bepaalde karakter moet 

vertoon. 

Die leerling moet ook leer word om nie andersdenken

des te isoleer en te verwerp nie. Ook mag hy nie kennis 

wat spruit uit ondersoeke en vertolkings van nie-Christene 

sonder meer as onaanvaarbaar verwerp nie. Deur l{ommuni

kasie en kontak kan hulle moontlik tot ander insi e ten 

opsigte van !lul geloofsoortuiginge gebring word en daar kan 

soms van die kennisstrukture, wat die ongelowige ont-dek, 

nuttig gebruik gem:lak word. "So laat Go d toe dat ook die 

nie-gelowige die goud in die aarde ontdek, die waarheid in 

die werklikheid (ontiese waarheid) raaksien (vgl. Van Wyk 

Kosmologie, 74, p.7), maar word die Christen ook geleer 

om vir sy teenstanders ad te wees en vir hulle te d. 

(Math. 5:44). 

Omdat die geloof In anker aan die lewe van e kind 

bied, sal dit uiteraard tot voordeel van sy opleiding werk 

enersyds omdat hy sy 'Nerk wy aan die eer van God, maar 

andersyds omdat hy met vertroue en gemoedsrus sy sake kan 

aanpak. Hierdie gemoedsrus, vertroue op God, die Bron, 

na wie hy 2:om in tyd vo.n nood kan wend, moet noodwendig In 

positiewe invloed op die kind se werk uitoefen. 

1.3 §onde en die leerling. 

nVanweU die sonde van die mens teenoor God, g 

hy nou van nature sy lewensuitgange apostaties, in die 
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aivC11 van Godoll(Schoeman,s.jo~ p.44). "Die mens is der

halwe vanwee sy gevalle en verdorwe natuur geneig om sy 

lewensuitgange op anti-r.ormatiewe wyse nie op God nie, maar 

in die afval te rig" (Schoeman, s.j.,p.44). Daarom sal 

die mens en daarom ook die kind, nooit ken optree soos wat 

God met hom bedoel het met sy skepping as beeld van God 

nie. 

As gevolg van die sondeval word elke mens as afvallige 


gebore en moet opgevoed word na In bepaalde lewens- en 


w@reldbeskouing. Hierdie beskouing berus op die aanvaar


ding en aktualisering van In bepaalde stel norme wat nage


volg word. Maar rcou wJ'.1.. die opvoedcling vanui t die staan


spoor anti-normatief optree. Daarom moet aIle didaktiese 


bemoeiinge doelgerig en doelbewus daarop gerig wees om die 


leerling te oorreed om die norm te aanvaar en korrek te 


implementeer en sal die didaktikus voortdurend moet leiding 


gee wanneer van die norm afgewyk word. 


Aan die mens is die gebruik van die modale funksies 

gegee maar hierdie funksies kan hulle nie self tot ontslui

ting lei nie. Ontsluiting kan telkens alleen onder die 

leiding van In hoere funksie geskied. Van die modale 

funksies is die hoo te leidende funksie die geloofsfunksieo 

DaarOT] sal 8.1 die moda funksies, en dLarom die ganse lewe 

van die kind, onder die le~din5 van hierdie funksie staan. 

Maar vanwee die aond8val is die mens se hart nie meer God

gerig nie, maar neig jujs va!1 God af weg. "Dit beteken 

dat die geloof'1 wat van';~et; In afvallige religie of harts

gegrepenheid v8rkeerd gcrig is, ook as leidende ontsluitings

funksie, die ontsluiting van alle ander modaliteite skeef 

sal lei, d.w.s. weg van Godn (Schoeman, s. j., p. 100). In 

hierdie opsig het die onderwyser In besondere verantwoorde

likheid teenoor die kind. In die eerste plek moet die 

korrekte geloofsoortuiginge hom bygebring en voortdurend 

ingeskerp word. Daarbenewens moet hy ook toesien dat die 

onte~uiting van elke modale funksie op korrekte wyse ge

skied sodat hulle in die korrekte volgorde saam In harmo

nieuse eenheid sal vorm. Waar die leerling enkele funksies 

oorbeklemtoon of verwaarloos moet toe sien word dat reg

stelling plaasvind. 

http:s.j.,p.44
http:Godoll(Schoeman,s.jo
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Die opvoeding is egter nie in staat om die volmaakte 


mens tot stand te bring nie. Die onderwyser mag nooit van 


die kind volkome h~rmonieuse ontsluiting verwag nie, omdat 


die leidende funksie, die geloofsfunksie, by niemand vol


kome Christelik kan ontsluit nie, want "die kwaad setel 


in die diepte van elke mens se hart" (Spier, 1972,p.129), 


vanwaar dit sy ganse bestaan deurdring. As gevolg van die 


moontlike wanontsluiting van sekere funksies sal die leer


ling nie altyd die leerstof verstaan of vertolk soos wat 


die onderwyser dit bedoel het in sy aanbieding nie. So 


kan die wan- of gedeeltelike ontsluiting van sy taal- of 


linguale funksie maklik moeilikhede oplewer as die leerling 


nie in staat is om die onderwyser se taal korrek te begryp 


nie. Dit kan daarom gebeur dat 'n les wat voldoen aan 


ander didaktiese vereistes SOOs goeie beplanning, deeglike 


omlyning, inagneming van psigiese faktore, gebruik van 


geskikte hulpmiddels ensovoorts, nie 'n sukses is nie, of 


slegs by 'n deel van die klasgroep inslag vind. 


As gevolg van onvolledige of wanontsluiting van funk

sies sal leerlinge soms, onopsetlik , oortree deur gladnie 

huiswerk te doen nie of dit slegs deels te doen, huiswerk 

alles te doen maar foutief omdat dit ~olgGne gegew~nR gebas80er 

op 'n wanvertolking, gedoen is) nie sy werk to leer n~ of af 

te skryf. Wanneer leerlinge sulke misstappe begaan, moet 

die onderwyser die oorsaak van die wangedrag probeer vas

stel en deur sy optrede poog om korrekte ontsluiting van 

die leerling se modale funksies te bewerkstellig. 

In aansluiting hierby kan misstappe soos nalaat van 

huiswerk, oneerlikheid, afskrywery, foutering en wangedrag, 

spruit uit die sondige natuur van die mens waar dit die ge

volg is van blote luiheid of moedswillige negering van ge

sag. In hierdie 0 psig het die onderwyser die p lig om deur 

middel van positiewe befnvloeding en tug, die erling tot 

ander insigte te bring. 

Op grond van dieselfde feit sal die leerling ook nie 

altyd vreugde uit sy werk put nie. Dikwels sal hy die 

werk bloot vanwe~ die opdrag of vrees vir tug voltooi. 

Ook in hierdie opsig moet die onderwyaer die leerling 
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onder die besef bring dat hy per slot van rekening die 


kneg van God is, hom voorberei vir diens aan God en in 


vreugde in diens van sy Skepper behoort te staan omdat 


di ens aan Go d efdesdiens behoort te weesu 


Vanwee sy sondige geval10nheid sal die leerling nooit 

tot die volmaakte in staat wees nie. Daarom mag die 

onderwyser nie van die leerling telkens absolute foutvrye, 

uiters netjiese werk verwag nie. Ten spyte van sy beste 

bedoelinge sal dit gebeur dat leerlinge foute maak, werk 

vergeet, werk nie so goed ken as wat hy gereken het hy dit 

ken nie, as gevo van misrekening nie voldoende tyd he om 

sy werk te voltooi nie. Vir hierdie swakhede van die 

mens behoort elke onderwyser in sy onderrig voorsiening te 

maak deur voldoende hersiening, huiswerkboekies waarin 

huiswerk aangeteken word, huiswerk vooruit te gee, ensovoorts. 

Hierby sluit ook aan misstappe soos vloek, diefst~l en be

drog wat spruit uit menslike swakheid. Geen leerling mag 

summier veroordeel en gestraf word voordat die dieperlig

gende oorsake van die oortreding bepaal is en omstandighede 

ontleed is nie. 

As gevolg van die sondigheid van die mens is daar geen 

huisgesin wat in volkome harmonie le en waar die invloed 

van die sonde hom nie geld nie. Dit kan tot uiting 

kom in In wanverhouding tussen ouers, tussen ouer en kind, 

wangedrag deur ouers of familielede, finansiele probleme, 

psigiese of liggaamlike afwykings of siektes, en dies meer. 

Al hierdie toestande s In invloed he op die prestasies en 

werk wat die kind in die skool lewer, sy gedrag en die wyse 

van ontsluiting van sy modale funksieso Om die didaktiek 

te laat slaag, sal hierdie remmende faktore soveel moontlik 

uitgeskakel of geremedieer moet word. Dit is daarom die 

plig van elke onderwyser om leerlinge wat in hierdie kate

gorie val, op to c~r~, te help en te bemoedig. 

Vir die effektiewe bestryding van die invloed van die 

sonde, is dit nodig dat e leerling kennis sal dra van sy 

sondige natuur, sy neiging tot sonde en verantwoordelikheid 

om self die stryd daarteen aan te knoop. 

Vanwee die mens se geskapenheid na die beeld van God 

het die mens, ten spyte van die sondeval, nog mens gebly 



- 108 

en "is daar nog in vele opsigte, selfs by die afvallige 

mens, In respek vir die normatiewe fasette van die mens like 

lewe aanwesig"(Spier, 1972,p.129). Daarom sal die leer

ling in 'n groot mate to~ in staat wees om 'n sekere peil 

van relatiewe "goedhei~' te bereik en die norm betreklik 

korrek te positiveero Daarom dat die onderwyser, alle 

faktore in ag genome, tog kan poog om die leerling te voer 

tot op In relatief hoe peil van normpositivering en dat hy 

nie voortdurend sonder meer die swakhede en oortredinge van 

sy leerlinge mag oorsien nie. Selfs al ontbreek die sen

trale liefdesverhouding, en daarmee "die korrektheid van op 

God gerigte norm-positiveringll (Spier, 1972,p.130), is die 

kind in staat om die norm uiterlik korrek toe te pas soos 

in gedragspatrone teenoor sy ouers, medemens, God, werk, 

ensovoorts. Dit is daarom duidelik dat,omdat sonde nie deel 

is van die skeppingsgebeure nie, die mens in ooreenstemming 

met die beeld van God wat in hom aanwesig is, tog tot rela

tiewe goed in staat is, en die didaktiek opvoeding kaQ 
bewerkstellig. 

1.4 Verlossing en herskepping. 

Reeds by die uitspreek van die straf vir die sonde 

het God aan Adam verlossing van die straf van die sonde be

loof. "God het immers na die val Christus as Verlosser ge

stuur sodat elkeen wat die Here aanneem, weer In kind van 

God mag wees"(Spier, 1972, p. 112). 

Hierdie moontlikheid tot verlossing van die straf van 

die sonde deur die sosndaod van Christus bied aan die kind 

geweldi moontlikhede~ Maar die ver10ssing geskied nie 

outomaties nie - die sonde b1y nog 'n wesenlike werklike 

faktor en die mens, en daarom ook die 1eerling, moet self 

stry teen die sonde. Alhoewel hy nie in staat is om sy 

verlossing en herskepping self te verdien nie, moet hy hard 

stry "om in te gaan daur die nou poort" (Luk. 13: 24) • 

Aangesien die kind nie met hierdie kennis gebore word 

nie, moet dit aan hom oorgedra word. Hy moet elke dag, elke 

oomblik bewus wees van sy stryd sodat hy voortdurend die 

Skrifte kan ondersoek om sy kennis te verbreed en poog om 

die aanslae doeltreffender te weerstaan. Maar ook moet hy 
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duidelik besef dat sy hart slegs "deur Gods genade in 

Christus Jesus in die gemeenskap met die Heilige Gees 

aan Hom teruggebind kan word" (Schoeman, s.j., p. 100) .. 

Wanneer dit egter gebeur het, word al sy lewensuitinge op 

God gefokus en word In lewe tot Gods eer in beginsel by die 

leerling moontlik. (Vgl. Schoeman,s.j.,p.100). Dan le God 

"in Sy genade en op grond van die soenverdienste van Sy 

Seun,Christus Jesus, weer eens beslag op die in-die-afval

gerigte en verlore hart van die mens en dryf dit aan deur Sy 

Woord en Gees" (Schoeman, s. j 0, p. 32). 

Wanneer hy Christus as sy Verlosser aanvaar het, kan 


hy as lid van die Christengemeenskap In sinvolle en voor


beeldi lewe lei en teenstand bied teen die aanslae van 


die tyd wat in steeds sterkerwordende mate poog om die 


Christelike beginsels en leefwyse te ondergrawe. 


1.5 Die kind as geroepene. 

Vanweg sy geskapenheid na die beeld van God het 

die mens 'n roeping, naamlik sy "ingeskape religieuse drang 

om sy hele tydelike lewe en die hele tydelike werklikheid 

toe te spits op liefdesdiens aan God" (Dooyeweerd, Wat is 

die mens, 1969, p.17). Aangesien hy mede-arbeider (vgl. 

De Klerk, 1972, p. 206) van God is, behels sy taak ontplooi

ing van die werklikheid en skepping van kultuur as liefdes

diens aan God en tot Sy eer en verheerliking en tot voordeel 

en welsyn van die medemens en die skepping. (Vgl. De Klerk, 

1972, p. 200-211). "Die Christen sien in kultuurvorming 

nie aIleen In taak en opgawe nie, maar In opdrag en roeping" 

(Heiberg, 1973, p. 351). Die Christen moet sy kultuurtaak 

aanvaar,~s In mandaat - 'n volmag - wat aan hom gegee is en 

wat hy in normatiewe gehoorsaamheid en verantwoordelikheid 

voor God goed moet uitvoer" (Heiberg, 1973,p.135). 

Maar in Sy skepping van die mens het Hy nie almal 

eners geskape nie. Elke ding, elke mens (en kind) of ver

band besit In eie van-God-verordineerde wetmatigheid, wat 

nie r die ander geld nie. Die opvoeder ffioet bodag woes 

op hierdie "andersheidll van elke leerling wat met betrek

king tot samestelling van aanlegte, talente en vermogns 

unieke samestellings of persoonlikhede vorm wat aan niemand 
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gelykvormig is nie. (Vgl. Schoeman, soj., p. 64-65). 

Hierdie feit sal In baie belangrike rol speel in die di

daktieke In die praktyk is dan ook deur middel van Wet 39 
van 1967 voorsiening hiervoor gemaak in die vorm van ge

differensieerde onderwyso Hierin word erkenning verleen 

aan die beginsel dat die potensialiteite van elke mens 

wat onder leiding van die aktstruktuur ontsluit kan word, 

begrens en by elke mens eensoortig is. 

Differensiasie maak daarvoor voorsiening dat in die 

didaktiek weegedoen kan word met In onderwysstelsel waarin 

gelyke standaarde ten opsigte van leerstof, metodes, eva

luering, ensovoorts aan alle leerlinge gestel word. Leer

linge word in belangstellingsgroepe ingedeel deur hulle in 

handel- , tegniese, landbou-, akademiese, huishoud- of 

handelskole op te neem waarna leerlinge volgens belangstel

ling en vermoens vakke kan kies. Op hierdie wyse word 

die belangstellings, aanlegte en vermoens van die leerling 

deeglik in aanmerking gene em. 

Hierdie indelings kan nie op onfeilbare wyse gedoen 

word nie. Die mens is In komplekse wese en onpeilbaar. 

Met die diagnostiese toetse tot ons beskikking kan wel aan

duidings verkry word op grond waarvan aanbevelings gemaak 

kan word. As gevolg vc.n hul onnoukeu.:.:'igheid bly di t 

egter noodsaaklik dat leerlinge van skool kan verwissel, 

vakke kan verander en die vlak of peil waarop die vak ge

neem is, in herwaardering te neem as hy praktiese probleme 

ondervind. Die indeling mag nooit finaal, strak en onver

anderbaar wees nie. 

Deur middel van bogenoemde indeling kan redelik homo

gene klasgroepe ten opsigte van vermoens en belangstellings 

verkry word. Dit impliseer egter hoegenaamd nie dat me

todes en inhoudsmateriaal wat geskik is vir een leerling 

in die klas vir almal geskik sal wees nie en dat anasta

tiese ontsluiting nie in In ander tipe les bewerkstellig 

sal kan word nie. Die metodes en inhoud van die onder

wyser mag nooit stagneer nie. 

Hierby sluit aan dat leerlinge met In redelik homo

gene standerdspeil en selfs ooreenstemmende belangstellings 
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nie noodwendig ewe vee1 baat by In sekere aanbieding sal 

vind nie aangesien daar vinnige en stadige begrypers is 

onder selfs die mees intelligentes. Daarby mag die ont

sluiting van die modale funksies by elk op 'n verskillende 

vlak wees. A mag aanleg he ten opsigte van die nguale 

funksie terwyl die onts1uiting daarvan op In re1atief 1ae 

vlak verkeer terwyl by B, wat in dieselfde funksie nie so

veel aanleg het nie, die ontsluiting reeds verder gevorder 

het. Hierdie v8rskille salop die terrein van alle modale 

funksies voorkom. Die didaktiek moet dus voorsiening maak 

vir aanpassings om hierdie faktore in ag te neem. Slegs 

dan kan die aktstruktuur, wat alle opvoeding fundeer (vgl. 

Schoeman, sojO? p. 75), ontsluit word op In wyse wat die 

mens as kind van God waardig iSe 

Omdat die ontsluiting van die aktstrukture van verski1

lende leer1inge 'n ingewikke1de en tydrowende taak is, is 

dit ook van belang dat die onderwyser die tyd en midde1e 

daarvoor tot sy beskikking sal hee Onnodig uitgebreide 

leergange? oorvo1 klasse, vertraging in die voorsiening van 

handboeke en ander noodsaaklike materiaal, ondoeltreffende 

k1askamers, geen of swak hulpmiddels, swak skoolorganisasie 

en dissipline is almal faktore wat belemmerend op hierdie 

onts1uitingstaak inwerk .. Baie hiervan kan deur doe1tref

fende bep1anning deur die Onderwysdepartement, die skool

hoof en ook die onderwyser u~_tgeskakel word sodat die onder

wyser hom kan wy aan die taak waarmee hy besig behoort te 

weeSe 

Die mens is 'n eenheid en in die onts1uiting van sy 

modale funksies woat hierdie eenheid by die leerling behoue 

bly. Daarom moet die onderwyser daarteen waak dat die 

een funksie die ander sal oorheers - dat die ekonomiese nie 

byvoorbeeld die etiese Gorheers of die estetiese die ge

loofsfunksie, ensovoorts nie. Daarom sal die Departement 

van Onderwys moet toesien dat kurrikula of sil1abusse nie 

te veel klem op sekere vakke of afdelings laat val nie en 

die onderwyser dat hy sy onderrig op gebalanseerde wyse 

aanbied en nie In oordrewe of ongeregverdigde waarde aan be

paalde leerstofeenhede toese nie. Hy sal selfs sy onderrig

program wyer moet aansy as die departementeel voorgeskrewe 
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leerstof sodat verstEmd, gevoel en wil tot 'n eenheid ge


integreer wn~d. Dit is duidelik dat die didaktiek nie net 


die ontsluiting van die analitiese funksie of die oordrag 


van kennis voor oe het ilie. Die oordrewe waarde wat som


mige onderwysers aan elwamenuitslae heg, is duidelik fou


tief en misplaaso 


Omdat al die modale funksie onder die leiding van die 

geloofsfunksie staan en die ontsluiting van die ander 

funksies direk daarmee verband hou, spreek die belangrik

heid van In Christelike opvoeding - dit wil s~ Christelike 

leerstof, Christelik9 ~etenskap, Christelike metodes en 

evaluering en Christelike geloofsonderrig en voorbeeld van

self. Di t bly dj.e primere taak van elke onderwysero In

dien die pistiese modale funksie nie korrek ontsluit word 

nie, kan van die le ing niks anders as die skepping van 

wankultuur verwag word nie. 

"Die uniekheid vt"_D. elke leer1ing plaas op elkeen van 

hulle die verantwoordelikheid 0 m die uniekheic 7an sy mede

skoliere ook te erken en te eerbiedig. Indien In ander nie 

so ryklik bedeel is met vermo~ns nie, mag niemand teen hom 

diskrimineer of op ho:' neersien nie, want God het hom 86 

geskape vir Sy doeleindes. Hierin le vir die opvoeder 

ruim geleentheid om die ':ind sy roepinC te leer met betrek-· 

king tot sy verhoudjng ~Genoor God, sy naaste en die natuure 

In hierdie verband behoo}'-c die kj.nd kennis te dra daarvan 

dat hy geroepe is tot d.ie.::ls Ran Go d, "diens, verdraagsaam

heid, sorg, barmhartighej.cl, SBL'l8syn, ontmoeting, offer, 

selfverloening 5 en.sovoorts ~n die bestryding van haat as 

geslotenheid, camol ' !"ing, verheffing 9 ontbreking, egoisme, 

ensovoorts ll (De Klerk; 1972, pp .. 208-209). 

Elke mens se uni8kheid b::.-ing dan ook mee dat 'n gelyk

makingsproses vir die C:n'istenopvoeder nie aanvaarbaar is 

nie. Geen sisteem kan die laaste woord spreek nie. 

Ontsluiting van die funksies vind progressief plaas 

sodat die aktstruktuur stelselmatig meer effektief kan werk 

en oor In wyer te~rein kan optree. Die didaktiek moet hier

die feit erken en stelselmatig aan die leerling meer vry

heid toelaat ten opsigte van studiemetodes, benadering van 

klas- en huiswerk en selfs selfstandige sienings en vertol

http:barmhartighej.cl
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kings van stof of gJbouro Gis, In groter doel in die skool

administrasic en grotc;r vGrant,-JoordGlikhcde aan hulla toc;kon 

en hulle loer am sclfstnndig die rGolings van skoolaktiwi

taite to onuarneem. n~t sal ook moeb~ing d~t die onder

wysor algaando grot:.;r eiso sal stol met betrekking tot in

sigtelike kunnis, voorui tbeplanning, solfstandige rsden2"sie, 

selfstudie on verant'i'oordeli.ke en ." '(>---ant'iJoordbaro optrede. 

Omdat die aktc ontsluit moot ~ord tot doeltreffende en 

bruikbare kultuurskepping, is dit vansclfsprekend dat die 

kind nie opgesaal moot word mot loerstaf wat nie meer rela

vant is niee Sillabusse moot durig hersien en op datum 

gohou en by veranderdo omstandighcdc cn nmvo konnisstruk

ture aangcpas word. 

In sy ccrstc jare voordat hy sy taak kan opncom 

as medewerkcr van God, is die kind aanvanklik algehocl af

hanklik van andoro~ Namate sy funksics ontsluit word, vcr

kry hy stelselmatig al meor vryheid en daarmee saam ook 

gosag. 

die ontsluitingsgebeure kom daar situasies voor 

waar die lec::rling ge ;;:;ntheid kry om op verant,voordelike 

wyse sy ges~e te geld. 

Aangesien hy geroap'::; is am in diEms van die Allerhoog

ste to staan, hot hy die om In opvoe en daarmee 

gepaardgaandf.) beskikbaarstelling van relevante kennis, tc 

eis. Sonder die nodige kennis sal hy nie instaat ~ees om 

sy taak op te naem nie. 

Hy het die gesag om te eis dat die stof aan hom korrek 

en op doeltreffende wyse oorgedra word. Dit impliseer dat 

die Onderwysdepartement m00t toesien dat voorgeskrewe leer

stof relevant, die onderwyser dee k voorberei en op hoogte 

van sake is, en geskikte llulpmiddels in die onderrig ge

bruik word .. 

Omdat die religieuse hart sentraal staan in eni akt 

het die kind die ges am te eis dat sy onderrig moet ge

skied aan die hand van die norme If':·, '; in Gods Woord daarge

stel is. Di t irnpliseE:,r Christelike di daktiek. Aanslui tend 

http:verant'i'oordeli.ke
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bierby bet by die vrybeid om \~aQ te stel wanneer leerstof 

nie vir bom duidelik is nie t w.aar by twyfel oor die geldig

beid van leerstof of enige aangeleentbeid wat sy opvoeding 

raake 

Hy bet ook die vrybeid om te vra dat sy vordering ge

meet, buiswerk gekontroleer en foute gekorrigeer word, 

want slegs sodoende kan hy foute in sy kennismondering vas

stel en probeer uitskakel. 

Die leerling beskik egter ook oor vrybeid om uiteinde

lik self te besluit of enige aangebode stof relevant is en 

of by dit gaan aanvaar. By verwerping daarvan sal by 

egter ook self die verantwoordelikbeid moet aanvaar. In

dien dit egter nie aan die Cbristelike norme voldoen nie, 

bet by die vrybeid om di t te verwerp (in nj (> te aanvaar as 

waarbeid Ilie. 

Omdat by mede-skepsel van die onderwys3J.",(f'~r gelykwaar

dige mede-mens) is, bet by aanspraak op die respek van die 

onderwyser. Hulle is weliswaar nie gelykes nie, maar as 

skepsele van God gelykwaardig. Daarom bet by die reg om 

te verwag dat die onderwyser bom met respek sal bebandel. 

Op grond biervan kan by dan ook eis om nie in In sis

teem ingedwing te word nie6 As geroepene met 'n unieke 

taak en die vrybeid om dit te aanvaar of te verwerp, kan 

by aanspraak daarop maak om sy eie, persoonlike, aanlegte 

en vermogns te ontwikkel en tot ontplooiing te bring. So

doende kan by bom voorberei vir sy taak. As by in die 

roetine van die sisteem ingedwing word, verdwyn sy indivi

dualiteit en is persoonlike roepingsvervulling onmoontlik. 

N'amate die kind se aktstruktuur ontplooi, mag by aan

spraak maak op algaande meer vrybeid en groter verantwoor

delikheid. Hy wil nie altyd afbanklik bly nie omdat by 

nie net 'n redelike nie, maar ook In sedelik verantwoorde

like religieuse wese io. "Hy beskik oor In kies-en ~r:eur

vermogn (Scboeman, 1971, p. 23) as gevolg waarvan by 'n eie 

keuse kan voorbebou. Terselfdertyd moet by egter ook die 

verantwoordelikbeid vir sy keuses aanvaar en is daarvoor 

toerekenbaar. 
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Omdat die uitoefening van sy vryheid geskied aan die 


hand van norme, en vir die Ca1vinis, Christelike norme, mag 


die leerling eis dat sy opvoeding sal geskied aan die hand 


van die Skrif en die Christelike normeo Te meer s6, omdat 


onkunde en vryheid onversoenbare begrippe is. Sle in


dien hy voldoende kennis dra van die norm kan hy In verant


woordbare en dan ook toerekenbare oordeel vel of besluit 


neem. Sle in gebondenheid is vryheid moontlik. Maar 


kennis aIleen is nie voldoende nieo Die leerling moet ook 


selfdissip1ine geleer word om hom aan die Wet en sosiale 


norme te kan onderw~rp om sodoende sy vryheid op verant


woordelike wyse te beoefen. 


2. 	 Die didaktiese imJ?lik§-sies van die modale struk


tuurmoment van die mens vir. die Jeerlin~ 


2.1 	 Die leerling as tota~itcitswes~ 

Die kind wat skool toe lwrn, ts nie net In verstands

wese nie. On de ... ' 1eiding van sy religicuse sentrum, sy 

"hart", is in hom vier liggaamstrukture verv1eg naamlik die 

fi es-chemiese, biotiese, psi ese en normatiewe of akt

struktuur. "Die mens gaan die ryke van stof plant en dier 

te bowe, e as verlengstuk daarvan nie, maar as kroon en 

sluitstuk van die skepping. Die bene de struktuur van die 

mens, naamlik Sy s s-0hemj_8se:; sy biotiese en sy psigiese 

strukture is enkapties ingebjnd onder sy aktstruktuur ••• " 

(Van der Merwe, Vierde Kwayt 1973?p~15l) • 

Di t plaas op die onderw,ysp}:, die vprantwoordelikheid om 

toe te sien dat hierdie strukture in tn enkaptiese geheel 

ontsluit sal word en dat sy onderrig e net die ontslui

ting van enkele modale fu~ksies soos die logiese of etiese 

of estetiese of geloofsfunksies sal bewerkst lig nia. 

Die liggaamlike en geestelike welsyn is o~afskeibaar op me

kaar aangewys en daarom uag n6g sport, n6g lmltuur, n6g 

ontspanning, n6g akademiese work verwaarloc 6f oorbeklem

toon word. Veral in ons tydsbestek van spesialisasie en 

meganisasie, waarin soln geweldige premie op kennis geplaas 

word, moet die onderwyser daarop ingestel wees om die kind 

in sy totaliteit te laat ontplooi en eensydigheid te vermy. 

Sy leerlinge moet as mens tussen mense sy plek in elke 
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situasie kan inneem om op alle terreine van die lewe in 


bydrae te maak en deel te neem. 


In die klas sit gewoonlik leerlinge by wie reeds 'n 

wanbalans in hierdie eer'1eid ontstaan het en wie se ont

wikkeling ge rem word deur byvoorbeeld sielkundige, ver

standelike of liggaamlike probleme of afwykings, siekte

toestande, leerprobleme O~ sosiale wanaanpassingq Onder

wysers moet toesien dat elke leerling die spesiale aandag 

ontvang vir e remedigring van remmende faktore~ Onder

linge vertroue tussen onderwyser en leerling speel in hier

die situasie 'n belangrike rol~ Aangesien die onderwys

owerhede ook hul verantwoordelikheid in hierdie verband 

erken, is voorsiening gemaak vir onder andere gespesiali 

seerde hulp deur sielkundige en voorli ingsdienste, spraak

terapeute, mediese personeel, orto-didaktiese hulp, wat te 

enigertyd tot die beskikking van skole en leerlinge staan. 

Aangesien die "hartH van die mens, die religieuse sen

trum van sy bestaan (vgl. Dooyeweerd, Wat is die mens, p. 17) 

sy ganse tydelike bestaan rig, is dit vanselfsprekend dat 

die "hartH van die kind korrek georienteer,en by gevolg op 

Christus gerig sal wees. HDie akte, hoewel die tyde

like vol trek, (het) hul ui tgangspunte en hul rigtingbepaald·

heid altyd die botydelike, religieuse konsentrasiepunt 

van die mens se besta2.n, t~ wete die volle selfheid of 

"hart lf (Vgl. Van der Merwe, vierde k\'Vartaal, 1973, p.156). 

Vanselfsprekend rroet die oncJerwyser, netsoos die ouer en 

ander instansies, deelnaem aan die korrekte orientering van 

sy hart deur die bybring van die korrekte geloofsoortuiging 

en kennis oor hierdie sake6 Die Departementele voorskrifte 

maak voorsiening vir die uitoefening van loofsvryheid vir 

elke leerling in die skool. Leerlinge is by gevolg nie 

verplig om hulle aan eni dogmatiese onderrig te onderwerp 

nie. Die voorskrifte ver,;is egter Christelike onderwys wat 
aan die onderwyser die geleentheid bied om aan sy onderrig 
van alle vakke 'n Christelike karakter te gee. Op die wyse 
kan die onderwyser aan bogenoemde ver te reg laat ge
skied. 
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2.2 Die aktstruktuur 

]1& aktstruktuur waaroor die erling beskik, 

maak dit vir hom moontlik om op verantNoordelike wyse re

kenskap te e van die stel norme wat hy as riglyne vir sy 

lewenswandel aanvaaro Die rol wat die volwassene, en daar

mee ook die onderwyser, kan speel in e vorming van In 

normskat, kan bes~aarlik oorskat word~ want aangesien die 

kind vanwee sy geskapenheid van lei afhanklik is,vra 

hy na leiding in hierdie verband. Hy wil tot volwassen

heid gelei word en het behoefte aan "daardie leiding wat 

deur meer volwasse en meer ontplooide mense gegee word aan 

die minder volwasse en minder ontplooide met die oog op die 

ontsluit van die aktstruktuur op die basis van In be

paalde kultuur onder leiding van pos iewe geloofsnorme en 

met volle inagneming van aanwysbare reuse grondmo


tiewe" (Kook, 1968, p. 55)0 Op di~ wyse kan die akt ver


antwoorde ke optrede van die kind voorafgaan. 


Daar moet egter in gedagte gehou word dat die leerling, 

wanneer hy hom in die skool bevind, nog nie oor In goedont

wikkelde normstruktuur beskik waaruit sy aktlewe kan put 

nie. rdie struktuur is nog in In proses van opbou. 

Daarom het die onderwywer die verantwoordelikheid om, wan

neer die leerling die tiorm oortree, dit nie eenvoudig met 

In ophaal van die skouer af te muak nie, maar om dit op te 

volg en e korrekte wyse van optrede aan die kind voor te 

hou. Daarom sou enige ouer die onderwyser kan kwalik neem 

as hy e kind onder h;~nde neem wanneer hy lyf wegsteek, 

afskryf, vloek, stokkiesdraai, en hom misdra nie. 

By elke mens kan die akt sy handelinge op In bepaalde 

modale vlak of wetskring verskillend beinvloed. Hierdie 

handeling wat op die akt volg, bepaal word deur die 

norm wat op daardie bepaalde mo vlak die lei ding neem. 

A11e leerlinge sal egter nie dieselfde norme as waar en 

korrek aanvaar het nie, want van dwonge "afrigting" van 

die aktstruktuur is daar nie sprake. nt~. Die normstruk

ture van al1e mense verskil onder en die aktlewe van 

elke individu reageer op individu wyse onder leiding 

van e selfheid, wat as gevo van vers llende normstruk

ture nie senders georienteerd nie. As gevo1g daarvan 
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sal die handalinge in die verskillende modale wetskringe 


onderling by leerlinge uiteenlopend weeSe 


Aangesien die onderwys ook gemik is op die bybring 

van norme, sal die onde 'wys, om effektief te wees, indivi

duele onderrig moet e, ten spyte daarvan dat eenvormige 

norme nagestreef word. Te midde van klassikale onderrig 

sal die onderwyser ook individualiserend te werk moet 

gaan om te probeer om In eenheid in die veelheid te skep. 

In die eindproduk moet die geldende norme die hele lewe 

van al die leerlinge beheers - In beheersing wat moet 

sprui t ui t die oortuigde hart van elke leerling. "Ons tref 

dan erdie ingewikkelde stand van sake aan dat opvoeding 

In besondere verskeidenheid openbaar maar tog steeds die 

mens in sy volheid betrek" (Van der Merwe, vierde kwartaa1, 

1973, p. 156). 

Uit die aktstruktuur spruit die leerling se vermoe om 


te wil, te ken en te verbeel op grond waarvan die sedelike 


opvoeding (om te wil), verstandeli~opvoeding (om te ken) 


en estetiese opvoeding (om te verbeel) moontlik "(Van 


der Merwe, vierde kwartaal, 1973, p. 156). Dit bring die 


vereiste mee dat die leerling oor voldoende feitekennis 


moet beskik om die van hom verwagte korrekte wilsbesluit te 


neem wat sy handeling v(0rafgaan. Geen erling kan die 


korrekte wfl as hy nie kennis van die korrekte dra nie. 


Hie~die drie aspekte van ken, wil en verbeel kan nie 

van mekaar geskei word nie. Die onderwyser moet vanaf sy 

eerste bemoeiinge toesien dat die aanskou ke voorstellings

laag van die kind goed gevul is deur gebruik te maak van aan

skoulike, interessante en duidelike leerstofaanbiedings 

met 'n daarmeegepaardgaande ruim gebruik van aanskouings

hu1pmidde1e. Beelde moet korrek gevorm wees en daar moet 

gepoog word om wanvertolkings van feite te voorkom. so

doende word In gesonde en doeltreffende wilsbesluit moont

lik gemaak. As die kenne op In foutiewe verbeeldingsw@

reId berus, sal die wilsbesluite vanselfsprekend foutief 

weeSe In die uit~ouing van hierdie aanskoulike voorstel

lingslaag het die ouer reeds van vroeg af In taak te vervul 

deur toe te sien dat die kind oor genoeg speelgoed beskik. 
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Maar ook op die onderwyser rus 'n plig soos hierbo aangedui. 

Benewens sy plig om toe te sien dat die feitemateriaal wat 

hy aan die kind bied, waar en korrek is, moet hy ook sorg 

dat die leerling kennis insigtelik verwerf en nie 'n blote 

naprater is nie. 

Op grond van die betoog tot hiertoe is di t dvtdelik 

dat blote feitekennis, wat op wetenskaplike gronde rus, nie 

voldoende opvoedingsmateriaal bied vir 'n gebalanseerde op

voeding nie. Die a'1tesipasies van die analitiese wetskring 

moet in die onderwys tot hulle r(;g kom want slegs indien 

al die modale funksies gebalanseerd onderling vervleg is, 

kan dit 'n gebalanseerde opvoeding tot gevolg h~, " want 

die liggaamlike mens fungeer as In €dnheid met die benede 

strukture ingebind onder die aktd-';ruktuur" (Van der Merwe, 

Vierde kwartaal, 1973, p.157)~ Dit is dan ook 'n vereiste 

dat die leidende funksie van al die modale funksies, die ge

loofsfunksie, wat verantwoordeliJ'. id vir die ori~ntering 

van die hartsgesteldheid, Christulik ontsluit sal wees. 

Die noodsaaklikheid van In korre!-ie ingesteldheid van die 

hart blyk as in aanmerking geneer:Nord dat die hart die 

laaste woord spreek in elke akt. 

In Aktlewe wat nie op handelinge uitloop nie, is nutte

loos. Daarom moet die leerlinf ~emotiveer word om tot han

deling oor te gaan maar di t moei 10m ingeskerp word dat die 

akt die handeling voorafgaan en t ':it sy handeling nie die 

akt moet voorafgaan nie~ "Be;.: if eer jy begin" sou 'n 

goeie wagwoord wees. 

Di t verhinder egter nie d: '1 sekere vaardighede s6 aan

geleer sal word dat hulle nade } and instinktief of outoma

ties sal plaasvind sonder dat •. e akt rasioneel in werking 

gestel was nie. In hierdie "2cband verwys ons na skrif 

vaardighede, spraak, gebruik 8n vermenigvuldingstafels, 

optelkombinasies, ensovoorts, Aanvanklik het die denke 

die handeling telkens vooraf~,;,~aan, maar namate, ooroefening 

plaasgevind het, het die akt-' 'awe denke 'n mindere rol begin 

speel. 

Voordnt hierdie stadium bereik word, moet die leerling 

egter voldoende tyd kry 00 t 1 besin voordat van hom 'n 

antwoord op 'n vraag verwag vord. Geen leerling moet ge
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dryf word om 'n oorhaasti antwoord op die onderwyser se 

vraag te gee nie, SOOs :iO dikwels in die praktyk aangetref 

word by byvoorbeeld die aanleer en hersiening van tafels 

en ander feitemateriaal tn Getalm met tn antwoord op In 

vraag word dikwels foutief ueur onderwysers vertolk as dat 

die leerling nie sy werk ken nie. 

In die lewe spe die onderbewuste 'n belangrike ro1 


en spreek die nalewe kannis van die mens op baie terreine 


van die mens se lewe mee" Hierdie onderbewuste denklaag 


"vorm die noodwendige steunvlak van die bewuste lewe." 

(Kook, 1970,pe93)o e didaktiek moet In rol speel in 

die uitbouing van hierdie onderbewuste denklaag of latente 

kennis deur onder andere praatjies, leeswerk, aanskouings

materiaal, films en toeren Die onderwyser behoort dikwels 

in die verloop van sy bemoeiinge aan die kind stof te bied 

wat nib vir eks::. 111endoelGindes van be1ang is nie of wat in

teressantheidshalwe ingevleg wordo Ook die ouer het hier 

In ro1 te vervul en kan deur middel van hu1 uitstappies, 

vakansieondernemings~ speelgoed, toere en biblioteke, be

langrike werk doen in die voorsiening van kannis wat in 

die onderbewuste bly vassteek, maar tog noodsaaklik is vir 

die opvoeding van die kindo 

Aangesien die ondelvyser egter nic onbepaald tot die 

beskikking van die 1eer1 sal waes nie, moet hy ook ge

leer word om self aktief' sy kennis ui t te brei, omvattend 

te lees, die biblioteek te benut, ensovoortso 

Weens die intensionele aard van die akt, is die dade 

wat op die akt volg, aan die mens toerekenbaar. Hierin 

verskil hy van die diar wat bloot instinktief optree. Die 

eie persoonlikevel....antwoordelikheid van elke mens vir die 

nakoming van die norm soos in die Skrif gestel, moet aan 

die leerling tuisgebring word~ 

2.3 Kannisverwerwi!~ 

Om te ken~ is In akt wat tot die mens beperk is. 

Die analitiese aktiwiteit van die mens rig sy soekende 

blik op dit wat deur God vir hom kenbaar gemaak is om tot 

denksekerheid te kom - am tot kennis te kom van wat hy as 
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seker en betroubaar beskou.(Vgl. Spi8r, 1972, PPM 131 - 135). 

Die kind besoek die skool met die doel om hierdie ken

nis, waaroor hy nog nie beskik nie, maar graag wil beskik, 

te verwerf. In sy didakties - pedagogiese bemoeiinge met 

die kind poog die onderwyser om vir hom kennis en vaardig 

hede by te bring. Hierdie kennis word verkry uit verskil

lende kengebiede soos die Heilige Skrif waarin die Wet ver

vat is en kennis Vdn die geskape werklikheid wat langs die 

weg van lang, geduldi en noukeurige analise moeisaam ver

werf moet word. Vanselfsprekend verskil die karakter van 

die kennis wat op hierdie verskillende terreine verwerf 

word. "Kennis van die geskapene is kennis van die subj ekte 

wat aan Gods wet onderworpe is. Die kennis van God is ge

loofskennis uit Gods Woordopenbaring omtrent die al ons 

kennis te bowegaande Sk0pper en Wetgewer, wat in Christus 

sy liefe-verbond met die mens gesluit het. En kennis van 

die wet is kennis omtrent die wil van God, waardeur Hy sy 

skepping lei en regeer" (Spier, 1972, p. 133). Geen di

daktiek kan as geslaagd bestempel word as al hierdie kennis

terreine nie vir die leerling ontgin word nie. 

"Kennisvermeerdering behoort tot die menslike kultuur

opdrag en - roeping" (Spier, 1972, p. 136). Dit is moont

lik am die opdrag uit te voer omdat God aan ons die kosmos 

as veld van ondersoek gegee het en as almagtige Skepper dit 

s6 geskape het dat die mens deur middel van sy analitiese 

funksie die geheimenisse wat daarin verskuil le, kan ont

rafel. Die kenbaarheid van die kosmos het egter nie sy 

kenbaarheid te danke aan H die kennende mens wat die kosmiesc 

werklikheid kenbaar maak nic, want di8 kosmos bly kenbaar 

of die mens daadwcrklik daarvan kennis neGm of nie" (Spier 

1972, p. 133). Dit maak liit daarom noodsaaklik dat die 

gewoonte by die kind gckweek moot word om denkend waar tc 

neam. Hy moat besef dat die kennis nie sonder eie inspan

ning verwerf kan word nie. God het vir hom die bestaans

moontlikheid in die natuur ingeweef maar hy moet self die 

moontlikhede tot die sinvolle aanwending daarvan ontrafel 

en bemeester. Daarom mOet hy aktief besig wees, waarneem, 

ontleed, versamel en meele wanneer deur die didaktiek die 

aanvangspunte en grondbeginsels vir noukeurige waarneming 
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en analise aan hom voorgehou word. 

Vir suiwere waarneming en kenne is dit nodig dat die 

leerling nie met vooroordele moet begin leer nie, maar hom 

moet oopstel vir nuwe kennisstrukture, dit noukeurig ont

leed en oorweeg en indien dit van waarde en waar blyk te 

wees, nie onwrikbaar bly vasklou aan reeds voorafverworwe 

insigte of voorafingenome standpunte nie. Vooroordele ver

hoed dat hy tot korrekte perspektiewe kom. Beperkende 

werkswyses SOOS wanneer leerlinge al hul kragte toespits Op 

enkele vakke of afdelings daarvan, moet vermy word want dan 

word die werklikheid v3nuit slegs enkele gesigspunte bena

derw Waar die belangstelling van die leerling byvoorbeeld 

tot Wiskunde, Biolo e of tale, beperk bly, val die klem 

respektiewelik te veel op die getals-, biotiese of die lin

guale modale funksies. In werklikheid vorm al die modale 

funksies In integrale eenheid sodat die leerling kennis op 

a11e lewensterreine moet versamel en tot In geintegreerde 

eenheid vervle Op die wyse kom die ~etrosiperende en 

antesiperende moontlikhede van kerulisstrukture aan die 1ig 

en word die subjek - en objekfunksies daarvan duidelik. 

Dit berei die weg voor vir In wyer en doeltreffender ge

bruik van kennis en die geintegreerde gebruik daarvan op 

verskillende terreineo Sodoende word die kind vOlgens 

die didakties- pedagogic3e eis, as totaliteit opgevoed en 

verkry elke stukkie nuwe kennis betekenis op al die ter

rzine van die lewe. 

Die leerling moet ook besef dat die kennis wat hy ver

werf het, egs voorlopige eindpunte is. In die eerste 

plek is sy kenvermoe bep2rk deur die trap van ontwikke

ling waarop hy op In bepaalde stadium verkeer. Dit beperk 

sy vermo~ns om sekere kennisgebiede te betree en -struk

ture te bemeester. Hierdie feit word in ag geneem by die 

vasstelling van byvoorbeeld die leerstof, metodes, hulp

middels en toetsing want die abstrakte denkwyse word ver

my in die onderrig van die grade of substanderds terwyl die 

leerstof in die senior klasse in groot mate In beroep op 
die abstrakte denke maak. 

Tweedens sal die leerling nooit In definitiewe eind

punt bereik waar hy al1es kenbaars bemeester het nie. (Vgl. 

Spier, 1972, p. 136). Daarom mag hy nooit in In staat van 
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selfvoldaanheid verval nie, maar moet steeds dieper delf, 

self verder navors, lees, ondersoek en sy kennis aanvul 

met nuwe perspektiewe wat voortdurend aan die lig tree. 

In hierdie verband moet egter daarop gewys word dat die 

Woord van God ewig waar is. Ten opsigte van die waarhede 

daarin vervat, mag geen verandering geduld word nie, alhoe

weI t6g voorsiening gemaak moet word vir foutiewe vertol

king van die gegewens wat daarin vervat is. 

Verworwe kennis is nie permanent deel van die mens nie. 

Soos wat die mens se kennis aangaande sekere aangeleenthede 

kan vermeerder, kan dit ook verminder as gevolg van vergeet. 

Daarom is voortdurende hersiening en herhaling nodig, sodat 

vergeet bekamp word en kennis laager bahoue bly. 

Die kennis waaroor die mens beskik, is nie noodwendig 

altyd ware of korrekte kennis nie. Die waarneembare kan 

verkeerd vertolk word wat tot dwaling aanleiding gee. Die 

kind moet vanaf die aanvangstadia leer om nie aIle kennis 

sonder meer as die waarheid te aanvaar nie. Leerstof en 

kennisstruktur~ moet krities benader word om te poog om tot 

~ waarheidsinsig te kom van dit wat hy analities ondersoek 

het. Dit is noodsaaklik omdat wanvertolking van sekere 

kennisfasette kan lei tot foutiewe ante- en retrosipasie na 

ander modale funksies wat daarmee verweef is. Die onder

wyser moet insiglose memorisering of pappegaaiwerk ontmoedig. 

Kennis moet insigtelik bemeester word sodat dit funksioneel 

as begrepe waarhede gebruik kan word en ante- en retrosipe

rend die ander modale funksies korrek ontsluit. Dan eers 

begryp die kind die sinvolle samehang met en plek van die 

nuut verworwe kennisstrukture binne die raamwerk van sy be

staansw@reld. Dan eers kan hy op redelike wyse sinvol van 

verworwe kennis rekenskap gee. 

Foutiewe of negatiewe kennis roep om korrigering. 

Indien die leerling kennis nie insigtelik kan verwerf nie, 

met ander woorde, die werk nie verstaan nie, moet hy poog 

om die saak reg te stele Hy kan die onderwyser raadpleeg, 

by sy maats kers opsteek of by ander volwassenes om hulp 

aanklop_ "Viie goed wil ken, moet sy denklewe beheers om 

so~ volledige en juiste begrip te vorm van dit wat hy ana

Iities onderskei het" (Spi er, 1972, p .134) • Omdat di t 
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noodsaaklik is dat die leerling in staat moet wees om sy 

kennis te beheers 1 is dit noodsaaklik dat hy kennis insigte

lik sal verw en dit met insig kan hanteer. 

Omdat God soln wye verskeidenheid kennisstrukture in 


sy skepping verweef het~ is dit vir die mens onmoontlik om 


SOOS God te beskik oor aIle kennis, die volkome kennis. 


Die leerling moet dan ook nie poog om te veel vakke in In 


kursus te probeer berrJeester nie maar vnkke k::!.es 


wat by sy vermoens pas. Dit impliseer egter nie dat dit 


die enigste kennis moet wees wat die leerling sal poog om 


te bemeester nie, aangesien hy op so veel moontlik terreine 


kennis moet verwerf 9 maar dat hy ten opsigte van sy skool


werk hoofsaaklik op enkele vakgebiede sal konsentreer, want 


dit vorm die basis van die beroepskeuse van die erling 


en die uitgangspunt van die gespesialiseerde kennis wat hy 


vir beroepsbeoefening benodig. 


"Niks in die menslike bestaan is selfgenoegsaam nie 

en daarom bestaan kenaktiwiteit ook nie terwille van kennis 

op sigee1~ nie~ Kennis skied pas korrek wanneer dit ge

sien word as toerusting van die mens in diens van God en tot 

verheerliking van sy Naam" (Spier, 1972, p. 134). Verwer

wing van kennis ter wille van die kennis se of vir eie 

cer is in stryd met die doel waartoe God aan die mens die 

kenvermoe toebedeel het. 

Vir die verwerwing van kennis is die kind op sy sintuie 

aangewys, Geen didaktiese bemoeiing 9 hoe omvattend dit 

ookal beplan ,kan slaag indien die leerling nie onbe

lemmerd bereik kan word nie. Leerlinge wat gebuk gaan on

der hindernisse ten 0 igte van hul sintuie soos gehoor, 

gesig en in mindere mate smaak, tas en reuk moet gehelp 

word om die probleem die hoof te bied deur middel van spe

siale onderrig of mediese behandeling. Onderwysers moet 

kennis dra van sulke gevalle en daar moet oak met meer sorg 

seker gemaak word dat sulke leerlinge die gegewe kennis 

korrek vertolk en wanvocrstellings nie hul vordering be

lemmer nie~ 

Dit is egter nie net permanente dis- of wanfunksi~ering 

wat belemmerend inwerk op kennisverwerwing eo Oak situ

asies SOOS vrees, ernstige pyn en skok, moegheid en bekom
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mernis veroors dat aangebode faitemateriaal nie tot 

kennis verwerk word nia. Ook hierdie feit moet die onder

wyser sy didaktiese tamoeiinge in ag neem en gesonde ver

houdinge in e k skep, nie te veal werk in In kort tyd 

probeer afhandel e, die fisiese toestand van leerlinge in 

ag neem, simpatiek optree, ensovoorts. 

Die le bly vir die verwerwing van kennis aange

wys op die openbaarde waarheid in die geskape werklikheid. 

Uit sy eie denke hy niks nuuts, wat nie deur God in die 

werklikheid , tot stand bring nie. Daarom is 

alle kennis 3nto es gefundeer. die didaktiek moet 

die onderwyser dan ook nie te veel van die abstrakte denk

vermoe van die lee verwag nie. In sy onderrig en die 

beplanning daarvan moet voortdurend voorsiening gemaak word 

vir deduktiewe kennisverwerw waarin aanskouingsmateriaal 

'n prominente plek em. Daarby moet die onderwyser ook 

nie te veel leerstof gelyktydig aanbied nie sodat die leer-

ling in staat bly om ies te verwerk. 

Kennis van die kosmos mo egter gepaard gaan met ken

nis van die norm. en t nie gebeur nie sal dit daar

toe aanleiding gee dat e leerling sy kennis foutief en 

selfs in stryd met e aanvaarde norm gebruik. Op so'n 

~yse kan geen mens tot roepingsvervulling kom nie en kan 

die leerling sy eiG ondergang bewerkstellig~ 

struktuurmoment van die mens vir die leerling. 

3.1 	 Inlei ding. 

Ook die kind bestaan netsoos elke ander geskape 

ding in die tyd. In sy voort el die tyd dan ook tn 

belangrike rol want die kind is op pad na In ewigheidsbe

stemming. Op hi~rdie d word hy progressief gehelp en 

gelei deur die opvoederse e wyses waarop die kind gehelp 

moet word op die vers llende leeftydsvlakke is al eeue 

lank onder die soeklig en menige teorie is al daaroor ge

formuleer. (Vgl. Coetzee, 60, • 113-216) 

3.2 	 Die implikasies vir die verskillende modale 

funksies van dle kind. 
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3.2.1 Die getalsfunksie. 

Die leerling ontplooi deur verskillende leef

tydsvlakke voordat hy as volwassene sy roeping kan aanvaar. 

Hierdie leeftydsvlakke is deur verskillende opvoedkundiges 

bepaal en so word die kind agtereenvolgens beskou as suig

ling, kleuter 9 puber, en dan bereik hy volwassenheid. Op 

elke leeftydsvlak verkeer hy op In bepaalde trap in sy 

sosiale, verstandelike 9 godsdienstige, taal-, emosionele, 

ens. ontwikkeling. (Vgl. Coetzee, 1960, pp.113-216; Kruger, 

1972, p. 118; Perquin, 1967, pp. 103-116). 

Vanselfsprekend moet leerstof en metodes s6 gekies word 

dat dit voorsien in die behoeftes van die kind op In bepaal

de trap van ontwikkeling. Dit sou niks baat om te voorsien 

in behoeftes wat al yerby is of onderrig baseer op die be

hoeftes van die leerling soos wat dit later in sy ontwikke

lingsgang sal ontstaan nie. Slegs indien aan die behoeftes 

van die oomblik voldoen is, kan aanvoorwerk of remedi~ring 

gedoen word. Daarom sal kUrrikula en metodes 'n karakter 

van voortgang are. om voortdurend te kan aanpas by veranderendA 

behoeftes van die kind~ Eers sal die kind minder, later 

meer leero Aanvanklik moet onderrigklasse uit 'n kleiner 

aantal kinders saamgestel wees, later kan meer kinders in 

een klas onderrig word. 

3.2.2. Die ruimtelike funksie. 

Op dieselfde oomblik is verskillende leer

linge in die klas aanwesig. Om aan elkeen reg te laat ge

skied mag klasse nie te groot wees nie en moet die onder

wyser in staat wees om elke leerling in die voortgang van sy 

werksprogram persoonlik te bearbei sodat die hele groep ge

lyktydig kan vorder. Ai die ieeriinge moet in die voordeel 

van die opvoedingsituasie 'lvat deur die gelyktydige samesyn 

van die opvoeder en opvoedeiing tot stand korn, deel. 

Daarom mag 'n onderwyser byvoorbeeld ook nie toelaat dat 

sy klastyd deur onbenuilighede in beslag geneem word nie,een 

enkele leerlng deur moedswiiligheid die tyd waarin sy makkers 

opvoeding en onderrig kan ontvang het, verkwis nie, die same

syn in die skool tot nadeel van die leerling strek nie, en

sovoorts. 
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Die kind neem g21yktydig verskillende vakke in die 

skool. erdie vakke moet almal gelyktydig die vorming 

van die kind bevorder en van die vakke mag nie sy ontwikke

ling rem nie. Daarom m0et leerstof en tydsverdeling van 

so'n aard wees dat hy in al sy vakke gelykmatig kan vorder 

na roepingsaanvaarding. 

Omdat die kind se samesyn met die onderwyser vrug

baar moet verloop, kan lliet reg verwag word dat hy sy aandag 

aan die aktiwiteit sal bestee wat die onderwyser aan hom 

voorhouo Sy aandag mag nie dwaal nie. Die onderwyser 

moet tocsien dat hy die kinders se aandag verkry en dit 

behou. Daarbenewens behoort klaskamers en skole s6 gelee 

te wees dat steuringe van buite nie die kind se aandag 

aftrek nie. 

3.2.3 Die kinematiese funksie. 

tige wat 

ander 

"Hier openbaar 

en stilstand ken nie, 

- sonder oponthoud" (Spier, 

e tyd hom 

maar altyd 

1972, p. 

as 

weer 

). 

die onrus

moet ver

Van die 

didaktiek is dit oak waar dat daar nooit stilstand mag kom 

in die vordering wat dit by die kind teweeg bring nie. Die 

leerling moet, soos wat hy met verloop van tyd aan die op

voedingsaksie onderwerp word, vordering toon in sy opgevoed

heid en trap vir trap na volwassenheid vorder. 

Op grond hiervan is dit noodsaaklik dat die onderwyser 

voortdurend op hoagte s wees van die vordering wat die 

leerling toon sodat hy, wanneer remmende situasies ontwik

kel, dadelik die probleem kan remedieer. Gereelde toet

sing, oefeninge oor gedane werk, vrae, gereelde hersiening 

van In enkele aanbieding of van In reeks afgehandelde 

werkstukke, is almal hulpmidde wat bruik kan word om 

kontinue voortgang te bewerkstellig. Daarbenewens moet 

die aard van e leerstof met die vordering van die kind 

tred hou. 

Om voortgang in die leerling se opvoeding te bewerk, 

moet die leerling ge er word om doelgerig bepaalde doel

stellings na te stre Hy moet self verandering in sy 

situasie wil bewerk en die hulp wat die onderwyser hom in 

hierdie verband bied, aanvaar en tot die maksimum voordeel 
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gebruik. Op die wyse kan daar vir hom "voortdurende,voort

gaande ontsluiting plaasvind sodat daar vordering is in op

gevoed wees" (Van Wyl{, beskouing, 1974, p.S). By die 

kleiner kind sal die vordering stadiger wees, maar gaande

weg sal dit versnel. 

3.2.4 Die fisiese funksie. 

Vanwee die kind se beperkte ese kragte 

is hy nie staat om vir lang periodes intensief te kon

sentreer en te werk nie. Vanwee hul verskillende vermoens 

sal die tydsduur van effektiewe konsentrasie by verskillen

de leerlinge verskil, maar die klas sal van tn "gemid

delde" gebruik gemaak moet word om die duur van die aan

bieding te bepaal. 

Op grond van hierdie be el sal die didaktiek voor

siening moet maak vir voldoende afwisseling tussen tydperke 

(of vakke) waarin int3nsief gekonsentreer moet word en 

andere waar 'n mindere beroep op sy konsentrasievermoe ge

maak word. Vanselfsprekend s horlosietyd in hierdie ver

band 'n belangrike rol speel in die afmeet van periodes met 

f n geskikte lengte, tye wat onder word vir hersiening, 

aanbieding, samevatting, toetsing, remidiering, ontspanning, 

en dies meer. 

3.2.5 e biotiese funksie. 

In sy grootwor ontwikkel die erling 

deur verskillende groeiperiodes of es. (Vgle Coetzee, 

1960, pp. 113- 216). Hierdie fases het 'n belangrike in

vloed op die didaktiek soos byvoorbeeld in die keuse van 

erstof, metodes, hulpmiddels, toetsprogramme, ensovoorts. 

Elke didaktiese bemoeiing moet noodw gerwys met die 

voortgaande lewensontwikkeling en groei van die kind reke

ning hou en voortdurend nuwe aanpassings maak namate die 

kind op sy lewensweg, fisies sowel as estelik, vooruit

toone 86 byvoorbeeld is daar 'n duidelike verskil 

tussen die didaktiek die substanderds en die in die 

s orklasse in die hoerskool en die beroep wat op die 

kragte van verskillende leerlinge gemaak word. 
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Dit moet egter duidelik gestel word dat die geeete

ke groei van die kind direk afhanklik is van sy liggaam

like ontwikkeling, maar dat aIle kinders nie op dieselfde 

biologiese ontwikkelingstadium 'n bepaalde trap van geeste

like groei of rypheid bereik het nie. (Vgl.Greyling,s.j., 

p. 19) .. Sommiges leer byvoorbeeld gouer praat as enderp. 

Met hierdie feit moet die didaktiek deeglik rekening hou 

sodat nie aan die kind eise gestel word waaraan hy nie van

we~ sy" onvolgroeidheid" kan voldoen nie. 

3.2.6 Die psigiese funksie. 

In die didaktiek word dikwels van die ge

voelsgGwaarwording van die leerling gebruik gemaak om sy 

vordering te bespoedig. So kan vreesgevoelens gebruik 

word om die kind aan te spoor, genotgevoelens teweeg ge

bring word om die onderrig aangenaam te maak, ensovoorts. 

Die duur van sulke gevoelens is vir die didaktiek van groot 

belang. 'n Te kort of te lang periode van byvoorbeeld vrees 

kan vir die leerling nadelig wees.. "Die ware oJlvoeder sal 

toesien dat die kind nie aan 'n emosionele gewaarwording 

wat te lank, en dus skadelik is, of aan een wat te kort, 

dit wil se oneffektief is, onderwerp word nie .. " (Van Wyk, 

Mensbaskouing 1 1974,p.9). 

Die onderwyser trag daarna om ey onderrig so aange

naam as moontlik to laat verloop want so'n situasie laat 

die periode vir dia kind verbysnel. 

3.2.7 Die analitiese funksie. 

Die didaktiek moet daarop toegespits wees 

om vir die kind die logiese samehang tussen gebeure en die 

verband tussen oorsaak en gevolg duidelik voor te hou. 

Die logiese volgorde in die ontplooiing van die leerstof 

behoort gedurende die aanbieding vir hom duidelik te word. 

Sodoende sal dit vir hom moontlik word om deur logiese re

denasie stap vir etap tot gevolgtrekkings te geraak. B.y 

implikasie beteken dit dat kennie wat In leerling deur in

siglose memorisering verwerf, van min waarde , want 

sulke kennis kan nie in die tyd aangewend word om aanslui

ting by ander kennisstrukture te vind nie. 
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Elke modale funksie van e leerling kom tot ontslui

ting onder leiding van ere funksies. (Vgl. Kalsbeek, 

1970, p. 130). Dit sou daarom min baat om diepgaande ken

nis van werklikheidsas kte te verwag waarvoor die kind nog 

nie ontsluit is nie. As die kind kan lees~ het hy nog 

nie noodwendig genoeg gelo kennis om as waarheid te aan

vaar wat hy in die Bybel es nie. In die ontplooiing van 

die logiese funksie van e leerling in die tyd moet steeds 

onthou word dat die modale funksies in In bepaalde volg

orde ontsluit en dut antesiperende en retrosiperende momen

te van die logiese funksie na ander modaliteite nie op In te 

vroee stadium van die leerling vereis word nie. 

3.2.8 Die historiese funksie. 

Elke kind word groot in In tydfase wat ge

kenmerk word deur In bepaalde patroon van kultuurskeppende 

aktiwiteite. Die didaktiek sal vanse prekend die skepping 

van kultuur in soln tydsfase moet bevorder om die kind in 

staat te stel om as volwassene sy plek in die betrokke opset 

vol te staan. Daarom sal daar ook in e didaktiek altyd 

vernuwing moet plaasvind tan opsigte van leerstof, metodes, 

hulpmiddels, evalueringswyses, remedier ,ensovoorts. 

e didaktiek mag Dooit staties wees nie, maar steeds skep

pend nuwe wee baan. Op soln wyse kan die kind voorberei 

word om in die tydsbestek waarin hy le , In vormende en 

kultuurskeppende bydrae te lewer en saam voort te beweeg 

na nuwe horisonne terwyl die nuwe kultuur wat kep word 

hul wortels vind in die verlede en die hede. 

3.2.9 Die linguale funksie. 

Die didaktiek moet die kind in staat stel 

om homse sander onnodige omhaal van woorde en gebare 

dui k verstaanbaar te maak. By moet leer hoe om woor.ae 

s6 te span dat elke woord duidelik sy betekenis in die 

betrokke sinsverband weergee. Vanselfsprekend hy 

eerste moet leer am die moedert~al na behore te besig. 

Aanvanklik word van die kind in die onderrigsituasie kort 

en eenvoudi sinne verwag, later meer gekomplise sinneo 

Die kind se vermoe tot simboliesG betekening sal ook i 

delik van die mins tot mees gekompliseerde gelei word. 
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3.2.10 Die sosiale funksie. 

Gedurende bepaalde trappe van die lewens


gang van die kind skied die ontmoeting met sy medemens 


telkens op verskillende ;Nyses. e aanvanklike versorging 


van en omgang met die baba verskil aansienlik van diA met 


die kleuter en die met die laer- en latere hoerskoolkind 


weer aansienlik van die met die student. Elke omgangsfase 


stel egter eiesoortige oise aan die didaktiek want die on


derwyser moet telkens op In ander wyse teenoor die leerling 


optree om sy opvoeding te bewerkstellig. 


Die omgang van die kind met sy medemens toon ook In 

voortgang. Sy aanvanklike afhanklikheid in die grade of sub

standerds gaan stelselmatig oor in In selfstandigheid sodat 

hy, W~lneer hy e skool verlaat, reeds op re ief volwasse 

wyse met andere kan omgaan. In hierdie voortgang moet die 

didaktiek meehelp am die leerling op korrekte wyse met sy 

medemens to laat omgaan. 

3.2.11 Die ekonomiese funksie. 

In elke onderri ituasie kan die onderrig 

oorha8.stig afgehandel wora of te lank ui tgerek word.. "Die 

ware opvoeder ken die re e tydsverloop van die opvoedings

gebeure" (Van Wyk, Mensb~skouing, 1974,p.9). Noukeurige 

beplanning van die aanbieding is dnarom nocdsaaklik. 

Van die kind kan ook verwag word om n~ verloop van In 

bepaalde onderrigstydperk oor bepaalde kennisstrukture te 

beskik. Die onderwyser kan nie onbepaald aanhou met vrugte

lose pogings 00 kennis aan die leerling oor te bring nie. 

Sy tyd het ook waarde en moet ekonomies aangewend word sodat 

al die leerlinge in die klas daarby baat. Op die loerling rUB 

daarom ook In plig om self ook te werk en sy bydrae te maak 

sodat nie te veel tyd aan bepaalde werk bestee word nie en 

die tyd ekonomies aangewend word om voortgang by aIle leer

linge te bewerkstelli 

3.2.l2 Die estetiese funksie. 

Die ontsluiting van die funksies van die leer

ling moet stelselmatig maar ook harmonieus geskied. Die 

mens moet as In totaliteit opgevoed word totdat al sy funk
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sies onder leiding van 'n Christelike hart fungeer. 

Indien die onderwyser in hierdie oogrnerk kan s 

s die optrede van e leerling op terreine in harmo

nie wees met die gedrag wat as ideaal gestel is. Sulke 

ontslui ting ges ed egter nie in 'n oogwenk nie en moet sis
t es oor 'n tydsverloop bewerkstellig word. Op 

sotn wyse moet hy voorberei word om op die verskillende ont

wikkelingsvlakke van sy lewe in harmonia met sy naaste in 

die samelewingsverbande waarin hy hom op verskillende le

wensv13kke bevind,die natuur en sy Skepper te leef en te 

werk, maar ook om die tyd harmonieus van een vlak na die 

ander oor te gaan. 

3.2.13 Die juridiese funksie. 

net 

1974, 
r 

p. 

Ide samelewings

'n bepaalde tydsduur. (Vgl. Van 

9). Die erling sal hom 

of 

Wyk, 

om 

gedragsreels geld 

Mensbeskou 

aan voortdurend 

veranderende reels en regulasies moet onderwerp en moet aan

vaar dat hy voortdurend aanlJassings in sy gedragspatrone 

moet maak om aan nuwe eise en Gpdragte gehoor te gee. 

Daarby sal hy ook moet aanvaar dat hy aan sekere voorskrifte 

gebonde bly totdat die Idigheidsduur daarvan verloop t. 

Di t sou hom niks baat C:::1 hOD aCen diG to probeer onttrek 

voordat die tyd daarvoor rJp is nie, want dan kan dit een

voudig op hom afgeforeeer word totdat e tydstip aanbreek 

wanneer dit nie meer op hom van toepaes is nie. 

Daarenteen het die leerling ook In aanspraak op In ver

meerdering van verantwoordelikheid met die verloop van tyd 

en opgevoedheid. 

3.2.14 Die etiese funksie. 

Die leerling het ten 0 igte van sy onder

wysers en mede-leerlinge e verp1igting om aan elkeen goed 

te doen. Sy onderwysers en mede-leerlinge het elk In be

paalde waardigheid wat pekteer moet word. Elkeen moet 

sy vermoens tot die bes kking van sy me de-mens stel, sodat 

die tot volle verwesenliking kan kom. Intussen moet hy ook 

daarteen waak am nie sy mede-skoliere van enthede te 

ontneem nie. Ten opsi evan sy onderwyser mag hy nie in 
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e weg s van die se bemoeiinge om sy mede-leerlinge te 
onderrig en tot vo senheid te lei nie. Veel eerder 
moet hy hom help en bystaan en deur sy samewerking 
en onders ele gesindheid toon. 

Indhm e onderwyeer SO'.4 gesindheid bJ sy leerlinge 

kan kweek, het hy sy opvoedingstaak ver gevorder. Dan 

kan hy ook nuttig gebruik maak van leerlinge om hul mede

skoliere te help onderrig en hulle te help met werkstukke 

wat hu e e verstaan nie of waarin hulle agter geraak het. 

3.2.15 Die geloOfsa?pek. 

"Die gelocfsontslul ting verloop tyds •• 4 •• " 

(Van Wyk, Mensbeskouing, 1974, p.10). Namate die opvoeding 

van e le vorder~moet daar In progressiewe verdieping 

van vind. Vanwee die stelselmatige vermeerde

ring van loofskennis moet nuwe insigte tot hom deur 

en s vir stap moet hy gekonfronteer word met ingewikkel

der en indringender geloofsk~essies waardeur sy e f 

versterk kan word. 

e geloof sonder die werke is dood. Daarom moet die 

retrosiperende werking van die geloof al meer en meer prak

ties tot uitdrukking kom in elke modale funksie van die 

kind en kan die onderwy:::: ~r ook stelselrrlatig en progressi 

in ooreenstemming met die kind se ontwikkelingstrap, aan~ 

dr op dragswyses wat in ooreenstemming met die aanvaar

de oof • Namate die geloof ontplooi en vind, 

moet e werke daarvan getuig. Omdat die kind ook hoogtye 

en inkings in sy geloof sal ondervind, s e onderwy

ser 'n ope oog daarvoor moet he. Hy vind dikw s aandui

daarvan in dj.e kind se optrede, sy dade, en sal dan 

in ooreensternming daarmee moet optree sodat voortgaande 

verdieping van die geloof in die tyd bew e g kan word. 

4. 	 Die didaktiese implikasies van die individualiteit 

struktuur van die mens vir die leerling. 

Die kind se modale funksies moet sinvol ontplooi. Dit 

kan slegs geskied indien by horn t n korrekte indheid 

van die selfheid geklileek word sodat die onts ting van 
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elke funksie onder leiding van In Christelike geloof8funk

sie geskied. Omdat hy self nie daartoe staat is nie, 

is hy op 8 i van onder andere 1 die onderwyser af

hanklik. Waar en wanneer hy foutiewe ontslui by die 

kind opmerk, moet dit reggestel word. Die kind aan e 

ander kant, moet bereid wees om hom te laat lei deur die 
onderwyser. 

In die onderrigsituasie sal sekere dinge geobjekt er 

word om sekere doelstellings te bereik. So byvoorbeeld 

kan In s van naderby beskou word en sy biotiese of 

fisiese funksies die aa~dag kry, of In spraakgebrek kan by 

die kind geremedieer word 1 maar nooit mag enige van hierdie 

"objekte" as sodanig geisolGer bly in die didaktiese 8i

tuasie nie. Die opvoeding beoog die geintegreerde ontslui

ting van e funksies van die mens en kultuurskepping in 

ooreenst met die Christelike beginsels. Daarom moet 

elk van hi objekte in hul breere raamwerk en en 

geevalueer word. Ook wanneer spraakgebreke geremidieer 

word, bly t e hoofsaak nie, maar die inskake van 

die kind by 'n breere samelewingsverband tot verantwoorde

like roepingsvervulling. 

Die aktstruktuur VQn die kind moet s6 ontsluit word dat 

hy kultuur s skep in ooreenstemming met die eise van die 

samelew verband waarin hy lewe. Reeds baie vro be

hoort by hom tuisgebring te word dat hy nie as enkeling 

deur die lewe s gaan nie, maar dat hy altyd binne same

lewingsverbande en in noue verwantskap met andere sal moet 

leef. Hy moet hom b} die gemeenskap inskakel en sy kultuur

skeppende aktiwiteite so bedryf dat t e net tot sy 

voordeel is nie, maar van die gemeenskap geheel, strek. 

Omdat sinvolle kultuurskepping direk afhanklik is van 

die do funksionering van die aktstruktuur, moet 

die kind leer vlOrd om insigtelik te begryp. Hy mag nie 

gede er word na die benede-psigiese bestaanswyse waar 

hy onderwerp word aan dressuur, die begriplose memorisering 

van werk, waar hy sonder insig in sy probleme getug word, 

waar 8onderoeer aangonoom word dat hy op In bepaalde ouder

dom sekere werk mo~t kan bemeester nie, ensovoorts. Die 

aktstruktuur van die kind m08t ontsluit word sodat hy ante

en retros erende momente van modale funksies kan raaksien. 
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Vir In meganistiese didaktiek bestaan in 'n Christ ike 

opvoedingstels geen ek nie. Sy funksies moet ontsluit 

word om op t es menslike wyse te fungeer~ (Vgl. Van Wyk, 

Mensbeskou ~ 19741 p.l0). 

Belangrikste van a s is hier: Die individualiteit 

van die kind in die al en. Hy is kind, nie er nie 1 

nie grootmens nie ~ nie ddelik nie. Verder: erdie 

kind is nie daardie kind nie. Dit s het verreikende 

implikasies vir die didaktiek - vereis te Ie tye indivi

dualisering. 


