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HOOFSTUK VI 

DIE TAAK VAN INRIGTINGS VIR ONDERWYSERSOPLEIDING MET BETREK
KING TOT JEUGWEERBAARHEID 

1. INLEIDING 

Soos die skool gesien word as die "knooppunt" vir die uit

voering van die algemene beleid van die verskillende lewens

verbande, so moet die onderwyser gesien word as die "knoop

punt" tussen skool en onderwysersopleidingsinrigtings. Die 

verskillende inrigtings - universiteite, onderwyserskolleges, 

ensovoorts - wat verantwoordelik is vir die opleiding van 

onderwysers, is die instansies wat die opvoeders moet lewer 

waarby die weerbaarheid van die jeug staan of val in ons 

skole. Joubert beklemtoon dit dat "die vertrekpunt van 

enige jeugweerbaarheidsonderneming op skool gelee is in die 

opleiding en gesindheid van weerbare persone vir die doel 

want daarsonder is die jeugweerbaarheidsprogram nie sinvol 

uitvoerbaar nie. Opleidingsentrums soos universiteite en 

kolleges behoort op verantwoordelike wyse te antwoord op die 

appel tot opleiding deur kursusse ten aansien van jeugweer

baarheid aan te bied ten spyte van ekstra kostes wat dit mag 

meebring".l Verder beweer hy dat in "die verwerkliking van 

'n jeugweerbaarheidsprogram moet daar dus 'n sinsamehang tussen 

1. Joubert, C.J., e.a.: Jeugweerbaarheid, p.132 
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die lewensopvatlike, die pedagogiese en deskundigheid bewerk

stellig word. Dit stel radikale eise ten aansien van die 

keuring en opleiding" 1 van alle persone wat in die weer

baarheidsprogram betrek word. 

Die onderwyser word geroep om in die skool 'n weerbaarheids

taak te verrig. Dit waartoe hy geroep word binne die 

skoolverband waarin hy staan, moet beslag kry in sy oPleiding. 2 

Die skool se primere roeping vir die lewe is om, langs die 

weg van onderwysende opvoeding, te staan in diens van beska

wingsmondigheid. Dit is egter geen religieus-neutrale taak 

nie. 3 Hierdie taak moet deur die onderwysers verrig word 

en daarom is dit noodsaaklik dat die opleiding so ingeklee 

moet wees dat die aspirant-onderwyser persoonlik gevorm word 

tot Christelik-beskawingsmondige mens. Hy moet in staat wees 

om in sy toekomstige skool opvoedingswerk te lewer wat na 

sy ware aard weerbaarheidsopvoeding sal wees. 

As die opvoeding van die kind tot sy volle reg moet kom, 

moet elke opvoedende instansie volle verantwoordelikheid 

aanvaar. In hierdie vennootskap moet die onderwyser, naas 

die ouer, egter die leidende rol speel. Waar die ouers van 

1. 	 Joubert, C.J., e.a.: op.cit., p.117 
2. 	 Jooste, J.H.: "Die onderwyser, sy taak en roeping, sy op

leiding en sy status", 'n Volk besin oor sy opvoeding en 
onderwys, p.205 

3. 	 Idem., p.205 
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ons dag dikwels faal in die opvoeding van hul kinders, 

is die onderwyser immers die persoon wat akademies gevorm 

en professioneel vir sy beroep as opvoeder opgelei is. 

Hy behoort horn voortdurend op die hoogte te hou met die 

jongste verwikkelinge op die gebied van die onderwys. Die 

skoolopvoeding wentel om horn as sentrale punt. Hy moet 

altyd sowel sy belangrikheid en onontbeerlikheid in gedagte 

hou as die wete dat, ten spyte van die sierlike geboue waarin 

die kinders vandag onderwys ontvang en ten spyte van moderne 

toerusting en die groot verskeidenheid hulpmiddels wat vandag 

tot die skole se reskikking gestel word, die onderwyser nog 

steeds die mees strategiese plek inneem, nie alleen gedurende 

die lesperiode nie, maar in die hele praktiese opvoeding 

van die kind. 1 

Sy Edele, adv. B.3. Vorster, Eerste Minister van die Republiek 

van Suid-Afrika, het by geleentheid gese dat die onderwys 

vir ons volk in ons tyd belangriker geword het as ooit in die 

verlede. Ons bestaan en voortbestaan in 'n gevaarlike en 

vyandige wereld hang in 'n hoe mate af van die gehalte van 

ons onderwys en die vermoe van ons onderwysers, toegerus met 

die nodige kennis, om met 'n godgegewe besieling die gees 
2 van 	die volk van more te bepaal. Hieruit blyk dit duidelik 

1. 	 De Klerk, J.: Minister van Nasionale Opvoeding, by geleent
heid van die viering van die vyf-en-sewentigste verjaardag 
van die Transvaalse Onderwysersvereniging: Onderwysblad
Driekwarteeufees-gedenkuitgawe, p.274

2. 	 Vorster, B.J.: Onderwysblad Driekwarteeufees-gedenkuitgawe~ 
pp.173-174 



watter hoe eise deur die volk aan die onderwyser gestel 

word. or die onderwyser aan hierdie hoe verwagtinge kan 

voldoen, hang ar van die enkeling-onderwyser en standaarde 

wat hy vir homself stel en beoeren. 'n Volk wat sy jeug 

geestelikweerbaar< wil maak, sal moet beser dat die vertrek

punt in die handeling by sy onderwysersopleiding le. 1 

2. DIE ROEPING VAN DIE CHRISTEN-ONDERWYSER 

Die moderne tyd stel moeilike eise aan die onderwyser. 

Ten opsigte van sy vakkennis en metodiek moet hy gedurig 

tred hou met moderne ontwikkelinge en onderwysvernuwinge. 

Omdat hy met mense werk, le sy grootste taak in die hantering 

van die kind en sy toerusting as geroepene. Die bywoning 

van kursusse om vakkennis op te knap, is absoluut noodsaaklik. 

Noodsaakliker egter is 'n voortdurende, diepgaande studie 

van die kind en sy omstandighede sodat hy die kind sal ken 

en begryp om horn waarlik te kan opvoed, help en lei op sy 

weg tot volwassenheid. 

Die onderwyser moet deur sy toewyding, deur sy gesindheid 

en optrede, deur spesialiteitsdienste en deur geloor in die 

onderwys as verhewe proressie sy eie status verhoog. 2 

1. De Klerk, J.: op.cit., p.274 

2. Idem., p.278 



243. 


Alle verbande in die Christelike volkslewe behoort aan 

God 	 en so ook die skoolverband en daarom moet sy gesags

draers, skoolhoofde en onderwysers, hulle roeping vervul 

in verantwoordelikheid aan God. Elke onderwyser moet dus 

bedag wees op wat God van horn verwag. Hy sal alleen sy 

roeping verstaan as hy die regte perspektief het ten opsigte 

van 	die normatiewe struktuurgrense van sy werksterrein. 

Dit word weer eens beklemtoon dat dit die primere roeping 

van die skool is om te staan in diens van beskawingshand

hawing en -ontplooiing. Hierdie ontsluiting is geen 

religieus-neutrale taak nie. Alle skoolonderwys moet 

enersyds rekening hou met die moontlikhede wat God in die 

mens gele het (ook as kultuurdraer), maar andersyds met die 

stand van die kultuurontsluiting. Daar moet egter ook 

rekening gehou word met die werksaamheid van die religieuse 

antitese. 

Die roeping van die onderwyser is dus om die kind op liefde

volle wyse tot beskawingsmondigheid op te voed. 1 

Gunter 2 gee 'n mooi beskrywing van die rol van die onderwyser 

en wys daarop dat hy so besiel en oortuig moet wees in sy 

opvoedingstaak dat hy voortdurend sy leerlinge sal indoktri 

1. 	 Jooste, J.H.: "Die onderwyser, sy taak en roeping, sy op
leiding en sy status", 'n Yolk besin oor sy opvoeding en 
onderwys, pp.203-204 

2. 	 Gunter, C.F.G.: Opvoedingsfilosofie, p.223 
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neer in die ruimer en goeie sin van die woord. S~nder indok

trinasie in hierdie sin is opvoeding net onmoontlik want 

opvoeding is wesenlik In oordrag van die tradisie tesame 

met lewensopvatting, sedes, waardes en ideale wat daarin 

beliggaam is. Waarhede, waardes en beginsels wat deur die 

eeue heen beproef is en die toets van die ervaring deurstaan 

het, moet van kleins af met nougesetheid by elke opkomende 

geslag ingeskerp word. Hulle mag nie toegelaat word om 

met die dinge te speel en te eksperimenteer nie. In Mate 

van indoktrinasie in die kinderjare van die individu, wanneer 

dit horn nog aan insig, ervaring en oordeelkundigheid ontbreek, 

is noodsaaklik. 

In Kind kan nie normaal en behoorlik ontsluit in 'n neutrale 

en kleurlose atmosfeer nie. Hy het 'n dringende behoefte 

aan opvoeders met In eie weldeurdagte oortuiging en standpunt. 

Dit is die opvoeder se dure plig om aan sy leerlinge oor te 

dra die beste en edelste wat hy ken en dit te doen as een 

wat die waarheid vir homself toegeeien het. Die waarborg van 

In kind se vryheid en wording tot verstandelike en sedelike 

selfstandigheid is nie die opvoeder se neutraliteit nie, wat 

trouens In onmoontlikheid is, maar wel sy respek vir die per

soonlike vryheid van die leerling. Die onderwyser moet 

dus die vryheid he om, met inagneming van die leerlinge en 

sonder om hulle te dwing om sy gesag onkrities te aanvaar en 

sonder om van hulle replikas van homself te maak, sy oortuiging, 
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standpunt en geloof bekend te maak en as getuienis van sy 

eie lewe te gee. Hy mag egter nie die leerlinge deper

sonaliseer deur sy eie standpunt as enigste korrekte oor

tuiging of standpunt aan hulle op te dring nie. Die per

soonlike vryheid en verantwoordelikheid van die leerling 

moet erken en eerbiedig word. Die gees van die kind is 

veilig in die hande van die Calvinistiesgelowige onderwyser 

wat opregte eerbied vir die mens like persoonlikheid het en 

dit in sy daaglikse opvoedingswerk getrou uitlewe. 

Die onderwyser beklee dus 'n uiters belangrike en deurslagge

wende rol in die pedagogiese situasie waar ontmoeting plaas

vind tussen 'n mondige (as sedelikselfstandige en verant

woordelike mens) en 'n jeugdige (as sedeliknieselfstandige 

en verantwoordelikwordende mens), met die doel om die jeugdige 

op te voed tot mondigheid om sodoende sy eie sedelike keuses 

te kan neem. 

Die onderwyser beklee ten opsigte van sy pedagogies-didaktiese 

gesitueerdheid in die lewe van die kind 'n unieke posisie, 

veral as die tempo waarmee die mens se kennis verouder en nuwe 

kennis toeneem,in ag geneem word. Die ontwikkeling van die 

wetenskap en die tegnologie stel leermiddele aan die onderwyser 

beskikbaar wat hom in staat stel om die kind, soos nooit tevore 

nie, steun te verleen in sy werwing van insig en kennis. 
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As die aantal ure per jaar waartydens die kind oor tien tot 

twaalf jaar in aanraking met onderwysers is, in ag geneem 

word, besef mens die geweldige trefkrag van die professie. 

Ten grondslag hieraan le die gesag waarmee hy beklee is 

as aanvullende en weens die hedendaagse funksieverlies van 

die huisgesin, soms plaasvervangende ouer. Die ouer ontvang 

sy gesag van God. So ook setel die gesag van die onderwyser, 

hoewel dit anders is as die van die ouer, eweseer in God. 

Hy is dus in sy opvoedingstaak voortdurend besig om In heilige 

opdrag uit te voer. 

As middelaar tussen kind en volwassene mag die onderwyser 

geen ander lewens- en wereldbeskouing huldig as die van die 

volk wie se kinders hy opvoed nie. 

Aangesien die skool 'n onvermydelike lewensverband is wat op 

die weg van die kind le, en die onderwyser onvervangbaar is, 

kan die kind nooit aan die invloed van die onderwyser ontkom 

nie. Van der Stoep se: "Die onderwyser laat die kind nie 

ongedeerd nie."l Ewemin kan In gemeenskap of In volk ten 

opsigte van sy toekoms onaangetas bly deur die onderwyser. 

Die wyse waarop die onderwyser die kind en die volk beinvloed, 

moet deur horn as volwassene en as pedagoog verantwoord kan 

1. Van der Stoep, F. en O.A.: Didaktiese orientasie, p.125 
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word. "Hy moet rekenskap kan gee van wat hy doen, waarom 

hy dit doen en hoe hy dit doen."l 

tn Christenvolk wie se verwagtinge en toekomsvisie in ooreen

stemming met die wil van God is, het dus die reg om te verwag 

dat sy onderwysers in alle opsigte sal beantwoord aan sy 

hoogste verwagtinge en dat hulle: 

1. 	 die normbeeld vir sy kinders sal uitteken teen die werklik

heid van die lewe; 

2. 	 die kinders sal leer om sinvol te lewe deur ons volk se 

suiwerste norme raak te sien en die eise daarvan te aanvaar; 

3. 	 self die uitstalraam sal wees wat sy kinders se begeerte 

sal wek om dit wat die voortreflike onderwyser is, te 

word en te besit; 

4. 	 die doel en sin van die lewe in hul eie lewens sigbaar sal 

maak; 

5. 	 sy kinders bewus sal maak van die universaliteite sonder 

dat hulle hul eie unieke persoonwees hoef prys te gee; 

6. 	 dieselfde verwagtinge en visie op die toekoms sal wek as 

die wat daar leer in die hart en siel van sy volkj 

7. 	 bo alles opvoeding sal beskou as tn genadegawe van God aan 

die mens om sy verbondskind na omhoog te mag lei tot 'n 

volle en geheiligde lewe van diens aan sy medemens en tot 

eer van God. 2 

1. 	 Van der Stoep, E. en O.A.: op.cit., p.125
2. 	 Smit, J.V.: "Die beslissende rol van die onderwyser ten 

opsigte van die kind". (In 'n Volk besin oor sy opvoeding 
en onderwys, pp.217-222) 
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Slotopmerking 

Skrywer wil horn heelhartig vereenselwig met die volgende 

samevatting van die roeping en taak van die onderwyser in 

die Christelike skool soos J.H. van Wyk dit beskryf: Wie 

Christelik onderwys wil gee, moet Christelik opvoedend be

drywig wees. God het aan die mens 'n roeping gegee, naamlik 

om God met die hele hart, hele siel, hele verstand en alle 

kragte te dien, te aanbid, te dank, te loof, te eer en ver

heerlik (Deut.6:5). Van hierdie fundamentele roeping durf 

die mens horn nooit losmaak nie. Hierby het die onderwyser 

ook 'n besondere onderwys- en opvoedingsroeping wat so nagekom 

moet word dat hy daarmee sy liefde vir God toon, dat hy Horn 

daarin dien, aanbid, loof, eer en verheerlik. 1 

Die volgende aanhaling span die boog oor talryke besprekinge 

en stellinge van geleerdes oor die roeping en taak van die 

Christenonderwyser: "Die Christenonderwyser van ons dag is 

nie inligtingsburo nie. Hy het ook 'n oortuigingsroeping. 

Om sy leerlinge met horn op die pad te neem, moet hyself oortuig 

wees, oortuig van die waarheid van God se Woord as die weg

wyser op elke terrein, ook op die terrein van die wetenskap 

en kennis. Sy oortuiging moet hy nie net openbaar nie. 

Hy moet ook oortuiging by sy leerlinge wek. Om enigsins sin

vol met die kind te kommunikeer, moet elke woord van die 

1. 	 Van Wyk, J.H.: Die onderwyser in die Christelike skool, 
Christelike opvoedkundevereniging van Suid-Afrika, 
Studiestuk nr.17, pp.1-2 
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onderwyser met besieldheid gelaai wees. Wat hy se, sal die 

harte van sy leerlinge 81egs raak as dit uit sy eie hart kom. 

Tereg se Waterink: ••• het pedagogisch woord dat wiji 

spreken, heeft dan ook maar egte invloed op het kind, wanneer 

het als het ware door onze ziel gegaan is, - wanneer het komt 

uit de eenheid en de totaliteit van onze gehele persoonlijk

heid'. 

Ons huidige situasie het vir 'n verstarde onderwyser geen 

plek nie. Wie net wil oordra en van die hedendaagse kind 

verwag om te luister, sal vir sy boodskap geen klankbodem vind 

nie; dit sal wees soos die kaf wat die wind verstrooi. 

Die hedendaagse Christenonderwyser is bewoe oor die hedendaagse 

wereld en mens. Hy is gevoelig vir die eksistensiele kind 

in sy konkrete situasie; die kind met sy personnlike belang

stellings en verwagtinge. Hy ken die mens, veral die jeug~ 

van sy tyd sodat hy solider langs hulle, maar vaderlik bo 

hulle kan staan. Kyk hy na die kind hier voor horn, sien 

hy Jesus Christus. 

Die hedendaagse opvoeder bied nie klaargeknipte oplossings nie. 

Hy bied homself aan, en voel so dat hy iets in sy opvoeding kan 

beteken. Hy leef met hulle, in hulle wereld, hy werk en worstel 

met hulle~ hy lag en speel saam het hulle. Sy spreke met die 

kind is 'n geengageerde spreke. Egte opvoeding veronderstel 

persoonlike betrokkenheid. n1 

1. Van Wyk, J.H.: op.cit., pp.17-18 



3. 	 DIE OPLEIDING VAN DIE ONDERWYSER 

Na die kort oorsig van die hoe roeping van die onderwyser 

is dit van fundamentele belang dat 'n blik gewerp word in 

die rigting van onderwysersopleiding. Die ondersoeker het 

duidelik probeer aantoon dat geestelike jeugweerbaarmaking 

'n opvoedingshandeling is. Dit vereis tn rekonstruksie van 

die maatskappy waarby al die verskillende gemeenskapsverbande 

betrokke is. Die inrigtings vir die opleiding van onder

wysers moet beskou word as die vernaamste vertrekpunt in hier

die gebeure. Die onderwyskolleges en die opvoedkunde

fakulteite van die verskillende universiteite sal ondubbel

sinnig hulle dure verantwoordelikheid moet aanvaar en hulle 

inrigtings s6 organiseer dat hulle personeel, vakinhoude en 

alle aktiwiteite onomwonde daarop ingestel is om onderwysers 

aan die volk te lewer met 'n Christelike lewensbeskouing en 

wat oor die nodige bekwaamhede en gesindhede beskik om hulle 

taak van Christelike beskawingshandhawing normatief gehoorsaam 

uit te voer. 

Die 	taak van die universiteit om Christelike onderwysers

opleiding aan te bied, word egter bemoeilik deur die sogenaamde 

gewetensklousule wat in die "grondwet" van die meeste Suid

Afrikaanse universiteite vervat is. 1 

1. 	 Die grondwet van die P.U. vir C.H.O. (1950) en ook die 
van die Randse Afrikaanse Universiteit (1966) bevat nie 
die gewetensklousule nie 
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Die gewetensklousule plaas 'n verbod op 'n universitere 

godsdienstoets en het 'n ou geskiedenis wat teruggevoer kan 

word tot by die elfde eeu. Dit het sy wortels diep in die 

Westerse beskawingsgang. 

Hier te lande is die universiteit 'n selfstandige lewensver

band. Dit is 'n selfstandige staatsondersteunde inrigting. 

Vanwee hierdie selfstandige karakter het elke universiteit 

sy eie private "grondwet" wat opgestel is deur sy Raad. Die 

owerheid het nie die reg om aan die universiteit voor te 

skryf wat sy gees en karakter moet wees nie. Desnieteen

staande het die parlement die bevoegdheid om finaal te be

sluit wat in so 'n "grondwet" bepaal word. 

In Wet 12 van 1916, klousule 25, word bepaal dat geen geloofs

toets teenoor dosente aangele mag word nie. Hierdie klou

sule, later bekend as die gewetensklousule, is van toepassing 

gemaak op alle Suid-Afrikaanse universiteite behalwe wanneer 

daar in die wet van 'n bepaalde universiteit voorsiening gemaak 

is om dit te skrap of te vervang. 

Die gewetensklousule lui soos volg: "Niemand mag op enigerlei 

wijse aangaande zijn godsdienstige gezindheid getoets worden 

als voorwaarde om gegradueerde van de Universiteit, of profes

sor, lector, docent of student van de Universiteit te worden 

of blijven of om daarin een ambt, emolument of voorrecht te 
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bekleden of te genieten, zullende tevens aan niemand de 

voorkeur gegeven of een voordeel onthouden worden op grond 

van zijn godsdienstige gezindheid. H1 

As gevolg van die teenwoordigheid van die gewetensklousule 

in die wet van 'n universiteit, is die universiteitsowerhede 

nie by magte om op te tree teen dosente wat lewensbeskouinge 

huldig wat in stryd is met ons aanvaarde regeringsbeleid 

van Christelik-nasionale onderwys nie. Dit kan dus gebeur 

dat aspirant-onderwysers hulle opleiding moet ontvang van 

dosente wat voor die Afrikaner-student lewensvreemd optree in 

hul vakaanbieding en ander opvoedingshandelinge. Sulke 

dosente is beslis nie daartoe in staat om, deur hulle invloed 

en inspirasie, onderwysers aan die volk te lewer wat hulle 

taak van Christelike beskawingshandhawing normatief gehoorsaam 

uitvoer nie. 

Die regering het onlangs die Van Wyk De Vries-kommissie aange

stel om die hele aangeleentheid van die gewetensklousule te 

ondersoek. Die aanbeveling van die Kommissie is vir die 

Christelike opvoeding en onderwys in Suid-Afrika van die 

allergrootste belang. Die Kommissie doen 'n beroep op die 

owerheid om met universiteite mee te werk ten einde die klou

sule te verwyder of te vervang. Daar is meer as een Afri 

1. De Klerk, W.J. e.a.: Roeping en werklikheid, p.27 
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kaanse universiteit wat graag van die gewraakte klousule 

ontslae wil raak. 1 

Die meerderheid van die voorleggings wat aan die Kommissie 

gemaak is, het die afskaffing van die gewetensklousule be

pleit op die volgende gronde: 

(a) elke universiteit moet sy eie karakter kan bepaal; 

(b) die universiteit moet aansluit by die primere en 

sekondere onderwys wat 'n Christelike karakter draj 

(c) die gewetensklousule se enigste betekenis is dat 

dit dosente beskerm, selfs die met staatsgevaarlike 

opvattingsj 

(d) alle onderrig aan universiteite moet in die gees 

van die aanhef tot die Grondwet geskiedj 

(e) op grond van die doopbelofte kan die Christenouer 

eis dat die gewetensklousule geskrap wordj 

(f) die gewetensklousule beskerm dosente met nie-

Christelike oortuigings wat die studente bewustelik of 

onbewustelik beinvloedj 

(g) die wetenskapsleer van die humanisme wat die mens 

vergoddelik en steun op die stelling dat die wetenskap uni

verseel en neutraal is en bo alle geloofsoortuiging verhewe, 

le die gewetensklousule ten grondslagj dit staan diametraal 

1. 	 Malan, J.H. (red.): "Is gewetensklousule se dae getel?"
Roeping en riglyne, Desember 1974, p.6 
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teenoor alle Christelike denke en Christelike wetenskap. 

Eintlik is die bedekte bedoeling van die klousule om die be

oefening van die Christelike wetenskap te bemoeilik. 1 

Die benadering vanuit die hoek van die wetenskap in die lig 

van die Woordopenbaring, sien die gewetensklousule as 'n 

beperking op die vryheid van die universiteit wat begerig 

is om onder andere onderwysers te lewer met 'n Christelike 

lewensbeskouing. 

'n Engelse sielkundige, Cattell, het uit vraelyste wat deur 

duisende onderwysers voltooi is, tot die gevolgtrekking 

gekom dat die volgende twee-en-twintig kenmerke by goeie 

onderwysers aangetref word - die volgorde van belangrikheid 

hier aangegee, is soos jare later in Suid-Afrika deur Nel 

bepaal: standvastigheid en wilskrag, volharding en ywer, 

goedhartigheid en liefde vir kinders, simpatie en takt, 

idealisme, doeltreffende klaskarnertegniek, onbevooroordeeld

heid, humorsin, geesdrif, verstand, selfbeheer, kulturele 

agtergrond, ordelikheid en netheid, kennis van die sielkunde, 

kennis van die skoolvakke, sosiale geskiktheid, liggaamlike 

gesondheid, buiteskoolse belange, algemene voorkoms, wakker

heid van gees, ondernemendheid, konserwatisme. In 'n studie 

wat later onderneem is deur prof. Ben Taute, was die volgorde 

volgens die gesamentlike oordeel van sowat tagtig skoolhoofde 

1. Malan, J.H. (red.): op.cit., p.6 
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wat vierhonderd-en-tagtig assistente vir hulle bekwaamheid 

as onderwysers en vir elkeen van bogenoemde twee-en-twintig 

kenmerke afsonderlik gewaardeer het, heelwat anders: gees

drif, klaskamertegniek, volharding en wyer, wakkerheid van 

gees en ondernemendheid is toe bo-aan die lys geplaas. 1 

'n Sekere dr. Palmer het die ideale onderwyser beskryf en 

verwag dat so 'n onderwyser: 

(a) die slag moet he om horn in die kind se plek te stel; 

(b) In rykdom van kennis moet he; 

(0) die eienskappe moet he wat kinders dring om te 

leer en te ontwikkel sodat wat geleer word, bydra tot In 

voller en ryker lewe; 

(d) die gewilligheid moet he om vergeet te word. 2 

Om In goeie opvoeder te identifiseer, is In moeilike taak. 

Dis moeilik en volgens Pretorius wel om twee redes. Eerstens 

omdat ons te doen het met 'n beroep wat buitengewoon ge

varieerd en kompleks is. In die onderwysberoep werk die 

onderwyser met die mees komplekse ding op aarde: die mens. 

Om die mens te onderwys en op te voed tot Christelikbeska

wingsmondige volwassene, moet die opvoeder beskik oor 'n 

groot verskeidenheid van vermoens - wat min ooreenkoms toon 

1. Taute, Ben: Opvoedende onderwys, p.20 

2. Idem., p.19 
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met die kenmerke wat deur die ander twee ge.noemde .ondersoekers 

gestel is - soos: die vermoe om orde te handhaaf, om waardes 

oor te dra, om kennis mee te deel, om te tug, om te besiel, 

om geestes- en leerprobleme te kan diagnoseer en te kan 

behandel, om 'n onberispelike voorbeeld te stel, om liefde 

te gee aan die kind wat self liefdeloos is en om sy geloof te 

behou dat die werk wat hy nou doen, tog eendag vrugte sal dra. 

Tweedens is dit moeilik om 'n goeie opvoeder te identifiseer 

omdat ware opvoedingswerk 'n kuns is en derhalwe nie vatbaar 

is vir logiese ontleding en wetenskaplike beskrywing en ver

klaring nie. Die ware opvoeder is inderdaad 'n kunstenaar 

wat skep, wat geestelike skeppingswerk doen. Hy is voort

durend besig om ware karakters - nie vir 'n roman of drama 

nie - vir die werklike lewe te skep. Hy le skoonheid - nie 

op die doek nie - in die hart van die kind. Hy wek liefde 

vir alles wat skoon en edel is, en daarin is hy handlanger 

van die Groot Skepper. 1 

Dis opvallend dat die kernvereiste van 'n ideale onderwyser 

nie duidelik uitgelig en meer beklemtoon word nie, naamlik 

dat enige persoon wat dit waag om as onderwyser en opvoeder 

voor 'n klas te gaan staan, in 'n ruime mate moet beskik oor 

Christelike geloofsoortuiging, die moedereienskap van al die 

genoemde eienskappe. Soos reeds voorheen duidelik beklemtoon 

1. 	 Pretorius, W.G.: Die goeie opvoeder in ons skole, pp.131
132 
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is, het die onderwysprofessie 'n geweldige trefkrag en daarom 

verwag In Christenvolk van sy onderwysers dat hulle geen 

ander lewens- en wereldbeskouing sal huldig as die van die 

volk wie se kinders hulle opvoed nie. 

Hoe moet die onderwyser se opleiding dan wees sodat hy uit 

voering kan gee aan die hoe opdrag en roeping waaroor hierbo 

besin is? 

Dr. Kurt Koch, wat horn grootliks beywer vir In godsdienstige 

herlewing in Indonesie, het onlanga gese: "Welfare work, 

social services, community action and theological study may 

be all well and good, but on the other hand they have very 

little to do with revival."l Na analogie hiervan sou die 

onderwyser se kwalifikasies en ervaring en seIfs die akade

miese prestasies van sy leerlinge in geen mate kan vergoed 

vir In gebrek aan In gesonde Christelik-nasionale lewens

beskouing nie. 

Dr. A.L. Kotzee, Direkteur van Onderwys in Transvaal, het in 

sy referaat voor die Volkskongres vir Opvoeding en Onderwys 

gese: "Wat die opleiding van onderwysers betref, wil ek 

net enkele basiese stellings vir u maak. As ons terugkyk op 

die geskiedenis van ons volk en ons wil die bydrae van die 

onderwyser in 'n persentasie evalueer, wonder ek of daar In 

1. Koch, Kurt: The revival in Indonesia, p.77 
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enkele groep is wat so In hoe persentasie bydrae gelewer 

het 	tot die vorming van ons volk as die onderwyser. Die 

onderwyser het In sleutelposisie in ons opvoedingsprogram, 

uit watter oogpunt ons dit ook al benader. As die onderwyser 

in sy persoon die wese en die essensie van goeie onderwys 

omdra, as hy intellektueel wakker en goed aangepas is, is 

hy by uitstek die mens om daardie gespesialiseerde taak van 

die opvoeding met groot sukses waar te neem. Daarom moet 

die onderwyser deurdrenk wees met die Christelike godsdiens, 

met vaderlandsliefde, met kennis, met kultuur, met vaardighede, 

met professionele insig. 1I1 Vir die Afrikaneronderwyser bly 

sy Calvinisties-godsdienstige oortuigings In allesoorheer

sende vereiste. Hierby sal die onderwyser se opleiding in 

die toekoms so moet wees dat hy akademies breed en diep 

geskool en professioneel ryp is vir sy taak. 

Die kwaliteit van onderwysers wat opgelei word, bepaal die 

krag van 'n onderwysstelsel. "Geen onderwysstelsel kan 

hoer styg as die kwaliteit van sy onderwysers nie.,,2 As 

daar dus gedink word in terme van In geestelikweerbare volk 

vir die toekoms, is dit gebiedend noodsaaklik dat die regte 

rekrute gewerf word en aan hulle die beste opleiding gegee 

word wat enigsins bestaan. Die opleiding van onderwysers 

1. 	 Kotzee, A.L.: Referaat gelewer voor die Volkskongres vir 
opvoeding en onderwys, 1969, "'n Toekomsblik",~n 'n Volk 
besin oor sy opvoeding en onderwys, p.234 

2. 	 Idem., p.234 
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moet dus 'vanselfsprekend voorrang geniet; maar dan moet 

alle waarde-oordele in die onderwys sowel as die opleiding 

gegrond wees op 'n onderwysfilosofie wat gebaseer is op die 

Christelike lewens- en wereldbeskouing van die Afrikaner. 

Om die ideaal van Christelike onderwysers te dien, moet die 

volgende ingesluit wees by die opleidingsinhoud: 

(a) Vakwetenskaplike studie met 'n Christelike benadering. 

(b) Die opvoedkundesillabus moet voorsiening maak vir 

In studie van lewens- en wereldbeskouingsleer, sodat hy 'n 

integraal-Christelike blik op die Godgeskape werklikheid en 

sy eie plek en roeping daarin kan kry.1 

Bogenoemde twee ideale vir die opleiding van Christelike 

onderwysers plaas In groot verantwoordelikheid op die onder

wyserskolleges en universiteite wat, volgens die Gericke

kommissie 2 se aanbevelings, voortaan gesamentlike verant

woordelikheid moet aanvaar vir die opleiding van veral hoer

skoolonderwysers. 

Suid-Afrika sal die verloop van die nuwe situasie ten opsigte 

van onderwysersopleiding, soos neergele deur die wysigingswet 

1. 	 Jooste, J. H. : "Die onderwyser, sy taak en roeping" sy op
leiding en sy status", in 'n Volk besin oor sy opvoeding 
en onderwys, p.205 

2. 	 Verslag van die Kommissie van Ondersoek na die opleiding 
van blanke persone as onderwysers - 1969 
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op die Nasionale Onderwysbeleid, nr.73 van 1969, met tn 

kritiese oog moet volg om te verhoed dat die terrein wat hy 

deur die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid van 1967 ver

ower het, nie onbenut gelaat word om moontlik later totaal 

verlore te gaan nie. Die enigste waarborg wat die staat het 

dat die onderwys in Suid-Afrika tn Christelike en bree 

nasionale karakter1 sal he, is die teenwoordigheid van 

onderwysers in die klaskamer met tn ernstige Christelik

nasionale lewensbeskouing. Hierdie gehalte onderwysers moet 

weer op hul beurt gelewer word deur inrigtings wat oor 

roepingsbewuste, Christelik-nasionale dosente en rektore 

beskik. 'n Mens kan slegs aan sy studente oordra d!t 

waaroor hy self beskik. tn Blinde kan nie tn ander blinde 

lei nie. 

4. 	 VOORWAARDES WAARAAN DIE OPLEIDING VAN ONDERWYSERS MOET 
VOLDOEN 2 

Verskillende terreine kan onderskei word waaruit voorwaardes 

vir die opleiding van onderwysers spruit en waarop hulle van 

toepassing is. 

1. 	 Die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Wet nr.39 van 1967, 
artikel 2.(1)(a) en (b) 

2. 	 Jooste, J.H.: op.cit., 206 e.v. 
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4.1 Voorwaardes uit die lewens- en wereldbeskoulike terrein 

'n Voorvereiste is~ soos reeds beklemtoon, 'n opleiding 

in lewens- en wereldbeskouingsleer en skoling in die Christe

like Wysbegeerte. 

4.2 Voorwaardes uit die pedagogiese terrein 

'n Deeglike kennis van die kind en sy ontplooiingsgang tot 

mondigheid in die hedendaagse milieu en die aard en kuns 

van kennismededeling is noodsaaklik. Deeglike vakkennis 

is immers eerste voorwaarde vir geslaagde toeeiening daarvan 

deur die kind. Vir die vakspesialis bly beroepsopleiding 

egter altyd die kern en hoofsaak van sy opleiding sodat dit 

sy verworwe vakkennis en bekwaamheid aktief en produktief 

kan maak. Die kind moet deelgenoot word aan die ontdekking 

en insigtelike verwerwing van kennis. Professionele op

leiding stel die onderwyser op die hoogte van die gangbare 

onderwyspraktyk en van tegniese hulpmiddels wat hy by die 

onderwys moet gebruik. 

Die strewe moet wees na 'n harmonieuse opleiding, waarin die 

beroepsopleiding eers tot sy reg kom as die vakopleiding grondig 

en fundamenteel is. Geen opleidingskursus vir onderwysers 

kan egter bevredig as die beroepsleiding 'n ondergeskikte 

plek ontvang nie. 
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4.3 Voorwaardes uit die institusionele terrein 

Soos reeds voorheen aangetoon, dra die inrigting waar onder

wysers opgelei word 'n geweldige verantwoordelikheid. Die 

inrigting moet in sy organisasie gestalte gee aan die 

Christelike en nasionale beginsels en in direkte diensver

houding tot die maatskappy staan; dit moet 'n noue samewerking 

met die onderwysdepartement as werkgewer en die ouergemeen

skap handhaaf en geleentheid skep vir kultuuruitbouing en 

-handhawing. 

4.4 Voorwaardes uit die antropologiese terrein 

Met die oog op die tema van hierdie studie is hierdie voor

waarde vanselfsprekend en onontbeerlik. 

"Omdat die aspirantonderwysers moet ontwikkel tot volwassenes 

veral ook in Christelike opsig, moet die student wat streef 

na persoonlike identiteitsverwerwing as Christen-landsburger, 

op intuitiewe en bewuste vlak, deur die opleiding hierin 

gesteun word. 

Sy opleiding moet ook toenemende mondigheidsverwerwing ten 

opsigte van sy persoonlike lewe, studie, beroepsbeoefening, 

samelewingsverbintenisse, ouergemeenskap en volksroeping, 

en ook sy geloofslewe bevorder. 
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Die onderwysstudent moet nie tot weerloosheid geisoleer word 

nie~ maar juis in aanraking gebring word met allerlei aktuele 

standpunte en strominge, dog hy moet daarby teen lewensbe

skoulike verwarring beskerm word deur aan horn rigting te 

bied in 'n onderwys-bevorderlike klimaat."l 

4.5 Voorwaardes uit die staatshuishoudelike terrein 

Die staat is medeverantwoordelik vir die volk se opvoeding 

en onderwys. Wet 39 van 1967 maak voorsiening hiervoor op 

'n bepaalde wyse en Wet 73 van 1969 maak voorsiening vir 

die regte gehalte, koordinasie, inhoud en rigting van die 

opleiding en onderwysers sodat daar 'n geskikte onderwyser 

voor elke klas sal staan. Om dit te bewerkstellig, moet die 

verskillende onderwysdepartementevooruit beplan ten opsigte 

van vraag en aanbod met betrekking tot besondere behoeftes, 

getal onderwysers benodig, keuringsmetodes~ salarisse, 

diensvoorwaardes en opleidingsgeleenthede. 

4.6 Voorwaardes uit die professionele terrein 

Die professie waak voortdurend dat sy status verhoog moet word 

en nie in die gedrang kom nie en behoort dUs mede-seggenskap 

te he met betrekking tot sake soos keuring, werwing, inhoud 

en standaard van opleiding. 

1. Jooste, J.H.: op.cit., p.207 
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Alle opleidingsinrigtings behoort tersiere status te he. 

Die opleiding aan 'n onderwyserskollege mag nie minderwaardig 

geag word nie. Hierdeur sal verseker word dat die wanopvat

ting by sommige mense dat primere onderwys minder belangrik 

is as sekondere onderwys uit die weg geruim word, veral as 

die duur en standaard van opleiding in albei gevalle gelyk 

gestel word. 1 

4.7 Hoe kan hierdie voorwaardes gerealiseer word? 

Indien dit in die praktyk moontlik sou wees om net die onder

wysers te werf en te keur wat 'n aangebore aanleg en liefde 

vir die onderwys het en hulle kursusse volg wat aan al die 

voorwaardes wat gestel is, voldoen, sou dit 'n betreklik een

voudige saak gewees het. 

Die praktyk bewys ongelukkig die volgende stelling: "Dit 

moet egter begryp word dat, ongeag enige maatreels wat geneem 

word om onderwysers se omstandighede te verbeter, die beroep 

'n kleiner persentasie persone met hoogstaande gawes sal moet 

aanvallU' a:B .in die verlede. One: het gesielll- hoe die beroepe, 

saam gereken, 'n steeds groeiende deel van die bevolking 

absorbeer ... ." 

"Die onderwys kompeteer al hoe meer met ander beroepe om 

beskikbare talent. Die beroep kan nie hoop om meer as sy 

1. Jooste, J.H.: op.cit., p.209 
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redelike aandeel van hierdie talent te ontvang nie en hierdie 

redelike aandeel sal daal namate die totale vraag na hierdie 

talent styg.n 1 

Die opleidingstelsel moet dus bevorderlik wees vir die 

lewering van voldoende mannekrag van die gewenste gehalte. 

Kwaliteit mag egter nooit opgeoffer word aan kwantiteit nie. 

Die opleiding van onderwysers moet steeds doeltreffender en 

meer doelgerig gemaak word juis omdat die onderwys nie daarin 

slaag om net hoog begaafde applikante te werf nie. 

Langer en intensiewer opleidingskursusse voor indiensneming~ 

opgevolg deur indiensopleidingskursusse en nouer skakeling 

tussen opleidingsinrigtings en skole~ word steeds belangriker 

voorvereistes vir doeltreffende onderwys.2 

Vernuwing in onderwysersopleiding moet dus gesoek word in tn 

koordinering van opleidingsinrigtings en die onderwyspraktyk. 

Dit moet nie geskied ten koste van die beroepsaspek daarvan 

nie. 

Onderwysersopleiding is die gesamentlike taak van die beheer

instansie en die opleidingsinrigtings vir onderwysers. Die 

skool is en bly 'n integrale komponent van die opleiding. 

1. Die 1961-onderwyspaneel~ Tweede 
Suid-Afrikaanse ekonomie"~ p.63 

verslag: "Onderwys en die 

2. Jooste, J.H.: op.cit., p.210 
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5. 	 PEDAGOGIESE BEGINSELS EN 'N NASIONALE ONDERWYSPATROON 
VIR DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA EN DIE ROL VAN ONDER
WYSERSOPLEIDING DAARIN 

O.C. Erasmus van die Universiteit van Kaapstad wys pertinent 

daarop dat geen nasionale onderwyspatroon pedagogiese begin

sels kan bepaal nie;l inteendeel, pedagogiese beginsels 

behoort mee te doen in die bepaling van 'n nasionale onder

wyspatroon, veral deur die opleiding van onderwysers wat 

daardie pedagogiese beginsels moet implementeer. 

Die grootste probleem in verband met die daarstelling van 

'n nasionale onderwyspatroon le in die innerlike pedagogiese 

gehalte daarvan. Wat onderwysersopleiding betref, le dit 

in die wetenskaplike pedagogiese skoling, dUs in die wesens

aard daarvan. Daar sal groter erns gemaak moet word van 'n 

wetenskaplike pedagogiekstudie as grondslag vir alle onder

wysersopleiding, sodat elke onderwyser na behore sal kan ant

woord op sy aangesprokenheid deur die hoe eise van die 

opvoeding. 2 Dit sal 'n nasionale patroon van onderwysers

opleiding teweegbring wat weer op sy beurt verantwoordelik 

sal wees vir die versekering van 'n nasionale onderwyspatroon. 

Langs hierdie weg kan 'n nasionale onderwysersbeeld opgebou 

1. 	 Erasmus, O.C.: "Die opleiding van onderwysers en pedago
giese beginsels" - uit T*dskrif vir Geesteswetenskappe,
Desember 1967, pp.703-70

2. 	 Die Nasionale Adviserende Onderwysraad het op versoek van 
die Minister van Nasionale Opvoeding 'n "Verslag oor die 
onderwyser il gepubliseer met aanbevelings met betrekking tot 
kriteria vir die werwing en keuring van studente vir oplei
ding as onderwysers, naamlik: Gekonsolideerde verslag van 
die Nasionale Adviserende Onderwysraad oor die onderwyser,
opgestel deur die Uitvoerende Komitee, Mei 1968, p.132 
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word wat van binne uit, soverre dit die werklike onderwys

opvoedingswerk betref, uit een wetenskaplik-pedagogiese. 

mond behoort te praat. 

Die "Verslag van die Kommissie van Ondersoek na die opleiding 

van blanke persone as onderwysers"l dui nege verskillende redes 

aan vir 'n dringende en gebiedende verandering aan die stelsel 

van onderwysersopleiding in Suid-Afrika, maar maak nie melding 

van wetenskaplike pedagogiese skoling om ook daardeur nader 

te beweeg aan 'n nasionale patroon van onderwysersopleiding 

en 'n nasionale onderwyspatroon nie. Daar word vertrou dat 

in die hersiening en hernuwing van kursusse hierdie aspek tog 

die nodige aandag sal geniet sodat die wetenskaplike studie 

van die pedagogiek nie net vir enkeles wat uit eie durf, 

inisiatief en geroepenheid vir gevorderde grade in die 

Opvoedkunde hulle wil bekwaam, van waarde sal wees nie. 

Volgens Joubert is dit wel so dat in die opleiding van onder

wysers in die onderskeie wetenskapsgebiede van die Pedagogiek, 

duidelike grondslae en riglyne gele word wat ten aansien van 

jeugweerbaarheid betekenis het. Pedagogiese grondslae egter 

wat nie vanuit 'n jeugweerbaarheidsperspektief aan die lig 

tree en tot in die uiterste konsekwensie in die jeugweerbaar

heidsprogram op skool verwerklik word nie, bly in die duister

nis verskuild. Enige deelwetenskapsgebied van die Pedagogiek 

1. 	 Verslae van die Kow~issie van Ondersoek na die opleiding 
van hlanke personE: as onderwysers 2 1969, p.l11 



268. 


wat daarop aanspraak rnaak dat dit weerbaarheidsbetekenis het, 

moet nie alleen die weerbaarheidsessensies kan aantoon nie, 

maar ook die praktykwording daarvan. 

Streng gesproke behoort jeugweerbaarheid as 'n selfstandige 

wetenskapsgebied van die Pedagogiek met 'n eie perspektief 

op die weerbaarheidsituasie bedink, beskryf, uitgele en 

gedoseer te word. Die universiteit of kollege wat in die 

opleiding van onderwysers nie hiervoor voorsiening rnaak nie, 

se opleiding voldoen nie aan die eise wat die hedendaagse 

lewe ten aansien van jeugweerbaarheid stel nie. 

Die grootste knelpunt in die uitvoering van die jeugweerbaar

heidsprograrn op skool js juis daarin gelee dat die onder

wysers nie voldoende opgelei is vir die take wat aan hulle 

opgedra is nie. 1 

Gevolgtrekking 

As daar gelet word op wat in die voorafgaande paragrawe gese 

is ten opsigte van die Christen-onderwyser se roeping en 

opleiding, die voorwaardes van sy opleiding en ten opsigte 

van sekere pedagogiese beginsels, korn ons tot die slotsom dat 

die rol van onderwysersopleiding van deurslaggewende belang 

is in die bereiking van die geestelike weerbaarrnakingsideaal 

1. Joubert, C.J. e.a.: Jeugweerbaarheid, p.129 
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vir 	ons volk. Onderwysowerhede behoort kennis te neem van 

hierdie feit en in die toekoms die keuring en geestelike 

vorming van voornemende onderwysers met groter erns te be-

plan en te hanteer. 

In hierdie verband behoort daar ook in die sillabusse van 

onderwyskolleges vir indiensopleiding van onderwysers voor

siening gemaak te word vir 'n verpligte vak met 'n inhoud 

wat gemik is op 'n vernuwing van insig in die avontuur en 

geleentheid tot geestelike weerbaarmaking van kinders in hul 

klasse met die verskillende vakinhoude as middel tot hierdie 

verhewe doel. Daar behoort dus tyd ingeruim te word om die 

begrip "Christelike vakonderrig ff by elke diensdoende onder

wyser opnuut in te skerp. Uit ervaring weet skrywer dat 'n 

aansienlike persentasie diensdoende onderwysers nooit reke

ning hou met hierdie primere doelstelling van die onderwys nie. 

6. 	 PRAKTIESE ONDERWYSVIR DIE STUDENTONDERWYSER 

Praktiese onderwys kan beskou word as alles wat die student

onderwyser in die skool van sy toekomstige beroep leer en 

waarneem. Dit spruit uit die geleentheid om kennis te maak 

met die onderwys - en die leersituasie in die werklike skool

situasie. 1 

1. 	 Van Eeden, J.B.: Ongepubliseerde D.Ed.-proefskrif - Die 
Elek van praktiese onderwys in die opleidingsprogram-van
onderwysers, pp.42-44 
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Die opleiding van onderwysers behels veel meer as net voor

bereiding vir 'n bepaalde beroep. Die hoofdoel by die 

opleiding van die onderwyser is, naas sy professionele skoling, 

sy mensvorming en die vorming van 'n bepaalde lewens- en 

wereldbeskouing en gesindheid. 

Die volgende is 'n samevatting van wat beskou kan word as 

die vernaamste doelstellings van praktiese onderwys:1 

1. om die student die geleentheid te gee om deur waar

neming, deelname en verantwoordelikheidsaanvaarding kennis 

op te doen van die praktiese toepassings van die beginsels 

van die didaktiek en kennis van die kind wat hy op kollege 

bestudeer het om tot meer bewuste beoefening van 'n verant

woordelike onderwyspraktyk te kom; 

2. om die ervaringsveld te skep waar die student vir 

sy vorming die skoolsituasie in al sy fases en met al sy 

aspekte kan beleef; 

3. om die geleentheid te skep waardeur evaluering van 

die onderwysstudent gemaak kan word, met die oog op reme

diering en leiding wat die praktiese uitvoering van sy taak 

in promovering betref; 

1. 	 Verslag van die Sub-komitee van die Adviserende Komitee vir 
Onderwysersopleiding van die Transvaalse Onderwysdepartement, 
Agenda en Bylaes, vergadering van 16 Oktober 1967, 
bylaag F 
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4. om die dosent die geleentheid te gee om die nodige 

koordinasie en wisselwerking te bewerkstellig tussen teorie 

en praktyk. 

Praktiese onderwys stel dus die student in staat om die 

onderwyssituasie binne en buite die klaslokaal in die skool

organisasie self te belewe. Dit is dus 'n noodsaaklike 

middel tot die doeltreffende opleiding van onderwysers. 

Dewey se dat die doel van praktiese onderwys is om praktiese 

werk as instrument te gebruik om aan die teoretiese opleiding 

1sin 	en betekenis te gee. 

Oor die belangrikheid van praktiese onderwys in die oplei

dingsprogram van onderwysers bestaan daar geen twyfel nie. 

Opvoeders is dit eens dat dit een van die belangrikste en 

dikwels selfs die heel belangrikste afdeling in die program 

is. Praktiese onderwys is die sleutelvak van die hele kursus. 

Die doeltreffende beoefening van In professie veronderstel 

dat die praktiese opleidingsaspekte daarvan doeltreffend 

gehanteer moet word. Dit moet 'n geintegreerde deel van sy 

opleiding wees en die studentonderwyser moet gelei word om 

dit sodanig te aanvaar. 

1. 	 Dewey, J.: The relation of theory to practice in education, 
soos aangehaal deur A.M. van den Berg in sy proefskrif 
"Praktiese opleidin~ van pnderw¥sers in Transva!l", p.52 
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Die 	student moet tydens sy praktiese opleiding, voorsien 

word van al die metodes en tegnieke vir suksesvolle onderrig. 

Van groter belang is egter om van horn 'n wakker en skerp

sinnige opvoeder te maak wat in alle nuwe en vreemde situa

sies die beste oplossing sal soek en sal beskik oor die 

inspirasie en visie van die ware opvoeder. 1 

Om die opleiding van onderwysers verantwoordbaar te maak, 

moet daar in die opleidingskursus voorsiening gemaak word 

vir die toepassing van teoretiese insigte. Die praktiese 

onderwysaspek van onderwysersopleiding verg die sorgvuldigste 

en noukeurigste aandag. 2 

Verskeie persone het 'n verantwoordelike aandeel in die 

praktiese onderwys van die studentonderwyser. In die eerste 

plek speel die verskillende dosente 'n uiters belangrike rol 

in die voorbereiding van die student om as aspirantonderwyser 

in die organisasie van 'n skool opgeneem te kan word. Die 

onderwyskollege, universiteit of ander opleidingsinrigting 

het 'n besondere verantwoordelike taak ten opsigte van die 

skoling van die student met betrekking tot sy toerusting 

akademies, professioneel en lewensbeskoulik - wat hy nodig 

1 . 	 Van den Berg~ A.M.: Praktiese opleiding van onderwysers 
in Transvaal~ Proefskrif, Potchefstroomse Univers!teit 
vir C.R.O., p.53 

2. 	 Van Eeden, J.H.: op.cit., pp.46-47 
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het om vir proefonderwys na 'n skool te gaan om horn met vrug 

te orienteer in die wereld van die skool. 

In die skool kry hy dan die geleentheid om die rol van die 

onderwyser te beoefen. Hy moet geleentheid kry om In gevoel 

daarvoor te ontwikkel en horn daarby aan te pas. Op kollege 

of universiteit vind die student 'n veilige sitplek - die 

skool moet vir horn 'n veilige, gelukkige, aantreklike en 

vrugbare staanplek bied. Dit plaas 'n geweldige verantwoor

delikheid op die skouers van die hoof en sy personeel as 

medeverantwoordelikes vir die vorming van die student vir 

die onderwysberoep. 

Bedrewendheid in die onderwyspraktyk is van deurslaggewende 

belang. Dit is so belangrik dat Conant1 verklaar dat dit 

selfs as grondslag vir sertifisering behoort te dien. Ten 

spyte van hierdie bewering is daar 'n aspek wat n6g belang

riker is, naamlik die gesindhede waarmee die student by die 

skool kennis maak. Hierdie gesindheid speel In geweldige 

belangrike rol in die vorming van die aspirantonderwyser. 

Dit maak 'n blywende indruk op sy gemoed ten goede of ten 

kwade; dit sal vir horn In aanmoediging wees om met hernieude 

ywer met sy opleiding voort te gaan of dit kan sy entoesiasme 

so demp dat hy tou opgooi. 

1. Conant, J.B.: The education of American teachers, p.S8 



Die studentonderwyser is 'n besoeker, 'n gas by die skool. 

Die hoof as professionele leier behoort sy personeel so te 

beinvloed dat hy nie net welkom sal voel nie, maar dat die 

gesonde persoonlike verhoudings in die skool horn positief 

sal beindruk. Die student moet as gas en vreemdeling, as 

huiwerige, onervare en onrype jeugdige met besondere bedag

saamheid ontvang en hanteer word. Met uiterste versigtig

heid moet die hoof en personeel meer as ooit op hulle hoede 

wees om hierdie belangrike besoeker nie teleur te stel nie. 

Deur woord en daad en gesindheid moet hulle 'n aanvullende 

en deurslaggewende bydrae lewer tot die gemoedsoortuiging van 

die onderwysstudent dat hy reg gekies het toe hy besluit het 

om onderwyser te word. 

Hierdie pragtige ideaal en hoe vereiste wat aan die hoof en 

personeel gestel word, kan alleen langs een weg verwesenlik 

word en dit is langs die weg van. liefde - liefde vir die kind, 

liefde vir hul taak as 'n godgegewe roeping, liefde vir hul 

medemens en liefde tot God. Dit is alleenlik geloofsekere 

mense wat tot hierdie dinge in staat is. 

Nieteenstaande ideale opleidingstoestande wat daar aan op

leidingsinrigtings mag heers (en dit is sterk te betwyfel of 

dit oral die geval is) wat geskep word deur toegewyde rektore 

en dosente deur hul persoonlike voorbeeld en invloed sowel 

as deur doeltreffende voorligting en opleidingsmetodieke, het 

die hoof van die skool nie net 'n benydenswaardige geleentheid 
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om elke proefstudent wat sy skool besoek te imponeer, te 

inspireer en te indoktrineer (in die goeie sin van die 

woord) nie, maar dra hy In dure verantwoordelikheid en plig 

teenoor die opvoeding van sy volk, sy kerk en sy God in 

hierdie verband. 

Die hoof en personeel het 'n onvergelyklike aandeel in die 

opleiding van die studentonderwysers wat van tyd tot tyd 

hulle skool besoek. Dit is veral hulle taak om aan die toe

komstige onderwyser perspektief te gee sodat hy dinge in 

die ware verhouding tot mekaar kan sien. Hierdie praktiese 

deel van die opleiding is by uitstek 'n geleentheid om die 

studentonderwyser te laat besef dat hy medeverantwoordelik

heid sal moet aanvaar vir sy volk se kinders - die volk se 

toekoms. Hy moet besef dat hy 'n geroepene is en die raads

plan van God nog in sy lewe verwerklik moet word. Die skool

ervaring moet horn leer om die kind te verstaan en lief te he 

en saam met die leerlinge sinvolle arbeid te verrig, terwyl 

hulle saam boontoe kyk - na Horn aan wie Jerusalem behoort. 1 

Dit behoort 'n vaste instelling by elke skool wat deur proef

studente besoek word, te wees dat die hoof ten minste een 

keer tydens die proeftydperk die besoekende studente saam

roep om In intieme praatjie met hulle te hou. 

1. Jooste, J.H.: "My opleiding as onderwyser" uit 
G.J. Potgieter se My lewensnorme, p.l05 
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Die 	volgende kan dien as voorbeeld van so 'n praatjie: 

6.1 	 Die roeping~ geleenthede en avontuur van die onder
wysberoep 

"Geagte Dames en Here, u kerk~ u yolk en u God roep u om 

die roeping in die onderwys raak te sien, die geleenthede 

tot jeugvorming te besef en die avontuur te beleef om seuns 

en dogters te sien groei tot volwassenheid in Jesus 

Christus. 1 

As daar ooit 'n roeping is waarin roepingsbewuste en besielde 

jongmense hart en siel kan opgaan, dan is dit die onderwys

beroep. 

Die onderwys is In diens waarby elke lid van die Yolk gemoeid 

is. As daaraan gedink word dat 'n yolk se kinders sy toe

koms is, dan volg dit logies dat die opvoeding van die yolk 

van more seker die vernaamste taak van die yolk van vandag is. 

Hierdie belangrike werk is die taak van die onderwyser, want 

om onderwyser te word, beteken nie om maar net nog 'n beroep 

te volg om lewensmiddele mee te verdien nie, maar dit is 'n 

roeping van daardie mense wat die toekoms van nasies help 

vorm en bou. 

1. 	 Broajure: Uitgegee deur die Sinodale Jeugkommissie van 
die N.G. Kerk Noord-Transvaal 
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Die opleiding van sy onderwysers is dUs vir elke lands-

en onderwysowerheid van die allergrootste belang. Die ver

naamste rede hiervoor is dat, benewens kennis, vaardigheid 

en metodes, die oordra van kultuur en die aankweek van die 

regte gesindhede by die opleiding van onderwysers van pri-

A b 1ang . 1mere e 1S. 

Dames en Here, Aspirantonderwysers, daar was 'n tyd in u lewe 


toe u moes kies watter beroep u wil beoefen. Wat was toe 


u sterkste oorwegings? Waarom het u juis die onderwysberoep 


gekies? 


Aspirantonderwyser Quo Vadis! 


Waar gaan u heen? 


wat is u koers? 


Wat is u einddoel? 


Wat wil u in die onderwys? 


Besef u wat u taak gaan wees? 


Het u al die volle koste bereken? 


Besef u dat u gaan werk met mensemateriaal, die kosbaarste 


besit van 'n volk, skepsels van God? 


U antwoord aan my mag miskien wees: Meneer, maar dis onbillik 


om hierdie vrae aan 'n onryp student te vra en dan 'n inspi

rerende antwoord te verwag! 


1. 'n Volk en sy onderwys: Red. Hoofstad, 16 Mei 1968 
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Ek stem saam! Juis daarom het ons gevra dat u vanoggend 

hierheen sal k~rn. 

Deur hierdie kort samespreking probeer die skool nie om u 

kollege of universiteit se plek of funksie te vervang nie. 

Ons weet dat u kollege en universiteit groot waarde heg aan 

u proeftydperk en daarorn probeer ons maar net om aanvullend 

op te tree na ons beste verrnoe. 

U is beaig om aan u kollege of universiteit allea te leer in 

verband met die rnetodiek en die inhoudelike van u vak(ke). 

Die belangrikste deel van u opleiding bly egter die geestelike 

vorrning van die student en dit behela volgens ons insig die 

volgende: 

(a) 'n Besef van die godsdienstige eis wat aan elke 

onderwyser gestel word. 'n Onderwyser wat in hierdie land 

nie erns rnaak van ay Calvinistiese geloofsoortuiging nie en 

nie persoonlik tot geloofsekerheid gekorn het nie, behoort nie 

in 'n skool voor 'n klas te staan nie. Hy sal eenvoudig 

nie in staat wees om uitvoering te gee aan sy goddelike opdrag 

nie en ook nie aan Artikel 2(1)(a) van Wet 39 van 1967 soos 

wat die Staat van horn vereis nie. 

Dwarsdeur ons geskiedenis was ons volkskarakter in wese en 

kern Christelik. Ons volksplanters se eerste daad was 'n 

gebed en ons geskiedenis is deurdrenk van verootmoedigings 
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voor die Allerhoogste en van voorbeelde van Sy genadige 

leiding. Die Christelike aard van ons lewensbeskouing 

vorm die basis van ons geskiedenis, ons kultuur en die hele 

aard en wese van ons volk. 

Die volk van Suid-Afrika het die volste reg om van sy onder

wysers te eis dat hulle as "gietvorms van die jeug" die 

godsdienstige vorming waarmee die ouers in die huis in 'n 

meerdere of mindere mate begin het, sal bevorder en sal help 

om die kind wat nog nie tot volle geloofsekerheid gekom 

het nie, op daardie weg te lei. 

(b) 'n Besef van die nasionale eis wat aan elke onder

wyser gestel word. In die Christelik-nasionale lewens- en 

wereldbeskouing van die Afrikaneronderwyser moet daar 'n 

aktiewe strewe wees om die godsdienstige, nasionale, politieke 

en kulturele erfenisse en aspirasies van die Afrikanervolk 

in hierdie land te bewaar en uit te bou tot eer van God. 

Hierdie Christelik-nasionale waardes moet in die lewe van 

die jeug ingeweef word. 

'n Volksvreemde kan geen deel he aan volksopvoeding nie. 

Geen onderwyser behoort in ons volkskole aanvaar te word as 

hy nie 'n Christelik-nasionale lewensbeskouing met 'n suiwer 

klank na buite uitleef nie. 



'n Volk se onderwysers moet volksmanne en -vroue wees, lote 

wat hul lewensap put uit die stam van die volk en wat vas 

glo dat hul Godgegewe, onderskeidende volkseie en weten

skaplike kennis uitgebou en oorgedra moet word aan die vol

gende geslag. Die hoogste vorm van weerbaarmaking van 'n 

volk is om hom geestelik en innerlik verbonde te hou aan sy 

volk en aan sy God. 

(c) 'n Besef van die sosiale eis wat aan die lewe van 

elke onderwyser gestel word. Dit word van die onderwyser 

verwag dat hy nie net 'n voorbeeldige lewe sal voer terwyl 

hy in die skool is nie, maar dat hy vier-en-twintig uur van 

elke dag en driehonderd-vyf-en-sestig dae van elke jaar 

selfs nadat hy uit die onderwys getree het - op elke terrein 

van die lewe sy gedrag sal onderwerp aan tn etiese kode wat 

deur die onderwysprofessie, sy kerk en sy gemeenskap opge

stel is, sowel as aan die gesag van Gods Woord. 

Die kind met sy ontvanklike gemoed is 'n fyn waarnemer en 

na-aper. Die onderwyser se kleredrag, sy liggaamshouding, 

bordwerk, taalgebruik, aanspreekvorm, haarstyl, boektas, 

pligsgetrouheid, netheid van sy motor, sy vriende, motodes 

van ontspanning, drinkgewoontes, kerkbesoek en talle ander 

gewoontes en gebruike word deur die leerlinge soos meesters 

geevalueer. 
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(d) In Besef van die noodsaaklikheid dat sy onder

nemingsgees en dryfkrag voortdurend opgeskerp moet word. 

Die onderwyser is In idealis en mag in sy gees nooit ver

ouder en verstar nie. Let wel: ek se nie In onderwyser 

behoort 'n idealis1 te wees nie. As hy nie 'n idealis is 

nie, sal die onderwys vir horn gou 'n las word. Geen 

sinvolle, vrugbare arbeid van watter aard ook aI, veraI in 

die onderwys, kan verrig word sonder idealisme,2 'n Christe

like realistiese idealisme nie. tn Idealis sonder onder

nemingsgees is soos 'n vegvliegtuig sonder brandstof op die 

lugbasis: hy word getel, kan gesien word, lyk net soos die 

ander, dra 'n bepaalde naam, maar ••• is nutteloos. So 

tn onderwyser is nie net nutteloos nie, maar is In potensiele 

gevaar vir sy volk. Hy kan in een dag afbreek wat ander deur 

jare heen met moeite opgebou het. 

Die onderwyser se hele wese moet gevuI wees met dryfkrag en 

daadkrag. Sy siel moet horn verlustig in sy daaglikse werk. 

Sy roeping moet vir horn allesoorheersend wees. Sy ywer 

moet aansteeklik werk en sy invloed verrykend. 

(e) In Besef van sy eie rol, betekenis en invloed. 

Elke student wat toetree tot die onderwysberoep moet besef 

1. 	 Idealis moet hier beskou word as die persoon wat vertrou 
op die oorwinning van wat skoon, edel en verhewe is 

2. 	 Met idealisme word hier bedoel om hoe ideale - ideale vol
gens norme van die Skrif - te vorm en jou gedrag daardeur 
te laat bepaal 



282. 


dat onderwys die sterkste bepalende faktor vir 'n land se 

toekoms is. Hy moet besef dat die doeltreffendheid van 

ons skole in die eerste plek nie gelee is in geboue en toe-

rusting nie, maar in die kwaliteit van sy onderwysers. 

Hy moet dus besef dat hy baie werd is vir sy land, sy volk 

en sy kerk omdat hy 'n geroepene is in 'n onstuimige wereld. 

Hy moet glo dat hy 'n geroepene van God is en daarom mag hy 

nooit met minagting van sy beroep praat nie. Deur sy besef 

van eiewaarde behoort sy optrede altyd sodanig te wees dat 

hy 'n besondere status sal verleen aan sy beroep. 

(f) 'n Besef van die erns van sy taak en sy geleenthede. 

Dit is reeds duidelik gestel dat die onderwyser besig is 

met die gewigtigste taak van die samelewing. G.A. Watermeyer 

stel dit pragtig in sy gedig as hy se: 

"Gietvorms van ons jeug. 


Ons vra dat jul harte deernis dra. 


Jul bou met meer as staal en steen. 


Ons volkswees wentel om jul heen."l 


Omdat die onderwystaak so groat is, is die geleenthede tot 


positiewe Christelike opvoedingsgeleenthede legio. Die daag

likste program van die onderwyser is deeglik gevul met uit 

1. 	 Watermeyer, G.A.: "Gietvorms" uit 'n Republiek van 
duisend jaar, p.59 



283. 


dagings; uitdagings wat hy of van die hand kan wys - sonder 


dat hy gevaar loop om geskors te word - of kan aanvaar as 


deur God op sy weg gele om seuns en dogters te rig, te lei 


en dikwels te red van 'n gewisse ondergang. 


Die onderwyser is 'n hoogsbevoorregte arbeider op die volks


akker. Aan horn word toevertrou die kosbaarste besit van 


die yolk - die kind - kosbare mensemateriaal wat verwerk 


moet word tot 'n sieraad vir yolk en vaderland. Die onder

wyser werk met 'n erfenis aan die nageslag deur God aan horn 


toevertrou en daarom mag die voorwerp van sy arbeid nooit 


met onrein hande betas en met 'n donker hart benader word 


nie. Die roepingsbewuste onderwyser het ongeewenaarde ge


leenthede om di~ jeug deur voorbeeld en voorskrif, met sim


patie en liefde te vorm tot gesonde en sierlike volwassenes 


in die geloof. 


Aspirantonderwyser - Quo Vadis? 


Waar gaan u heen? 


Wat gaan u met u beroep maak? 


Weet u wat die eis is wat deur die yolk van die jong 


Republiek, Suid-Afrika, aan u gestel gaan word? 


Onthou - U sal seuns en dogters na God toe moet bring, hulle 


diensbaar moet maak aan ons yolk en aan hulle 'n sertifikaat 


van verdienste moet besorg. Is u daartoe in staat? U kan 
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niks meer gee as wat u self besit nie. Wat het u in u hand 

as u mare tot die onderwys moet toetree? Maak seker dat 

u nie net wetenskaplike vakkennis en metodieke besit nie, 

maar dat u die geestelike septer verower het om u in staat 

te stel om te regeer in die lewes van hulle wat aan u sorg 

toevertrou sal word. Onthou ook altyd dat die leerling 

meer gevoelig is vir dit wat die onderwyser is as vir dit 

wat hy se. 

Dames en Here, Studente, gaan beantwoord hierdie vrae in u 

binnekamer. Mag die Vader van alle wysheid gee dat u sal 

besef dat u: 

'n besondere posisie beklee; 

'n besondere taak het wat op u wag; 

besondere geleenthede sal he; 

met die kosbaarste besit van ons volk gaan werk. 

U durf u nie waag aan die opvoeding van die skepsele van God 

as u nie ten volle toegerus is nie. Sy maaksels mag nie 

verknoei word met ruwe ongeskoolde hande en 'n sondige hart 

nie. 

Ek wil u gelukwens dat u onderwys as u beroep gekies het. 

Mag u almal sulke goeie leerkragte word dat sornmige van u 

knapste leerlinge op hul beurt onderwysers sal word. Wees 

altyd daarop ingestel om as vormer van die jong gemoed, as 



opvoeder van die jeug van u volk, as vennoot van die Groot 

Leermeester van die kind, altyd u allerbeste te lewer; 

om deur u vriendelike en billike optrede; deur u netjiese 

voorkoms; u goedversorgde taal; u eie pligsgetrouheid; 

u gedissiplineerde liggaams- en geesteshouding; u vader

landsliefde en godsvrug, die kinders aan u sorg toevertrou 

s6 te imponeer dat die beste uit hulle te voorskyn geroep sal 

word. 

Dames en Here, Studente, mag u veel vreugde put uit die 

onderwys en ek vertrou dat u aan die einde van u lewe sal se: 

'As ek weer kon kies, sou ek weer onderwyser geword het' 

omdat u die volle waarde, geleentheid en avontuur van hier

die ho& roeping besef, benut en geniet het." 

6.2 Medebouer aan 'n koninkryk 

Dit is die taak van die hoof en personeel om die besoekende 

studentonderwyser deur woord en voorbeeld diep onder die 

besef te bring van die feit dat hy slegs as gelowige kind 

van God tot die onderwys kan en mag toetree. As hy tot die 

onderwys toetree, doen hy dit as medebouer aan 'n ewige 

koninkryk wat die regering van Christus ook in sy klaskamer 

erken, want Hy regeer, ook in die handhawing van dissipline 

in die omgang met die wetenskap en d kuns, die taal en 

die BYbelles. 1 

1. 	 Van Rensburg) H.J. N.: "Die Christen-Onderwyser - Beeldhouer 
van In nasie en medebouer aan 'n ewige koninrkyk", Roeping 
en riglyne, Maart 1974, p.3 
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Bogenoemde praatjie hoef nie noodwendig in volle besonder

hede aangebied te word nie. Dit dien slegs as voorbeeld 

om die erns van die onderwysberoep te beklemtoon. Die 

hoof kan sy eie praatjie aanbied, dit afrol en aan die stu

dentonderwysers oorhandig om In groter en blywende waarde 

daaraan te gee. As daar besin word oor die bereiking van 

die ideaal van geestelike weerbaarheid van In volk, sou 

daar met groot oortuiging en sonder vrees vir teespraak 

beweer kon word dat die opleiding van Christelike onderwysers 

die doeltreffendste vertrekpunt behoort te wees. 


