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---HOOFSTUK IV. 

KOSSKOOLOPVOEDING· IN DIE TRANSVAAL. 

Met hierdie hoofstuk word die terrein van die prob1ee~ 

van kosskoo1opvoeding, ~aaroor hierdie onder~oek gaan 7 spe-

sifiek bet:i:-ee t 0 o. v·~ Transvaal om te bepaal hoe kosskoolop-

voeding benader eh gedoen word deur eers na te gaan hoe die 

stelsel daar ontstaan het en watter beleid ~n verband daar-

mee gevolg word 9 terwyl daar ook in bree trekke gehandel 

sal word oor die beleid van die orige vier onderwysdeparte-

mente• . Daarna sal die praktyk bespreek word. 

A. DI3 EERSTE TEKENS IN . DIE KAAP o 

Die kosskool as middel om in die onderwysbehoeftes van · 

die plattelandse kind te voorsiBn, het reeds heel vroeg in 

die geskiedenis van ons land aandag genieto In 1743 het Ba-

ron Gustaaf van Imhoff •n inspeksiereis na die bui tedistrik-

te van die volksplanting onderneem waar hy so getref is deur 

die ·algemene onkunde en godsdionstige verval dat hy di t on

der die aandag van die Politieke Rnad gebring het. Die on-

dersoek wat die Raad in meuewerking met die twee predikante 

van Kaapstad ingeste1 het ,_ het hulle oort'l1ig dat die ylheid 

van die bevolking in so ~ uitgestrekte gebied een va~ die 
\ 

hoofodrsake van die toestand was. As middel tot oplossing 

van die probleem het hulle d;ie oprigting van kosskole aanbe

vee1, dog van die plan het niks tereg gekom nie. 1 

In 1786 en weer in 1792 het die Poli tieke Raad nog eens 

so •n sentralisasieskema oorweeg om die peil van die onder-

wys in die :buitedistrikte te verbeter 9 dog ook hierdie po-

gings het misluk ~oofsaRklik as gevo1g van gebrek aan die 

nodige ge1d, 2 ~n die grensboere moes hu1le maar tevrede 

ste1 met rondgaande onderwysers 9 alhoewe1 die kern van n 

1. Du Toit, PoS.':·. 'Onderyvys_ aan die Kaap onder die Kompanj~ 
· · '159 e.v. 

2. Ibid 9 264 e.v. 



151 

skoollosieshuis ten tyde van die Groot Trek reeds hior en 
. . l 

daar aang8tref ~s. 

B. DIE AANVANG IN TRANSVAAL. 

Soos wat die Trekkergemeenskap in Transvaal gevestig 

gernak hot, het die behoefto ~an goorganiseerde onderwys 

toegeneom. Die yl en wydverspreide bevolking het dit egter 

onmoontlik gemaak om skole oral binne die bereik van die 

kinders te voorsien en dorh~lwe is daar sedert 1896 beurse 

bcskikbaar gestel om ouors wat te ver gewoon hot, in staat 

te stel om hul kinders skool too te stuur. Hierdic kinders 

het gewoonlik by privaat persone of by die onderwyser tuis-

gegaan. 

Met die grotor bGlangstolling in aiddelb2.re onderwys 

hot dr. N. Mansvelt8s Sup~rintendent van Onderwys dit nodig 

geag om ook losiesfasilitoite te voorsien en op inisi~tief 

van die staat het koshuise in 1894 te Pretoria tot stand go-

kom, vorbonde aan die middGlbare skole daar, nl. die Staats-

gimnasiw~ on die Staatsmeisieskool. 

Hierdic 11 stas.tstehuise 1
' is onder toosig VP.n •n curato-

rium geplaas met die Superintendent van Onderwys as voorsit-

ter, em dnt hulle di t nie lJ.1C./U" slogs c.s lose;:;rplekke beskou 

het. nie, blyk uit die sorg wat bulle bostoe het aan die be-

nooming van die huisvaders, die ins telling van •n monitor-

stelsel, die voorsioning wat gomaak is vir musiek- en skil-

derlosse en ook uit die doGlstelling, nl! dat die opvoeding 

in aansluiting by die. Protestants-Christelike lewensbeskou-

ing van die volk moot strek tot die vorming van troue bur

gers van die staat. 2 

C. VAN 1900 TOT 1910. 

Tydens die Anglo-Boore-oorlog was ondorwys in die 

Transvaal feitlik bepork tot die kaapskole, dog die probleem 

1. Lugtenburg, A.H. ~ GeskiGdenis van die Onderwys in die . 
Suid-Afrik:.anse Republiek, 15. 

2. Fourie, J. J. ~ Koshuise en dio Trc.nsve.alse Skoolstelsel, 
5 e.v. 
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van doeltreffende onderwys vir die platteland het steeds 

aandag geniet blykens die feit dat Lord Milner in 1902 ree& 

voorsiening gemaak het vir die oprigting van koshuise 6f 

deur die staat, 6f deur plaaslike komitees met st~atsondor-

steuning. Hierdie reeling is dour E.B. Sargent as Direk-

teur van Ondorwys stork aangeprys en sedertdien sou die wag· 

woord in Transvaal wees~ Sentraliseer. 

Omstreeks 1910, toe die Unie van Suid-AfrikR tot stand 

gekom het 9 het koshuise van albei die bovermelde tipes b•3-

staan, met voorkeur aan die tweede tipe waar die owerheid 

die gebou voorsien het en TI plaaslike komitea onder TI akte 

van waarborg finansiole verantwoordelikheid vir die inrig-

ting aanvaar het, die losiesgeld en huishoudelike reels be

peal het en die porsonoel benoem het. 1 

D. VAN 1910 TOT 1932. 

Met die oordrag van onderwysaangeleenthede gan die Pro-

vinsiale Raad in 1910 is voortgeg;::mn met die propr-.;,gering van 

· die sentralisasieboleid en word die rol wat die koshuis in 

die uitvoering daarvan behoort to speel 9 steeds moer beklem-

toon. Die bydrae wat die koshuis k2.n lewer tot die :toon en 

vormgewende atmosfeer van die skool 9 die aandag wat indivi-

duele leerlinge kan geniet en die voordole wat dit kan mee-

bring indien die porsoneellede saamwoon, word deur sir John 

Adamson uiteengesit in sy verslag vir 1910 as Direkteur.van 

Onderwys en deur die Raad van Onderwys onderskryf in 1913 

in TI verslag oor die buiteskole. Ook skoolrade begin meer 

in hierdie rigting vverk on sentrnlisc,sie word op steeds gro-

t0r ske.al ingevoer, dog hoofsaaklik nag deur middel van ver

voerskemas.2 

Die installing van koshuise geniet egter nag steeds die 

aandag van die .owerhede en in 1919 word die Departement se 

1. Fourie, J.J. ~ Koshuise. en die Transvaalse Onderwysstel
sel9 27 e.,v. 

2. !bid, 53 e~v. 
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. administratiewe en tegniese bcleid insake losieshuise ver

. 1 
bonde aan hoerskole en normaalkolleges bekend gemaak. Die 

bolangrikste Ftspekte van die beleid betreffende losi.eshuise 

verbondeaan hoerskole is soos volg~ 

I. Beheer. 

1. Die Departement~ Die Departement voorsien die ge

boue en die moubels~ dog die losioshuise is nie st0atsinrig-

tings nie me,ar word deur die hoof van die skool of kollege 

saam met die personeel bestuur tot voordeel van die inwoners 

volgens die voorskrifte. 

In die geval van ~ hoerskool bcnoem die Departement ~ 

huiscnderwyser as hoof van •n losieshuis en nie meer as twee 

inwonendc (ook genoem assistent-) onderwysers nie. 

Die Departement bekragtig die interne organisasie soos 

deur die hoof bepaal 1 en beheer die verspreiding van die 

leerlinge volgens getalle en ouderdomme in die verskillende 

huise wet nie meer ?.s 42 per huis mc::,g wees nie en eweredig 

volgens gets.lle en oudGrdom.me onder dio huise verdeel moet 

wees. Origens is die huise onderhewig aan die inspeksie van 

•n amptenaar van die Depe.rtm:n.ent wat daartoe g·elas word. 

2. Pie Beheerraad~ Die beheerraad moet volgens regu-

lasie adviseer in alle sake rakende die geboue en mag sug-

gesties naak in verband met enige aangeleenth$id wnt die al-

gemene welsyn vEm die skool raak 9 maar die raad het nie · sog-

genskap oor uie interne ~dministrasie van ~ losieshuis nie. 

3. Die Skoolhoof: Die skoolhoof doen aanbevelings by 

die Departer.J.ent in verbnnd met die benoeming VP,n •n onderwy-

ser tot hoof van •n losieshuis en sy assistonte. In sy aan-

beveling beoefen hy sy diskresio en is hy nio gebonde om ie-

mand aan te beveel wat senioriteit in die skool of by dieD~ 

partemont het nie, maar die aanbevolene moot nogtans senio-

riteit in die skool he bo ~ onderwyser wat as sy assistent 

in die huis optree. Die hoof reel ook die interne organi-

l.T.O.]).: IfistrtH:Jtiona for :th.e coh.€1Uo't ani!: administration of 
government-provided:boarding-houses in connection with high 
schools and normal colleges (1919). 
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sasie in soverre dit die pligte vnn die huisonderwyser en 
-

sy nssistente betref. Hy bekragtig die huisreels en is ge-

rogtig om ~ huis te alle tye te inspekteer. Die hoof be

noem ook die huisdokters en bohartig die roelings i.v.m. die 

sanatorium waar daar een is. 

4. Die Onderwysers g Aan die hoof van •n huis staan 'Il 

huisonderwyser bygestnan dour nie :meer as twee r1.ssistente 

nie. Die huisonderwyser aanvaar volle verantwoordelikhoid 

vir die administrasie on dissipline van sy huis, terwyl die 

inwonende onderwysers se pligte sake insluit soos die boek-

houding van die huis, beheer oor die inwonende leerlinge se 

sakgeld? toesig oor clie gedrag, werk 9 ontspanning, me"altye? 

slaaplokale 9 kerkbesoek e.d.m.? die toepnssing van die re8ls 

soos deur die huisonderwyser bepnal 9 e.ppel 9 ens. 

II. Roelsg 

Die reels sal van plek tot plek verskil nn gelang van 

plaaslike omstandighedo, dog die volgende beginsols moot ge-

hE:.ndhaaf word: 

1. Grense: •n KlE1rt moot in elko huis m:mgebring word 

waarop die terrain wac:.r lec:rlinge vryelik mag bewoeg 9 aange-

dui word. Toegang tot die slaaplok2le moet gedurende die 

clag vcrbode wees en di t moet 21.s •n ernstige oortreding beskou 

word indien •n loerling •n ander slgaplokeal as sy eie binne- . 

gaan. 

2. Verlof: Verlof om die terrein te verlaGt, moet 

slegs in uitsonderlike gevalle toegestaan word en dan slegs 

vir spesificke Joeleincles. Verlof om vriende te besoek 9 mag 

slegs geskied op vertoning van 'Il skrifteliko uitnodiging. 

Nmveekvorlof (v~:.n Vrydagaand tot Sond2,gnand) behoort nie 

meer as een keer per kwartaal verleen te word nie. 

3. Kerkbesoek~ :Sywoning van clie diens·in die kerk wat 

dour jie ouor gonoen word 1 is verpligtend op Sondagoggende. 

4. Sportg DeelneXJ.e E:.an sport is verpligtond vir alle 

loerlingo wat nie om GOsondheidsrodos vrygestol word nio. 
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5. Kleredrag~ IVIet die oog op netjiese voorkoms be

hoort eenvorr~ige kleredro.g vir Sondae voorgeskryf te word. 

6. Prefekte ~ Voorsi8ning rD-oet g(~mc.ak word vir twee 

prefekte of senior leerlinco on twos hulp--prefekte in elke 

huis en hulle noet vorqntwoordelikhsid dr2, sokere nagte he 

en voorregte seniet. Hulle moet •n o,andeel he n:·-=m die toe-

sig, dog hul m8~te :r:wet spesifiek omskryf word. •n Mind ere 

mate van gesag en voorregte moet snn die hulpprefekte gegee 

word. 

III. Diensvoorw8ardes. 

Die huisonderwyser en inwonende onderwysers woon vry 

in gedurende die kwart~al 9 dog betccl vir die losies van hul 

eggenotes en kinders volgens n vnsgesteldo sknal. Gcdurende 

vaks.nsiotye botao.l hullo vir huls.elf en hul gesinno. 

HullG sal gerugtig woos op •n lewenstando.ard on bedie-

ning in ooroonstenning met wo.t hul inkomsto sou geregvordig 

hot indian hulle nio ingowoon hot nio. 

IV. Mediese diensto. 

n Bepo.aldo porsontasio van Jio losiesgold moot toege-

wys word vir die versk~ffing van ~ediose dionsto deur voor-

siening to TI8.2k vir medisyne on toebchore in elke huis soos 

wo.t gewoonlik in •n huishouding t;ovinJ word 9 en vir die be-

nooning van •n huisdokter wat elke loerling by toelo.ting Ii.100t 

ondersoek en vcrder tot die beskikking van die huis moot 

woes soos ooreongokon. 

Indian •n s2"natoriun opgerig word, moot die huis8 gosa-

mentlik n vcrpleegstor voorsien. 

Boho.lwe hieruie boleic1sbopo.lings word uitvoerige voor-

skrifte i. v .m. adi:.linistratiowe r"t.mgeloenthede gegee. 

Hierdie voorskrifte is bedoel vir seunskoshuise 9 dog 
. ' ... . 

dr-:,ar word b"epao.l dat hulle sover moontlik mutatis mutandis 

van toepassing is op losieshuisc verbonde SLan hoerskoilie vir 

meisies. Dit is opvallend dat do.ar op enkele uitsonderinge 
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na deurgaans verwys word n~~- 11 boys 11 en nie na 11 boarders" nie. 

E. 1936~ SENTRALISASIE WORD DIE AMPTELIKE BELEID. 

Die prob1oem V3n ondoe1treffende volksonderwys het die 

Trnnsvna1se Uitvoerende Konjtee in 1928 daartoe gebring om 

•n onderwyskorilllissie t8 benoem om vers1ag oor die Range1eent

heid te 1ewer en torse1fdertyd nandag nan die leerplan te 

skenk en na ~anleiding vnn die ko1w1issie se verslag is Jie 

skoo1p1ig vorhoog VPon 16 jaar of st. VI na 16 jnar of st. 

VIII met ingang van l Januarie 1933. 

Vanaf hierdie stadium hot sake vinnig boweeg, want die 

vorhoogde skoolp1ig hot die probleem van die plattelandse 

kind eons so stork n~ vore gebring, omdat daar van toe af 

noodgodwonge vir meer middolbaro leer1inge ·voorsien moos 

word. 

Inspokteurs van Onderwys en die Carnegie-vers1~g oor 

die Arnblankevraagstuk hst die anndag tevestig op die treu

rige onjerwystoostG.nde op die platteland, torwy1 Jie lsnd

bougenootskappe on sokere ku1tuurverenigings.ook druk uit

geoefe;n het o Dcnrby is op 5 Augustus 1933 •n konferensie op 

Rustenburg gohou w~t bygewoon is o.a. deur die Sekretnris 

vr~n Onderwys ( dr o S. F. N. Gio). Die konferensie se sienswyse 

was dnt die onderwysstelsol omvorm moot word om beter aan te 

p2s by die behoeftes van die p1atteland en ~ komitee is be

no~m om •n sk01:1a dionooreenkomstig ui t to werk. 

Intussen is verdore aandag P,an die saak geskenk deur •n 

konferensio oor l'"lnde1ike .onderwys in K8.npstad in Februevrie 

1934 wnnr sterk gcpleit is vir ~ nfdeling vir landelike on

dorwys in Transvaal. 

Ook v~n oworh~idswe~ het die probleem aandag geniet en 

sowel die Direkteur van Onderwys (prof. S.P.E. Boshoff) as 

die Administrateur (r.mr. S.P. B<3kker) het hulself op hoogte 

van sake eestel dour rondroisG to onderneem en ondersoek ter 

plaatso in to stol. Hierdie ondersoek hot wantoestanda wat 
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soms onbeskryflik was, 2"an die 1ig gebring met die gevo1g 
.. 

dat die owerhede oor~uig geraak het dat iets positiefs ge-

doen moot word; derhalwe is daar bes1uit om oor te gaan 

tot sentralisasie P.s amptt.11ike st1?-atkundige onderwysbeloid. 

So bep1eit die Administrateur dan op 1 April 1936 hier-· 

die beleid met sukses voor die Provinsiale Raad, op 5 Mei 

1936 word di t unaniom goedgekeur op •n SkoolraP.dskongres, 'Yl 

sentra1isasiebeampte . word benoem om skoolrade behu1pscam w 
wees met die voorbereiding en beplanning in hu1 gebiede en 

die be1eid word eindelik in die praktyk gebring deur die 

instelling van skoolp1ase. 1 

Die skoolplase met hul skole, modern-ingerigte provin-

sia1e koshuise en p1ase was oorspronklik bodoo1 vir middel-

bare 1Gerlingo, dog dit hot spoedig geblyk dat 1nerskool-

leerlinge ook b¥ hu1lo geplaas kon word ~n langsamerhanJ is 

leerlinge uit eon- en tweomanskoo1tjies in groter skole sa~~ 

gotrek, gedeelte1ik dour middel van busvervoer en gGdeelte-

lik dour provinsia1G koshuisEJ ·op te rig vir leerlinge wat te 

ver gewoon heto Ook is'provinsia1e koshuise by sekere dorp

sko1e opgerig sodat waar dnar in 1936 6,5522 1eer1inge in 

skoo1koshuise gehuisves is, die geta1 in 1946 gestyg het tot 

13 1769 3 en in 1956 tot 20,9404 9 terwyl die Provinsie se uit

gawe aan kapitale diensto gestyg het van £3,445 in 1935/6 

na £125,875 in 1937/8 en aan meubels en uitrusting van 

£5,988 na £37,604 vir dieselfde bookjare.5 

Langs hierdie weg hot die ste1se1 VRn provinsiale kos-

huise dan sy toetredo gemaak as integrG1e dee1 van die 

Transvaa1se onderwyssisteem. 

Die ste1so1 v::::m goedgekeurde koshuisc w:.:.arna op bl.152 

verwys word, is nog in working benowens die provinsiale ste~ 

se1, dog hu1le vorm •n k~ein minderheid aangosien daar van 

l. V.d. Walt 7 C.: Die imp1ikasies van dle installing van 
koshuisboerderye in Transva~l 9 14 e.v. 

T.O.Do~ V(~rs1Gg vi~ die j~~r ge~indig 31 Desember 1936 
~oPo No. o- 1937;, zo~. 

T.O.D.~ Vorslae vir die ja~r geeindig 31 Desember 1946 
r ( T o P • liJ 0 •• 6 - . 19 ~ 1) 9 ' { 6 • 
T.O.D.: yers1ng vlr dlo Jc~a.ar ?ceindig 31 Desember 1956 

:r 1..T.P. No.7- 195 1 14. 
V.('L V;Rlf. o • 
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die 120 koshuisc wat 1eerlinge in st. VI on ho8r huisves, 

slegs 11 goedgekourde koshuise is. Vir die doeleindes van 

hierdio studie word die goodgekeurde koshuise derhalw-e buite 

rekening gelaat. 

F. HERKOMS .VAN DIE STELSEL. 

Soos reeds vormeld, het die "Public School" ook sy ver

skyning in Suid-Afrik2 gemaak in die vorm v~n Engelso kork

stigtings1, dog d~arby het dit nio gebly nie want daar is 

alle aanduidings cla,t dio oorspr~~mg van .:1io Transvaalse Pro-

vinsinle koshuisstelsel ook by dis 11 Public School" gesoek 

Ewet word. 

In 1903 reeds het E.B. Sargent, destydse Direkteur van 

Onderwys in Transvnal, v-mt self sy opvoeding ae.n •n 11 Public 

School" geniet het2 , by :::1ie hockstcenlogging van •n kosskool 

verklnnr dat die hoofdoel vnn die skool is on die beste v~n 

die opvoedkundige inrigtings in Engeland hior te la~t wor

telskiet. 3 In dieselfde jsar nog is S2-rgent 11 met alle mag. 

oor onderwyss:Jce in TransvRal bekloe" toe hy benoem is tot 

opvoedkundige ro::.8/lgewer van die Hoe Komr:ilissa:J?.is .. :en:i.inhfuiEr:rdlie 

hoednnigheid het hy •n stelsel on twerp wn.t tipies Brits was, 

komploet met •n skool vs.n die 11 Public School 1'-tipe vir die 

opvoeding Vr-""n toekom.stige leiors, die 11 grs.:rmnsr school 11 -tipe 

vir die middelkles en die 11 elenontary schools" vir die mss

sa. Hierdio stelsel hat egter nie tot werklikheid gekom niJ 

In sy verslRg oor die work vir die tydperk wat op 30 

Junie 1906 geeindig het, meld die Direkteur van Onderwys, 

J;E. Adamson, dat diu pleitbesor~ers van kosskole in Trans

vaal, bewus of onbewus, die 11 Public School" in gedagte het5 

en hierdie uitspraak word sterk bevestig dour die voorskrif-

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

Kyk bl. 81. 
Basson, M.A.g Dio Britse Invloed in die Transva~lse On

derwys, 171. 
Venter, P.: Die groei van Onderwys8angeleenthede in Jo

hannesburg? 409. 
Basson, M.A.: Op. cit., 169 e.v. 
Education Report, 1906, 90. 
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te vir die bestuur van losieshuise wat in 1919 gepubliseer 

is, 1 want ten spyte van die feit dat die eenheidsbeginsel 

beide wnt betref die organisatoriese struktuur en die uit-

oefening van beheer deur hoof en beheerraad nie verwesenlik 

word nie, is jqar tog duidelike en onmiskenbare tokens wat 

daarop dui dat die stolsel op die lees van die 11 Public 

School" geskoei is, nl. -

1 o die terminologio ,· bv o 11 house", 11 housemaster", 

uboys", "bounds", "out of bounds"; 
I 

2. die reels t.o.v. t$rreinbepnling, verpligte deelna-

me nan sport, eenvormige kleredrag, status on funksie van 

prefekte; en 

3. die hiernrgiose organisdsie van die huise - huis-

onderwyser, 2ssistente, prefekte, hulpprefekte 9 leerlinge. 

As dit nou met sy voorlopers so gesteld is, kan daar 

met veiligheid aangeneem word dat die koshuisgedeelte van 

die Transvaalso metode om die sentrnlisasieboleid tot work-

likheid to L.lflak, by die 11 P~blic School"-stelsel oorgeneem 

is. 

G. DIE IJ;rESE VAN DIE STELSEL. 

Aangesien dit ~ stQatstelsel is, sal die wese, nl. of 

di t •n kosskool w~er koshuis en skool tot eenheid geintegreer 

is, beoog, dnn wcl ~ selfstqndige koshuis~geskei van die 

skool;wat slogs dien om die kind binne bereik van die skool 

te bring, uit die beleidsbepaling2 afgelei kan word, en 

daarom sal die ampteliko beleid i.v.m. die stelsel nagegaan 

m.oet word. 

I. Dio uitvoerende beleid. 

Toe sentralisnsie as nmptelike.stnatkundige onderwys-

boleid in TrP"nsvtlnl aanvaar is 9 is danr in die ui tvoerende 

beleid ook voorsiGning gem~ak vir die opr~gting van koshuise 

. 1. Kyk bl .. l5J .. 
2. Kyk bl. 73~ 
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vir die huisvestiD.gvan l~erline~e wat so ver vsn die skoal . 

af woon dnt hulle nie d::~agliks dnarhc.en vervoer kan word nie. 

Die opvoedkundige 8spek vnn die uitvoorende beleid was 

derh~lwe kort en saaklik net dnt die kind nn die skoal moes 

gobring word en daaron kc::m die esnheidsbeginsol (wat funda

nenteel is vir n kosskool) nog gehandhnaf word indien die 

ouer se opvoedingst~ak nou deur die skoal oorgeneem word. 

Met die administratiewe Rspek w~s dit egter anders ge-

steld. In hierdie opsig het die boleid bepQal dat die in-

rigtings gedosentrqliseer moet vvord sod~t elkeen sy eie fi~ 

nnnsies kon bcstuur met die bedoeling on plnnslike fondse 

op te bou wat ~angewend kon word vir verdere ontwikkeiliing 

van die koshuise en vir voorsiening vrm meer fasili tei te. 

Die oogmerk van hiordio bep2-ling was om plcasliko bolangstel

ling en ondernemingsgees aan to wakker. 

Hierdio prosedure wc.s egter stry3.ig met ertikel 89 van 

die Suid-Afrika-wet w~t bepnal het dat allo ontvnngste by 

staatsinrigtings in die provinsi~le inkomstefonds gestort 

en alle rekenings uit dieselfd0 fonds vereffen moet word, on 

dc.aron is druk dour die Provinsinle Ouditeur op die Provin-

sinlo Administrasio uitgeoefen om dio onwettige praktyk te 

str~ak. On die redes hiurbo e;enoem 9 was die owerhede egter 

nie daarvoor te vinde nie en moes die probleem uiteindelik 

opgelos word deur die Suid-Afrika-wet so te wysig dat ook 

voorsiening vir die Transvnnlse prosedure genaak word. 1 

Die gevolg van hiordie beleid is Jat die koshuis ~dmi-

nistratief los van die skoal gnan st<=:,A.n het 9 terwyl die skocil 

nog die oorspronklike prosedure soos deur die Suid-Afrika-

wet voorgeskryf, volg, soJP.t die koshuis volgons die ui tvoe-

rendo beleid beskou noet word ns n selfst~ndige inrigting. 

lo Va,:p.· ·tfl:er/''W8:ltt. -C.~ Die implik:'=lsies V'tn die in-stelling van 
koshuisboerderye in Trsnsvaal 9 28 e. v •· 
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Hoe die stelsel nou e.mptelik uit o~voedkundige oog-

punt gesien word 9 sr.~l in die volgende stc,diums van die be-

leidsbepaling gevind moat word. 

II. Die administratiewe beleid. 

Die n.dministrqtiewe beleid insake ~rovinsi~,le koshuise 

is bLhels in Administr8teurskennisgowing nr. 8 van 4.Janu

arie 1950, 1 waarin rogulasies neergele is i.v.m. die behGer 

en bostuur van die inrigting, toelating en skorsing van kos-

gB~ngers 9 ~ersoneelvoorsisning e. d .m. In die e.anhef word ge-

mold dat die regulasies ingevolge die Onderwyswet ve.n 1907 

goec1gokeur is. In 1953 het •n ordonminsie bokend ns die On-

derwysordonm:msie egter die wette be't.reffonde die Onderwys 

. d' T l t . 2 d' t t ln '"le ransvs.a sc:u:m1geva em gewyslg1 en lO vr~E1£: on s aan 

nou of die bovormelde ro5~l~sies nog geldig is. Dit gaan 

hier egter nie om die geldigheid van die regulasies nie, mtlar 

wel om die inhoud. (Jn wat hier volg 9 verskyn die nommers 

v2..n die roguh;.sies tussen .h?.kios.) 

l. Beheer en bestuur. 

(a) Die Direkteur van Onderwys. Die Direkteur 

benoem die koshuiskomitee (2a) 9 su~urintendent (lOa), huis-

onderwysers en -onderwyseresso of ,,nder geskikte persona (12), 

en bekragtig die bonooming van dio matrone (13) en die reels 

vir huishoudelike bestuur en tug (8). 

(b) Die Inspokteur vc-m Onderwys. ·Die koshuis 

moat op nllo rodeliko tye ge!nspekteer k~n word deur n in-

s~ekteur v2n onderwys (7). 

(c) Die Koshuiskomi tee. Die Direkteur kan •n kos-

huiskomitee van hoogstons s0we lade bonoom om die hoof en 

superintendent te '"',dvisecr in verbnnd met die bestuur vnn •n 

koshuis of groep koshuiso 9 met dien verstnnde da t, vmar so •n 

1. T.O.D.~ Dep~rtementele Omsundbrief no. 2 van 1950, item 
36. 

2. T.O.D. ~ Onderwysordonn'::msie 1953, 2 •. 
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komit0e nie benoem is nie 9 die Direkteur die hoof ken m~gtig 

om die regte? bovoegdhede en funksies van n koshuiskomitee 

uit to oofen (2a). Die koshuiskomiteo tree in die plek van 

die skoolr~nd op in vorb~nd met die skorsing v2n inwonenJe 

leerlingo (4c). 
-

(d) Die Hoof. Die hoof hou ~lgemene toesig oor 

elke koshuis wGt ann sy skoal verbondc is (lOn) en beveel 

huisonderwysers(-esse) uit die plnnslike onderwysporsonoel 

vir benoeming dour die Direkteur 22n (12). Die hoof is amp~ 

h2lwe lid vnn die koshuiskorJ.itoe? n2.nr het goon sten op die 

verGadorings nie (2d). Die hoof mng ook superintendent 

wees (lOe). 

(e) Die Superintendent. Die superintendent? w&t 

deur die Direkteur benocm word? ·is in omnid.dellike beheor 

van die koshuis (102). Hy moct in noue voeling met die kos-

huiskonitoe bly? al die vcrcs.Jerings bywoon on met die komi-

tee beraadsl.s.ag oor alle slgemcme vrane;stukke rnkende die 

koshuisbestuur? ms.ar hy het ge~n stem op die vorg0,derin[;s 

nie (lOb). Hy moet ontwerpreEHs vir die huishoudolike be-

stuur en tug vrm die koshuis r:.0.n die Direkteur vir goodkeu

ring vcorle (8). Hy IJ.oot •n nmtrono o.anstel? onderworpe aan 

die goodkeuring vnn die Direkteur. 

(f) Die Huisonderwysers (-esse). Huisonderwysers 

(-esse) k~n 2angestel word. in die vcrhouding van een vir el-

ke dertig inwonende l~erlinge vir toesig- ~...-n tugdoelcindes. 

Die Direkteur knn die keuse van ander geskikte porsone om 

in hierdi8 hoedc:.nigheid op te tree, gocdkeur (12). 

2. Skorsing vqn loerlinge en toodiening v8n ligg~am-

straf. Die regulc:.si8s ope;estel ingevolge _J.ie bepr1lings v~.n 

die Onflerwyswet betreffonde die skorsing on ui tsetting V~;n? 

en die toodiening vnn liggamstr8.f ?.,sn l_oerlinge in skole is 

mutatis mutandis vnn toepGssing op koshuise met dien vorstan

do dA.t die koshuiskomi tee in die plek V'J.:il_ die skoolrru:=~d op

troo (4c). 
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3. Administrasie. Origens verskyn daar regul~"..sies wa t 

die prosedure insnke ~dministratiewe sake 9 boekhouding9 be-
. ' 

steding vhn gelde 9 ens. ens. bepaal •. 

4• Slotsom. Op grond van die ondervermelde.feite moet 

tot die gevolgtrekking ger8ak word dr~t die administratiewe 

beleid ook hie van die eenheidsbeginsel uitgaan nie en dnt 

daar derhGiwe nie ~ kosskool ken woes nie~ 

(a) Dqar word sposifiek bep~al dat die Inspekteur van 

Onde:rwys ~ koshuis kan inspekteer. In •n kosskool is koshuis 

en skool ~ organiese eenheid en behels inspeksie van die 

een die inspeksie van die ander, sender dat dit uitdruklik 

vermeld hoef te word. 

(b) In •n kosskool sal daar nie •n afsonderlike koshuis-

komitee benoem hoef te word nie wqnt 9 omdat dit organies 

verbind is aan die skool 9 sal koshuisgangeleGnthede ipso 

facto onder die skoolkonitee, behoerraad of adviesraad res-

sorteer. Die benoeming v2n ~ sfsonderlike komitee vir kos-

huisaangeleenthede toon dus dat hier nie •n kosskool beoog 

word nio. 

(c) In •n kosskool str..an alle opvoodkundige P"angeleen t

he de ipso facto onder die hoof on die toewysing van algemene 

toesig aan hom met lidmc;.e.tskap- van· die kos9-Ui.§kCDin-~.fi,e:!J?.w,§OJ.;J.('l-ja,f. .. 

~:it£emg.v~s i{le:daaaw..e-:- strydig met die kosskoolbegrip. 

(d) Die ·skoolregulnsies betreffende lyfstro.f en skor-

sing van leerlinge word spesifiok toogepas op koshuise en 

vervnng die koshuiskomi tee die s.koqlJ::'aaq .. j;n isoda?ige .sake1 dog 

•n·k~sskool sa~ dit. ipso factQ die geval wees 1 ert·sal d~e- skoo 

raad sy funksie bohou. Ook die moontlikheid dat •n leerling 

uit die koshuis ceskors kan word maar nog die skoal mag be-

soek, strook nie met kosskoolopvoeding nie. 

(e) Die benoeming van persone wr'.t nie onderwysers is 

nie vir toesig- en tugdoeleindes is ondenkbaar in 'Yl kosskool. 

III. Die tegniese beleid. 
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1. In verband met koshuise. Die tegniese be1eid inss

ke koshuise is bekend gemaak in ~ pub1ikasie van die Trnns

VRalse Onderwysdepsrtement geti tel 11 H::mdboek vr',n Regul2.sies 

en Departmnentele Reels in verbcmd met Prpvinsinle Koshuise". 

Di t het verskyn in 1944 e:.;n is vro"n tyd tot tyd · gewysig deur 

die uitreiking van besondere voorskrifto soos wat omstandig

hede vcreis het. Volgens hierdie reols en voorskrifte moet 

die stelsel dan in die praktyk gebring word deur van dag 

tot dag daarvolgens te handel. 

Ui t die aard van die sao.k vrord die .c~nndag hier slegs 

by die opvoedkundige aspekte bepaal. 

(a) Orgqnisasie. In die aanhef v~n hoofstuk I 

wnt oor die rJ.lgomene org!?misasie handel, word verklaar~ 

11 Skoolkoshuise het •n noodsP"aklike en integrerende deel vcm 

die Transvaalse opvocdingstelsel ceword. Hulle is daargestel 

om gedurende skoolkwartn.lc ceson:Je huislike sorg to verskr: •. f 

~an leerlinge wr:,t nie vanui t hul ouerlike huis d:qagliks •n 

vir hulle geskikte skool kan bereik nie. Provinsiale kos

huise is derhalwe opvoedingsinrigtings en geen sRke-onderne

mings nie." Dan volg ·n skonatiese voorstelling v?.n die 

hierargiose orgo.nisasie~ onderwysdep~rtem.ent, skoolhoof, 

superintendent, toesighoudende personeel, prefekte, kosgang~s. 

(b) Die opvoedkundige pligte, vcrantwoordelikhede 

en funksies van die personeel~ 

Die· Hoof. In reol l word verklaar~ 11 Die koshuis of koshui

se staan onder die algemene leiding en toesig van die skoal

hoof wat na sy goeddunke die Dep2rtemont regstrecks adviseer 

wanneer hy di t noodsan.klik r:,g vir die behoorlike funksione

ring v2n sy skool in die e.lgeE1een. 11 In reel 4 word verder 

bepaal ~ ,1Waar ~ skoolhoof nie solf superintendent is nie, 

moet hy soos in reol 1 bepaal, ex officio algenene toesig 

hou nanens die departenent en in :J.ie ;.::.lgemGen die beloid 

beheer. Hy moct bv. weet:of die toon en dissipline gesond is, 
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die behandeling goed is~ dio personeel en leerling~kosgangors 

tevrede en gelukkig is, die administrA.sie in ordo is 1 ens •. • 

Hy moet ook WA.t die finnnsies betref~ sy ving~r op die pols 

van die inrigting hou." Indien hy e.s superintendent van '11 

koshuiseenheid optreo, bly hy nog volgens reel 6 ex officio 

vernntwoordelik vir die ::dgemene toesig oor [;.lle koshuiseen

hede A.an sy skool verbonde. 

Die Superintendent. Reel 1 bepanl dat die superintendent 

benoem word as hoof vnn '11 koshuis on regstreeks behocr oor 

sake uit te oefen in noue voeling met die koshuiskomitee in

dien d~ar een best~~n en in reel 7 word dan van hom verklanTI 

nDis duidelik dnt hy die volle ver::1ntwoordelikheid dra vir 

die inwendige koshuisbeheerg adninistratief, organisatories, 

dissipliner en finansif;ol." 

Die Toesighoudende Personeel. In reel 1 word slegs verneld 

dat die toesighoudende porsoneel regstreeks onder die ·sup~~ 

rintenden~ .stRan en in reel 11 word verkla~r dat hulle die 

superintendent behulps~am moet woes met die hou van toesig 

oor die kosgangers. 

(c) Versorging vnn Kosgangers. In hoofstuk II 

word gehundel oor die vorsorging van die kosgr:.ngers ;:Jn in 

reel 1 word bepaal dat die superintendent en sy personeel 

11 in loco parentis 11 optree en dus groot verr:mtwoordelikheid 

dra en moet omsien na hul geestelike sowel ns hul liggaamlike 

welvaart. Die koshuis is nie net '11 losiesplek nie, maar 

ook '11 opvoedingsinrigting 9 '11 tehuis waar '11 gelukkigc a tL10s

feor, berustend op huislike weersydse hulpvaardigheid moet 

heers, ws.t voorbecldige en bedP,e_;sn:m.e optredo van di<:J pGrsoneel 

vereis. 

Reel 3 vereis dnt elke ouor '11 toelatingsvorm T.O.D. 203 

moet teken voordp,t ·sy kind tot •n koshuis toegsl?..nt word 2n 

in hierdie vorm vorklaar di'e ouor dat hy verlang dat die su

perintendent of sy plansverv~~nger in allo ss,ke rnkcnde sy 

kind sal optree terwyl die kind in die koshuis is. 
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Hiorvolgens dra die ouer dus sy opvoedingst~ck ~an die 

superintendent oor ~n wor~ dit vnn hom en sy personeel ver-

wag om daardie verantwoordelikheid te aanvaar. Die Direk-

teur van Onderwys is d2.n ook die mening toogedar:;n dat die 

superintende.nt voogdyskap annv8.c;,r vir solank di0 kind onder 

sy so:rg is~ wnt hoe, eiso nan hom r..s opvooder stel, dn om 

dRardie rede moet hy nnn dioselfde persoonlikhoids- en pro

fossionele voreiste ~oldoen as diG hoof van 'n. skool. 1 

(d) Vorgooding vnn porsoneel. In hoofstuk I~ 

reels 10 on 12, word ~oorsioning gen~nk vir die vergoeding 

van die superintendent en inwononde person8ellodo by wyse 

van korting op die betGalbaro losiesgeld. 

2. In verbnnd met skole. Die tegniese beleid inver-. 

band met n skool word govind in die Handbook vnn Instruksie~ 

vir leiding V?"n Hoofde van Skolo en d:=w.rin word die hooffunk-

sies van die hobf, in volgordo van bel~ngrikheid, ~angegee 

as~ 

(a) Professionals lc,iding en b~~heer van skoolwerk. 

(b) n Werklike, indian beskeie 9 nandeel in goreelde klas-

werk. 

(c) Organisqsie en 2.:tministrntiewe ,,-,rerk. 2 

Geen melding word gonaak van sy opvosdingsfunksie in •n 

koshuis wo;,t ae.n sy skool verbondo me.g w0es nie. Ook is dnar 

geen vorwysing na dio wonslikhoid of selfs moontlikheid van 

korrelnsie tussen skool- en kosiluisopvoeding nie. Dit word 

bevestig deur die praktyk on vckc..nte hoofposte te adverteer 

in n vorm soos ~ "Hoof H. A. (m.), meld ondervinding vnn kos-
ll 3 . 

huis8dministrnsie, moet optree as superintendent v~n koshuis. 

Volgens die tegniose beleid mst betrekking tot die kos

huis 9 is di t derhr1.lvw •n selfstandige opvoodingsinrigting met 

die superintendent ns professionole en ::>.dministr2.tiewe hoof 

l. Meegedeel tydens n persoonliko onderhoud. 
2. T.O.D.g Hnndboek van Instruksies vir die leidihg van 

Hoofde vnn Skole, 38. 
3. Die Provinsio Trnnsvnal~ J3uitegewono Offisiel.e Koernnt, 

'1 r T 
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en hierdie siening word bevestig deur die tegniose beleid 

in verband ~et die skoo1 wnt acn die hoof geen opvoedings

funksie in die koshuis toeken nie. 

3: Slotso~. Die ste1se1 w~t uit die sontra1isasiebe-

1eid voortgev1oei het ~ hot die wese vcm die skoo1 nie vcr

ander nie, dog dit verrig nog ~ dee1 van die ouer se taak 

soos voorheon. Waar •n kind die skoo1 nio :meer ui t die ouer-

huis ken besoek nie, word die ros vcn 
, . 
Ctl8 ouer so opvoedings-

taak nou oorgedrc. arm die provinsiG.1e koshuis ::~s se1fst2~ndi

ge opvoodingsinste11ing, soortge1yk aan, dog onafh2nk1ik 

van die skoo1. Nie •n kosskoo1 nie, :mc~ar •n koshuis en •n 

skoo1 verrig nou die ouer so opvoedingstc.ak, met die hoof 

se c:.1ge:mene toesig cs bindende f:.::.ktor, behR1we wenneer hy 

.ook superintendent vcm •n koshuis is. Waar die kind dan nou 

dee1s in die koshuis en dee1s in die skoo1 opgevoed word, be~ 

staan die moont1ikhoid en dus ook die gevanr dnt sy opvoe-

ding verbrokke1 gnan word wnar di t · •n organiose eenheid be-

hoort te wees. 

In die prsktyk b1yk dit egter dat koshuis en skoo1 :moer 

as •n eenhcid fungeer wnt dio opvoeding botref e1s w:::-,t ui t die 

ampto1iko bo1eid sonder nwer afgolei knn word, W8.arskyn1ik 

weens die feit dat hoofde dikwe1s ook optroe as superinten

dente van koshuise1 wat aan hu1 sko1e verbondo is. Die go-

vo1ge vnn die duc.1isme is egter daar en dit b1yk duido1ik 

wanneer •n bespreking gevoor word oor opvooding in die 1ewens-

verbande (nasionaa1, godsdicmstig, ens.), want die o.ntwoord 

kom ger.~e1d dnt :lit in die skoo1 geskied (beh<:11we dnt huis

godsdie·~:s in die koshuis gehou word), wnnrui t di t vo1g dat 

hiordie L.eer1ingc ui t die oo,_:punt van die hoof mf',ar net so-

vee1 opvoeding onder sy s'o1'9 c;oniGt C:',S wnt die dagskoliere 

1. I31ykens in1igting wat van die Transvaa1so Onderwysdepar
tement ontvnng is, tree hcofde in 63 van die 109 provin
sia1e koshuise wat 1oer1ir :e in st. VI en hoer huisves 9 · 

as superintendente o~. 



168 

van hon ontvango Dit volg dus verdcr dnt daar nie besef 

word dat die leemte w~t in di8 opvoeding van hierdie kinders 

ontstQan as gevolg van hul oorplasing uit die huis na die 

koshuis, spesifiek hoof gE.Jvul te word nie. 

H.DIE STELSELS VAN DIE .ANDER ONDERWYSDEPARTEMENTE. 

I. DIE KAAPPROVINSIE~ 

In die Knnpprovinsie word dio provinsi'::',lo koshuise ge

adninistreer volgens dio proscduro wat oorspronklik dour dio 

Suid-Afrika-wet neergele is, wat dit noontlik maak om van 

skool on koshuis •n nouGr eonheid te maak. Ook in die onder

steunde koshuise word gostreef na aaneenskakoling van kos

huis on skool Gn derhnlwe word VG.n O\iVurheidswee bepanl dctt 

die supcrintGndent vc.n so •n koshuis minstens •n onderwyser 

r:.wot woes. 

Die koshuis word gosion ::·,s •n vorlengstuk vcm die skool 

waar die, liggaanlike vcrsorging v~n dio leorling goskied on 

dio opvoodinc;staak vcm die skool voortgesi t wordo 

Die superintondent word beskou as die voog van die leer

line:;e en moot daarn.:-" streef on hulle op to voed ro.sof hulle 

sy eie kinders is. Hy dra derhalwe groot vernntwoordelik

heid en dio vernoe om op te tree GS plansvervangende ouer 

word beBkou as n vereiste vir bcnoeming. 

Die ouers se belange word behartig jour bestuurskomi

tees WP,arop die kerke ook verteenwoordiging hot en dus langs 

dnnrdie weg seggenskap kry, behalwe die invlood wnt uitge

oefon word weens die feit dat, na vorncem is, die kGrk inge

skakel word by die onderwys. Hieruit moot dan afgelci word 

dat die ouer via dio kerk soggensknp in die koshuis orlang. 

Die K~approvi~sie hot egter slogs 31 provinsialo kos

huise terwyl daar 272 ondersteunde koshuise is, waaruit volg 

l. PersoonlJ.ke ondersook,. 
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d8.t die ouer se opvoedingst:'..ak daar in di-e hande van die be-

stuurskomitees gelcat word en dit ierhe.lwe uit aflptelike oog

punt beskou. n loknle se.ngeleontheid is1 en voortvloeiende 

ui t die :::..qptelike siening. vnn die kerk e.s ingoskakel by die 

onderwys ~ word di t d:J.n ook hoofso.aklik •n kerklike nangeleent-

hcid • 

. II. DIE 011ANJE--VRYSTAAT~ 

In die Oranje-Vrystaat is ook provinsiale koshuise~ nl. 

11 vs.n •n totnle 114, dog die beleid is tans on weg te docn 
' 

dnarmee en plnaslike liggane net regspersoonlikheid (meesnl 

kerkrnde 9 dog ook munisipaliteite) aan te moedig om in die 

behoefte te voorsicm dour lenings beskikbGar to stel en daar·-

bonewens ook toelaos te betaal om voorsicning_te maak vir 

die terugbetaling V8.n die lsning, instnndhouding van die ge-

boue en neubels, ens. :Die plaaslike liggnan bestuur die 

koshuis dc..n en c.anvno.r ver£mtwoordelikheid vir die i:c:J.plika-

sies, ook vir die vc.n opvoedkundig~?) anrd. 

Voorkeur word nan hier1ie stelsel gegce, ondat die on

der:Vinding geleer het dat waar dio pl~aslike on.Jernemingsgees 

ingespc.n word, die kosg.:::m.gors beter gevoed, vorsorg en ge-

·,, huisves word en dat ~elfs ge:riewe dc.;argostel word wrtt die 

provinsie norr~~alweg nie kan bekostig niv. Die beskouing is 

dat die ouers, uit hoofde van hul kerklidmaatskap, nou volle 

beheer het oor dio opvoeding. 

Indirekte dwn.ng word uitgooefen op die bestuursliggsam 

om die plaaslike welwillendheid te behou deur slogs die vol

lo toelae hierbo genoem te betc.al indien minstens 90% van 

t'l.ie beskikbare akkonnodasie in •n koshuis geokkupeer is. Vir 

elke 10% wat die okkup~sie benede 90% daal, word die toolae 

met 10% verrninder. 

Die :Departement oefen bohoer uit deur to bepnal dat 

1. Persoonlike ondersoek. 
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skoo1rado op die bestuur verteenwoordig noet wees en dat 

die koshuisree1s -aan d'io Departenent vir goedkeuring voor-

go1e noet word. Skoo1hoofde_het gowoon1ik ook sitting op 

die bestuurs1iggane. 

Die Depnrtenent 1~at hon nie in met die benoeming van 

koshuispersonee1 nie 9 dog sover vasgeste1 kon word uit on-

derhoude net skoo1hoofde en voorsitters van bestuurs1iggame 

1.vord ogpe..re as huisouers benoem. om die koshuise te bestuur. 

Die ideaa1 is dat hul1e moet l'ungeer o.s p1eegouers wat in 

daad on goes voogdysk'.p oor die kosgnngers beoefen en hu11e 

gebon .. 1o noet ag nan die ouers so doopbe1ofte met betrekking 

tot die opvooding van die kind. Derha1we behoort hu11e 

personc te woos w~t die Christe1ik-Afriknanso lewensbeskou-

ing uitleef 9 karaktorvas is 9 beskik oor die aan1eg en ver-

noe om op te voed, :raonsliewend en sober is on van geskikte 

tonperr:.ment en gosindheid is. De.arby moot hul1o spno..rsas.m 

wees en die huishouding not oor1eg kan bestuur. 

l 
III. NATAL-'-. 

Nntn1 hot •n ste1se1 v:-m provinsie.1e koshuise onder be-

heer van die Onderwysdepartement. Die hoof van die skool 

is ook superintendent van die koshuis. 

Die opvoedingsprogran is in sy hande en inwonende per-

sonoel1ede word tot sy beskikking geste1 on bohu1psnam te 

wees met die opvocding van die kosgangers. In die op1ei

dingskol1eges word kweke1ing-ondorwysers (-esse) dan ook 

inge1ig oor die p1igte w<=tt c1aarmee gopnnrd gaan. 

Die adninistrasie word deur die hoofkantoor behartig. 

Die superintendent doon die aankope van die nodige 1owons-

middo1e vo1gens •n voorgeskrewe rc.ntsoenste1se1 en stuur die 

rekenings san sy hoofkantoor vir vereffening. Vir die aan-

koop ve.n skoonnaaknidde1s en vervangings vvord •n toewysing 

1. Persoonliko ondersoek. 
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van £2.16.- per kosganger per jaar beskikba~r gestel. Ver-

vangings nag enige tyd gedurende die jaar aangekoop word 

sodnt superintendento in staat is om resorwevoorrade op te 

bou. Sclarisse on lone word uit sentrale fondso betaal en 

golde wn.t plnr-::;slik ontvang word 9 word op rokening van die 

provinsie gost~rt. Vir uitgawes in verband met provinsiale 

koshuise word in die provinsiale begroting voorsienin~ ge-

meak. 

Lnngs hiordie weg word daarna gestreef om die versor-

ging 9 voeding en huisvesting van dio kosgnngers op 'n goeie 

peil te handhaaf en om sovoel moontlik eenvo~igheid tussen 

verskillende koshuise te bewerkstellig. 

Geen voorsiening word genaak vir ouersoggensknp iti die 

opvoeding van die kinders nie. 

Hierdie stelsel kom in die eenheid van sy organisasie 

en funksie nsder Qan die kosskoolstelsel • 

. tV. DIE DEPARTH~ENT VAN ONDERWYS 2 KUNS EN WETENSKAP~ 

Die stelsel wat in sw~ng is by die onderwysinrigtings 

van die Departement V8n Onderwys 9 Kuns on Wetenskap is 

soortgelyk aan die van Natc:,l wat Jie organisasie on admini

strasio betref, met diEf vorskil dc:.t 'n geldelike toewysing, 

bereken teen n vasgestelde bedrag per inwonende leerling 

por jnar, boskikbaar gestel word w2.aruit allo benodigdhede 

aangekoop word. Origens word diosolfdo prosedure gevolg as 

in Nntai. 

Aangesien hiordio skole tegniese en beroepsopleiding 

tot taak het, is die ouers oor groot gobiede versprei sodat 

dit prakties nie moontlik is om verkose boheerrade to he 

nie en derhalwe word sulke rade benoem. 

I. DIE 2 PRf->.KTYK. 

1. Persoonlike ondersoek. 
2~ Persoonlike ondersoek~ 
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In verbo.nd LlE)t die opvoeding in die kosskole soos wat 

dit in die prektyk tot openb~ring kom 9 kQn gekonstateer 

word d.at 9 watter b'eleid die bctrokke onderwysdepGrtemeht 

ook a1 handhaaf 9 dGnr so •n r.1nte van eenvornighoid bestsnn 

dct daar nie in hierdie verbnnd onc1erskeidenc1 te work hoef 

gegaan to word nie. Die patroon is grotendee1s dieselfde 

' en verskil1e wnt dnar wol is, is nie soso~r provinsinal van 

aa~d nie, naar neer lokanl en porsoon1ik. Slogs hier en 

danr word in die besondor na die Trnnsvnalse praktyk vor-

wys tcr stawing v~n oen of o.nder stolling. 

I. Gohnlte van die opvoeding. 

Oor die ?,1:;oneen bly die kosskoolopvooding hoofsanklik 

beperk tot sosir-.le vorning in •n behcerc1e en goslote geracen-

skap by wie welwillendheid, goe'ie eodrag, gehoorsnaraheid, 

stipte1ikheid on nnder deuGde gekweek word deur bostondige 

voorligting on tcr8gwysing :GlGt •n redolike nntt:i vrcm bodag-

ss.::,LJ.hoid t. o. v. d"ie invlocd vo:;,n die e;ooie vo·orboeld. 

Die nnder ~spekte goniet egter ook ~andng; huisgods-

diens word goreolJ gohou, die eredionste in die kerke word 

bygewoon en janr word toegosion dnt die kosgangers kstege-

tiese onderwys goniet; die skoolprogrqn word acngevul net 

bui teboc1rywit.,hode vr.m nilE::rloi nard en di t help om die lowe 

to vorryk, die lowonsuitkyk te vorbreed en die hele persoon-

likheid te lnnt gedy9 ann rus en gosonde ontspnnning word 

die nodice n.an::tsc geskenk; leerlinge met aanpassings- en 

nnder problerae word raet begrip bejeen on gehelp; ouer 

leerlinge word tot prefekto bonoon net n rante van vernnt-

woor:1elikheic1 en c;esag; dour ferne dog sir1paticko optrede 

gepnard net die ewewigtige lewonsuitkyk vnn pligsgetroue 

porsoneellede word •n rustige o.tmosfcer geskep en behouo 

A~n weersknnte v~n hierdio geniddelde 1e d~ar gehaltes 

van hoar on lnor gro.ad. 

Ann dio oen kent worJ die beskouing gehu1dig dat die 

koshuis slegs •n losoerp1ek vir ·dio kind is w<:,ar hy versorg 
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en opgepns noet wordo Die opvoeding w::::.t hy ondergo.an~ kom 

nio veol verder ns Jio nE..Jweprodukte v~n die bostendige mi-

lieu en 5eme~nsknpslewo nie. 1 ' 
Regls noet daar wees om or-

de te handhnnf 9 die geboue en neubels te beskern teen ver-

nieling ens 0 en die regiiJJ.entering wet do.2 .. rui t voortvloei 9 

word aanvaar ns dissiplino. AGn ouer leerlinge word pligte 

opgodrn, dog hulle word nie not gesr:..g bekloe nie. Norm-

stalling bly noesGl bopork tot die inrigting so goeie nnam 

en problone wnt t)y leerlinge voortvloei ui t onbevredigde 

dr8nge, word ns stoutighoid bestenpel en behGndel. Volop 

teregwysing en berisping net weinig voorligting en leiding 

is aan die orde van die dag~ Die belangrikste vereiste wat 

ann die inwonende onderwyser gestel word 9 is ds.t hy 11 dissi-

pline" noet ko.n handhr:taf. 

In hierdie inrigting word n goeie opleidingsveld gesim 

vir die oploiding van potensi~lo hoofde dour bolowende on-

derwysors te bonoem tot superintendontesod8.t hulle ervaring 

krm opdoen v2..n orgr.nis~::.sie en .c,.:lninistrasie en krm leer om 

not leurlinge 9 porsonoel 9 ouers 1 koniteelede e.d.n. te work. 

Aan die ander kant is die uitcangspunt dnt daar in goes 

on daad 91 in loco pe,rentis" :c:wt die lecrling geh~;.ndel moet 

word deur valle vorantwoordelikheid te aanvaRr vir sy lig-

gaanlike en goestelike vorsorging en wolsyn en d2.t daar 

ernstig rokenskap gegee moot word van wnt dit behels. Hier 

word besef dat baie problone en moeilikhede vir die leerling 

uitgeskakel word dour voorsiening te mank vir drangbevredi-

ging en dour die snnewerking van loerlinge en ouers te er-

lang; dat rools en re~lhandhawing opvoodingsmiddel moct 

wees en nio doel nie 9 Vlmarin •n prefukstelsel n belangrike 

rol kan spool; dr.'"t ::.lle :::.spekto van die opvoeding binne 

en bui te .die skool ;ITJ.oet meewerk tot ontplooiing van die hele 

l. Kyk bl.ll2. 
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persoonlikheid, en die verwescnliking v::-.n die verhewe dosl-

stslling 9 dat •n eesonde skooltoon en •n gees on ntmosfoer 

in ooroenster_rr_line; not die c1oolstelline; wfLt sotol in die le-

wens- en wereldbeskouing fundanenteel is. 

Hiordie twce uiterstes is noer die uitsondcring as die 

rool 9 naar hulle is beslis daar. 

II. Ff',ktore wnt die kw8..li tei t vnn d . d' b- 1 d l lG opvoo lng elnv·oe • 

l. Roepingsbewu9the,id. 

(a) Die Hoof. Wao.r •n roopingsbewuste hoof 2c.n 

die spits v~n sake st~nn 9 vlot dit met die opvoeding 9 is 

daar loiding en bosioling 9 wurk die p1:3rsoncel ss_an ;.t,s •n ce-

inspireerdo sp:-:m em bostr-:an d:::,2.r n lowendige dog eosonde 

skooltoon wat nnneevool word sodr~ die bcsoeker by die in-

rigting 8-c,nl:::.nd. 

(b) Die Porsoncel. Not so n belangrike f~ktor 

is roepingsbevvuste pcrsoneellGde w:·,t bereid is on hulle ~an 

die voeloisende t~nk to wy, vir wie die materi8le voordele 

•n bysnnk is E~n nic die hoofsa -:.k nie 9 w.'1t dikwels die gevP.l 

is. Dnar is dnn ook hoofdo wnt hicrdie nspck van kosskool-

opvooding so bolnngrik ng d~t hullc by die vulling vnn V3-

knnto poste appliknnte vir benoening aanbeveel slegs as 

vooraf not hulle ondorhoude goyoer is indion botroubare in-

ligting lr:ngs P.ndor vvo8 nie b.:;konbf',ar wns nio. 

2. Honogenitsit van die skoolgeneensknp. In n homage-

no skoolgenoensk~p kom die kulturolo, n:1sion~le en sedelik-

godsdionstige opvooding vcel meor tot sy reg. Dit het tel-

kens deurgeskemor d~t die vrees om 9anstoot to gee of co-
voclens soor t8 nc.c>.k in •n inrigting met •n heterogone ger1een-

skap t.o.v. tao,l 9 kultuur en godsdions n stre:r:rracnde uitvrcr-

king hot op die opvoodingsprr.ktyk 9 terwyl hiordie opvoc:ding 

in •n honogone geneenskap steeds not vry:ooedighoid posi tiGf 9 

l. J3evinding uit w~::1rnening tydens persoonlike ondersoek. 
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en in sonr.1ige gev2.llc selfs intensief gedoen word. 

3. Heto~ogoni tei t van die ouergeneenskap. In •n hotE:J

rogene genoensknp net noedert~alinrigtings vir die vorskil

lende kultuurgroepe word dikwels weer sterker opgevoed, 

noontlik we~ns die besef d2.t die eie geestesgoedere in die 

slc:.g sal bly indion die opkonende geslo.g nie c,angevuur word 

tot hc..nh2.wing en ui tbouing dr.nrv:;,n nio. Di t hot ook opgevetl 

dct hoe storker die bedreiging Getngevoel word, hoe intensie

wer on dnndkr~gtiger die opvoGding godoen word. 

4. Ao.rd v~n doel- en norQstelling. Die pr~ktyk leer 

ook dat hoe storker on duideliker die doolstolling is, hoe 

over dit die opvoedingsprnktyk ton goode kon+ omdnt dit 

danrvnn doursuur rnnk en danrdeur 22ngevuur word. 

Die voorgnanJe fnktore oefon ook in hierdio opsig n 

invloed uit, ond~t hullo meework on die doolstelling uit die 

sfeer vcm sosinle vorning en voorbereiding vir die lowe te 

lig n:-, die v-:::rhewo vorming v::.n die l0wens- en w8reldbeskou

ing en die nornstelling op te hef uit die vlr-'..k van die pu

blieke opinio na diG v2n die Christolike lewonswyso. 

5. Sosio-ekonomiese fnktore. Dit is opv~llend dnt in

rigtings wnt f'.fgasonderde gerh..:enskZtppe bodien wnc.,r verkeers

middele ontoereikond is un vm.nr die lcwonst2.ndnnlu ly e,s ge

volg van swak ekononiose onstandighede 9 hul tnak duideliker 

sion sn dit doolgorigter on plcnn~tiger verrig. Df die bo

hoefte ann opvoeding die oorsnak of gevolg is dGt dnar roe

pingsbowuste hoofde en personeolledo nnn sulke inrigtings 

verbonde is, v~l noeilik om te bepnnl, dog wnt opvnllend is, 

is dnt oudleerlinge dikwels doelbowus na sulke inrigtings 

torugkoor on dnnr to ~rbei. 

6. Frekwensio vnn kontr_k tussen ouor en kind. Ho~:; 

dikwels ouor en le·:rling r:1okncr sion en vern.l hoe dikwels 

die leerling gedurenc1e n::1weke die ouerhuis bosoek, is nog •n 
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faktor wnt •11 rol speel in die opvoEJdingsbowusthcid van die 

inrigtings. Waar '11 groot persont:1sie vs.n die inwon8nde 

leorlingo bv. elke of al on diG cndsr naweek die inrigting 

verl::i.Clt ~ is dio nuic;ing starker om die koshuis I:wer ns •n lo

soerplck te ben~der en gevolglik word dcnr dCln ook minder 

opvoedingsbev~stheid acngotref en minder opvoedingswork ver

rig. Die houding skyn to woes dat dit die ouer so verant

woordelikhcid bly om nr·. :lie opvooding on to sien~ :'..cmgesien 

die kind so goreelJ. on dikwels nog onder sy sorg verkeer. 

Die vrnng ontstn~n egter of dio ouer nie straks om diesolf

de redo di t :-',s J.io koshuis se vr:::r".ntwoordelikhcid beskou 

nie net die gevolg d~t die kind se opvooding in die slag 

bly. Op sy baste boskou 9 bly die opvoeding in hierdie go

val '11 vorbrokkolde dualisno. 

7. Porsentasio inwonende loerlingo in die inrigting. 

Hoe neor inwoncnde leerlingo dnar in ~ inrigting is, hoe 

groter is die invl6ed w~t hulle op die skooltoon uitoefen 

uit hoofde van die saanhorieheidsgovoel w2t by hulle ontwik

kel. Hi~rdie faktor ~oodsaak die inrigting om mocr sorg en 

t:'~endag ann hul vorning to bestoe t·er wille van •11 gesonde 

skooltoon. DaGrbenewens dra die groter getal kosgangers 

egter ook d~artoo by on die behoofto aan opvoeding nn vore 

to bring. 

8. Boplnnning en Organisasie. Wanr die skoolgor.'leen

skr.p •n hegto, hien:rgiose pir2.mied vorm mE.Jt die junior loor

linge :;,s b,...,,sis 9 dio intermediere~, seniors on prefekte hoG"r 

op on :lie personeol Gn hoof C".s toppunt, word die opvoeding 

dooltre~fender on doelgerigter 9 _ ver2l as daar verder ook 

voorsieninc; gm:J.:;.nk word vir die bovroJ.iging van di0 primere 

drange. Insig in ::1i~:3 s.truktuur en wose van die huisgosin 

en die cevolgliko docltroffonde beplanning en organisnsie 

deur die hoof spoel hi,,r •n boslissonc.1e rol. Di t wr,s opval

lend c1c:.t hierdio bonP..-:3.orine gepl1c.rd G'='"cm. net 11 Publio Schools' 

in die buurt sodr~ t di t too<oskr f moE.Jt word ann hul invloed 
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on die kennis wc"t sodr:.nige hoofdo ve,n die I!Public School·"

stelsol drn.. 

III. ·Leentos in die pr~ktyk. 

l. Du8lisDos. Een V;'"n die probl8L18 waarnce hoofde te 

ks.mpe het, is ::.1ie du:2lisme tusson skool on koshuis, :::;,ang8-

sion dit so nnklik gebour d~t wr:.t in die skool gul~or wor~ 

nnders in die koshuis gepraktiseer word. Hierdie probleem 

strck oor die hela veld, dog tree in soDTiige opsiGto ster-

ker op oie voorgrond. So knn dit bv. gebeur dnt wnt in die 

skool dour die ondorrig in Hui'shoudk:unde opgcbou word 9 in 

die koshuis weer Jour fou tiE)V!G praktyke o.fbebreek word, on 

m~cr oen v~n tnllc voorb0elde to noon. 

In die Trnnsvt1t1l word hierdie probloen ver~l ook stork 

ElBngovoel not botrekking tot die loerg~ng vir Voorligting1 

wnar snko soos skoolnGnp2ssingsproblono (o.E1. koshuisdissi

pline), studienetodes on -gewoontes, gomeensknpslewo 9 per-

soonliko voorkoms 9 sosi2le ne,npsssing 9 kGraktor, lewenshou-

ding, ens. ens. bohGndol word. Wcnr hierdie snkG v:::;,n Gktu-

ole bolsng in dio gemconsknpslewe on -opvoeding is, lo dit 

voor dio h~nd dct ooreenstGLlliing tusscn teorie en prQktyk 

noodsnnklik is en beklentoon dit weer die essensiele vnn 

die oenheidsboginsel in die kosskool~ die hoof se pligte 

on funksie i:.wet oor dio hole veld strok en hy noet wee en 

niddelo borns,n on to vorsoker cJ.:1t die opvoedingsrJroses '11 aan-

Genloponde orgnniese eonhoid vorEJ.. Dc.ar mng ncrens •n dua-

lisne t.o.v. bolydonis en belewonis woes nie. 

Dr::.e,r is .egtor nog iLlplikc"sies wc~t ui t die du2lisne in 

die kosskool~ voqrtvloei. Ond~t koshuis en skool 2s afson

derlike entitoite boskou word, word die pligte i.v.n. elk

eon ook geskei on wr:.nneor dit dBn by workverdeling kon, neon 

clke pcrsoneellid dorhc.lwo oers sovool vnn die skoolwerk 

l. Kyk bl. 55. 
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(binne- on buitemuurs) ns wnt beskou word as die rogmatige 

voltydse t>7,nk van •n ondorwysor en daarna moot die, inwonende 

ondorwysor nog addisionole pligte en vorcntwoordolikhode in 

vorl)and met die verdere opvoedingsprogrf'.m ten bohoewe v:.1n 

die inwonenedo loerlinge aanvaar~ met die gevolg dRt hy met 

n oorvolle progrnm bolas is. 

In Transvaal trof die suporintendentskap van •n koshuis 

die onderwysor (hoof of assistent) nog harder as sy kollega 

in oen v~n die andor provinsies 9 omd~t hy benewens die ver

sorging van dio kosgangers en die gewone administrnsie en 

orgnnisnsio vnn dio koshuis ook nog die ingewikkelde on ge-. 

spesinlisoerde rekonpligtige work moet bohnrtig wat voort

vlooi uit die feit dat Tr~nsvaalse koshuise hul inkomste en 

uitgawe self moet reel en verantwoord, 

Die personeellid se t"-~-:,k in •n goed .. georganiseerde kos

skool sonder JuGlisme is roods nooilik1 en wnar hierdie dua-

lismo nou aanleiding gee tot nog meer oorlnaide workspro-

granne, kan die uitwerking nio heilsaan woes nie, n,angesien 

dit uitloop op of ooreising, 6f vorlaging in die doeltref

fendheiJspeil vc.n dio arbcid qs govolg vnn gedwonge pligs-

vorsuin. 

Word die volune work v::;.n die kosskool nou voor verde-

ling as oenheid boskou soos wnt dit s8l wees wanneer koshuis 

en skool tot 'Yl organiese eenheid geintegroer word, sal •n 

owerodiger verdeling van work moontlik wees, dog tersolfder-

tyd is di t c1uidelik c1at aan kosskole •n rui:raer personeelkwo

ts. toegestaan bohoort te word indien oorbelac1ing uitgeska

kel wil word. 

2. Skaarste aan §eskikte huishoudelike personeel. Die 

hoofnatrone in •n kosskool c1ra groot vernntwoordelikheic1, 

want op haar rus die vorantwoordolikhoid om die huishouding 
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okononios to bostuur, on te sion n:;, die ligga8J:J.likc; welsyn 

v~n die porsoneel en leorlingo, die veoding on ~lgonono vcr-

sorging to boplt"n, die vorploginc v:-:m siokes w~ar nodig waar 

to no en, voorrndo te behoer 9 dio workver1Jeling Vt',l1 h""ar ns-

sistento to reel on toesig oor hullc te hou ens. Mcar bowo-

al is sy die noedor van die leorlinge. Aan die assistant-

nntrones word oor di8 algeneon nio opvoodingsfunksies opge-

drn nio, dog hulle drn •n bel2vng!'iko dool by tot die gooie 

g2.ng vcn s:tko on die skopping v:tn •n gesonde atr:wsfo<"Jr sc.ar:1 
e,.c,v 

r:wt die hoofnr.trone 9 .(}.G~ cc.arbenewens l:Loet do.ar st.;.;eds reke-

ning gehou word met die voorb8old wat hulle stcl in hul han-

dol en wnndol t.o.v. die lewenskuns op alle torroino on in 

al sy Gspokto (ligga~nlik 9 ekononies, ostotius 9 kultureel, 

sosincl, nasionanl, on vorRl sedalik-godsdienstig), asook 

net hul praktieso huishouding en n,anverwante sake gesien in 

dio lig v:1.n w2t in die skoal in vorband dRf:',rr.we aan die lsor-

lingo voorgehou word as wenslik, good, navoleenswanrdig 9 reg 

en idonal. 

do on geskikto W8rkkr~gte wat enigsins nan die vereistes vol-

doon, •n toest?.nd vmt as •n ornstige leonte in kosskole oral 

in die lRnd govool word. 
I 

3. Ondooltroffende geboue. Oor die algeneen leon die 

geboue hulle nie tot dooltroffonde opvoeding nie, omdat dit 

:o_..::esnl bui to c1i8 kwessie is on uhuisgosinnG 11 van beperkte 

onv2.ng to skep 8n onder pornanente voogdysk2,p van •n bovoeg-

de ondorwyser te plaas, w~t die wenslikste roUling is· in-

dien daar worklik opgovoed wil word. Die govolg is dnt -

(a) tocsigdionste gewoonlik op n rotasiebcisis gereel word 

vmt. vnnsolfsprekonc1 nie bevorderlik is vir die opvoeding nie9 

o.no ns govolg vnn die wisselende a::1rd van die geso.gsbeoofo-

ning; en 

(b) n:::,ssnboheer tooe;epas vrorc1 wnt uitloop op roetinering 

on reginentoring wnt geon opvooding is nie •. 
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Die geboue word·bep1an met die oog op doe1treffende en 

ekonomiese huisyesting>dog aan die vereistes vir doe1treffen

de kosskoo1opvoeding word oenskynlik nie die aandag geskenk 

wat dit verdien nie. Onder heersende omstandighede is dit 

fei tlik •n onbegonne taak om enigsins die verlangde huislike 

gees en atmosfeer te skep, die gesindheid van enderlinge wel-

willendheid en vertroue te kweek of die nodi~e vryheid toe 

te laat~omdat die oormatige regimentering wat uit die be-, 
planning van die geboue voortvloei, dit oD~oontlik maak. 

4. Gebrek aan begrip. Die ondersoek wat ingestel is, 

het aan die lig gebring dat heelwat van die gebreke en te-

kortkominge voortvloei uit ~ gebrek aan begrip van en insig 

in basiese en/of aktuele aangeleenthede betreffende ,kosskool-

opvoeding, soos -

(a) die eenheidsbeginsel in die opvoeding;
1 

(b) die funksie, hierargiese struktuur en opvoedingsmetode 

van die huisgesin en sy toepassing in die kosskool; 2 

(c) die betekenis en implikasies van optrede 11 in loco paren-

tis"; 

(d) sede1ike opvoeding en gevvetensvorning via gedragsregu

lering en die rol wat reels en prefekte daarin speel;3 

(e) aanpassingsproblemo, l1ul aard en oorsprong, metodes en 

tegnieKe wat d~t· kan verhoed en verhelp;4 

(f) buitemuurse aktiwiteite ns aanvul1ing van die skoo1 se 

opvoedingsprogram en middele om in die basiese ·ge.estesbehoef

tes te voorsien;5 

(g) die sielkundige en opvoedkundige aspekte van die adoles-

sente lewensfase en die siening en organisasie van die kos-

skoolgemeenskap as portuurgroep wat doelgerig daarop toege

spits word om die adolessent oor sy moeilikhede te help. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5 .. 

Kyk bll.6, 45, 53, 113. 
Kyk bll.36, 38, 42, 116. 
Kyk b1l. 8, 60, 62, 68, 120. 
Kyk bll.145, 17, 104-. 
Kyk bll. 58~ 128 .• 
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Ter stawing van hiordie bevinding dien vermeld te v10rd 

dat dit tydens die ondersoek by wyse van onderhoude uit die 

staanspoor geb1yk het dat daar •n gebrek aan begrip t. o. v. 

hierdie e,angeleenthede ·bestaan en soos reeds in die inlei-

ding verueld, was dit nodig om eers hierdie aspekte toe te 

1ig en te beredeneer alvorens die beskouings asook die 

standpunte en praktiese benadering van die betr.okkenes verneem 

kon word, en dan nog het dit soms agterwee gebly. 

Ui t die onderhoude het ge.blyk dat die eenheidsbeginsel 

in die opvoeding in al sy aspekte in die praktyk feitlik 

geen erkenning geniet nie en dat die struktuur 1 organisasie, 

funksie en metoda van die hU~~~~~ vreemde terrain is. 

Betreffende die optrede uin loco parentis" bestaan daar •n 

gangbare opvatting dat dit die versorging en beskerming van 

die kind namens die ouer behels en dat hierdie verantwoorde-

likheid ook verder strek as die 1igga.ablike welsyn, maar 

we..nneer dit gekom het by die implikasies van bv. die doopbe-

lofte t.o.v. hierdie aangeleentheid met betrekking tot die 

gees en rigting in die kosskool en die verband wat dit het 

met lewens- en wereldbeskouing e.s.m. was die vordering le..ng-

saam en moeisaam. Dit wi1 bykans skyn asof die doopbelofte 

sy betekenis verloor het; trouens? •n predikant wat voorsi t-

ter is van die bestuurskomi toe van •n koshuis, het die ui tla-

ting gemaak dat doopbediening in sy gemeente verword het tot 

•n geleentheid vir sosiale onthaal. •n Onderwyser wat huisva-

der is van •n koshuis 1 verklaar weer dat as die doopbelof'te 

opvoedingsimpliknsies .moet he ons nerens sal kom nie want, 

so beweer hy, e1keen van die Afrikaanse kerke het •n ander 

doopb_elofte. Sy stand punt is dat hy as professionele opvoe

der bater in staat is om te weet hoe en waartoe die kind op-

gevoed moet word. 

Dieselfde geld t.o.v. sedelike opvoeding en· gewetens

vorming via gedrc."gsregulering. Die skoolreels skep die in-



druk dat hulle gemik is op meganiese beheer oor die gedrag 

van die kind en dit is slegs die uitsonderinge wat daarin •n 

ho~r doelstelling sien of ~ middel om die leerling te bring 

tot selfdissipline en selftug met die wet van God as norm, 

m.a.w. sedelik-godsqiens:ige opvoeding. Die omvan@; van die 

re~ls, die meganiese aard daarvan en die afwesigheid van 

motivering gotuig dan ook dat die dieper insig t.o.v. die 

rol wat dit kan en behoort te speel in·die sedelike opvoa

ding nie daar is nie en ook nie die besef van WRt die impli-

kasies daarvan is t.o.v. die aantasting van die vryheids-

en veiligheidsgevoel in soverre •n groot getal re~ls n strem

mende 9 oeklemnende ui twerking het 9 en dat meer :re.~ls meer 

oortrodings en dus ook meer straf meebring nie. Die indruk 

wat gewek word)is dat daar geregeer en geheers vvord 9 maar 

nie veel opgevoed word nie. Hierdie indruk word verstcrk 

deur •n geval- van vandalisme wat voorgeko:m. het toe kinders 

wie se gedrag oor die algemeen as goed beskou is, aan die 

vooraand van hulJ.b finale vertrek hul slaaplokaA.l se deur 

afgebreek, die matras stukkend gesny en die :m.eubels beska

dig het. Hierdie gedrag het opskudding verwek en veroorde

ling ui tgelok en is bestempel as die openb2"ring van ·n ka

raktergebrek e. s .m. 9 dog d2.t dit die moontlike reaksie was 

op onderdrukkende en stremn1ende gebondenheid is nie oorwee6 

nie. 

Van opvoeding tot verantwoordelikheid deur aansporing 

om verantwoordelik to handel en gesonde oordoel volgens hoe 

norma to ontwikkel, word nie veel gemork as die reols wst 

in die oorgrote meerderheid van die kosskolo V8.11 toepassing 

is, bostudeer word nie. Die adolossente gemeenskapDe word 

veelP,l beskou en behandel soos kinders7 al is hulle al bely

dende lldmate van hul kerke 9 geregistreerde burgers van hul 

land Ym t tot mili tere diensplig opgeroep kan vwrd of stemge

regtigdo kiesers wat mede-seggenskap in die demokratiese 

l~ndsregering erl2ng het. 
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In die regering en oorheersing speel die prefekte ook 

hul rol. Hulle word veelal gebruik om benewens die verrig

ting van s8kere take en dieste 9 die jongeres te domineer 9 

dog as middel tot se~elike opvoeding kom die prefekstelsel 

oar die algemeon nie tot sy reg nie. Hulle word wel ge...:.. 

no om 11 die ouer broers en· susters v~n die familie" 9 maar die 

verantwoordelikheid 9 invloed en funksie wat met hierdie sta

tus gep?..ard behoort te g:-.;.an 9 kom nie s.an die lig wanneer 

die aard van hul pligte 9 soos verstrek 9 oorweeg word nie. 

·Dat bui temuurse aktiwi tei te.kan diEm tot opvoedingsmid

del ~or die hele persoonlikheid en oak tot bevrediging van 

b8siese dr~nge word weinig besef. Taamlik algemeen word be

skou dat dit:ueehelp tot sosiale vorming 9 dog verder kom dit 

nie maar bly dit by middele om kinders besig te hou 9 geleent

heid te bied om van ooitollige energie ontslae te rQak 9 die 

skool se goeie naGn te verstewig e.s.m. 

Die gebrek nan insig t.o.v. hierdie sake het veral aan 

die lig gekom via die vraagstuk van bywoning van politieke 

vergaderings deur 8gtienjarige stemgeregtigdes. Dat die be

oefening Vfm di& stemreg na eie 9 onbovooroordeelde en wel

oorwoe mening een van die belr-mgrikste funksies van die kie

ser in •n demokrasie is 9 die rol wat die poli tieke party in 

hierdie verband speel en die verband wat dit alles met die 

nasionale opvoeding hou 9 is deur weiniges ingesien. Die al

gemene houding was een van ~fwagting op leiding of voorskrif 

van die betrokke onderwysdeparte:c:wnt. Van die vyf ondervvys

departementshoofde het een •n besliste standpunt per l:::tere 

skrywe ingeneem 9 een het verklaar d~t dit aan die diskresie 

van die superintendent gelaat word 9 twee was nie bereid om 

~ amptelike mening uit te spreek alvorens regsadvies ingo

win is nio, terwyl die vyfde verklaar het dat die saak nag 

nie oorweging geniet het nie.; Dnarby moet vermilild:r: word dat 

die eerste verkiesing w~araan agtienjariges sou deelneem, 

slegs onkole maande na hierdie onderhoude sou plsasvind. 
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So kan daar voortg~gaan word wat betref die verhouding 

van kerk tot skool waar die toestand nie anders is nie, en 

di t e.lles gesien in die 1ig van al die in1igting en·· indrukke 

wat uit gesprekke en waarnemings tydens die ondersoek ver

werf is, noop tot die af1eiding dat die prinsipie1e en .:fu,ri..;.; 

damente1e teoretiese sake in die onderwys nie die aandag ge

niet wat dit verdien nie9 dat daar se1de indien ooit reken

skap van gegee of gevra word, maar dat die opvoeding s1egs 

gerig is op die verstandelike en maatskap1ike vorming; dat 

die voorskrifte1ike en pragmatiese voorrang geniet en aan

vaar word sander normtoetsing en dat die libe.ralistiese;en 

humanistiese derhalwe hoogty vier. 

Nadat die soek1ig nou op die Transvaalse en ander stel

sels geval het en hul praktyk in oenskou geneem is, bly daar 

nog oor n kritiese beoordeling van die stelsels om dan daar

na oor te gaan tot n toekomsblik. 

J. SAMEVATTING. 

Die probleem van die opvoeding van die plattelandse 

kind het a1 van vroeg af die aandag geniet. Reeds teen die 

einde van die vorige eeu is daar kosskole in Pretoria opge

rig en teen 1910 het daar reeds verskeie loshuise in Trans

vaal bestaan. In 1919 ills die Onderwysdepartement se admini

stratiewe en tegniese beleid insake losieshuise reeds bekend 

gemaak en sentralisasie as oplossing van die probleem is 

steeds beplei t .• 

In 1933 is die skoolplig verhoog en die gevolglike ver

meerdering in die middelbare leerlingtal het die vrobleem 

weer sterk na vore gebring sodat dit die aandag van konferen

sies1 landbougenootskappe, kultuurverenigings en uiteindelik 

ook van die owerhede geniet heto Ondersoek wat deur die 

Direkteur van Onderwys en die Administrasie ingestel is, het 

toestande ~an die lig gebring wat hul1e genoop het om tot 

aksie oor te gaan en in 1936 het sentralisasie die amptelike 

staatsonderwysbeleid in Transvaal geword, met •n stelsel van 
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provinsinle koshuise e1s wessntlike deelo 

Daar is heelwat getuienis wat daarop dui dat die idee 

van die 11 Public School"-stelsel oorgenoem is, dog volgens 

die formulering van die uitvoerende beleid, die bepalings 

van die 8dministratiewe beleid en die voorskrifto van die 

tegniese beleid voldoen die wese van die Transvaalse kosskod 

nie aan die fundamentele eenheidsbeginsel nie, waarskynlik 

qs gevolg van die besluit van die Administrasie om die in

stellings se finansiele beheer tc desentraliseer om plans

like bel2.ngstelling aan te wakker. 

Die ander onderwysdepartemente het ook hul stelsels wat 

egter verskil van departement tot departement. Die stelsels. 

van Natal en die Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap 

is gosontraliseer en kom die naaste aan die vnn •n kosskool. 

Die Oranje-Vrystaat is nie ten gunste van provinsiale kos

huise nie on moedig plaaslike liggame met regspersoonlikheid 

nan om die nodige voorsiening to maak. Die Kaapprovinsie 

het ondersteunde sowel as provinsinle koshuise 9 met laasge

noemdes in die ninderheid. 

In Transvaal word die koshuis amptelik .. beskou as •n op

voedingsinstelling, dog hy staan los van die skool in die 

sin dat die Direkteur van Onderwys ~ superintendent benoem 

wat die volle verantwoordelikheid dra vir die inwendige kos

huisbestuur: administratief, organisatories, dissipliner 

en finansieel. Die hoof mag superintendent wees, maar hy 

ho.ef nie. Hy noet egter algemene toesig hou. Die Direk

teur benoem •n komitee om die superintendent van advi8s te 

bedien. 

Die gehalte van die ·opvoeding in die praktyk varieer 

van inrigting tot inrigting soos wat ,J.ie stelsels varieer vsn 

provinsie tot provinsie, dog oor die algemeen word daar ge

streef na opvoeding van die hole persoonlikheid, word die 

leerlinge fem dog sinpr.:tiek behEmdel deur pligsgetroue per

soneellede, word daar aandag geskenk aan rus en ontspanning 
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en word gebruik genaak van prefekte in die opvoeding. 

Fnktore w8.t •n invloed ui toefen op die kwali tei t van die 

opvooding is o.n. roepingsbewustheid van hoof on personeel~ 

honogeniteit van skoolgeBeenskap, heterogeniteit van die 

ouergemeenskap, aard van doel en normstelling, frekwensie 

van kontak tussen ouer en kind, persentasie tnwonende leer

linge, beplanning en orgcmisasie. Leentes w:::d; gevind word 

is o.a. dualisme tussen koshuis- en skoolopvoeding, ska~rste 

aan geskikte huishoudelike personoel, ondoeltreffende ge

bouo, gobrek aan begrip van die basiese beginsels van opvoo

ding oor die algemeen en die wese, funksio, struktuur, orga

nisasio en metoda van die huisgesin en kosskool. 




