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.HOOFSTUK 3 

DIE BEHEER EN ORGANISASIE VAN DIE ONDER'i!VYS VAN SWAK= 
SIENDES IN DIE R.S.A. EN ENKELE OORSESE LANDE 

3 .l INLEIDING 

In die onderhawige hoofstuk sal die beheer en organi= 
sasie van die onderwys vir; blanke swaksiende kinders in 
die R.S.A. en enkele oorsese lande toegelig word. Aspekte 
wat in besonder aandag sal kry is die wyse waarop onderwys= 
geleenthede vir swaksiende kinders in die R.S.A. histories 
onder sekere beheerliggame tot stand gekom het. 

Met betrekking tot die organisasie van die onderwys 
vir swaksiendes sal daar in bosonder verwys word na die 
praktyke van integrasie van swaksiende leerlinge in die 
gewone skool versus die onderwys van swaksiendes in afsonder= 
like skole. 

Verdere vraagstukke wat in die hoofstuk toegelig sal 
word hou verband met die kriteria wat amptelik aangewend 
word, plaaslik en qorsee, wanneer bepaal moot word of 'n 
leerling tot 'n ander skool of klas as die gewone ·skool op 

grond van sy gAsigsgebrek _toegelaat moet word, metodes, prak= 
tyke en tegnieke wat in die toelating van leerlinge gebruik 
word en pogings wat aangewend word om die vroee opsporing 
van swaksiende kinders te verseker. 

3.2 HISTORIESE AANLOOP VAN DiE TOTSTANDKOMING VAN ONDER'\IVYS== 
GERIEWE VIR SVVAKSIEN:OE BLANKE KINDERS IN DIE. R. S .A. 

Ten einde die beheer en die organisasie van onderwys 
van swaksiendes in die R.S.A. in perspektief te sien, is 
dit nodig om kortliks op die totstandkoming van onderwys= 
instellings vir hierdie kategorie van die buitengewone 
onderwys te leti 
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Reeds s0 vroeg as 19481 is daar met die onderwys van 
swaksiendes by wyse van 'n "gesigsbewaringsklas" aan die 
skool vir Blindes te Worcester begin omdat daar altyd 'n 
groep kinders aan die skool was wat nog oor bruikbare gesigs= 
reste beskik het. Afgesien van die feit dat hierdie leer= 
linge van braille as onderrigmedium gebruik gemaak het, was 
hulle nog altyd in staat om boeke in gewone druk vir ont= 
spanning te lees. 

Hierdie eerste klas van sy soort vir blankes in Suid
Afrika kom onder die leiding van mejuffrou G. Oellerman2 

tot stand. In hierdie klas is leerlinge van s'tanderd 2 tot 
standerd 5 saam onderrig, terwyl die kleiner swaksiende kin= 
ders saam met hul blinde maats onderrig ontvang het. 

Daar is baanbrekerswerk op die gebied van· die onderwys 
vir swaksiendes gedurende hierdie periode gedoen. Die klas 
loop weer ten einde met die vertrek van mejuffrou Gellerman 
aan die einde van 19513 na die Braamfonteinse Afrikaans= 
mediumskool waar sy 1 n klein klas vir swaksiende kinders 
vir tien jaar l.atik -·waarneem. 

Gedurende die laat veertigerjare kom die Transoranje
Instituut vir Buitengewone Onderwys, onder beheer van die 
drie Afrikaanse SQsterskerke tot stand. 4 Hierdie liggaam 
sou in_die toekoms 'n belangrike rol speel in die bevordering 
van onderwys vir gestremde kinders. 

Die konstitueringsvergadering van die Transoranje
Instituut.vir Buitengewone Onderwys vind op 13 Maart 19475 

onder voorsi tterskap van ds. G.D. Worst plaas, terwyl ds. 

J.F. Linde as sekretaris van die "Gesamentlike Kommissie" 
verkies word. 
---------------------------------~-------~----------------

1. Vaughan, V .H. "Die onderwys van swaksiendes". Konferen= 
sie van onderwysers in skole vir blindes en swaksiendes, 
1964, p.64. 

2. :Die Prinshofskool vir Swaksiendes. Die Prins, 1970. 
"Ui t die verlede". 

3,, Loc .• ci t. 
4:. Transoranje-Instituut vir Buitengewone Onderwys. 

Statuu t, par. 4( a) • 
5. Notuie-van die stigtingsvergadering, 
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'n Beginse1besluit wat op hierdie vergadering geneem 

is, b·epaa1 onder andere dat die Kommi ssie hom ten doe1 ste1: 
"die oprigting van 1 n skoo1 vir dowes in d.ie noorde wat 
voor1opig primere onderwys beoog vir dowe en hardhorende 
kinders in die noorde1ike provinsies." 6 Deur die beywering 
van hierdie liggaam kom die Transoranje-Skoo1 vir Dowes op 

17 Augustus 1954 tot stand.7 

Op 'n vergadering van die Instituut, gehou op 12 
Oktober 1954, rapporteer die prinsipaa1, mnr. Vaughan, dat 
1 n sestigta1 ou8rs 'n versoekskrif by die destydse Depa~tement 
van Onderwys, Kuns en Wetenskap ingedien het, waarin hu1le vra 
dat onderwysgeriewe vir hu11e b1inde kinders in die Noorde 
voorsien moet word. 8 Dit was die begin van die onderhande= 
1inge wat in 1963 op die stigting van die Prinshofskoo1 vir 
.swaksiendes en K1euterb1indes in Fretoria uitge1oop het. 9 

Die skoo1 staan onder die beheer van die Transoranje
Instituut vir Buitengewone Onderwys en word gesubsidieer deur 
die destydse Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap, 
tans die Departement van Nasiona1e Opvoeding.10 

~~ejuffrou Oe11erman en haar genoemde groepie swaksiende 
1eer1inge het aan die begin van 1963 vanaf Johannesburg na 
Pretoria-Noord verhuis11 waar hu11e '"n private woning betrek 
het en in Junie van diese1fde jaar is hu11e na die nuwe skoo1 

-·. 
oorgep1aas. 

In Mei 196712 word die Prinshofskoo1 vir swaksiendes in 
sy huidige vo1tooide vorm deur mevrou Betsie Verwoerd, 
eggenote van die vorige eerste Minister, dr~ H.F. Verwoerd, 
geopen. Dit is 'n pragskoo1 wat uit doe1treffende, moderne 
geboue bestaan en oor toerusting, apparaat, geriewe, spee1= 

6. Loc.cit. 
7. Transoranje-Instituut 25 jaar oud. Pretoria. 8 Maart 

1972, p.2. 
8 • Ib i d • , p . 3 • 
9 • Lo c. cit .• 

10. R.S.A. Wet op Onderwysdienste,.._Wet no. 41 van 1967, 
art. 5. 

l1. · Z_aa;iman, Linda. Kinders van die skemerte kry 1 n skool. 
Sarie ~ff.arais, 22 Januarie 1964, p ... 20-" 

12. Transoranje-Instituut 25 jaar oud,.p·~4 • 

. ' 
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terreine en koshuise beskik wat by die swaksiende se beson= 
dere behoeftes aangepas is. 

In 1963, met die opening van die skool, was daar 24 
1eerlinge13 ingeskryf. Hierdie getalle groei aan tot 110 
leerlinge in 196614 toe mnr. P.P. Peach as hoof aangestel 
word, onder wie se besielde en bekwame leiding die skool 
sedertdien staan. In Januarie 1972 kom die leerlingtal 
in die skool op 24515 te staan. 

Tans is hierdie skool die enigste in die 1and.waar 
onderwys vir blanke swaksiendes in 'n afsonderlike skoo1 aan= 
gebied word. Die skoo1 word in die woorde van 'n joernalis 
beskryf as 1 n "unieke skool waar daar nuwe 1ig opgaan en 1 n · 
nuwe wereld van hoop vir swaksiendes· ontvou."16 

Benewens die onderwys vir swaksiende kinders van graad 
1 tot standerd 10, word daar ook voorsiening gemaak vir· die 
onderwys van b1inde kinders van graad i tot graad ii, op we1ke 
stadium hierdie blinde leer1inge. na die 'Vorcesterse Skool 
vir B1indes oorgoplaas word. 

In 1964, 'n jaar na die totstandkoming van die Prins= 
hofskoo1 vir Swaksiendes in Pretoria, word daar met 'n af= 
sonder1ike afde1ing vir swaksiendes aan die Worcesterse skool 
vir Blindes, 'n aanvang gemaak.1 7 'n Ou private woning, 

bekend as Ebenaeser, te Porterstraat, word vir die doel in~ 
gerig, bestaande ui t drie klaskamers, '·n handwerkkamer, 1 n 
1okaa1 vir vergrotingsapparaat en 1 n klein personeelkamer. 

Die leerlinge op daardie stadium was 27 van Sub. A tot 
standerd 5, met drie onderwyseresse.18 

.OP daardie stadium reeds word besondere pogings aange= 
wend om in die onderwysbehoeftes van die swaksiende kinders 

13. 
14. 
15. 
16. 

17. 

18. 

Transoranje-Instituut ?5 jaar oud, p.4. 
Loc.cit. 
Loc.cit. 
De 11\Tet, H. "Die skemer voor hu1 oe". B;zlae t-o-t· Da_g= 
oreek, l Oktober 1967, p.3. 
Worcesterse Skool vir Blinde s. Ye.r~+:~~-- y~~-.9-~t; __ jaar 
1964, p.8 ·- ' . 
Loc~cit. 
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vir beligting ingevoer 
vir die vergroting van 
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"Kop spiegel "-lampe 

en spesiale apparaat 
handboeke •19 

is uit Nederland 

is g0installeer 

Die Bestuur van die Worcesterse Skoal vir Blindes het 
voortgegaan met pogings om meer permanente huisvesting vir 

die afdeling swaksiendes te vind, sodat hiordie afdeling aan 
diP. einde van die derde kwartaal in 196720 na die geboue van 
die ou provinsiale hospitaal, waar bai8 meer rui~te beskik= 
baar is, oorgeplaas ~s. Die verpleegsterstehuis is as 'n 
hostel vir seuns en dogters ingerig en huisouers vir die 
hostel, sowel as 'n vise-prinsipaal vir die afdeling swak= 
siendes, is aangest~l. 

In 1968 word die swaksiende leerlinge in standerd 6 ook 
by die Afdeling vir Swaksiendes ingeskakel, maar standerds 
7 tot 10 is nog st8eds by die skoal vir blindes ingeskakel 
sodat die leerlinge saam met die blindes onderrig ontvang. 

In 1970, toe die getalle in die Swaksiende Afdeling in 
die Worcesterse Skoal vir Blindes reeds op 5121 gestaaa het, 
word daar gerapporteer dat die stelsel van gekombineerde 
klasse nog steeds gevolg moet word, omdat die getal leer= 
linge in hierdie afdeling nie volgens die toep~slike departe= 
ment8le voorsieningskaal 'n vermeerdering van pcrsoneel 
regverdig nie.. Die huidige akkommodasie is nog baie beknop 
en van die leerlinge moet nog in die hostelle vir blindes 
tuisgaan wat ver van die skoal gelee is. 

Tans word 'n nuwe skoolgebou vir die Afdeling Swaksien= 

des beplan. wat akk~mmo dasie aan l5C 2;2 1eerlinge sal bied. 
Die totale getal swaksiende leer1inge aan die Wornesterse 
Skooi vir Blindes V8rbonde beloop sowat 80. 23 Die nuwe 
skoal sal egter nie meteens vir al hierdie leerlinge voor= 
siening kan.maak nie, aangesien die voltooiing van die skoal 

' . 

----------------------~-------------------------------------
19. I,oc.cit. 
20. Worcesterse·Skool vir Blindes. 

1967, p.8. 
Verslag vir die jaar 

Verslag vir die jaar 21. 'Vorce sterse Skoal vir Blinde s. 
1970' pp .147-15. 

2 2. Kyk Bylae A·~ vr~e 2. 71 ~n 2. 72. . Ge gewens 
vise-hoof van dJ.e AfdelJ.ng SwaksJ.endes .• 

verskaf deur 

23. Antwoord op vrqag 1.8 van Bylae A. 
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oor 'n periode van 5 tot 6 jaar sal strek. Aanvanklik sal 
ook net vir een hostel voorsiening gemaak word. 

Volgens 'n besluit van die beherende liggaam sal die 

Afdeling vir Swaksiendes onder die hoof van die Skoo1 vir 
Blindes ressorteer. 

3.3 BEHEER EN CRGANISASIE VAN DIE ONDERWYS VIR SWAKSIENDES 
IN DIE R.S.A. 

3.3.1 Beheer 

3.3.1.1 Die Wet o:p Onderwysdienste, Wet no. 41 van 1967 

Volgens .artikel 2 van bogenoemde Wet kan die Minister 
van Nasionale Opvoeding, in oor1eg met die nUnister van 
Finansies, skole instel, in stand hou en bestuur om onder 
andere ook bui tengewone onderwys ( artikel 44( d))· te verslraf. 
Volgens Bylae 1 van genoemde V!Jet word swaksiende kinders in 
die kategorie "gostremdes" ge:p1aas en artikel (ix) bied •·n 

verdere omskry'Ning van wat onder die be grip "ge stremd" be skou 
word. 

Volgens artikel 5(i) kan die :Minister ook 1 n bestaande 
skool wat buitengewone onderwys verskaf tot 'n ondersteunde 
skool verklaar en op grondslag van en ond:erworpe aan die 

voorwaardes wat hy in oorleg met di8 Minister van Finansies 
bepaal, aan so 'n ondersteunde skool 'n subsidie betaal. 

Met betrekking tot die beheer van skole wat onder die 
Departement van Nasionale Opvo.eding ressorteer, en waarby skole 
vir swaksiendes ingeslui t is, word in artikel 43 van die Wet, 
voorsieni.ng gemaak daarvoor dat die ~.~inister regulasies kan 
uitvaardig wat onder andere betrekking hE't op: 

a. die installing, instandhouding, bestuur, beheer en af= 
skaffing van skole; 

b. die afneem van eksamens, die aanstelling, besoldiging, 
gedrag, bevoegdhede en pligte van eksaminatore, moderators, 
opsieners en ander persone wie se dienste in verband daar= 
mee .nodig is, die inskrywing van.kandidate vir eksamens, 
tug van kandidate, die uitreiking van diplomas en 

sertifikate; 
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c ·•· die aanste11ing, verplasing, onts1ag, tug, gedrag, be·= 
voegdhede, p1igte, diensure, ver1ofvoorregte en ander 

diensvoorwaardes van werknemers. 

WJet betrekking tot die skoo1plig van swaksiende leer= 

linge bepaa1 artikel 36 van die Wet dat die Sekretaris 'n kind 
wat ingevolge Tn wetsbepa1ing aRn skoo1plig onderworpe is, en 

· 1 k 1 b i en na wat hy vermo~d 'n ge= nie 'n spesla e s oo · ywoon n e, ~ 

stremde is, kan laat ondersoek. As by bevin.d dat die kind 'n 
ge stre~de ( swaksiende) kind is, stel hy die ouers in kennis 
dat die kind buitengewone onderwys behoort· te ontvang. Die 
ouers kan dan teen hierdie bevinaing na die Minister appelleer, 

wie se beslissing finaal .sal wees. Indien die appel nie slaag 

nie, sal' die se~retaris in oorlegpleg~ng met die ouer beslis 

na watter spesiale skool die kind gestuur moet word. 

3.3.1.2 Die Transoranje-Instituut vir Buite~ewone Onderw~ 
en die Instituut vir nowes en i3Ii:ndes17e Worces'ter 

Die onderwys van blanke swaksiendes in die R.S.A. word 
uits1uitlik aan die twee instansies, die Prinshofskoo1 vir 
Swaksiendes in Pretoria en die Worce.sterse Skoo1 vir B1indes 

Afdeling Swaksiendes, behartig. 

Hierdie twee onderwysinste11ings word deur twee ver= 

ski11ende en hee1temal outonome 1iggame beheer, te wete die 

Transora.nje-Insti tuut vir Bui tengewone Cnderwys in die geval 

van die Prinshofskool en die Instituut vir Dowes en Blindes 

in die geva1 van· die Worce sterse Skool. Daar is geen verb and 

tussen hierdie twee 1iggame nie, benewens die gemeenskaplike 

be1ang van die onderwys van die gesigsgestremde en die uit= 
ruil en oorp1asing van 1eer1inge. In albei geva1le word die 

sko1e deur die Departement van Nasiona1e Opvoeding gesubnidieer 

sodat hierdie sko1e bekend staan as ondersteunde sko1e, ge= 

subsidieer deur die Departement va~ Nasiona1e Opvoeding. 24 

Die Instituut vir Dowes en Blindes te Worcester bestaan 
sedert 1881 en ressorteer onder 'n Sinoda1e Bestuur vnn die 

24. R· .. S.A'. :Jie Wet op ?nderwysdienste, Wet no. 41 van 
1967, artikel 5. 
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Neder0uits Gereformeerde Kerk van Kaap1and. 2 5 Die bestuur 

bestaan uit 7 1ede, waarvan 5 deur die N.G. Kerk aangeste1 

word. In die reel is drie van die 1ede predikante en twee 

is stadsraads1ede. Twee van die 1ede is staatsverteen= 

woordi~ers, benoem deur die Departement van Nasiona:e Opvoeding. 

l)ie twee skoo1hocfde van die 8kool vir B1indes en die Skool 

vir Dowes, het ook sitting op die Bestuur. 

Hierdie Bestuur beheer die he1e Instituut vir Dowes en 

B1indes, bestaande uit drie inrigtings,·te wete, di~ Skoo1 

vir Dowes, die Skoo1 vir B1indes en die Werkwinke1 en Tehuise 

vir .blinde vo1wasse persone. Die werk van die drie inrigtings 

hou dikwe1s regstreeks verband met mekaar, ofskoon e1keen 

sy eie, afsonder1ike administratiewe program van werksaamhede 

en van uitbreiding het. 26 Die Bestuur is die koordinerende 

1iggaam en is met vee1eisende en diverse verantwoordelikhede 

belas soos onder meer: 27 die aanstel1ing van personeel, 

diensvoorwaardes van personeel (blank en nie-blank), aankoop 

van uitrusti~g, finansiele beleid, goedkeuring van begrotings, 

goedkeuring en instandhouding van addisionele poste op die 

diensstaat, betrekkinge met staatsdepartemente, kerklike 

instansies, donateurs en die ·algemene publiek, verteenwoordig

ing by vergaderings en konferP-nsies, be1ange van oud-1eer1inge, 

beplanning van die skoo1, dienste, bouprogramme en di·v-erse aan= 

ge1eenthede van 'n huishoudelike aard. 

In die geval van die Prinshofskoo1 vir Swaksiendes in 

Pretori~, is die onmiddel1ike beheerliggaam die Transoranje

Instituut vir Buitengewone Onderwys wat in 1947 onder beheer 

van die drie Afrikaanse Susterskerke tot stand gekom het met 

die doel om voorsiening te maak vir buitengewone onderwys 

d d . 0 . . . 28 noor van 1e ranJerlvler. 

-----------------------------------------------------------
25. Skool vir Blinqes, Worcester. Verslag vir die jaar 

1970, p.3. 
26. Loc.cit. 
2 7 • Ib i d • , p • 4 • · 
28. ~ransoranje:-Instituut. Notale van die Stigtingsver= 

Fadering, 13 Jl[aart 194T. 
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Die eerste Bestuur was soos volg saamgestel: 
Ds. G.D. Wor.st, Voorsitter (N.G. Kerk), 
Ds. J.F. Linde, Sekretaris (N.G. Kerk), 
Ds. H.J. Reyneke (N.G. Kerk, O.V.S.). 
Ds. A.J.G. Costhuizen (N.H. Kerk), 
Dr. P.J.S. de Klerk (Gereformeerde Kerk), 
rlfev. S.:B. Broers (S.A.V.F.), 
Mnr. A.F. Weich (F.A.K.), 
lltrnr. A. Stofberg (Transvaal se Onderwys departement) en 
]lfnr. P .J. Theron (Unie Onderwysdepartement). 29 

Tans maak die Konstitusie van die Transoranje-Instituut 
voorsiening vir die volgende samestelling van die Bestuur:3° 

15 predikante van die N.G. Kerk in Transvaal, 
3 predikante van die N.s-. Kerk in die Oranje-Vrystaat, 
1 pre dikant van die N. r;.. Kerk in Natal, 
4 predikante van die Hervormde Kerk, 
4 predikante van die Gereformeerde Kerk, 
l lid van die Suid-Afrikaanse Vrouefederasie, 
l lid van die Hervormde Sustersvereniging, 
l lid van die N.G. Vrouehulpdiens, 
1 lid van die Oranje-Vrystaat Vroue Landbou-Unie, 
6 Staatsverteenwoordigers en 
1 Sekretaris. 

Tans beheer die Instituut die Prinshofskool en die 
Transoranje-Skool vir Dawes sowe1 as twee nuwe skole, een vir 
epileptici en een vir swakhorendes, albei in Pretoria gele~. 

Wat die beherende hierargie van die Skool verder betref, 
ressorteer die Dagbestuur onmiddellik onder die Transoranje
Instituut. Dit is 'n k1einer komitee van die Transoranje

Instituut wat funksioneer wanneer die Instituut nie self in 
sitting is nie en dit hanteer alle sake wat nie finansiele 

---------------·-------------------------------------------
29. 
30. 

Loc.cit. 
Transoranje-Instituut. Statuut, par.4~ 
Vgl, Transor'anje-InsM.tuut 25 jaar oud., Pretoria, 
8 Maart 1972, p.l. · 
Vgl. Prinshofskool Jaarverslag, 1969, P, .• l. 
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implikasies het nie.31 

1 n Tweede komitee, amper volwaardig aan die Dagbestuur, 

is die Finansie1e Komitee waarheen alle finansi~le sake verwys 

word.3 2 Hierdie twee komitees staan op feitlik horisontale 

vlak onder die Instituut. 

Onder hierdie komitees ressorteer die verskil1ende 

skoolkomitees waarop die prinsipaal van die skool ampsha1we 

as sekretaris dien. 

Die beheerliggame van die skole samel self fondse in 

vir hu11e aandeel in die onderwys. Ouditeure word deur die 

beheerliggame benoem en deur die Uepartement van Nasionale 

Opvoeding goedgekeur. 

Salarisse van personeel word 100 persent deur die 

Departement gesubsidieer en die personeel skakel by die 

pensioen- en verlofvoorregte van die Staatsdiens in. Die 

diensvoorwaardes van onderwysers word deur die Departement 

neergele want die skole word volgens die Wet op Onderwysdienste, 

Wet no. 41 van 1967, geadministreer. Streng gesproke word die 

beheerliggame van die genoemde skole vir buitengewone onder= 

wys deur dio Staat as adviserend beskou. 

3.3.2 Organ1sasie 

Volgens omsendbrief 0/B S.O. 1 van 31 Desember 1970 van 

die Departement van Nasionale Opvoeding is die Prinshofskool 

vir Swaksiendes gegradeer as 1 n Graad I-skool met 1 n prinsipaal, 

twee vise-hoof de .en 27 addisionele goedgekeurde vol tydse onder= 

wysposte op daardie stadium, 4 administratiewe poste, 12 

huismoederposte, 1 drukkerspos, 'n voltydse verpleegster en 

'n deeltydse oogarts in beheer van die oogkliniek. Sedert= 

dien is 1 n vierde beheerpos, naamlik 'n adjunk-hoofpos, en 'n 

tweede deeltydse oogartspos gevul.33 

31. 
32. 
33. 

Antwoorde verkry 
Loc.cit. 
Prinshofskool. 
1972; ppi2, 6. 

ui t vraelys. Kyk Bylae A, vraag 1.3. 

Jaarverslag l Julie 1971 tot 30 Junie 
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Studente van die Skool vir OptomE.trie van die VITi t= 
watersrandse Kollege vir Gevorderde Tegniese Onderwys besoek 
die skool elke Vrydag en doen noukeurige evaluering van 

refraksiestoornisse. 

Die skool maak voorsiening onder een dak vir die 
onCJE!rwys van swaksiende leerlinge op pre-primere, primere 

en sekondere vlak tot standerd 10 met T·lfatrikulasievrystel= 
ling. Op pre-primere vlak is daar 'n beginnersklas met die 
oog op orientering van die kleuters alvorens hulle tot die 
formele onderwys in graad i toegelaat word. 

Die voorbereidende afdeling vir blindes maak voor= 
siening vir die onderwys van kleuterblindes tot graad ii op 

welke stadium hulle na die Worcesterse Skool vir l3lindes 
oorgeplaas word. 

Die skool beskik oor drie koshuise en diverse spesiale 
dienste wat in 1 n latere hoofstuk meer breedvoerig behandel 
sal word. Hierdie dienste sluit onder meer in~ voorligtings= 
diens, musiekafdeling, oudiovisuele diens 1 grootdrukafdeling, 
skoolbiblioteek en 'n diversiteit van optiese- en onderwys= 
hulpmiddels wat spesifiek vir die swaksiende kind se onder= 
wysbehoeftes antwerp is. Op buitemuurse vlak word die 
leerlinge in staat gestel om aan kulturele en sportaktiwi= 
teite deel te neem soos onder andere debatsvereniging, film= 
vertonings, slagorkes, skaak, volkspele, swem, c.s.v., 
blaasorkes en leerlingkonserte. 

Die skool is 'n dubbelmediumskool vir seuns en meisies 

en swaksiende leerlinge word in die reel toegelaat wanneer 

die kind reeds 5 jaar oud geword het. Faktore wat by die 
aanvanklike toelating van swaksiende kinders ook in aan= 
merking geneem word is of die kind skoolgereed is en waar die 
ouers woonagtig is. As die ouers in Pretoria woonagtig is, 
sal hy as 'n dagskolier op 'n vroeBr ouderdom toegelaat word 
mits hy skoolgereed is en die ouers vrywillig toestemming 
gee. 34 
----------~-----------~-----------------------------------
34. Kyk Bylae A, vrae 1~4, 1.5 en 1.6. 
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In gevalle waar die ouers bui te Pretoria wo onagtig is, 

en die kind as 'n kosskoolleerling toege1aat moet word, is 

die beleid van die skool om te wag totdat die kind 'n vo1le 

ses jaar oud is. Dit is verkieslik dat die kind reeds op 

'n vroee ouderdom die gespesialiseerde dienste van die spe= 

sia1e skool sal benut maar in die middag en aand behoort by 

weer in die huislike milieu terug te wees. 

Volgens artikel 36 van.die Wet op Gnderwysdienste, Wet 

no. 41 van 1967, kan die Sekretaris van Gnderwys 1 n gestremde 

kind na 'n spe siale skool stuur. Ey kan ook, na oorlegple= 

ging met die ouer, 'n kind wat ·~n spesiale skool bywoon, na 

'n ander spesiale skool oorplaas (artikel 38). 'n Leer1ing 

· mag nie sander die goedkeuring van die Sekretaris van die 

Departement van Nasionale Opvoeding 'n spesiale skool bywoon 

na die einde van die kalenderjaar waarin by die leeftyd van 

een en twintig j aar bereik nie ( artikel 39·( 2)) . 

Die swaksiende leer1inge mag die skoo1 verlaat, net soos 

in die geval in die gewone onderwys, aan die einde van die 

jaar waarin hu1le 16 word of standerd 8 geslaag het. In 

die skool se toelatingsvereistes word bepaal dat die kind 

die skool ver1aat wanneer hy sy kursus aan die skool voltooi 

het en in die praktyk is dit tussen 16- en 20-jarige 1eeftyd. 

Aan die Worcesterse Skoo1 vir B1indes is daar 'n 

paral1elle organisasie en is daar tans 80 swaksiende leerlinge 

van Sub. A tot standerd 10. 3 5 

Sub. A tot standerd 6 funksioneer as 'n afsonderlike 

Afdeling vir Swaksiendes in 'n aparte gebou onder die leiding 

van 'n vise-prinsipaa1. In 1971 was daar 51 leer1inge in 

hierdie afdeling. Swaksiende leerlinge in standerd 7 tot 

standerd 10 is tans saam met b1indes gegroepeer in dieselfde 

klaskamers. 

Die Skool vir B1indes maak ook voorsiening vir 'n junior 

en senior aanpassingsklas, drie hulpklasse, 'n vakafde1ing en 

------------------------------------------------------------
35. Kyk Bylae A, vraag 1.8. 
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beroep saf de ling. In al hierdie klasse en afdelings word 

die swaksiendes saam met die blindes onderrig. Omdat die 

skeiding tussen die swaksiendes en blindes by die skoal nog 

net gedeelte~ik gerealiseer kon word, kon 'n hulpklas vir 

swaksiendes nog nie by die SNaksiende Afdeling (waar dit 

tuishoort) ingeskakel word nie. In die tydelike gebou wat 

tans deuT die Afdeling vir Swaksiendes betrek word, is daar 

nie ·so 'n lokaal beskikbaar nie. 

Dit word in vooruitsig gestel deur die jongste beplan= 

ning dat sodra die nuwe geboue en fasiliteite op 'n eie 

terrein beskikbaar is, die nodige .skeiding tussen blindes 

en swaksiendes sal plaasvind. Pedagogies-didakties is die 

huidige situasie nie verantwoordbaar nie,· naamlik dat die 

swaksiendes en blindes in dieselfde klas gelyktydig onderwys 

ontvang. 

Aan die Afdeling vir Swaksiendes is die leerlinge vol= 

gens die tradisionele indeling·in 8 klasse verdeel met 8 
personeellede, insluitende die vise-hoof. 

3.4 BEHEER EN ORGANISASIE VAN DIE ONDERWYS VIR SWAK= 
SIENDES IN ENKELE OORSESE LANDE 36 

3.4.1 EngelanQ 

3.4.1.1 Beheer van die onderwys van swaksiendes - -
Die beheer van die buitengewone onderwys in Engeland 

word in die Education Act van 1944 saamgevat: 

36. Tensy waar spesifiek in voetnote na ander bronne verwys 
word, is die inligting met betrekking tot die onderwys= 
praktyke in die onderhawige ]urQE~~~ lande waarna in die 
volgende hoofstukke verwys word uit persoonlike onderhoude 
met skoolhoofde, inspekteurs van onderwys, onderwysperso= 
neel, beroepsplasingsbeamptes en gesaghebbendes op die 
gebied van gesigsgestremdes verkry gedurende 'n studiereis 
wat die skrywer in 1972 na Wes-"Suropa onderneem het om 
ondersoek in te stel na die onderwys van swaksiendes in 
die onderhawige lande. In die samesprekings is gebruik 
gemaak van die ope vraelyste. in bylaes C, D en E. 
'n Naamlys van persone met wie onderhoude gevoer is 
verskyn ·in Bylae F van hierdie proefskrif. 
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a. Artikel 8 maak daarvoor voorsiening dat spesiale onderwys= 

geriewe in spesiale skole aan kinders met enige liggaams

of verstandelike gebrek voorsien sal word deur die 

L~E.A.'s (Local Education Authorities). 

b. Die L.~.A.'s sal ook koshuisgeriewe daar stel vir kinders 

wat op spesiale onderwys aangewys is. 

c. Hierdie skole sal bekend staan as "Special Schools". 

a·. Artikel 33 bepaal dat hierdie spesiale skole nie noodwen= 

dig op die grondslag van afsonderlike junior en senior 

skole georganiseer hoAf te word nie. 

e. Artikel 34 bepaal dat die L.B.A.'s 'n opname sal maak van 

al die leerlinge vanaf die ouderdom van twee jaar in hulle 

gebiede wat spesiale onderwys nodig het. 

Die Onderwyswet van 1944 raak ook aangeleenthede aan 

soos die ouer se regte met betrekking tot die ondersoek van 

hulle kinders en toelating tot spesiale skole, grande waarop 

'n kind gesertifiseer word vir buitengewone onderwys en die 

statutere skoolpligouderdom van gestremde kinders. Hierdie 

wet verleen ook magte aan die }Unister om al die verskillende 

kategoriee van gestremdheid te omskryf met die oog op voor= 

siening van die buitengewone onderwys. 

Aangesien die Onderwyswet van 1944 bepaa1 dat die bui= 

tengewone onderwys deur die L.~.A.' s verskaf sal word, is dit 

nodig om kort1iks die beherende ro1 van hierdie p1aas1ike 

onderwys1iggame in die verband te skets. 

Die Minister word bygestaan deur twee adviserende 

onderwysrade; een vir Enze1and en een vir Wallis.37 Die 

1ede van die Rade word deur die Minister aangeste1 op grond 

van hu11e onderwyservaring. 

Op p1aaslike v1ak word die beheer en administrasie van 

die onderwys deur die L .E . .A. 1 s behartig wat die verko se Rade 

van die Counties (die plattelandse en kleiner dorpe) en 

County Boroughs (die groot stede en dorpe) is, en wie se 

37. Great Britain, Ministry of Education. The Statutes. 
XXVI·; 1941-1944. Education Act 1944, artikel 4. 
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taak di t is "tc contribute towards the spiritual, moral, 

mental and physical development of. the Community by securing 

that efficient education throughout those stages shall be 

available to meet the needs of the population of their area."38 

Die J~inisterie van Onderwys voorsien dus die nodige 

fondse en die L.E.A.'s voorsien die onderwysgeriewe, neem 

onderwysers in diens en neem die inisiatief ten opsigte van 

onderwysaangeleenthede. 

In 1968 dui die National Association for the Education 

of the Partially Sighted in 1 n brosjure3 9 aan dat daar 46 

skole in die 'Bri tse Eilande bestaan wat op een of ander wyse 

vir die onderwys van swaksiende s voorsiening maak". 

Gedurende die persoonlike ondersoek wat die skrywer vir 

die doel van hierdie studie onder andere oak in Engeland 

uitgevoe~ het, is dit gevind dat hierdie skole in 'n groat 

mate afsonderlik van mekaar funksioneer en dat daar weinig 

koordinasie ten opsigte van die onderwys van swaksiendes in 

Engeland bestaan, behalwe li.dmaatskap van die genoemde. 

Association for the Partially Sighted en 'n indirekte skakeling 

met die Royal National Institute for the Blind in Landen. 

Hierdie Instituut is egter nie direk gemorid met die onderwys 

van swaksiendes nie. 

3 .4.1.2 Orj?;an'isasie Yan die onderwys vir swaksien_Q.es 

Peach, 40 wat in 1968 'n deurtastende ondersoek na die 

onderwys vir gesigsgestremdes, onde~ andere oak in Engeland, 

uitgevoer het, beweer dat benewens die verskille wat daar 

tussen die skole vir swaksiendes bestaan met betrekking tot 

grootte, finansiele bystand en denkrigting 1 daar oak 1 n ver= 

skil in die gehnlte van die onderwys van skoal tot skoal 

aangetref was. 41 Die organisasie van die skole vir swak= 
-----------------------------·------------------------------
38. Ibid., art. 7. 
39. National Association for the education of partially-sighted. 

List of schools and classes engaged in work with partially
sighted children, Birmingham. 

40. Peach, P.P. V~Tslag van buitelandse studiereis. 
41 • Ibid. , p • 9 7. 
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s iende s skep die indruk van 'n lo sse same hang waar elke skaol 

'n eie patroon volg met betrekking tot sillabusse, handboeke, 

metodiek en apparaat.42 

Daar bestaan volgens skoolhoofde met wie die skrywer 

onderhoude gevoer het 43 geen voorgeskrewe departementele 

sillabusse of kurri~ula nie. Die personeel van die skool 

stel die sillabusse in bree trekke saam en die hoof van die 

skool keur dit goed. 

HulpQienste, soos oogheelkundige dienste en sielkundige 

dienste, word niA as 'n integrale deel van die skoolprogram 

aangebie d nie. As di t no dig geag word, volgens di.e skool= 

hoofde se getuienis, dan word van staats- en plaaslike ower= 

hede se dienste gebruik gemaak soos wat byvoorbeeld by County 

Hall deur die Inner Local Education Authority van Londen 

aangebied word. Amptenare van hierdie instansies bring 

periodieke besoeke aan die skole en doen die nodige ondersoeke. 

Skole besit outonomie ten opsigte van aangeleenthede 

soos byvoorbeeld evaluering en bevordering. Die leerlinge 

word bevorder op grond van krediete wat hull~ deur die loop 

van die jaar verwerf het en op g~ond van die oordeel van die 

hoof en personeel van die skoolo 

Aan die einde van die primere skool, op ongeveer 11-

jarige leeftyd, vind daar 'n duidelike baanverdeling plaas, 

soos in die gewone skool en sit leerlinge in sommige gevalle 

selfs hulle studies op sekondere vlak, aan die gewone 

"Secondary Modern Schools" of aan skole vir blindes voort. 

Worcester College is een van die enkele skole in Engeland wat 

blinde leerlinge en enkele swaksiendes deur middel van braille 

vir universiteitstoelating voorberei. 

Aan die einde van die sekondere skoolperiode kan die 

leerlinge inskryf vir die Certificate of Secondary Education

eksamen en hulle kan selfs na add±sionele skoling aan 'n 

College for Further Education enkele vakke op die hoer vlak 
-~---------------------------------------------~-------------
42. Ibid., p.98. 
43. Kyk Bylae C, vraag 15. 
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(A-level) vir die General Certificate of Education aanbie d.· 

Wf.et die ui t sondering van die Exhall Grange School in 

Coventry, berei geen skool vir swaksiendes leerlinge voor vir 

toelating tot die universiteit nie. 

Aan etlike skole vir buitengewone onderwys i~ Engeland, 

·word op dieselfde terrein onderwys vir verskillende katego= 

riee van gestremdheid aangebied, sodat sekere fasiliteite 

soos swembaddens, handwerksentrums, kookkunSlokale, eetsale, 

gimnastieksale en so meer, gemeenskaplik gebruik word. 

1 n Opvallende verskynsel wat aan sommige van die skole 

vir swaksiendes waargeneem was, was dat bevordering van leer= 

linge nie noodwendig aan die einde van 'n kalenderjaar plaas= 

vind nie, maar wel wanneer 'n vakature in 'n volgende klas 

ontstaan, sodat leerlinge in dieselfde klas nie noodwendig op 

dieselfde skolastiese peil en in dieselfde standerd is nie. 

Die skole vir swaksiendes maak in die reel voorsiening 

vir alle skoolgaande ouderdomme (all-age schools) met die 

verskil dRt lecrlinge op 'n veel vroeer ouderdom toegelant word~ 

gewoonlik op 4+-jaar44 en hulle woon die skool vir swaksiendes 

by tot ongeveer die l6de of l7de lewensjaar. 

Die onderskei d wat daar in 'Sngeland tuss·3n blinde s en 

swaksiendes vir onderwysdoeleindes gemaak word berus nie 

suiwer op differensiasie volgens vissussyfers nie, maar veel 

eerder op di~ vTaag of die kind deuT middel van visuele hletodes 

kan leer of nie. Met die oog op die organisasie van die 

onderwys vir swaksiendes in afsonderlike skole of saam met 

blindes, stel Jackson45 die tradisionele Britse standpunt as 

volg: 

"Although n ch.il d may be able to tell dark from light 

and distinguish faint outlines, he may nevertheless be 

classified as educationally blind, because he cannct see well 

enough to be educated by sighted methods •.. • .. •. partially-sighted 

children, although needing certain visual aids, will learn by 

44. Kyk Bylae C, vraag 3. 
45. Jackson, s., __ Special Education in England and Wales, p.64. 
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visual means and will not need to learn braille. They will 

be encouraged to use what si5ht they have and to become 

'sight-minded' rather than 'ear minded' • 11 

L~6 t • • • • 1 Volg8ns Lumsden he dle onderv1nd1ng 1n Enge and 

geleer dat ~osamentlike onderrig vir die twee kategoriee van 

die cuitengewone onderwys, vir albei nadelig is en d~t die 

strewe is om hulle in afsonderlike skole te onderrig. "The 

partially-sighted are part of the sighted community and from 

the start they should be br0ught up to live as part of it 

and not with the blind."47 

Sedert die 1944-Eduoation Act het die mening al hoe meer 

op die voorgrond begin tree dat die onderwys van die. swak= 

siende op ~ie lees van die gewone onderwys geskoei word, en om 

die bui tengewone onderwys te be skou 11 as a part of general 

education, and for integrating the handicapped child in 

programs for non-handicapped children wherever possible •••• 

and even when attendance at special schools is necessary, it 

means preparation of the youngster for life as a self

sufficient adult in the normal community. " 48 Die gevolg is 

dat gestremde leerlinge deesdae slegs na 'n spesiale skool 

verwys word as hulle nie behoorlik aan die gewone skool onder= 

rig kan word nie of as hulle teenwoordigheid in die gewone 

skool vir die ander leerlinge hinderlik mag wees. 

DiP gewone komprehensiewe skool in Engeland kan 'n re= 

delike voorsiening vir die behoeftes van die swaksiende 

adolessent maak as gevolg van die diversiteit van kursusse 

en vakkeuses wat deur die skole onder een dak aangebied word, 

·veral in die meer tegniese en praktiese studierigtings met 

minder klem op die teoretiese en akademiese. 

Benewens die spesiale skole vir swaksiendes in Engeland 

is daar spesiale eeuhede of klasse vir swaksiendes aan gewone 

46. Departemen.t van Onderwys, Kun0 en Wetenskap. Verslag van 
die Kor_i tc:e o or Onderwysgt>riewe aan swaksigtige leerlinge, 
p .98. 

47. Loc.cit. 
48. Taylor, W.'7. et.al. Services for handicapped youth in 

England and Wales, r".32. 
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skole verboride, omdat die aantal ewaksiende leerlinge nie 

altyd 'n afsonderlike skool regverdig nie. 

In die reel woon die swaksiende leerlinge aanvanklik die 
gewone skool by in Engeland (waar hulle gesigsgebrek na vore 
kom). Dit is slegs in baie ernstige gevalle van gesigsgebrek 
dat die swaksiende 1eerling sy skool1oopbaan in die spesiale 
skool begin of uiteindelik vo1tooi, omdat hy gewoonlik vir 
voortgesette onderwys na die gewone sko1e gaan. 

3 • 4. 2 Ne derland49 

3.4.2.1 "Beheer 

Die buitengewone onderwys, waaronder ook die onderwys 
van swaksiendes ressorteer, word in Nederland deur die Staat 
beheer ofskoon die Gemeente (Stadsraad) of kerklike instansies 

soos die Rooms Katolieke Kerk verantwoordelik kan wees vir die 
totstandkoming van 'n skoo1. 

Die onderwys van swaksiendes word deur die Lager Onder= 
wyswet van 19 20 gereel. Met verloop van ty d is et1ike 

"Koninklijke Bes1ui te" afgekondig om die. ontwikkeling van die 
buitengewone onderwys in 1 n bepaa1de rigting te stuur. 

Vo1gens 1 n "Bes1ui t van 2 Februarie 1967" 50 word onder meer 
tussen die verski11ende kategoriee van die buitengewone onder= 
wys onderskei (artike1 2) en word die moont1ikheid van af= 
sonder1ike sko1e vir swaksiendes vir die eerste maal geskep 
(artikel 5). Dit bring 'n verandering in die tradisionele 
situasie wat in Nederland geheers het mee dat swaksiende en 
blinde kinders in diese1fde skoo1 onderrig is a1 was dit dan 

ook in afsonder1ike klasse. 

Betreffende die toelating van leerlinge tot 'n skoo1 
vir buitengewone onderwys bepaa1 genoemde Bes1uit as volg 
( artikel 7) : n Tot een schco1 mo gen s1echt s die kinderen worden 

49. Die in1igting in hi'erdie paragraaf vervat is verkry ui t · 
die antwoorde op die vraelys .(Bylae D) wat aan die persone 
in By1ae F genoem, voorge1e is. · 

50. Koninkrijk der Neder1ande. Ministerie van Justi tie • 
.'3taatsb1ad (STB 58), Struyken, 1967. 
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toegelaten, die uit hoofde van een zintuiglik lichamelijk of 
gee steli jk gebrek of van hun ge drag dan 'Nel op grond van 
maatschappelijke omstandigheden ander dan buitengewoon lager 
onderwijs niet met vrucht kunnen volgen en voor het op die 
school gegeven onderwij s in aanmerking komen." 

In 1971 was daar 6 skole vir swaksiendes, met 'n totale 
leerlingtal van 52C leerlinge en 7 skole vir blindes met 'n 
leerlingtal van 612 leerlinge in Nederland.5l 

Hierdie inrigtings is Rooms-Katolieke, Protestants
Christelike, neutrale gemeenteskole en private skole onder 
die bestuur van 'n raad of direksie. Volgens wet maak al 
hierdie skole aanspraak op finansHHe hulp van die Staat. 
Die 8taatbetaal die onderwysers se salarisse en die gemeente 
(stadsraad) finansier die geboue, uitrusting en lopende onkoste 
ook genoem "eksploitatiekoste 11 •

52 

3.4.2.2 · Organisasie van die onderwys vir swaksiendes 

Die algemene organisatoriese patroon van die onderwys 
vir swaksiendes in Nederland· is op die lees van die gewone 
onderwys geskoei. 

In die basisskool.word swaksiende leerlinge in afsonder= 
like skole of -afdelings aan skole vir blindes onderrig vir 
'n periode wat min of meer van die 6de tot die 12de lewens= 
jaar strek. Dit gebeur dat daar dikwels op dieselfde terrein 
afsonderlike skole vir swaksiendes en blindes aangetref word 
soos in die geval van die De Wijnberginstituut.te Grave, die 
Bartimelis Stichting te Zeist en die Instituut Henricus te 

Nijmegen. 

In sulke gevalle word daar gemeenskaplike gebruik gemaak 

van fasili tei te so os swembaddens, handwerk- en huishoudkunde= 
sentrums, beroepsople1dingsfasiliteite en so meer. 

------------------------------------------------------------
51. · Syfers verstrek deur M. Roll, hoofinspekteur van Bui ten= 

gewoon Lager Onderwijs, Utrecht, April 1972. . 
52. Vlietstra, N.Y. Onderwysvoorsiening vir die gestremde 

kind in Nederland. Nasionale Konferensie oor die ge= 
stremde kind, 1967, p.ll6. 
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Tot aan die ·einde van die prim~re skool (basisskool) 

is daar algemene skeiding tussen blindes en swaksiendes maar 

in die Middelbare Algemene Voortgesette Onderwys (Y.AVO) vind 

die onderrig van swaksiendes en blindes in Nederland nog 

soms gesamentlik plaas, nieteenstaande die pedagogies

didaktiese besware wat teen hierdie praktyk ingebring kan word. 

Die rede wat vir hierdie gebruik gedurende die besoeke van 

die skrywer aan die skole aangegee was, was dat die geringe 

getalle van elk van die kategoriee nie afsonderlike onderwys= 

fasiliteite regverdig nie. 

Wat die Nfiddelbare Al :semene Voortgesette Onderwys (MAVO) 

en die Ho~r Algemene Voortgesette Cnderwys (HAVO) in Nederland 

betref is die organisasie nie uniform in al die skole vir 

swaksiendes in Nederland nie. Volgens mnr. Holl, hoofinspek= 

teur van buitengewone laer 

punte in Nederland oor die 

(prim~re onderwys) volg. 

onderwys is daar tans twee stand= 

onderwys wat op die basisschool 

Daar is die standpunt dat swak= 

siende leerlinge nie op die skool vir swaksiendes vir die 

sekondere onderwys moet aanbly nie. Leerlinge word dan vir 

die voortgesette onderwys in die gewone skole geintegreer en 

hulle ontvang hulp van die instituut.vir swaksiendes as daarom 

gevra word. 

Volgens die ander denkrigting bly ~ie swaksiende leer= 

linge vir drie tot vier jaar in die spesiale skool vir swak= 

siendes en volg die kurrikula van die gewone skole vir 

voortgesette onderwys. Dit is dan die einde van die MAVO

periode wat voor 1968 in Nederland as die Meer Uitgebreide 

Laer Onderwys (MULO) bekend gestaan het. 

Die intelligenter swaksiende leerlinge wat die Hoer 

Algemene Voortgesette Onderwys (HAVO) wil volg moet in ieder 

geval na 'n gewone skool vir hierdie doel oorskakel. Leer= 

linge wat na die 4de jaar van MAVO na die HAVO oorskakel, 

moet by die 4de klas van hierdie skool begin, met ander woorde 

die oorskakeling geskied met die verlies van een jaar. Na 

die 5de klas van die BAVO kan leerlinge oorskakel na die 

5de klas van die akademiese Gimnasium of Atheneum, dit wil s~ 
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die oorskakeling geskied weer eens met di·e verlies van een 

jaar. Na die 6de klas van laasgenoemde twee skooltipes 
kan leer1inge toelating tot die universiteit verkry. 

Die MAVO berei leerlinge voor met die oog op beroepe 

op 'n 1aer niveau, terwyl die HAVO as voorbereiding tot 

hoer beroepsop1eiding dien, maar nie op universitere v1ak 

nie. Die Gimnasium met 'n akademiese kurrikulum in tale en 

die Atheneum wat natuurwetenskaplik georienteerd is, dien as 

voorbereiding tot die tersiere onderwys. 

'Vat die k1euteronderwys betref is die be1eid dat a11e 

opvoedbare gestremde k1euters t0t die k1euterskole vir nie
gestremdes toegelaat word omdat die kleuterperiode in die 

kind se leeftyd as 'n sosialiseringsperiode beskou word en 
sy gebrek nog nie 'n faktor is wat aan hom 1 n gevoe1 van af= 
sydigheid gee nie of verwerping deur maats veroorsaak nie. 
Toelating tot die skool vir swaksiendes geskied dan op onge= 

veer 6-jarige 1eeftyd. 

).4.3 Beheer en organisasie van die onderwys vir swak= 
siendes in B~l~i~ 53 

3.4.3.1 Beheer 

In Belgie is daar. 9 sko1e (Institute) vir visueel ge= 
stremdes, want inderdaad is daar nie sko1e wat uitsluitlik 
vir swaksiendes bedoel is nie. Die skole vir visuee1 ge= 

stremde s hr;::.t we1 afsonder1ike :=tfdelin.6s vir blindes en 
swaksiendes en in sommige gevalle ook vir dowes. 

Van die 9 institute is ses Katolieke inste1lings, twee 
provinsiale skole en een 'n stadskool. Daar bestaan geen 

staatskool (Rijkschoo1) vir swaksiendes in Belgie nie, wapt 
so onJ_angs as 20 j aar ge1e de was daar in Belgie van ower= 
heidswee nog geen belangste1ling in die onderwys \~an g·estrem= 

des nie. Die gevolg was dat die onderwYs van hierdie 
kinders deur die Rooms Katolieke Kerk geinisieer is. 

---------------------------------------------------------
53. Die in1igting in hierdie afdeling vervat is verkry uit 

die antwoorde op die vrae1ys (kyk Bylae D) wat aan die 
persone in Bylae F genoem, voorgel~ is. 



Die ko5rdinerende liggaam van die Katolieke Institute 

te :Srugge, Huldenberg, Ukkel, Woluwe en Antwerpen staan 

bekend as die Nationaal Verbond van het Katholiek :Suiten= 

gewoon Onderwijs wat in Brusoel gesetel is. Die skole 

staan onder die beheer van die ~inisterie van Nasionale· 

Opvoeding wat ook die onderwyserssalarisse finansier en 'n 

toelaag aan die skole betaal wat as die "werkingskoste" 

bekend staan. Hierdie bedrag het in 1972 op ongeveer 

R30-0C per kind per jaar te staan gekom. Die geboue is die 

private eiendom van die Rooms Katolieke Kerk. 

Die koshuise aan Nie skole verbonde ressorteer onder 

die ll'finisterie van Volksgesondheid, dit wil se die versorgings= 

aspek van die gestremde kind word deur hierdie departement 

.behartig en gesubsidieer. Die onderhoudskoste het in 1972 

op 'n bedrag van ongeveer R4-00 pe~ kind per dag te staan 

gekom en is hoofsaaklik afkomstig van wat bekend staan as 

"kindergeld" wat deur alle loontrekkers in :Selgie ontvang 

word. Wanneer 'n ouer 'n gestremde kind op koshuis het, 

dan doen hy afstand van die "kindergeld" wat hy vir daardie 

betrokke kind ontvang. 

3.4.3.2 0Tganisasie 

Wat die algemene organisasie van die onderwys vir swak= 

siendes betref, is dit op dieselfde lees as die gewone 

onderwys geskoei. Leerlinge word op sesjarige leeftyd tot 

die prim~re onderwys toegelaat en die primere skoolfase 

eindig op ongeveer 12/13-jarige leeftyd. Die sekondere 

onderwys duur van ongeveer 13-jarige leeftyd tot die ouderdom 

17/18 jaar. 

In die primere afdeling is daar ses klasse wat saam= 

gegroepeer word om drie stadia of grade uit te maak, te wete: 

6- en 7-jariges · 

8 - 9-jariges 

lC- en 11/12-jariges 

eerste graad, 

tweede graad en 

derde graad. 

Aan die einde van die primere ·skool vind daar soos in 

Nederland 'n baanverdeling plaas en word die leerlinge in 
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die laer sekondere onderwys gekanaliseer. 

Die volgende is 1 n tipiese organisaJie van 'n instituut 

vir die onderwys van swaksiende seuns op laer sekondere 

onderwysniveau soos te Woluwe in Brussel aangetrr:f word: 

~egE_!~se2:fde;hin~ 

DiP opleiding duur 4 jaar plus een "finale" jaa:r' 1 plus 

'n sesde jaar vir spesialisasie. 

Handel s~f del in~ 

Die opleiding duur drie jaar, plus 'n vierde jaar vir 

finale afronding. 

Telefo_g1G-~fdeling 

Drie jaar onderwys pluo 1 n finale jaar. 

Beroepsafdeling (vlegwerk en banKetba~k~ry) 

Die opleiding in albei hierdie rigtings duur 4 jaar 

met 'n aanvullende 5de jaar vir finalisering en afronding. 

Beroepsonderwys word slegs op 1 n laer sekondere vlak 

vir swaksiendes aangebied, soos ook in die geval van tegniese 

onderwys. Algemene humaniora met die oog op universiteits= 

toelating wat ses jaar na die primere skoolfase duur, word 

nie vir swaksiendes in afsonderlike skole in Belgie aangebied 

nie~ en die leerlinge woon vir hierdie doel gewone skole· by. 

Dit is egter by herhaling gedurende samesprekings met beheer= 

personee1 van die institute aan die skrywer gestel dat dit 

hoogs uitsonderlik is dat 'n swaksiende leerling in Belgi~ 

laasgenoemde studierigting sal volg. Die situasie in 

Belgie verskil dus lynreg van die in Suid-Afrika waar die 

onderwys vir swaksiendes tradisioneel op akademiese lees 

geskoei is. 

Tans word die situasie met betrekking tot akademiese 

onderwys vir enkele begaafde swaksiendes weer in oenskou ge= 

neem in Belgie. Daar word oorweging geskenk aan 'n 6-jarige 

humaniora aan skole vir swaksiendes, of om hierdie leerlinge 

in gewone skole te integroer met "monitore"' di t wil se met 

helpers om hulle by te staan. 
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In die ondc:rwys van swaksiendes word daar gepoog om 

saver· moont1ik die kurriku1a en si11abuss~ van die gewone 
onderwys getrou na te vo1g, sodat 'n ekwiva1cnte standaard 
gehanahaaf kan word. As 'n 1eer1ing dus op 'n sekere sta= 
dium na die gewone c nder.vys wi1 oorskake1, moet di t met 
mak1ike aans1uiting kan geskied. 

3.4.4 Beheer en organisasie van die onderwys vir swak= 
siende~1g_!£s-~~!sland~~-----------------

3.4.4.1 Beheer 

Die beheer van di~ onderwys vir swaksie~des in Wes-

Dui t sland is ietwat verski11Pnd van "Land" tot "Land", want 

Wes-Duitsland wat as die :Bundesropub1iek bokend staan, be= 

staan ui t 10 verskillende "Lander" wat elkeen absolute 
outonomiteit besit met betrekking tot die onderwys, Die 

enigste koordinerende liggaam ten opsigte van die onderwys 
van gesigsgestremdes is wat as "Die Blind~~n und Sehbehinderte 

Bildungswesen", bekend staan. 

In die Bundesrepubliek is daar 15 afuonder1ike, self= 
sta:G.dige skole slegs vir swaksiendes met 'n to tale leer= 

lingtal van 1 275 in 1972. Daarbenewens is dnar nog spesiale 
klasse vc~rbonde aan gewone skole te Aachen, Griessen, Kassel 
en 1Vie sbaden, terwyl daar no g in sewe ander ste de gekombi= 

neerde skole .vir blindes en swaksiendes bestaan. Die totalc 
leerlingtal van swaksi.::ndes aan al die genoemde instansies 
in die Bundesrepubliek kom op 1 November 1971 op 1 838 te 
st.aan. 55 

In die reEil word die· skole vir swaksiende s in die lewe 
geroep dour die stadsbesture wat verantwoordelik is vir die 

kapitaa1uitgawes, onderwysmiddele, geboue en so meer, terwyl 
die o nderwyserssalarisse deurdie "Landesregi,:;rung" gef1nansier 
word onder wie se beheer die skole dan ook staan. 
--------------------------~---------------------------------

54. Behalwe waar na speaiale bronne verwjs word, is die 
onderstaande inligting verkry ui t die antwoorde op diE' 
vraelys (kyk Bylae- E) wat aan die persone in BylaE"· F 
genoem, voorgel~· is. 

55. Syfers VPrskaf deur Erhard TPumer, Direkteur van die 
SonderschulP· fur Sehbehinderte, Hannover. 
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3.4 14,2 Organisasie 

(a) Swaksiende en b1inde k1euters besoek gewone k1euter= 

skole in die omgewing waar hu11e woon ofskoon daar enke10 

k1eutersko1e is waar swaksisndes 8n b1indes in 1 n w:samc:nt= 

like groep .betrek word. Aan die Schu1c Borgweg in Hamburg 

word 1 n voorberei iende k1as aangc::·tref waarin 1eer1inge opgc::: 

neem word wa1i nie gereed vir die formele ondr.-;rwys is niG. 

Lat.er word hul1r dan tot die eerste kla:zl van die :primE>re 

afdeling toegclaat. 56 Normaa1weg vind toelating tot die 
skool vir swaksiendes o:p s€'sjarig,? 1eeftyd :p1aas en die 

statut~re skoo1:plig duur 9 jaar afgesiJn van watter sko1as= 
tiese :peil die 1eerling bereik. 

(b) DiP organisasie van die ondcrwys vir swaksiendes 

volg diese1fde :patroon as qie van die gewone onderwys. Die 

eorste fase van die Grundsohule (:primor€' onderwys) duur 4 

jaar wat as 'n "Beobachtungstufen bekend staan. GedurPnde 

hie.rdie tyd:perk kry die onderwysers die ge1eentheid om die 

leerling te eva1ueer en die 1eerling kry die ge1eentbeid om 

homse1f t~ ori~nteer met betrekking tot 'n studirrigting. 

Na die observasiefase, op ongeveer 12-jarige ouderdom, 

vind daar 'n baanverde1ing :p1aas met die oog op gedifferensieer= 
de studierigtings. 

Gedurende b0''SO€'ke aan sko1e vir swaksiendes in Wes

Duitsland, is dit bevind dat daar groot uiteen1o:pendheid 
bestaa·n met betrekking tot die studiegc1rPnthr)de vir swak= 

siendes o:p sekondere onierwysv1ak. 

Die skoo1organisasie vir swaksiehdes, soos aan die 
Schu1e Borgweg in Hamburg aangetref, was die moes gevorderde 
en het die wydste studierigtings aangebied. 

Na diP. observasiefase kan · 1 n leerling tot die Haupt= 

schuls-afde1ing of die Realschule-afdeling van die skool 
toc:tree o:f hy kan die skool vjr swaksiendes ver1aat en tot 
'n gewone Gymnasium toctreo. 
------------------------------------------------------------
56. Vergelyk die :praktyk .aan 'die Prinshofskool vir swak= 

siendes in Pretoria. 
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Die Haupt schule 'CalgPmenc sekond0rc skooi) duur drie 

jaar na voltooiing.van die Grundschulc: en die observasie= 

fase, dit wil se diP 7d8, 8ste en 9de skooljaar. Hicrna 

verlaat die lcerling die skool, of hy kan tot die Handel= 

schulo (handelsafdeling aan die skool vir s·Jvaksiendes) toe= 

tr0e waar die o:plciding 'n vordero drie jaar duur. 

Aan die Realschule-afdeling aan die skool vir swak= 

si0ndes duur die o:plPiding vier jaar as die leerling na diP 

"13eobachtungstufe" ( obsrrvasiefasP) toegolaat is, di t wil 

s~ die 7de, 8ste, 9de en lOdP skooljare, waarna die leer= 

ling die skool verlaat om te gaan werk of om vir verdere 

beroe:pso:pleiding na 'n ~erufschule te gaan. 

Na voltooiing van die Rsalschulc kan die leerling ook 

toPtrPP tot die Handelskoolafdeling in welke geval die o:p= 

lciding dan 'n verdere tw~e jaar duur. 

Na die 4de, 5de, 6de of 7de skooljaar kan leerlinge 

ook tcetree tot 'n gcwone Gymnasium, die akademiese sekondP.re 
skool, met die oog o:p verworwing van die "Abi tur" wat die 

toelatingsvereiste tot die universiteit is. 

Aan die Schule Borgweg in Hamburg vind daar ook 'n 

kombinasie van klasse :plaas vir Hau:ptschule, Realschule· en 

Handelschulf:>-rigtings vir sekere vakke waarin lr·erlinge o:p 

'n gclyke :peil van gevorderdheid is. 

Tot die 9de skooljaar goskied die onderwys van swak= 

siendcs en blindes afsonderlik, maar daarna geskied dit ge= 

samentlik omdat getalle dit nie regverdig om die twee 

kategorie~ te skei nie. 

(c) Aan die Sonderschule fur Sehbehind8rte in Duisburg; 
word die intelligenter leerlinge dik.iiVols aan die einde van 
nie primere skoolfase na die gewone Realschule of Gymnasium 
oorge:plaas met die o og daaro:p om later na die uni ver.si tei t 

te gaan, omdat leerli'nge wat die senior sekondere akademiese 

kursus wil volg in ieder geval die gewone sk9le moet bywoon. 
Dit geld ook vir lee.rlinge wat 'n handelskool wil bywoon 
omdat ~di.P skool vir· swaksiendes tn Duisburg· nie soos in die 
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gPval van die Schule Borgweg in Hamburg die verskillende 

gedifferensieerde studierigtings aanbied nie. 

(d) Dit is betckenisvol om op die jongste beplanning 

met betrekking tot die onderwys vir swaksiendes in Noordryn

Wesfale te let, wat as die "Schulen fur Sehbehinderte 

Grlindsatzplanung" 57 bekend staan. 

Volgens hierdie beplanning sal die skoolstelsel vir 

swaksiendes 'n ~ie organisasie he waarvolg,ns die verskillende 

tipes skole van die gewone onderwys in een deurlopende orga::::: 

nisasie geinkorporeer sal wfles, maar spesifiek vir swaksien= 

des antwerp. Hierdie voorgestelde skoolorganisasie sal 

byvoorbeeld die Grundschule, Volkschule (Hauptschule), 

Realschule, Gymnasium en so meer insluit. 

Omdat dit nie prakties moontlik sal wees om al die ver= 

skillende skool~ipes onder een dak in alle stede aan te bied 

nie, word konsolidasie beoog waardeur vir 'n aantal skole, 

dorpe of vir 'n streek 'n gesamentlike skoal by 'n sentrale 

punt opgerig sal word met koshuisfasiliteite en reisgeriewe 

vir leerlinge wat in die omgewing van die skoal woonagtig is. 

Die nuwe organisasie van di~ skoal sal dan as volg daaruit 

sien: 

i. 'n Voorskoolse afdeling - 1 tot 2 jaar lank. 

ii. Grundschule ( primere onderwy s) - 5 j aar. 

iii. Die eerste fase van die sekond~re onderwys - 5 jaar. 
iv. Afronding en ori~ntering met die oog op verdere studie 

1 Jaar. 

v. Tweede fase van die sekondere onderwys wat op "Abitur" 

(universiteitstoelating) uitloop, met ander woorde.die 

einde van die huidige Gymnasiumonderwys. 

Dit word ook beplan dat daar in hierdie organisasie 

spesiale voorsiening vir beroepskole en handelskole vir swak= 

siendes gemaak sal word. 

----Z--~=---------------------------------------------------

57. Landesregierung Nordhein-Westfalen. Blindenreform in 
Nordrhein-Westfalen,. Auszug aus dem Nordrhein-Westfalen
Programm 1972. Teil. 4. Bildung und Forschung, p.l. 
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Met inagneming van die relatiewe gerlnge getalle swak= 

siendes word dit in vc.oruitsig gestel dat daar aanvanklik 

slegs twee skole sal wees om suiwer akademiese opleiding aan 

swaksiendes aan te bied, naamlik een in die noorde en een in 

die suide van Duitsland (Stuttgart en Dortmund). 

Daar word daarna gestrewe om deur middel van konsoli= 

dasie uiteindelik 'n onderwysstelsel vir swaksiendes te skep 

wat gedifferensieerde onderwys in tegniese-, handels- en 

akademiese .rigtings sal aanbied. 

3 .4.5 .1 Beheer 

Ofskoon integrasie van die swaksiende leerlinge in die 

gewone skool algemeen in die V.S.A. toegepas word, bestaan 

daar in die verb~nd ook nie uniformiteit in die praktyk nie. 

Hierdie si tuasie word duidelik as in ,.gedagte gehou word dat 

daar in elk van die 32 000 skooldistrikte in meer as 50 state 

~n die V.S.A.outonomie ten aansien van die beheer en organi= 

sasie van die onderwys bestaan.58 

Hierdie situasie het ontstaan uit hoofde van die feit 

dat die Amerikaanse grondwet bepaal dat elke afsonderlike 

staat verantwoordelik is vir sy eie onderwysreelings. "Each 

legislative has developed an individual plan for taking care 

of education. This resulted in a variety of state patterns • 

••.. There is therefore no inclusive system of education in 

the United States as·there is in England, France and other 

Europe~n countries. "59 

Omdat die buitengewone on6.erwys ten nouste saamhang 

met die algemene.onderwysstelsel van 'n betrokke laud, soos 

di t ook in die voorafgaande paragrawe duidelik ge':Jord het, 

word dieselfde diversiteit wat die gewc,ne onderwys in die 

-~-~----~--~~~-------------------------------------------

·58. Hartford, E.F ...... Education in these United States, 
pp •. 16-17-.. 

59. Hughes, J·.JitT, Education in America, p.270 .• 
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v,s . .A. kenmerk, ook in die behoer van die onderwys van swak= 
siendes aangetref. 

Vaughan maak in die verb and die po stulaat: 60 11 Special 
oducation can never be divorced from ordinary education. 
It does not stand on its own. 11 

Daar bestaan geen ko~rdinerende liggaam in dio V.S.A. 
met betrekking tot die ondcrwys vir swaksiendes nie en in 
elke afsonderlike staat dra die betrokko onderwys departement 
die verantwoordelikheid vir buit8ngewone onderwys en die 

. . d . f. k t 61 H. d. organ1sas1e aarvan aan sposl 1e o amp enare op. 1er 1e 
persone word aangestel op grond van hulle besondere k8nnis 

op die vakgobied. Hullo is ondor mser in bohecr van ond<:;r= 
wysersoplciding vir die buitengewone onderwys, voorsiening 

van beurse, rekrutering van personeel, . indiensoplciding9 

verskaffing van finansi~le bystand vir onderwyshulpmiddels, 
boeke, uitrusting en so mcor. 62 

In enkele state bcstaan daar wol adviserendo rade wat 
op die gobied van die buitengewone onderwys hul:p vc:;rleen. 
Ledo van hierdie rade bestaan in die reel uit verteenwoordi= 
gers van die onderwysdepart~mente, plaaslike skol2, oogartse, 
psigoloo, maatskapliko workers, ondorwyse:r·s en ouers. G3 

Hierdie rade is behulpsaam om algemone beleid m0t .be= 
trekking tot onderwys vir swaksiendes voor te stel, lang= 
termynplanne te formuleor en toekomstige onderwysprogramme 
vir swaksiendes saam te stel. Rullo is ook behulpsaam met 
die vorsprGiding van onderwyshulpmiddels en uitrusting aan 

swaksiende leerlinge. 64 

-----------------------------------------------------------
60. 

61. 

62. 
63. 
64. 

Vaughan, V.H. Memorandum for the Committee of enquiry 
into the education.of the visually handicapped, p.6. 
U.S. Department of Healt4 Education and Welfare. 
The Visually handicapped child, p~27. 
Ibid. , p. 28 • 
Ibid., .p.29. 
Loc.cit. -
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3.4.5.2 Organisasie 

Organisatories bestaan die onderwys vir swaksiendes uit 
laerskole en dagskole. wat dour die betrokke onderwysde:parte= 

ment onderhou word, vol tydse s:pesiale klasse, "ko-o:peratiewe 
klasse", "r0source rooms", rcisende onderwysers en adviserend8 . 6 
onderwysers (consultant teachurs). 5 

(i) Kosskole en §ags~Ol£66 

Alle state in die V.S.A. voorsi~n onderwysgericwe vir 

swaksiendes aan kosskolc, ofskoon die kosskole nic: uitsluit= 
lik vir swaksi0ndes is nie. Indian daar nie 'n kosskocl in 

die besonderc staat bostaan nie, word die nodige reelings met 
'n buurstaat getref. Hierdie skolo maak voorsiening vir die 
algehele versorging van die kind dE:mr die aanbieding van aka= 

d·emiese, mediese, sosiale en onts:panningsfasili tei te sow-:::1 as 
vir voorbr·roe:pso:pleiding. In cnkele gevallo voorsien dio 
skoal ook naskoolse o:pleiding, bcroe:ps:plasing en nasorgwerk. 
HiePdie skole bied benewens die gewone akademiese program 
wye kurrikula aan met besondere klom o:p handvaardigheid, huis= 
houdelike kuns, liggaamlike o:pvoeding 9 musiok en o:pleiding om 
onafhanklik tc reis. 

Die jongste tendons in hierdie organisasie is egter om 
hierdie kosskolo na dagskole tc vorander en die kind-ouerhuis
verhouding o:p 'n bet or grondslag te :plaas. 67 Die kind woon 
naamlik die skoal bedags by, maar bring die res van die tyd 
saam met die huisgesin deuro Kinders van wi0 die ouors o:p 
afgelee :plekke bly, word aangcmoedig om naweko en vakansies 
saam met hulle gesinne tuis deur to bring. . Onderwysers en 
vGorligters· bring gereeld· 1:les0eke aan die, ouer:s van swaksiende 

kinders en moedig die ouers aan om die skoal tc besock en die 
vordering van hulle kinders en hulle probleme m2t die :perso= 

neel te bes:pre8k. 
--------------------------------------------------------------
65. Loc.cit. 
66. Ibid., :p:p.29-30. 
67. Ibid· • ., n.1.C. 
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(ii) KO-O£~ti_§WP 1f1.§§Se 68 

Volg0ns hierdie organisatoriese pat::·oon word 1 n groep 

swaksiende leerlinge in 1 n skool aan 1 n spesiale ondorwyser 

toevertrou as 'n 1 ko-cperatiewe klas 1 wat 1 n spesiale stu= 

diegroep ui tmaak. So 1 n klas staan ook bekend as 1 n 'homo-

room' vir die leerlingc. Vir 'n groot gedeelte van die dag 

ontvang die leerlinge onderrig van die onderwyser volgens 'n 

spesiale, vasgestelde rooster en werksprogram. 

(iii) "Resource R~_Pl.§E~ 69 

Hiordie skoolorganisasie geniet vr·ral in die jongste 

tyd besondere aandag in die V.S.A. Swaksiende leerlinge 

word by onderwysers in die gcwone klas ing0skryf en hierdie 

onderwysers neem dan die oorwegende verantwoordelikheid vir 

hulle opvoeding en onderwys. Net soo s in die voorafgaande ko

operatiewe klasorganisasie impliseer hierdie stelsel dat daar 

dwarsdeur die dag spesiaal opgeleide personeel aan die skool 

beskikbaar sal wees in doeltreffend toegeruste klaskamers 

met die regte beligting en genoegsame ruimte met die oog op 

ortodidaktiese hulp vir die swaksiende leerlinge. 

(iv) Rcisende onderwys~ __ (it~n~~!_teacQ~E§}70 

Onder hierdie skema word leerlinge aan 1 n gewone skool 

naby hulle woonplek ingeskryf. Hulle ontvang dan aanvul= 

lende spesiale onderwys ooreenkomstig hulle behoeftes en 

gestremdheid deur reisende onderwysers wat spesiaal vir hinr= 

die doel opgelei is. Hierdie onderwysers reis volgens 'n 

vaste skedule van een distrik en een dorpsgebied na die ander 

om skole te besoek. 

Soos in die voorafgaande 

onderwyser verantwoordelik vir 

swaksiende kinders se onderwys. 

organisasie is die gewone 

die grootste godeelte yan die 

Die aanvullende onderwys 

deur dio reisende onderwyser le veral klem op spesifieke 

handvaardighede. 

-----------------~----------------------------------------
68. Ibid., p.35. 
69. Loc·.cit •. 
70. Loc •. cit. 
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Die Amerikaanse Department of Health, Education and 

Welfare berig dat die voorafgaande organisasie vari die 

onderwys vir swaksiendos in 'n meer of minder gewysigde vorm 

in verskillende skole toegepas word.7l 

In sommige gevalle doen onderwysors vir 'n gedeelte 

van die week dit'ns in die sogonaam.de 'resource rooms' en daar= 
na doen hullo diens as reisende onderwysers vir die res va~ 

die week. 

Cp die voor- en nadele van die praktyk van integrasie 

van die swaksiende leerling in die gewone skool, soos deur= 

gaans deur die .Amt::·:!:'ikaners to<?gepas, sal nie nou uitgewei 

word nie aangesien hierdie aangeleentheid van integrasie 

versus afsonderlike skole vir swaksiendes in die volgonde 

paragraaf 3. 6, breedvoerig bespreok sal iNvrd. 

Kritiok wat teen die .Amerikaanse organisasie van die 

onderwys vir swaksierrdes ingebring kan word is dat daar weinig 

onderwysers aan die gewone skole is wat doeltreffend vir die 

buitengewone onderwys opgelei is. Hierdie toestand ontstaan 

as gevolg van die relatiewe lac persontasie gesigsgestremdes 

wat aan die gewone skole oor die land versproi is en die 
beperkte spesiale ondGrwysdienste wat tot hullo beskikking 

gestel word aan die gewone skole. 

Om hierdie leomtc in die onderwys van swaksiendes die 

hoof te bied, maak die .Amcrikaners gehruik van die praktyk 

van "consultant teachers". Die enk~le sposiaal opgeleidc 

onderwysers.word dan in hierdie hoedanigheid aangestel om 
onderwysers in die gewone skolc en onderwysadmLlistrateurs 

van advies te dien rakende die onderwys van swaksiondes. 
Hulle r10is van gebied tot gcbied om hierdie konsul terEnde 
diens to verrig. 

Hierdie "consultant teacherstr bied ook.voorligting aan 
gewone onderwysers ean wat op 'n tydelike basis aangestel 

word om ?uitengewone onderwys ~an indiwiducle leerlinge aan 
' 'P. skoal te gee. 

· 71 ~ Op • cit • , p • 3 6 . 
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3.5 KRITIESE BESPREKING 

Dit is opvallend dat een van die gr···,otste leemtos met 

betrekking tot die beheer van die onderwys ontstaan wanneer 

daar 'n gebrek aan koerdinasie op die gebied is. In die 

R.S.~. is daar inderdaad drie beherende instansies op die 

gebied te wete die TransoTanje-Instituut van Buitengewone 

Onderwys in die Transvaal, die Instituut vir Dowes en Blindes 

in di2 Kaapprovinsie en die oorkoepelende koordinerende be= 

h0er wat deur die Staat deur die Departement van Nasionale 

Cpvoeding uitgeoefen word. 

Ofskoon hicrdie beherende struktuur die indruk van 

verdeelde beheer mag skep, word uniformiteit ten aansien van 

cUe onderwys vir swaksiendes verseker deurdat die Staat 

statuter[l] voorskriftelik opt:tee· in hi0rdie kategorie van die 

onderwys (buitengcwone onderwys) met betrekking tot die in= 

houdelike en standaarde van die onderwys, personeelaangeleent= 

hede en so mc>er, soos in paragraaf 3.3.1.1 uitE'·engesit. 

In die praktyk vervul die eersgenoemde twee onmiddellike 

bestuursliggame hoofsaaklik 'n adviserende funksie en word 

hulle belas met behe~r op .1 n plaaslike vlak en organisatorie= 

se aangeleenthede soos die insam2ling van fbndse, toesig 

oor die besteding ·van finansies en die stigting van nuwe 

skole. 
'n Enkele nalatenskap van die verdeelde beheer van.die 

gewone onderwys in die R.S.A. wat met die wet op die Nasionale 

Onderwysbeleid, Wet no. 39 van 1967, tot 'n einde gekom het, 

is die feit dat aan die Afdeling Swaksiendes van die Worcester= 

se Skool ;:rir Blinde s rUe kurrikula en sillabusse van die 

Kaapse Onderwysdepartement gevolg word, terwyi die Prinshof= 

skool vir Swaksiendes in Pretoria die kurrikulum van die 

Transvaalse Onderwysdepartement op prim~re vlak volg. 

Hierdie sisteem lewer probleme in die praktyk op omdat daar 

nie direkte skakeling tussen die skole vir swaksiendes en 

die twee genoemde provinsiale. onderwysdepartemente bestaan 

nie. Die skolc vir swaksiendes word dus nie deur die 

twee onderwysdepartemente op hoogte gehou met die jongste 
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beplanning en ontwikkeling op die gebied van die kurrikulum 

van die primere skool nie, 

Op sekohdere vlak is daar goeie koordinasie betref= 

fende die inhoud van die onderwys aangesien albei skole die 

kurrikula en sillabusse van die Departement van Nasionale 

Opvoeding volg. 

Die grootste enkele verskil tussen die twee skole le 

op die gebied van die organisasie van die onderwys van swak= 

siRndes op sekondere vlak p Aan die ·.-vorcesterse Skool vir 

Swaksiendes word swaksiende l~erlinge saam met nlindes vanaf 

standerd sewe onderrig. Kritiek op hierdie aangeleentheid 

sal in die volgende paragraaf gelewer word wanneer die in= 

tegrasie en segregasie van swaksiendes breedvoerig behandel 

sal word. 

In Belgie en Nederland geskied koordinasie as gevolg 

van die feit dat die buitengewone ond~rwys in die laaste 

instansie soos in die R.S.A. onder die Minister van Buiten= 

gewone Onderwys ressorteer. Daar is 'n groot ooreenkoms in 

die onderwysbeheer in die twee lande en die R.S.A. Die 

Nationaal Verbond van Buitengewoon Katholiek Onderwijs in 

Belgie en die Gemeentelike Beheerrade .ver"'TUl 'n soortgelyke 

funksie as die Transoranje-Instituut en die Instituut vir 

Dowes en Blindes in die R.S.A., mrt finale beheer sn finan= 

siering deur die Staat. 

As gevolg van die vcrdeelde beheer van die onderwys 

in die V.S.A., Wes-Duitsland en Engeland naamlik dat elke 

Amerikaanse staat, elke "Land" in \Ves-Dui tsland en die 

Local Educati.on Authorities in Engel and outonomie in die 

onderwys besit, word die onderwys van swaksiendes op alle 

vlakke, maar in besonder wat die inhou·d bet ref, veral in 

:::ngeland en die V.SoA. deur 'n gebrek aan uniformiteit en 

koordinasie gekenmerk. Di t -·lei tot ui teenlopende onderwys= 

praktyke en onderwysstandaarde. 
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3 '! 6 DIE INTEGRASIE VAN SW.AKSIENDES IN GEWONE SKOLE 
VERSUS AFSONDERLIKE SKOLE VIR SW.AKSIENDES 

As daar op die onderwyspraktyke met betrekking tot die 
integrasie van swaksiendes in gewone skole en skole vir 
blindes gelet word, kan vier basiese moontlikhede onderskei 
word, te wete volle integrasie in die gewone skool, gedeelte= 
like integrasie in die gewone skool, gedeeltelike segregasie 
saam met blindes op dieselfde terrein en/of klaskamer en volle 
segregasie van swaksiendes in 'n afsonderlike skool op 'n eie 
terrein. 

Die gebruik om swaksiende leerlinge in die gewone on= 
derwys ten volle te integreer soos in die V.S.A.~toegepas,is 
ook in 'n mindere mate in Engeland 9 Nederland, Belgie en Wes
Duitsland aangetref. Die verskil is egter dat in die Wes
Europese lande hierdie integrasie eers op die hoer sekondere 
vlak plaasvind nadat die swaksiende leerling reeds vir ge= 
ruime tyd die skool vir swaksiendes bygewoon het, dikwels tot 
ongeveer 16-jarige ouderdom. Hierdie integrasie in die 
gewone skool geld in die reel ook net vir die leerlinge 

wat 'n voortgesette akademiese e~ beroepsopleiding verlang. 

3.6.1 Integrasie 

3.6.1.1 Volle integrasie 

Die praktyk om swaksiende kinders in gewone klasse aan 
die gewone skool in te skryf, is veral gewild in die Verenigde 
State van Amerika. Die klasonderwyser neem die onderwys 

van hierdie enkelinge op hom, maar periodiek gaan hulle na 
'n _spesiaal opgeleide onderwyser aan die skool met die oog 
op spesiale hulp deur middel van indiwiduele metodes en deur 
middel van besondere onderwyshulpmiddels. Hierdie praktyk 

staan bekend as die sogenaamde "Resource Room Plan". 

3 .6.1.2 Gedeel,1elike integrasif 

Gedeeltelike integrasie van swaksiende leerlinge in 
die gewone skool bestaan daaruit dat 'n groep of 'n klas van 
swaksiende leerlinge in 'n gewone skool aan 'n spesiaal 
opgeleide onderwyser toevertrou word. Hierdie swaksiende 
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leerlinge volg 'n spesiale vasgestelde rooster en daar word 
van buitengewone onderwyshulpmiddele gebruik gemaak. 

Hierdie organisatoriese patroon word dikwels in die 
V. S. A. 72 en Engel and 73 aangetref, terwyl di t in die R •. s. A~ in die 
praktyk 0ok toegepas is met die spesiale klas vir swaksiendes 
van me juffrou Oellerman aan dif' Braamfonteinse Afrikaans·= 

mediumskool waarna in paragraaf 3.2 verwys is. 

3.6,.1 .. 3 ~rgumente ten ~_g_§te_y_§.Q iRte~~ie_!an~~ksi~ndes 
ln die gewone skoal 

Vol gens die U .·S .A. Department of Health, Education and 
ViTelfare 7 4 voer die voorstanders van die Amerikaanse stelsel 
van integrasie van swaksi.endes, ten volle of gedeeltelikJ in 
die gewone skoal, die volgende argumente ten gunste van hier= 
die gebruik aan: 

a. Die klem word op die ooreenstemminge van die swaksiendes en 
die normaalsiende leerlinge geplaas en hulle 'andersheid' 
word nie beklemtoon nie. 

b. Die dienste van spesiaal opgeleide onderwysers kan maklik 
tot die beskikking van leerlinge gestel word, wat benewens 

hulle gesigsgestremdheid ook aan bykomstige belemmeringe 
ly 1 soos byvoorbeeld verstandelike vertraging en doofheid. 

c. Die leerlinge deel in die groat verskeidenheid aktiwiteite 
van die gewone skoolprogram. 

d. In hierdie organisasie word onderwysers beter in staat 
gestel om voltyds indiwiduele onderrig in gespesialiseerde 
aspekte van die kurrikulum te gee. 

e. Die gesigsgestremde leerling ontvang sy onderwys in 'n 
milieu wat grootliks ooreenstem met die waarin hy uit= 
eindelik as volwassene sal verkeer. 

72. U.S .A. Department of Health, Education and VVelfare 7 
op.cit., p.35. 

73. National Association for the education of the partially 
sighted, op.cit. 

74. Op.cit., PPc35-36. 
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Kritiese beoordeling ~g_die_E~!tyk van in!egra~ie 
van-swaksiende leeriinge in die gewone skool --------------------------------------------
i. Mediese dienste 

Dit val op dat in die argumente ten gunste van die in= 
tegrasie van swaksiende kinders in die gewone skool, daar 
nie melding gemaak word van een van die belangrikste redes 
waarom swaksiendes in afsonderlike skole onderwys moet 
ontvang nie, naamlik die noodsaaklikheid van 'n geintegeerdee 

medies-<Dftalmologiese diens vir die swaksiende kinders. 
Prakties is dit net nie moontlik dat gereelde oogheelkundige 
geriewe vir enkele leerlinge aan 'n gewone skool, of vir een 
of twee klasse aan 'n skool geskep kan word nie. 

Oor hierdie aangeleentheid laat die Van Schalkwyk
komitee75 hom uit ashy s~ dat daar so 'n noue samewerking 
tussen die oogarts en die skool moet wees dat die oogarts hom 
byna deel van die personeel moet voel en in die kinders moet 
belangstel vanuit 'n mediese maar ook 'n opvoedkundige stand= 
punt. 

Oor die aangeleentheid van 'n mediese diens aan die 
swaksiende leerlinge aan Jie gewone skool stel Vaughan di t. dat 
daar 'n geint.egreerde oftalmologiese diens aan die skool 
behoort te wees, nie slegs om medies korrektiewe diens te 
lewer nie, maar om deur noue samewerking tussen oftalmoloog 
en onderwyspersoneel die invloed van sekere oogkondisies op 
die leerhandeling na te gaan, want sekere kondisies skep spe= 
sifieke leerprobleme.7 6 

"Such a service to partially-sighted children who are 
integrated into ordinary schools can hardly exist, at l.east 
not in South Africa." 77 

75. Op.cit., par.61. 
76. Vaughan, V.H. Integration of parti'ally-sighted children 

into ordinary schools. Newsletter of the National 
Association for the education of the partially-sighted. 
Birm~ngham, 1968, p ... 2. 

77. Loc;cit. · 
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ii. Psigolo£;~£~£_£!!2£.£.E!ig!ingsdi~st~ · 

Swaksiende kinders maak op psigologiese en voorligtings= 

dienste aanspraak wat nie aan 1 n gewone skool tot hulle be= 

skikking gestel kan word nie omdat die besondere dienste wat 

wel vir gewone skole bestaan nie vir die besondere behoeftes 

van die swaksiende ingestem is nie. Dit was ook as 'n 

leemte in die Engelse en Wes-Duitse onderwysvoorsiening vir 

swaksiendes ondervind dat psigologiese dienste nie aan die 

skole bestaan het nie, maar dat daar in die reel van openbare 

psigiatriese dienste gebruik gemaak word wanneer dit nodig 

mag wees. 78 

Die psigologiese en voorligtingsdiens aan 'n skool vir 

swaksiendes se taak is omvattender as om psigiatriese dienste 

aan die swaksiende leerlinge te lewer.. Hierdie personeel 

het in besonder die taak om te verseker dat die swaksiende 

harmonieus by die ·skool en ui teindelik in die volwasse maat= 

skappy inskakel. Hierdie persone hou samesprekings met die 

swaksiendes indiwidueel en in groepverband en bied voorligting 

aan kinders, ouers, ko shuisperso:..1eel en onderwysers. Bulle 

skakel ook met die arbeidsektor om swaksiende leerlinge in 

diens te plaas. Aan die gewone skool kan hierdie gespesiali= 

seerde dienste nie tot die beskikking van die enkele swaksien= 

des gestel word nie. 

In 'n latere hoofstuk sal daar breedvoerig op die spe= 

siale dienste van die voorligtings- en sielkundige afdeling 

van die sko ol vir swaksier~de s ingegaan word. 

iii. Q.£~~di~-d~dakt~~ 

In die R.S.A. het die ervaring geleer dat swaksie~de 

kinders in 'n spesiale klas aan die gewone skool nie 1 n ge= 

lukkig~ praktyk was nie. Ten spyte van die besondere bekwaam= 

heid van die onderwysers kon daar opvoedkundig nie reg aan 

hierdie leerlinge geskied nie. 
------------------------------------------------------------
78. Mnre. S.F. Wright, John Aird School Londen en·H. Batz, 

Rheinische Landesschule fur Sehbehinderte, Duisberg 
in antwoord op vraag 45 van Bylae C. 
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In die V.S.A. waar die ~raktyk van integrasie van swak= 

siendes in die gewone skool algemeen toegepas word, bestaan 

daar in Amerikaanse onderwyskringe ernstige bcdenkinge teen 

die gebruik en Hathaway79 dui aan dat daar van die ongeveer 

78 000 swaksiende leerlinge wat reeds in 1959 aan die gewone 

skole was, slegs sowat 8 OOC oor die nodige onderwysgeriewe 

beskik het. 

In die 133ste jaarverslag van die Perkins School for the 

Blind, r..rassachusetts, maak die superintendent die volgende 

stelling oor gesigsgestremde kinders aan gewone skole: 

"Altogether too many of these children have not been 

well prepared in their public school programs. It is common 

for them to be retarded seriously in their academic work as 

compared with pupils already enrolled at Perkins. "80 

Gedurende die ondersoek wat in die R.S.A. vir die doel 

van hierdie studie uitgevoer is 1 is dit bevind dat wanneer 1 n 

leerling, vanaf die gewone skool na die skool vir swaksiendes 

oorgeplaas word, hierdie leerling reeds 1 n skolastiese ag= 

terstand het wat daaraan toegeskryf moet word dat hy met sy 

gesigsgebrek en sy stadige tempo van lees en skryf nie die 

~rogram van die gewone skool teen die tempo van sy siende 

klasmaats kan volhou nie. 

Die onderwyseres wat ellkele swaksiende leerlinge in haar 

klas in die gewone skool mag he, is in die reel nie opgelei 

en opgewasse om aan die swaksiende se opvoedkundige en 

didaktiese behoeftes r~~g te laat geskied nie. 

Die onderwyseres van 1 n swaksiende klas aan 1 n gewone 

skool staan dikwels geisoleerd en alleen met haar onderwys= 

probleme. Sy kan nie raad en begrip van die skoolhoof en 

ander personeel v~rwag nie. So 'n klas sal ook op die basis 

van verskillende standerds in een klas gegroepeer moot word 

------------------------------------~-----------------------
79. 

8 0. 

Hathaway, W.. Education and health of the partially 
seeing child, p.33. 
Aangehaal deur Vaughan, V.H. in The integration of 
~artially-sighted children into ordinary schools, 
p.2. 
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wat· opvoedkundig en didakties nie verdedigbaar is nie vanwee 

die vele probleme wat dit vir die kinders en onderwysers op~ 

lewer. 

i v ~ Maat skaplik 

Een van die basi8:se argumente ten gunste van integrasie 

van die· swaksiendes in lgewone skole was dat die swaksiende 
I 

dan op gelyke voet met :sy siende eweknie kan deol in die 
I 

groot verskeidenheid maatskaplike aktiwiteite van die skool. 

Hierdie argumsnt hou nie steek nie, want die teendeel is 

eerdar waar dat die swaksiende juis uitgesluit is van hierdie 

aktiwiteite omdat hy fisies Eie kaE_Q~el in die buitemuurse 
,, 

aktiwiteite van siende,leerlinge nie. 

In sy wydste ops¢t is die binne- en buitemuurse skool~ 

program van die gewone' skool nie beplan en opgestel met die 
I 

behoeftes en belemmerihg van swaksiendes in gedagte nie. 

Die swaksiendes aan 1 n gewone skool voel hulleself 

maatskaplik uitgesluit:, hulle beweeg "op die :.cand" langs en 

vorm groepies van hullie eie, trouens hulle word dikwels die 

voorwerp van spot van idie ander leerlinge. 

Hoe sou die hoe~raadse mioop of hipermetroop byvoor~ 

beeld aan 'n balspele~jie, rugby, krieket, tennis en so meer 

·saam met sy siende maats kan meedoen? Die swaksiende se 

uiterse onvermoe om op maatskaplike vlak aan die bedrywighede 

van die gewone skool mee te doen beklemtoon opnuut vir hom 
I 

sy andersheid wat maar te dikwels tot 'n absolute gevoel van 

minderwaardigheid aan+eiding gee. 

Veral gedurende: die adolessensie het die swaksiende 
. ' 

· 'n geweldige agterstand teenoor sy siende maats met betrek~ 

king tot aangeleenthe~e soos uitstappies, liefdesverhoudinge, 
' 

avontuur, mutors, motbrfietse en so meer 5 en juis gedurende 

hierdie periode het hy die simpatieke leiding en begrip van 

onderwysers no dig wati die no dige kennis en be grip vir sy 

probleme het. Personeel aan die gewone skool kan beswaarlik 

oor hierdie gespesialiseerde kenni s en ervaring beskik. 

Oor die maatskaplike probleem van die swaksiende aan 

die gewone skool, maak die superintendent van die Perkins 
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School for the·Blind in sy voorafvermelde jaarverslag die 

vqlgende stelling: 

"Socially, too, they seem to be even more seriously 

lacking ••.. In many cas2s rather than becoming a part of 

the group, they become seriously isolated both from school 

and community, and forced upon their own resources with 

little to indicate to thr:m the:>ir inhe.rent capabilities .. 11•
81 

v. Onde·rwysersOJ2lcid~ng 

Die stelsel van integrasie, hetsy volledig of gedeel~ 

telik, sal die indiensoploiding van onderwysers vir hierdie 

kategoric van die onderwys aansienlik bemoeilik, indien nie 

onmoontlik maak nie. Vir die praktikum gedeelte van die 

onderwysersopleidingsprogram in die R.S.A. en ook in semmige 

van die lande wat in die ondersoek betrek was, in besonder 

We s-Dui t sland, moet die aspirant ond~:-:rwyser in die bui tengewone 

onderwys 'n tydperk aan 'n skool vir swaksiendes onderwys gee. 

Hierdie praktiese kennis van die onderwys kan die kandidaat~ 

onderwyser nie opdocn aan die gewone skool waar daar enkele 

swaksiende leerlin.ge in gewone klasse is nie, of waar daar 

slegs 1 n klas vir swaksiendes aan 1 n skool verbonde mag woes 

wat uit verskillende grade of standerds bestaan nie. 

vi. Vervoer van swaksiende leerlinge 

Omdat mobiliteit, in besonder die vermoe om onafhanklik 

van openbare vervoer gebruik te maak, vir die jeugdige swak= 

siende· 'n wesenlike probleem is,· word daar aan skole vir swak~ 

-siendes 'n spesiale vervocrdiens vir swaksiende dagskoliere 

ingestel. So 'n vervoerdiens sal nie prakties moontlik 

wees vir enkele leerlinge aan elke gewone skool nie. 

Nadat daar op die leemtes van die praktyk van integra~ 

sie, volledige sowcl as gedeeltelike integrasie, gewys is, 

is dit dan nou nodig om die meer verantwoordbare praktyk van 

segregasie toe te lig. 

--------~------------------------
<' 

~ 1./ Ibid- , p. 2. · 
' 
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3. 6. 2l Sogrcgasio 

3.6.2.1 yolle· segregasi£ 

Die uiterst~ teendeel van die praktyk van volledige 

integrasie van swaksiendes in die gewonf:' skool, is om vir 

swaksiende leerlinge in 'n afsonderlikc skool wat in alle 

opsigte van die gewone skool 0n die skool vir blindes gcskei 

is, voorsiening te maak,waar die hole onderwyswet op alle 

vlrurke en terreino ingestel is up die oise wat die swaksiende 

aan die onderwys stel. 

In die ~epubliek van Suid-Afrika is die amptelike be= 

leid 'n beleid van algehele segregasie in sover dit die onder= 

wys van swaksiendes raak. 

In die opdrag aan die Van Schalkwyk-komitee van 1958 
om oncersoek in te stel na onderwysgeriewe vir swaksiende 

leerlinge, word die woorde gebe sig " •••. · om met inagneming van 

die aanvaarde beginsel dat hooggradige swaksigtige leerlinge 

aan spesiale skole onder die Departement van Onderwys, Kuns en 

Wetenskap, hulle onderwys sal ontvang •••• 11 

Die Komi tee vereenselwig hom ook met hierdie '' ••• beleid 

soos in die opdrag neergele, om swaksigtiges in spesiale skole 

te versorgn 82 en kom tot die betekenis~olle besluit: 11 0ns 

moet daartoe kom~_skole vi~aksigtiges_i£_stig wat .§! 
die fasiliteite van di~-1~=-£E __ h£~E§kool kan bied- selfs 
beter as die deursnee-skool sodat dit op akademiese en kultu= 

. - _. --
r~le gebied met die gewone skole kan meedin~m sodoende ~ers 

te laat besef dat dit in belang van hul kinders is om hulle 
d~~;;_-~ st~~;,S3 (Komi t~e se kursivering). -

3 • 6. 2. 2 Gedeel telik_2_12~_reg.§si_2 

Toe daar tot 1 n beslissing in die R.S.A. oor die onder= 

wysorganisasie van swaksiendes gekom moes word, is aan die 

alternatief van volle s<:·gregasie ook oorweging geskenk, naamlik 

-----------------------------------------------------------
82. Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. Verslag 

van die Komite~ oor onderwysgeriewe aan swaksigtige leer= 
linge, p.l. 
Ib i d_. , par • 61 : . 
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om swaksiendes in 'n afsonderlike skool saam met blindes te 

onderrig. 

Die Van Schalkwyk-komi tee spreek hom nie alleen teen 

gedeeltelike integrasie, naamli~ klasse vir swaksiendes aan 

gewone skole, uit nie, maar ook teen die praktyk om swaksig= 

tige leerlinge in 'n afdeling aan 'n ander spesiale skool te 
. 84 organlseer. 

deling na alle 

In die geval van swaksiendes sou so 'n af= 

waarskynlikheid aan 'n skool vir blindes moes 

bestaan en die Komitee roep getuienis in van ervare onder= 

wysers en onderwysmanne ~ier te lande en oorsee om hulle oor 

die aangeleentheid te adviseer~ Lumsden in Engeland skr,yf 

it die verband aan die Komitee as volg: 8 5 

"We are perfectly sure in this country that the asso= 

ciation between the blind and the partially sighted is pro= 

ductive of harm to both groups. That is the result of many 

yeaTs of experience of blind schools which contain partially 

sighted children. We have now separated them and have no 

intention of allowing them to be educated in the same 

schools." 

Die Komi tee spreek hom dus as volg oor hierdie aange= 

leentheid uit: "Di t is die oorwoe mening van die Komi tee dat 

'n afdeling vir swaksigtiges nie aan 'n skool vir blindes 

ge stig behoort te word nie': 8 6 

Die Komitee meen verder ook op grond van praktiese 

oorwegings, dat 'n afsonderlike skool vir swaksigtiges goed= 

skiks op dieselfde terrein as 'n skool ~v-ir blindes opgerig 

sou kon word, onder dieselfde bestuur, maar met afsonderlike 

personeel en eventueel 'n afsonderlike hoof en geografies van 

die skool vir blindes geskei. 87 

Gesien in die lig van hierdie standpunt deur die 

Komitee in 1958 ingeneem, moet dit as 'n besondere anomalie 

in die onderwys van swaksiendes in die R.S.A. beskou word 

84. Ibid., par.20. 
85. Ibid., par.2~. 
8 6 • Ib i d _, par • 2 2 • 
8 7 : Ib i d •. , par • 2 3 • 

V gl. u ok par. 8 6. 
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word dat in 1973 swaksiende leerlinge in die sekondere skool 

in ·die H.S.A. in enkele gevalle nog in dieselfde klas saam 
met blindes onderwys ontvang. 

-Wat die buitelandse situasie met betrekking tot afson= 
derlike skole vir swaksiendes betref, is die ~ritse praktyk 

reedR in die woorde van Lumsden aangehaal, terwyl die Neder= 
• 88 

landse siening soos volg deur Mosterd geformuleer word: 

"Thans is men sterk geporte.erd voor een strenge soheiding 
van blinden en slechtzienden, sodat men er naar streeft de 
scholen voor slechtziende kinderen ook. ruimtelijk geheel te 
scheiden van die voor blinde kinderen. In het algemeen 
streeft men er in Nederland.naa~ de slechtziende kinderen 

niet bij,het gewone onderwijs (basis- en vervolgonderwi~s) 
onder te brengen." Ge durende die oorse se o rider so ek van die 
skryvrer is bevestiging vir hierdie stelling gevind~ 

Die gebruik in Wes-Duitsland, Oostenryk en Belgie is ook 

bevi:i:ld om in ooreenstemming met die begin~el van afsonderlike 

onderwys vir swaksiendes te wees. Aa:i:l enkele skole was daar 
wel afdelings vir blindes en·swaksiendes op dieselfde terrein 
en word die beginsel nie konsekwent gehandhaaf nie~ 

Veral vir die hoer, sekondere onderwys word leerltnge 
in Nederland, Belgie en Wes-Dui tsland in die gewone skool 
ge!ntegreer en ontvang blindes en swaksiendes ook nog saam 
onderrig. In 1ie primere skool egter~ tot ongeveer 12-jarige 
ieeftyd, is 'daa\' volkome skeiding tussen swaksiendes en blindes. 

3. 6.3 Motivering vir se~re~asie 

(i) V~nuit mediese standpunt is dit verantwoordbaar 
dat die swaksiendes in afsonderlike sko::Le, geheel van ander 
kategoriee van die· onderwys, hulle onderrig sal ontvang, want 

hier kan 1 n geintegreerde medj.es-oftalmologiese diens vir die 
swaks:iende kind geskep word; Die oftalmoloog kan die gevolge 
van die oogkondisies van .die leerl.Lnge op die didaktiese 
situasie vrylik met die onderwyser bespreek en ook die nodige 

-------------~-------------------------~--------------------

[3 8 • Ib i d • , p • 5 • 
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voorligt_ing in die verb and aan hulle gee~ Die oftalmoloog, 

wat die ·swaksiende kind gereeld onder observasie het, word 

ook opvoedkundig ge?rienteer en sien die probleem van swak= 

siendheid nie net as '~ suiwer medies-kliniese aangeleentheid 

nie. Di t i·s verai belangrik by die oorweging van aansoeke 

van swaksiende kinders om toelating tot die skoal vir swak= 

siendes. 

(ii) 'n Psigologiese en Voorligtingsdiens wat by die 

skoolprogram vir swaksiendes geintegreer is, spesifiek met die 

swaksiende se persoonlike, psigiese, skolastiese en voorlig= 

tingsprobleme in gedagte, kan alleen in 'n afsonderlike skoal 

vir swaksiendes doeltreffend funksioneer. Hierdie twee 

dienste, Clie mediese en psigologiese voorligtingsdienste, is 

van die belangrikste argumente ten gunste van voile segregasie 

van swaksiendes in die onderwys. 

(iii) Vanuit pedagogies-didaktiese standpunt gesien, 

kan die onderwysprogram van die swaksiende so ingerig word 

aan 'n afsonderlike Bkool, dat dit sy spesifieke behoeftes, 

belange en vermoens in gedagte hou, sander dat dit inbreuk 

sou maak op die werkstempo van die gewoonsiende leerling soos 

aan die gewone skool. 

Pedagogies-didakties· is die praktyk van volkome segrega= 

sie van swaksiendes en bl.indes ook verantwoordbaar, omdat die 

twee kategorie·e ge stremde s van verskillende studieme dia gebruik 

maak, naamlik visueel vir die swaksiendes en taktueel (braille) 

vir die blindes. As hierdie twee kategoriee gestremdes saam 

in dieselfde klas onderrig word, moet een groep noodT.vendig 

skade ly en in die praktyk is gevind dat dit gewoonlik die 

swaksiendes is. 

(iv) Vanuit·maatskaplike standpunt is dit verantwoord= 

baar dat die swaksiende kind saam met sy maats met soortgelyke 

gestremdhede onderwys sal ontvang. In teenstelling met die 

gewone skoal waar die swaksiende in die reel van sosiale aan= 

geleenthede· soos byvoorbeeld sport en spele, uitgeslnit is, 

kan h:r in die skoal vir swaksie.ndes \-rylik en op gelyke voet 

met sy eie groep meedoen wat ook aan hom emosionele stabiliteit 

verskaf. Hy steek maatskaplik nie af by die ander leerlinge nie 

en sy gebrek word nie beklemtoon nie• 
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3 ~6 .• 4 Ge_!ui~i.§ deur 1 n swaksiende in verband met die 
in te ~ra si ~_yan -~~!.§k sJ:: e n_g~-.§~~i e -~ewo E.§_ sko o ;h 

In die lig van die argumente wat hierbo ten gunste van 

segregasie van swaksiendes in die onderwys versus integrasie 

in die gewone skoal aangevoer is, word die volgende getuie~ 

nis van 'n hoegraadse volwasse swaksiende wat in hierdie 

ondersoek betrek is betekenisvol. Hierdie dame het die ge~ 

wone skoal en die universiteit suksesvol deurloop. 

11 0ok in sy studie is sy gebrek vir die swaksiende kind 

soms 1 n muur waarteen by hom vasloop. Veral op die gewone 

skoal, en dan nog 'n skoal waar 'n soort 'status' gehandhaaf 

word, is kompetisie en prestasie buite verhouding belangrik ... 

"Deur omstandighede is by gedwing tot hierdie ongelyke 

kompetisie •... hoe magteloos is jy teen die ongelyke beoor~ 

deling bloat op prestasie .... 

"Sy deelname aan sport en ander ontspanningsaktiwiteite 

word deur sy gebrek aan bande gel~ .... 

"As hy di t nie kan do en nie word hy sander meer ui tge=: 

slui t ui t die groe·p waarin hy hom bevind •... op die gewone 

skoal en universiteit is die swaksiende se omstandighede 

dikwels so anders as die van die ander leerlinge en studente 

dat hy dit moeilik vind om een te voel met die res van die 

groep. 

"Hy moet soveel meer tyd aan dieselfde taak bestee en 

kan tog nie, wat die resultate betref, met die ander kompeteer 

nie. Hoe verder hy vorder, hoe minder tyd het hy vir sosi8le .. 

omgang met die res van die groep. 

"0mdat hy dikwels van hulp afhanklik is, en soms ongewone 

dinge moet doen soos opstaan in die klas om op die swartbord 

te gaan kyk, word sy gebrek opvallend en is hy in 1 n ongemak=: 

like po sisie tee no or me de studente 1 o;nderwysers en do sente. . 

Die gevolg is dat hy in sy studiejare byna vanself uitgesluit 

word uit klasgroepe omdat hy ontuis, verlee en onvergelykbaar 
8 . 

voel." 9 

--~-------------------------------~-------~------------------
89. Malan, CqH. Die voorafgaande getuienis is deur 'n ge= 

gradueerde hoegraadse swaksiende dame met ongeveer 4 
persent visie in 1 n ongepubliseer·de referaat 9 "Die wereld 
van die swaksiende", pp .l0-12 gel ewer. .. 
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:Oaar kan nie op grand van di.e stellings van 1 n indiwidu 

tot wetenskaplik verantwoorde gevolgtrekki~gs geraak word nie, 

maar die voorafgaande getuienis word tog betekenisvol as 

daar gelet word op hoe die 'anders syn' van die swaksiende in 

die gewone skoal geaksentueer word, al sou by, soos die ge= 

noemde dame, die akademiese program suksvol kon voltooi, 

Psigiese en maatskaplike konflikte ontstaan nog omdat die 

leerling nie in staat is om by ·die w@reld van die siende maats 

in te skakel nie~ Hierdie konflikte begin ernstig op die 

voorgrond tree in die hot:?rskoolstadium wanneer die leerling 

in sy adolessensie verkeer en besonder sensitief oor sy gesigs= 

gebrek en die implikasies daarvan raak. 

3.6.5 Integrasie van die swaksiende in die maatskappy ------ ~ 

Omdat die swaksiende in die laaste instansie tot di.e 

wereld van die siendes behoort, is dit voor~die-hand-liggend 

dat daar wel 'n stadium is waarop hierdie integrasie sal moet 

plaasvind. :Oaar kan beswaarlik dogmatiese maatstawwe in die 

verband neergele word; omdat die swaksiende kind as mens~in

totaliteit van persoon tot persoon verskilo Sommige leer= 

linge sal gereed wees om in die gewone skoal ge~ntegreer te 

word voordat hulle skoolloopbaan voltooi is, terwyl andere 

die hele skooltermyn aan die skoal vir swaksiendes sal moet 

bly en as volwassenes vir die eerste maal in die beroepsektor 

tot die milieu van die siendes toetree. 

In die geval van die Amerikaners vind die integrasie van 

meet af aan plaas, ter~yl dit opvallend ·is dat in Engeland, 

Nederland, Belgie en Wes-Dui tsland daar nie vir afsonderlike 

skole vir swaksiendes voorsiening gemaak word na die junior

sekondere of laer sekondere skoolfase nie. Vir voortgesette 

hoer sekondere onderwys, handelsonderwys, beroepsonderwys_, vak= 

onderwys en so meer word die swaksiende leerlinge in die gewone 

onderwysinstellings soos die Grammar Schools, Gimnasia, Athenea, 

Berufschule, Fachschule en so meer ge~ntegreer. 

:Oaar word geredeneer dat die swaksiende jeugdige op die 

hoer sekondere onderwysstadium reeds vir homself en onder die 

leiding van die skoal vir swaksiendes, eie werk- en studie= 
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gewoontes, ooreenkomstig sy gebr.ek, ontwerp het en dat hy 

reeds beter in staat i·s om sy .gebrek te kc-n verwerk. 1 n 

Skolatiese agterstand wat hy moontlik mag gehad het, kan hy 

op hierdie stadium reeds ingehaal het. As gevolg van sy meer= 

dere gevormdheid, word daar deur voorstanders van hierdie 

praktyk beweer, is hy nou in staat om homself ten aansien 

van die sosiale milieu in die senior sekondere skool te 

orienteer. 

Ey 1·n oorsig van die algemene organisatoriese patroon 

wat in die onderwys van swaksiendes gevolg kan word, is dit 

du~delik dat nie slegs in die R.S.A. nie, maar ook in die 

meeste Westerse lande die onderwys op die lees van afsonder= 

like skole vir swaksiendes geskoei is. Pedagogies-didakties 

is dit die mees verantwoordbare vorm van skoolorganisasie vir 

die gesigsgestremde. 

Die ortopedagogiese en ortodidaktiese hulp waarop die 

swaksiende aanspraak maak, kan die beste aan hom voorsien 

word in 1 n fisies afsonderlike sko.ol waar di t moontlik is om 

al die nodige onderwysfasiliteite vir hierdie doel te skep. 

Aan 'n afsonderlike skool met 'n personeel wat kennis, 

ervaring en begrip van die problematiek van swaksiendheid het, 

is die hele program en "klimaat" van die skool op die ortopeda= 

gogiese en ortodidaktiese ingestel, terwyl dit aan die gewone 

skool nie die geval is nie, en dit in die skool vir blindes, 

in die eerste instansie om die belange, eise en behoeftes 

van die blindes gaan. 

Deur die argumente ten gunste van 'n afsonderlike skool 

vir swaksiendes in die voorafgaande paragrawe uit te lig, word 

daar nie mee te kenne gegee dat die swaksicnde leerling in 

uitsonderlike gevalle nie aan die gewone skool skolasties tereg 

kan kom nie. 

In die praktyk gebeur dit wel dat swaksiende leerlinge 

met 'n besondere intelligensievermoe,. deursettingsvermoe en 

intensionaliteit daarin slaag om ten spyte van hulle 
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gesigsbel6mmering; wat selfs baie erg kan wees, die skolas= 

tiese program kan volg soos in die geval van die persoon na 

wie in die voorafgaande paragraaf verwys is. 

Leerlinge vanuit 'n akademiese milieu, dit wil se waar 

die huislike agtergrond van so 'n aard is dat die leerling in 

'n intellektuele · atmo sfeer opgroei, omring is van boeke, hulp van 

die ouers ontvang en die allerbeste mediese en optrometriese 

diens geniet, kan die gewone skool §~ad~mi~ suksesvol deur= 

loop. Dit is egter nog nie 'n uitgemaakte saak, soos in die 

persoonlike getuienis aangehoor~ dat die leerling se maat= 

skaplike verkeer met mede skoliere en integrasie in die buite= 

muurse program van die skool ewe suksesvol sal wees nie. 

3.7 TOELATING VAN LEERLINGE TOT SKOLE VIR SWAKSIENDES 

3~7.1 Kriteria vir swaksiendheid in die R.S.A. 

Dit het uit die oorsig van die literatuur in hoofstuk 2 

geblyk dat daar nerens 'n uniforme norm gevind kon word 

waarvolgens swaksiende 1eerlinge geYdentifiseer kon word nie. 

In 1964 maak Vaughan9° die ste1ling dat die vasgestelde kri= 

terium van toelating van swaksiende 1eer1inge 'n aktue1e en 

soms hinderlike aspek van die onderwys van swaksiendes is en 

dat hy bevind het dat in Europese 1ande daar weinig waarde 

aan 'n besondere kriterium geheg word. In hierdie verband 

haal hy Lumsden, destydse hoofinspekteur van spesia1e onder= 

wys·in Engeland, aan om aan te toon dat visussyfers en numerie= 

se kriteria weinig gewig dra in Engeland. 

In 1945 word daar deur die Interdeparte~entele Komitee 

oor afwykende kinders9l beslis dat daar tweerlei definisies 

vir swaksiendheid gestel kan word, hangende af van die doel 

waarvoor die definisie nodig is. Die Komitee onderskei dan 

------------------------------------------------------------
90. 

91. 

Vaughan, V .H. "Die onderwys van swaksiendes". Konferen= 
sie van onderwysers in skole vir blindes en swaksiendes, 
1964, }).65. 
Unie van suid-Afrika. Vers1ag van die Inter-Departemen= 
tele Komitee oor afwykende kinders, pp~88-90. · · 
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tussen 1 n funksionele of 'n beskrywende definisie en 'n 

mediese of numeriese definisie. Die funksionele definisie 

gee in die verslag die deurslag by die beslissing oor die 

plasing van die persone in die regte skoolverband, terwyl 

die·mediese aangewend word vir die klassifikasie van 

gesigsgebreke in terme van gesigskerpte en beperking van 

gesigsveld. Persone met gesigsgebreke word dan deur middel 

van hierdie genoemde kriteria in drie groepe verdeel, te weteg 

Die blindes, 

Die byna blindes en 

Die swaksigtiges. 

Met die oog ·op toelating van swaksiendes tot gesigsbewarings= 

klasse of -skole beveel die Komitee aan dat daar aa5sluiting 

gevind word by die Engelse kri teria in die verband. Hierdie 

kriteria is deur die onderwyshoofde van die verskillende pro= 

vinsies aanvaar en in geringe mate deur die Komitee oor 

Onderwysgeriewe aan Swaksigtige Leerlinge in 1958 gewysig. 

Hierdie kriteria vir identifisering van leerlinge met 

die oog op toelating tot 'n skool vir swaksiendes word deur 

laasgenoemde komitee in drie kategoriee aangedui, 92 te wete: 

a. 'n algemene beskrywende kriterium, 

b. 'n algemene numerieke kriterium en 

c. 'n spesiale kriterium vir miopie. 

a. Algemene beskr;zwende kriterium 

"In die .reel word 'n kind as swaksigtig beskou wanneer 

sy gesigsgebrek nie van sodanige aard en graad is wat die 

gebruiklike onderwysmetodes vir blindes noodsaaklik maak nie, 

maar wat, aan die ander kant, onvoldoende is om hom in staat 

te stel om die ·gewone onderwysprosedures in gewone skole tEo~ 

volg; of anders ui tgedruk, 'n kind heet swaksigtig as by ge= 

vaar loop dat sy gesig belemmer of vererger word indien by 

onderworpe word aan ooreising van die oe wat, in sy geval, 

92. :8epartement ·van Onderwys, Kuns en Wetenskap. 
Verslag van die Komitee oor Onderwysgeriewe aan swak= 

. sigtige leerlinge, par. 30. 
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noodwendig meegaan met bywoning van die gewone onderwyso"93 

b. Al~!!!l:!E!_n~~ri~~~-~riteri~!!! 

"In die reel behoort 'n kind met gesigskerpte na 

korreksie, van 6/60 Snellen opgaande tot G/24 Snellen tot 'n 

skool vir swaksigtiges tcegelaat te word. Die maatstaf kan 

desnoods hoer as 6/24 Snellen wees waar 1 n kind aan toestande 

ly soos mystagmus, strabismus en dergelike andere, wat ernstige 

leesmoeilikhede kan veroorsaak. "94 

Omdat die Vah Schalkwyk-komi tee waarskynlik op daardie 

stadium nog sterk onder die invloed van die Europese "'Dffiope 

Schools" gestaan het, word 1 n kategorie van miopiese kinders 

onderskei. 

c. S~esiale kriterium vir mio~ie 

'n Kind is volgens ·die Komitee 1 n kandidaat vir 'n skool 

vir swaksiendes onder die volgende omstandighede:95 

" (i) As die oogagtergrond veranderinge toon wat 'n ernstige 

graad van miopie aandui; 

"(ii) As die toestand soos in (i) beskryf, afwesig is, word 

In miopiese kind geWOOnlik as SWaksigtig beskou, indien~ 

l. na herhaalde ondersoek dit blyk dat die miopie ge= 

stadig toegeneem het teen 1 n tempo van meer as een 

diopter per jaar; of indien 

2. na 1 n tydperk waarin die tempo stadig toegeneem het 

of skynbaar tot stilstand gekom het, dit blyk dat 

daar 1 n skielike styging tot meer as een diopter 

per jaar is. 

"(iii) Die werklike graad van miopie behoort nie die enigste 

faktor te wees by_ die beslissing n_ie. Die ouderdom 

van die kind, byvoorbeeld, moet in aanmerking geneem 

word. Hoe jonger die kind, hoe ernstiger is die 

faktore soos die graad van miopie en die tempo waarmee 

dit toeneem. In twyfelagtige gevalle kan die bestaan 

van 'n geskie0enis van miopie in die familie 'n deur= 

------------------------------------------------------------
93. Loc.citi . 
94. Ibid.·~ par..30(b)_ 
9 5. Die Komi tee gebruik die term "swaksigti_§es". 
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slaggewende faktor wee s. 11 9 6 

Tekortkominge in die kriteria soos deur die Komitee 

geformuleer le daarin dat die numeriese kriterium te arbitrer 

gestel word en dat daar weinig oorweging geskenk word aan die 

vraag of 'n leerling skolasties opvoedbaar is, sy intelligen= 

sie, sy skolastiese vorderirtg, die indiwiduele psigies

geestelike vermoens van die leerling,. die leerling se karak= 

tereienskappe (persoonstr~ktuur), dubbelgestremdheid, verlies 

van gesigsveld, degenerasie van di~ gesigsvermoe, bykomende 

stremmende faktore soos binokul~re gesig, progressiewe oog= 

toestande en fisiese oogtmestande wat moeilik meetbaar is in 

terme van visussyfert~ ... 

Dit is ook opvallend dat die Komitee op grand van 

mediese getuienis wat destyds ingewin was, die algemene kri= 

·teria met betrekking tot miopie afsonderlik behandel. Ten 

einde te verseker dat leerlinge van wie die prognose is dat 

hulle binnekort binne die kategorie van swaksiendes of blindes 

sal val, met die mins moontlike mistasting na 'n skoal vir 

swaksiendes of blindes oorgeplaas word, stel die Komitee vas= 

gestelde prosedures in die verband voor.9 7 

In Bylae I van die Wet op Onderwysdienste (Wet no. 41 

van 1967) word die swaksiende kind geklassifiseer as 'n "ge= 

stremde kind" en word daar verder in artikel l(ix) van ge= 

noemde Wet bepaal dat 'n gestremde kind iemand is wat: 

"a. nie voldoende voordeel kan trek ui t die gewone onderrig 

wat in die normale loop van onderwys verskaf word nie; 

"b. onderwys van 'n gespesialiseerde aard no dig het om sy 

aanpassing by die gemeenskap te vergemaklik en 

"c. nie tn gewone klas in 'n gewone skoal b8hoort byte woon 

nie, omdat sodanige bywoning vir hom en vir ander leer= 

linge in daardie klas skadelik kan wees, maar nogtans 

opvoedbaar is en voldoende baat sal vind by onderwys 

bedoel in paragraaf (b) (xiv) ." 

96. Ibid., par~30(c). 
9 7. Op. cit~., paragrawe 7~14 en 49-51. 
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Verder word daar deur die Wet be:paal (artikel 10): "die 
voorwaardes van toelating van iemand as ,.n leerling tot 'n 
skool of 1 n ondersteunde skool word deur die Sekretaris van 

tyd tot tyd be:paal en die Sekretaris kan verskillende voor= 

waarde·s ten o:psigte van verskillende skole be:paal." 

Die numeriese kriterium vir toelating van leerlinge tot 

'n skool of afdeling vir swaksiendes in die R.S.A. berus o:p 
die algemeen voorgeskrewe norm dat die gesigsker:pte tussen 
6/60 en 6/24 Snellen sal wees na korreksie. 

Aan die Prinshofskool vir Swaksiendes in Pretoria word 
die volgende handleiding in die geval gebruik:9 8 

ENGELS AMERIKAANS 

6/4 20/13 
6/4,8 20/16 

6/5 20/16,7 

6/6 20/20 

6/12 20/40 
6/18 20/60 

=====-= '""' =-==----=----== 
6/24 20/80 
6/36 20/120 
6/60 20/200 

5/60 
4/60 
3/60 
2/60 

cfo GESIG 

150 
125 
120 
100 

83,6 
69,9 

-=== 
58' 5 
40,9 
20,0 

14,0 
8,2 

3,3 
0,6 

cfo GESIGSVERLIES 

16,4 

30,1 

~ls 5 
59 ,l 
so,o 

86,0 

91,8 
96,7 

99,4 

Leerlinge wie se gesigsker:pte met die beste korreksie 
tussen bo gemel de twee grense val, w.ord be skou kandi date vir 
hierdie ekool te wees. Daar word egter in sommige gevalle 
leerlinge toegelaat ~at buite hierdie norm val wanneer by= 
komende faktore "n rol s:peel. 

~lf'et betrekking tot die ·"bykomende faktore", no em die 

destydse :prinsi:paal van die Prinshofskool vir Swaksiendes 

98. Prinshofskool. Dokumente vir voorlegging tydens 'n 
:paneelins:peksie; 24 Aug.-28 Aug. 1970, Pretoria. 
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die volgende:99 oorerf1ikheid, die aanwesigheid van eien= 

skappe waardeur die degenerasie van die gesigsvermoe bevorder 

word, die aard van die geeste1ike vermoens, karaktereien= 

skappe, die gehee1 van die so sia1e tn familie-agtergrond en 

dubbelgestremdheid. 

Be.newens die numeriese kriterium soos in die vooraf= 

gaande tabe1 aangedui, berus die toe1ating van die kind ver= 

der op diP vo1gende: 100 

a. die aanbeveling van die oogarts (graad van gesig en die 

oogkondisie); 
b. gereedheid van die 1eer1ing, dit wil s@ in welke mate hy 

gereed is vir formele onderwys; 

c, die hoeveelheid indiwidue1e aandag wat hy sal nodig he 

in die skool en die koshuis; 
d. sy relatiewe bevoegdheid om in die verskillende afdelings 

van die 1eerplan deel te h~; 

e. oorweging van spesia1e gesondheidsprobleme indien enige. 

Wanneer daar twyfe1 bestaan behoort die 1eer1ing vir 'n proef= 
. 101 

tydperk tot die skoo1 toege1aat te word. 

Omdat dit a1lerwee·gevoe1 is dat die numeriese kriterium 

wat op die identifisering van swaksiende 1eerlinge met die 

oog op toe1ating tot 'n skool vir swaksiendes betrekking-het 

steeds 'n knelpunt is, wcrd daar pogings deur die Suid
Afrikaanse Nasionale Raad vir Blindes aangewend om volwaar= 

dige kri teria vir swaksiendes op te ste1. en goedgekeur te kry. 

Cp die 45ste Vergadering van die Lektuur-, Onderwys- en 

Navorsingskomitee van die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir 
B1indes in 1968 (paragraaf 4) beklemtoon hierdie Komitee die 

noodsaaklikheid van die herwaardasie van die definisie en om= 

skrywings van swaksiendheid soos in die Van Schalkwyk-verslag 
van 1958 vervat en besluit dat102 die definisi~ hersien . 

99. 

100. 
101. 
102. 

Van der ~lferwe, P.J. "Die onderwys van swaksiendes". 
Ko:lb..fere:ssie ·van- 0nderwysers in skole vir 13linde s/Swak= 
siendes, 1964, p. 75. 
Loc. cit. · 
Loc.cit. 
Lektuur-~: On.derwys ·en .Nave.rsingskdnhitee van die Suid
Afrikaanse Nasionale. Raad vir B1indes. 45ste Vergadering 
19 6 8 , par ~ 4 •. 



-162-

b<?.hoort te word me-t die oog op toetsing van 
a. nabyge sig, · 

b. gP.sigsveld, 

c. vermoe tot binokul©re gesig, 

d. die hoeveelheid lig benodig by toetsing. 

Die Komitee beveel aan dat daar verder op die aangeleentheid 

ingegaan word, veral met die oog op werkverskaffing en onder= 
wys van die swaksiende. 

Gedurende ondersoeke wat in die praktyk deur die skrywer 

vir die doel van hierdie studie uitgevoer is, is dit bevind 
dat die huidige identifisering van swaksiende leerlinge met 

die oog op die toelating tot die Suid-Afrikaanse skole vir 

swaksiendes o:p kri teria berus wat deur die Komi tee vir Swak= 

siendes van die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Blindes 

geformuleer is en as volg lui: 103 

"a. Die ui tdrukking 'swaksiende kinders' in J3ylae l van die 

Wet op Onderwys dienste, Wet No. 41 van 1967, soo s gewysig, 

beteken kind0rs waarvan die gesigskerpte van die beste 

oog na korreksie nie beter as 6/24 volgens die Snellen= 
toets is nie. 

"b. Elke indiwiduele leerling se oogtoestand kan egter in ag 

geneem word met die oorweging van aansoeke om toelating 

tot 'n skool vir swaksiendes, wat buite bogenoemde beskry= 
wing val, soos gevalle waar :progressiewe oogtoestande, 
aansienlik sentrale en/of periferiese verlies van gesig 

en oykomende stremmende faktore soo s n;r stagmus, onto e= 

reikende binokulere gesig en hoegraadse miopie voorkom. 
"c. J3ehalwe vir die vergesigtoets hierbo genoem, moet daar ook 

'n nabygesigtoets uitgevoer word alvorens 'n finale besluit 
gemaak word. 

"d. Behalwe bostaande numerieke en ander kriteria behoort die 

leerling se skolastiese vorderingsgeskiedenis in aanmerking 

geneem te word in soverre dit verband hou met sy gesigs= 
probleme. 

103. 3uid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Blindes- Komitee vir 
Swaksiendes. Kriteriums vir die toelating van leerlinge 
tot skole of afdelings vir swaksiende kinders. Bylae 1. 
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"e. Die kind se hoofprobleem is swaksiendheid en nie een van 

die ander gP.stremdhede wat in Bylae 1 van die Wet genoem 
word nie. 

"f. Die kind moet skolasties opvOdbaar wees." 

Op 'n konferensie van prinsipale van skole vir buitengewone 

onderwys ea kinderskole wat in Oktober 1972 te FrP.toria gehou 
is, word die voorafgaande kriterium vir swaksiendheid104 in 

geheel en woordeliks deur die vergadering aanvaar. 

S.AMEV ATTING -----------
In die onderwyspraktyk vir swaksiendes in die R.S.A. 

geskied die identifisering van swaksiende leerlinge met die 

oog op toelating tot 'n skool vir swaksiendes as volg:105 

1. Normaalweg word die numeriese kri terium gestel as 'n gesig= 
skerpte wat tussen die Snellensyfers 6/6C en 6/24, na 

korreksie, 1~. 

2. Die kind se oogkondisie word in aanmerking geneem in ge= 
valle van progressiewe oogkondisies, met ander woorde, 
vvanneer 'n kind beter as 6/2 4 sien, se byvoorbeeld 6/18 
Snellen, sal 'n saak vir toelating vir hom uitgemaak word 
as hierdie visussyfer in alle waarskynlikheid in die 
volgend.e j aar na 6/2 4 Snellen sal val as gevolg van 'n swak 
prognose. 

3. 'n Kind sal ook toegelaat word met 'n gesigskerpte van 
6/18 Snellen of beter as 'n groot verlies van gesigsveld 

bepaal kan word, met ander woorde 'n kind met suiwer pyp

sentrale gesig. Die teenoorgestelde sal ook waar wees 
wanneer 'n kind 'n totale wegval van die sentrale gesig het 

met slegs perifere visie. In die reel sal so 'n kind ook 

nie goeie gesigskerpte perifer he nie. 
4. Toelating van 'n hoegraadse mioop sal geskied indien daar 

tekens van: progressiwiteit is en/of korreksie ondoeltref= 

fend is. 

104. Op.cit., pp.28-29. 
l 0 5. Ge·gewens verkry ui t die an two or de op die vraelys wat 

aan skoolhoofde voorgele is. Kyk Bylae A, vrae 
2.1, 2.2. 
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5·. Verder word by die toet s vir gesigskerpte nie net op 'n 

Snellensyfer gelet wat op 'n afstand van 6 meter (20 voet) 

gebaseer is nie, maar dit word altyd met 'n naby-gesigs= 

toets gekoUrdineer. Vir·hierdie toets word die Near 

Vocational Vision Test Chart (N-skaal) gebruik wat inder= 

daad 'n verkleinde Snellenskaal is en op 'n afstand van 15 

duim afgeneem word. 

Die standaardtoepassingsprosedure van hierdie toets word 

egter dikwels gewysig omdat die toets nie konsekwent op 15 

duim aangewend word nie. Die kind kan die kaart nader 

bring totdat hy die beste kan sien en dan word daar op die 

kleinste skrif wat hy kan lees gelet, wat in die geval 

van die Prinshofskool vir Swaksiendes in die reel in die 

kategorie Nl4, Nl8 en N24 val. Vir die klein kinders wat 

nog nie kan lees nie, word daar van die E-kaarte en dier= 

kaarte gebruik gemaak. 

6. Daar word bepaal of die hoofprobleem vir toelating 1 n 

gesigsprobleem is. In die geval van doofheid en swak= 

siendheid moet daar bepaal word wat die primere gestremdheid 

is. As die kind se har dhorendhei d sy primere gebrek is, 

word hy na 'n skool vir hardhorendes verwys. In die 

praktyk lewer hierdie dubbele gestremdheid baie probleme 

op omdat dit moeilik is om 'n grens vas te stel. Soms 

kwalifiseer 'n serebraal-gestremde kind wel vir toelating 

tot die skool vir swaksiendes as gevolg van sy swaksiend= 

heid,·maar terapeuties pas hy nie in die skool vir swak= 

siendes in nie omdat hy in 'n rystoel is, terwyl die skool 

vir serebraal-gestremdes hom ook nie kan neem nie omdat 

die skool nie sy skolastiese probleem, waar hy van beson= 

dere hulpmiddels gebruik moet maak, die hoof kan bied nie. 

7. Die kind wat tot die skool vir swaksiendes toegelaat word, 

moet skolasties opvoedbaar wees, want as verstandelike 

vertraging as 'n ernstige bykomstige gestremdheid teen= 

woordig is, sal die leerling nie in die skolastiese 

onderwysprogram van die skool kan inpas en die tempo kan 

volhou nie. 

· 8. Daar word gepoog om nie slegs op grand van 'n numeriese 
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kriterium al1een te bes1uit of 'n kind 'n kandidaat vir 
1 n skoo1 vir swaksiendes is nie. Faktore soos binokulari=· 

teit en kleurwaarneming word ook in aanmerking geneem~ 

Die huidige kriteria soos in die voorafgaande paragrawe 

gestel en wat in· die praktyk toegepas word, is baie wyd. 

Leer1inge sal selfs buite die amptelike numeriese kriterium 

toegelaat word as dit gcmotiveer kan word dat hy binne af= 

sicnbare tyd w0.1 binne die kriterium sal vale 1 

Prognose word deesdae verbeter deur die aanwending van apparaat 

soos die e1ektro-.retinograaf waarmee nystagmografie gedoen kan 

word. ~1akul~re :pato1ogie se :progno se sal waarskyn1ik deur 

hierdie apparaat beter bepaa1 kan word as wat die geva1 met 

'n gewone oftalmoskoop die geva1 is. 

Die algemene standpunt met betrekking tot die toelating 

van swaksiendes wat aan die Afdeling vir Swaksiendes aan die 

Skool vir B1indes, Worcester gehandhaaf word is dat 'n gesigs= 

be1emmerde zind tot die afde1ing vir swaksiendes toege1aat 

word, indien hy nie kwalifiseer vir toelating tot die skoo1 

vir blindes nie, di t wil se as hy nie 'n brai11e-·kandidaat is 

nie en aan die ander kant ook nie aan die gewone skoo1 tereg 

kan kom as gevo1g van sy gesigsgebrek nie. 

Die kind is die belangrikste oorweging en nie die defi= 

nisie van die begrip swaksiendheid nie of die numeriese kri= 

terium nie. Laasgenoemde faktor het wel betekenis, maar dan 

om visueelgestremdes as 'n katpgcrie aan te dui. 

2. 7.2 Me to des, tegnieke en pro sedures om swaksienq~1eer1inge 
te identifiseer vir toelating tot 'n skool vir swak= 
sien§es in die B:S.A. lOb---------------------------

Gewoonlik beskik die Prinshofsko·o1 vir Swaksiendes in 

Pretoria cor 'n wag1ys van leerlinge wat aansoek gedoen het om 

tot die skoo1 toege1aat te word. Leer1inge word dan op die 

eerste dag van die skooljaar toege1aat. 

In die praktyk gebeur dit egter dikwels dat 'n 1eerling 

in die gewone skoo1 van die een k1as na die ander bevorder 

106. Kyk Bylae A, vrae 2.12, 2~13, 2.14. 
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word, of van een skool na 'n ander oorgeplaas word, en dat sy 

oogprobleem dan op daardie stadium prominent op die voorgrond 

tree. en hy as gevolg daarvan na Prinshof of Worcester verwys 

word. Dit gebeur in die reel vroeg in die eerste kwartaal 

van 'n skooljaar. Die skole vir swaksiendes laat egter nog 

kinders tot ongeveer die helfte van die skooljaar toe, maar 

daarna geskiod dit slogs op besondore meriete. Dit gebeur 

~.~~~ dan in gevallC' soo s wanneer 'n kind skielik sy ge sig 

grootliks verloor het deur 'n besering of as gevolg van by= 

voorbeeld 'n retirtale loslating. Na 'n tydperk van hospitali= 

sasie sal so 'n kind wel tcegelaat word. Leerlinge sal ook 

tot die skole vir swaksiendes toegelaat word, bui te die voor= 

geskrewe tye in gevalle waar ouers na Pretoria of Worcester 

verplaas word. 

Aanhoudende laat inskrywings plaas 'n besondere las op 

die personeel van die skool wat buitengewone pogings en meto= 

des moet aanwend ten einde te verseker dat sodanige leerlinge 

nie die eerste jaar van hulle toelating tot die skool vir 

swaksiendes druip nie, terwyl die praktyk telkens leer dat 

hierdie leerlinge na die skool vir swaksiendes kom op 'n 

stadium dat hulle reeds 'n groot skolastiese agterstand het. 

Wanneer daar beslis moet word of 'n kind tot een van die 

skole vir swaksiendes in die R.S.A. toegelaat moet word, word 

verskillende dissiplines by die aangeleentheid betrek, te wete 

die oftalmologie, die optometrie, die psigologie en pedagogiek. 

Wanneer 'n leerlingvir die eerste maal by die skool aan= 

gemeld word, word hy, afgesien van die feit dat hy reeds 

deur sy eie oogarts na die skocil verwys is, weer. deur die oog= 

arts van die skoal ondersoek en word daar vanuit mediese 

standpunt 'n evaluering gemaak met betrekking tot aangeleent= 

hede soos onder meer die gesigskerpte, monokuler en binokuler, 

verlies van gesigsveld, patologiese toestande en progressiwi= 

teit van die oogkondisie. 

Wanneer dit 'n duidelike geval is wat binne die krite= 

rium vir toelating tot die skool val, sal die prinsipaal van 

die skoal en die oogarts gesamentlik beslis dat die kind tot 
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die skoo1 toege1aat word .• 

Wanneer .daar twyfe1 oor die opvoedbaarheid van die kind 

bestaan soos in die seva1 van 'n bykomstige verstande1ike 
gestremdheid, wanneer 'n 13-jarige nog byvocrbee1d in standerd 
2 sou wees, word die sie1kundige dienste van die skoc1 by= 
geroep. 

Hier word in die re~l 'n evaluering van die kind se in= 

telligensie gedoen deur middel van die Hornskaa1 of die 8uiQ
Afrikaanse Indiwidue1e 8kaal. Aan die Afde1ing vir Swaksien=. 
des van die Skool vir :B1indes, Worcester, word daar ook 
gebruik gemaak van die.indiwidue1e Skaal van Fick wat aangevul 
is met 'n Amerikaansc toets van Hayes en die Passa1ong-toets 
met k1eurb1okke wat 'n goeie korrelasie met inte11igensie toon. 

In die geva1 van die Prinshofskool te Pretoria, kan die 
hulp van die span studente-optometriste en hu11e dcsent van 
die Wi twatersrandse Kv11ege vir Gevcrderde Tegniese Onderwys, 

wat weekliks die skoo1 bosoek, ock bygeroep word met die oog 

op die diagnosering van ooggebreke. Vir hierdie doe1 word 

verskeie apparaat in die oogk1iniek van die skoo1 aan= 
gewend soos die spleet1amp, ofta1moskoop, retinoskoop, 
grafieke van die gesigsve1d, elektro-retinograaf, Kee1er
instrumente, Sne1lenkaarte, E-kaarte, dierekaarte, Near Vision 
Test Chart en so meer. 

3. 7. 3 He_!o d£E~8 OJ2.§J2Cr1:,gg va_g_ swaksiende 1.2.2r1inge i_:e. 
die _B..!l • .A .~_g_leemtes ~__]2E.£ b1em£_in_ di£_Y.§_E}2~nd . 

. GedurEmde die· ondersoek wat die skr•.rwer aan die twee 
'· 

genoemde onderwysinste11ings vir swaksiende blanke 1eer1inge 
. ui tgevoer het, het di t geb1yk dat vroee opsporing van swaksiende 
kinders 'n ·wesenlike prob1eem is. 

Die kontakte wat deur die sko1e opgebou word om swak= 
siende 1eer1inge op te spoor, is hoofsaak1ik beperk tot 'n 
paar bronne, te wete_, die spreekkamers van oogartse en die 
gegewens van die prinsipale van die gewone skole. Vo1gens 
die etiese kode mag oftalmo1oe (dokters) nie gegewens van 
pasiente aan buitestaanders verskaf nie, maar die ouers kan 
verlof daartoe gee~ 
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In die geval van die prinsipale van gewone skole word 

die swaksiende leerling na die skool vir swaksiendes verwys 

as hy as gevolg van sy gesigsgebrek nie langer skolasties kan 

vorder nie. 

Die mediese beamptes en hoof-mediese beamptes van die 

provinsiale skole verwys ook kin0ers vir ondersoek en moont= 

like toelating tot die skole vir swaksiendes. 

In 'n mindere mate word kinders ook deur predikante van 

die omgewing en deur hospitale waar die oogoperasie uitgevoer 

word, na die skool vir swaksiendes verwys. 

Dit gebeur ook in die praktyk dat kinders vanaf die 

spreekkamers van geregistreerde optometriste na die skocl vir 

swaksiendes verwys word. 

Dit word duidelik dat daar nie ko~rdinering van die op= 

sporingsdienste bestaan nie en dat daar in die praktyk leemtes 

in die verband bestaan. 

Op versoek van die Komitee vir Ondersoek na die uitbrei=· 

ding van onderwysgeriewe vir Blanke Kinders,. het die Raad vir 

Geesteswetenskaplike Navorsing in 1970 onder meer 'n omvatten= 

de ondersoek na die voorkoms van swaksiende kinders aan die 

gewone skole uitgevoer. Uit die ondersoek het geblyk dat 

daar wel nog swaksien~e leerlinge aan gewone skole is.107 

Die getal van l 219 swaksiende leerlinge wat deur die 

ondersoek aangedui word, met _tn verspreiding van Kaapland 266, 

Transvaal 703, Cranje-Vrystaat 103, Transvaal 703 en Suidwes

Afrika 4 leerlinge is egter misleidend. 

Uit opvolgondersoeke het dit geblyk dat hierdie leer= 

linge nie almal binne die algemene kriteria vir swaksiendheid 

val nie. Die bevindinge uit die ondersoek beklemtoon egter 

die feit dat daar wel leemtes in die opsporingsprosedures van 

swaksiende kinders bestaan. 

------------------------------~-----------------------------

107~ R.S.A •. , Departement van Nasionale Opvoeding. Verslag 
van d~e Komitee van Ondersoek na die Uitbreiding van 
Onderwysgeriewe vir Blanke :Slindes in Suid-Afrika en 
Suidwes-Afrika, 1970, tabel IV. 
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Gedurende die G:ihdersoek··Wat deur die skrywer aan plaas= 

like skole vir swaksiendes ui tgevcer is, het di t duidelik 

geword dat swaksiende kinders laat tot die skool vir swak= 

siendes toegelaat word omdat ouers hoop op verbetering voor= 

dat hulle die kind na die skool bring. Daar bestaan nog 

dikwels die hoop dat 'n verdere operasie verbetering kan bring. 

1?2:~2§nV_§~_3ing_.:yan_§2:~Ens_.:y§E_die _ _g_£.§_:!:gs_g~brek_§euE_die 

~~-'-~~el dus 'n belangrike rol in die vroee O]~QE~E§_.:yan 

swaksiende kinders. 

Volgens die skoolhoofde van skole vir swaksiendes, be= 

staan daar op hierdie stadium nog 'n mate van vooroordeel by 

ouers in Suid-Afrika met betrekking tot die 11 spesiale skool 11 , 

maar in 'n baie geringer mate as 'n aantal jare gelede toe dit 

oortuigingswerk· geverg het om ouers te oorreed om hulle 

kinders na die Skool vir Swaksiendes te stuur omdat daar 

waarskynlik as gevolg van onkunde by die publiek 'n stigma 

aan hierdie onderwys gekleef het. 

Selfverwyt is 'n faktor wat by ouers voorkom en wat 

dikwels aan die grorid van die onwil 1~ om die kind se gebrek 

te erken en te aanvaar. Ouers glo hulle is deels verant= 

woordelik vir die kind se gebrek. Dit is bekend dat verwyte 

tussen ouers in die verband voorkom en dan word oorerwings= 

faktore bygehaal. Die teendeel is ook gedurende hierdie 

o nderso ek waargeneem, naamlik dat ouers by die geringste aan= 

duiding van 'n gesigsgebrek hulle kinders na die skool vir 

swaksiendes gebring het vir inskr~Ning. 

'n Besondere leemte in die bestaande prosedure om swak= 

siende leerlinge aan die gewone skoal op te spoor, le daarin 

dat daar nie 'n volwaardige oogheelkundige ondersoek van 

kinders op gesette tye uitgevoer word nie. 

Indien sodanige ondersoek op ongeveer 3-jarige en weer 

op 5-jarige leeft~d uitgevoer wor~ en weer 'n jaar na die kind 

se toelating tot die gewone skoal, kan die leerlinge wat 

moontlike kandidate vir die skool vir swaksiendes is, vroeg= 

tydig en met gemak opgespoor word. 
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In hierdie verband kan die dienste van optometriste 

beter ingespan word, want hulle kan refraksieprobleme vasstel 

. en regstel, bepaal wat die ge sigskerpte van die leerling i·s 9 

en of by 'n moontlike kandidaat vir die skole vir swaksiendes 

is. 

Die dienste van oogartse is nie orals op die platteland 

vrylik beskikbaar nie, en in hierdie geval kan die optometris, 

ofskoon 'n beperkte 1 tog 'n waardevolle bydrae lewer tot vroee 

identifisering van swaksiende kinders. 

Dit is nie voldoende dat slegs 1 n afstandslesing op ses 

meter geneem word nie; dit moet deur 'n nabygesigstoets en 

'n toets vir verlies van gesigsveld opgevolg word. In hie~= 

qie verband kan plaaslike bestuursliggame soos munisipaliteite 

'n besondere leidende rol speel deur die oprigting van klinieke 

met die oog op die ui tkenning van gestremde kinders. Waar 

daar aanduidings van 'n gesigsgebrek is, kan ouers die kind 

vir 'n volwaardige oogondersoek neem. 

3.7.4 Kriteria vir swaksiendheid en metodes van identifisering 
yan swaksiende leerlinge in enkele oorsese lande 

Engel and ---=---
Ofskoon gesigsvermoti definieerbaar ~ .. s in terme van visus= 

syfers, word daar tans in Engeland nie soveel klem op nume= 

riese kriteria geplaas wanneer die toelating van swaksiende 

kinders tot skole ter sprake is nie, omdat, so word daar beweer 7 

'n kind nie slegs op grond van sy gesigsgestremdheid tot 'n 

skool vir swaksiendes oorgeplaas meet word nie.108 'n Kind 

se vermo~ om in die gewone skool die mas op te kom berus naam= 

lik ook op faktore soos intelligensie, persoonlikheid en 

gesondheiq. 

Ten einde 'n leidraad aan persone wat met die toelating 

van kinders tot skole vir swaksiendes gemoeid is, te gee, word 

die numeriese kri terium deur die :Sri tse Jl·~inisterie van Onder= 

wys as volg neergele:109 

~-----------------------------------------~-----------------

108. J.ackson, S. 
p~ 64 •. 

109. Loc JCit. 

Special Education in England and Wales, 
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11 Severe visual disabilities - to be educated in special schools 

by methods involving vision 3/60- 6/24 (Snellen) with 

glasses." 

In die laaste instansie egter word die kriterium vir 

swaksiendheid in pedagogiese perspektief gesien, naamlik: 

"Pupils who by reason of defective vision cannot follow the 

ordinary curriculqm without detriment to their sight or to 

their educational development but can be educated by special 

methods involving the use of sight. 11110 

Uit die opdersoek wat deur skrywer in Engeland uitgevoer 

is en die onderhoude wat met hoofde van skole vir swaksiendes 

gevoer is, 111 was dit duidelik dat in die praktyk daar geen 

uniforme beleid met betrekking tot die toelating van swaksiende 

kinders tot skole bestaan nie, of met betrekking tot die 

kri teria wat vir die doel aangewend word nie. Elke skoolhoof 9 

in samewerking met die oftalmoloog, beslis oor die toelating 

van 'n kind. 

In r,onden is die gebruik dat as 'n leerling skolasties 

nie kan vorder as gevolg van sy gesigsgebrek nie, die hoof van 

die skool waar hy is, hom na County Hall, wat die hoofkwartier 

van die Inner London Education Authority i.s, verwys. Hier 

word die leerling medies en psigologies ondersoek en indien 

nodig na 'n skool vir swaksiendes verwys.112 

In die praktyk kom dit daarop neer dat 'n leerling tot 

'n skool vir swaksiendes toegelaat sal word ashy as gevolg 

van sy swaksiendheid nie die program van die gewone skool kan 

volg nie. Ashy wel aan die gewone skool tereg kan kom, hoe 

moeilik ookal, dan word daar van die standpunt uitgegaan dat hy 

daar behoort te bly. 

Die indiwiduele situasie word altyd by oorweging vir 

to elating in aanmerking gene em en geen algemeen rigi de norm, 

------------------------------~------------------------------
110. Lumsden, J~ Verslag van die Komitee oor onderwysgeriewe 

aan swaksigtige leerlinge, par. 98. 
Vgl. Jackson, s. Op.cit., p.64. 

111 .• Kyk Bylae. C, vraag 6 .• 
112. Wright, S~F~ Hoof van die John Aird _School, Londen, 

in antwoord op vraag 7, Bylae C. 
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kriterium of voorskrif word neergele nie. In Me die se -be= 

vinding sonder 'n pedagogiese en psigologiese evaluering 

word nie aanvaar nie omdat daar te veel bykomstige faktore 

is wat bepalend is of 'n kind_op die buitengewone onderwys 

aangew,rs is al dan nie. In hierdie verband kan daar na die 

hipotetiese voorbeeld van verskillende leerlinge wat aan 

katarak ly en wat deur die skoolhoof van die Exhall Grange 

School in Coventry opgehaal is, verwys word.ll3 

Aangeleenthede soos die leerling se intelligensie, in= 

tensionaliteit en die vermoe om·sy gesigsres maksimaal te be= 

nut, is belangrjke faktore wat 'n leerling se toelating tot 

en verblyf aan 'n skoal vir swaksiendes beinvloed. 

Nederland 

Gedurende die besoeke wat aan skole vir swaksiendes in 

Nederland afgele is,114 is dit bevind dat in ooreenstemming 

.met die bepalings van die "Beslui t Bui t·engewoon Onderwys", 115 

geen kind tot 'n skool vir swaksiendes toegelaat word alvorens 

'n ondersoek deur 1 n panee1116 bestaande uit die skoolhoof 

(direkteur), 'n ocgarts en 1 n akademies geskoolde psigoloog en 

'n akademies geskoolde ortopcdagoog uitgevoer is nie. 

Indien die skool nie ocr die dienste van so 'n sielkun= 

dige beskik nie, word 'n sielkundige van~die Staat beskikbaar 

gestel. Aan die Instituut Henricus word ook die dienste 

van 'n maatskaplike werker(ster) bygebring wanneer daar oor 

die toelating van leerlinge-beslis moet word. 

Statuter word geen kriterium vir swaksiendheid in Neder= 

land neergele nie en be sit die genoemde paneel of kommissie 

(team) groot outonom:ie.--_. __ ; met betrekking tot die norme wat 

hulle toepas by toelating van leerlinge tot die verskillende 
-------------------------------------------------------------
+13. 
114. 

115. 
116. 

Kyk hocfstuk 2, par. 2.1. 
i. Bartimelis Bti6hting, Zeist; 

11. Prins Alexander Stichting, Zeist; 
iii. Instituut Henricus, Nijmegen; 
iv~ lVf. Boll, Inspekteur van J3uitengewone 

Utrecht. 
Artikel 7(2). 
Artikel 64. 

Onderwys, 
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institute vir gesigsgestremdes. Uit die aard van die saak 
word daar dus uiteenlopendheid van optrede in die verband 

aangetref. 

Op 1 n persoonlike vraag aan riie Hoofinspekteur van 

Buitengewoon Lager Onderwijs117 omtrent die aangeleentheid 
van toelating van leerlinge tot 'n skool vir swaksiendes, 
antwoord hy dat 'n leerling tot 'n skool vir swaksiendes toe= 
gelaat word as dit "heel erg nodig is". 

Om die uiteenlopendheid van visussyfers van swaksiendes 
aan 'n skool aan te dui, gee Van Weelden by wyse van illus= 
trasie die volgende ontleding van die gesigskerptes van 

leerlinge aan die Instituut Henricus, Nijmegen op 'n geg.ewe 

tydstip :118 

GESIGSKERPTE 
(SNELLEN) 
~3/60 

3/60 - 6/60 
6/60 - 6/24 

>6/24 

PERSENTA3IE LEERLINGE 

15 1 5 persent 
17,2 persent 
36,2 persent 

31,1 persent 

Van Veelen119 se standpunt is dat "Kinderen met een gezichts= 
vermogen van 10 a 25% kunnen zeer gebaat sijn met plaatsing, 

op een slechtziendenschool ..•• " 

In die praktyk is dit bevind dat die toelatingskommis= 
sies in Nederland gewconlik op die volgende aspekte by toe= 

lating let: 120 

1. Die gesigskerpte van albei oe afsonderlik en gesamentlik 9 

voor en na korreksie vir beide vergesig op 6 meter en 
nabygesig op 38 centimeter. Die numeriese kriterium 

117. 

118. 
119. 

120. 

wat hier toegepas word korreleer met die een wat in die 

Roll, M. Antwoord op vraag·6, ]ylae D, Utrecht, 
17 April 1972. 
Van Weelden, J. Blinde.Kinderen, p.9. 
Van Veelent A.'7.C. Tussen Licht en JJonker, 
p.79. 
Peach, P.P. 
p .14 .. 

Verslag van Buitelandse Studiereis~ 
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R.S.A. as geldig beskou word, naamlik 6/60 Snellen op= 

gaande tot 6/24 Snellen. 

2. Daar word op die inkrimping van gesigsveld gelets 

3. Die leerling se vermoe tot binokulere visie word vasgest8l. 

4. Die oogkondisie van die leerling word gediagnoseer en daar 

word op die pro gno se gelet. 

5. Die intelligensie van die kind word as 'n belangrike 

faktor by toelating geag, in besonder by die hoer afdelings 

van die skool. 

As gevolg van hierdie laaste oorweging kan dit in die praktyk 

gebeur dat 'n leerling met die besonder lae visie van 3/60 

Snellen na die beste korreksie en 'n I.K. van 130, wel deur 

middel van visuele metode$ onderwys kan ontvang. So is dit 

ook opgcmerk dat 'n leerling met 'n gesigskerpte van 6/60 

Snellen in albei oe, maar wat minder intelligent .is, deur 

middel van braille onderrig word. 

Hierdie verskynsel het hom ook aan die Prins Alexander 

Stichting te Zeist voorgedoen, waar leerlinge met bJsondere 

lae visussyfers gevind is wat deur middel van visuele metodes 

onderrig ontvang het as gevolg van hulls ho~ intellektuele 

vermoens. 

Hierdie verskynsel bevestig die stelling dat swaksiend~ 

heid 'n rekbare begrip is, 8n dat benewens die visussyfers 

daar ook bykomstige faktore is wat in aanmerking geneem moet 

word alvorens leerlinge op onderwys, anders as die gewone, 

aangewys word. Veel hang daarvan af wat die besondere 

leerling met sy gesigsres kan en wil vermag. 

Daar dien egter · ook op die waarskuwing van P. Oo st, 

direkteur van die Prins Al8xander Stichting te Zeist gelet 

te word121 naamlik dat daar versigtig te werk gegaan moet 

word om leerlinge met 'n besondere lae visie tot visuele 

onderwys toe te laat, want ofskoon hierdie leerlinge, as 

hulle oor 'n hoe·intelligensie beskik en buitengewcne deur~ 

settingsvermo~ besit, visuele onderrig kan ontvang, loop 
-------~---------------------------------------------------

121. Ibid., p .15. 
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loop hulle die· gevaar dat hulle by skoolverlating in die 

maatskappy as blindes geplaas kan word, waar hulle nie die 

beskermende milieu van die skool geniet nie en dan ook nie 

oor braille as 'n 1<-es- en kommunikasiemedium beskik nie. 

Samevattend i~ daar uit die Nederlandse literatuur, 

soos bevestig deur persoonlike besoeke aan skole vir swak~ 

siendes, tot die volgende konklusies met betrekking tot die 

kriterium vir swaksiendheid en die toelating van leerlinge 

tot skole vir swaksiendes gekom: 

1. By die meeste van die Nederlandse skole word meer waarde 

aan die vermoe tot nabygesig as aan die vermoe tot ver~ 

gesig geheg. 

2. Daar bestaan nie voorgeskrewe norme vir toelating van 

leerlinge tot skole vir swaksiendes nie, behalwe dat die 

toelating deur 'n "team" of paneel, soos by wetgewing vas= 

gestel, gedoen sal word. Hierdie toelatingspaneel is 

outonoom en die kriteria verskil van skool tot skoal. 

3. 'n Leerling word slegs in uiterste gevalle tot 'n skoal 

vir swaksiendes toegelaat, want die beskouing is dat die 

kind nie ligtelik uit die gewone skool en gemeenskap ver= 

wyder moet word nie. 'n Kind sal na die gewone skoal 

terug geplaas word as dit moontlik is. 

4. Die skole vir swaksi.endes vang hocfsaaklik die leerlinge 

op wat in die g8wone skool misluk het as gevolg van die 

invloed van visuele gestremdheid. Vele het egter 'n by= 

komstige gebrek waarvan swaksiendheid dominant is. 

5. Ortopedagoe in Nederland heg minder waarde aan 'n medies

numeriese kriterium by toelating tot 'n skool vir swak= 

siende s as byvoorbeeld skolasti e se pre stasie, skolastie se 

uitval, intelligensie en psigologiese diagnostisering. 

6. Die invloed van swaksiendheid op die hele persoon:Strnktuur 

word in aanmerking geneem. Daar word ook besondere oor= 

weging J:eskenk aan wat Dtll Grie.nd, hoof van die swaksiende 

afdeling aan die Bartimelis Instituut, Zeist, "intclligensie= 

vermindering" as gevolg van "karakterdeformatie" noem. 

7. In die Nederlandse swaksiende onderwyskringe word die 

standpunt ingeneem in besonder deur PoS.N. Cost van die 
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Prins Alexander '3-tichting ,dat die kind in wetl.lke of.·. 

sosiale sin geen swaksiende is nie solank hy met sy be= 

perkte gesigsvermo~ aan die gewone skool tereg kan kom. 

As hy homself egter nie aan die gewone skool kan 
\ 

handhaaf nie, dan word hy wetlik en ma~tskaplik as swak= 

siende be skou. 

8. Met die cog op die Ho~r Algemene Voortgezette ·Onderwys 

(HAVO) word swaksiende leerlinge weer in die gewone 

onderwys ge!ntegreer, soos ook in die geval van die suiwer 

akademiese onderwys met die oog op universiteitstoelating. 

Di t geld ook vir die tegniese ·onderwys, wat swaksiendes 

aan 'n tegniE:se kollege van die gewone onderwys moet volg. 

3 • 7 • 4. 3 Be];gi E? 

Aan die verskillende institute (skole) vir swaksiendes 

in B~lgie waar besoeke gedurende hierdie navorsing afgele 

is,122 was dit duidelik dat geen arbitr~re numeriese kriteria 

vir swaksiendheid gestel word nie en dat 'n mediese uitspraak 

Ceek ge~eem 'n mediese attes) altyd 'n conditio sina qua non 

vir toelating is. 

Die volgende pro sedure soo s aan die skool te Wol.uwe in 

. Brussel teengekom, dien as 1 n goeie voorbE::eld met betrekking 

tot toelating vir al die ander skole vir gesigsgestremdes in 

Belgie wat onder die Nation~al Verbond van het Katholiek 

Buitengewoon Onderwijs ressorteer. 

Ouers neem in die reel die kind na 'n oogarts wat die 

oogkondisie sal diagnoseer en beskryf en gewoonlik aanbeveel 

dat die kind na '·n spesiale skool vir gesigsgestremdes gaan. 

Daar bestaan in die groter stede dertien sogenaamde Pedagogies

Mediese-Sosiale sentra waarheen ouers hulle kinders neem vir 

ondersoek, advies en aanbeveling. 

Die paneel aan 'n P.M.S.-sentrum bestaan uit: 

. 
122. Kyk Bylae F vir name van psrsone met wie daar onderhoude 

gevoer is. 
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'n medikus, 

'n psigoloog, 

'n pedagoog, 

'n sosiale assistent, 

'n logopedis, 

'n arbeidsterapc-mt en 

'n fisioterapeut. 

By ontvangs van die leerling gaan die skool vir gcsigs= 

gestremdes die mediese rapport van die leerling na en aan= 

vaar leerlinge vir swaksiEmde. onderwys wat visussyfers van 6/60 
Snellen tot 'n maksimum van 6/18 Snellen het. In die re~l word 

'n kontro~e~ondersoek deur die skool uitgevoer. 

Wat die grens tussen blindheid en swaksiendheid b~c<tref, 

word geen arbitr~re kritoria neergel~ nie, want leerlinge 

met 'n gesigskerpte van 6/6C Snellen en selfs 6/24 Snellen 

kan·onder sekere omstandighede as blind beskou word. Kin= 

ders met.beter visie as 6/60 Snellen gaan egter in die reel 

na die afdeling vir swaksiendes. 

As algemene beginsel by die identifisering van swaksien= 

de kinders, word di t aanvaar dat as 'n kind as gev0lg van sy 

gesigsbelemmering nie aan die gewone skool kan tereg kom nie, 

dan is hy 'n swaksiende. Ashy verder binne hierdie katego= 

rie van gesigsgestremdes nie van visuele metodes in die 

onderwys kan gebruik maak nie, maa~ wel van braille, dan 

word hy as blind beskou. 

Die mediese (numeriese) kriterium ~crd slegs as 'n aan= 

duidende syfer beskou, en daar sal nie finaal op grond van 
1 n mediese uitspraak beslui t word cf 'n kind na 'n klas of 

skool vir swaksiendes moet gaan nie. 'n Pedagogies-psigolo= 

giese uitspraak wcrd in die laaste instansie deur. die hoof en 

personeel van die skool gelewer. 

in die verband is finaal. 

Die direkteur se beslissing 

In die prosedure van toelating tot die cnderwys vir 

swaksiendes word daar baie noukeurig op die opvoedbaarheid 

van die leerling gelet en of die primere gestremdheid wel 

visueel en nie verstandelik of van 'n ander aard is nie. 
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Ui t 1ie besoeke aan die verskillende skole vir swaksien= 
des in Belgic is daar onder die indruk gekom dat die leerlinge 

in skole en afdelings vir swaksiendes oor die algemeen oor 
beter visie beskik as leerlinge in die kategvrie swaksiendes 
in die R.S.A. Skoolhoofdo aan skole vir swaksiendes het 
ook die standpunt gohuldig dat swaksiende loerlinge na 

korreksie indien m.contlik mot redelike gemak koerantskrif moet 
kan lees, andersins meet hulle braille as studiemedium gebruik. 

3.7.4#4 Wes-Duitsland 

In Wes-:OUitsland word Erhard Teumer, direkteur van die 
Sonderschule fUr Sehbehinderte in Hannover as een van die 
leidende figure op die gebied van swaksiendheid beskou. 

Tradisioneel is sy siening dat 'n kind swaksiende is 
ashy 'n gesigskerpte het wat tussen 3/60 SnellBn en 6/24 
Snellen 1~.12 3 In lekotaal sou so 'n kind nie in staat wees 
om die drukskrif van 'n gewone koerant sender optiese hulp= 
middels te lees nie. 

Hy verklaar voorts dat hierdie numeriese kriterium die 
indruk mag skep dat die grense tussen blindheid en hoegraadse 
swaksiendheid presies bepaalbaar is, terwyl dit nie die geval 
is nie. Hy wys veral daarop dat by hoegraadse swaksiendheid 

die ortopedagoog hom nie onvoorwaardelik by die gesigskerpte 
soos deur die medies-optiese ondersoek vasgestel, behoort te 
hou nie, maar die "cptiese prestasievermoe" van die leerling 
moet in aanmerking geneem word.12 4 

Ondor die term "optiese prestasien (Optischer Leistungs

fahigkeit) verstaan hy die somtotaal van die optiese, 
fisiologiese en psigologiese prestasies saam met die vermoe 
om die gesigsres meer of minder good te gebruik.125 

Op soortgelyke wyse, aldus Teumer, kan die bocnste 
grens van swaksiendheid nie star toegepas word nie, en wcrd 
in 'n skool vir swaksiendes ook kinders met beter visus as 

123. Teumer, E. Das Sehbehinderte Kind, pp.6-7. 
12 4 ~ Ib i d ..,., p • 7 • 
125. Loc.cit. 
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6/24 Snellen toegelaat126 as dit op grond van mediese en 

pedagogiese oortuiging noodsaaklik is. 

Tydens 'n besoek deur die skrywer aan die skool van 

Teumer in April 1972, konstateer hy dat daar tans nuwe 

sieninge met betrekking tct die kriteria vir swaksiendheid 

in die Bundesrepubliek van Duitsland is. 

Volgens die Bundessozialhilfegezets, paragraaf 47, 127 

word die statutere numeriese kriterium vir swaksiendheid 

drieledig gestel, te wete: 

1. Ver-visie: Een-derde to~ een-twintigste van 

gewone gesig na korreksie (ongeveer 

18/60 Snellen tot 4/60 Snellen). 

2. Naby-visie: Een-derde tot een-twintigste van 

gewone visie na korreksie. Dit is 

die vermoe om 8-punt koerantskrif 

op 30 centimeter te lees. 

3. Verlies van gesigsveld: (Einschrenkung). As daar 'n 

verlies van die gesigsveld is sodat 

die gesigsveld deur minder as 30 

grade strek. 

Die spesifieke oogkondisie en die prognose word wel ook 

in aanmerking geneem, byvoorbeeld 'n versteuring-in die 

retina, atrofie van die oogsenuwee, katarak of makulere 

steuringe kan volgens Teumer elk ook 'n bykomstige kriterium 

wees. Oogkondisies wat dus moeilik numeries meetbaar is~ 

word in aanmerking geneem by toelating van leerlinge tot die 

skool vir swaksiendes. 

In Duisburg aan die Rheinische Landesschule fUr Seh= 

behinderte waar Batz die direkteur is128 word daar benewens 

die genoemde kriteria deur Teumer gestel, ook in die besonder 

op die intelligensie van die leerling gelet, sowel as op by= 

!Q~§~~~~-~~§~E~~Qg~Q~~-------------------------------~-----~-
126. Loc.cit. 
127. Neufassung, 28 Mai 1971. B.G.B.I.s. 731. 
128. Batz, H. Antwoord op vraag 6, Bylae E, April 1972. 
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In die stad Hamburg, aan die Schule Borgweg is dit die 

skoolho of, Wegbro d, 129 se mening dat die tradisionele 

numeriese kriterium nie pedagogies verantwoordbaar is nie 

want, om te sien is volgens hom 'n ingewikkelde proses. 

Sous Batz in Duisburg, heg hy ook besondere waarde aan die 

intelligensie as 'n norm by toelating en·stel dit dat 'n kind 

met 'n sekere gesigsres aan 'n gewone skool sal bly, terwyl 
1 n minder intelligente kind na 'n skool vir swaksiendes sal 

moet gaan. 

Betreffende die prosedure wat daar gevolg word by 

seleksie vir die skool vir swaksiendes, word 'n leerling 

voorlopig na die skool vir swaksiendes verwys op grond van 

die bevinding van die oogarts, sy prognose van die oogkondisie 

en die psigo-somaties-geestelike habitus van die kind. 

Die prognose deur die oogarts, aan die hand van die statutere 

kriteria, geld nie as enigste kriterium nie maar dit word 

aangevul deur 'n pedagogiese evaluering van die kind waar 

daar van die standpunt uitgegaan word dat as die kind, met 

inagneming van sy intelligensie, as gevolg vari sy gesigsge= 

brek nie aan die gewone skool kan vorder nie, hy 'n 

ksndidaat vir die skool vir swaksiendes is. 

3 • 7 • 4. 5 Oo E.!~EEl~l30 
Aan die Volkschule und Hauptschule flir Sehbehinderte 

Kinder in Weenen wat reeds in 1923 tot stand gekom het, en 

die oudste skool van sy soort op die vasteland van Wes-Europa 

is, berus die kriteria vir toelating tot die skool vir swak= 

siendes op die volgende beginsels: 

l. 'n Ver-visietoets waarin die numeriese kriterium op 6/60 

Snellen opgaande tot 6/18 Snellen gestel word. 

129. Wegbrod, 0. Antwoord op.vraag 6, Bylae E, April 1972. 
130. Die inligting met betrekking tot identifisering van 

swaksiende leerlinge en die kriterium vir swaksiendheid 
in Oostenryk is verskaf deur die heer L. Tinkel, direk= 
teur van .die Volkschule und Hauptschule flir Sehbehinder=. 
te, Zinkgasse,. Weenen, tydens 'n besoek aan die skool 
in :Mei 1972 ... 
Kyk Bylae E, vraag 6. 
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2. 'n Nabyvisietoets volgens die Jaeger-toets. 

3. 'n Toets vir kleuronderskeiding. 

4. Die prognose van die oogkondisie word in aanmerking ge= 

neem, sowel as die mate van gesigsinkrimping wat daar mag 

wees. 

5. Daar moet nie verstandelike vertraging as 'n bykomstige 

gestremdheid wees nie. 

6. Daar word van die standpunt, ui tgegaan dat as die leerling 

aan die gewone skoal neg enigsins tereg kan kom, dan wcrd 

hy nie tot 'n skoal vir swaksiendes tcegelaat nie. 

Identifisering en keuring van leerlinge vir toelating tot 

die skoal vir swaksiendes word as 'n.besonder betekenisvolle 

aangeleentheid beskou en word deur 'n spesiale Raad gedoen 

wat as volg saamgestel is: 

Die !!Lande sschul"-inspekteur ( voorsi tter), 

~ie Distrikskoolinspekteur, 

'n Spesiale inspekteur van Buitengewone Onderwys, 

'n Verteenwoordiger van die Stadsbestuur, 

'n Oogarts, 

'n Verteenwccrdiger van die Skool-mediese diens, 

'n Direkteur van 'n Volkschule, 

'n Direkteur van 'n Hauptschule. 

In die reel stel die hoof van die skool waar die leer= 

ling is, 'n rapport op wat na die oogarts gaan. Die oogarts 

ondersoek die leerling en stel sy verslag op. 

Hierna gaan die verslag van die leerling, soos tot op 

hierdie stadium opgestel, na die distrikskoolinspekteur van 

gewone onderwys onder wie die skool waar die leerling is, 

ressorteer, en vandaar na die inspekteur van buitengewone 

onder.wys vir sy kommentaar. 

Uiteindelik word die verslag aan die genoemde Raad 

voorgele wat bepaal na welke skool die leerling moet gaan. 

T?en hierdie bevinding van die Raad bestaan daar geen appel 

nie, sodat die ouer nie veel seggenskap in die hele aange= 

leentheid het nie. 
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By die voorafgaande oorsig oor die metodes en tegnieke 

wat aangewend word, wanneer daar bes~uit moet word of leer= 

linge tot die bui tengewone onderwys ( onderwys vir swaksiendes) 

toegelaat moet W?rd, is dit duidelik, dat ofskoon daar geen 

uniformiteit op die gebied tussen die verskillende lande 

bestaan nie, daar 'n redelike mate van eenstemmig?eid bestaan 

dat die swaksiende kind nie alleen in terme van visussyfers 

geidentifiseer kan word nie, of dat daar ten aansien van 'n 

numeriese kriterium veralgemeen kan word nie. 

'n Mediese kriterium dien as die inisiele norm om 'n 

swaksiende kind te identifiseer maar met die ocg op toelating 

tot skole vir swaksiendes word die klem deurgaans op pedago= 

gies-psigologiese oorwegings geplaas, soos die leerling se 

indiwiduele persoonstruktuur, sy opvoedbaarheid, intelligensie 

en intensionaliteit. DiP prognose van die oogkondisie is 

ook 'n belangrike faktor. 

Daar word ook van die standpunt uitgegaan dat die swak= 

siende kind tot die w~reld van die normaalsiendes behoort en 

solank hy aan die gewone skool die mas kan opkom moet hy 

nie ui t hierdie milieu verwyder word nie en so dra hy gereed 

is moet ·hy weer in die gewone onderwys geintegreer word. 
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3.8 SAMEVATTING 

In die voorafgaande hoofstuk· is 'n uiteensetting van 

die beheer en organisasie van die onderwys van swaksiendes en 

aanverwante aangeleenthede tn die R.S.A. en enkele oorsese 

lande gegee. 

Daar is in die besonder gelet op die wyse waarop afson= 

derlike onderwysgeriewe vir swaksiendes onder sekere bestuurs: 

liggame in die R.S.A. tot stand gekom het soos die Trans= . 

oranje-Instituut in die Transvaal en die Instituut vir Dowes 

en Blindes te Worcester~ Die oorkoepelende beheerinstansie 

is egter die Staat deur die Departement van Nasionale Op= 
voeding. Daar is ook op die oorsese situasie gel.et om vas 

te stel hoe koordinasie op die gebied bewerkstellig word. 

Aspekte van die organisasie van die onderwys vir swak= 

siendes wat in die besonder toegelig is, is die aangeleenthede 

van integrasie en segregasie van swaksiendes in die onderwys. 

· ·Op die voor- en nadele van elk van die praktyke is 

breedvoerig uitgewei en tot die konklusie gekom dat die 

enigste verantwoordbare organisasie van die onderwys van 

swaksiendes, die van algehele segregasie is omdat dit die 

situasie skep waar volwaardige voorsiening vir gedifferensieer= 

de onderwys gemaak kan word met die spesifieke onderwysbehoef= 

tes van die swaksiende in gedagte. 

Daar is vervolgens op aangeleenthede soos 9ie kriteria 

vir swaksiendheid en toelatingsprosedures en tegnieke wanneer 

swaksiende leerl.inge op skole vir swaksiendes aangewys is, 

gelet. 

Probleme en leemtes wat op hierdie vlak van die onder= 

wys vir swaksiendes ontstaan is toegelig en daar is na die 

oorsese praktyke in die verband verwys. Daar is tot die 

gevolgtrekking gekom dat medies-numeriese kriteria nie die 

uitsluitlike norme moet wees wanneer swaksiende leerlinge 

oorweeg word vir toelating tot 'n skool vir swaks:i_endes nie, 

maar dat ook psigologies-pedagogiese oorwe-·ginge die nod-ige 

aandag moet geniet. 

' ' 




