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HOOFSTUK 4 

DIE INHOU:O VAN DIE ONDERWYS VIR SWAKSIENDES IN :OIE R.S.A. 
EN ENKELE OORSESE LANDE 

TER INLEI:OING 

Daar is by die aanvang van hicrdie studio die stcllins 
gemaak dat E:'nige tendons in die ondorwys van swaksiendes in 
'n groot mate parallel aan die gefundeerde beleid van die 

·gewone onderwys beweeg. In die onderhawige hoofstuk sal 
daar in besondcr op die inhoudelike.van die onderwys vir . 
swaksiendes gelet word en ook aangetoon word watter verband 

die inhoud van die cnderwys vir swaksiendes mGt die gewone 
onderwys hou. Daar sal egter aangcdui word in welke mate 
daar reeds hier te lande en oorsee ·sekore aanpassings gemaak 
w~rd wat gegrond is op die bcsondere eise wat die swaksiende 
kind aan die opvceding en cnderwys stel. Leemtes wat in 
die verband mag bestaan sal krities toegelig word. 

Aangeleenthede met betrekking tot die inhoudelike van 
die onder~JS vir swaksiendes in die R.S.A. en c~~ele oorsese 
lande waarop in hierdie hoofstuk gelet sal word, sluit onder 
meer die volgende in: Kurrikula en studiekursusse, verpligte- en 
keusevakke, eksamen- en nic-eksamenvakke, groepering van 
leerlinge, aanbieding van die leerstof en hulpmiddels, 
evaluering, bevordering en sertifikaatuitreiking. Ten 
slotte sal aan die einde van die hoofstuk ook 'n kritiese 
samevatting gegee word. 

4.1 STUDIEKURSUSSE EN KURRIKULA, VERPLIGTE-EN KEUSEVMQ(E 
EKSMKEN- EN NIE-EKSAMENVAKKE IN DIE R.S.A. 

In die geval van die Prinshofskool in Pretoria word 
die kurrikula en sillabusse van die Transvaalse Onderwys= 
departement vir die primere-afdeling van ·.die skool gevolg 
en in die geval Vqn die Afdeling vir Swaksiendes aan die 
Skool vir J3lindes te Worcester wo·rd die kurrikula en silla= 
busse van die Kaapse Onderwysdepartement in die primere= 

skoolfase toegepas.· 

.•· 
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In rlie sekondere afdeling van albei die skole word 
die kursusse, kurrikula, sillabusse en die voorskrifte met 
betrekking tot eksamens deur die Tiepartement van Nasionale 
Opvoeding geformuleer volgens die magte aan die Departement 
verleen ooreenkomstig Artikel 43 van die Wet op Onderwys= 
dienste, Wet no. 41 van 1967 en die re;gulasies daarkragtens 
uitgevaardig. 

Die studiekursusse en kurrikula wat deur die Departe= 
ment van Nasionale Opvoeding vir swaksiendes voorgeskryf 
word, is dieselfde "Nasionale kursusse, leerplanne en eksa= 
mens"1 wat vir skole opgestel was wat voor 1967 onder die 

destydse Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap geres= 
sorteer het, soos onder meer huishoudskole, handelskole 1 

kunsskole en tegniese skole. 

Hierdie studiekursusse sluit die volgende in: 

Die Nasionale Standerd VI-sertifikaatkursus, 
Die Nasionale Standerd VII-sertifikaatkursus, 
Tiie Nasionale Standerd VIII-~ertifikaatkursus, 2 

Die Nasionale Intermediere Sertifikaatkursus (ook genoem 
Nasionale Handelsertifikaatkursus). 3 

Die Nasionale Senior Sertifikaatkursus, ook genoem die 
Handels- ·en Algemene Groep ( nie-matrikulasi.evrystelling) 

en die 
Nasionale Senior Sertifikaatkursus (WI"atrikulasievrystelling). 4 

4.1.1 Die Nasionale Standerd VI-sertifikaat5 

Vir hierdie. kursus word daar van die swaksiende kandi= 

daat verwag dat by aan die einde van die kursus 'n eksamen in 
ten minste sewe vakke sal afle. Die Standerd VI-sertifikaat 

------------------------------------------------------------
1. R. S .A., Tiepartement van Onderwys, Kuns en Wetenskap. 

Nasionale Kursusse, Leerplanne en Eksamens. 
2. R.S.A., Departement van Ho~r Onderwys. Nasionale Kursusse, 

Sillabusse en Eksamens (Handels- en Algemene Vakke, St. 
VI, VII, VIII), pp.lO-ll. 

3. R.S.A., Departement van Hoer Onderwys. Handboek van 
Nasionale Kursusse, Leerplanne en Eksamens - Handels- en 
Algemene Vakke, 1964, pp.24-26. 

4. Loc.cit. 
5. Departement van Hcer Onderwys. Handboek, Nasionale 

Kursusse, Sillabusse en Eksamens (Handels- en Algemene 
Vakke, St. VI, VII en VIII) ,p.lO. 
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word aan die leerlinge uitgereik as hulle in minstens vier 

vakke as volg slaag: Die kandidaat meet in dtre vakke, 

wat die amptelike A-taal insluit, ten minste veertig persent 

behaal. In die vierde vak, wat die amptelike ~-taal mag 

wees (byvoorbeeld Engels in die gev~l van 'n Afrikaans= 

sprekende), is die slaagpunt 331/ 3 persent. 

'3amevattend kom dit daarop neer dat die twee amptelike 

tale ingesl'.lit meet wees in die vier vakke waarin die kandi= 

daat meet slaag. Die vakke meet aan die vereistes van die 

volgende groepering voldoen: 

Groep I Afrikaans A of Engels A, 

Groep II Afrikaans· A of B of Engels A of B mits dit nie die 

taal is wat onder groep I gekies word nie. 

Groep III Twee van die volgende vakke: Aardrykskunde, 

Geskiedenis, Wiskunde (mag nie saam met Reken= 

kunde geneem word nie), Natuur- en Skeikunde 

(mag nie saam met Algemene Wetenskap geneem word 

nie), Rekenkunde (mag nie saam met Wiskunde geneem 

word nie), Algemene Wetenskap (mag nie saam met 

Natuur- en Skeikunde geneem word nie), Fisiologie 

en Gesondheidsopvoeding. Geskiedenis is verplig= 

tend vir alle leerlinge aan ondersteunde spesiale 

skole. 

Die sertifikaat word met vier vakke of m8t vyf, ses of 

sewe ge~ndoseer, indien die kandidaat nie minder as 331/ 3 
persent onderskeidelik in een of twee of drie van die ander 

vakke behaal het nie. In standerd VI word geen groot 

totaal vereis nie. 

Die nie-eksamenvakke wat deur leerlinge in standerd VI 

geneem word is: 

1. Godsdiensonderrig, 

2. Sang en ntrusiekwaardering of 'Drama of Spraakoplei ding 

en 

3. Liggaamlike Opvoeqing. 

Aan die Frinshofskool vir Swaksiendes in Pretoria 

neem die swaksiende leerlinge die volgende vakke: 



-187-

Afriksans A of B; Engels A of ~; Geskiedenis, Duits, 

Fisiologie, Wiskunde, Algemene Wetenskap. Tikskrif is 'n 

verpligte vak vir alle leerlinge vanaf standerd IV. Dit 
- 1 

word as 'n geslaagde vak bo 33 13 persent erken en as sodanig 

aangedui, maar onder 40 persent tel dit nie as 'n vakkrediet 

nie. 

Alle leerlinge wat nie Duits neem nie, meet eksamen 

doen in Tikskrif. 

Aan die Afdeling vir Swaksiendes te Worcester is die 

status quo met betrekking tot die verpligte_ eksamenvakke 

as volg: 

Afrikaans A of B, ~ngels A of B, Geskiedenis, Tikskrif, 

Fi.siolo gie, Aardrykskunde of Skeinat en Wi skunde of Reken= 

kunde. 

4 .1. 2 Di,£_Basionale Standerd VII-sertifikaat6 

Volgens amptelike voorskrifte word die bogenoemde 

sertifikaat aan leerlinge uitgereik wat aan die einde van 

die kursus in ten minste sewe vakke eksamen afgele het. Die 

kandidaat moet in vier vakke, wat die amptelike A-taal in= 

sluit, ten minste veertig persent behaal en in 'n vyfde vak, 

wat die amptelike B-taal mag wees, .moet hy minstens 331/ 3 
persent behaal. As die kandidaat in Engels minder as 331/ 3 
persent behaal, mag hy nie in 'n ander vak minder as veertig 

persent behaal nie. 

Tikskrif word as 'n geslaagde vak erken as die kandidaat 

bo 331/ 3 persent daarin behaal en word as 'n gelsaagde vak 

aangedui, maar onder veertig persent word dit nie as 'n vak= 

krediet beskou nie. 

Albei amptelike tale moet in die vyf vakke hierbo genoem, 

ingeslui t wee.s P.n die oorhlywende vakke moet aan die vereiste 

groep-ering voldoen. Die sertifikaat sal met vyf, ses of sewe 

vakke geendoseer word indien die kandidaat nie minder nie as 

331/ 3 persent in elk van die ander vakke behaal het nie. 

---------·-----------------~--------------------------------
6. Loc.cit. 
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Groeper_igg ~ eksa~E::::ak}£.§. 

Groep I Afrikaans A of Engels A. 
Groep II Afrikaans A'of B of Engels A of B, mits dit nie 

die taal is wat onder Groep I gekies is nie. 
Groep III Drie van die volgende vakke: 

Aar dryk skunde, 
Rekeningkunde, 
Burger 1 e er, 

Dui ts, 
Frans, 
Fisiologie en Gesondheidsopvocding, 
Geskiedenis ( 1 n Verpligte vak vir alle voltydse 

leerlinge aan onderstaande spesiale skole), 
Handel, 
Wiskunde (mag nie saam met Rekenkunde geneem 

. word nie), 
Natuur- en Skeikunde (mag nie saam met Algemene 

Wetenskap geneem word nie), 
Portugees, 
_Rekenkunde (mag nie saam met Wiskunde geneem 

word nie), 
Algemene Wetenskap (mag nie saam met Natuur- en 

Skeikunde geneem word nie). 

Nie-eksamenvakke 

Godsdiensonderrig, 
Sang en ~lfusiekwaardering of Drama en Spraakopleiding, 
Liggaamlike Opvoeding.' 

Aan die Prinshofskool word Handel vir die eerste keer 
as 1 n keusevak vanaf standerd sewe aangebied, sodat qie 
kur~ikulum as voig'daaruit sien: 

Eksamenvakke 

Afrikaans - Ho~r of Laer graad, 
Engels - Ho~r of Laer graad, 
Ge skie deni s, 
Duits of Handel, 

Fisiologie, 



Wiskunde, 
Alge.rnene Wetenskap. 
j, ~ • ... -

Nie-eksamenvakke 

Hout- en Metaalwerk, 
Naaldwerk, 
Huishoudkunde, 
Liggaamlike Opvoeding, 
Godsdiensortderrig. 
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Arm die Worcesterse Skeel vir Blindes waar~ die .sw·ak= 

siende leerlinge vanaf standerd VII nie van die blindes ge= 
skei is nie maar gesamentlik onderwys ontvang, is die 
kurrikulum vir stan~erds VII en VIII as volg: 

Afrikaans A of B, 
Engels A of B, 
Ge skie deni s, 
Tikskrif, 
Fisiologie of Wiskunde, 
Aardrykskunde of Duits, 
Handel of Skeinat. 

Verpligte nKe-eksamenvakke is Skoolmusiek en Sang, Liggaam= 

like Opvceding en Godsdiensonderrig. 

4.1.3 ~ Nasionale Junior Sertifikaat-kursus (St. VIII) 7 

Die Nasionale Junivr Sertifikaat word aan 'n kandidaat 
toegeken wat in minstens ses vakke eksamen afgel~ het. 

a. In elk van die vier vakke, insluitende 'n amptelike A-taal, 
moet die kandidast minstens veertig persent be~aal en in 
die vyfde vak minstens 331/ 3 persent met '"n groottotaal 
van minstens 240 punte. 

b. Beide amptelike tale moet in die vyf of ses 7akke ingesluit 

wees en die oorblywende vakke (benewens die twee amptelike 
tale) moet volgens die voorgeskrewe groepering gekies word. 

c. Die ·.s.ertifikaat sal met vyf of' se s vakke ge~ndo seer word 

. '-------:-,-..-..:.:.-...:.......-.--------------------~ ....... ----"'::-:...---------------------
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mits die kandidaat nie minder as 331/ 3 persent in die 

sesde vak behaal nie. 
d. Vanaf standerd agt kan die punte van gedruipte vakke by= 

getel word om die gr?ottotaal te verkry, mits die kandi= 
daat nie minder as 25 persent in so 'n .vak behaal nie. 
Hierdie vakke word egter nie op die sertifikaat aangedui 
nie. 

e. Tik word as geslaagde vak erken indien meer as 33~/3 
persent behaal word en dit wvrd as geslaagde vak aangedui. 
As minder as 40 persent behaal word, word Tik egter nie 
as 'n vakkrediet gereken nie. 

Groe~ering van eksamenvakke -=------------------
Groep I 
Groep II 

Groep III 

Afrikaans A of Engels A. 
Afrikaans A of B of Engels A of B mits dit nie 
die taal is wat onder Groe~ I gekies is nie. 
Vier van die volgende vakke~ 

~ 

a. Duits, Latyn, Pcrtugees; 
b. Biologie (mag nie saam met Algemene Wetenskap 

geneem word nie), 
Algemene Wetenskap (mag nie saam met Natuur- en 
Skeikunde of Biologie geneem word nie), 
Fisiologie en Gesondheidsopvoeding, 
Landbouwetenskap, 
Natuur- en Skeikunde (mag nie saam met Algemene 
Wetenskap geneem word nie); 

c. Aardrykskunde, Snelskrif (50 of 60 woorde per 
minuut), Shorthand (50 of 60 woorde per minuut), 
Rekeningkunde, Burgerleer, Geskiedenis (ver= 
pligtend vir leerlinge aan onders~eunde spesiale 

skole), Handel, Handelsrekene (mag nie saam met 
Wiskunde gene em word nie), Wiskunde (mag nie 
saam met Handelsrekene· geneem word nie), Tik, 
Gemene Reg, Strafpr6sesreg, Wettereg. 

Nie-eksamenvakke 
Go dsdiensonderrig., 
Sang en 11/fusiekwaardering of :Drama en Spraakopleiding9 

Liggaamlike Opvoeding. 
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'n Leerling·,,mag hoogstens vier tale neem en hcogstens twee 
vakke uit groep III.b neem. 

Aan die- Prinshofskool V7ord presies dieselfde vakke in 
die Standerd VIII-kursus aangebied as in die standerd VII
kursus onder paragraaf 4.1.2 uiteengesit. 

4.1.4 Die Nasionale Intermedi~re Sertifikaat - standerd 9 
TO:£k g_5:EQem _ _IT~sionale-·H'andelsertifikaat] 8 -----

Die Nasionale Int~rmedi~re Sertifikaat word aan kandi= 
date toegeken wat minstens in ses vakke eksamen afgel~ het. 

a. In vier vakke, wat 'n amptelike A-taal moet insluit, moet 
die kandidaat minstens 40 persent behaal. 

b;... Iil:kdie(vyfde vak, '~Vat die amptelike B-taal kan wees, moet 
die kandidaat lliinstens 331/ 3 persent behaal. 

c. 'n Groottotaal van minstens 240 punte moet behaal word. 
d. Tik .word as 'n geslaagd.e vak erken indien meer as 331/ 3 

persent behaal word en dit word as geslaagde vak aangedui. 

Onder 40 persent word Tik egter nie as 'n vakkrediet ge= 
reken nie. 

e. Die vakke moet ·voldoen aan die vereistes wat die voorge= 
skrewe groepering betref. 

f. Die sertifikaat sal met vyf of ses vakke geendosseer word 

mits die kandidaat nie minder as 331/ 3 per~ent in die 
sesde vak behaal nie. 

g. Persentasies onder die vereiste minimum kan bygetel word 
vir die groottotaal van 240 punte maar die vakke vir so= 
danige gevalle word nie erken-as geslaagde vakke nie. 

Q.E~~riE_.£._Yan eksamenvakke 

Groep I 
Groep II 

Afrikaans A of Engels A. 
Tweede Taal Afrikaans A of B of Engels A of B 
mits dit nie die taal is wat onder Groep I gekies 
is nie. 

Groep liT a. Duits, Frans, Latyn, Portugees. 
b. Biologie (mag nie saam met Plantkunde geneem 

--------------~---------------------------------------------
8. Departement van Hoer Onderwys. Handboek van Nasionale 

Kursusse,. Leerp~,anne en Eksamens - Handels- en Algemene 
Vakke, soos gewy·sig 1965, p .22. 
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word nie), Chemie (mag nie saam met Natuur- en 

Skeikunde geneem word nie1, Fisiologie en 
Higi~ne, Landbouwetenskap, Natuur- en Skei= 
kunde (mag nie saam met Chemie of Fisika geneem 
wcrd nie), Plantkunde (mag nie saam met Biolo= 
gie·geneem word nie). 

c. Aardrykskunde, Snelskrif (50 of 60 woorde per 
minuut), Shorthand (50 of 60 woorde per minuut), 
Boekhou, Burgerleer, Geskiedenis, Handel, 
Handelsrekene (mag nie saam met Wiskunde geneem 
word nie), Wiskunde (mag nie saam met Handels= 
rekene geneem word nie), Tik, Gemene Reg, 
Strafprcsesreg en Wettereg. 

Nie-eksamenvakke as verp1~!enQ 

Go dsdiensonderrig, Sang en ].~usiekwaardering of Drama en 
Sprsakopleiding. 

Die status quo met betrekking tot die kurrikulum van 
die Nasionale Intermediere Sertifikaat aan die Prinshcfskool 
en die Skool vir Blindes te Worcester is as volg: 

Prinshof Afrikaans A of B, 
Engels A of B, 
Geskiedenis of Wiskunde, 
Duits of Handel, 
Fisiolcgie, 
Natuur- en Skeikunde, 
Tikskrif. 

Worcester Afrikaans A of B, 
Engels A of B, 
Geskiedenis of Wiskunde, 
Duits of Tikskrif, 
Handelsreg of Skeinat, 
Fisiologie. 

Verpligte nie-eksamenvakke aan die Prinshofskocl en 
WorcH'lster is Go dsdiensonderrig, Sang en ~0usiekwaardering, 
Liggaamlike Opvoeding en Voorligting. 
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Di_£_lJ~.§iOn§le SeniQE_§~rtifikaa.:Li_StQEderd_!l· 

Hande*~~~~Al~~~£E£_Qroe~ __ (B1~=~2trikula_§~~~El= 
st~ll~ng; 

Die Nasionale Senior Sertifikaat (Handels- en Algemene 
Groep) word aan 1 n kandidaat toegeken wat in minstens ses 
vakke geslaag het, wat soos volg gekies is:9 

Groep I 
Groep II 

Groep III 

Afrikaans A of Engels A. 
Afrikaans A of B of Engels A of B, mits dit nie 
die taal is wat onder Groep I gekies is nie. 
Vier van die volgende vakke: 
a. Duits, Frans, Latyn, Fortugees, Nocrd-Sotho 

Laer (mag nie saam met Suid-Sotho of Tswana 
geneem. word nie), Suid-Sotho - Laer (mag nie 
sanm met Noord-Sothc· of Tswana geneem word nie), 

Shona - Laer, Tsonga - Laer, Tswana - Laer (mag 
nie saam met Nocrd-Sotho of·Suid-Sotho.geneem 
wor'd nie), Venda - Laer, Xhosa - Laer (mag nie 
saam met Zulu geneem wcrd nie), Zulu- Laer 
(mag nie saam met Xhosa geneem word nie). 

b. Biologie (mag nie saam met Flantkunde geneem 
word nie_), Chemie (mag nie saam met Natuur- en 
Skeikunde geneem word nie), Fisika (mag nie 
saam met Natuur- en Skeikunde gene em word nie), 
Geologie, Natuur-. en Skeikunde (mag nie saam 
met Chemie o·f Fisika gene em word nie), Plant= 
kunde (mag nie saam met Biologie geneem word 
nie). 

c. Snelskrif (90 of 100 woorde per minuut), Short= 
hand (90 of ioo woorde per minuut), Boekhou, 
Ekonomie, Handelsreg, Tik. 

d. Aardrykskunde, Inleiding tot Kriminologie en 

Volkekunde, Gemene Reg, Geskiedenis, Handels= 
rekene (mag nie saam met Wiskunde geneem word 
nie), Wiskunde (mag nie saam ·met Handelsrekene 

------------~-----------------------------------------------
9. Departement van Nasionale Opvoeding, Handbcek, Nasionale 

Kursusse, Leerplanne en Eksamens (Handels-, Kuns- en 
Algemene Vakke ) .. ~ pp. 2 4-26. 
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gene em word nie), ·straf:pro ses, Vifettereg, 

Fisiolcgie en Higi~ne en _Landbouwetenska:p. 

Die Nasionale Senior Sertifikaat - Standerd X -
Matri~uiQsi~!rystellini------------------------

JI([atrikuls.sievrystelling in die skole vir swaksiendes 

geskied o:p dieselfde wyse as vir die gewone skool en ds.ar 

word geen konsessies betreffende alternatiewe vakkeuses vir 

die swaksiende gemaak ·nie. 

Basiese voorskrifte in die verband wat neg tot die einde 

van 1973 van toe:passing is, is dat dieks.ndidaat in 'n minimum 

van ses voorgeskrewe vakke by een eksamen moet slaag en 'n 

groottotaal van 270 :punte behaal. Die ses vakke meet uit 
'n voorgeskrewe vakkombinasie bestaan waarvan die belangrikste 

voorskrif is dat dit die twee am:ptelike tale moet insluit, 

een o:p die hoer- en een o:p die laer vlak, 'n derde taal (in 

die reel Duits) .2! Wiskunde of 'n Wetenskap (Natuurwetenska:p 

of Biologie). 

Aan die Prinshofskool vir Swaksiendes en die Skoal vir 
Blindes, Worcester neem die leerlinge in standerd 10 dieselfde 

vakke soos vir die Intermediere Sertifikaat uiteengesit. 

Vanaf 1973 het leerlinge aan die Prinshofskool vir 

Swaksiendes die keuse om twee vakke uit die groe:p Fisiologie, 

Natuur- en Skeikurtde, Tik en Tegnies aan te bied. Kandidate 

wat dit in vooruitsig stel om Matrikulasievrystelling te ver~ 

werf, slui t Dui t s of Wi skunde of Natuurwetenska:p by hulle 

vakkombinasie in. 

O:p 'n stadium toe Wiskunde en Duits neg nie aan die 

Prinshofskool aangebied is nie, het die leerlinge Natuur- en 

Skeikunde in die :plek daarvan aangebied met die cog o:p 

Matrikulasievrystelling. 

Fisiologie wcrd as 'n vak aangebied bmdat fisiotera:pie 

een van die waarskynlike beroe:pe is wat deur die swaksiende 
beoefen kan word~ .O:pleiding in Fisiotera:pie het tot o:p 

datum nog in Engeland geskied omdat hier plaaslik nie o:plei= 

dingsfasiliteite vir swaksiendes in hierdie berce:p bestaan nie. 
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~enewens die vakke wat op 'n amptelike vlak aan die 

skole aangebied word soos in die vocrafgaande paragrawe 

·!ange dui, word Rout- en Jl~etaalwerk, Huishoudkunde en Kuns as 

nie-eksamenvakke aangebied. 

Hierdie vakke is nie verpligtend nie maar daar word 

steeds gepoog om alle leerlinge vir 'n jaar of twee na die 

praktiese vakke te kana1iseer omdat dit die oortuiging van 

die skool is dat dit noodsaaklik is vir die swaksiende seun 

en meisie gedurende die standerd ses-, sewe- en agt-jare om 

hierdie praktiese vakke te neem. In standerds nege en tien 

is die werksprogram so wyd en die tempo waarteen die swak= 

siendes werk relatief so stadig"dat hul1e nie hierdie addisio= 

nele praktiese vakke kan volg nie. 

Die ure van onderrig is as volg in standerd 9 en 10: 

24 uur per week (4 uur per vak) word aan die ses verp1igte 

eksamenvakke soos hierbo uiteengesit gewy en die oorb1ywende 
3i uur word as vo1g verdee1: 

Jeugweerbaarheid 1 uur per week 

Liggaamlike opvoeding 1 uur per week 

Godsdiensonderrig 1 uur per week 

Beroepsvoor1igting 1-. uur per week 2 

4 .1. 6 Kurriku1um in die J2rim5re skoo1fas.e vir swaksiendes 

Aan die Prinshofskool vir Swaksiendes word sover as 
moont1ik gehou aan die voorgeskrewe vakke van die gewone 
skool soos vasgeste1 deur die Transvaalse Onderwysdepartement. 

Aan die Afde1ing vir Swaksiendes aan die Worcesterse 

Skoo1 vir'B1indes word die kurriku1um van die Kaapse onder= 

wysdepartement soos vir die gewone prim@re skool voorgeskryf, 

nagevo1g. 

Die eksamenvakke wat aan die Prinshofskool aangebied 
word is die vo1gende: 

Afrikaans A of ~, 
Engels A of B, 
Ge slt i e de ni s, 
Aardrykskunde, 
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Natuurstudie, 

Gesondheids1eer, 

Rekenkunde. 

Op die 1aer prim~re v1ak word sekere vakke gekombineer soos 

byvoorbee1d Geskiedenis, Aardrykskunde en Gescndheids1eer. 

Vanaf standerd I en 2 word die vakinhoude weer uitgebrei na 

Geski~denis, Aardrykskunde, Gesondheids1eer en Natuurstudie. 

D:Le vo1gende nie-eksamenvakke word aangebied: 

· Kunsv1yt , . 

Liggaam1ike Opvoeding, 

Musiek en K1assang, 

Tikskrif vanaf standerd 4, 

Skrifonderrig. 

Die onderstaande tabe1 gee 'n uiteensetting van die tye 

van onderrig in die verski11ende vakke in die primere afde1ing 

aan die Prinshofskoo110 vir een week: 

TYE VAN ONDERRIG IN DIE VERSKILLENDE VAKKE VAN DIE PRIMeRE 
SKOOL - PRINSHOF. AANGEJJJI IN URE EN J!UNUTE 

V AKKE -tl G_:::_:_I! G~ It St .1 ~1~t . 31 St _:_~ St · 5 
1 J!lfoedertaa1 .20i 6.001 5.40 5.40 5*45 5.45 
2 Tweede· Taa1 .00 3.001 4.00 4.00 4.15 4.1~ 4.30 
3 Geskiedenis 1 - - 1.00 1.0Q 1.00 1.0d 1.00 
4 Aardrykskunde 1· - - 1.0 1.0o! 1.00 1.CO 1.00 
5 Liggaamlike Opv. 1.15 1.15 1.1C 1.10 1.10 1.10 1.10 
6 Omgewings1eer 1,00· 1.00 -
7 Rekenkunde I 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 
8 Go dsdiensonderrig I 2.00 2. 00 2.0 2.0 2.00 2 ~00 2 .00 
9 Kunsv1yt/Handwerk ! 1.00J1.00 1.co 1.30 1.30 1.~0 1.30 

10 Sang 1 1.00! 1.00 1.00 1.0 1.CO 1.uo 1.00 
11 Gesondheidsopvoeding .301 · .30 .30 .30 -3~ ~30 .30 

I 12 Natuurstudie I - 1 - '\ • 45 • 45 • 45 • 451 • 45 
j ~~ Skrifonderrig 1.40! 1.40 1.30 1.101 1.1 .451 ~20 · 
~ Kuns 1 - -} - 1 .30 .301-.30 .30! .30 

1 
TOTA~=- = _1:1.3o~l.1ol::.5o?4~oo124~~E~~~ 

Die vo1gende addisione1e tyd word gebruik vir lestye 

waar dit nodig geag mag wees: 

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

10. Prinshofskoo1. 
paneelinspeksie. 

Dokumente vir voor1egging tydens 
24 Augustus tot 28 Augustus 1970. 



-197-

Gr. I - l uur 

Gri II l uur 20 min. 
St. l - l uur 50 min. 

st. 2 - l uur 40 min. 

St. 3 l uur 20 min. 
)'t. 4 - l uur 45 min. 

st. 5 - l uur 55 min. 

Aan die primere afdeling vir Swaksiendes aan die 

Wcrcesterse Skcol vir Blindes is die ~£plig~~-ek~menvakke 

as volg: 

Afrikaans A of B, 
Engels A of B, 
Wiskunde, 
Algemene Wetenskap, 
Ge ski e de ni s, 
Aar dryk skunde, 
Ge sondhei dsleer. 

Verpli£te nie-eksamenvakke: 

Tikskrif (vanaf standerd 4), 
Sang, 
Godsdiensonderrig, 

Liggaamlike Opvoeding, 
Houtwerk vir Seuns, 
Brei- en Naal1werk vir.meisies. 

4.2 STUDIEKURSUSSE EN KURRIKULA IN SKOLE VIR SW.AKSIENDES 
IN ENKELE OORSESE LANDE 

4.2.1 Die Verenigde Stat~E:_Amefik~ 

Soo s in hoofstuk 3 geblyk het ui t die oorsig met be== 
trekking tot _die organisasie van die onderwys vir swaksiendes 
in die VtoS.A., is die algemeen aanvaarde standpunt dat die 
swaksiende kind in die milieu van die normaalsiende kind 
tuishccrt en sever moontlik in die gewone skool onderwys 
ontvang: '~ •••• fer the visually handicapped child of normal 
intelligence, full participation in a regular secondary 
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school progra'TI. should be encc.uraged. n11 

Daar word van die stGndpunt uitgegaon dat hierdie 

kinders hulle lewens uiteindelik in die maatskappy van 

"siende mense" moet lewe en hoe vroeer hulle dus leer om 

ten aansien van die maatskappy hulleself te orienteer en te 

handhaaf, des te beter. 

As gevolg van bogenoemde standpunt word daar met be= 

trekking tot die kurrikulum, vakke en sillabusse geen aan= 

passing of uitsondering vir die swGksiende gemaak nie. 

Op prim~re onderwysvlak ontvang alle leerlinge onder 

meer onderrig in Skrif, Tikskrif, Rekenkunde en Algemene 

Wetenskap, llrrusiek, H8ndwerk en Kunsvlyt. Waar mo ontlik 

neem die swaksiende leerlinge aan die buitemuurse aktiwiteite 

en verenigingslewe van die gewone· skool deel. 

Op sekondere onderwysvlak is dit selde nodig om enige 

veranderinge aan bestaande kurrikula van die gewone skcol, 

spesifiek vir swaksiendes aan te bring, aldus Cruickshank.12 

Leerinhoude wat nie deur middel van grootdruk aangebied 

kan word nie, word deur middel van bandopnames of ouditiewe 

metodes onderrig. Baie addisionele hulp word deur die 

"itinerant teachers" aan beide onderwysers en leerlinge ver= 

leen. In die geval van die onderwysers bied hierdie "itine= 

rant teachers" veral advies aan met betrekking tot die 

kurrikula en sillabusse sodat die swaksiende leerlinge die 

volle voordeel uit die onderwysprogram kan trek. 

Die ideaal met hierdie reeling ten aansien van die in= 

houdelike van die onderwys is om aan die swaksiende soos vir 

alle Amerikaanse burgers die geleentheid te bied van self= 

verwesenliking, skoling in harmonieuse menslike verhoudinge, 

ekonomiese do~ltreffendheid en burgerlike verantwoordelikheid, 

die vermoe om 'n persoonlikheid te ontwikkel wat gebalanseerd= 

heid, stabiliteit en dceltreffendheid sal verseker om alle 

11. Cruickshank, W·. et. al. Education of exceptional 
children and youth, p.328. 

12. Lo c o:ci t. 
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lewenssituasies die hoof te bied.1 3 

In welke mate die Amerikaanse onderwys daarin slaag 

om hierdie utopiese ideaal te bereik, val buite die bestek 

van hierdie studie. · Op die leemtes in die bogenoemde· stel= 

sel is reeds ip. 'n vori.ge hcofstuk gewys toe .die aangeleent= 

heid van integrasie ter·sprake was. Hoe verdienstelik die 

ideaal ookal mag klink, is daar sekere kernvraagstukke wat 

deur die Amerikaanse beleid met betrekking tot die inhoude= 

like van die onderwys vir swaksiendes misgekyk word, waarvan 

die prim~re is dat die swaksiende kind eise aan die onderwys 

stel wat nie aan die gewone skccl voorsien kan word nie. 

Sy persoonlike skolastiese, oftalmologiese, optometriese, 

psigologiese en voorligtingsbehoeftes, sy belangstellings 

en vermcens moet noodwendig ondergeskik gestel word in die. 

onderwysopset van die gewone skocl. 

4.2.2 Engel and 

Ofskoon swaksiende leerlinge probleme met betrekking 

tot die interpretasie van visuele beelde ondervind, is die 

meeste van hulle in staat om met behulp van lense of deur 

middel van braille onderrig te ontvang.. William Lightfoot 

pcneer in Engeland die stelling met betrekking tot die onder= 

rig van swaksiendes dat hulle dieselfde onderwysbehoeftes as 

gewone kinders het en dat hulle op dieselfde wyse kennisin= 

houde van die onderwysprogram mcet·bemeester: "It cannot be 

stressed too often that these children are, on the whcle, 

essentially normal and must be treated as such. Their 

attainments might be somewhat lower than that of an ordinary 

sighted child but this is only to be expected when one con= 

siders the encrmously important part played by the visual 

senses in the accumulation of experience. They are therefore 

children who possess full mental capabilities, but whose ex= 

perience of life and things has not fully developed due to a 

defect in one of the organs. This conclusion supplies the 

-----------------~-----------------------------------------
13. "Sertram, "B' .M. "The Education of partially sighted 

children". Education of exceptional children and 
youth.. Eds. Cruickshank W .JIIT. et. al., p. 269. 
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key to the curriculum of the partially sighted schcoJ>.-"14 

Hoe verdienstelik dit ookal mag wees, oorvereenvoudig 

hierdie beskouing van Lightfoot die prcblematiek van swaksiend= 

heid !1S hy die swo.ksiende klg_ssifiseer as "essentially normal". 

Swaksiendheid maak so 'n ingryping in die hele persocnstruk= 

tuur dat 'n swnksiende kind nie maar slegs 'n "normB.le mens" 

is wat 'n breuk van sy gesig verloor het nie. 

Die kurrikula van skole vir swaksiendes in EngPland 

bied geen uniforme patroon aan nie. ~~ens kry die indruk van 

'n ongeorganiseerde geheel. Elke skcol werk vclgens die 

siening van die skoolhoof en personeel met betrekking tct diG 

sillabusse, boeke, metodieke en apparaat. Hierdie ongekoor= 

dineerde situasie betreffende'die inhoud van die onderwys 

word duidelik as die stelsel van beheer in gedagte gehou wvrd 

waar elke Local Educati'on Authority outonomie o:p plaaslike 

vlak. in die onderwys be sit •. 

Uit die ondersoek wat deur die skrywer in Engeland 

ui~gevcer is, 15 het dit geblyk dat veral in die primere afde= 

ling Qie kurrikulum van die skool en die sillabusse dikwels 

deur die skcol self opgestel word en nie aan die Departement 

van Onderwys vir goedkeuring voorgele word nie. 

G. ~ffarshall, hoof van die Exhall Grange Scheel in 

Coventry, een van die toonaangewende skole vir swaksiendes in 

Engeland, gee die volgende verduideliking met betrekking tot 

die kurrikula aan sy skool: "The education we offer to the 

·children is very wide nnd comprehensive •.•• We offer a full 

range of subjects including Physics, Chemistry, Biology, 

]ffathema~ics, Statistics, several languages, History, Geography, 

a range of crafts, Art, Commerce etc. etc. n16 

14. Lightfoot, W. The partially sighted school, 
p.28. 

15. Kyk Bylae c, vrae ll tot 16. 
16. Comment on the organisation of the education for 

partially-sighted c_hildren at the Exhall Grange School. 
(Korrespondensie). 
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Met di'E? ui tsondering van bogenoemde skool, berei die 

skole vir swaksiendes in Engeland nie leerlinge voor vir die 

General Certificate of Education, wat toslating tot die ter= 

siere studie verleen, nie. Die kurrikula van die skole vir 

swaksiendes in Engeland loop uit op die Certificate of Secon= 

dary Education met die oog op die uiteindelike verwerwing van 

handels- en tegniese sertifikate. 

Aan die Priestley Smith School in Birmingham was die 

verskynsel aangetref dat 'n sillabus nie noodwendig deurgewerk 

word nie. As 'n leerling om een of ander rede nie met die 

werk kan volhou nie word hy tcegelaat om op ander vakke of 

afdelings te konsentreer. As gevolg van hierdie gebruik word 

leerlinge dan ook bevorder wanneer daar 'n 'vakature' in 'n 

volgende klas ontstaan en nie noodwendig aan die einde van 'n 

skooljaar nie. 

Die skole vir swaksiendes stel dikwels hulle eie silla= 

busse in Tikskrif en Diktafoontik op wat afwyk van die ampte= 

like sillabusse van die Departement van Onderwys. In hierdie 

vakke word akkuraatheid baie hoog aangeslaan en die opleiding 

is hoofsaaklik soos vir normaalsiendes. Houtwerk, ~1etaalwerk, 

Pottebakkery en Gipswerk word aan verskei~ skole as nie

eksamenvakke aangebied. 

Op die gebied van buitemuurse aktiwiteite, verenigings= 

lewe en stokperdjies word 'n groat verskeidenheid vir die 

leerlinge aangebied soos onder andere danse, kuns, debat, 

duiweboerdery, modelbou, swem 1 konynboerdery en so meer. 

Die primere kritiek wat teen· die kurrikula van die skole 

vir swaksiendes in Engel8nd ingebring kan word is die gebrek 

aan ko~rdinasie en uniformiteit op die gebied, ofskoon skoal= 

hoofde telkens die versekering gegee het dat hulle daarna 

strewe om so na as moontlik aan die leerinhoud van die gewone 

skoal te beweeg, aangesien hierdie leerlinge weer vir voortge= 

sette sekondere onderwys by die gewone skole geintegreer word. 

Die si tuasie soos aan die Exhall Grange Scheel hierbo 

hou besondere verdienste in vir die swaksiende as gevolg van 

die diversiteit van studierigtings en wye vakkeuses·wat vir die 
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swaksiende leerlinge aangebie d we rd. Di t was die enigste 
skool in En~eland waar die indruk geskep was dat daar so 
pertinent in terme van gedifferensieerde kurrikula en silla= 
busse gedink wor~ met inagneming van die swaksiende se beson= 
dere onderwysbehceftes na aanleiding van sy gestremdheid, 

·aanleg en vermo~ns. 

4.2.3 Nederland 

Leerlinge aan skole vir swaksiendes in Nederland volg 
die kurrikula en sillabusse van die gewone basisskool (primere 
skool) en van die voortgesette onderwys (sekondere onderwys) 
redelik getrou na. Leerlinge le ook dieselfde eksamens af 
as leerlinge aan die gewone l\Hddeltare Voortgesette Onderwys. 
Die rede hiervoor is dat die oorgrote meerderheid swaksiende 
leerlinge na voltooiing van die Middelbare Algemene Voort= 
gesette Onderwys na die gewone HAVO ..... skole vir ho~r voortge= 
sette onderwys gaan, waar hulle onderwys in 'n handels-, 

akademiese of tegniese rigting ontvang. 

In sy jaarverslag van 1965 verwys die Hoofinspekteur 
-van Buitengewone Onderwys in Nederland na die prestasies van 
gesigsgestremde leerlinge wat die HBS-diploma behaal het en 
in vakke soos die volgende geslaag het: 

Nederlandse Handelskorrespondensie, 
st eno grafi e, 
Tikskrif, 
Engelse Handelskorrespondensie. 

Hy·merk tereg op dat: "Het geven van voortgezet onderwijs aan 
b.l.o.-scholen is geen uitzondering meer en de belangstelling 
daarvoor groeit neg ieder jaar."1 7 

Oor die 3angeleentheid van die inhoudelike van die 
onderwys vir swaksiendes verklaar Oost 1 direkteur van die 
Prins Alexander Stichting, Zeist: "De school moet klein van 
omvang zijn: zij meet bestaan met een strakke binding aan 
vormen van gewoon onderwijs •.•. leerlingen die haar bezoeken 

1 7'. Tfj dschrift voor OrthoJ2eda~o giek. 
107-10-g-:-

April 1968, pp. 
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~. ,, 

moeten in st3at zijn de leerstof van het gewone lager onder~ 
wij s te verwerken. ul8 

Oor die aangeleentheid V8n kurrikula van skole vir 

swaksiendes in Nederland gee Roll, Hoofinspekteur van Buiten= 
gewone Lager Onderwijs die volgende verduideliking gedurende 
'n persoonlike onderhoud in April 1972:1 9 

Op primgre onderwysvlak (basisskool) skryf die Ministerie 

van Onderwys voor dat 'n skocl ten minst~ die vclgende vakke 

in sy kurrikulum sal aanbied: 

Lees, Rekene, Skrif, Moedertaal, Aardrykskunde, 

G-eskiedenis, Natuurkunde, Sang, Handwerk en Tekene. 

Daar is geen keusevakke op primore vlak nie. 

Op sekondere vlak moet daar benewens die genoemde vakke 

van dif prim~re onderwys nog twee van die volgende voorge~ 

skrewe vakke deur elke leerling geneem word: Frans, Duits, 

Engels, Handelskennis en Wiskunde. 

Genoemde vakke word wetlik vir alle skole voorgeskryf, 

maar die sillabusse word deur die skole self uitgewerk. 
Handhawing van die standaard van die onderwys word verseker 

deurdat hierdie sillabusse deur die inspekteur van onderwys 
goedgekeur moet word. 

In die derde studiejaar van die Middelbare Voortgesette 
Onderwys (WI:AVO) maak die leerlinge 'n kursuskeuse van ses 
vakke, 'n scgenaamde "vakkepakket". In hierdie ses vakke 
word ·dan aan die einde van die vierde jaar MAVO 'n finale 
eksamen afgelg. 

Daar is sewe kombinasies van "vakkepakkette'waaruit die 
leerlinge.kan kies, en die keuse hou in die reel verband met 

die be.roep wat die leerling van voornemens is om te becefen. 

Hierdie ses vakke vorm die kernkurrikulum van die vierde jaar 

M~~Q~------------------------------------------~------------
18. 

19. 

Oost, P~S.l'L "Naar dagonderwijs 
Tijds_£h!'if_!_y££E_OrthOJ2_£dag£gie!. 
p.l74! 
Kyk Bylae D., .vrae ll tot 16. 

van slechtzienden". 
Nr. 4, April 1964, 
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In die praktyk is dit.bevind dat die skole vir swak= 
siendes in Nederland wel die goedgekeurde sillabusse raad= 
pleeg, maar dit nie noodwendig slaafs navolg nie. Wanneer 

leerlinge op 'n gevorderde ouderdoni tot die skoal toegelaat 
word, sal selfs groat dele weg.gelaat word en slegs op die 
mees relevante gedeeltes gekonsentreer.word. 

In .vergelyking met die onderwys vir swaksiendes in die 
R.S.A. is dit opvallend dat die sillabusse in Nederland nie 
so 'n verskeidenheid en groot omvang van inhoud besit as wat 

in die R.'3.A. die geval is nie. 

Huishoudkunde word aan meisies aangebied en as deel van 
die sillabus word elementere Moederkunde ingesluit. Die· 

grondliggende gedagte is dat die swaksiende meisie opleiding 
meet ontvang in die versorging van 'n baba en die hele silla= 
bus het 'n baie praktiese grondslag. 

Hout- en Metaalwerk neem 'n besondere belangrike plek 
in die kurrikulum in. By die Instituut te Bussem word op= 

lei ding in Metaalwerk as 'n volwaardige kursus vir die swak= 
siendes aangebied onder die leiding van 'n instrukteur van 
die Tegniese Kollege. Die leerlinge vervaardig allerlei 
bruikbare artikels. N8 drie jaar opleiding word hulle in 

die reel in fabrieke in diens geneem. 

Benewens algemene Hout- en r.1etaalwerk, word daar ock 
aan swaksiendes onderrig aangebied in elektriese werk, radio= 
herstelwerk, Kuns~ Kockkuns en Kabinetmakery. 

By die beknopte ocrsig van die kurrikula van skole vir 
swaksiendes in Nederland word dit duidelik dat, benewens die 
feit dat die inhoud van die onderwys op die lees van die 

gewone skool geskoei is, daar deeglik rekening gehou word met 
die eise wat die swaksiende kind aan die onderwys stel. 

As die leerling nie by magte is om die omvang van die 
gewone sillabus te oemeester nie, worq daar wel gedifferen= 
.sieer ooreenkomstig sy vermoe - by wyse van eliminering van 
minder relevante leerstof in die sillabus. 

Daar bestaan grater plooibaarheid in die kursuskeuses 
en vakkeuses op sekondere vlak as wat die geval in die 
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R.S4A.r i~~~ In hierdie geval speel die mcontlike beroep wat 

die jeugdige swaksiende gaan beoefen alreeds 'n prbminente rol, 

'n Betekenisvolle aspek van die onderwys vir swaksiendes 

in Nederland waarvan kennis geneem kan word met die oog op eie 

beplanning in die H.S.A., is dat die prakties-funksionele in 

die kurrikulum 'n regmatige plek toegese word, in die besonder 

vir die leerlinge wat nie op teoreties-akademiese vlak tereg 

kan kom nie. Hier word veral gedink aan die opleidingsge= 

leenthede wat leerlinge in 'n tegniese rigting aangebied wcrd. 

Daar is onder die indruk dsarvan gekom dat daar 'n klemver= 

skuiwing in Nederland is vanaf die algemene onderwys na meer 

beroepsgeri.gte onderwys in die sekondere skcol. Die vak= 

kombinasies wat leerlinge t=,l:f:ln die einde van die MAVO kies, 

dui reeds op 'n spesifieke beroepsrigting. 

4.2.4 Wes-Duitslqnd 

Die Schule Bor.gweg in Hamburg, die Sonderschule fUr 

Sehbehinderte in Hannover, die Rheinische l:andesschule fur 

Sehbehinderte in Duisburg en die Herman Herzog Schule in Frank= 

furt, kan as die toonaangewende skole vir die onderwys van 

swaksiendes in Wes-Dcti tsland beskou word. A9.n die genoemde 

skole word 'n redelike uniforme. onderwyspntroon gevolg en die 

volgende opmerkings cor die inhoud van die onderwys aan die 

skole skets oak in bre~ trekke die situasie in die res van 

die Bundesrepubliek. 

Daar word nie vir swaksiendes in afsonderlike skole voor= 

siening gemaak vir onderwys op ho~r sekondere vlak nie. 

Leerlinge wat na voltooiing van die primereskcolfase op onge= 

veer 12-jarige ouderdom hc~r onderwys wil ontvang, word na 

die gewone sekondere skool (Realschule) oorgeplaas waar hulle 

die.kurrikula en sillabusse van die skole volg. 

Die minderbegaafde swaksiende leerlinge bly in die 

skole vir swaksiendes tot ongeveer 16-jarige leeftyd op welke 

ouderdom hulle tot 'n beroep toetree of na beroepskole gaan 

vir verdere opleiding. 

Die kurrikulum van die primere skoal ·( Grundschule) slui t 
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in die re~l die volgende vakke in: 20 

Lees, Skrif, Spelling, Heimatkunde (Geskiedenis en Aardryks= 
kunde gekombineer), Gedigte, Verhale, Natuurstudie, Reken= 
kunde en Wiskunde gekombineerd op 'n elementere vlak, Potte= 
bakkery, Houtwerk, wro delleerwerk, Liggaamlike Opvoe ding, 
~trusiek as 1 n keusevak en Go dsdiensonderrig as die ouers nie 

besw3ar aanteken nie. 

Omdat daar op sekondere vlak ietwat uiteenlopendheid 
tussen die skole bestaan, sal enkele skole se kurrikula af= 

sonderlik aangedui word: 

Sondersc~, Hannover 

Na die Grundschule volg die Volkschule, ook genoem 
Hauptschule, met die volgende verpligte vakke: Duits, 
Wiskunde, Fisika, Chemie (Natuur- en Skeikunde), Biologie, 
Engels, Aardrykskunde. Engels word vanaf die ouderdom van 

·10 j aar gene em, . so ook Tikskrif. Te.gnie se vakke word nie 

aangebied nie, maar wel Elementere Houtwerk, MetaalbewBrk= 
ing en Pcttebakkery soos in die primere skool. Vir te.gniese 
onderrig moet leerlin.ge by 1 n gewone tegniese skcol geintegreer 
word. Die kurrikula van die skool is nie opgestel met die 
oog op beroepsopleidin.g nie. 

In die geval van die skool vir swaksiendes in Duisburg, 
verskyn daar benewens hi·erdie voorafgaande vakke ook Kuns, 
N.:usiek, Tekstielwerk, "Hauswirtschaft" en "Tegniese Werke" op 

die skoolrooster. 

Schule Borgweg, Hambur~ 

Aan hierdie besondere skool word daar in drie studie= 
ri.gtings gedifferensieer na die voltociing van die Grundschule, 
te wete 'n Hauptschule-afdeling,- 1 n Realschule-afdeling en 'n 
Handelschule. Die volgende vakke is verpligtend in die 
Valkschule en Realschule: Duits, Po:)..itieke Wetenskap, Frans, 
Geskiedenis, Aardrykskunde, Natuur- en Skeikunde, Handwerk/ 
Huishoudkunde en Wiskunde. 

I, 

20 •··. Kyk Bylae E, vraag 11, 
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In f!ie handelsafc1el1ng v11n die skool (Handelschule) 

verskyn die volgende vakke as verpligte vakke op die lesrcos= 

ter: Handelsnelskrif, Braille Shorthand, Tikskrif (reeds 

vanaf die 5de skooljaar), Handelskorrespondensie, Kantoor= 

roetine ( Sekretariele werk), Ekonomiese Wetensl{ap, Handels= 

engels, Handelsdui.ts, Boekhou. Leerlinge wat Telefonie as 
1 n beroepsrigting kies, word vir die doel -na ander sentra 

gestuur waar die nodige opleidingsfasiliteite bestaan. 

Die prosedure in Wes-Duitsland is dat die onderwysower= 

heid van -die betrokke "Land" 21 (byvoorbeeld Laer-Sakse, 

Noord-Ryn-Wesfale ens.) die riglyne (Rahmenplan) van die 

kurrikula van die skole vir swaksiendes opstel en dat die 

skole dan sekere keuses uit hierdie bree raamwerk maak. Die 

sillabusse word deur die skole self opgestel, ofskoon daar 

van cwerheidswee bepaal word hoeveel ure onderrig daar in 

elke vak sal wees. 

Daar word gepoog om nie af te wyk van die kurrikula van 

die gewone skole nie, want vir voortgesette akademiese onder= 

wys en beroepsopleiding moet die leerlinge uiteindelik na 'n 

Gimnasium of beroepskool gaan en dan meet daar die nodige 

aansluiting wees. 

Met die uitsondering van die Schule Borgweg in Hamburg 

is daar weinig sprake van gedifferensieerde kurrikula vir 

swaksiendes. Aan hierdie genoemde skool is daar, benewens 

die duidelik gedifferensieerde studierigtings, ook 1 n mate 

van differensiasie op verskillende vl2kke. So is daar by= 

voorbeeld vir die vak Engels nege verskillende groepe en in 

hierdie groepe mag dit gebeur dat daar 'n ouderdomsverskil 

van 2 tot 3 jaar in een groep kan wees. 

Die kurrikula van die Hauptschule en Realschule vir 

swaksiendes word opgestel met die oog cp algemene vorming, 

ofskoon die inhoudelike van die Realschule-kurrikulum oor= 

wegend akademies is. 

-------------------~---------------~--------------~-------
21. Die Duitse Bundesrepubliek bestaan uit tien verskillende 

provinsies wat as "Lander" bekend staan. 
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Beroepsopleiding, in besonder tegniese skoling, geskied 
nie aan die skcle vir swaksiendes nie. Vir hierdie doel 
moet die leerlinge by gewone skole getntegreer word. In 
hierdie ·verband is die handelscpleiding R.an die Schule Borgweg 
in Hamburg 'n uitsondering, want die opleiding eindig op onge= 
veer 20-jarige leeftyd en word met 'n sertifikaat afgesluit 
wat deur die Duitse Handelskamer erken wcrd. 

Tiie feit dat daar aan die skcle vir swaksiendes so wei= 

nig beroepsgerigte onderwys geskied, word as 'n besondere 
leemte in die onderwyswese vir swaksiendes in Wes~Duitsland 
aangevoel, sodat in die jongste beplanning vir die onderwys 
vir swaksiendes in Wes-Duitsland (kyk hoofstuk 3, par.3.4.4.2) 
daar 'n ten@ens is om verskillende skcle vir beroepsopleiding 
vir swaksiendes in die lewe te roep. 

Gedurende hierdie ondersoek is dit deur skoolhoofde 
beklemtoon dat vclwaardige tegniese opleiding aan bestaande 
skole vir swaksiendes besondere probleme cplewer vanwee die 
vele vertakkinge wat daar in die mcderne tegnologie bestaan, 
die relatiewe geringe getal swaksiende leerlinge vir wie 
cpleidingsfasiliteite geskep moet word en die groot uiteen= 
lopendheid van oogkondisies van die leerlinge. 

As gevolg van bcgenoemde probleme sal in die nuwe be= 
planning vir die onderwys van swaksiendes in Wes-Duitsland 
oorweging geskenk wcrd om sekere tipes skole op 'n sentrale 
punt op te rig, wat dan byvoorbeeld uitsluitlik akademiese 
onderwys, handelsonderwys of tegniese onderwys aan leerlinge 
uit 'n spesifieke ~eografiese gebied sal voorsien. 

Besondere kritiek wat teen die huidige stelsel van 

onderwys vir swaksiendes in Wes-Dui tsland ingebring kan word 
is dat die skool vir swaksiendes kontak met die leerling ver= 
loor nadat hy sy nege jaar (10 jaar in die geval van die 
Realschule) skoolplig voltooi het en in die gewone Fachschule, 
B erufschule, Gymnasium of mrbeidsektor opgeneem word., omdat .. 
daar in sko~~·vir swaksiendes nie voorsiening gemaak word vir 
onderwys op hierdie vlakke nie. 
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4. 2 • 5 Be~_!£22 

In die prim~re afdelings van die skcle vir swaksiendes 
in Belgie word die program van die gewone skool gevolg en alle 
VR.kke is verpligtend. In die reel slui t die kurrikulum 
vakke in soos Aardrykskunde, Geskiedenis, Element~re Natuur= 
wetenskap, Handwerk, Moedertaal, Rekene, Skrif 9 Liggaamlike 
Opvoed.ing en Musiek. 

In die sekondere afdeling wurd die vakke in drie kate= 
goriee ingedeel, te wete: Algemene vakke,.besondere vakke en 
tegniese vakke .. 

In die sekondere afdeling, wat inderdaad 'n "laer sekon= 
dere niveau" is, word daar in die kurrikula van die skole vir 
swaksiendes ook duidelik gedifferensieer in tegniesc en be= 
roepsrigtings. "Tegniese vakke" hou egter nie dieselfde 
konnotasie in Belgie in as in Sui d.-Afrika nie, omdat in Belgie 
vakke soos Tikskrif, Diktafoontik (Dactylo), Telefonie en so 
meer, as "technische" vakke ·beskou word. 

Die indeli~g van die kurrikula van die Koninklijke In= 
sti tuut te Woluwe en die Koninkli jk Insti tuut te Spernalie, 

• 
Brugge, sien as volg daaruit: 

Koninklijk Instituut voor Do~~-QQ_Bli~de~i-Woluwe -
Kursusse en vakke 

1. Afdelin_g_l!~~L=.J:.aer Sekondere te§_Qies~_ylak 

Katolieke Godsdiens 
Alg£1g~~~ke 

Moederta-al 
Frans (2de taal) 
Engels (3de taal) 
Duits (4de taal) 
Geskiedenis 
Aardrykskunde 
Ekonomiese Aardrykskunde 
.Telefcniese Aardrykskunde 
Wiskunde 

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

22+ Kyk .Bylae D, vr3e 11, 12, 13 en 14. 
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Natuurwetenska:p 
HandelskoTres:pon1ensie 
Handelsrekene 
Bedryfshuishoudkunde 

Spe siale vakke 
Liggaaml:.:.ke O:pvceding 
Musiek 
D~ktilografie (Diktafcontik) 
Stenor:?;rafie l Snelskrif) 

Te e;ni ~~ vakk e 
Reg 
Familiale Opvoeding 

Ber~J2§2rak!l! 

Telefonie - prnkties 
2. Afdeling Vleg:;werk - Laer sekondere ber~.P!2vlak 

Katolieke Godsdiens 
Algemene vakke 
-----~ 

1;10 e dert aal 
Frans (2de taal) 
Rekenkunde 

Indiwiduele lesse (remedi~rend) 
Spesiale vakk~ 

Liggaamlike Opvoeding 
Te_@_!~_yakke 

Warekennis (kennis van materiale) 
Tegnologie 

Beroe12sgak!;y!£ 
PraktiE:s 

3. Banke!bakkery - Laer. sekondere beroepsvlak 
Katolieke Godsdiens 
Algemene vakke 

Moedertaal 
Fra~s (tweede taal) 
Aardrykskunde 
Geskiedenis 
Wiskunde 

Wetenskap (Biologie en Fisika) 
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S-pesiale vakke 
Liggaamlike Opvoeding 

~_gni e se vakk e 
Tegnologie 

Bero~:£.§12.Eaktyk 

Prakties 

K£E~.!~_Insti_!uut.L_2Eern_QJ,;~~2.E~ 

1. Afdeling_B~nde! 
Katolieke Godsdiens 
Algemene_~kke 

Moedertaal, Frans, Engels, Duits, Aktuele Probleme, 
Wiskunde, :Siologie en Fisiks, Handelskorrespondensie, 
Handelsrekene, :Soekhou, Ekonomiese Aardrykskunde, 
Maatskaplike Reg, :Sedryfshuishoudkunde, Ekonomiese 
Wetenskap. 

S:,e~ sial e vakk e 
Liggaamlike Opvoeding 
Musiekopvo e ding 
Daktilografie 
Stenografie 

Te~e~_vakke 

Gesinsopvoeding 

:Ser£,£J2~.l2rak.!zk 

Huishoudkundige skoling 
Kookkuns 
Handvaardigheid 

In die Afdelings ""Groepskoken" en ":Siesvlechten" word die 

algemene vakke veJ;'minder, aangesien dit hoofssaklik prakties
gecri~nteerde studierigtings is en daar word groter klem op 
die spesiale vakke, die tegniese vakke en beroepspraktyk 
geplaas soos byvoorbeeld: 

"Serveerkunde" 
Kookkuns 
Handvaardigheid 

·· Beroep.sekoncmi e 

Ge sinsopvo e ding 
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Die kurriku1a van die verski11ende studierigtings word 

deur die Nationaa1 Verbond van het Katho1iek Buitengewone 

Onderwys saamgeste1 en is nie noodwendig diese1fde as die van 

die openbare onderwys nie, maar is onderhewig aan die goed= 

keuring van die Ministerie van Nationa1e Cpvoeding. In 

teorie besit die sko1e die mag om van die kurriku1a en si1la= 

busse te wysig en aan te pas by die praktyk en behoeftes van 

die swaksiende 1eer1ing. Skoo1hoofde het egter verk1aar dat 

daar gepoo g word om nie vee1 af te wyk van die kurrikn1a van 

die gewone sko1e nie, want vir die hoer sekondere onderwys, 

moet die 1eer1inge die gewone skole bywoon, indien hu11e hu11e 

studie wi1 voortsit na voltooiing van die laer sekond~re 

onderwys. 

Oor die standaarde van die onderwys word daar 'n wakende 

oog gehou deur die sogenaamde Homologasiekommissie wat perio= 

diek die skool se program inspekteer en selfs die klaswerk= 

boeke van die leer1inge ter insae neem. 

In die skole vir swaksiendes in Be1gie word daar by uit= 

stek besondere geleenthede vir die swaksiendes geskep om 'n 

onderwysprogram te vo1g wat van sy be1emmering, belangste11ings 

en vermo~ns kennis neem, soos b1yk uit die ryke verskeidenheid 

studiekursuss~ wat aangebied word. 

Di t is opvallend watter klem op die praktie se en die 

beroepskundige aspekte in die onderwys gep1aas word, sender 

dat die akademiese en teoretiese verwaar1oos word. 

Gedurende die besoeke wat deur die skrywer san die sko1e 

afge1e was, is.dit egter deur die hoofde van die sko1e o.s 'n 

1eemte in die onderwys van swaksiendes geste1 dat daar nie in 

die skool vir swaksiendes 'n suiwer akademiese program in 

humanicra bestaan met die oog op toe1ating tot die tersi~re 

onderwys vir begaafde swaksiende 1eerlinge nie. 
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4.3 SAMEVATTING EN KRITIESE BESPREKING 

In die voorafgaande oorsig oor die kurrikula in skole 
vir swaksiendes in die R.S.A., gesien teen die agtergrond 
van die oorsese beeld in die verband, is daar leemtes in die 
Suid-Afrikaanse onderwyspraktyk vir swaksiendes wat baie 
duidelik voorcp staan. 

4.3.1. In die oorsese lande wat onder o~nskou geneem is, is dit 
telkens teengekom dat daar in die onderwys van swaksiendes 
pcgings aangewend word om "so na as moontlik" aan die in= 
houd van die gewone onderwys te beweeg ten einde te ver= 
seker dat swaksiende leerlinge wat by die gewone onderwys 

_wil aansluit, dit met die minste ongerief kan doen. Daar 
word ook na gestrewe em te voorkom dat 'n stigma van 
minderwaardige standaarde aan die onderwys vir swaksiendes 
mag kleef, sou daar te veel van die gewone onderwysinhoud 
afgewyk word. N~rens word daar egter rigide re~ls in 
die verband neergele nie, of word die swaksiende se beson= 
dere eise aan die onderwys misken nie. In Nederland is 
bevind dat 'n sillabus nie slaafs deur 1 n swaksiende nage= 
volg sal word, as sekere gedeeltes spesifiek buite sy ver= 
moe is nie. 

4.3.2. In Suid-Afrika is die kursusse (kurrikula) en leerplanne 
(sillabusse) vir sekondere skole, wat onder die destydse 
Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap geressorteer 
het, met tussenposes reeds sedert 1961 in gebruik geneem 
en mutatis mutandis op skole vir swaksiendes van toepassing 
gemaak. Hierdie kurrikula en sillabusse word gekenmerk 
deur die oorwegend akademiese aard daarvan en toon weinig 
aanduiding dat die onderwysbehoeftes van die swaksiende 
kind in aanmerking geneem is. 

4 • 3 ·3. In 1969 word daar tydens die besprekings op 1 n Konferensie 
oor die onderwys van blindes en swaksiendes op leemtes in 
die onderwys van swaksiendes gewys en word die akademiese 
oorwig van die kurrikula in skole vir swaksiendes in die 
R.S.A. pertinent genoem. 23 

23. Peach, P .P. "Huidige ten dense in die onderwys van die 
geaigsgestremde". Derde Konferensie ocr die onderwys van 
Blindes en Swaksiendes, 1969, p.67. 
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As die kurrikula wat in Suid~Afrikaanse skole vir swak= 

siendes in gebruik is, vergelyk word met byvoorbeeld die 
wat in soortgelyke skole· in Belgie aangetref word, dan is 
dit opvallend hoe beperk die keuse ten opsigte van studie= 
rigtings vir swaksiendes in die R.S.A. is. Van diversifi= 
kasie bestaan daar nog nie sprake nie en tydens hierdie 
ondersoek was daar slegs een duidelike studierigting te 

onderskei, naamlik die algemeen akademiese. In die geval 
van die Prinshofskool vir Swaksiendes in Pretoria was daar 
wel vertoe tot die onderwysowerheid gerig om die fasiliteite 

te skep om ook 'n tegniese studierigting aan swaksiende 

seuns aan te bied. 
As d8.ar op die gebrek aan breer gedifferE:msieerde studie= 

rigtings vir die swaksiende in die R.S.A. gelet word, dan 
word die beleid soos aan die Exhall Grange School in 

Coventry, Engeland, naamlik "Our education is wide"; meer 
betekenisvcl. 

Die leerinhoude in die skole vir swaksiende s in 9.ie R. S .A. 

is nog nie opgestel met inagneming van sekere grondslae van 
differensiasie nie. In die verband was daar tydens hier= 
die ondersoek nie pertinent oorweging geskenk deur die 

betrokke owerhede aan die eise wat die swaksiende aan die 
onderwys stel nie en wat op sy somatiese gestremdheid, sy 
indiwiduele aanleg, belangstelling en vermoens berus nie. 

4.3.4. 'n Besondere leemte wat in die kurrikula van die skole vir 
swaksiendes in die R.S.A. aangetref was, is dat daar vir 
die leerlinge wat nie met die oorwegend akademiese program 
van die skool kan vorder nie, nie voorsiening gemaak 
word vir 'n volwaardige praktiese of funksionele studie= 
rigting en 'n ooreenstemmende kurrikulum nie. In die 
verb and kan vermeld word dat die kursus "Banketbakkery", 
wat-vir seuns aan die skool te Woluwe in Belgie aangebied 
word, 'n besondere leemte in die verband vul. 

So danige praktie se studierigtings kan reeds vanaf standerd 
ses of vroeer vir seuns en meisies ingestel word. In so 
'n kursus sal die klem meer op die voorberoepskoling laat 
val word en sal keuses aangebied word ten aansien van vakke 
soos houthewerking, skrynwerk, meubelmakery, timmermans= 
werk, metaalbewerking, montasiewerk, motorbakherstelwerk, 
pas- en draaiwerk, stoffeerwerk en bekleding, skilder en 
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dekoreerwerk, herstel van huishoudelike toerusting, boek= 

bindery en so meer. · 
In die geval van meisies kan in s~ 'n prakties Qeroeps= 

geori~nteerde kursus vakke aangebied word soos kantoor= 

roetine, sekretari~le werk, diktafoontik, telefonie, 

handelskorrespondensie, tuisverpleging, gesinsopvoeding, 

brei- en naaldwerk en so meer. 
Tans is die gebruik nog dat slegs die verstandelik ver= 

traagde leerlinge·; wat skolasties heelt.emal uitval, in 

praktiese rigtings soos rottangwerk, vlegwerk, houtwerk 

en s.o meer gekanaliseer word. Hierdie leerlinge kom egter 

uiteindelik in beskutte werkplase te lande. Daar is be= 

newens hierdie.leerlinge 'n kategorie swaksiendes wat as 

"dom-normaal" beskou kan word wat nie _die akademiese program 

met sukses kan volg nie, maar wat goed tereg sou kom in 

'n prakties-beroepsgeorienteerde studierigting. 

4.3.5. Die.ungedifferensieerde kurrikula en sillabusse van die 

skool vir swaksiendes in die R.S.A. maak nie voorsiening 

daarvoor dat verskillende leerlinge nie tot dieselfde mate 

en graad 'n aanleg en vermoe in 'n spesifieke vak het nie. 

Drie seuns sou byvoorbeeld 'n belangstelling en aanleg in 

'n meganiese rigting toon. Een sou dit sover bring as 

elementere werktuigkundige of monteurswerk, die volgende 

een mag die peil van 'n tegnoloog bereik, terwyl die derde 

sal opgaan in die wiskundige _besinning van die vak_ en 

die vlak van ingenieur bereik.. Vir hierdie graadverskille 

in vermo~ns binne die sfeer van dieselfde aanleg behoort 

daar kragtens die grondslae van differensiasie voorsiening 

gemaak te word dat 'n vak soo s byvoorbeeld Meganika of 

Wiskunde op meer as een vlak aangebied word. In die geval 

van byvoorbeeld 'n tweede taal sou die een leerling reik 

na 'n studie in die lettere, terwyl die ander een die be= 

sondere taal slegs as 'n kommunikasiemedium in sy werkskring 

sou gebruik. 

4.3.6. As gevolg van die beperkte kursus- en vakkeuses wat daar 

in die onderwys van swaksiendes bestaan': word die beroeps= 

moontlikhede van die swaksiendes in die R.S.A. besonder 

beperk. Die beroepsrigtings waartoe die akademiese 
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program van die skool vir swaksiendes lei, word deur weinig 
swaksiendes gevolg, omdat die swaksiende op die tersi~re 
onderwysvlak as gevolg van sy gesigsbelew~ering, beswaarlik 

tereg kom. 

Die Rfleiding moet gemaak word dat die enge kurrikula en 
beperkte kurs.uskeuse wat daar vir swaksiendes .in die R.S.A. 

bestaan, een van die prim~re oorsake is van die twyfelagtige 
toekomsperspektief en beroepsperspektief wat gedurende die 
ondersoek onder swaksiende jeugdiges aangetref.was. 

4.3 7. Dit is opvallend dat daar in die sekond~re afdeling 'n 
verskil is tussen die vakke wat die Prinshofskool en die 
Worcesterse Skool vir Blindes aanbied. So byvoorbeeld 
word Tikskrif as 'n verpligte vak te Prinshof aangebied, 

terwyl dit 'n keusevak te Worcester is. Tikskrif kan 1 n 

besondere skryfmedium en studiemedium vir die swaksiende 
wees. Die vrang ontstaan in welke mate hierdie re~ling te 
wyte is aan die pedagogies onverdedigbare praktyk dat swak= 
siendes en blindes saam onderrig ontvang in die sekondere 
afdeling te 1Norcester en die kurrikulum opgestel is met die 
onderwysbehoeftes van die blinde in gedagte. 

4.3.8. 'n Besondere leemte met betrekking tot die onderwys van 
swaksiendes, wat in alle lande onder oehskou geneem, aange= 
tref was, was die gebrek aan volwaardige opleidingsgeleent= 
hede in 1 n ho~r tegniese rigting. Vir hierdie doel moet 
swaksiendes deurgaans gebruik maak van onderwysfasiliteite 
aan gewone tegniese skole, waar die personeel nie altyd 'n 
begrip van die probleem swaksiendheid het en bekend is met 
die swaksiende se behoefte.s en probl~me in die di dak tiese 
si tuasie nie. Waar di t ui t hierdie ondersoek geblyk het 
dat die swaksiende 'n veel beter geleentheid in die be= 
roepsw@reld het as daar in sy onderwys reeds 'n basiese 
opleiding in die meganiese, tegniese, klerklike en handels= 
rigtings was, is dit paradoksaal dat hierdie studierigtings 
so lank agterwee gelaat is.ten gunste van 'n algemene 
akademiese onderwys vir die swaksiende waar die nodige 
onderwysgeleenthede, fasiliteite, kursusee, kurrikula 

nie tot sy beskikking.gestel is nie, 
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GRCEPERING, AANBIEDING EN HULPMIDDEL S IN DIE ONDERWYS 
VAN SW.AKSIENDES 

4.4.1 

4.4.1.1 

Qr0eP.~ri_g§ 

_Q-roe-pering_x~swak.§!en.£-e leer1iTI_§e a_§n die_!:E!E~.Qof= 
sK0ol vir Swaksiendes en die Worces~rse Skoal v1r 
Blindes-------------------------------------------

Terwyl die Prinshofskool vir Swaksiendes in aanbou wa-s, 
het 'n la~g waglys van leer1inge ontstaan wat nie toegelaat 
kon word nie omd8t die nodige onderwysfasiliteite nog nie 
voorheen bestaan het · nie. ~.1et die opening van die skoal . 
het 'n·groot prim~re afdeling en 'n relatiewe groat junior 
sekondere afdeling meteens ontstaan, sodat daar drie standerd 
ses-klasse,twee standerd seweklasse~,een stanaerd agt-klas, 
een standerd nege- en een standerd tien-klas was. 

Op da~rdie stadium is geen paging tot grvepering op 

grand van enige pedagogiese kriteria soos vermoens, prestasies, 

inte1ligensie e~ so meer aangewend nie. Die leerlinge is 
bloat in die klasse ingeskryf in die orde wat hulle toegelaat 
is. 

Wanneer die aangeleenthei d van g..:•oepering by hierdie 
skoal ter sprake kom, moet daar in ged.agte gehou word dat die 
skoolgebou oorspronklik met die verstandhouding beplan is dat 
die ui teindelike onderwyser-leerli.ngkwota op ongeveer l: 7 of 
1:8 te staan sou kom, dit wil se dat die klasse baie klein sou 
wees. 

Op 'n stadium toe daar besef is dat spesifieke kriteria 
vir groepering toegepas moet word, is daar besluit om die 
skolastiese prestasie van die leerling, hetsy op die skoal 
waarvandaan hy kom, hetsy aan die Prinshofskool, tesame met 
sy I.K. as die norme te neem wanneer leerlinge in groepe in= 
gedee1 moes word. 

Groepering van swaksiende leerlinge in klasse volgens 
intellektuele vermoens en skolastie se pre stasie ,kan egter 
a1leen geskied as die getalle in 'n standerd dit regverdig om 
'n addisionele onderwyser te bekom en as daar voldoende klas= 
kamers is •. 
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Omdat suiwer indiwiduele onderrig nie altyd prakties 

moontlik is nie, word daar ook van interklasgroepering en die 

projekmetode gebruik gemaak. Leerlinge word dan sover 

moontlik in homogene groepe ten aansien van vermoens en sko= 

lastiese pretasie binne die klaskamer gegroepeer. 

Aan die Afdeling vir Swaksiendes aan die Skool vir 

Blindes, Worcester, word iritelligensie as die belangr"ikste 

kriterium vir die groepering van leerlinge beskou. Veral in 

standerds vier en vyf wat in een klas saamgegroepeer is, word 

dit nodig dat interklasgroepering plaasvind en vir hierdie 

doel word die intellektuele vermoens as norm aangewend. 

Dit word ook gestel23 dat dit soms nodig is om krono= 

logiese ouderdom as 'n kriterium vir groepering by te bring, 

veral met betrekking tot die dom-normale groep wat in die reel 

ouer as die res van die klas is. 

Dit is konsekwent bevind dat daar nie op grond van gesigs= 

res gegroepeer word nie, want leerlinge van wie die gesig so 

swak is, dat hulle nie met die onderwysprogram van die swak= 

siendes kan byhou nie, word na die skool vir blindes oorgeplaas 

en saam met die blindes in een klas gegroepeer, waar hulle van 

braille as studiemedium gebruik maak. 

Dit is duidelik dat wanneer die aangeleentheid van groepe= 

ring ter sprake kom in skole vir swaksiendes in die R.S.A., 

dit nie altyd moontlik is om pedagogies verantwoordbare kri= 

teria toe te pas nie. Fisiese faktore soos die beskikbaar= 

heid van kl~slokale en leerlinggetalle speel in sommige 

situasies 'n belangriker rol in die verband as opvoedkundige 

oorwegings. 

Die feit dat aan skolastiese prestasie van die leerlinge, 

tesame met die kronologiese ouderdom, 'n besondere plek as 

norm toegeken word, is verdienstelik. 

Tesame met die voorafgaande kriteria vir groepering is 

die intelligensie van die leerlinge 'n baie belangrike faktor 

---------------·----------------------------~-----------------

23 .. Kyk Bylae A, vraag 2.38. 
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want-om leerlinge met 'n I.K. van 60 of 70 en minder,_ saam 
met leerlinge met 'n I.K. van 100 en meer in dieselfde klas 
saam te trek, sal pedagogies-didakties 'n onverantwoordbare 

situasie wees. 

As gevolg van gebrek aan die nodige onderwysfasiliteite 
word daar tot die opvoedkundig onverantwoordbare praktyk oor= 
gegaan om swaksiendes en blindes saam te groepeer in die 
sekondere afdeling aan die Skool vir Blindes te Worcester. 
nie primere kritiek wat teen hierdie gebruik ingebring word 

is dat die twee groepe leerlinge van verskillende onderwys- en 
studiemedia gebruik maak, te wete visuele metodes in die geval 

van die swaksiendes en 'n taktuele (braille) metode in die 
geval van die blinde. 

By wyse van toeligting kan.die voorbeeld aangehaal word 
van 'n onderwyser wat 'n Natuurkunde- of Fisiologieles aanbied. 
Vir die swaksiende behoort die aanbieding op 1 n visuele wyse 
te geskied waarby apparaat soos die oorhoofse pi-ojektor, sketse 
en kaarte bygebring sal word, terwyl vir die blinde die aan= 
bieding ouditief sal plaasvind met die bybring van 'n model wat 
betas kan word. 

In die ondersoek wat met die ocg op hierdie studie uit= 
gevoer is; het dit in die praktyk geblyk dat die blinde telkens 
die voordeel van die didaktiese situasie gehad het, omdat 
visuele aanbieding dikwels 'n verandering van lokaal sou mee= 
bring en apparaat soos tn projektor, televisie en so meer sou 
moes opgestel·word. nit sou ook meer· tyd en inspanning verg 

om so 'n viffilele les aan te bied. Die onderwyser sou vir die 
oorhoofse projektor transparante moes voorberei waaraan die 
blinde geen erg het nie~ Dit is veel makliker om 'n model te 
gebruik, wat deur die blinde betas kon word, en uit die hand= 
boek, wat in braille beskikbaar is, vir die blindes voor te 
lee~. Laasgenoemde didaktiese prosedure werk stremmend in op 

die onderwys van die swaksiende. 
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4.4,.,1,2 Q.r~~_Ein,g_:Y.§.!} SW.§:fsiende_]:eerl_!_gge_2~kele 
o orse se lande --------

In Engeland is gedurend~ hierdie ondersoek bevind24 dat 
daar geen s~esifieke kriterium vir groepering van swaksiende 
leerlinge binne 'n skool vir swaksiendes toegepas word nie1 
benewens die oorweging wat aan skolastiese ~eil geskenk word. 

Binne die klaskamers waar die groe~e klein is, .is die 
onderwys hoofsaaklik op indiwiduele onderrig inge3tel en word 
daar wel van leerlinge se indiwiduele aanleg, belangstelling, 
werkstempo en so meer kennis geneem. Skoolhoofde het gedu= 
rende die ondersoek die bewering gemaak dat in 'n klas van agt 
leerlinge cit wel moontlik is dat daar op agt verskillende 
vlakke onderwys aangebied kan word. 

In Nederland25 speei kronologiese ouderdom 'n belangrike 
rol in die groepering van leerlinge in die skole vir gesigs= 
gestremdes. In die primere ufdeling is daar in die reel ses 
standerds, maar twee klasse word dikwels saam gegroepeer, by= 

voorbeeld standerds 1, 2 en 3, 4 en 5 en standerd 6. Binne 
so 'n standerd of klas vind daar verdere interklasgroepering 
plaas, gewoonlik op grond van kronologiese ouderdo.m en skolas= 
tiese peil. 

In die sekondere afdeling (MAVO) vind daar in die derde 
jaar vakgroepering binne dieselfde klas plaas wanneer leer= 
linge hulle "eksamenpakket" van vakke moet kies met die oog 
op die aflegging van die "Staatsexamen" aan die einde van die 
Middelbare Algemene Voortgesette Onderwys. Omdat klasse klein 

is, is die onderrig hoofsaaklik op die lees van indiwiduele 
onderwys geskoei. 

In Belgiese skole vir swaksiendes is die patroon met 
betrekking tot groepering op primere onderwysvlak dieselfde as 
in Nederland, naamlik, groepering op grond van kronologiese 
ouderdom en skolastiese peil, en wel by -

------------------------------------------------------------
24. Kyk Bylae c, vraag lO(g)~ 
25. Kyk Bylae :.u,, vrae lO(h), 18 en 22~ 
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tien- en elfjariges 
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eerste graad (standerd) 
tweede graad (standerd) 
derde graad (standerd). 

In die sekondere afdeling vind groepering plaas op grond 
van die studierigting wat die leerlinge volg, te wete, tegniese,. 
beroeps-praktiese en so meer. Binne die klaskamer vind daar 
soms interklasgroepering plaas op grond van intelligensie en 

werkstempo. Die onderrig is hoofsaaklik indiwidveel. 

In Wes-D'tlitsland is ewe-eens bevind dat groep.ering 
primer op grond van skolastiese pretasie, intelligensie en 
werkstempo plaasvind. Hier was dit ook genoem dat die graad 
van gesigsbelemmering wel in aanmerking geneem word as swak= 
siendes gegroepeer word in die onderwys. 

In Hamburg, by die Schule Borgweg, is die praktyk aan= 
getref dat twee onderwysers saam vir een klas onderwys gee. 
Elke klaskamer het 'n kleiner aangrensende lokaal, wat as 'n 
"groepsonderwyslokaal" bekend staan waar een van die twee 
onderwysers aan twee of drie leerlinge onderrig kan gee, 
sonder om die res van die klas te steur, wat met 'n spesifieke 
taak besig is. 

Aan hierdie skool is die praktyk ook aangetref dat leer= 
linge uit verskillende standerds vir 'n sekere vak saamge= 
groepeer word, volgens hulle skolastiese peil in die vak. 
So byvoorbeeld sal leerlinge vir die vak Engels uit verskil= 
lende .standerds saamgegro epe er word vir 'n spe sifieke perio de. 
In hierdie klas mag daar vir hierdie betrokke periode leerlinge 
in hulle 8ste, 9de en lOde skooljaar wees. · 

Hier was dus 'n duidelike aanduiding dat leerlinge 'n 
vak op verskillende vlakke kan neem en daarvolgens gegroepeer 
word. 

Eva~i~ 

Uit die oorsig van die gebruike in verband met die 
groepering van leerlinge in 'n skool vir swaksiendes in die 
R.S~A. en oorsee, word dit duidelik dat daar besondere pro= 
bl.eme in die verband bestaan, wat eie is aan die besondere 
kategorie van die buitengewone onderwys. Hierdie probleem 
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ontstaan hoofsaaklik as gevolg van die feit dat_ 'n klein 
leerlingtal oor 'n wye ouderdomsverspreiding strek en dat daar 
uiterstes van vermo~ns in die klein groep aangetref word. 
Hierby kom nog dat daar indiwiduele fisiese verskille met 
betrekking tot die verskillende oogkondisies en gesigsreste 

van die leerlinge bestaan. 

As gevolg van die genoemde faktore is dit selde moontlik 
om 'n redelike homogene groep van meer as drie of vier leer= 

linge saam te stel. 

Lightfoot beweer dat daar vir onderwysdoeleindes tog 'n 
mate of vor:n van groepering toegepas moet word, maar dat die 
klem in die onderwys hoofsaaklik op indiwidue+e werk en onder= 

26 rig sal val. 

Hy stel voorts 'n kompromis voor met betrekking tot kro= 
nologiese ouderdomsgroepering en groepering gebaseer op ver= 
standelike vermo~ns, naamlik dat daar inisieel groepe saamge= 
stel kan word wat oor :n ouderdomsverspreiding ~an drie jaar 
strek, met inagneming van die verstandsouderdom. Hierna kan 
die groepe geleidelik gebalanseer word deur oordeelkundige 
verskuiwing van die minder intelligente leerlinge na 'n laer 
groep en die meer intelligente leerlinge na die ho~r groep. 
'n Leerling moet egter slegs na die ho~r groep geskuif word 
indien hy tot die hoogste ouderdomsgrens van die klas behoort~7 

Lightfoot beveel verder aan dat 'n klas in drie werks= 
eenhede (units) ingedeel word wat onder toesig van 'n groep= 
leier met die werk kan aangaan ten einde die onderwyser die 
geleentheid te gee om met 'n ander groep leerlinge besig te 
wees of om indiwiduele hulp te verleen. 28 

nit is uit die oorsir; duidelik dat die mees doeltreffen= 
de en ide ale onderwys si tuasi·e met betrekking tot hierdie 
leerlinge sou wees dat klasgroepe besonder klein is en dat 
~ie onderwyserstoekenning aan 'n skool vir swaksiendes besonder 
ruim sal wees. In die praktyk is dit selde moontlik om die 

-------------------------------------------------------------·26. Op.cit., p.72. 
27. Loc.cit. 
2 8. Ibid .. , p. 81. 
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ond~rwysideaal van indiwiduele · on<;J.errig te verwesenlik, omdat 

oorwegings soos die hoe koste verbonde aan hierdie onderwys 

dit nie moontlik maak nie. 

Ofskoon di t nie al tyd verb and hou met die onder:L"'igsi tuas~_(: 

nie, is daar nog 'n fisiese aspek wat in gedagte gehou moet 

word met die oog op groepering van swaksiende leerlinge in 1 n 

besondere kategorie van gesigsgestremdheid. 

Hoegraadse miope behoort in twee groepe ingedeel te word 

op grand van oftalmologiese kriteria, naamlik 'n groep met 

'n progressiewe en 'n groep met nie-progressiewe oogkondisieso 

Eersgenoemde groep leerlinge behoort baie maklik onder= 

skeibaar te wees deur middel van byvoorbeeld 'n lapelk~n= 

teken, want dit is die leerlinge wat nie aan aktiwiteite soos 

duik, swem, boks, gewigte optel en so meer kan deelneem nie 

omdat dit moontlik verdere beskadiging van die oe kan veroo~= 

saak, soos byvoorbeeld retinale loslating. 

4.4.2 

4.4t2.l A~Eb~edin_g;_en E:2:1:2!!2-1:dd~J.:£in_di.§_QE;§er~;y_§ vaE_SW~f= 
siendLle.§.Eli_gge in die__B.:...2~.:.. · 

Dit val nie binne die bestek van hierdie studie om 'n 
breedvoerige ui teensetting ·i;e gee van dj_e metodes en tegnieke 

wat in die onderwys van swaksiendes plaaslik en oorsee aan= 
gewend word nie, want in die laaste instansie 1§ dit op die 

gebied van die vakdid~ktiek wat deur onderwysers op indiwidue= 

le wyse s. benader en aangewend word. In die volgende paragravve 

sal daar i.n die bree gelet word op die heersende wyses van 
aanbieding van die leerinhoude aan die swaksiende deur die 

gebruikmaking van gespesialiseerde hulpmiddels. 

By die aanbieding van die leerstof in skole vir swak= 

siendes in Suid-Afrika moet in gedagte gehou word dat daar in 
hoofsaak twee duidelik onderskeibare kategoriee leerlinge in 

so 'n skool aanwesig is, te wete die groep wat die skool van 

meet af aan, se~_fs op pre-primere vlak bygewoon het Y en 'n 

groot persentasle leerlinge wat aanvanklik die gewone skoal 
. by gewc·on het. 
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Laasgenoemde groep het as gevolg van die degenerasie van 
hulle oogkondisies in die gewone skoolprogram begin om skolas= 
ties uit te val omdat hulle die tempo nie kon volhou nie 
totdat hulle noodgedwonge tot die spesiale skool toegelaat 

moes word. Op die stadium wanneer die leerlinge vir die 

eerste maal tot 'n skool vir swaksier-des toegelaat word is dit 
in die praktyk bevind en is dit 'n voor-die-hand-liggende feit 
dat hierdie leerlinge reeds 'n skolastiese agterstand het in 
vergelyking met ander leerlinge van dieselfde ouderdom en ver= 

standsvermo!:1. 

In die geval van hierdie kategorie leerlinge is dit nodig 
om,benewens die gespesialiseerde metodes en hulpmiddels wat 
hulle visuele gebrek in aanmerking neem, ook nog addisionele 
orto-didaktieoe hulp aan te wend, by wy;;.Ie van indiwiduele 
onderrig, addisionele klasse en gespesialiseerde hulp wat 
binne die terapeutiese terrein van die psigologiese dienste 
van die skool val. 

Aan die Prinshofskool vir Swaksiendes word die swaksien= 
de kind tot die pre-prim@re of voorbereidende klas van die 
skool op ongeveer vyfjarige leeftyd toegelaat ten einde hom 

die geleentheid te gee om homself te oril3nteer en vir die for= 
mele onderwys gereed te raak. 

Hierdie ori~nteringsperiode kan van een tot drie jaar 
duur, afhangende van die kleuter se skoolgereedheid. 

Die aanbieding in hierdie klas is hoofsaaklik op spel 
gebaseer en is van 'n sintuiglike aard. Die hoofdoel in die 
aanbieding is om vir die swaksiende kleuter 'n veilige, ge= 
borge milieu in die skool te skep. 

Leerlinge word ge-evalueer met die oog op toelating 
tot die eerste klas van die prim8re skool op grond van hulle 
luistervermo!:1, praatvermo!:1, leesgereedheid, klankherkenning, 
skryfgereedheid, rekengereedheid en getalleherkenning. 

Die aanbieding geskied hoofsaaklik ouditief-visueel deur 

prente, die ple.te speler, die bandmasj ien, legkaarte, re si ta= 
sies, oog-hand koBrdinasie, getalsbegrippe konkreet voorgestel 
tot die getal vyf, sang en speletjies. Behoorlikheidsbegrippe 
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word ook bygebring soos byvoorbeeld gehoorsaamheid, nee, 

moenie, dankie, asseblief en so meer. 

Uitstappies word buite die klaskamer onderneem met 

aandag aan mobiliteit en ori~ntering tot die omgewing sodat 

die swaksiende kind vrylik a·p die skool.terrein kan beweeg 

en enige lokaal in die skoal kan opspoor en selfs buiteplekke 

kan besoek. 

In die primere afdelings van die skole vir·swaksiendes 

in die R.S.A. (Prinshofskool en Worcester) is die aanbieding 

grootliks op dieselfde lees geskoei as hierbo uiteengesit. 

Besondere pogings word aangewend om saver moontlik indiwiduele 

onderrig aan leerlinge te gee waar die klasse klein is. 

Verhale, radioverhale en gedramatiseerde verhale word 

vir die kleiner kinders op band opgeneem en teruggespeel. 

Selfontwerpte en selfvervaardigde hulpapparaat word 

vrylik in die prim~re afdeling aangewend, altyd met inagneming 

van die eise wat die kind aan die onderwys stel as gevolg van 

sy gestremdheid. 

Deur middel van driedimensionele voorwerpe word die tas= 

sintuig bygebring om die verlies aan gesig aan te vul. So 

byvoorbeeld word in 'n vak soos Fisiologie 'n lewensgroot 

model van die menslike liggaam gebruik, waarYan die verskil= 

lende or gane, le demate en so meer verwyder kan word en weer 

aanmekaargesit kan word. Op die videoband word klank en 

beeld gekombineer en met groat sukses in die didaktiese situa= 

sie aangewend. Die onderwyser berei die les vir toekring= 

televisie voor wat in beide die Prinshofskool en die Afdeling 

vir Swaksiendes aan die Worcesterse Skool vir Blindes in ge= 

bruik is. Die waarde van hierdie hulpmiddel wat uit 'n groot 

sentrale skerm met kleiner monitor-skerms bestaan, kan beswaar= 
lik oorskat word. 

Projekte wat onderwysers indiwidueel en op eie inisiatief 

aanpak met die oog o-p die o.ritwerp van nuwe metodes en tegnieke 

van aanbieding, word deeglik deur hulle beskryf en op vak= 

vergaderings met die personeel bespreek. Daar word deeglik 
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rekord gehou.van die vordering, prof;:lleme en resultate wat 

behaal wor·d. Senior onderwysers vergader gereeld om kol5rdi= 

nasie te bewerkstellig. 

In die aanbieding van die leerstof word dit allerwee 

besef dat daar baie van mondelinge werk en herhaling gebruik 

gemaak moet word ten einde vaslegging te verseker. Deur 

middel van gereelde toetsing word hierdie vaslegging gekontro= 

leer. 
Een van die primere redes waarom swaksiende leerlinge 

in die R.S.A. in afsonderlike skole onderwys ontvang, is dat 

die besondere skool oor hulpmiddels en dienste beskik wat in 

die didaktiese situasie bygebring word waaroor die gewone 

skool nie beskik nie. 

In hierdie verband word daar in die primere afdeling ver= 

al gebruik gemaak van dik swart potlode of koki~penne en 

skrifte met donker liniering cp 'n wit agtergrond. Waar 

moontlik word optiese korreksie deur middel van brille en 

spesiale handlense aangebring. 

In die klaskamers word voorsiening gemaak vir spesiale 

beligting deur verstelbare lampe en groot vensters met hortjies= 

gordyne. Bykomstige hulpmiddels sluit oLder meer inver= 

skuifbare swartborde, bandopnemers, truprojektors en trans= 

parante wat die onderwyser vooraf maak en op 'n skerm projek= 

teer, oorfone, donker hoekies vir fotofobiese leerlinge, 

verligte aardbolle, spesiale banke waarvan die skryfhlad 

verstelbaar is, grootdrukboeke, spesiale lees- en rekenkunde= 

boeke en 1 n menigte van selfvervaardigde apparaat soos byvoo.r= 

19eld reliefmodelle wat die onderwysers gebruik na gelang die 

behoefte ontstaan. 

Tydens besoeke aan klaskamers gedurende hierdie onder= 

soek was dit opvallend dat die klassituasie in die skole vir 

swaksiendes aansienlik verskil het van die formele klas= 

situasie van die gewone skool. Die onderwysers beweeg veel 

meer tussen die leerlinge en daar wor·d gedurig gepoog om die 

leerlinge almal in die situasie te betrek. Leerlinge beweeg 

ook meer vrylik om byvoorbeeld na die swartbord te loop en 
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met mekaar te.praat oor die werk! In die reel is daar altyd 

een of meer leerlinge oy die onderwyser vir indiwiduele aandag 

en hulp; andersins oeweeg die onderwyser(es). van een lessenaar 

na die ander om persoonlike aandag aan leerlinge te gee. 

Op die sekondere onderwysvlak in oesonder, word toe= 

kringtelevisie, bandopnemers, die oorhoofse projektor, die 

35-millimeter projektor, die lusprojektor, die platespeler 

en verskillende druk- en lettertipes oaie vrugoaar as hulp= 

middels in die onderwys aangewend. 

1 n Besondere faset van die onderwysmetodiek is die 

tendens tot gesigsbewaring, of opvoeding-tot-sien, waardeur 

die swaksiende kind aangemoedig word om sy gesigsres te oefen 

en te georuik. Besondere sukses is reeds in die veroand te 

Worcester oehaal. Die doelstelling met hierdie metode is 

nie om noodwendig beter gesigsvermoe te bewerkstellig nie, 

maar oeter gesigsprestasie en die verbetering van skolastiese 

prestasie kan in byna alle gevalle aan 'n oeter benutting 

van die gesigsres toegeskryf word. Dit blyk veral dat die 

ouer ~eerlinge hulle gesigsreste oeter aanwend vanwee die 

langer periode van opvoeding-tot-sien wat hulle moes deurloop 

het. 

Onderwysers beklemtoon die feit dat die swaksiende die= 

selfde werk as die normaalsiende kan oehartig, maar teen 'n 

stadiger tempo. Hy·het wel die beperking in die leergebeure 

dat hy nie altyd 'n glooale indruk van byvoorbeeld 'n landkaart 

of die bladsy van 'n boek het nie as gevolg van die mikro

omvang van sy gesigsveld wat by sekere oogkondisies soos · 

~ipermetropie voorkom. Dit bring 'n beperking in ruimtelike 

orientas~e mee~ In die geval van 'n landkaart kan hy byvoor= 

beeld beswaarlik streke, plekke, provinsies, riviere en so 

meer in perspektief sien. Di t geld oqk vir Wiskunde, Meet= 

kunde en aspekte van taalonderwys soos die begripstoets. Die 

onderwyser moet van hierdie oesondere didaktiese probleme 

kennis dra in die aanoieding van die leerinhoude aan die swak= 

siende leerling. 

Die lees-, spelling- en taalve:rmoe van· die swaksiende 

is in die reel· onder die gemiddelde, want hy lees min en met 
\, 
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inspanning en neem dus nie die geskrewe taalsimbool so dikwels 
waar as sy siende eweknie nie. Omdat hy so min lees is sy 

woordeskat in die reEH ook beperk. 

In die aanwending van die skoolbiblioteek as onderwys= 

hulpmiddel was die ondervinding te Worcester dat die swaksiende 
) 

leerlinge 'n. traagheid aan die dag gele het om leesstof in 
die skoolbiblioteek te gebruik, maar dat hulle eerder van 

boeke op band gebruik maak. 'n Leemte wat in die verband 

ondervind is, was dat die skoolbiblioteek nie ten valle as 
onderwyshulpmiddel benut word nie. Daar het vir die swak= 
siende leerlinge te Worcester geen biblioteekperiode tydens 
lesure op die skoolrooster verskyn soos wat die re~l aan ge= 
wane skole is nie. Die stelling is gemaak dat die ~ewone 
skoolrooster so vol is en die skoolure so lank is, dat daar 
nie nog 1 n biblioteekperiode gedurende skoolure ingeruim kon 
word nie. 

Met die swaksiende leerlinge se spesifieke lees- en 
taalprobleme in gedagte word daar vir die sekondere leerlinge 
aan die Prinshofskool, benewens die genoemde hulpmiddels, .ook 
in die skoolbiblioteek van studiehokkies gebruik gemaak wat 
van oorfone voorsien is en met 'n bandapparaat verbind is. 
Die skoolbiblioteek is ook voorsien van "ProJection ~![agnifiers" 9 

'n instrument waarmee die bladsye van 'n boek verlig word en 
die skrif vergroot word ten einde die swaksiende se lees te 
vergemaklik. 

Die tagistoskoop, die gekontroleerde leesapparaat en 
"Language Master" word hoofsaaklik deur die psigologiese diens 
7an die Prinshofskool. aangewend in verband met die remedi~ring 
van lees- en taalprobleme. Die Stillitron-apparaat word aan= 
gewend vir hersiening en vaslegging in inJ.iwiduele onderwys, 
veral vir leerlinge wat vinniger as die res van die klas 
vorder, om sodoende 'n versnelde tempo te kan volg. 

Gedurende die besoeke aan die Suid-Afrikaanse skole vir 
· swaksiende·s is di t gevind dat be sander~ sukses behaal word 
met die aanbieding van Tikskrif op die verskillende tipes tik= 
masjiene met groat, medium en standaard lettertipes, ooreen= 
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komstig die indiwiduele leerlinge se gesigsvermoe. Die 

aanbieding verskil van die konvensionele metode in die sin 

dat die kinders met twee vingers begin tik 1 daarna met dj.e 

volgende twee, totdat al die vingers van albei hande gebruik 

word. Klankdimensie word as hulpmiddel by die aanbieding van 

tik bygebring deurdat drilwerk op maat van musiek gedoen word, 

waardeur die onderwyseres die tempo kan reguleer. Daar word 

vir die swaksiende leerlinge besonder op akkuraatheid gelet 

en ho~ standaarde word gehandhaaf. 

4.4.2.2 Aanbieding en hul~id~el~~n di~on~~rwys_van 
swaksiendes in enkele oorsese lande 

i. Nederland -----
In die prim@re skool in Nederland ontvang die swaksien= 

de leerlinge in afsonderlike klasse onderrig deur middel van 

visuele metodes, maar vanaf ongeveer 12-jarige leeftyd, di t ~dl 

se in die middelbare afdeling~ word swaksiendes en blindes 

dikwels saam gegroepeer en moet daar in dieselfde klas van 

twee a·anbiedingsmedia, te wete braille en 1 :n visuele medium, ge"= 

bruik gemaak word. 

Soos in die R.S.A. lewer hierdie situasie velerlei didak= 

tiese probleme op omdat die twee groepe l0erlinge se behoeftes 

op die gebied nie dieselfde is nie, en in die reel tot ver= 

waarlosing van die een groep (die swaksiendes) lei. 

Oor die aangeleentheid van aanbieding en metode van 

onderwys aan swaksiendes in Nederland huldig Van Weelden die 

standpunt dat hulle "didactisch met heel andere methoden 

benaderd dienen te worden dan blinden." 29 

In die prim@re afdelin.g word die sosiale vorming en 

behoorlikheidsleer as belangrike onderrigfunksies beskou. 

Leerlinge ontvang in die verband .veral onderrig in -tafelmaniere; 

kleding, sosiale omgang, menseverhoudings, seksonderrig, vrye= 

tydsbesteding en stokperdjies. 

In die primere skool word deurgaans van siende metodes 

gebruik gemaak omdat die "slechtzienden zienden zi jn", en 
~-------~----------------------------------------------------
29, Van Weelden, J. Blinde kinderen, p.276~ 
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in die verband word die tradisionele metodes.in Nederland 1 

net soos in die E.S.A. ook gebruik, naamlik simbole 9 modelle, 
prente, klank 1 musiek, swartbordwerk, kaarte en sc meer. 

Wat belangrik is in die aanbieding van die leerstof, is 

die waarde wat daar aan die gebruik van "opvoeding-tot-sien" 
geheg word. In die aanvan.gstadium word daar van groat sim== 

bole, voorwerpe en lettertipes gebruik gemaak soos in die 
gewone primere skoal. 1\[et die oog op die maksimale benutt.in2: 
van die gesigsres van die leerlinge word die skrif en simbole 
geleidelik verklein ooreenkomstig die oogkondisie van die 
indiwiduele kinders. Ver- en nabygesig word saver moontlik 
gestirnuleer en· ontwikkel cl.eur praktiese aanwendinge soos die 
skakel van telefoonnommers, die lees van straatname en ver== 
keerstekens. Dwarsdeur die kind se skoolloopbaan word hy 
aangemoedig en geforseer om kleinerwordende skrif te lees. 
Hierdie proses van opvoeding-tot-sien word in een of ander 
vorm, deur die aanwending van verskillende metodes aan veral 
die De Wijnberginstituut te Grave 1 die Instituut Henricus te 
Nijmegen en die Prins Alexander Stichting, Zeist, in Nederland 
beoefen. 

Deur hierdie proses word daar nie gepoog om die gesigs
vermoe fisiologies te verbeter nie, maar wel di_e gesigspres== 
tasie, dus die maksimale benutting van die gesigsres wat a·nder= 
sins by gebrek aan stimulus in onbruik kan·raak of degenereer . 

. Beso:Gdere resultate word aan die genoemde instansies behaal 
sodat die leerlinge in die vierde skooljaar reeds gewone skrif 
kan lees en geen mobiliteitsprobleme ondervind nie. Dit is 
voor-die-hand-liggend dat hierdie beter visuele prestasie tot 
beter skolastiese prestasie moet lei~ 

Nederland is een van die Westerse lande wat die toon 
aangee in die implementering van gespesialiseerde hulpmiddels 
in die onderwysaanbieding aan gesigsgestremde leerlinge. 

Een van die belangrikste hulpmiddels in die verband is 
toekring- en opebaan-televisie. so· 1 n stelsel bestaan ge= 
woonlik uit een of meer groat beeldradioskerms met verskeie 

kleiner monitors met indiwiduele verstelbare skerptej fokus 
en klankproduksie. Daar is waarskynlik geen enkele onderwys= 
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hulpapparaat wat klassikaal en indiwidueel met groter sukses 
in die onderwysaanbieding van swaksiendes aangewend kan word 

nie. Dit open die makro-wereld vir die swaksiende deur 
middel van sy visie. Hy kan nou op 1 n afs.tand en teen 1 n 
tempo waarneem wat by sy besondere oogkondisie pas. 

In Nederland was die bevinding dat die kleiner skerm in 

swart en wit minder flikkering toon met 1 n beter definisie as 
die groot skerm. Dit bkakel ook die probleem van kleurblind= 
heid ui t en geen nadelige gevolge vir die ·swaksiende se oe 
kon nog waargeneem word nie. 

In 1 n persoonlike onderhoud verklaar P.-S.N. Oost van 
die Alexander Stiohting te Zeist, dat televisie nie meer weg 
te dink is uit die onderwys van swaksiendes nie. Die gebruik 
van televisie moet egter binne perke gehou word sodat leer= 
linge nie ,_·__] ure aaneen by die skool en die huis voor die 
skerm deurbring nie. 

Die oorhoofse projektor word vrylik in skole vir swak= 
siendes in Nederland aangetref. By die De Wijnberg Instituut 
te Grave is 1 n interessante variasie van die konvensionele 

oorhoo!se projektor in gebruik, in die sin dat daar in plaas 
van een skerm, vier verskillende skerms is waarop vier beelde 
gelyktydig geprojekteer word. 

In die skole vir swaksiendes in Nederland word daar ruim= 
skoots gebruik gemaak van modelle van voels, diere, vliegtuie, 
motors, busse 1 reptiele en so· meer. Hierdie modelle word eg= 
ter meer in die taktuele aanbieding vir die blindes as vir die 
swaksiendes gebruik. 

In verband met die gebruik van grootdrukboeke, word uit=. 
eenlopende beskouinge· in Nederland aangetref. Met die praktyk 

van opvoeding-tot-sien altyd in gedagte, word daar in die reel 
van grootdruk in die aanvangsonderwys gebruik gemaak. Die 
druk word .d.an elke jaar kleiner ·m.et die verwagting dat 1 n 
leerling in sy vierde skooljaar gewone druk sal kan lees. 

Leerlinge wat nie gewone druk kan lees nie word van 1 n ver= 
grootglas voorsien. Hierdie gebruik sluit aan by die siens= 
wyse wat by die Prins Alexander Stiohting gehuldig word, 
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naamlik dat ''de slechtziende een ziende :ls, die tot aen zo:::: 
danige vis~ele prestatie gebracht moet worden, dat by in het 

. 30 
maat schappeli jk verkeer kan meekomen." 

Aangesien verskeie van die skole vir gesigsgestremdes 

in Nederland oor afdelings vir blindes en swaksiendes op die= 
selfde terrein beskik, word die swaksiende wat nie deur middel 
van visuele aanbieding in die onderwys kan vorder nie, baie 
gouer na braille as studiemedium oorgeskakel as wat die geval 

in die R.S.A. is, waar so 'n oorskakeling met groot ontwrigting 
vir die swaksiende gepaard gaan omdat die skole vir swaksiendes 
en blindes in die R.S.A. in sommige gevalle geografies besonder 

ver van mekaar gelee is. 

Afgesien van die gebruik van televisie as onderwyshulp= 

middel in Nederlandse skole vir swaksiendes, word daar ook 
ruimskoots van die volgende media en apparaat gebruik gemaak: 
b&ndhulp,_filmstrokies, gewone- en grootdruktikmasjiene, die 
taallaboratorium, kaarte, lugfoto' s, modelle, spesiale linie= 
ring van skrifte, verskillende spesiale skryfapparaat 9 vanaf 
die gewone balpuntpen tot viltpenne, verstelbare banke, 'n 
verskeidenheid van wyses van beligting, te wete plafonligte, 
hangligte, lessenaarlampe, indiwiduele kopligte en ligte wat 
verstelbaar is vir intensiteit. 

Die besoeker aan die Nederlandse skole vir swaksiendes 
kom tot die gevolgtrekking dat geen moeite of onkoste ontsien 
word nie em in die onderwysaanbieding te verseker dat die 
swaksiende se besondere onderwysbehoeftes in die didaktiese 
si tuasie in ag geneem word en daarvoor voors'iening gemaak word. 

ii. En~eland · 

As gevolg van die feit dat daar geen koordinerende lig= 
gaam in Engeland vir die onderwys van swaksiendes bestaan nie, 
word danr groot uiteen1opendheid in die onderwyspraktyk aange= 
tref met betrekking tot aangeleenthede soos kurrikula, si1la= 
busse, metodes, tegnieke, handboeke, hulpmiddels en so meer. 
Die gevo1g is dat e1ke skoo1 op sy eie werk en die enigste 

30. Prins Alexander Stiohting. Jaarverslag 1965-1966, p.23. 
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onderlinge skakeling wat daar wel mag geskied, is by samespre= 
kings wat gereel word deur die Association for the Partially 
Sighted waarvan die skole lede is. 

Gedurende besoeke wat aan die skole in Engeland afgele 
is,. was dit duidelik dat die residensiele skole in die algemeen 
onderwys -van 'n hoer gehalte _aanbied as die dagskole. 

Waar spesiale klasse aan gewone skole bestaan soos by= 
voorbeeld aan die Brooke Comprehensive School in Sheffield, 
word pogin.gs aangewend om wanneer moontlik hierdie klasse 
met die res van die skool te integreer. Dit verg goeie same= 
werking tussen personeellede onderling. So byvoorbeeld sal 
die onderwysers in rUe gewone klas ruim geleentheid aan swak= 
siendes bied om voor in die klas te sit, na die swartbord te 
beweeg, voorkeurposisies by demonstrasies in te neem en selfs 
van die tassintuig gebruik te maak wanneer nodig. Daar moet 
du·s in die klassi tuasie spesiale voorsiening gemaak word vir 

die eise wat die s"vaksiende aan die onderwys stel. 

Die kritiek teen hierdie praktyk is egter dat die swak= 
siende leerlinge basies nie genoegsame aandag kry nie omdat 
die matP waarin vir hulle gebrek in so 'n gewone klas voor= 
siening gemaak word in die reel nie voldoende is nie. ·Hierdie 
leerlinge word nog te veel as 'n aanlaslappie aan die skool 
beskou en van die meeste aktiwiteite uitgesluit. Omdat hulle 
maatsFaplik uitgesluit word, soek hulle mekaar op as 'n groepie 
soortgelykes. 3l 

In die kleinkinderafdeling van sulke gewone skole met 
spesiale ·klasse vir swaksiendes word die gesigsgebrek en 
andersheid van diA swaKsiende kind nie so beklemtoon nie omdat 
die speelgoed, apparaat, kaarte, modelle; pr2nte, skrif en so 
meer in die reel groot genoeg is vir alle kinders om te kan 
sien. 

Enkele aspekte van die aanbiedingswyses en onderwys= 
hulpmiddels wat in Engel~nd opgeval het, was die volgende: 

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

31. Peach, P.P. Op.cit., p.l06. 
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a. Aan die Priestley Smith School., Birmingham, wat 'n da,gskool 
is, word veral aandag geskenk aan di.e taalvaardigheid van 
die leerlinge. Die konvensionele metoda en korreksie van 
taalwerk en opstelle bestaan nie. Dit word van meer belen~ 
geag dat die leerlinge die vermol:i sal ontwikkel om deur 
middel van teal uitdrukking aan hulle gedagtes te gee. 
:Besor1dere klem word ook op skrifverbetering gele. Aan= 

vanklik skryf die leerlinge in drukskrif met 'n geleidelike 
oorskakeling na eenvoudige loopskri£. 32 

b. Aan· die St. Vincent School for the 13lind and partially 
sighted, Liverpool, word·die abacus in die leer standards 
gebruik vir die onderrig van Rekene. 

c. Aardrykskunde word in aldie skole vir swaksiendes van 
besondere belang geag en spesiale landkaarte, met nie te 
veel besonderhede op nj.e word in die aanbieding gebruik. 

d. In die vak Omgewingsleer word van elementere planne en 
kaarte gebruik gemaak om die swaksiende leerlinge te orien= 
teer met cetrekking tot die klaskamer, die skoolgebou en 
die omgewing. Opvallend is hoeveel dear van kleure in al 
die ap:paraat gebruik gemaak word. Die teorie word dikwels 
met praktiese konstruksie opgevolg soos· byvoorbeeld 'n les 
oor 1 n pleas of 'n oase word in die handwerkperiode opgevolg 
deur modelle daarvan te bou. 

e. Klaekamers en skole word spesiaal antwerp en opgerig met 
inagneming van die onderwysbehoeftes van swaksiendes en 
beskik oor verligte plafonne wat skaduvrye beligting gee, 
volwydte vensters wat suidwaarts fr0nt om 1 n maksimum daglig 
toe te laat, venesiese hortjiesgordyne om weerkaatsing te 
beheer en ligte :p2.stelkleure vi:'r binneversiering. 1 n Groo't 
verskeidenheid van hulpmiddels word gebruik in die aanbie= 
ding van die leerinhoude, byvoorbeeld grootdruktikmasjiene, 
lessenaars met verstelbare skryfblaaie, projektors van 
verskillende aard, televisie, radio's, reliefkaarte, hand= 
lense en lense wat ·in brilrame gemonteer is. 

-------------------------------------------------------------
3 2. Ibid., p ;102. 
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f. Op die gebied van hulpmiddels in die onderwys·van swak= 
siendes is die Exhall Grange School in Coventry een van 
die beste toegeruste skole in Engeland. ·Die lokale is 
ruim en goed beplan, terwyl elkeen voorsien i~ van swart= 
borde met aansteekborde, hortjiesgordyne ·vir die regulering 
van daglig, interkomstelsels, radio's, telefoonverbinding 
vanaf die klaskamers na die hoofskakelbord sodat die kleiner 
kinders ook kan lee~ om die telefoon te gebruik. Be ide 

opebaan- en toekring-televisie word aangewend maar in 
eersgenoemde geval word· slie programme streng gekontroleer. 

Die skool beskik oor drie toekring televisiestelle wat 
verskuifbaar is na die verskiliende klaskamers· •. 
Die video-bandmasjien word ingeskakel in die onderwysaan= 
bieding sodat beeldradiolesse wat· besonder waardevol is, 
hervertoon kan word. Die beeldradiokamera van die skool 
word gebruik om enige toneel op die skerm te bring wat 
normaalweg nie binne die sfeer van die swaksiende val nie. 

g. In die aanbieding van die vakke Aardrykskunde, Pottebakkery, 
Geskiedenis en. ElektrisitE?it word 'n verskeidenheid instru= 
mente, apparaat en modelle gebruik, soos onder andere 

spesiale barometers, anometers, voltmeters·en die ossiloskoop: 
almal so ontwerp dat dit maklik leesbaar is vir die swak= 
siende. 

In die oudio-vis~ele afdeling van die skool, word doel= 
treffende apparaat vervaardig wat deur die onderwysers in die 
aanbieding vah die leerstof as hulpmiddels gebruik word en in 
die verband is dit besonder betekenisvol dat die skool oor· die 
dienste van 'n voltydse t~gnikus en twee tegniese assistente 
beskik om onderwysers behulpsaam te wees in die opstel van 
apparaat en die onderhoud van g.esofistikeerde instrumente en 
uitrusting. Die genoemde tegnici vervaardig onder meer mate= 
riaal wat gebruik word in filmprojektors met klankband en vir 
oorhoofse projektors. Hulle is ook verantwoordelik daarvoor 
om kaarte wat onderwysers in die klaskamers benodig te vergroot. 

Daar bestaan indiwiduele .studiehokkies (carrols) waar 
leerlinge van.films en band gebruik kan maak. Grootdrukboeke 
word nie aan hierdie skool gebruik nie, maar die leerlinge 
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ontvang optiese hulpmiddels soos vergrootglase vir die lees 
van gewone skrif. 

Die mate waarin daar in die aanbieding van besondere 
hulpmiddels gebruik gemaak word, hang ten nouste · saam met die 

gesigsgebrek van die leerlinge en hulle persoonlike eise wat 
hulle aan die onderwys stel. Die onderwyser op sy beurt ge= 
bruik die nodige hulpmiddels in ooreenstemming met die aanbe= 
velings van die oogarts en die skool se mediese·beampte. 

iii. Belgi~ 

Die volgende aspekte van die onderwysaanbieding in Belgie 
en onderwyshulpmiddels in die verband verdien spesiale ver= 

melding: 

a. In die prim~re afdeling van die skole vir swaksiendes in 
Belgi~ word daar in die klaskamersituasie besondere pogings 
aangewend om die kind se .gesigsprestasie te verbeter en sy 
ge sigsre ste optimaal te be nut. Daar word veral op o og
hand ko~rdinasie gelet en die kinders ontvang baie oefening 
in taktuele werk. Leerlinge word aangemoedig om die 
kleins moontlike skrif te lees. 

b. Dit is gebruiklik in die Belgiese skole vir swaksiendes om 

in die aanvangsjare groot skrif en lettertipes te gebruik 
wat geleidelik verklein word totdat die leerlinge in die 
vierde skooljaar gewoonlik gewone tikskrif en drukwerk kan 
lees. Die leerlinge wat nie daartoe in staat is nie 
skakel dan oor na braille as studiemedium. In Belgie waar 

swaksiendes en blindes onder een dak op dieselfde terrein 
onderwys ontvang, bied hierdie praktyk van oorskakeling na 
'n ander skryf- en studiemedium geen probleem nie. 
Alle leerlinge begin aanvanklik deur drukskrif te skrywe en 
skakel geleidelik na gewone skrif oor, ofskoon nie nood= 
wendig op dieselfde stadium nie. 

c. Dit is opvallend watter prominensie in Belgie verleen word 
aan die onderrig van die swaksiende meisie in gesinsorg en 
kinderversorging. Veral meisies wat nie teoreties-akade= 
mies of beroepskundig kan vorder nie, ontvang praktiese 
opleiding in Huishoudkunde, Naaldwerk, ~~asjienbreiwerk, 
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eenvoudige Tikskrif, Musiek, Wassery, Kinderversorging en 
verskillende vorms van handwerk. Die onderrig en aanbie= 
ding is daarop toegespits om die swaksiende meisie skoling 
in die taak van.huisvrou te gee. 

d. Tydens besoeke aan skole vir swaksiendes in Belgie, het 
di t die skrywer opgeval dat daar dikwels van 'n opdragstel= 
sel., so o s in die pro j ekmeto de gebruik gemaak word. 
Leerlinge lewer hulle werk op kaarte in wat nagesien,- ge= 
evalueer en geliasseer word. Handboeke neem 'n baie 
ondergeskikte plek in. Onderwysers stel dikwels self 
handboeke saam waarin daar spesifiek met die swaksiende se 
onderwysbehoeftes rekening gehou word. Hierdie handboeke 
neem dikwels die vorm aan van 'n werkboek vir die kinders. 

e. 'n Groot verskeidenheid onderwyshulpmiddels en onderwys= 
apparaat is in skole vir swaksiendes aangetref, waarvan 
die volgende die opvallendste was: 
1. Klaskamers is toegerus met spe siale beligting waarvan 

plafonligte die mees algemene was. Die ligte kon deur 
die leerlinge afgetrek word tot naby die banke en die 
intensiteit kan verstel word om by indiwiduele behoeftes 
te pas. 

2 .. Skoolprogramme word vanaf die kommersiele televisie op 

die videoband vasgele en dan vir die leerlinge terugge= 
speel. 

3. Saam met die konvensionele swartbord word die magnetiese 
bord gebruik vir die aanplak van letters en sinne. 

4. Die oorhoofse projektor, filmprojektor ·en skyfieprojektor 
word algemeen gebruik. 

5. Leerlinge word in sommige gevalle van oorfone voDrsien 
om na bandopnames te luister, sonder dat die res van 
die klas gesteur word. 

6. Vergrote Aardrykskundekaarte ·word algemeen gebruik. 
7. Klein en groot bandmasjiene vir diktofoontik. Laas= 

genoemde tipe is met voetkontrole toegerus. 
8. Moderne telefoonskakelborde vir die opleiding in telefonie~ 
9. 'n Taallaboratorium vir die aanleer van die tweede, derde · 

en vierde taal. 

10. Rekentelevisie en breukemasjiene. Hierdie is uiters 
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gesofistikeerde elektroniese apparaat met verligte 
skerms, wat vi~ die onderrig van Rekenkunde aangewend 

word. 
f. Die besondere onderwysmetodieke in telefonie-opleiding aan 

die Koninklijke Instituut te Woluwe, :Srussel verdien enkele 

opmerkings. 

Daar word by hierdie· opleiding in besonder gelet op ge= 
dragsvorming en maatskaplike optrede van die telefonis. 
Geheueskoling deur middel van die assosiatiewe metode word 
beoefen. Leerlinge word veral onderrig in die korrekte 
wyse van omgang en kommunikasie met die publiek, kollegas en 

onderwysers. 

'n Studie word gemaak van die gebruike in verskillende 

industrie~ en die besigheidsektor. Leerlinge word geskool 
in stenografie wat ook die afneem van boodskappe insluit. 
Bandopnames van oproepe wat deur die telefonis gehanteer is, 
word kri ties ondersoek en wa2.r moontlik verbeter. .Telefoniste 

moet ook standaardantwoorde in vier tale (Vlaams, Frans, 
Engels en· Duits) magtig wees en die internasionale kode vir 
die letters van die alfabet ken. Telefoniste ontvang ook 
onderrig in sekere wette soos onder andere die Ongevallewet, 
en Arbeidswette wat op die land betrekking het. 

iv. Wes-Dui tsland 

Met betrekking tot aanbieding en hulpmiddels in die 
onderwys van swaksiendes is daar 'n groot parallel tussen die 
voorafgaande lande en Wes-Duitsland. 

Die Wes-Dui tse skole vir swaksiendes naak deurgaans van 
'n ryke verskeidenheid onderwyshulpmiddels gebruik en die or= 
ganisasie van die onderwys is op besondere klein klasse inge= 
stel, sodat die aanbieding grootliks indiwidueel is. 

:Sesondere aandag word aan die beplanning en ontwerp van 
skoolgeboue bestse ten einde te verseker dat die skool fisies, 
byvoorbeeld met betrekking tot beligting en uitleg~ aan die 
swaksiende se behoeftes sal voorsien. 'n Verskeidenheid van 

apparaat vir die benutting v-an die tassin, word deur die skole 
gebruik, Apparaat en visuele onderwyshulpmiddels wat in 
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skole vir swaksiendes teengekom was, sluit onder meer die 
volgende in: Reli~fkaarte van hout en plastiek, modelle, 
strokiesfilms, skyfies, grootdrukboeke, vergrootglase - sommige 
met ingeboude ligte, verligte skryfborde vir die onderwysers, 
soos in die Sonderschule in Duisburg, wat uit 'n verligte 
skerm bestaan waarop die onderwyser met swart kryt skryf en ook 
vir pro jeksie s gebruik kan word, taallaboratoria; beeldradio -
beide toekring- en ope-baan met die nodige beeldradiostelle in 
klaskamers, grootdrukapparaat, plate, interkomstelsels, potte= 
bakkery-uitrusting, spesiaal ontwerpte en toegeruste laborato= 
ria met die swaksiende kinders se behoeftes in gedagte en· 
verskillende tipes lini~ring van skrifte. Diverse vergrote 
landkaarte word deur die personeel voorberei waarop leerlinge 
die gegewens soos stede, riviere, berge en so meer self moet 
aanbring. 

Die skole beskik oor ho~trou radio- en platespelers, 
fotografiese lokale en laboratoria vir die beoefening van 
fotografie as stokperdjie deur die kinders. 

Op die gebied van onderwyshulpmiddels en spesiale appa=. 
raat is die Wes-Duitse skole kwantitatief en kwalitatief so 
goed toegerus as waartoe die moderne tegnologie in staat is. 
Die materi~le wel vaart van d.ie na-oorlogse Bunde srepubliek word 
ook weerspiet:n op die wyse waarop geen onkoste ontsien word om 
in die onderwysbehoeftes van. die gesigsgestremde te voorsien 
nie. 

4. 5 EViffiUERING, BEVORDERING EN SERTIFIKAATUITREIKING IN SKOLE 
VIR SWAKSIENDES . 

4.5.1 Evaluering, bevordering en sertifikaatuitreiking in 
8kore-vir-sw8ksiendes-~n-Qie R~§~!~-~-----------

Die tradis.ionel·e toetssisteem oor korter werkstukke en 
formele eksamens is die belang~ikste meetinstrumente vir 
skolastiese prestasie aan beide die Prinshofskool vir Swak= 
sien~es en die Skool.vir Blindes te Worcester. 

-----------------------------------------------------------
33. Kyk Bylae A, vrae 2 ... 37·r 2.42, 2.44 en 2.46. 
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Aan die Prinshofskool is die prosedure dat evaluering_ 
van skolastiese werk aan die einde van die eerste en derde 
kwartale (nLf.aart en September) slegs op toet spunte gebaseer 
word. In die tweede en vierde kwartale (Julie en November) 

word formele eksamens afgeneem, gebaseer op skriftelike en 

mondelinge werk. 

In die prim~re afdeling word die eksamen geheel intern 
afgeneem. Die onderwysers stel die vraestelle op en sien dit 

na. 
Sedert 1968 is die standerd 6- en standerd 7-eksamen 

geheel en al intern en word ook die antwoordstelle nie deur 

die Departement gemodereer nie. 

In standards agt en nege word die vraestelle deur die 
personeel van die skool opgestel en die antwoordstelle ook deur 
hulle nagesien. Beide die vraestelle en die antwoordstelle 
word dan deur die Departement gemodereer. 

Standerd tien word as 'n eksterne eksamen deur die De= 
partement van Nasionale Opvoeding afgeneem. Die leerlinge 
ontvang die gewone vraestelle soos deur die eksaminatore vir die 

gewone skole opgestel.. Die eksamen word aan die skool onder 
strenge toesig geskryf en die antwoorde word deur die eksterne 
eksaminatore van die Departement nagesien. 

In die sekond~re afdeling in die besonder, is die eksamen= 
punt die hoofkriterium vir bevorderingsdoeleindes. Daar word 
hoofsaaklik daarvolgens bepaal of 'n leerling in die standerd 

slaag, al dan nie. Daar word e·gter wel ui t sonderings vir 

buitengewone omstandighede gemaak, soos byvoorbeeld: 

l. Wanneer 'n leerling se prestasie in die eindeksamen beson= 
der swak sou vergelyk met sy prestasie gedurende die jaar, 
dit wil se as daar iets radikaals verkeerd sou gaan met die 

leerling se sko~astiese prestasie in die eindeksamenn 
2. Wanneer 'n lee~ling die eksamen glad nie, of gedeeltelik 

nie kan skryf nie, word sy prestasie deur die loop van die 
jaar ook in aanmerking geneem met die oog op bevordering. 

Die enigste differensiasie binne hierdie rigide en 
tradisionele metode wat vir evaluering van swaksiende leerlinge 
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toegepas word, is dat daar amptelik addisionele tyd vir beant= 
woording van vraestelle in die eindeksamen in standerd tien 
toegeken word, te wete 15 minute ekstra tyd vir elke uur wat 

die vraestel duur. Dit geld vir alle vakke behalwe Engels 
Hoergraad en Natuurwetenskap, in welke geval die addisionele 
tydstoekenning 'n half uur per uur is, 

In die laer primere afdeling van die Prinshofskool vir 
Swaksiendes geskied bevordering .in 'n groot mate volgens die 
diskresie van die skoolhoof en personeel en word daar in die 
besonder gelet op die leerling se prestasie in Afrikaans, 
Engels en Rekene. In graad een tot standerd een word die 
slaagvereiste op 55 persent gemiddeld gestel en vanaf standerd 

twee tot standerd vyf word 'n gemiddelde persentasie van 50 

vir slaagdoeleindes gestel. 

Afgesien van oorwegings met betrekking tot die prestasie 
van die leerlinge gedurende die jaar en in die eksamen, word 
daar in die geval van 'n swak eksamenpunt ook ander aspekte· 
in die primere afdeling in aanmerking geneem. In hierdie 
geval is die leerling se chronologiese ouderdom 'n belangrike 

faktor. Indien 1 n leerling reeds twee of meer jare ouer as 
die gemiddelde ouderdom van die klas is, sal hy waarskynlik 

bevorder word, indien sy skolastiese prestasie nie te ver 
onder die vereiste peil is nie. 

Indien.'n leerling vir lang tydperke as gevolg van siekte 
of operasies afwesig was, of laat in die skooljaar vanaf 1 n 

gewone skool na die skool vir swaksiendes oorgeplaas is, sal 
dit by bevordering in aanmerking geneem word. 

Die oogkondisie en prognose is ook faktore wat nie uit 
die oog verloor word by bevordering nie. Soms word selfs die 
ouers van 'n leerling in die saak geken alvorens 1 n finale 
beslissing geneem word. 

Aan die Afdeli.hg vir Swaksiendes aan die. Skool vir Blin= 
des te Worcester, word d-it pertinent gestel dat daar veral in 
die primere afdeling gepoo·g word om in die eksamen te differen= 
sieer in die sin dat die vraestel in 'n stygende graad van 
moeilikheid opgestel word, sodat ten minste al die leerlinge 
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een-derde van die vraestel kan beantwoord, twee-derdes deur 
die middelgroep en in geneel deur die mees intelligente groep. 

In die sekondere afdeling is daar geen verskil ten aan= 

sien van toetsing of eksamens van blindes en swaksiendes nie 
en word die eksamens afgeneem soos aan die Prinshofskool en 
in ooreenstemming met departementele voorskrifte soos van 

. toepassing op skole vir buitengewone onderwys. 

In die eerste en derde kwartale word slegs toetse oor 

korter werkstukke geskryf, terwyl daar in die tweede en 
laasge kwartale formele eksamens geskryf word. 

In die eksterne standerd tien-eksamen word nieselfde 

konsessie met betrekking tot addisionele tydstoekenning gemaak 
as wat aan die Prinshofskool ·die geval is. 

Met die oog op bevordering van leerlinge, word daar aan 
die Afdeling vir Swaksiendes aan die Skool te Worcester 'n 
jaarpunt en 'n "geheelbeeld" van die leerling deur die skoal. 
opgebou, wat deeglik in aanmerking geneem word wanneer bevor= 
dering ter sprake kom en 1 n leerling in 1 n eindeksamen swak 

sou presteer. 

Dit word deur die skool as pedagogies onverantwoordbaar 

beskou om die kind op grond van 'n enkele formele eksamen te 
penaliseer, want daar word geredeneer dat veral in die geval 
van labiele kinders hulle dikwels in duie stort as hulle in 
'n emosionele belaaide situasi3, soos 'n eksamen, beland. 

In die sekondere afdeling, waar die Departement van 
Nasionale Opvoeding finale bevordering en druiping van leer= 
linge moet behartig, maak die skole vir swaksiendes nog 'n 
aanbeveling aa:n · die Departement op grond van die skool se 
kennis van die leerling wat oor 'n·lang tydperk opgebou is. 

Die amptelike vuorwaardes om in 'n spesifieke eksamen te 
slaag (standerds VI-X) en die amptelike uitreiking van die 
betrokke sertifikate is vervat in paragrawe 4.1.1 tot 4.1.5. 

Differensiasie met betrekking tot die uitreiking van 
sertifikate bestaan daarin dat 'n sertifikaat geendosseer word 
met die verskillende aantal vakke wat 'n leerling geslaag het. 
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So byvoorbeeld word 'n standerd ses-sertifikaat geendosseer 
vir vier, vyf of ses vakke en standerd sewe- en agtsertifikate 

vir vyf, ses of sewe vakke. 

In die geval van swaksiende leerlinge wat die vakafdeling 
.aan die Skool vir Blindes deurloop het, rei~ .die skool self 'n 
nie-amptelike sertifikaat ui t. Wanneer 'n leerling nie volwaardig 
in 'n kursus kan slaag nie, dan reik die sko ol 1 n verklar.ing 
uit waarin gespesifiseer word dat hy die opleiding voltooi het, 
tot sover as hy in staat was. Hierdie verklaring word deur 
die. Departement van Arbeid .aanvaar met die oog op die ontvangs 
van 'n pensioen. 

In die geval van 'n leerling in die akademiese afdeling, 
wat nie aan die amptelike slaagvereistes kan voldoen nie en die 
skool tog ·oortuig is dat hy ·die standerd ses-peil bereik het 
en nie meer skoolpligtig is nie, word daar 'n gesertifiseerde 
verklaring deur die skool aan hom uitgereik waarin vermeld word 
dat -hy in spesifieke vakke geslaag het. Hierdie verklaring 
is egter geen amptelike sertifikaat nie. 

4.5.2 Evaluering, bevordering en sertifikaatuitreiking in 
sk:Ql e _:zi r s~:§!SE.f~n des-i E-~ nk el e o or .§~..§~_1§:!!].~ ---

4.5.2 .1 Nederland3 4 

Ofskoon formele eksamens by enkele skole vir swaksiendes 
in Nederland bestaan, word dit in die meeste gevalle slegs as 
'n evalueringskri terium op sekere oorgangstadia in die onder= 
wys toegepas soos aan die einde van die Laer Algemeen Voort= 
gesette Onderwys (LAVO), die ]Uddelbare Algemeen Vuortge sette 
Onderwys (MAVO) en die HoE:ir Algemeen Vo ortge sette Onderwys 
(HAVO). 

Oor die aangeleentheid van eksaminering gee P.S.N. Oost, 
Direkteur van die Prins A~exander Stichting in Zeist, die 
volgende verduideliking~ 

"Alle examens die de leerlingen moeten afleggen te eniger 
tijd, zijn officiele examens. Ze worden niet op school·afge= 
nomen. Er worden geen verzachtende omstandigheden geschapen 

34. Kyk Bylae D, vrae·24 en 25. 
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voor onze leerlingen die aan deze examens deelnemen." 35 

Aan die skole vir swaksiendes vind daar aan die einde 
van die basisskool (prim~re skool) 'n duidelike baanverdeling 
plaas op ongeveer 12-jarige leeftyd en dan word leerlinge ge
evalueer met die oog op 'n studierigting wat in hoofsaak 
alg8meen akademies, handels of tegnies georienteerd is. 
Hierdie evaluering geskied 'deur 'n paneel wat bestaan uit die 
direkteur (skoolhoof), verteenwoordigers van die doserende 
personeel, die oogarts, die skoolsielkundige en 'n maatskap=· 
like werker(ster) indien die skool oor die dienste van een 
beskik. 

Leerlinge word nie gelyktydig op 'n bepaalde tydstip 

bevorder nie, maar volgens die oordeel van die genoemde paneel 
wanneer die leerling gereed is vir die volgende hoer klas. 
Evaluering, prestasiemeting en bevordering is.interne aange= 
leenthede by elke skool en die prosedures in die verband wissel 
van skool tot skool. 

Aan die Prins Alexander Stichting vind·daar nie 'n syfer= 
matige evaluering plaas nie, maar daar word op bepaalde tye in 
die basisafdeling "momentopnames" gemaak ten opsigte van mega= 
niese leesvaardigheid en rekenvordering deur geykte toetse. 
Aan die einde van die basisonderwys geskied daar evaluering en 
diagnostisering deur die Sentrale Instituut vir Toetsontwikke= 
ling. Hierdie is 1 n toets op nasionale vlak vir alle leer= 
linge om die skolastiese stand aan die einde van die primere 
skool so eksakt moontlik te bepaal. Die toetse word aan die 
skool afgeneem en te Arnhem verwerk. 

Die le~rling se skolastiese stand word ge-evalueer en 
dit dien terselfdertyd ook as 'n aanlegtoets wat die tendens 
van die studierigting aandui waarin 'n leerling in die Middel= 
bare Algemene Voortgesette Onderwys (MAVO) gekanaliseer word . 

• 
Aan die einde van die ~~AVO word 1 n openbare "staat s= 

examen" vir alle leer1inge van al1e sko1e afgeneem, maar die 
aflegging van die eksamen deur swaksiendes is vrywillig. 

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

35. Prins Alexander Stichting. Jaarverslag 1965-1966, p.26. 
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Om eg~er die diploma te bekom, wat deur die skool aan sukses~ 
volle kandidate uitgereik word, moet die swaksiende leerlinge 
hierdie eksamen onder dieselfde voorwaardes RS die leerlinge 
aan gewone skole afle. Op die diploma word die ses vakke 
aangedui wat die leerling vir sy "vakkepakket" gekies het en 
al ses vakke moet gelyktydig geslaag word om die diploma te 

verwerf. Skole reik geen sertifikate uit nie. 

Daar bestaan dus op hierdie onderwysvlak geen gedifferen~ 

sieerde eksaminering of sertifikaatuitreiking in Nederland nie. 
Die enigste differensiasie·in die verband is die diversiteit 
van vakke waarui t die "vakkepakket" gekies kan word en wat in 
'n redelike mate voorsiening maak vir die swaksiende se aan~ 

leg en belangstelling. 

4.5.2.2 Enge1~~~36 

Die tradisionele formele eksamen soos in die R.S.A. bekend, 
wat kwartaalliks, halfjaarliks en jaarliks afgeneem word, word 
in weinig gevalle in skole vir swaksiendes in Engeland afgele. 

Evaluering deur middel van formele eksamens geskied wel 
op 'n stadium wanneer leerlinge vir voortgesette studie aan 
die einde van die primere skool na gewone skole oorgeplaas word. 

W.nr. Wright, hoof van die John Aird School in Londen, 
verduidelik dat evaluering nie volgens 'n vaste voorgeskrewe 
patroon geskied nie. 'n Algemene evaluering word van die 
leerlinge gemaak, blykbaar 'n algemene i~druk gegrond op die 
onderwysers se kennis van die leerlinge oor 'n lang tydperk
'n sogenaamde "general assessment", wat ook op "krudiete" 
berus wat die leerlinge deur die loop van die jaar verwerf het. 
Daar word toegee dat 'n eksamen by tye (occasionally) afgeneem 
mag word net met die doel om vas te stel of die onderwysers en 
skoolhoof se evaluering van die leerlinge getrou is. Die 

onderwysor si~n die leerlinge se werk daagliks en sien sy 
ontwikkeling en vorming en besef wanneer dit tyd is om hom na 
die volgende klas te bevorder. Die gevolg is dat bevordering 
nie gelyktydig of op spesifieke tye plaasvind nie, maar 
-------------------------------------------------------------
36. Kyk Bylae c, vrae 23, 24 en 25. 
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wannesr 'n leerling gereed is daartoe en ook wanneer 'n vaka= 
ture in 'n volgende klas ontstaan. Tiie hele evaluering- en 
bevorderingstelsel gee die indruk van 'n losse, informele aan= 
geleentheid. Tiit hou egter die meriete in dat hier werklik 
sprake van differensiasie is, gebaseer op die tempo waarteen 
elke leerling werk en ooreenkomstig sy indiwiduele vermo ens. 

Tiie skoo~ laat wel leerlinge aan die einde van hulle 
skoolloopbaan tob (in die iOde klas en op ±.16-jarige leeftyd) 
om 'n ekstra fornele eksamen te skryf met die oog op die ver= 
werwing van die Cert:tficate of Secondary Education (C. S. E.), 
terwyl die General Certificate of Education (G.C.E.) slegs 

in enkele vakke afgele word. Tiie leerling kan die eksamen 

oor 'n lang tydperk afle in een vak op 'n keer. In die reel 

1@ die leerlinge eksamen af in Engels, Wiskunde en Natuurkunde~. 
Meisies neem gewoonlik Huishoudkunde. Hierdie eksamen word 
deur jie University Board van Londen, Cambridge en Oxford 
opgestel en word deur alle leerlinge afgele wat na die univer= 
siteit wil gaan. 'n Sekere aantal vakke moet op die gevorderde 
vlak (A-level) geslaag word en daar word geen konsessies vir 
swaksiendes gemaak nie, behalwe dat hulle ietwat langer tyd kry 

om die vrae-stelle te beantwoord. 

Aan die Exhall Grange School in Coventry verduidelik die 
skoolhoof, mnr. Marshall, dat feitl·ik alle leerlinge aan sy 
skool die eksterne c.s.E.-eksamen afle e11 dat slegs die 
leerlinge wat met 'n akademiese loopbaan, waaronder hy boek= 
houers, bankklerke, staatsamptenare en so meer insluit, wil 
aangaan, vakke vir die G.C.E. aanbied op die gewor.e vlak 
(Ordinary level), gevorderde vlak (Advanced level) en 11 Scholar= 
ship level". 

Aan die Brooke ComprAhensive School in Sheffield, word 
swaksiende laerlinge vanaf 11-_j arige ouderdom toegelaat en 
hulle ontvang dan onderrig vir die Certificate of Secondary 
Education (C.S.E.) Daar word dan in vyf bane gedifferensieer 
waarvan die t~ee hoogste bane tot eksterne eksamens en voort= 
gesette opleiding lei. 

Tiie oorgrote meerderheid swaksiende leerlinge verlaat 
die skole vir swaksiendes om gewone skole en tegniese kolleges 



-247-

vir voortgesette onderwys by te woon, waar hulle die kurrikula 
_ve.n die betrokk.e- . inrigtings volg en die eksa:11ens vir die 
onderskeie sertifikate of diplomas afl~. 

4.5.2.3 ]el~i~37 

In die prim~re afdeling van skole vir swaksiendes in 
Belgie vind geen formele eksaminering plaas nie. Die onder= 
wysers evalueer leerlinge op grond van die klaswerk gedurende 

die jaar. 

In die sekondere afdeling word formele eksamens twee of 
drie maal per jaar aan al die sko·le vir swaksiendes in Belgie 
afgel~. Hierdie eksamens word egter intern gereel en gewoon= 
lik in Junie en Desember geskryf. Laasgenoemde is 'n bevor= 

deringseksamen. 

Benewens die formele eksamens wat periodiek afgel~ word, 
word daar uok.van 1 n stelsel van toetspunte gebruik gemaak, 
tesame met punte wat vir "dagwerk" gedurende die kwa:rtaal of 
semester toegeken is. 

Aan die einde van die swaksiende se skoolloopbaan word 
'n formele eksamen deur die skool opgestel en afgeneem, wat 
deur die Homologasiekommissie gekontroleer kan word ten einde 
oor die standaarde van die onderwys te waak. Kontrolering 
deur hierdie kommissie geskied egter nie noodwendig elke jaar 
nie, maar slegs periodiek. 

In sekere vakke soos Dactylografie wat in Brugge aange= 
bied word, 1~ swaksiende kandidate die eksamen saam met kandi= 
date van die gewone skole by 'n sentrale sentrum in Wes
Vlaandere af. 

Diplomas en Brevets word aan die einde van die skool= 
loopbaan deur die skool self uitgereik, maar aan die Departe= 
ment van Nasionale Opvoeding vir bekragtiging voorgel~. Die 
Brevets wcrd in die geval van ·beroepsopleidingskursusse uitge= 
reik. Die diploma staan ook bekend as 1 n Gehomologeerde 
Diploma, dit wil se dit word deur 'n skool uitgereik wat die 
nodige akkredi tering van die Homologasiekommis'sie ontvang het 
-·--------------~---------------------------------------------
37. Kyk Bylae .D, vrae 24 en 25. 
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om sodanige diploma aan 'n kandidaat uit te reik wat die laer 
siklus van die sekondere onderwys voltooi het. Homologasie 
moet elke jaar opnuut deur alle skole aangevra word. Dit is 
inderdaad 1 n toestemming wat aan skole gegee word om diplomas. 
en sertifikate uit te reik vir daardie betrokke jaar. Die 
kommissie het dan die reg om so 'n skool se werk te kontroleer 
ten einde oor die peil en standaard van die werk kontrole uit 
te oefen. In die praktyk geskied so 'n kontrole nie elke 

jaar nie. 
. 38 

4. 5. 2. 4 _!e s-D,!2;i t s1an.Q 

Ofskoon daar nie absolute uniformiteit in Wes-Duitse 

skole vir swaksiendes bestaan ten opsigte van evaluering, 
bevordering en sertifikaatuitreiking nie, kan daar tog algemene 
tendense onderskei word waarvan die volgende die opvallendste 

is: 

i. Formele eksamens soos in O.ie R.S.A. bekend, word nie vir 
swaksiendes in Wes-Duitsland afgeneem nie, dit wil s~ 

tot aan die einde van die Hauptschule (junior sekondere 
skool). Leerlinge wat die Realschule-kursus en die 
Handelschule-kursus aan die skool vir swaksiendes in 
Hamburg volg, l~ wel 'n amptelike eksamen aan die einde 
van die skoolloopbaan af. 

ii. In die re~l is die gebruik aan die skole vir swaksiendes 
dat 1 n reeks klastoetse deur die jaar afgeneem word en 
die uitslag van hierdie toetse, tesame met evaluering van 
die huiswerk en werkstake, psigologiese toetse en alge= 

mene observasie 1 word gebruik om 'n "Gesamtbild" van die 
le.e.rlinge op te bou. Aan die einde van ·die jaar beslis 
elke vakonderwyser saam met die skoolhoof of 'n leerling 
in 'ri spesifieke vak slaag of nie. Daar is nie 'n 
kontrole deur 'n buitepersoon soos byvoorbeeld 'n inspek= 
teur nie. Die skole besit dus veel groter selfstandig= 
heid as wat die geval in die R.S.A. is waar die 
beslissings·van skole weer deur die onderwysowerheid 
bekragtig moet word.· 

-.------------------------------------------------------------
38. Kyk Bylae E, vrae 23, 24 en 25. 
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iii~ 'n Leerling is verplig om die skool vir nege jaar lank 
by te woon, afgesien van watter ondeTwyspeil hy gedurende 

hierdie tyd bereik. 1 n Leerling kan dus aan die einde 
van sy nege jaar skoolplig tot die sewende, agtste of 
negende klas bevorder wees, afhangende van sy eie ver= 

moens en die tempo waarteen hy kon werk. 
iv. Aan die Schule Borgweg in Hamburg, vind 'n baie deeglike 

evaluering van die leerlinge se werk aan die einde van 
die derde en sesde skooljare plaas. Die leerlinge se 
prestasie in elke vak word ge-evalueer aan die hand van 
'n progressiewe syferskaal van 1 tot 6, waarvan die 
syfer 4 as 'n slaagpunt gereken word. 'n Prestasie= 
syfer van 3 of minder beteken dat 'n vak herhaal moet 

word. Die leerling herhaal nie die hele standerd nie 
maar slegs die vakke waarin hy gedruip het. Gedurende 
hierdie tyd ontvang hy addisionele hulp en kan selfs, 
indien dit wenslik blyk te wees, in 'n ander studie= 
rigting gekanaliseer word. So byvoorbeeld sal 'n leer= 
ling wat in die tale swak presteer, aangeraai word om 
'n handelsrigting te volg aan die skool waar tale slegs 
op 'n kommersiele basis aangebied word. In Duisburg, 
aan die Sonderschule fUr Sehbehinder·ve word daar van di.e 
leerling verwag om in sy hoofvakke goed te presteer. 
As 'n leerling in die drie hoofvakke 'n swak skolastiese 

prestasie toon, moet hy die hele standerd herhaal. 
v. Na voltooiing van die skoolloopbaan kan daar verskillende 

sertifikate aan die swaksiende uitgereik word, afhangende 
op welke stadium die leerling die skool verlaat. Die 
sertifikate word deur di~- .skool ui tgereik en nie deur 1 n 
beheerliggaam nie. Die.: sertifikate word op 'n nasionale 
basis in 'n spe sifieke ''Land" erken en daar word ge::::: 
differensieer in die sin·· dat die prestasie in elke vak 
met die _syferwaarde 1 tot 6 aangedui word. 

vi. Na voltooiing van die Hauptschule, dit wil se aan die 
einde van skoolplig, word 'n skoolverlatingsertifikaat 
ui tgereik wat as 'n "Abgangszeugnis" bekend staan, om te 
verklaar dat die leerling sy skoolplig voltooi het en 
tot welke stadium hy skolasties in elke vak gevorder het. 
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vii. 'n Volgende sertifikaat wat as 'n "Ab scblusszeugni s" 
bekend staan, word uitgereik as 'n leerling die peil 
van di8 tiende skooljaar bereik het. Hierdie sertifi= 

kaat word op twee vlakke uitgereik, te wete 'n 
"Abschlusszeugnis I" of "Abschlusszeugnis II". Eers= 
genoemde sertifikaat dui· aan dat die leerling toelating 
tot die llde of laaste skooljaar van die Realschule 
verkry, indien hy sy studies daar sou wou voortsit. Die 
sertifikaau op die tweede vlak dui slegs aan dat die 
leerling die eindpeil van die Sonderschule bereik het 
sender toelating tot die llde klas van die Realschule. 

viii. Aan die Schule Borgweg in Hamburg, waaraan rn Real= 
schule-afdeling verbonde is, le die leerlinge 'n formele 

eksamen aan die einde van die tiende jaar af en verwel:'f 
die "Nfi ttle:re Reife "-sertifikaat. Hierdie sertifikaat 
gee aan die leerling toelating tot die Handelschule, 
die Gymnasium of 'n Fachschule, dit wil s@ toelating 
tot voortgesette onderwys in 'n akademiese, handels- of 
beroep srigting. 

Op hierdie genoemde sertif~kaat word die prestasie in 
die vakke deur die syferwaardes 1, 2, 3, 4, 5 of 6 aangedui. 
As die leerling in een van sy hoofvakke 'n persentasiepunt 
van minder as 4 behaal, sal hy nie in die eksamen slaag nie. 
Hy moet ook inDuits en Wiskunde as verpligte vakke slaag. 

4.6 KRITIESE EVALUERING 

4.6 .1 Alge.!_g~en 

In die hoofstuk is daar 'n oorsig gegee van die in= 
houdelike van die onderwyspraktyk aan swaksiendes in die 
R.S.A. 9 Engeland, Nederland; Belgie en 1,1i!es-Duitsland met 

besondere verwysing na aangeleenthede soos kurrikula, ver= 
pligte en keusevakke, groepering van swaksiende leerlinge, 
aanbieding en hulpmiddels in die onderwy$, evaluering, bevor= 
dering en sertifikaatuitreiking. Daar word hoofsaaklik op 
hie;rdie besondere oorsese -lande gelet omdat die onderwys= 
patroon vir swaksiendes in hierdie lande organisatories in 'n 
meerdere of mindere mate 'n basiese ooreenkoms vertoon, te 
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wete dat swaksiendes in afsonderlike skole onderwys ontvang. 
By dio aanvang van die hoofstuk is die v~renigde State van 
Amerika ook kortliks by wyse van toeligting betrek slegs om aan 

t e toon dat di-e swaksiende leerling hier in die gewone onderwys ge:::: 
integreer is en daar in die bree opset van die onderwys en 
in die skole nie spesifiek in die eerste instansie vir die 

onderwysbehoeftes van die swaksiende beplan word nie. 

Dit is duidelik uit die oorsig van die praktyke en in= 
houdelike van die onderwys vir swaksiendes dat daar groat 
versigtigheid aan die dag gele moet word voordat van die 
onderwyspraktyk van 'n spesifieke land gepraat word, te meer 
nog van die buitengewone onderwyspraktyk. Selfs in lande 
met sentrale onderwysbeheer word daar uiteenlopendheid in 
die onderwyspraktyk tussen provinsies en indiwiduele skole 
onderling aangetref. In lande soo s byvoorbeeld Engeland waar 
daar nie 1 n kol:5rdinerende lj ggaam bestaan nie,. maar slegs bree 
statutere voorskrifte met betrekking tot die voorsiening van 

bui tengewone onderwys deur die Local Education Authorities, 
kan die diversiteit wat in die onderwys van swaksiendes be= 

staan, die indruk van 'n ongeordende chaos gee. 

4.6.2 Kurrikula en studiekursusse 
~------

Sooo onder paragraaf 4.3 uiteengesit, is die prim~re 
leemte in die kurrikula en studiekursusse vir swaksiendes in 
die R.S.A. dat daar weinig gedifferensieer word met betrekking 
tot die vermoe en aanleg van swaksiendes. Die huidige onder= 
wysprogram'vir swaksiendes, veral in die sekondere afdeling is 
oorwegend akademies georientecrd, met 'n beperkte vak- en 
kursuskeuse wnt nie voorsiening maak vir volwaardige tegniese, 
handels- of beroepsopleiding van die swaksiende leerlinge nie. 

As daar op die probleme gelet word om swaksiende skoal= 
verlaters suksesvol in beroepe geplaas te kry,39 en die 

differensiasie wat daar byvoorbeeld in skole vir swaksiendes 
in Belgie met. betrekking tot studierigtings vir swaksiendes 
bestaan, dan word dit duidelik dat die situasie in die R.S.A. 
ernstig in heroorweging geneem moet word. Daar moet in die 

-------------------------------------------------------------
39. Kyk hoofstuk 5, paragraaf 5.2.6.3. 
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beplanning van die onderwys vir swaksiendes kennis geneem word 
van veranderde en steeds veranderende onderwysbehoeftes van 

die swaksiende s. 

Dit is duidelik dat daar vir die intellektueel
normaalbegaafde en besonderlik vir die minderbegaafde swak= 

siende beter moontlikhede in die beroepswereld bestaan as hy op 

skool reeds, benewens die algemene vorming in die onderwys, o0k 
basiese opleiding van 'n meganiese, klerklike, handels- of 
teniese aard gehad het. 

Die beswaar was deur beroepsplasingsbeamptes in die 
R.S.A.- tydens hierdie ond'3rsoek geopper dat die swaksiende 
moeilik in 'n betrekking geplaas kan word omdat die aard van 
sy skoolopleiding van so 'n vae algemene aard was, dat hy maar 
in die eerste die beste betrekking geplaas word waar 'n simpa= 
tieke werkgewer daartoe bereid was. 40 Hierdeur word nie 

bepleit dat die _swaksiende leerling suiwer beroepsopleiding 
ten koste van die algemene vormende onderwys moet geniet nie, 
maar dat die huidige beperkte,. algemeen akademies-geori~nteer= 
de kurrikulum van die skool vir swaksiendes in die R.S.A. 

hersien moet word in die lig van die spesifieke gedifferensieer= 

de onderwysbehoeftes van die swaksiende en die grondslae van 
differensiasie ooreenkomstig die indiwidu se aanleg en ver= 
mo~ns. In die geval van die swaksiende moet daar van sy 
liggaamlike belemmering en sy beroepsmoontlikhede deeglik ken= 
nis geneem word. 

Die kritiek teen die huidige kurrikulum van die skool . 
vir swaksiendes in die H.S.A. is nie slegs teen die gebrek aan 
diversiteit gemik nie, maar ook teen die feit dat_daar sQ wei= 
nig oorw~ging geskenk ~o:rd aan meer pro.kties georienteerde in== 

houde vir minderbegaafde-swuksiende leerlinge wat nie die teore= 
_tiese skoolprogram ka:1 volhou nie, ·maar nie as verstandelik 
vertraag beskou kan word nie en nie noodwendig uiteindelik in 
pe~kutte arbeid geplaas hoef te word nie. 

Sedert 19 55, ..... na die aanbevelings van die Van Wyk-komi tee, 
word daar reeds in die gewone onderwys in die Transvaal 
---------------------~-~---------------------------------~-
40 .. Kyk Bylae B, vraag 12, · 
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intensief beplan vir gedifferensieerde onderwys in die.kompre= 
hensiewe skool en in 1958 het die eerste groep leerlinge reeds 
die nuwe gedifferensieerde middelbare kursusse begin. 41 

Gesien in die lig van die voorsiening wat daar in die gewone 
onderwys vir gedifferensieerde kurrikula en sillabusse gemaak 
word, is dit soveel meer pedagogies verantwoordbaar dat soort= 
gelyke, ofskoon nie identiese, voorsiening vir die onderwys 
v.an die swaksiende gemaak word. 

4.6.3 Aanbieding en_~£~£~in~ 

Dit het uit die ondersoek geblyk dat die ideale situasie 
met betrekking tot die aanbieding van die leerstof aan die 
swaksiende op 'n indiwiduele basis behoort te geskied en om 
dit in die praktyk moontlik te maak moet swaksiende leerlinge 
in klein groepe op grond van intelligensie, skolastiese pres= 
t asie en ouderdom gegroepeer word. Einne so 1 n klein groep 
kan daar dan volwaardige gedifferensieerde aanbiedingsmetodes 
toegepas word volgens elke swaksiende se fisieke en skolas= 
tiese behoeftes. Wat besonder betekenisvol in so 'n klas= 
situasie is, is dat elke leerling teen sy eie tempo kan werk 
sonder om inbrcuk op die res van die klas te maak. 

In die onderwyspraktyk op plaaslike vlak word daar na 
die bogenoemde ideaal gestrewe, ofskoon dit nie altyd uitvoer= 
baar is nie as gevolg van faktore soos 'n tekort aan addisio= 
nele personeel en klaskamerruimte. Daar behoort daadwerklike 
aandag gegee te word aan die uitbreiding van onderwysgeriewe 
vir swaksiendes beida in die noorde en die suide van die land. 
Die Prinshofskool vir Swaksiendes het reeds sy optimum bereik 
met betrekking tot die aantal swaksiende leerlinge wat doel= 
treffend vir onderwysdoeleindes gehuisves kan word. Indien 
die skool meer leerlinge moet huisves as waarvoor dit oor~ 
spronklik beplan en ontwerp is, ~oet die klasgroepe noodwendig 
verg~oot word weens gebrek aan klaskamerruimte, en word op= 
voedkundige beginsels·aan monetere en fisiese oorwegings 
opgeoffer~ As gevolg van hierdie gebrek aan onderwysfasili= 
teite ontstaan daar die pedagogies onverantwoordbare situasie 
aan die Worcesterse Skool vir Blindes dat die swaksiendes en . ' . 
~J.:j._n_@_fL_i_n __ ctL_e __ s_e~_Q_Jl.Q_ey_;_e __ ~:t_q_e_lj._J1K_~~ll.-ctL_e __ ~_o_o]-_ _J3_a_~m_g_e_gp_o_e...Q_e_e.x. 
41. Venter, H.C.A .. 'n Vergelykende studie van die sekondere 

·onderwysvernuwing in cnkele Westerse lande en die R.S.Ao 
in die.na-oorlogse jar&, p.2C5. 
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word~ Hierdie situasie lei op sy beurt weer daartoe dat die 
swaksiendes in die onderwysaanbieding skade ly om~at daar nie 
vir die twee kategoriee gestremdes gelyktydig deur twee ver= 
skillende media (braille en visueel) doeltreffende onderwys 
aangebied kan word nie. 

4.6."J: Jiulp_!g~ls_in_9_!~ond~wy~_vaE__sWa}f~1:~Ede~ 

Die ryke verskeidenheid van onderwyshulpmiddels wat 
daar in die onnerwys van swaksiendes gebruik word is een van 
die basiese redes wat afsonderlike s~ole vir swaksiendes reg= 
verdig. 

Dit was deurgaans gedurende hierdie ondersoek ondervind 
~at in die skole vir swaksiendes in die R.s.A. en in die ocr= 

sese lande, onderwysers die waarde van die optiese hulpmiddels 
en die aanwending van apparaat in die klassituasie besef. 
Die groot verskeidenheid en soms baie duur en hoogs gesofisti= 
keerde apparaat kan beswaarlik in 'n gewone skool tot die 
swaksiende se beskikking gestel word. 

Wat die aard en die verskeidenheid van apparaat betref, 
is daar uiteenlopendheid, maar ook groat ooreenkomste aange= 
tref. In hierdie opsig vergelyk die Prinshofskool vir Swak= 
siendes in Pretoria gunstig met die beste oor.sese skole wat 

besoek is. In Wes-Duitsland, in besonder aan die skole vir 
swaksiendes in Duisburg en Hamburg, was die onderwyshulp= 
middels en -apparaat omvangryk, doeltreffend en duur. 

Die feit dat aan die Prinshofskool vir Swaksiendes in 
Pretoria, sowel as aan die Afdeling vir Swaksiendes aan die 
Worcesterse Skool vir Blindes, van toekringtelevisie en die 
videoband as onderwyshulpmiddels gebruik gemaak word, getuig 
daarvan dat hierdie skole die.besondere onderwysbehoeftes van 
die swaksiende op die gebied so belangrik ag, dat daar op eie 

inisiatief oorgegaan is tot die aankoop van hierdie duur en 
tegnies hoogs gesofistikeerde apparaat. 

Die sukses wat met hierdie onderwyshulpmiddel behaal 
word, noodsaak dit dat daar van.ondarwysowerheidswee ruim= 

skoots bygedra behoort te word om hierdie inisiele uitrusting 

aan te vul. 
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'n Besondere leemte wat in die plaaslike skole vir 
swaksiendes bestaan op die gebied van onderwyshulpmiddels is 
nie gebrek aan tegniese personeel. Dit is 1 n behoefte aan 
die skole dat daar 'n tegniese assistent op die permanente 
6iensstaat sal wees wat belas is met die onderhoud van al die 
onderwysapparaat aan die skoal, soos wat aan die Exhall Grange 
School·in Engeland aangetref was. 

Aan laas~encemde skoal in Coventry is daar twee sodani= 

ge assistente om die nodige voorligting aan onderwysers te 
gee oar die gebruik van tegniese onderwyshulpmiddels, sowel 

as die opstel en instandhouding daarvan, wat 'n voltydse ~erk= 

saamheid aan 'n skool vir swaksiendes is. 

In ver~and met die aangeleentheid van onderwyshulp= 

middels vir swaksiendes, was daar uiteenlopende beskouinge 
teengekom met betrekking tot die gebruik van grootdruk versus 
BrailleA In Suid-Afrika word ruimskoots van grootdruk ge= 
bruik gemaak vir leerlinge wat nie gewone druk kan lees nie, 
terwyl in die meeste oorsese lande die standpunt is dat as 'n 
leerling gewone druk nie doeltreffend deur middel van optiese 
hulp kan lees Die, hy moet oorskakel na braille as studie= 
me.~ium. 

Oor die meriete van elk van hierdie gebruike is die 
laaste woord onder ortopedago~ nog nie gespreek nie. Daar 
behoort verdere navorsing op hierdie gebied ingestel te word, 
om vas te stel of swaksiende leerlinge met 'n swak prognose 
van die oogkondisie en leerlinge wat gewone skrif nie deur 

.·'middel van optiese hul:p kan lees nie, nie braille as 'n ver= 

pligte vak moet neem nie. 

Omdat daar nie onderwysgeriewe vir blanke blinde kinders 
na graad II in die nooroe van die R.S.A. bestaan nie, moet 

swaksiende leerlinge wat op 'n gevorderde stadium in hulle 
. ' 

skoolloopbaan na braille as studiemedium moet oorskakel, na 
Worcester oorgeplaas word. So 'n stap gaan met groot fisiese, 
emosionele en skolastiesc ontwrigting vir die leerling gepaard 
en in die reel verlaat kinders eerder die skoo~ om te gaan 

werk. Wanneer 'n leerling op so 'n laat stadium moet oor= 
skakel na braille as studiemedium neem dit hom in die reel 
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van ses maande tot een jaar om die skolastiese agterstand in 

te haal. 

Die voorstanders van braille huldig die standpunt dat 
daar in die maatskappy buite die skool nie voorsientng gemaak 
word vir grootdruk as lees- en studiemedium nie, terwyl daar 

uitgebreide braille-fasiliteite in die verband bestaan. 

4.6.5 ~valu~i~ en_E~X£E~eri~z 

Uit die oorsig van evaluerings- en bevorueringspraktyke 
in skole vir swaksiendes was dit duidelik dat daar uiteen= 
lopende praktyke in verskillende lande bestaan en selfs tussen 

skole onderling in dieselfde land. 

Met die oog op bevordering van swaksiende leerlinge tot 
'n volgende klas of standerd word daar in oorsese lande· nie 
die oordrewe waarde geheg aan die formele eksamens soos wat 
die geval in Suid-Afrika is nie. 

Daar vind in die oorsese lande wel kontrole van skolas= 
tiese prestasie plaas, maar dan neem dit die vorm van klas= 
toetse aan of 'n puntetoekenning vir klaswerk of "dagwerk". 

Aan die einde van 'n leerling se skoolloopbaan of op 
oorgangstadia in die onderwys, byvoor::>eeld van die primere na 
die sekondere onderwys, vind daar egter in die meeste lande 
'n formele eksamen plaas, byvoorbeeld die Certificate of Secon= 
dary Education en General Certificate of Education in Engeland, 
die "Staatsexamen" in Nederland en die eksamen vir die 
Gehomolo geerde Diploma in Belgit§. 

Teen die strenge formele eindeksamen wat leerlinge in 
die R.S.A. afle, met die bewaking van die standaarde deur die 
Geme enskaplike Matrikulasieraad v;_r uni versi tei t stoelating, 

het daar reeds in die R.S.A. baie stemme opgegaan, sodat daar 
in die gewone onderwys in die Transvaal al met interne eksami= 
nering ge§ksperimenteer ls. 

Daar bestaan ernstige bedenkinge teen die vorm van 
evaluering omdat die formele eksamen aan baie gebreke mank 
gaan, w~aryan maar enkele is dat daar nie uniforme standaarde 

.,;<!- • 

van jaar tot jaar gehandhaaf word nie eR dat daar kunsmatige 
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manipulering van statistieke is omdat die resultate aan 'n 

sekere statistiese patroon meet beantwoord. Die formele 

eksterne eksamen oefeu 'n negatiewe invl?ed op die onderwys 
uit omdat die eksamen 'n doel op sigself word en leerlinge 
"afgerig" word 1;ir die eksamen. Organisatories en adminis= 

tratief neem die formele eksamen baie tyd in beslag wat aan 
die onderwys van die kind bestee kon gewees het* Eienskappe 
soos selfwerksaamheid, wetenskaplikheid, oorspronklikheid en 
werksingesteldheid en so meer, kan beswaarlik deur 'n eksamen 
gemeet word waar 'n leerling onder gr~ot spanning en druk 
binne 'n beperkte tyd 'n groat massa geassimileerde leerstof 
meet reproduseer. 

'n Leerling se prestasie oor die jaar of jare word deur 
'n formele eksamen op die agtergrond geskuif. Die moontlike 
voordele verbonde aan 'n formele eksamen as evalueringsm.edium 

word deur die nadele daaraan verbonde oortref. 

'n Verdienstelike alternatiewe praktyk wat daar in 
Nederland, Sngeland en Wes-Duitsland gevolg word, is die opbou 
van 'n "Gesamtbild" van die leerling. Hierdie globale indruk 
wat die onderwyser en skoal van 'n leerling 20r 'n lang termyn 

gedurende sy skoolloopbaan op diverse vlakke van skoolwerk~ 
saamhede opbou, meet noodwendig grater gewig dra as die 
skolastiese prestasie w~t die swaksiende leerling byvoorbeeld 
gedurende die tydsduur van een eksamenvraestel kan lewer en 
waartydens sy prestasie aan bande gele word deur die tempo 
waarteen hy lees en skrywe. 

'n Stelsel waar punte en prestasie in vakke op grand van 
die werk wat gedurende die jaar gedoen is, bereken word en die 
standaard van werk periodiek deur vakinspekteurs gekontroleer 
word, sal 'n gr.oter gedeelte van die jaar wat andersins aan 
twee eksamens in skole vir swaksiendes in die R.S.A. opgeoffer 
word, vry laat vir onderwys. 

Aangesien daar hier te lande en oorsee groat waarde aan 
1 n eindeksamen by Bfsluiting van die skoolloopbaan geheg word, 
behoort so 'n eksame~ deur 0ie skoal vir swaksiendes intern 
opgestel en afgeneem te word soos die geval in Belgie en 
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Wes-Duitsland is. Daar kan oor die standaarde gewaak word 
deur periodieke inspeksies van die werk van die leerlinge 
soos in die geval van die Homologasiekommissie in Belgi~. 

So 'n re~ling plaas groter verantwoordelikheid op die 
skool en onderwysers, maar doen weg met die rigiditeit van 
die formele o:penbare eksamen ·vat een van die grootste struikel:::: 
blokke in·die pad van volwaardige gedifferensieerde onderwys 
vir die swaksiende is. Onder die huidige bedeling word die 
skool vir swaksiendes aan bande gele en kan weinig aanpassing 
gemaak word met die gest'remdheid van die swaksiende in gedagte. 

Bevordering van leerlingc behoort 'n interne aangeleent:::: 
heid van die skool te wees. Nadat die skool vir sw~ksiendes 

die geakkrediteerde status ontvang het en dit alle eksamens 
intern kan opstel en afneem, in be sonder die efndeksamen van 
die dkool, kan die skool die_nodige aanbeveling aan die beheren~ 
de departement doen o~ die toepaslikL s8rtifikate aan kandidate 

uit te reik ten einae te verseker dat hierdie sertifikate soos 
vir die gewone skole, nasionale status en erkenning sal geniet. 

4.7 SAMEVATTING 

In hierdie noofstuk is daar 1 n ~iteensetting gegee van 
die inhoud van die onderwys aan swaksiendes soos di t tradisioneel 
in die praktyk in die R.S.A. en enkele oorsese lande aangetref 
word. 

Aspekte wat in die besond(.r toegelig is, slui t die 
kurrikula, studiekursusse, eksamenvakke, nie-eksamenvakke en 
keusevakke van die primere en sekondere onderwys in. 

Daar is veral verwys na die gebruike be-creffende evalue:::: 
ring en die amptelike vereistes w?i daar gestel word vir 
bevordering en ~ie uitreiking van sertifikate op verskillende 

vlakke van die sekondere onderwys. 

Praktyke in die onderwys van swaksiendes wat verder in 
o~nskou geneem is, sluit onder meer die groepering van swak= 
siende leerlinge in5 wyses vsn aanbieding in die didaktiese 
situasie ascok die diverse onderwyshulpmiddels wat gebruik 
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word met die 9?g.daaro:p om in die onderwysaanbieding die 
hoogs moontlike doeltreffendheid te verseker. 

Ten slotte is 'n kritiese oorsig van die bevindinge uit 
die hoofstuk gegee. 




