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NUWE BESKOUINGE OOR DIE OPVOEDBAARHEID VAN EN 

DIE INVLOED VAN LEER OP DIE KIND EN DIE BETEKENIS 

DAARVAN VIR OPVOEDING EN ONDERWYS 

In die afgelope dekade en veral in die afgelope vyf jaar het die opvattings oor 
die opvoedbaarheid van die kind en die invloed wat lee} op hom het, sodanig 
verander dat dit ons opvoedings- en onderwyspraktyk1 vanaf die wieg tot in 
die hoerskool gaan beinvloed. In die verlede is opvoeding beskou as die kuns 
om slegs die moontlike te verwerklik. Ons sien opvoeding vandag baie optirnis
tieser. Leerprestasies is moontlik wat slegs 'n dekade gelede nog as buite die 
bereik van die kind beskou is. Dit is egter nie die eerste keer dat die mens so 
optimisties is oor die moontlikhede van opvoeding nie. 

Daar is gedurig wipplank gery tussen die opvatting dat opvoeding almagtig is 
en die opvatting dat opvoeding slegs bestaan uit die skepping van die beste 
groeimoontlikhede. 

Plato het geglo dat opleiding en afrigting nutteloos is. Die mens is in die dieptes 
van die aarde gevorm en versorg en na die lig gestuur as 'n volledig gevormde 
wese 2>. 
In 1690 skryf Locke dat di~ verskille wat tussen mense bestaan, aan opvoed
ing toegeskryf moet word 3 . 

In 1816 laat Francis Place hoor dat kinders oor die algemeen so eenders ge
bore word dat hulle met die regte Ieiding ewe slim en goed gemaak kan word4) 

In 193 7 beweer Alport dat oorerwing, en )ie die omgewing nie, die belang
rikste vormende invloed op die mens het5 . 

Hierdie ingewikkelde en byna onbepaalbare verband tussen oorerwing en mi
lieu word vandag nog nie goed begryp nie, maar die gegewens wat vera) oor 
die afgelope dekade ingesamel is, dui op 'n ommeswaai in die guns van die pe· 
dagogiese optimiste. Daarmee het daar ook 'n klemverskuiwing in die pro
bleem ontstaan. Die belangrikste vraag wat beantwoord moet word, is nie 
meer of oorerwing of die milieu die ontwikkeling van die kind bepaal nie 
maar hoe die maksimum ontwikkeling verkry kan word. 

Ek wil vervolgens aantoon dat ons begrippe van ontwikkeling en gereedhcid 
verander; dat ons die intelligensie van 'n kind nie meer as voorafbepaald en 
konstant beskou nie; dat die milieu van die kind 'n groter rol in sy ontwik
keling speel as wat ons eers gedink het, en ten slotte wil ck die bctekcnis daar
van vir opvoeding en onderwys aantoon. 

Ek bcperk my hoofsaaklik tot die kcnlcwc van die kind, waarmcc ek nie wil 
ontken dat die religieuse of die gevoels- of wilslewe van die kind van minder 



belang is nie of dat ons in 'n sekere situasie net die kenlewe van die kind kan 
opvoed nie. In die werklike opvoedingsituasie kan ons nie anders as om die 
kind as totaliteit te betrek nie. 

1. OPVOEDBAARHEID IN DIE LIG VAN ENKELE TEORIEE OOR ONT
WIKKELING 

Die beskouinge oor die relatiewe invloed van ryping en van leer bepaal hoe 
ons die opvoedbaarheid van die kind sien. Indien ons aan innerlike ryping 
die oorheersende rol toeken, beteken dit dat ons met ons opvoedingspogings 
elke stadium van innerlik-gevormde ryping moet afwag en slegs optimale 
groeitoestande moet voorsien. Indien ons aan leer 'n dominante rol toeken, 
beteken dit dat ons nie met ons opvoedingspogings ryping moet afwag nie 
maar dat ons ons opvoedingspoging stelselmatig opeenvolgend moet beplan 
om die kind se ontwikkeling te vervroeg en te verbreed. 

Die predeterministiese faseologiese opvatting van Gesell word vandag nie 
meer algemeen aanvaar nie maar het voorheen die opvoedings- en onderwys
terrein so beiiwloed dat ons nog nie heeltemal kan ontkom aan die gedagte 
dat sekere innerlike, rypingspatrone in die groei moet voorkom v66r kinders 
effektief kan leer nie. Die verstand groei en ontwikkel net soos en saam met 
die senustelsel op 'n wetmatige wyse6). Opvoeding is dan ook slegs voorlig
ting. 

Die uiters invloedryke opvattings van Piaget, wat vandag die opvoedkundige 
toneel oorheers, is ook 'n faseologiese opvatting, maar Piaget ken 'n veel gro
ter rol toe aan die invloed van die milieu as wat Gesell dit doen. Sy teorie 
sluit beide rypings- en milieu-invloede in. Ontwikkeling is vir Piaget die voort
gang van laer na hoer stadiums, 'n aanpassing by die omgewing deur die pro
sesse van assimilasie en akkommodasie. 

Piaget onderskei in die ontwikkeling van die kind 'n sensomotoriese periode 
tot ongeveer op tweejarige leeftyd, 'n periode van voor-begripsmatige intelli
gensie van twee tot vier jaar, 'n periode van intuitiewe intelligensie van vier 
tot sewe jaar en die periode van die werklikheidsfanatikus van sewe tot elf 
jaar. Die kind kan vanaf sy twaalfde jaar eers werklik abstral dink. 

Uit die deeglike en omvangryke werk van Piaget kan ons twee belangrike af
leidings maak, wat ook ooreenstem met die beskouinge van baie ander weten
skaplikes. 

Eerstens is dit baie duidelik dat leer die ontwikkeling van die kind kumulatief 
bcihvloed. Voorafgaande leer laat 'n akkumulerende neerslag van algemene 
vaardighede7). lntellektuele ontwikkeling is die opbou van st~eds ingewikkel
der en wisselwerkende strukture van aangeleerde vaardighede8 . Wat in 'n 
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voorafgaande stadium gebeur, is dus van fundamentele belang vir ontwikkeling 
in die fases wat kom. Wat ons dus as ryping beskou, kan bloot die voltooiing 
van 'n akkumulatiewe leerproses wees. Aile kinders deurloop die stadiums 
soos deur Piaget beskryf, maar die milieu kan die snelheid waarmee die sta
diums deurloop word, verander. 

Die tweede afleiding wat ons uit die werk van Piaget maak, is in ooreenstem
ming met 'n baie welkome en nodige verandering in die beskouinge oor die 
kind. Die kind, ook die baba, word beskou as 'n aktiewe deelnemer aan die 
opvoedingsituasie en nie as 'n r~aktiewe organisme wat fatalisties op sy omge· 
wing reageer en ontwikkel nie9 . Die beskouing van Piaget en ander kom in 
sekere opsigte ooreen met die beskouinge van die fenomenistiese pedagogiek 
wat tereg die kind sien as intensioneel gerig op sy wereld, wat hy waarnemend
kennend-onderskeidend betree. 

Volgens Mussen skep die opvoeder 'n prikkelomgewing vir die kind, maar die 
k . d di . . . I k d 10) m neem t op sy e1e mamer en smvo en gestru tureer waar . 

Volgens Bruner onderskat Piaget die invloed van die omgewirp· Die mens word 
in aile opsigte naak gebore en dan deur die kultuur gevorm 11 . Die kind stel 
die wereld eers deur direkte motoriese handelinge voor, dan deur bcelde en 
uiteindelik simbolies. Kognitiewe ontwikkeling kan daarom bevorder word 
deur dte kind te laat handel, deur hom te laat sien en deur hom te laat simboli
seer12J. Die taal hied ongekende moontlikhede om die denke en intelligensie 
te verbeter en te ontwikkel. 

Bruner se pedagogies-didaktiese optimismc spreek duidelik uit die volgende 
aanhaling, wat besig is om een van die klassieke uitsprake in die geskiedenis 
van die opvoedkunde te word: ,We begin with the hypothesis that any sub
ject can be taught effectively in some intellectually honest form to any child 
at any stage of development. It is a bold hypothesis and an essential one in 
thinking about the nature of a curriculum. No evidence exists to contradict 
it; considerable evidence is being amassed that supports it" 13). 

Hierdie pedagogies-didaktiese optimisme is reeds 'n geruime tyd 'n kenmerk 
van die pedagogiek in die Sowjet-unie. Daar word eenvoudig aanvaar dat mense 
met dieselfde gawes en talente gebore is. Die kind ontwikkel nie op 'n vooraf
bepaalde wyse nie maar is gevoelig vir elke vorm van onderrig. Hulle maak 
dan ook daarop aanspraak dat bulle met beter onderrigmetodes nie net die 
leerprestasies van leerlinge verhoog nie maar ook meer kennis en begrippe op 
'n vroeer leeftyd tuis bring as wat voorheen die geval was. In die Sowjet-unie 
word algemeen aanvaar dat leer ontwikkeling moet voorafg_aNl. Ontwikkelin' 
volg op leer soos 'n skadu die vporwerp wat dit veroorsaak14J. 

Die onderrigmetodes is gewoonlik op 'n verinnerlikingsproses gerig. Daar 
word aangesluit by die konkrete ervaring van die kind, en deur middel van 
hardop te dink en dan weer deur na binne te dink moet die kind leer. 
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Nes Piaget glo die Sowjet-opvoedkundiges en het hulle aangetoon ~at voor
afgaande leer uiters belangrik is in die ontwikke!ing van die kind 15 ). Hulle 
heg egter soveel waarde aan beplande onderrig dat hulle daarvan oortuig is dat 
baie voorskoolse kinders ingewikkelde logiese denkhandelinge kan verrig wat, 
volgens Piaget en ander Westerse geleerdes, eers in die adolessente jare geleer 
kan word. Deur beplande, gerigte formele onderwys word die v~orskoolse 
kind nie net kognitief nie maar ook esteties en sedelik gevorm 16 . 

Vir ons verdere bespreking hou ons vera! die volgende gevolgtrekkings uit die 
teoriee van Piaget, Bruner en die Sowjet-geleerdes in gedagte: 
(a) Nie oorerwing nie maar die milieu van die kind bepaal hoe hy ontwikkel. 
Oorerwing is hoogstens 'n beperkende faktor (volgens Bruner en die Sowjet
geleerdes). 
{b) Leer is kumulatief in sy invloed op ontwikkelinP: (vera! volgens Piaget). 
(c) Die kind betree sy leerwereld aktief (vera! volgens Piaget maar ook volgens 
ander). 
(d) Beplande, gerigte onderwys kan die kind kognitief, esteties en sedelik 
beter ontwikkel as spontane maar beplande onderwys (volgens die Sowjet
opvoedkundiges). 
(e) Die term ontwikkeling het 'n begripsverandering ondergaan. Dit beteken 
nie meer innerlike, voorafbepaalde ryping as gevolg van 'n groeiproses nie. 

2. GEREEDHEID 

Die veranderde opvatting oor ontwikkeling bring ook 'n veranderde opvatting 
oor leergereedheid mee. Dit is uit die aanhaling van Bruner duidelik dat hy 
'n ander opvatting van gereedheid het as Gesell. 

Uit die navorsingsresultate en teoretiese standpunte van die afgelope jare 
blyk dat kinders meer kognitiew~ vaardighede op 'n vroeer stadium kan leer 
as wat in die verlede beweer is 17 . Dit beteken nog nie dat 'n kind vroeer 
skoolryp sal wees nie, omdat skoolrypheid (of Hewers skoolgereedheid) veel 
meer inhou as 'n blote kognitiewe ontwikkelingstadium. 

Ons beperk ons vervolgens tot leesgereedheid om aan te toon dat kinders 
vaardighede kan aanleer wat as buite die bereik van 'n normale kind op 'n se
kere leeftyd beskou word. 

Om vroeg te leer lees hou vir die kleuter baie voordele in. Ons wys slegs daar
op dat dit die kleuter se aY)emene ontwikkelingsniveau verhoog, 'n nuwe leer
wereld vir die kind open 1 en dat die voorsprong wat kinders fY deur vroeg 
te leer lees, behoue bly tot in die sesde klas van die laerskooi19 • 

Navorsing in die Sowjet-unie het getoon dat vyPoarige en sesjarige kinders kan 
leer lees indien hulle gerigte onderwys ontvang JJ. Durkin kom na 'n oorsig 
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van beskikbare literatuur oor die ondcrwerp tot die gevolgtrekking dat som
mige kinders onder ses jaar in 'n formclc skoolsituasie of tuis kan leer lccs21 ) 
Die gebruik van die foneticse Initial Training Alphabet, met sy 4')4 ~imbolc, 
het getoon dat vierjarigc kindcrs net so vinnig leer lees as oucres~ 2 . Montes
sori het Italiaanse agterbuurtkinders op vier- en vyfjarige lccftyd leer Ices. 
Ashton het ook welslae behaal met Maorikinders deur hullc woorde uit hulk 
eie leefwereld te laat kies en deur hulle toe tc laat om hullc eie lccsvnhalc 
saam te stei 23 l. 
In die VSA het lloloore deur middel van 'n n·aganui<" situasic of sprckendc tik
masjien kinders van hulle derde verjaarsdag af leer lees en tik. Moore glo in 
die unisiteit van die lerende kind en het die ingewikkclde samestclling van 'n 
elektriese tikmasjien, skyfieprojcktors, mikrofone, luidsprckers en 'n rckenaar 
s0 ontwerp dat die kind byna sonder die hulp of motivering van 'n volwassenc 
en net in die gcsclskap van die situasic kon leer Ices. Volgcns l\loore genic! 
kinders dit om te leer en dien die lecrhandeling en lccrrcsultaat self as moti
vering. Kinders wat op hicrdic wyse 'n halfuur per dag vir twec jaar gclcer 
het, toon 'n hoe peil van lees en taalgebruik en het in die lacrskool betcr vor
dering getoon as ander leerlinge. 

Die geslaagde metodes van Montessori, Moore, Ashton en die gebTl!ik van die 
IT A is almal gebaseer op die behoefte van die kind om te leer Ices, en alma! 
maak gebruik van die kreatiwiteit van die kind deur hom van die begin af sy 
eie woorde en verhale te laat skryf. l'lavorsing toon dat kinders betcr leer as 
die leerpoging die gevolg is van die kind sc eic vrae en behocftes as wanncer 
dit die gevolg is van die ouers sc ambisies24). 

Die veranderde opvatting oor gereedheid ontkcn nie die bestaan van sekere 
kritiese periodes waarin kinders vir 'n besondere leertaak z•atbaardcr is as vir 
ander leertake nie. Die fases van Piaget kan juis as rigsnoer dien om tc bepaal 
watter leerstof die kind op 'n sekere leeftyd die meestc sal aansprcek. 

Volgens Bloom het die milieu van die kind die meestc invlocd op 'n bepaal<le 
kenmerk van die kind in die periode waarin hy ten opsigte van die hcpaalde 
kenmerk die vinnigste ontwikkel. So byvoorbceld sal 'n hongcrdicet die 
lengtc van 'n agtienjarige min bdhvloed, terwyl dit die groei van 'n baba van 
1 jaar so ernstig sal vertraag dat die agterstand nooit weer ingchaal kan word 
nie. Die intelligensie van die kind ontwikkel die mceste in die ecrste scs jaar. 
Daarom beskou Bloom hierdie pcriode as van fundamentclc bclang in die ont
wikkeling van die intelligensie van die kind 25 l. 

3. DIE OPVOEDBAARHEID VAN DIE INTELLIGENSIE 

Hierdie beskouings oor ontwikkeling, gereedheid en die opvocdbaarheid van 
die intelligensie vind betreklik maklik inslag in die VSA, omdat die klimaat 
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daarvoor gunstig is. Die volgende faktore dra daartoe by: 
(a) Geen teorie wat nie, optimisties, die kind as die hoop van die toekoms 
sien nie, sal onder normale omstandighede in die VSA ingang vind nie. 
(b) Die groot skrik van 1957, toe die Sowjet·unie Sputnik gelanseer het, het 
die Amerikaners tot die besef gebring dat hulle onderwys swakker kan wees 
as die van die Sowjet. Dit het 'n nuwe belangstelling in die ontwikkeling van 
die kenlewe van die kind veroorsaak. 
(c) Die sosialistiese gelykheidsgedagte het ook tot die opvoedkunde en psigolo· 
gic deurgedring. Die demokratisering van die onderwys hou meer in as die 
bcskikbaarstel van gelyke geleenthede vir alma) vir laer, middelbare en hoer 
onderwys. Dit moet die omgewing van die milieu-gcstremde kind herskep so
dat hy met sy maat uit 'n goeie omgewing kan meeding. 

Ons moet egter nie die nuwe beskouinge verwerp net omdat dit van Amerikaan
se oorsprong is nie. Die nuwe beskouinge oor opvoedbaarheid van die intelli
gensic is 'n vrug van deeglike navorsing. 

Die opvatting dat die intelligensie slegs of hoofsaaklik oorgeerf is en dat dit 
geleidelik gi;O~ op grond van innerlike ryping, is nog tot in die sestigerjare 
gchandhaaf26 . Die kind se intelligensie is by geboorte reeds vas en onver
anderlik bepaal, en die milieu kan slegs bepaal of die intelligensie tot voile 
ontplooiing kom of nie. Wcloorwoe stimulering of Ieiding wat tot intelligen
sicvorming lei, is as sinloos of selfs skadelik in die vroee kinderjare beskou. 
Die beperkende invloed van oo)crwingsfaktore op die verstandsontwikkeling 
van die kind word nog erken 27 . Daar word egter nou veel meer klem gele 
op die groot rol wat die milieu en in die besonder leer in verstandsontwik· 
keling sped. Hoe 'n kind se verstand ontwikkel, hang af van hoe die kind 
hom aanpas by die milieu en by watter milieu hy hom aan:fl!Y· Die kind se 
intelligensie is 'n produk van erflikheids- en milieufaktore 8 . Langeveld 
het voorheen al daarop gewys dat die intelligensie vir skoling vatbaar is, en 
Sclz het aangctoon dat die intelligensieprestasies tot 'n ho~r niveau verhef 
kan word, mits die regte oplossingsmetodes geleer word29 . Die milieu en 
oorerwing is komplementer in die vorming van die intelligensie van die kind. 
Die kind is egter nie 'n blote opvangbak van milieu- en oorerwingsinvloede 
nie maar is aktief, in tensioned op sy wereld gerig30). Die intelligensie is 'n 
dinamies-kumulatiewe produk van die informatiewe en intensionele wissel· 

k. k" d ")" 31) wer mg tussen ·m en m1 Jell . 

Die bclangrikste vrae wat vandag beantwoord moet wora, is nie of die intelli
gcnsic konstant is of nie maar hoe veranderlik die intelligensie is en hoe die 
intclligcnsie vcrander kan word. 

Oor die vraag hoe veranderlik die intelligensie is, bestaan daar gcen eenstem· 
mighcid nie behalwe dat dit veranderliker is as die kind klein is en dat dit Ia· 
ter baie stabieler word. Volgens Bloom is daar 'n korrelasie van ,90 tussen 
intclligensietoetsresultatc wat na agtjarige leeftyd bepaal word, en 'n korrcla· 
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sie van, 70 tussen die I.K. op vier- of Yyfjarige leeftyd en die op scwcnticn32). 

Bereitcr en Engelman het aangctoon dat die I.K. van kinders uit 'n swak om
gewing met gemiddcld 17 punte verhoog kan word. Bcreitcr en Engelman 
het op 'n byna militcre wysc die kinders sinne en wiskunde twee uur lank 

per ·f;ff laa_t uitsk:eeu vand~t hulle ~·ier_jaar oud was tot hulk scsde verjaar
dag· . D1e gem1ddclde I.K. van d1e knulers het later wee~ ~£daal, wat Bc
reiter en Engelman aan swak laer onderwys toegeskryf hct J J. 

4. DIE INVLOED VAN DIE MILIEU 

Oor die antwoord op die vraag hoc die intelligensie verbetcr kan word, is 
daar groot eenstemmigheid. Die eenvoudige en logicse antwoord is: \'crbe
ter die leeromgewing van die kind, die klcuter en vera) die baha. 

Navorsing het dan ook aangetoon dat 'n gocic milieu die intelligensic en ander 
aspekte van die kenlewe positicf beiiwloed35 ). 'n Gunstige leeromgewing 
kan volgens Bloom die I.K. met 20 verhoog;36) Hunt bewcer dat toekomstige 
geslagte tot selfs 30 I.K.-punte intelligenter kan wecs as die huidige gcslag 
indien die milieu stimulerend genoeg is vir die ontwikkeling van clke kind 37 l. 
Ander ondersoeke dui daarop dat kinders die sta1iums soos deur Piaget hc
skryf vinniger deurloop as die milieu gunstig is38 en dat 'n verrykin~sprogram 
bestaande uit intensiewe aandag van 'n twintig minute per dag dcur 'n opgc
leide verpleWter in 'n stimulerende omgewing die ontwikkcling van balJas 
baie versnel ) . Babas van ouers in die hoer sosio-ekonomiesc grocpc vokali
seer al gedurende die eerste lewensjaar beter as babas uit die laer sosio-ckono-

. 40) m1ese groepe . 

Die swak milieu oefen uiteraard weer 'n remmende invloed uit op die kogni
tiewe ontwikkeling van die kind. Ek noem slegs enkele voorbeclde uit 'n 
groot aantal ondersoeke. 

Die vermoe om verskillende soorte visucle strukture te differensieer ontwik
kel baie stadiger by weeskinders wat in '1 wiegie geplaas word waarvandaan 
hulle altyd net die wit plafon kan sien 41 . Daar is by baie van .hierdie kinders 
geen aansporing aanwesig wat tot herhaalde, ingespanne pogin§) moet lei om 
die wereld te betree soos die geval met norm ale kinders is nie 4 . 

'n Arm en nngelukkige omgewing vertraag die ontwikkeling van vcrbalc intel
ligensie. Die skade is afhanklik van die ouderdom waarop die tekort aan 'n 
goeie omgewing voorgekom het, en die omvang van die tekort 43 ). In gcmeen
skappe waar kinders nie konstruksiewerkies uitvoer of met meganiese srecl
goed specl nie, ontwikkcl meganiese en ruimtebegrippc baie stadiger 44 . 

Dit is selfs moontlik dat die milieu 'n invloed op die fisiologie van die brein 
van die mens uitoefen. Krech en sy medewerkcrs hct vasgestel dat die gemid-
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ueldc gcwig van die brcin van muisc wat in 'n stimulcrcndc omgcwing met 
baic muisspcclgocu, problcemoplossingsituasics en doolhowe opgroei, groter 
is as die gcwig van die brcin van muise uit 'n geisoleerdc, swak omgewing45 l. 
Chemiese middels kan die gehcue van diere positicf beiiwloed. McGaugh het 
daarin geslaag om die intl'iligcnsicpeil van ~onderde muise in die VSA te ver
hoog deur hulle met metrazol in te spuit46 _ 

Dit is baie duidelik dat die milieu van die kind 'n gewcldige invloed op die 
vorming van die intelligensie uitoefen. Die vraag is nou wat met 'n goeie of 
swak milieu bedoel word en hoe ons so 'n milieu kan skep. Ons kan die ba
bas en kleuters tog nie met metrawl behandel nie. Die klein kind kan ook 
nie self sy milieu skep of bepaal nie. Dlt is die taak van die opvoeder, wat die 
plig het om ook die kenlewe van die kind na behore te ontwikkel of steun 
te gee aan die ontwikkeling. 

Ons kennis van die goeie milieu wat die kognitiewe ontwikkeling sal stimu
leer, of van onderrigmetodes vir babas en kleuters is baie beperk, omdat ons 
altyd aanvaar het dat die kind soos 'n plant of vrug eers moet ryp word. 

Ons kan die baba bombardeer met stimuli. Sy wiegie kan behang word met 
springende krale en kleurvolle stukkies hout of gekleurde linte. Ons kan hom 
laat speel met krakende, fluitende en ratelende speelgoed wat ten duurste 
aan am!Jisieuse breinbouende ouers verkoop word. Ons kan meganiese speel
goed uitdeel. Bied al hierdie dinge egter net 'n verrykte milieu, of stimuleer 
dit werklik die kognitiewe ontwikkeling van die kind? 

Ons weet nog baie min van die me~odes wat effektief gebruik kan word in 
die vorming van die intelligensie 46). Dis nie noodwendig dat aile verry ken de 
aspekte werklik die intelligensie verhoog nie. Krech het byvoorbeeld vasge
stel dat van aldie verrykende aspekte in die leeromgewing slegs die vryheid 
om te beweeg en die oplossin? van doolhofprobleme die gewig van die brein 
van die muise beiiwloed het 4 ) . 

Ons kan ten opsigte van die metodes om die kenlewe van die baba en kleuters 
op te voed die volgende behoudende stellings poneer: 
(a) Eerstens behoort die opvoedingswee wat gebruik word, uit te gaan van die 
totaliteit van die kind en van die opvoedingsituasie. Kognitiewe ontwikkeling 
kan en behoort nie sonder die vorming van die hele persoonlikheid van die 
kind te geskied nie. 
(b) Die metodes wat gebruik word, sal gebaseer moet wees op die spel van 
die kind en sal al die behoeftes van die kind in aanmerking moet neem. 
(c) Volgens Palmer kan die kleuter in 'n intensiewe onderrigperiode van 2 
uur per dag baie leer. Dit is egter nie so belangrik wat hy leer nie. Die toe
standc waaronAer hy leer, is baie belangriker, vera! die verhouding tussen 
ouer en kind48). 
(d) Die opvoeder moet die kind in 'n stimulerende omgewing plaas. Wat met 
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stimulercndc omgcwing bnlucl word. sal nog bepaal moet word. 
(e) Die invloed van die gesin en die taal op die vorming van die intelligensic 
is baie groot. 

Ons bespreek hierdie aspekte veryoJgens breedvoeriger. 

4.1 Taal en die ontwikkeling van die intelligensie 

Krech beskou die gebruik van die taal as die oeste middcl om die intclligensic 
te vorm. Die taal is nie net die dracr van die denke nie maar vorm uok die 
denke van die klein kind49 l. Die kognitiewe ontwikkeling van die kind is in 
'n groot mate afhanklik van die vroec verbale kommunikasie tussen mocdcr en 
kind 5°)" 1-'reeberg en Payne beweer dat die verskil in intelligensie tussen 
kinders uit verskillende sosio-ekonumiese groq~e footliks aan die verskil in 
taalgebruik van die ouers toegeskryf kan word 5 1 . 

'n Kind leer 'n taal vera! deur te luister na mense en deur te reageer op wat hul
Ie se. Die groot rol wat die milieu en in besonder die gesin op taalvorming 
speel, is duidelik. So is daar vasgestel dat televisie di~ taalgebruik van kinders 

al . d' I . k . b 52J d d" d" . ver mt 1e aer sosto-e onomtese groewe ver eter , en at 1t 1c mt-
breiding van die woordeskat bevorder5 ) . 

Dis bekend dat kinders van minder ontwikkeldc oucrs hullc taal swakker bc
heer en gebruik as wat ander kinders dit doen. 

Hoe vryeer 'n kind na geselskap luister, hoe beter bemeester hy die taalstruk
tuur54 . Kinders gebruik ook Ianger sinne en meer gevorderde t~patrone 
as hulle met volwassenes praat as wanneer hulle met mekaar praat J. Caz
den het aangetoon dat kinders uit 'n swak omgewing beter vaar in taaltoetsc 
op die ouderdom van twintig m~de as daar elke uag 10 minute lank 'n vcr
haal aan hulle voorgelees word 56 . 'n Kind leer ook gouer lees as van kleins 
af verhale aan hom voorgelees word5 7). 

4.2 Die ouers as opvoeders van die intelligensie 

Die invloed van ouers op die hele wording van die kind is goed bekend. Die 
enigste effektiewe leeromgewing vir die kind onder drie jaar is dan ook die huis, 
waar di~ kind kan leer sonder dat die prim ere sosiale verhoudings versteur 
word58J. 

Afgesien van die direkte, intensionele pogings wat die ouer kan aanwend om 
die ontwikkeling van die intelligensic te beihvloed, en afgesien van die invlocd 
van die taal van die ouer op die kind word die wording van die intelligensie 
ten goede beihvloed deur 'n hartlike, positiewe gesinsatmosfeer59). Die kind 
kan sy moontlikhede aileen verwerklik ashy in 'n gelukkige sfeer opgroei60). 

Die navorsing van Kagan in die VSA toon dat die wisselwerking tussen moeder 

9 



en kind in die laer inkomstegroepe nie van dieselfde gehalte is as wat die ge
val in die middelinkomstegroepe is nie. Die moeders in die laer inkomste
groepe glimlag en specl minder met hulle kinders. Die afwesigheid hiervan 
vertraag die verstandsontwikkeling van die kind en lei tot 'n laer effektiewe 
. II" . 61) mte 1gens1e . 

Die opvoedingspraktyk in die gesin is waarskynlik die belangrikste enkele 
bydraende milieufaktor in die bepaling van die intelligensie van die kind. 

4.3 Die herontdekking van die baba, peuter en kleuter 

Die nuwe beskouinge oor die rol van die milieu van die kind in sy kognitiewe 
ontwikkeling bet weer aan die gcsin sy regmatige plek as die scntrale en bc
langrikste opvoedingsinstelling gcgee. 

Die bclangrikhcid van onderrig aan kindcrs onder ses jaar is in die verlede al 
deur opvoedkundiges soos Comenius, Peotalozzi, Froebel en Montessori er
ken. Wetenskaplike bydraes gedurende die sestigerjare het die otr:voedbaar
bcid van die intelligensie van die kind egter bo aile twyfel gestel 2 ). Die 
populcre gesegde: ,Buig die boompie terwyl hy jonk is", bet 'n wetenskap
like waarbeid geword. Wetenskaplikes begin glo dat babas in die eerstc 
maande van bulle !ewe vee! meer kan onderskei en doen as wat selfs die trots
ste moeders van bulle kinders beweer. 

Indien ons nie van die voorskoolse periode gebruik maak om die kind doel
bewus intcllektueel te ontwikkcl nie, verspeel ons van die mooiste opvoeding
gelcentbede in sy !ewe. 

4.4 Gevolgtrekkings 

Die vooruitgang van ons kennis van die kind bet ons ten minste tot die besef 
gebring dat kinders spesifieke vaardighede kan leer lank voor dit gewoonlik 
van hom verwag is. Dit het ons tot die besef gebring dat die opvoeder die 
effekticwe intelligensie kan verhoog deur die denke te stimuleer en te oefen. 
Die milieu van die kind is vera! in die baba-, peuter- en kleuterstadiums baie 
belangrik, en die ouers en die taalgebruik van die kind speel 'n groot rol in 
die ontwikkeling van die intelligensie. 

Kinders kan baie meer en beter leer as wat ons gedink het. Is dit egter nodig? 

Die vraag is of ons die kinders vroeer as wat nou die geval is, vaard(r;hede 
soos lees moet aanleer. Kinders is nic miniatuurvolwassenes nie. Die enigste 
veilige antwoord op hierdie stadium is dat dit van die behoeftes en belang
stclling van die kind self afhang of hy gcsteun sal word om sckerc vaardig
bede te leer. Ons bchoort egtcr die nodige motivering en ook die gcleent· 
hcde daarvoor te verskaf. 
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Daar bestaan min twyfel our die wenslikheid om die intcllignzsie te vcrhoog. 

In die beskikban: literatuur word relatief min kritiek uitgeocfen op die nuwc 
benadering. 'n Mens vind eerder 'n oordrewe, selfs onrealistiese optimismc 
oor die moontlikhede van opvoeding. Opvoedcrs is egtcr nie net brcinbouers 
nie. Ons moet ons dus ook besin oor vera! dk cmosionek gevolge van docl
bewuste intellektuele vorming van die voors!;oolse kind. Ons moct bepaal 
watter invloed dit op die pcrsoonlikheid en die rcligicusc kwe van die kind 
uitoefen. Ons sal daarteen moet waak dat die kind nic die slagoffer word van 
sy ouers se ambisics nie. Ons sal moet waak teen die gcbruik van sensasioncle, 
goed geadverteerde opvoedkundigc spcelgoed wat nie wcrklik opvuedcnd is 
nie. Ons sal vcrsigtig rnoct wces om nie die kind ecnvoudig onder hoc druk 
intcllektueel gaar te stoorn nic. 

Tog glo ek, op grond van 'n versigtige pedagogicsc optimismc, dat hicrdic nuwc 
beskouinge ons hele opvoedingspoging in die sewentigcrjare gaan bciiwlocd. 

Ek gaan vir u slegs enkele moontlike gevolge van hierdic beskouingc vir op
voeding en ondcrwys aantoon. 

5. DIE BETEKENIS VIR OPVOEDING EN ONDERWYS 

5.1 Voorskoolse opvoeding 

Die ouer het 'n uiters belangrike taak in die kogniticwe ontwikkcling van die 
voorskoolse kind. Die omvang en belangrikheid van hierdie taak is in die vcr
lede heeltemal onderskat. Ons het gedink dat ons taak as oucrs afgchandcl 
is as ons vir die regte hoeveelhcid Spock en vitarnines gesorg hct en as ons die 
kind Iiefdevol versorg het. Ons het ons kinders byna alma! intcllektueel on
dervoed deur hulle nie doelbewus, planrnatig en weldeurdag kognitief op te 
voed nie. Met planmatig bedoel ek nie forscrcnd nie. Die welslae van die 
meeste pogings wat tot dusver aangewend is, is gebaseer op 'n crkenning van 
die individualiteit van elke kind en die uniekc wyse waarop kinders leer. 

Ouers besef nie die invloed van dit wat hulle doen of nalaat om te doen, op 
die kognitiewe ontwikkeling van die kind nie. 'n Moeder wat werk en nie die 
tyd het om genoeg aandag aan haar baba of peuter te gee nie, berokken waar
skynlik onbcrekenbare skade aan die kognitiewe ontwikkeling van die kind. 
Terwyl sy werk, glip opvoedingsgcleenthede verby wat nooit weer herhaal 
word nie. Ek noern nie eers die gevolge op die ernosionele of wilslewc van die 
kind nie. Die taalontwikkcling van kinders wat deur bcdicndes grootgemaak 
of versorg word, is waarskynlik ook swakker as die van ander kinders. 

Pedagogics verwaarloosde kinders word ook pedagogics gcstremde kinders, 
want die aanvanklik onbevredigende verloop van die kind se ontwikkeling 
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strem die opvoeding wat later volg. Die kind uit 'n swak buurt is baiekeer 
pedagogics gestrcm omdat hy pedagogics verwaarloos is, maar dit kan ook 
wecs dat ouers uit die hoer sosio-ekonomiese groepe vir pedagogiese verwaar
losing en pedagogiese gestremdheid verantwoordelik is. 

Die opvoeding van die klein kind is so belangrik dat in die toekoms voor
siening gemaak sal word vir: 
(a) die voorligting aan ouers deur middel van die radio, telcvisie, die pers en 
in kursusse vir opvoeding van volwassenes; 
(b) die vorming en beiiwloeding van vera! ouers wat in 'n swak buurt woon 
om die belangrikhcid en die metodes van voorskoolse opvoeding onder hulle 
aandag te bring; 
(c) kliniekc wat ouers voorligting gee en waarin die baba of peuter 'n half
uur of mccr per dag deur opgeleide personeel ondcrrig kan word; 
(d) elcmentcre voorskoolsc opvoedkunde as 'n dee! van die huishoudkunde
sillabus in die hoerskool; 
(c) beter kleuterskoolvoorsiening as wat tans die geval is. 

5.2 Die kleuterskool 

Ek bedocl nie dat die kleuterskool die taak van die gesin moet oorneem nie 
maar dat dit slegs as aanvulling moet dien, soos die geval nou ook is. Die 
kleuterskool het egter 'n kompenserende taak in die Jig van wat ons nou weet, 
ten opsigte van kinders wat pedagogics verwaarloos is of wat pedagogics 
vcrwaarloos word. Die kleuterskool het dus 'n kompenserende taak in woon
gebiede waar kinders nie in 'n goeie omgewing grootword nie of waar moeders 
wcrk. Die aantal werkende moeders sal nie vcrrninder nie. As die staat dus 
nie vir meer kleuterskole en vir dagverblyf vir babas, peuters en kleuters voor
siening maak nie, word hierdie kinders ook kogniticf deur bediendes opgevoed. 

Algemene en vry kleuterskoolonderrig vir aile kinders van 3 tot 6 jaar sal 
moontlik cen van die belangrikste nuwe ontwikkelinge in die onderwys van 
hierdie dekadc wees. In Nederland besoek ongeveer 90 persent van die kind
crs in die ouderdomsgroep 4 tot 6 jaar reeds 'n kleuterskool. 

In Suid-Afrika staan die kleuterskool ook voor groot ontwikkelinge, soos 
blyk uit 'n verslag van 'n oorsese sending in verband met kleuteronderwys van 
die Transvaalse Onderwysdepartement. Uit 'n psigologiese beskouing oor 
die kleuter en uit die aanbevole opvoedingsprogram van die verslag is dit 
duidelik dat die sending nog nie met die nuwe beskouinge saamstem nie of 
nie daarvan kennis geneem het nie. In die verslag word byvoorbeeld gemeld 
dat die opvoedingsprogram saamgestel moet wees onder andere uit aktiwiteite 
en spel om die intellektuele vermoc tc ontwikkel en dat dit vera! vir die ouer 
groepe van belang is63 ). Onses insiens is die ontwikkeling van die intelligensie 
vera! vir die jongcr kind van belang. 
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Dit is duidelik dat ons benadering van kleuteropvoeding sal verander. Dit sal 
in die eerste plek meer doelbewuste, selfs formele onderwys insluit. Baie 
kinders sal in die kleuterskoolleer lees en reken. Tweedens sal die kleuter
skool waarskynlik meer op die kognitiewe ontwikkeling van die kind gerig 
wees as wat die geval nou is. Derdens sal die uniekheid van die kind in elke 
opvoedingsmoment gehandhaaf word, soos die geval ook nou is. 

5.3 Die milieuvertraagde kind 

Die milieuvertraagde kind is nie noodwendig pedagogics verwaarloos nie maar 
groei in 'n omgewing op wat nie tot maksimale of voile ontwikkeling lei nie. 
Die intellektuele minderwaardigheid van kinders van laer sosio-ekonomiese 
of laer kultuurgroepe is in die verlede as die onveranderlike resultaat van gene
tiese faktore beskou. Die kind uit 'n swak omgewing toon 'n swak verbale 
vaardigheid, 'n beperkte taal met minder ingewikkelde sinne, beperkter woord
gebruik, swak konsentrasievermoe, swak onderskeidingsvermoe, swak moti· 
vering en 'n lae vlak van kognitiewe ontwikkeling. Die verskille word met 
ouerwording vergroot, want hoe meer 'n kind sien en boor, hoe meer wil hy 
sien en boor. Die milieuvertraagde kind se wegspring in die spiraalvormige kog
nitiewe wordingsproses is swak, terwyl die verloop van sy reeks leerhandelinge 
vertraag is. 

Dit is veral hierdie kinders wat baat vind by kleuterskoolonderwys. Kleuter
skoolonderwys behoort vry te wees, anders benadeel ons die kind wat dit die 
meeste nodig bet. Kleuterskole is in Houghton nie so nodig as wat dit in Vre· 
dedorp is nie. 

Dit is nie die eerste keer dat 'n pleidooi vir vry kleuteronderwys in swak omge· 
wings gelewer word nie. Froebel in Berlyn en Montessori in Rome bet 
dekades gelede al probeer om die pedagogiese gemors van agterbuurtes op te 
ruim - en merkwaardig daarin geslaag! 

In die VSA is die Head Start-projek in 1965 gelanseer om kinders uit swak 
buurte in die agt weke in die somervakansie voor bulle vir die eerste keer 
skool toe moes gaan, intensief vir die laerskool voor te berei. Die kinders bet 
baie voordeel daaruit getrek, maar geen werklike verandering ip begrip, taalbe
heersing of leervermoe van die kind kon vasgestel word nie 641. Die agt weke 
was waarskynlik te kort, en die onderwys bet te laat in die lewe van die kind 
gekom. 

Dit is ook duidelik dat ons in die opheffing van onderontwikkelde volke veel 
meer aandag aan voorskoolse opvoeding moet gee en dat ons met ons opvoed
ingspoging baie meer kan bereik indien ons dit vroeg in die lewe van die kind 
doen. Opvoeding van volwassenes in onderontwikkelde Iande is bloot lap
werk. 
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5.4 Lacr en middelbare onderwys 

Die oorgang tussen kleuteronderwys of die huis en die laerskool sal deur 'n 
beter voorsiening van kleuteronderwys verbeter word. Die toelatingsouder
dom van kinders kan moontlik verander word of 'n skool wat die oudste 
kinders van die kleuterskool en die eerste twee klasse van die laerskool be
vat, kan die huidige stelsel vervang. 

Die invloed van die veranderde opvatting van intelligensie beinvloed ook ons 
beskouing van die kind in die laer- en hoerskool. Die dom kind is nie so
seer dom nie, maar hy is dikwels vera! in sy baba- en peuterjare pedagogics 
verwaarloos. 

Laerskool- en hoerskoolleerlinge is reeds besig om leerstof te leer wat voor
heen as buite diebereik van die kind op 'n sekere ontwikkelingstadium be
skou is. Volgens Bruner is die grondliggende beginsels in enige skoolvak so 
eenvoudig dat enige kind dit kan leer, mits die leerlinge reg gemotiveer is en 
mits die kind abstrakte be~i~,pe eers intuitief en konkreet sy eie maak voor 
dit formeel aangeleer word6 J. 

Volgens Bruner hoef die onderrig van selfs natuurwetenskaplike idees nie die 
ontwikkelingsgang van die kind slaafs te volg nie. Die onderrig moet so wees 
dat dit die kind geleentheid gee om in sy ontwikkeling vooruit te beur. Hy 
m_oet as~~ ware uitgelok word om in die volgende ontwikkelingstadium in te 
beweeg )_ 

Die nuwe benadering beklemtoon die waarde van voorafgaande leer en er
varing vir die vorming van latere begrippe. 

5.5 Die betekenis vir die Empiriese Opvoedkunde 

Met die verwerping van die dogmas dat die intelligensie onveranderbaar is en 
dat ontwikkeling niks meer as innerlike groei is nie, het 'n nuwe bedding in 
die studie van sekere aspekte van die Empiriese Opvoedkunde ingetree. Na-

, vorsing in verband met die invloed van die milieu en die plastisiteit van kin
derontwikkeling het aktueel geword. Die invloed wat ontwikkeling in die 
voorskoolse jare op latere kogniti\!we ontwikkeling van die kind het, is die 
impuis vir nuwe ondersoekinge 6 7 J. Dit is vera! die kognitiewe ontwikkeling 
van die baba wat onder die soeklig kom. Dit lyk of die wetenskap die baba 
ontdek het. Daarmee het 'n baie nodige en welkome rigtingverandering, 
wat vir die Empiriese Opvoedkunde van groot betekenis is, plaasgevind. Die 
ontwikkelingspsigologie en die leerpsigologie wend hulle nou meer tot die ) 
direkte waarneming van die baba en kind as wat in die verlede die geval was68 . 

Die klem het verskuif van 'n ontwikkelende kind na 'n meer of beter opvoed
bare kind. Daarmee het die taak van die Empiriese Opvoedkunde as weten-
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skap ook groter geword. Verskillende didaktiese vraagstukke sal opgelos moet 
word. VerskiiJende vrae is nog onbeantwoord. Watter aspekte is van die ge
boorte af onveranderbaar vasgele en watter nie? Watter kleinkinderlike in· 
drukke is later nog korrigeerbaar? Wat is die invloed van kognitiewe leer op 
die persoonlikheid van die kind, op sy religieuse !ewe, sy emosionele )ewe, sy 
sosiale !ewe en so meer? 

6. ONS TAAK 

In 1952 het prof. J. Chr. Coetzee geskryf dat die mens geskape is met wonder
like en uitnemende gawes. Deur die genade van God is die mens nog wonder
Iik opvoedbaar ten spyte van die sondeval. Die mens kan leer ken en dien, 
leer regeer en dien en leer Iiefhe en dien 69). 

Na aanleiding van wat ons nou na byna twintig jaar geleer het, kan ons se dat 
die mens nog wonderliker opvoedbaar is as wat ons gedink het. 

Hierdie kennis bring 'n verpligting mee. 

As ouers, onderwysers en opvoeders het ons die taak om die kind te vorm, 
geskik te maak en te berei om a! sy talente en gawes te bestee tot eer van God 
en tot heil van synaaste. As opvoeders het ons dus 'n groot taak maar ook 
een waarmee ons meer kan bereik as wat ons gedink het. 
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