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6. BEVINDINGS, BEVOLGTREKKINGB 
EN AANBEVELINGS 

In hierdie laAste hoafstuk ward earstans on opga.. gag.. VAn 

die bevindings wAt in die loop VAn die studie g..aak is. 

VarvolgenB ward die gevolgtr.kkings met b.trekking tot die 

probl••••t.lling en hipot••e op grond van die bevindings 

gemAAk, en dan ward afgesluit met enkele AAnbevelings. 

6.2.1 Bevindings wat ••t die AArd van die skool en ond.rwys 

verband hou 

6.2.1.1 Opvoedingsin, .koalkwAlifisering en 

implikasies van on ongekwalifiseerde skoolstruktuur 

Die VSA-onderwyshuaanist. het nie genoegsAA. rigting aan die 

daaglikse skoolaktiwiteit. geg.. nie, omdat dit die 

normatiewe ond.r.keiding tu••en opvoedingsin en 

.koalkwalifisering nagelAat h.t (kyk 4.2.8). Die 

VSA-onderwyshuaanis.. ken niB in.ian dat opvoedingsin 

die.elfde as l.wensin is nie .n dat alle sin (bv. ekona.ie.. 

sin, k.rksin) vAnuit dieselfde r.ligieu.a oogpunt dus 

identies is nie. Skoolkwalifi.ering, k.rkkwalifi~ing 

ensovoorts is Near vorme van sinvolheid, juis omdat dit niB 

identies is nie. 

Die VSA-ond.rwyshu.anis.. se vervanging 

skoalkwalifis.ring met lewensin (kyk 4.2.8) het egt.r 
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pasitieNe betekenis dat die mans in anderNY. 'n per.anente 

bewustheid van die leNen.in behau (kyk 4.4.5). Maar andank. 

hierdie maantlike Nin. in die vervanging van 

skaalkNalifisering .et apvaedingsin, moat die implika.ias van 

sa 'n taestand nader andersoek ward. Die aerst. implika.ie i. 

dat die skaal deur 'n direkte kensentrasie ap die 

apvaedingsin na 'n angekNalifiseerde skoal.truktuur 

Deur 'n angekNalifiseerde skaalstrukturele apvatting ward die 

deur Nyd aapgelaat vir 'n anbeperkte taak.telling in die 

skaal (kyk 1.1.3; 1.1.4, 1.1.5; 1.3.6.1, 3.4.2). Met 

laasganaemde ward badael dat anige tipe ant.luiting die vall. 

aandag van die skaal (kan) verdian. Dit het teareti.. 'n 

anderNaardering en dus n verdwerging in die 

lagies-analiti..e antsluitingsfunksie van die .kaal 

..egebring (kyk 3.4.2.2) indien 'n man. hierdie funk.ie van 

die skaal met die ander funk.ie. daarvan .au vergelyk. 

Die tNaade implikasie van 'n vervanging van .koalkNalifika.i. 

deur apvoeding.in i. dat gean ander.keid tu••an die 

kNalifiserande funk.ie van die .kaal en die ander 

nie-kNalifi.erende funksie. daarvan getref kan Nard nie (kyk 

4.2.8). Vaart. het die VSA-anderNyshu.anis.. oak geen 

alg..ene paging aangeNand a. 'n .trukturele ....hang van al 

die ver.killande funk.ie. van die skoal te gee nie, 

uitgesanderd deur te sa dat dit in dian. van die bereiking 

van .elfaktuali.ering moat staan. 

Natuurlik kan sakere VSA-anderNyShu.ani.tie.e anali... binne 

alternatiewe madelle gebruik Nard am die ander.keiding tu••an 

die kNalifiserende an die nie-kNalifiserande funk.ie. van die 

skaal te deman.treer. Een .0 'n bydrae deur die 
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VSA-andarwyBhumanisma is beklem~aning van 

in~erparsoonlika verhouding op .ff.k~i.w. vlak in die 

pedagogi••e basislaag van die skool (kyk 3.3.4.2; 5.2.4.4) 

Hiardia benu~~ing van die VSA-andarwyahumanis~i... bydra.. 

vergoed .g~er nog g.ensins vir die gabr.ka wa~ hiardi. 

rig~ing in die ontwerp van 'n skools~ruk~uur opanbaar ni•• 

Wat eg~er wel ~ar veraag~ing aang.veer kan word, i. dat 'n 

konsekwen~a kon..n~raai. op die .g~. .koolkwalifi.aring ..~ 

behoud van opvoedingain 'n alg• .en. probl... in die 

funda..n~el. opvoadkunde vorm. 

So he~ Schoeman (kyk 5.2.6.2.1; 5.2.4.4.3), Lang.v.ld (kyk 

5.2.6.2.3; 5.2.4.4.2) .n Barrow (kyk 5.2.6.2.2; 5.2.6.4.1) al 

dubbelsinnige ui~sprak. 

kwalifiseringsfunksi. van die .kool g.maak.n daard.ur word 

die opvoadkundig. taaks~.lling ~o~ nad.r. b••inning an groter 

norma~iewe duidelikh.id oar .koolkwalifisaring 5igbaar. Di. 

VSA-andarwyshumani.~i••• vaagheid oar skoolkwalifi.aring i. 

dUs ook 'n wear5pi.eling van 'n alg.man. onduid.likh.id oar 

die skoolkwalifisarand. funksi. binn. funda..n~..l

pedagogiese geledar•• 

Ten .lotta kan die verhouding van die 

VsA-ondarwyahumani.~i... skools~ruk~uur mat die ontskoling.

an die "people's educa~ionH-~radisi•• g••t.l word. Hiar i. 

dit opvallend da~ die pos~-radikala aard van die 

VSA-ondarwyshumanisme (kyk 1.1.2) di~ poli~ia. di.tan.i..r 

van die algama.n-radikalisti... an~.koling.tradisi. van 

byvoorb.eld Illich an van die Suid-Afrik••n.. "p.opl.' • 

• duca~ion" (kyk 3.5.3.4.1). 
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-1. Die .osialisering/indlviduallsaring van leerlinge 

Die humani.tie•• skool, soos enig. and.r skool, so.iali ....... 

ook (kyk 4.2.1; 3.4.2.2). 'n Voorb..ld van hi .....di. 

sosialisering binn. die VSA-onderwy.hu.ani.ti••• 

individualiserend. skoling is die voorrang wet aan die 

demakrasie, aff.ktlwit.it en dua selfaktuali..ring Veg.. ward 

(kyk 4.2.1). Die VSA-ondarwyshumani.ti....kool ondern... 

eweneens ook sosialisering deur die onderriv van ba.i••• 

vaardlghede soos l.es, skryf an r.ken t. andern... (kyk 

4.2.1) • 

-2. Lewenskondisieskepping vir 

logie.-analiti••• ontsluiting 

Die VSA-ond.rwyshumanisti ... eis dat die opvoeding van die 

h.le man. in die .kool (kyk 3.4.2.2) ondern... mo.t Hord, ts 

ook on poging om 'n wy. r_k. lewttn.kondi.les vir onder meer 

suk•••volle logi••-analitiese antsluiting te skep (kyk 

3.4.1). Verskei. fundamenteel-pedagogi ••• dank...... h.t .Vter 

die onvermo~ van die skool tot universel. 

lewenskondi.i.skapping uitgewys (kyk S.2.6.4). Die skool ken 

dus nl. op sy .i. die opvo.ding van die h.l. mens waarn... 

ni•• 
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-3. Affektiewe opvoeding an die opvoading van die h.l. m.n. 

in die akool 

Die VSA-onderwyshumanista se .tre.. om die h.l. men. op .kool 

op t. voed word vanuit aff.ktiewe vartr.kpunt. nag.volg. Sa 
stark is die affektiewe oorwegings dat die onb.twisbar. 

sielkundige agtergrond van die VSA-onderwyshumanis.. t.lken. 

na yore kom (kyk 2.7.4). Etlike VSA-ondarwyshunani.t. gebruik 

die sielkunde egtar sodanig dat die ondersk.id tu• .-n 

ondarwys en psigoterapie vervaag. Psigotarapi. en 

opvoeding/onderwys word grootlik. identi.. gehan~eer (kyk 

3.4.3). 

Hierdie dubbele strew. van hel.-mansopvoeding .n.r.yd. en 

affektiewe onderwys andarsyds Nark tean.trydig amdat die 

affektiew. self slegs 'n ge~ntegrearde asp.k van ..n.wee. i. 

en daarom nie as die "hel." of "eintlik." .ens voorgehou kan 

word nia (kyk 4.2.3). 

-4. Die bioti••-aff.ktiewe vertrekpunt tot 

selfaktualisaring van die hele mens 

Die bioti••-aff.ktiew••amehang by die VSA-onderwy.humani.t. 

kan eweneen. (verg.lyk 6.2.1.21-3) a. 'n raduk.ioni.ti ... 

vartr.kpunt in die opvoading ni. die opvoading van die h.l. 

men. ber.ik ni., aang.sien die h.le mans ve.l wyar a. die 

biotie.-affektiewe i. (kyk 4.2.S.1). 
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Die kantras as 'n 

skoalevalueringsinstrument 

Histori ••e tradisie. van skoling kan si.tematie. inged..1 

word volgens die tendering daarvan na enersyd. 

spe.ialisering, t ..noDr andersyds verbreding. apesiali.ering 

en verbreding verwy. na die hoafdoelstelling van die 

onderwys. wil die skool hoofsaaklik ~n enkele, of wll die 

skool etlike moontlik alle aspekte van ..n.wee. 

ontsluit (kyk 1.1.31 1.3.4)7 Dit i. bevind dat die 

VSA-onderwyshumanisme doalbewus in die verbredende tradl.le 

staan (kyk 3.4.2). Self. al .trawe die VSA-onderwyshu..ni... 

daarna om hierdie verbredende opvoeding vanuit #n bep~kte 

doelstalling, naamlik die affektiewe (kyk 6.2.1.21-4), te 

bereik, kan hierdie rigting steed. as verbredend b..t-.pel 

word. 

Dit is oak bevind dat etlike fundament.el-apvoedkundige 

tradisies 'n innerlike dubbelsI agtigheid random die 

kontrastering van spesialisering en verbreding ontwikkel het 

(kyk 5.2.6.2 - 5.2.6.5; 6.2.1.1). 

~6. Die oorbelading van die skool.truktuur 

Die felt dat die VSA-onderwyshu..niste huiwarig is a. 'n 

skoalstruktuur uit te spel beteken egter nie dat hulle nie 

uitermate ho. verwagting. van die .koolstruktuur koester nie. 

Hierdia verwagtings ia veral te vinde in die strewe na die 

opvoeding van die hele mens op skool (kyk 6.2.1.21-3 -5), 

die vervanging van skoolkwalifiaaring deur die opvoeding.in 

(kyk 6.2.1.1), die verruiling van die onderwysersrol met di. 
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v ..n f ..slllt.erder (kyk 6.2.1.3) en die b.kl.~tanlng v..n 

prosedur.le oopheid (kyk 3.:5.3.3.2) in 'n Irr..sian..lietles. 

trant. Hlerdi. hoe v.rN..gtings v..n die skool kulmin• .r in 'n 

oorl ..dlng v ..n die skoolstruktuur. Di. rede is d..t indi.n die 

nie-logies-..n..litiese ..spekte v..n menSNea. so d••glik .00. 

die logi.s-..n..lltie•• antsluit moat word, is die skool v..nuit 

'n begrotlngsoDQPunt in ter.. v..n tydbenutting, mannekr..g, 

flnansies en die v.rmoe van die kind nle In .t....t om sy t ....k 

t. volvo.r nie. 

-7. Self ..ktu..lisering en skoolstruktuur 

Selfaktu..li ••rlng is uiters prominent binne die 

VSA-onderNyshum..nism. (kyk 1.1.5, 1.3.3; 3.2) an word ... 'n 

bioties-..ffektiewe term ontNikk.1 (kyk 2.6.4.4, 3.2.4, 4.2.4, 

4.2.5, 4.3.2.3). As sod..nig is self..ktu..llsering 'n 

beperkende persp.ktlef op menSNees (kyk 6.2.1.21-4). 

Daarentean, egt.r, sou ••If..ktu..liserlng Nel (In *n 

r.form..toriese sin) as 'n egt. nle-redukslanisti... 

omv..ttend. term ....ngeN.nd word, Is dlt Ne.r g..n. t. Nyd om ..s 

die hoofdo.lst.lling v..n die 5kool t. dien (kyk :5.2.6.2). So 

pendel die VSA-ond.rNyshumanlsme tuss.n tNee onNensllkh.d•• 

01. eeret. onNenslikheid is die verabsolutarend. 

sp.si ..liserlng in aff.ktiewe ontsluiting ..s hooft....k van die 

skool enersyds. Andersyds verkondlg die VSA-onderNyshu...ni... 

'n normlos. an on.ff.ktiewe str.Ne n.. die opvoeding van di. 
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skoolstruktuur (kyk 4.2.B). Enarsyds verw.rp hull. b.staand. 

skaalstrukture as antaereikend .0 simpatisaer hull. met 

rewal usi onere alternatiewa. Andarsyds si.o die 

VSA-andarwyshumaniste tag die maantlikheid dat hu.anistie.e 

andarwya binne b..~aande skaalstrukture moantlik is (kyk 

4.2.7). 

Dit is bevind dat hiardie dubbelsinnige en weifelend. houdino 

antstaan amdat die VSA-enderwyshumanisme nie kan ta.laat dat 

dia inisiatief vir selfaktualis.rino van die individu 

weggeneem ward nie (kyk 4.3.5.2). Sou die skaal.truktuur al 

te duidelik uitgespel ward, sou dit beteken dat die vartraue 

in selfaktualisering vanaf die individu na die skoalstruktuur 

verskuif het. 

Verdere an..kerheid in die VSA-enderwyshumanisti..e tradisie 

antstaan amdat die veld van endersoak geka~lisear ward deur 

on anaekerheid by VSA-enderwysers oar presi.. wat die 

VSA-anderwyshumanisme behels (kyk 3.5.3.5). Vaarts is die 

reakaie van die laerlinge ap humanistie.. .kale oak nie 

angekampliseerd nie. Dit blyk dat nie alle leerlinoe die tipe 

persaanlikheid het am die VSA-anderwyshumanisti..e .kooltipe 

te benut nie (kyk 3.5.3.5, 3.4.1). 

-B. Dualistiese dankwyses 

Dit is bevind dat dualistie.e denkwyse. on realiteit van die 

bpvaedkundige tradisie is (kyk 6.2.1.21 -5) .0 dat die 

dualisme tUBsen affektiwiteit en die lagies-analitie.. 

synswyse 'n tipiese vaarbeald daarvan vcr.. Die 

VSA-andarwyshumanistiese paoing a. hierdie dual is.. ap te las 

is oak gekomplementeer deur die pagings soos di. van Freire, 
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Spnnier .n Kilian (kyk 1.3.5). 

-9. Die mislukte integrering van die logi ••-analiti... met 

die affektiewe 

Die integrering van die logia.-analities. m.t die aff.kti.we 

by die VSA-onderwyshumani.t. hat misluk omdat die aff.ktiewe 

oorskat is (kyk 6.2.1.21 -3 -4, 6.2.2:-2 -3). Di. 

affektiew. het dus voortdurend g.dreig om on oarheer.end. rol 

in die eenheid wat op integr.ring volg ta sp••l. Daardaur .ou 

dus .erder On monisme as on g.~nt.gre.rd. to••tand b.r.ik 

word (kyk 4.2.7). 

Wat egter nie in die hipotese voorsien is ni., i. dat daar on 

nog diep.rligg.nd. rede vir hiardie mislukt. int89raring .... 

Hi.rdie rede wa. naamlik dat die biotia•• as die aintlik. 

koordinering.faktor vir die int.graring van die 

logies-analiti.s. mat die affekti.wa by die 

VSA-ond.rwyshumanisma mo•• dien. Dit is b.vind dat die 

bioti ••• slegs on d••laspek en nie die eintlik. santr.l. 

motiveringsbron van man.w••• is niB (kyk 4.2.4). 

Voorts het die integr.ring misluk omdat die taak van die 

skool oormatig wyd g.st.l is. D.ur selfaktuali.aring in die 

geh..l as die skoaltaak t. kwalifis••r (kyk 1.1.S) .n d.ur 

die skoal mat on r.d.lik univ.rs.l. kondi.i.sk.pping vir 

9uks.svoll. lear op ta saal (kyk 3.4.1, 6.2.1.2), Hord die 

aandag nl. g.noegsaa. op die kenteoreti.s. intagraring van 

die affaktiaw. met die logi.s-analitias. gahou ni •• Daar word 

voortdurend afgewyk na die integraring van die aff.ktiewe mat 

die sosiale voorwaardas tot suk•••volle logi••-analiti... 

ontsluiting (kyk 6.2.1.21-10). 
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Terwyl alle VSA-onderwyshumaniste hulle op die integrasie van 

die affektiew. met die 100ies-analities. ontsluiting by 

gevorderde navorsing beroep (kyk 2.6), blyk dit tag dat 

hierdie integrering nie met dieselfde krag in die 

VSA-onderwyshumanistiese tradisie gedamonstreer is nie (kyk 

2.6.3). 

-10. Die integrering van die sosiale aapekt. van die skool 

met die affektiewe 

Die VSA-onderwyshumaniste het in hul integrering van die 

affektiewe met die logies-analitiese ontsluiting hoof.aaklik 

die sosial. motiveringsvoorwaardes tot die leerhandeling 

betrek en nie die kenteoretiese leerhandeling self bereik ni. 

(kyk 4.2.6). Daar is verder on aanwysbare tendan. ca 

leerinhoude binne die beoogde humanisti... integrering te 

beperk tot dit wat persoonlike relevansie b..it (kyk 4.2.6). 

6.2.1.3 Rolvervulling deur die onderwyser / fasiliteerder 

Die enger roI van onderwyser kon nie suksesvol daur die bre~r 

begrip "fasiliteerder" in die VSA-onderwyshumanisme vervang 

word nie Ckyk 4.2.2). Fasilitering word nie in die vae 

ongespesifeerde gebled Near dit veronderstel is om te 

funk.ioneer gehou nie. Aanvanklik bestaan die. indruk dat die 

oopheid van die humanistiese skool nie slegs beteken dat die 

leerling vry is nie, maar oak dat hy self die 

verantwoordelikheid dra om te leer (kyk 3.~.3.3.2). Die 

fasiliteerder sou op die skepping van On aekere at.os4eer 

konsentreer. 
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Tog Nard die fasilitering uiteindelik met die do.lstelling 

van l ..r gekoppel (kyk 4.2.2). Daardeur word die idee van 

fasiliteerder in sy aanwending vereng tot dit wat die 

taak/rol van die onderNyser was. 'n Fasiliteerder NDrd 

uiteindelik dUs tog maar ook rolspesifiek, omdat 

gespesifiseer word w~t gefasilitear moet word (kyk 4.2.2). 80 

spesifiek is die rol van hierdie fasiliteerdar dat daar 

redelike eenstemmigheid tussen kritici bestaan dat die 

suksesvolle oapskool nie plek vir die gemiddelde onderNyser 

het nie, maar dat mense met uitsonderlik hoe didaktle.e 

begaafdhede vereis NDrd (kyk 3.5.3.3.2). 

6.2.1.4 'n AlternatieNe siening van die logies-analiti ••• 

Die logies-analitiese funksie van die skool is deur ••k.r. 

standpunte van die V8A-onderNyshumanist. ern.t.ig 

ondarbeklemtoan (kyk 3.4.3). In ander opsigte i. die 

logies-analitiese egt.er Dp 'n nia-positivisti..e NY" 

geherinterpreteer (kyk 3.4.6) om die kennende persoen as 'n 

kompileerder van kenni. ap die voargrond te stel (kyk 3.4.6). 

In terme van die oorbelading van die skoolstruktuur (kyk 

6.2.1.2: -6) kan hierdi. alternatieNe siening egter nle t.ot 

sy reg kom nie. 

Maar selfs met 'n positiewe beskouing van die 

logi..-analitiese moet steeds in gedagte g.hou word dat. 

byvoorbaeld Weinstein en Fantini (1970124) die 

logies-analit.iese of "cognitive machinery" slegs as 'n kontak 

tUBsen die inne~like (biotieB-affektief gekansipiaerd) 

behoeftes en die buitew.~eld b.skou. Sodoende Nord die 

kognitiewe wal positief maar tog sekond8r binne die 

bioties-affekt.iewe verabsolutering hanteer (kyk 3.4.4). 
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6.2.2. Bevindings wat met die aard van die mens verband hou 

-1. Die biologisme 

In sy teorie van selfaktualisering en in die beskrywing van 

die mens, 18 die VSA-onderwyshumanisme uitermate swaar klem 

op die biotiese aspekte van menswees (kyk 2.6.4.4, 3.2.4). 

Hierdie klem is meesal ook swaarder a. die klem wat op die 

affektiewe gaplaas word. 

Voorts poneer die VSA-onderwyshumanisme die bioti..e a. 

aenheidsgrondslag vir die mens maar hanteer dit tegelyk ook 

as 'n aspek van men.wees (kyk 4.2.4). Daarmee verval die 

VSA-onderwyshumanisme in 'n teenstrydigheid (kyk 4.2.4). 

-2. Die affektiewe 

Die affektiewe se plek in die pedagogiese onderbou tot die 

logies-analitiese ontsluiting is effektief deur die 

VSA-onderwyshumaniste gedemonstreer (kyk 1.1.4; 3.2.3.4, 3.3 

- 3.4.5). 

Die affektiewe word as eintlike toegangspoort tot die 

opvoeding van die hele mens voorgehau. Die affektiewe word 

binne die VSA-onderwyshumanisme egter ook dikwels voorgehou 

as die een "helfte" van menswee. (kyk 4.2.3). Daar is reed. 

gewys op die gelykstelling van psigoterapie en onderwys by 

die VSA-onderwyshumanisme (kyk 2.7.41 3.4.3; 6.2.1.2:-3). 

Hierdie is 'n growwe oorvereenvoudiging .sook 'n 
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reduksionistiese hantering van etlike ander men.like aspekte 

(kyk 5.2.4.2.3). 

-3. Die status van die affektiewe tussen die arige aspekte 

van mensNees, Naaronder die logies-analitia.e 

Die biotiese is van meer prim.re belang vir die 

YSA-onderNyshumanisme as Nat die affektieNe is (kyk 4.2.5). 

Die affektieNe is egter Nel tNeede in rang en die 

bioties-affektieNe verNysingsraamNerk is verhe"e bo die ander 

aspekte van menSNees, soos byvoorbeeld die logies-analiti... 

(kyk 4.2.5). 

-4. Individualiteit en universaliteit 

Die YSA-onderNyshumaniste het in hul teareties. be.inning 'n 

balans en 'n verband probeer skep tussen die uniekheid 

(individualiteit) en algemeenheid (universaliteit) van die 

mens (kyk 4.2.1; 4.3.2.3). 

~ierdie verbandlegging is egter onvoldoende deurdat die 

individuele in die ondarNyshumanistiese tearie eensydig 

beklemtoon is, terNyl dit in die algemene antropologiese 

teorie van die YSA-onder"yshumanisme beter met die universele 

kenmerke gebalanseer is (kyk 4.2.1). Univer.alit.it word 

eerd.r uit nood arken as Nat dit die bedoeling is. 
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http:Univer.alit.it
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6.2.3 Bevindings oor die transendentaal~kritiese asp.kte van 

die VSA-ondarwyshumanisme 

-1. Die sikliese verskyning van die "VSA-onderwyshumanisme" 

Die onderwyshumanisme toon 'n sikliese verskyningstendans. 

Dit is moontlik dat hierdie siklus aan ekonoai••• 

opbloeitydperke gekoppel is (kyk 2.3). 

Die onderwyshumani... het byvoorbeeld in die VSA reed. vroe~ 

as die progressivisme verskyn (kyk 2.7.3). D.arna•• i. 'n 

ooreenatemmende humaniserende tendens om.treek. die jare 

twintig in Europa aanwysbaar (kyk 2.7.2). Voorts i. in etlike 

hiatories-vroeere eras ook balangrike tradi.ias te vind wat 

ondersteunend tot die VSA-onderwyshumanisme werk (kyk 2.4). 

-2. Die bande van die VSA-onderwyshumanisme met seker. 

tradisionele godsdienste 

Ondanks sy bioties-georienteerde idealism. (kyk 6.2.3:-6) is 

die VSA-onderwyshum.nism. steeds van 'n gesekulariseerde aard 

(kyk 2.4.3 - 2.4.5). Oat hierdie rigting wal ooreenkomste met 

seker. Do.tar•• godsdienste en die pietism. v.rtoon, ne.. 

niks wag van die g.sekulariseerdheid daarvan niB (kyk 2.4.3). 

Die ge.ekulariseerde karakter van die VSA-onderwyshum.nisme 

beteken egter nie dat dit identies met die sog.naa~. 

sekul8re humanis.. in die VSA gereken moet word nie (kyk 

2.4.3). 
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-3. Die kontras tussen die VSA-onderwyshumanisme en die 

behaviorisme 

Die onderskeiding tussen die bahaviorisme an 

onderwyshumanisma is wal houdbaar, dog hiardie onderskeiding 

moet nie in stryd wees met die gemeenskaplike religieus. 

tradisie wat deur hierdie twee rigtings gedeel word nie (kyk 

2.6.1.2). 

-4. Die outonomie van die individuale mens 

Die VSA-onderwyshumanisme vertoon 'n byna sakr.la .-rbied vir 

daardie individuale mens wat in re.ksie teen stereotiperende 

vorme van sosialisering staan (kyk 4.3.2.1; 4.3.3). 

-5. lrrasionalistiese tendense 

Die VSA-onderwyshumanisme openbaar 'n irra.ionalis.. (kyk 

4.3.2.2) in sy individualisaring van die mens (kyk 4.3.2.1), 

deur 'n huiwerigheid tot die uitspal van ondersteunande 

skoolstrukture (kyk 3.5.2) en 'n oorMatiga 

nia-voorskriftelikheid van leerinhoude (kyk 3.5.3.3.2) te 

handha.f. 

-6. Die biologistiese onderbou van die VSA-onderwyshum.nisme 

Die biologisme van die VSA-onderwyshumanisme is nie 'n 

deterministiese naturalisme nie maar, gag.. die 

gedifferansieardheid in spesiegroei (kyk 2.6.4.4, 3.2.4), 

juis die bron van sy vryheidsidealisme (kyk 4.3.2.3). Die 

menslike vryheid word as 't ware in die nie-manslike natuur 
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ingeproJekteer (2.6.4.4; 4.3.2.3). Die teenpool van hierdie 

biotiese vryheidsidealisme is daardie sosiale stereotipering 

wat neig tot 'n deterministiese (dit is: meganistiese) effek 

(kyk 4.3.2.3). 

-7. Die sosiale en die universele as teanpool van die 

individualiteit 

Die VSA-onderwyshumanistiese strewe na individualiteit word 

getemper en selfs teengewerk deur die univar.aliteit van die 

menslike "oerorganisme", algemeen-geldige waarde., kon.an.us, 

universalisering van unieke probleme en gestandaardi.eerde 

leerpakkette in die oopskool (kyk 4.3.4). Hierdie t.-perande 

werking demonstreer die dwingende teenwoordigheid van die 

religieuse teenpool van die weten.kapsideaal (kyk 4.3.4). 

-8. Die samehang van die individueel-universeelproblematiek 

met die poging tot 'n integrering van die affektiawe mat die 

logies-analitiese 

Die poging tot die integrering van die affektiewe met die 

logies-analitiese verkry sy belangrikste algemene betekenis 

in die lig van die religieuse tweestryd tussen univarsaliteit 

en individualiteit (kyk 4.3.~.1). Daarvolgan. word die 

affektiewe met die individuele en die logiese analisa met dia 

universele gekoppel. Die rede i. dat die affaktiewe by die 

VSA-ondarwyshumanisme irrasionalisties in sy biotie.e 

gedifferensiaerdheid opgevat word (kyk 4.3.2.1; 4.3.2.2). 

Daarenteen word die logies-analitiese rasionalisties, dit wil 

s@ eensydig in sy universaliserende sin, gehanteer. Die 

VSA-onderwyshumanisme konfronteer die logies-analitie.e 

werklikheid dus hoofsaaklik in terme van die 
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positiwisties-tradisionalistiese gestalte daarvan. 

Affektiwiteit en die logies-analitiese werklikheid word dUB 

verkeerdelik teen mekaar afgespeel. Hierdie misplaaste 

kontras volg uit 'n eensydige beklemtoning van onderdele van 

albei aspekte. 

6.2.4 Bevinding oor die aard van die opvoedkunde 

-1. Die belang van die psigo-opvoedkundige perspektief 

Die onafgeronde integreringspoging van die affektiewe met die 

logies-analitiese by die VSA-onderwyshumanisme de.anstreer 

die taakstelling vir alle deelnemers aan die opvoedkunde (kyk 

4.4.2) om behoorlik rekenskap van die samehang tu••en die 

logies-analitiese ontsluiting en die affektiewe te gee. 

Sodanige perspektief moet egter met inagneming van die 

onderskeid tussen onderwys en psigotarapie verloop (kyk 

6.2.1.2:-3). 

6.2.5 Samevatting 

Met die katalogus van die belangrikste bevindings gegea, kan 

die probleemstelling (kyk 1.2.2), veral soos in die hipotase 

geprojekteer (kyk 1.4), nou as gevolgtrekking aangespraek 

word. 
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6.3.1 Gevolgtrekkings wat met die algemene redena.ie., 

probleemstelling, hipotese en begrippe verband hou 

-1. Die toepaslikheid van die probleemstelling 

Daar was 'n skynbare probleem met die toepa.likheid van die 

probleemstelling. Hierdie probleem het opgeduik ..t die 

klaarblyklike huiwerigheid by die VSA-onderwyshumani.te om 

aan te dui watter skoolstruktuur die gesogte integrering en 

selfaktualisering die beste sou dien (kyk 2.2; 3.~.2). 

Hierdie huiwerigheid is egter gebalanseer deur die tradiwie 

van oopskoling wat deur sowel sommige onderwy.humani.te a. 

deur die kritici van die onderwy.humaniste as 'n voorbeeld 

van humanistiese skoling voorgehou is (kyk 3.~.1 3.5.3.3). 

Die radikalistiese ontskolingsbenadering het die 

probleemstelling verder toegelig (kyk 3.5.3.4). 

-2. Die term "logies-analitiese" ontsluiting 

Die term "logies-analities" het 'n sekere 1 ompheid. By die 

gebruik van hierdie term (vergelyk 3.4.6) was dit deurgaan. 

asof ander meer popul.-e ter_ SODS "rede", IIra.ionaliteit .. , 

"denke" en "kognitiwiteit" sterk met hierdie term, wat so 

gewild by die reformatoriese opvoedkundiges is., gekompeteer 

het (vergelyk Schoe",an se gebruik van die term "denkvermoii" 

in 5.2.6.4.3). 

Behalwe hierdie stilistiese probleem was daar die verdere 

sistematiese problaem wat veral in konfronta.ie met 
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holistiese of organismiese denkrigtings na vor:! kOftl (kyk 

2.6.1). Die probleem is dat die splytende, distatie.. of 

uiteenstellende karakter van wetenskaplike denke altyd 

gekomplementeer word deur nie slegs die veronderstelling. 

aangaande 'n werklike eenheid en samehang nie, maar ook deur 

'n werklike sinteserende werkwyse 5005 byvoorbe.ld in 

gevolgtrekkings, samevattings en veralgemenings. 

6.3.2 Redes waarom die hipotese (kyk 1.4) aanvaar is 

Die hipotese (kyk 1.4) lui soos volgl 

Die VSA-onderwyshumanisme kon/kan die logies-analiti... niB 

teoreties-suksesvol met selfaktualisering en dUs ..t 

affektiewe skoolonderwys integreer nie. Die rede vir hierdi. 

mislukking is tweerlei. Eerstens word die affektiew. 

oorbeklemtoon en die gevolg is eerder 'n moni... a. 'n 

sintese. Tweedens word die skoolstruktuur h.eltemal oorbelas 

deur selfaktualisering ongekwalifiseerd as taak van die skool 

te behou soos wat die VSA-onderwyshumanisme skynbaar geneig 

is om te doen. 

Die twee rede. wat in die hipotese aangegee word waarom die 

probleemstelling nie suksesvol met die 

VSA-onderwsyhumanistiese modelle opg.los kan word nie, was 

dat die affekttewe oorbek1emtoon en die skoolstruktuur 

oorb.la. is. Dat die affektiewe oorbeklemtoon (kyk 6.2.1.2: 

-3 - -4) en die skoolstruktuur oorbelas (kyk 6.2.1.21 -6) is, 

is op grond van die bevindlngs duidellk. 

Die aanvaarding van die hipotes. van hierdie navorsing ftlaak 
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dit moontlik om tot sekere aanbevelings o~~ te gaan. 

6.4.1 Inleiding 

In Reeks aanbevelings kan nou gemaak word in die lig van die 

aanvaarding van die hiputese (kyk 6.3), en in die lig van 

verskeie ander verbandhoudende punte wat tydens die studie na 

vore gekom het. 

6.4.2 Die beperking op die van begrip 

"selfaktualisering lt binne die reformatories. opvoedkund. 

Die stelling van Mahrer en aervaize (kyk 2.6.2.1) dat die 

VSA-onderwyshumanisme In reduksionisme deur 'n oap mensbeeld 

probeer omseil, is "n uiters onkritiese siening (kyk 6.2.1.2. 

-3 - -4). Die werklike en aantoonbare reduksionisme van dia 

VSA-onderwyshumanisme weerspreek Mahrer en aervaize se 

siening. Die VSA-onderwyshumanistiese siening waardeur die 

mens deurgaans as 'n biotiese wese gesien word, is 

onaanvaarbaar. Die biologistiese uitgangspunte van die 

VSA-onderwyshumanisme plaas "n belangrike beperking op die 

gebruik wat In reformatoriese teorie van elementa van die 

VSA-onderwyshumanisme sou wou maak. Een so In element is die 

konstruk s.l~aktualis.riDg (kyk 1.1.3; 3.2). 

Selfaktualisering as persoonlike groet en individualisering 

kan dus wel binne die reformatoriese tradisie oorweging 

geniet, dog sonder die bioties-affektiewe verabsolutering wat 

in die VSA-onderwyshumanisme waargeneem is. Dit kan dus sleg_ 

'n konstituerende element (kyk 3.2.2.3; 3.2.4.2.2; 3.2.3.1) 
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in die totale mensbeeld wees en nie 'n totaalkonstruk nie. 

6.4.3 Die behoud van die logies-analities~ kwalifikasie van 

die skool 

Die logies-analitiese ontsluiting meet, met 

voorbehoude, as die kwalifiserende funksie van die skool 

behou word (5.2.6.6). 

Die pedagogiese fundering van die skool en die opvoedinvsin 

van die skool omvou die logies-analitieseontsluiting.aksis 

en deurdring dit van weerskante. Dog hierdi. bo- an 

onderstrukture van die skool is slegs sinvol in .amehang mat 

die skool se sentrale, onderskeidende en samehoudende 
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logies-analitiese ontsluiting moet ondersteun onwenslik is. 
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sekere verabsolutering van beperkte historiese g.st~lte. van 

die strukturele werklikhede nie, dit stel gesag ook onnodig 

bloot aan die klag van arbitr@r~ oordeel. 

Oat volledige en totale voorskriftelikheid afgewys word, 

beteken nie dat voorskriftelikheid as sodanig gehe.l afgewys 

word nie (kyk 6.4.4 ). Die reformatoriese tradisie kan 'n 

nie-positivistiese, nie-historistiese en nie-rasionalistiese 

maar wel prosedureel-ope interpretasie van die 

logies-analitiese skoolkwalifikasie aanbeveel (kyk 4.4.4, 

5.2.6.6). Sodoende word daar met die reformatoriese 

beklemtoning van die logies-analitiese ontsluitingsfunksie 

van die skool 'n verskil te midde van die ge.eenskaplikheid 

met die VSA-onderwyshumanisme duidelik. 

6.4.4 Die verdere bruikbaarheid van die tendans tot on 

nie-voorskriftelikheid oor leerinhoude 

Dit word aanbeveel dat 'n sekere "arbi tr@re rui.te" ten 

opsigte van 1eerinhoude aan die ge5ag van die 

onderwysowerhede oorgelaat word (vergelyk 6.4.3). Hierdie 

ruimte is noodsa~klik v~nuit on historiese oogpunt, of die 

"eise van die tyd", soos dit soms genoem word. Die onderwyser 

en die leerling het egter eweneens reg op 'n arbitrare ruimte 

ten opsigte v~n die leerinhoude. Die voorwaarde is egter dat 

die ~rbitr8re leerinhoude .erstens gebruik meet word vir 

logie.-analitie.e ontsluiting. Die arbitr@re leerinhoude van 

die owerhede, die onderwyser en die leerlinge is egter nie 

self die logies-analitiese antsluiting nie, slegs middele 

daartoe. Dit sou dUB werklik normatief moontlik w.e. om 
emosionaliteit (sielkunde' as vak aan te bled S005 deur Rich 

gestel (1977:295, vgl. voetnoot in 5.2.5.1'. V~nuit die 
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.koolstruktuur be.kou is die apperseptiewa fundering van die 

logie.-analitiese ont.luiting in die affektiewe egter veel 

belangriker as die arbitr.re gebruik van .ielk~ndige 

vakinhoud as wy.e tot lagies-analitie.e ont.luiting. 

Dit word a.nbeveel dat 'n kernleerplan wal op skool bahou 

word, waarin die behoeft.. van die gemeenskap rondom 

logie.-analitie.e ont.luiting .y tradisionele uitdrukking 

vind. Da.r moet egter ook wy.e. ge.oak word waarap 

logie.-analitiese ont.luiting deur 'n .ekere pro.adurale 

ooph.id gekenmerk word (kyk 6.4.3). 

Dit word aanbeveel dat .kooladministrateur. die dagtaak wel 

moet l.at rig deur pedagogie.e en lewensin-oorweginga. Die 

belangrik. beperking is egter dat hierdie onder- en bobou ap 

.kool eerstens en verreweg oorwegend in terme van 

logie.-analitie.e ontsluiting vertaal moet word. Enige 

bykomende vertaling van die pedagogie.e onderbou en die bobou 

van lewensin moet verder beperk word tot daardie 

nie-lagies-analitie.e .ake wat noodwendig, dit wil s. tar 

willa van die logies-analitie.e ont.luiting, in die Bkooldag 

en -opset teenwoordig moet wees. 

Voorts: dat onderwysleiars hulle opnuut toewy aan die 

bereiking van logie.-analitiese pr.atasie by die leerlinge. 

Hierdie aanbeveling moet egter .aamgelees word met die 

reformatorie.e siening van die pedagagi ••e basis van hierdie 

handeling (kyk 5.2.6.6), die reformatorie.e aiening van 

opvoedingsin (kyk 4.2.9) en die reformasie van die 

VSA-onderwyshumanistie.e oopheid van pro.edure (kyk 6.4.3). 

-367-

.koolstruktuur be.kou is die apperseptiewa fundering van die 

logie.-analitiese ont.luiting in die affektiewe egter veel 

belangriker as die arbitr.re gebruik van .ielk~ndige 

vakinhoud as wy.e tot lagies-analitie.e ont.luiting. 

Dit word a.nbeveel dat 'n kernleerplan wal op skool bahou 

word, waarin die behoeft.. van die gemeenskap rondom 

logie.-analitie.e ont.luiting .y tradisionele uitdrukking 

vind. Da.r moet egter ook wy.e. ge.oak word waarap 

logie.-analitiese ont.luiting deur 'n .ekere pro.adurale 

ooph.id gekenmerk word (kyk 6.4.3). 

Dit word aanbeveel dat .kooladministrateur. die dagtaak wel 

moet l.at rig deur pedagogie.e en lewensin-oorweginga. Die 

belangrik. beperking is egter dat hierdie onder- en bobou ap 

.kool eerstens en verreweg oorwegend in terme van 

logie.-analitie.e ontsluiting vertaal moet word. Enige 

bykomende vertaling van die pedagogie.e onderbou en die bobou 

van lewensin moet verder beperk word tot daardie 

nie-lagies-analitie.e .ake wat noodwendig, dit wil s. tar 

willa van die logies-analitie.e ont.luiting, in die Bkooldag 

en -opset teenwoordig moet wees. 

Voorts: dat onderwysleiars hulle opnuut toewy aan die 

bereiking van logie.-analitiese pr.atasie by die leerlinge. 

Hierdie aanbeveling moet egter .aamgelees word met die 

reformatorie.e siening van die pedagagi •• e basis van hierdie 

handeling (kyk 5.2.6.6), die reformatorie.e aiening van 

opvoedingsin (kyk 4.2.9) en die reformasie van die 

VSA-onderwyshumanistie.e oopheid van pro.edure (kyk 6.4.3). 

http:arbitr.re


-368

6.4.5 'n Alternatiewe verrekening van die integrering van die 

logies-analitiese ontsluiting met die affektiewe 

Dit word aanbeveel dat die interne leerteoratie.e sam.hang. 

tussen die logies-analitiese en die affektiew. sowel in die 

rigting van 'n hersiene opvatting van die term apper.apsi., 

as by die verskynsels van intu~sie en in.ig geso.k word (kyk 

5.2.5.1). Dit word aanbeveel dat banadarings en tagniek. wat 

hierdie normatiewe leerverskynsels bevorder, aanga.oedig 

word. 

Die VSA-onderwyshumanisme het die .a-.hang van 

logies-analitiese ontsluiting met aff.ktiwit.it st.rk 

beklamtoon (kyk 4.2.6; 4.2.8; 4.4.2, 4.4.3). Di. 

reformatories. tradisie kan hierdi. bydrae reformerend in die 

padagogie.e grondlaag van die skoolstruktuur inbou. Die 

reformatoriese tradisie kan die logias-analitie.. en 

affektiewe intagrering se tearetiese voltrekking op 

learteoretie.e gebied aanhelp deur die blootl.gging van die 

interne .amehange. Hierdie .amehange is normatiewe figure vir 

die skoolonderwys (kyk 5.2.2.3; 5.2.5.1 - 5.2.5.4). 

[Die integrering van die logies-analitiese met die affektiewe 

in die g.sonde persoon i. 'n antropologiese feit (kyk 5.2.4.2 

5.2.5.3). Die probleem is om in die .kool, waar 

gaspe.iali.eerd met die logies-analitiesa gewerk word, 

erkenning aan hierdie feit te gee, wat ook 'n voorwaarde tot 

suksesvolle logies-analitiese ontsluiting is.] 
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6.4.6 Die beperking op die tipe ontsluiting wat deur die 

skool onderneem moat word 

Dit is onwenslik dat die skool enige tipe normatie.. 

ontsluiting ten voila prob.er ondern.em, a8Oge.ien dit 

uiteindelik 'n a4skaling van die logias-analitiese pr••t.sie 

van die leerlinge tot gevolg het. Dit bring ook 'n 

karakterloosheid in die skoolstruktuur mee. 

Dit word aanb.veel dat 'n maatsta4 uitgewys word waarvolg.n. 

toestande 04 voorwaardes vir ontsluiting in die skool g••kep 

word. So 'n taak sal voldoen aan die eis om in beginsel dl. 

beperkte opvoedingsbydrae van .lk. samel.wingsinst.lling 

nadar te omskryf. 

Die eerste t oestand wat die skool moat skap is die 

voorwaardes tot sukse.volle logias-analitiesa ont.luiting 

(kyk ~.2.6.6). Hierdie voorwaardeskapping (deur die 

histories-p.dagogias magsgreep -- kyk 5.2.6.6) word egter 

daarin baperk dat affektiwiteit byvoorba.ld reeds elders (in 

byvoorbeeld die huisgesin) gedeeltelik-ontslote moet we.. 

voordat die skool sa kondisieskepping e4fektief kan w.... Di. 

skool is in 'n sekere opsig dUB slegs sukse.vol tot die mat. 

waarin daar ook .lders in die gem.an.kap normati.4 met 

kind.rs gawerk word. 

Dit word aanb.va.l dat die r.40rmatoriesa tradisi., w.t nie 

geneig is om hierdie kondisieskepping so wyd soos die 

VSA-ondarwyshumanisme te neem ni. (kyk ~.2.6.5 ~.2.6.B) in 

hierdia opsig nagevolg word. Di. reformatorie.. uitgangspunt 

bepark kondisieskepping tot dit wat die skoolop••t a. 
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Btruktuur moontllk maak (kyk 5.2.6.6) en dit wat as die 

pedagogleBe grondBlag van die Bkool uitgewyB kan word 

5.2.6.6). 

6.4.7 Die bydraes van die VSA-ondarwyshumanisme an die 

reformatoriese skoolmodal 

Dit word aanbeveel dat dia VSA-ondarwyshumanistie.a bydraa. 

oar 'n samehang van die 10gieB-analitiese m.t die aff.ktiaMa, 

weens die immanente kritiek (kyk 4.2.6), slegs gada.ltalik 

aangewend word in die uitbou van 'n logies-analiti.. 

gekwalifiseerde reformatorie.. skoolmod.l. Dia 

VSA-onderwyshumanistiese bydraes moet nia op die 

logies-analitlese ontsluiting self (kyk 5.2.5.4) van 

toepassing gehou word nia, maar op die padagogies. ondarbou 

(kyk 5.2.6.6) tot die logies-analitiesa antsluiting. 

6.4.8 Die religieusa karakter van die VSA-onderwyshumani ... 

e~ die reformatorie.. opvoedkunda 

Dit word aanbeveel dat dia VSA-anderwyshumanism. s. 

religieusa karakter (kyk 6.2.31-5, -6; -8) arken word an dat 

Christalik'a opvoadars dit in gedagta hou wannaer hulle 

elemant. van daardia rigting in hul ondarwy. en opvoadkunda 

aanwand. 

6.4.9 'n Vervanging van die term 11 logi es-anal i tie•••• 

antsluiting met "danke" en ·'rasionaliteit .. 

Dit word aanb.veel dat terme BOOS "denka" an "ra.ianaliteit" 

gebruik word om die oorkoepalende struktuur te ver.kaf wat 

beida die analise an sint••e van watanskaplika dank. kan 

-370-

Btruktuur moontllk maak (kyk 5.2.6.6) en dit wat as die 

pedagogleBe grondBlag van die Bkool uitgewyB kan word 

5.2.6.6). 

6.4.7 Die bydraes van die VSA-ondarwyshumanisme an die 

reformatoriese skoolmodal 

Dit word aanbeveel dat dia VSA-ondarwyshumanistie.a bydraa. 

oar 'n samehang van die 10gieB-analitiese m.t die aff.ktiaMa, 

weens die immanente kritiek (kyk 4.2.6), slegs gada.ltalik 

aangewend word in die uitbou van 'n logies-analiti .. 

gekwalifiseerde reformatorie .. skoolmod.l. Dia 

VSA-onderwyshumanistiese bydraes moet nia op die 

logies-analitlese ontsluiting self (kyk 5.2.5.4) van 

toepassing gehou word nia, maar op die padagogies. ondarbou 

(kyk 5.2.6.6) tot die logies-analitiesa antsluiting. 

6.4.8 Die religieusa karakter van die VSA-onderwyshumani ... 

e~ die reformatorie .. opvoedkunda 

Dit word aanbeveel dat dia VSA-anderwyshumanism. s. 

religieusa karakter (kyk 6.2.31-5, -6; -8) arken word an dat 

Christalik'a opvoadars dit in gedagta hou wannaer hulle 

elemant. van daardia rigting in hul ondarwy. en opvoadkunda 

aanwand. 

6.4.9 'n Vervanging van die term 11 logi es-anal i tie •• •• 

antsluiting met "danke" en ·'rasionaliteit .. 

Dit word aanb.veel dat terme BOOS "denka" an "ra.ianaliteit" 

gebruik word om die oorkoepalende struktuur te ver.kaf wat 

beida die analise an sint •• e van watanskaplika dank. kan 



-371

hui.v.s (kyk 6.3.11-2). Dit is immars toutologies waar dat 

terme soos "denka" en "rasionaliteit" nie eensydig aan bf 

anali.a bf sinte•• gekomprommitteard is ni •• 

6.4.10 Die toepaslikheid van die b.grip "fasilitaerd.,-" 

Dit word aanbeveal dat die Rogeriaan.. "fasilit.ard.r" 

positief veral ten bate van die gevoelsmatig. norma vir die 

opvoedende karakter van die skool (kyk 3.2.6.6) aang.wend 

word. Die rede is dat die Rog.riaans. studies verdiwnst.lik 

is daarin dat dit belangrika aff.ktiew. asp.kt. van die 

omgang tussen mense in 'n laersituasia blootg.l. het. 

6.4.11 Die ongekwalifiseerdhetd van die opvoading 

Dit word aanbeveel dat die opvoeding as ontsluiting.hand.ling 

"op sigself" ongekwalifiseerd gehant.er word, maa..- binn. die 

verskillende verbande 'n nadare kwalifikasi. moat ontvang. In 

die skool is hierdie kwalifikasie die logie.-analitie.e (kyk 

3.2.6). 

6.4.12 Die nie-logias-analitie.e skooltake 

Ott word aanb.veal dat daardie skooltak. wat nia noodwendig 

die logi..-analitiase bavorder nie, slags as 'n varbygaande 

en ••kond.re varskyns.l in die skool b.skou word (kyk 

3.2.6.4.2; 3.2.6.3). 
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6.4.13 Die interne fundering van die 

kwalifisering van die skool 

Aangesien die skool se kwalifis.rende logi.s-analiti... 

handeling gedifferensi.erd gefundeerd is, meet die opvoed.nde 

aard van die logies-analities. ontsluiting ook hi~die 

gedifferensieerde fundering vertoon. Di. ekst~n.(?) 

historiese magsgreep tot skoolstigting batr~ g.boua, fond••, 

onderwysersaanstelling, ouerv~enigings an so ..~. Di. 

interne(?) historiese fundering van die skool batr.~ di. 

opvoedend. werkswyse waardeur die logies-an.liti... 

ontsluiting bereik word. Dit word aanb.v••l d.t die 

reformatoriese opvo.dkunde voortaan op hi.rdi. 

gedifferensieerde wyse na die fundering van die skool in die 

historiese ~etskring verwys. 

Binne 'n logies-analiti.s-ontsluitende skoolmod.l 

voorgaande gadifferensieerde fund.ring ook v~der. 

implikasies. Hierdie implikasies is naamlik dat opvoeding op 

skool grootliks die wag tot logies-analitie.e ontsluiting 

vorm. Opvoeding kan egter nia ongekwalifiseard as die doel 

van die skool g.stal word nie. Bebeur dit, word die wag tot 

'n v.rw.rring van opvoedingsin m.t skoolkwalifi••ring b.tr.. 

(kyk 4.2.8). 

6.4.14 Spaaialisering van die skooltaak sond.r 

verabsolutering en dehumanisering 

Dit word aanbeve.l dat pogings om 'n sp••ialis.ring van die 

skool in logies-analitie•• ont.luiting as 'n ra.ion.listie.. 

veralgemening van die ••ns af te maak, laat vaar word. Daar 
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is talla wyses om die skool in die logies-analitiese 

ontsluiting te laat spesialiseer sonder om die mens daur 'n 

vereensydiging te dehumaniseer (kyk 5.2.6.8). 

Positief geatel: Dit dat s.lfs 'n 

Baak-georienteerde logies-analities-gekwalifiseerde skool 

vanuit By baie spesifieke taakstelling wyses moet ondersoak 

om die selfaktualisering van die leerlinge in ag te nee. en 

te bevorder (kyk 4.4.3). 

6.4.15 Die noodwendige "bre~r" opvoeding op skool 

Dit word aanbeveal dat 'n spesialisering in die 

logies-analitiase ontsluiting nie uit die oog mag verloor dat 

talle sake wat opvoedend deur die skool hantear word, nie 

eerstens uit die logies-analitiese gekwalifise.rdheid van die 

skool volg nie, maar uit die kind se noodwendig-total. 

teenwoordigheid in die skool (toilette, 

verkeersrealings) (kyk 3.2.6.7). Hierdie sake moet 

verantwoordelik-opvoedend maar steeds as sakondar tot die 

eintlike skooltaak hantaer word (kyk 3.2.6.7). 

Die skole se bydrae tot algamene karakterbou, sosialisering 

en s.lfaktualisaring is uitgawys en erken (kyk 3.2.6.5. 

3.2.6.6). Dit word egter aanbeveel dat hierdi. sake in 

hulle..lf by die onder- en bobou van die skoolstruktuur 

gereken word en niB tot die hart van die sinvolle skoaltaak 

nie. 
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6.4.16 -n Alternatiewe verklaring van die biotia.a basis in 

die onderwys 

Dit word aanbevaal dat die reformatorie.e inkleding van 

biotiese ..nslike sub.trukture binne die antropologie en die 

opvoedkunde aanvaar word (kyk 5.2.4; S.2.5.1). Dtt word 

voorts aanbeveel dat hierdia verkl.ring voorr.ng geniet bo 

die biologistiese denkwyse van die VSA-onderwyshu••ni .... 

6.4.17 Die reformatoriese balans van menslike verskeidenheid 

Dit word aanbeveel dat die reformatori... antropologi. .. 

begin.elkritiek tean die biologistias. raduk.ioni... en die 

herstel van die eiewaardigheid van alle aspekte van men.we•• 

(kyk 5.2.4.2.3) deur hierdie antropologie .anvaar word. 

Die reformatorie.. siening van die aff.ktiew. •• 

konstituerende plek in die logies-analitie.e ont.luiting dui 

op die normatiews9 aktstrukturele figure wat deur die 

onderwys gestimuleer mo.t word. Hier is die appersepsie 9 die 

intu~sie en die tnsigtelike as intern-logies-analities. sake 

uitgewys wat bevordering deur die onderwys verdien. Hierdi. 

norm.ttewe figure in logie.-analitia.a denka maak egter .leg. 

sin indian dlt in samehang met die affektiew. g••ien word 

(kyk 5.2.5.1). 
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6.4.18 Die refarmatarie.e rekenskap van menslike eenheid 

Dit word aanbeveel dat die refarmatarie.. wysb.geert. s. 

begranding van die eenheid van affektiwit.it met die ander 

a.pekt. van menswe•• d.ur die eanh.id van die sk~ping.wat 

(kyk 3.2.2.2), die r.ligieus. fakuspunt van die manslik. 

bestaan (kyk 3.2.4.1), die enkaptie•• sam&hang van .truktur.' 

(kyk 3.2.2.4) en die anderling. ante- en r.trasipa.i •• tu••an 

die madale a.pekt. (kyk 3.2.2.3, 3.2.3, 3.2.3) a. ba.i. 

aanvaar ward ba die bialagistiese .anh.idsba.i. wat daur die 

VSA-anderwy.humanisma gabruik ward. 

6.4.19 Verskillende apva.dkundig. ap 

samehang tussen affektiwiteit an lagi..-analiti••• 

antsluiting 

Dit ward aanbev..l dat die r.formatari... l.er van 

madalit.it.-samehang .n die persp.kti.f vanuit die lagi••• na 

die affektiewa a. tipi.. in die veld van die k.nlear, 

waten.kapsl.er en die didakti.k (kyk 5.2.3.1) aanvaar ward. 

Daart••naort Dat die blikpunt vanuit die affekti.w. na die 

lagies-analitie.. as die tipiese prableamgebi.d vir die 

si.lkund. (kyk 3.2.3.1) aanvaar ward. 

6.4.20 Di. v.rhauding tu••an die p.iga-apvaadkund. en die 

apva.dkundig. antrapalagi. 

Dit word aanbev••l dat, terwyl die p.iga-apvaadkund. .n die 

apva.dkundig. antrapalagi. a. twae apart. dealdis.iplin.. 

b.hau ward, dit oak erken ward dat die enarma bydra•• van die 

psiga-apvaedkunde dit dikw.l. as On apvaadkundig. 
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ant.ropologi. la.t. dien. do.n (kyk 5.2.5.3; .. 

van t.u••." die 

VSA-ond.rwy.hu••ni.t.ie.. en die r.for••t.ori ••• 

binne die apvoedkund. 

Dit. ward a.nb.v..l d.t. die reform.t.ori... si.ning v.n die 

logi••-.n.lit.ie.. ant..luit.ing en die nie-g.~sal."'dheid wat. 

daardeur n. vor. kOM, a.nvaar word, omdat. die ..".likheid 

(al.ydigheid) daardeur b.nadruk word (kyk 5.3). Vaart.. ward 

aanbeveel dat. prob.er word am, ap grand van hierdie .ksant. 

van die reform.t.ori ••• t.r.disie, die hoofb.kammerni. van die 

VSA-ondarwyshumanisme randOM die lagie.-an.lit.ie•• 

ant.sluit.ing •• haaft.••k van die skool suk•••vol t.. be.wa.r 

(kyk 5.3). 

6.4.22 Aanbevelings w.t. met. v.rdere navor.ing• .aont.likhade 

verband hou 

6.4.22.1 Oar die plek v.n in 

logie.-an.lit.ie•• ont..luit.ing 

Dit. word ••nbeve.l dat. die volg.nd. s.ke rak.nd. die pl.k van 

die .ff.kt.iaMe in die lagi••-analit.i••~ ont..luit.ing oak ap 

mikrovl.k binn. die reformat.ories-opvoadkundig. t.r.di.ie 

v.rd.,. end.r.oak en g.si.t..mat.is..,. word. Dit. i. nodig dat. 

binne die apvaadkundig. t..orie presie. uit.gesp.l word 

hoedanig die volgende ....h.ng. ander-ling onderskei moat. word 

en hoedanig hi.rdi. onderskeid in t..r.. van die .koolprakt.yk 

vert.aal moet. ward. 

* die logi••-an.lit.ies. modalit.eit. in ....hang .et. die 
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pSigiese madaliteit; 

* haedat die samehang tussen die lagies-analities. madalit.it 

en die affektieNe enersyd. vanuit die aff.ktiewe en, 

andersyd. aak vanuit die lagi••-analities. verstaan mo.t 

ward; 

Vaargaand. tN.e pare .am&hang. i. reed. graatliks in hierdi. 

navarsing ander.kei. Di. valgend. is egter slag. ver••ld en 

vardien verdere aarNeging: 

* die p.igiese substruktuur in andar.k.iding van die 

aktstrukturele grandrigting. van ken, Nil .n verb..l. • 

* die lagies-analiti••• akt en die psigi... sub.truktuur. 

ender meer in aansluiting by Vandenberg (197SIS2-S4) se 

"argealagie" van affektiewe grandla. in die p.dagagi••• 

verhauding; 

* die lagi.s-analitie.e akt an dia grandrigting. van die 

aktstruktuur, naamlik ken Cintu~si.?), Nil en verb..lding. 

6.4.22.2 VSA-and.rNyshumaniste Nat nie in hi.rdie studi. 

betr.k is nie 

OndarNyshumanistiese figure Nat pramin.nt in hierdi. 

navar.ing Nas, i. Galdst.in, Maslaw, Rager., Camb., Brawn .n 

Weinst.in en Fantini Ckyk 3.2.1). Sammiga ander i. t.rlaap. 

varmeld. Daar i. egter aak andar humanist. saa. Anygal, 

Snygg. en Purk.y. Dit is nie beNYs nia an dit Na. aak ni. die 

v8randerstalling dat die probl••••t.lling van hi.rdi. studi. 

uniek is aan die gesel.kteerde gra.p VSA-and.rwyshumanist. 

Nat hier .angebied is nie. Dit Nard aanb.v..l dat hi.rdie 

ander genaemde graep VSA-anderNyshumanist. aan di •••lfd. tip. 

prable.mstelling as in hiardi. navarsing and.rwarp ward. 
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6.4.22.3 Oar die histariese wartels van 

VSA-anderwyshumanisme 

Dit is reeds aangedui dat die bialagisme (kyk 2.6.4.4) en die 

idealisme (kyk 2.6.4.3) 'n stark bydrae tat die ant.taan van 

die VSA-and.rwyshumanisme gel ewer het. Vaart. i. die 

sielkundige rigting in die VSA-anderwys oak a. 'n sterk 

resente bydraer genaem (kyk 2.7.4). Hierdie byka.ende veld 

sal egter slegs in die histariapedagagiek tat sy valle r.g 

kam. Dit ward aanbeveel dat die histarie.e bydrae. van die 

bialagisme, idealisme en die pragmatism. in 

fundamenteel-pedagagiese sin nag veel grandig.r nagevar. word 

as wat in hierdie studie gedaan is. 

6.4.23 Samevatting 

Die aanbevalings hierba gegee, i. badael am enkele nuttige 

aanduidings vir die interpretasie en gebruik van die 

VSA-anderwyshumanistiese bydraes t. gee. Daarmee is hi.rdie 

studie oak lagi.serwys valtaai. 
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kam. Dit ward aanbeveel dat die histarie.e bydrae. van die 

bialagisme, idealisme en die pragmatism. in 

fundamenteel-pedagagiese sin nag veel grandig.r nagevar. word 

as wat in hierdie studie gedaan is. 

6.4.23 Samevatting 

Die aanbevalings hierba gegee, i. badael am enkele nuttige 

aanduidings vir die interpretasie en gebruik van die 

VSA-anderwyshumanistiese bydraes t. gee. Daarmee is hi.rdie 

studie oak lagi.serwys valtaai. 
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AANHANGSEL A 

Die 1979-omskrywing van die VSA-ond.rwyshumAniem. d.ur die 

AssociAt.ion for Supervision And Curriculu. DeveloplDtlnt. 

(ASCD), aangehaal deur LUCAS (1984: 3~3)1 

"I. acc.pt.s t.h. learner's needs And purpoa•• And d.v.lap. 

experiences and progrAms around t.h. unique pot.ent.iAI of 

t.he learner; 

2. facilit.at.es s.lf-act.uAlizAt.ion And .t.rive. t.o d.v.lap 

in All persons a sense of personal Ad.qUACY, 

3. fost.ers acquisit.ion of bASic .kill. n.c...Ary far 

living in A mult.icult.ural societ.y, including ACAd..ic, 

personal, int.erpersonal, COmmuniCAt.iv., And ecana.ic 

proficien.cy; 

4. personalized educat.ionAl decisions and prAct.lc.. (t.o 

t.his and it. include. st.udent.s in t.he proc..... of t.h.ir 

own educat.ion via democrat.ic invoivement. At. all l.v.ls of 

implement.at.ion); 

5. recognizes t.h. primacy of humAn feeling. And u... 

personAl vAlu.s and percept.ions as int.egrAI fAct.or. in 

educAt.ion proc...... 

6. dev.lop. a learning climAt.. t.hAt. nurt.ur.. l.arning 

environment.s perceived by involved individuals AS 

chall.nging, underst.anding, support.iv., excit.ing, and fr.. 

from t.hreat.; and 
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7. develop. in learner. genuine concern and respect far 

the worth of other. and skill in coflict .ituation.... 
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AANHANGSEL B 

Lucas <19841 287) se 19B4-omskrYfld ng van 

VSA-onderwyshumanisme. 

"I. The b.sic ai ... o-f education should be to pro.ate e.ch 

individu.l l ••rner'. maxim.l sel-f-d.v.lopment mor.l, 

spiritual, ••th.tic, emotion.l, and int.ll.ctu.l, 

2. The educ.tive proc.ss should b. conduct.d in such. w.y 

as to avoid in-fringing upon the right. and prerog.tive. o-f 

each person as .n individu.l, 

3. People o-f all age., young children included, h.v. • 

right to be tr••ted with respect, dignity, .nd kindn..., 

with due appreciation o-f, and tolerance -for di-f-ferenc.. 

among individu.ls; 

4. People di-f-fer in terms o-f inter••ta, n.ed., .biliti••, 

valu.., w.y. o-f l ••rning, .nd per.onal go.l. or 

aspirations; 

s. Learning should b. as -free, open, and meaning-ful •• 

po.sibl., 

6. T••ching-le.rning trans.ction. should be individu.lized 

in ter.. o-f p.cing and content, 

7. Not everyone needs to .cquir. precisely the .... 

skills, v.lues, competencies, or knDMl.dg., 
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been freely chosen by those involved, 

9. The ulti.ate test of success in education is the degr.. 

to which each learner achiev.. autona.y and .elf-control, 

and the extant to which the individual acquires the 

ability to direct his or her own future learning in Mays 

that are both satisfying and productive, 

10. The final justification for all educational effort is 

the progrressive enlargement of an individual's p.rsanal 

freedom, consistent with the reciprocal rights of all 

others." 
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