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H 0 0 F S T UK XI 

OPVOEDKUNDIGE HULPDIENSTE 

1. In1eiding 

In enige onderwysste1se1 wat die ontwikke1ing en 

e opvoeding van die he1e mens ten doel het, moet daar 

ook sekere opvoedkundige hulpdienste wees wat die skool 

in staat sal st om sy funksies behoorlik te vervul en 

sy uiteindelike doel te bereik. 

In die eerste p1ek word gedink aan die liggaam-

1ike ontwikkeling van die kind. Die liggaamlike ont

wikkeling van die kind kan nie behoorlik bevorder word 

indien die kind se gesondheidstoestand nie bevredigend 

is nie. Deelname aan liggaamsoefeninge kan s le

wensgevaarlik wees indien daar nie behoorlik met die 

sieke toestand van die leerling rekening gehou word 

nie. 

Die swak gesondheid of enige fisieke gebrek van 

die kind kan ook sy skoolprestasie nadelig beinvloed. 

Langdurige of periodieke afwesigheid ten gevolge van 

swak gesondheid wat deur behandeling verhoed kan word, 

is nie in belang van die vordering van die leer1ing op 

skool nie. As leerkragte bewus is van fisieke gebreke 

soos swak oe, swak gehoor en spraakgebreke, kan daarmee 

rekening gehou word of spesiale voorsiening kan vir 

sodanige leerlinge gemaak word. 

In die tweede p1ek is gedifferensieerde onderwys 

n voorvereiste vir die ewewigtige ontwikkeling van die 

leer1ing en vorm di t ook •n voorbereiding vir die toe

komstige beroepsop1eiding. Om doeltreffend aan n 

beleid van 11 voorbereiding vir die lewe" uitvoering te 

e is intelligensiemeting en voorligting n vereiste. 

Afwykinge in die gevoels- en strewingslewe van die 

kind het deskundige ondersoek en behandeling nodig. 

As belangrike hulpdiens kom die sielkundige en voorlig

tingsdienste hier ter sprake. 

2. Geneeskundige diens vir skole 

a. Faktore wat die instelling van •n geneeskun

dige diens noodsaaklik maak 

In Suid-/ ••• 322 
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In Suidwes-Afrika met sy besondere omstandighede 

maak sekere faktore die instelling en instandhouding 

van ~ geneeskundige diens vir skole noodsaaklik. Met 

die ontwikkeling van die gesondheidsdienste in die ge

bied het sommige van die faktore wat hier genoem word, 

meer bepaald betrekking op die verlede. Nietemin het 

hulle 'n belangrike rol by die ontwikkeling van die 

skoolgeneeskundige diens gespeel. 

(l) Voorkoms van lewensgevaarlike siektes 

Die uitbreek van gevaarlike aansteeklike 

siektes soos tifus, maagkoors, witseerkeel en die ver

spreide voorkoms van malaria het die gesondheidstoestand 

van sowel die onderwysers as die leerlinge bedreig. 

In die jaar 1923 het eers tifus en toe maagkoors in 

die skool in Windhoek uitgebreek l). Na die versprei

de re~ns in 1934 het malaria die onderwysers en leer

linge oor groot gebiede platgetrek 2 ). In 1938 is 

vulvo-vaganites vasgestel eers nadat ~ groot gebied 

daarmee besmet was 3). Baie van hierdie siektes kon 

voorkom gewees het deur gereelde geneeskundige onder

soeke en inspeksies te hou. 

(2) Epidemies 

Afgesien van die sporadiese uitbreek 

van gevaarlike aansteeklike siektes het daar van tyd 

tot tyd epidemies van aansteeklike siektes soos kink

hoes, masels 4 ), skarlakenkoors, griep 5 ) en ander 

siektes voorgekom. Tydige optrede en die opbou van 

die gesondheidspeil van die kinders sou nie alleen die 

verspreiding van die siektes beperk nie maar ook die 

algemene immuniteit verhoog. 

(3) Ho~ persentasie kosgangers 

Die feit dat byna die helfte 6 ) van 
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1. Landes Zeitung, 5.5.1923. 

Die Suidwes Nuus, 30.11.1923. 

2. Jaarrapport, 1934, 4. 

3. Id., 1938, l. 

4. 
5. Id., 1938, 2. Id., 1942, 3. 
6. 

Id., 1934, 4. 

Id., 1935, l. 

Id., 1936, l. 
gangers. 

43% van alle leerlinge was kos-
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die skoo1bevo1king in koshuise by sko1e gehuisves is, 

het maatree1s vir die voorkoming van aansteek1ike siek

tes noodsaak1ik gemaak. Nie s1egs die genesing van 

siektes was hier be1angrik nie, maar vera1 die voor

koming daarvan. Dit kon geskied deur immunisering 

maar ook deur die behoor1ike voor1igting en op1eiding 

van die koshuispersonee1 sodat die verspreiding van 

die siekte in die koshuis deur vinnige optrede bekamp 

kon word. 

(4) Die houding en vermoe van die ouers 

Superintendente van koshuise het dit 

onder die aandag van die Departement gebring dat sommige 

ouers geweier het om hu11e kinders geneeskundige be

hande1ing te 1aat kry. Baie van die ouers het ook nie 

oor die midde1e beskik om vir die geneeskundige dienste 

te betaa1 nie. Onder die omstandighede het superin-

tendente geweier om verantwoorde1ikheid te aanvaar uit 

vrees dat verwaar1oosde geva11e mag vers1eg en ook 

aansteek1ik mag word 1 ). Prob1eme van hierdie aard 

sou a11een deur n doe1treffende geneeskundige diens 

oorkom kon word. 

b. Die ontwikke1ing van die geneeskundige diens 

Die opste11ers van die onderwyswetgewing het 

vir die aanste11ing van n geneeskundige inspekteur van 

sko1e 2 ) asook vir die geneeskundige inspeksie van 

sko1e voorsiening gemaak. Geneeskundige inspeksie 

sou die 1iggaam1ike ondersoek van 1eer1inge en onder

wysers in verband met wie daar rede was om te g1o dat 

hu11e •n bron van gevaar vir die 1eer1inge kon wees, 

ins1uit. Dit sou ook a11e sake rakende die gesondheid 

en 1iggaam1ike toestand van die 1eer1inge, asook die 

inspeksie van skoo1geboue en perse1e ins1uit 3). 
Verder is magtiging aan die Administrateur ver1een om 

regu1asies in verband met die geneeskundige inspeksie 
van sko1e/ ••• 324 

1. Jaarrapport, 1937, 1. 

2. Onderwijs Prok1amatie, 1921, artike1 4. 
Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 5. 

3. Onderwijs Prok1amatie, 1921, artike1 6 (b). 
Onderwys Prok1amasie, 1926, artike1 1. Woord
omskrywing van 11 Geneeskundige Inspeksie". 
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van sko1e en die uits1uiting van 1eer1inge en onderwy

sers op mediese gronde voor te skryf. Die Admini

strateur kon ook die diensvoorwaardes en emo1umente 

van geneeskundige inspekteurs en verp1eegsters voor

skryf 1 ). 

In 1927 is die eerste regu1asies met betrekking 

tot die s1uiting van sko1e weens aansteek1ike siektes 

en die uits1uiting van kinders uit sko1e goedgekeur en 

afgekondig 2 ). Hierdie regulasies is gemaak ingevo1ge 

die Vo1ksgesondheidswet, 1919 (no. 36 van 1919), soos 

op Suidwes-Afrika toegepas deur die Vo1ksgesondheidspro

k1amasie, 1920 (no. 36 van 1920). Dit skryf die p1igte 

en verantwoordelikhede van hoofonderwysers 3 ), ouers 

en voogde 4 ) en superintendente van koshuise 5 ) met be

trekking tot die hantering van aansteeklike siektes voor. 

Dit maak ook voorsiening vir die s1uiting van sko1e 6 ) 

en skryf die uitsluitingsperiode vir die verski11ende 

soorte siektes voor 7 ). Dit was dikwe1s nodig om in

gevo1ge hierdie regu1asies op te tree, en op plekke 

waar epidemies kwaai gewoed het, is sko1e soms ges1uit 8 ). 

Die eerste poging tot georganiseerde geneeskundige 

inspeksie van sko1e is in 1928 aangewend. E1ke dis

triksgeneesheer moes die sko1e in sy distrik besoek, 

die kinders in die skole geneeskundig ondersoek en dan 

n a1gemene verslag by die Administrasie indien. Die 

vers1ag sou handel oor die gesondheidstoestand van die 

kinders en die a1gemene toestande waaronder die kinders 

1ewe en werk. Die hoofonderwyser moes die bevindinge 

ten opsigte van elke 1eer1ing hou en sover moont1ik 

toesien dat die aanbeve1ings van geneeshere uitgevoer 
1) I word • . • . 325 

1. Onderwijs Proklamatie, 1921, artike1 6 (c). 
Onderwys Proklamasie, 1926, artike1 156 (1) (L)&(M). 

2. U.K.-notu1e, 7.12.1927. 
O££isiele Koerant: G.K. no. 208 van l927. 

3. G.K. no. 208 van 1927, regulasie 2. 

4. Id., regulasie 3. 

5. Id., regu1asie 4. 

6. G.K. no. 208 van 1927, regulasies 5 en 6. 

7. Id., by1ae. 

8. Jaarrapport, 1937, 1. 

Id., 1938, 2. 
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word 1 ) 

Die S.W.A.O.U. het deur middel van n kongresbe

sluit hulle dank teenoor die Administrasie vir die in-

stelling van die diens uitgespreek. 

gespreek dat die dienste uitgebrei en 

handeling ingesluit sou word 2 ). 

Die hoop is uit

geneeskundige be-

Weens n gebrek aan fondse moes hierdie noodsaak

like diens na •n paar jaar gestaak word 3 ). In 1934 

het die diens nie meer bestaan nie, en in 1939 skryf 

die Direkteur in sy jaarrapport dat 11 the inauguration 

of that essential service probably lies in the far 

distant future" 4 ). Hierdie stelling was gebaseer op 

die feit dat die instelling van n geneeskundige diens 

op daardie tydstip nie die addisionele finansiele las 

op die staat sou regverdig nie. Die las, so wil dit 

voorkom, sou weens die verspreiding van die skole oor 

die groot gebied nte in verhouding met die voordele 

wat daarvoor verkry kon word, wees nie. Aan die an

der kant het hy verklaar dat 11 the advantages that 

would accrue to the future generation from medical in

spection, the prevention and cure of diseases and de

fects, can harrlly be overestimated" 5). 
Die aanstelling van n geneeskundige inspekteur 

van skole is by verskillende geleenthede aanbeveel 6 ) 
totdat die Direkteur in 1942 verklaar het dat e al

gemene gesondheid van die opkomende geslag in werklik

heid voorkeur bo die algemene opvoeding behoort te ge

niet 7 ). In die daaropvolgende jaar is die pos van 

geneeskundige inspekteur van skole goedgekeur 8 ) en 

in Mei 1944 het dr. J.E. Fischer, die eerste bekleer 

daarvan, diens aanvaar 9) 
Dit het/ • • • 

1. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1928, 47. 

2. S.W.A.O.U.-notule: Kongresbesluite 1929. 

3. Rapport omtrent Suidwes-Afrika vir die jaar 
1934, 38. 

4. Jaarrapport, 1939, 5. 
5. Id. , 19 39, 5-6. 
6. 

7. 
8. 
9. 

Id. 9 

Id., 

Id. , 

Id., 

1936, 

1942, 

1943, 

1944, 

1. Id., 

4. 

2. 

24. 

1937, 1. 

326 



326 

Dit het spoedig geb1yk dat die geneeskundige in

spekteur nie sonder die hu1p van verp1eegsters kon 

k1aarkom nie. Die hoof-geneeskundige beampte van die 

Administrasie is geraadp1eeg en hy het aanbevee1 dat 

twee verp1eegsters aangeste1 word, een om die genees

kundige inspekteur van sko1e op sy besoeke te vergese1 

en die ander om opvo1gingswerk te doen. Laasgenoemde 

verp1eegster sou geen vaste hoofkwartier he nie en sou 

vo1gens behoefte van p1ek tot plek gestuur word 1 ). 

Die Administrateur het die nodige regu1asies af

gekondig om vir die aanste11ings en diensvoorwaardes 

van skoo1verp1eegsters voorsiening te maak 2 ). Ge

durende 1946 is a1bei poste gevu1 3). Dr. Fischer 

het in Junie 1952 uit die diens getree en is deur 

dr. J.F. To1mie opgevo1g. 

Die geneeskundige diens het tot aan die begin van 

1955 voortbestaan toe sowel die geneeskundige inspek

teur as die verp1eegster wat in diens was 9 bedank het. 

Die vakature vir •n geneeskundige inspekteur is sonder 

sukses geadverteer. 

Om die prob1eem te bowe te kom het die hoof van 

die Afde1ing Gesondheid aan die hand gedoen dat die Ad

ministrasie streeks-mediese beamptes in sy afde1ing 

aanste1 en dat hierdie geneeskundige beamptes dan die 

funksies van die geneeskundige inspekteur van sko1e in 

hu11e onderskeie streke sou vervu1. A1hoewe1 die Di

rekteur van Onderwys hom teen hierdie nuwe rigting uit

gespreek het 4 ), is daar 11 uiteinde1ik deur die Admini

strasie bes1uit om toe te gee aan die voorste1 van die 

Afde1ing Gesondheidsdienste om hierdie diens te annek

seer" 5 J. 

Die Onderwyskommissie van 1956 het na oorweging 

van die aange1eentheid bes1uit om aan te bevee1 dat 

~ organisasie onder die Afde1ing Gesondheid geskep 

word om/ ••• 327 

1. Jaarrapport, 1945, 7. 

A.R.-notu1e, 5.1.1945. 

2. Offisie1e Koerant: G.K. no. 13 van 1945 soos ge-
wysig deur G.K. no. 281 van 1949. 

3. Jaarrapport, 1946, 15. 

4. Id., 1955, 5. 

5. Id., 1956, 5. 
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word om die geneeskundige dienste van skole waar te 

neem. 

Om uitvoering te gee aan die mening van die Af

deling Gesondheid dat elke kind minstens drie keer ge

durende sy skoolloopbaan ondersoek moes word l), is 

die volgende prosedure deur die Kommissie aanbeveel: 

(a) dat die instelling van~ maatreel waar

volgens geneeskundige sertifikate by toela

ting van leerlinge vereis word, oorwe·eg 

word; 

(b) dat die aanvanklike geneeskundige ondersoek 

deur die streeksgesondheidsbeampte onderneem 

word, en wanneer sy normale pligte hom ver

hinder om dit ten volle te behartig, deel

tydse distriksgeneeshere teen ekstra besol

diging sy werk sal aanvul 2 ); 

(c) dat opvolgingswerk deur die distriksgenees

here gedoen word. 

Wat die verpleegdienste betref, is aanbeveel dat: 

(a) verpleegsters bf op die personeel van die 

streeksgesondheidsbeamptes aangestel word, 

of dat verpleegsters van blanke staatsonder

steunde hospitale gebruik word (laasgenoemde 

sou die mees praktiese wees omdat daar 

vyftien sodanige hospitale is, terwyl daar 

net drie gesondheidsbeamptes is); 

(b) verpleegsters na die behoeftes van die sko

liere omsien en die koshuise waar kosgangers 

siek is, besoek om met verpleging te help 

en voorligting te gee 3). 

Na aanleiding van die aanbevelings van die Komis

sie het die Uitvoerende Komitee die volgende goedge-

keur: 

nl• Die skoolmediesedienste ressorteer onder 

die Afde-/ ••• 328 

l. Verslag van die Onderwyskommissie,l958, 70. Die 
drie stadia wanneer die kind ondersoek moes word, 
is by toelating, in standerd V en net voordat hy 
die skool verlaat. 

2. Id., 71. 
3. Id., 73-74. 
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die Afdeling Gesondheid. 

Die mediese ondersoek word in die reel deur 

die streeksgesondheidsbeampte onderneem. 

3. Leerlinge van die ouderdomsgroepe 6-7 jaar, 

12-13 jaar en 17-18 jaar word by wyse van roetine 

medies ondersoek. Hierbenewens word ook ondersoek: 

(a) leerlinge wat by n vorige ondersoek vir 
behandeling aanbeveel is; 

(b) leerlinge wat deur die skoolhoof aangewys 
word op grond van 

(i) verdagte liggaamlike swakheid; 

(ii) onbevredigende skoolwerk wat moontlik 
as gevolg van liggaamlike swakheid 
voorkom. 

4. Die bevinding van die mediese beampte word 

op n mediese verslagkaart vir elke kind afsonder

lik, aangeteken. Die kaarte word deur die skool

hoof bewaar en verlaat alleenlik die skool wanneer 

n kind na n ander skool oorgeplaas word, in welke 

geval dit dan saam met die oorplasingsertifikaat 

na sy nuwe skool gestuur word. 

5. Dit is die skoolhoof se plig om by ouers aan 

te dring dat uitvoering gegee word aan die aanbe

velings vir behandeling wat deur die gesondheids

beampte gemaak is en die uitslae aan te teken. 

6. Die koste van behandeling word deur die ouer 

gedra met dien verstande dat die behoeftige ouer 

steun van die Administrasie kan ontvang. 

7. Verpleegsters, wat ir. die personeel van of 

die gesondheidsbeamptes of staatsondersteunde hos

pitale of albei opgeneem is, doen roetine onder

soeke in skole en koshuise om die werk van die 

gesondheidsbeamptes op te volg, behandel op hulle 

eie minder ernstige gevalle en 
nodig11 1 ). 

e raad waar 

Die Afdeling Gesondheid het moeilikheid onder

vind om die poste van streeks-mediese beamptes te vul, 

en in 1960 het die geneeskundige diens van skole nie 

doeltref-/ ••• 329 

1. U.K.-notule, 18. .1959. Bes1uit 1095 op Memo
randum El/1/14, gedateer 5.11.1959. 
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doeltreffend gefunksioneer nie. 

c. Die werksaamhede van die geneeskundige diens 

Uit die verslae van die Geneeskundige Inspek

teur van Skole blyk dit dat die werksaamhede van die 

besondere afdeling van die diens •n baie wye veld gedek 

het. Di t het die werksaamhede wat verkieslik deur •n 

sielkundige gedoen moes word, ingesluit. Wat die kos

huise betref, het die geneeskundige inspekteur die funk

sie van die dieetkundige vervul, en sever dit die geboue 

en terrein betref, die funksie van die gesondheidsin

spekteur. 

Die geneeskundige inspekteur van skole se vernaam

ste taak was egter om alle le inge geneeskundig te 

ondersoek, hulle gebreke of siektes onder lede vas te 

stel en behandeling aan te beve Daar is bv. opnames 

gemaak van tandbederf, kwale van die oe, hart, die neus 

en keel, van ondervoeding asook die voorkoming en be

stryding van siektes soos malaria, witseerke , malta

koors, pokke en so meer l). 

Waar nodig het die geneeskundige inspekteur volle

dige verstandstoetse toegepas om die afwykendheid van 

leerlinge te bepaal 2 ). Die verstandsmeting was van 

beperkte omvang en is waarskynlik net toegepas op ge

valle wat naby die onderste grens van opvoedbaarheid 
gel@ het 3). 

Wat die koshuise betref, daar veral na gestrewe 

om higieniese toestande te skep deur aan te dring op 

die voorsiening van gaasdraad voor vensters en deure 

by die kombuise en eetsale. Verder is ook versoek 

dat gaas voor slaapkamervensters aangebring moes word 

om muskiete uit te hou 4 ). ondere aandag is aan n 

gebalanseerde dieet vir koshuise gegee 5 ) Hier het 

die organiseerster van Huishoudkunde en Naaldwerk ook 

n bydrae gelewer deur voorligting in verband met die 

voorbereiding/ •• 330 

1. Jaarrapport, 1945, 18-19. 
2. Id., 1944, 24. 

3. Id. , 11. 

4. Id., 1945, 19. 

5. Id., 1944, 28. 

Id., 1946, 19. 
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voorbereiding van etes te gee en om onder andere ~ gra

ter verskeidenheid van gBregte te bewerkste11ig 1 ). 

Die inrigting van siekekamers by koshuise en die 

doe1treffende gebruik daarvan is van tyd tot tyd bek1em

toon. Re~1ings is oak getref vir die voorsiening van 

medikamente aan skoo1koshuise 2 ). 

Die uitbreiding van die diens om oak tandhee1kun

dige behande1ing in te s1uit het mis1uk, omdat die De

partement nie daarin kon s1aag om n tandarts aan te ste1 

nie. ~ Mobie1e tandhee1kundige eenheid wat vir die 

doe1 geskenk is, moes weer teruggegee word 3). In 1952 

het die Uitvoerende Komitee magtiging ver1een dat die 

Onderwysdepartement by geskikte sentra tandhee1kundige 

dienste vir 1eer1inge kon inste1 mits die koste nie n 

vasgeste1de bedrag sou oorskry nie. Hierdie dienste 

sou in samewerking met tandartse in Windhoek, Keetmans

hoop, Otjiwarongo en moont1ik Swakopmund gere~1 kon 

word. Tandartse sou van tyd tot tyd dorpe in hu11e 

omgewing besoek en tandhee1kundige dienste aan 1eer1inge 

1ewer 4 ). Hoe s1aag die re~1ing was, kon nie vas-

geste1 word nie. Die Administrasie het egter voort-

gegaan om tandhee1kundige dienste aan 1eer1inge te 

bied 5 ) 

3. Sie1kundige en voor1igtingsdiens 

Omdat daar nie afsonder1ike sie1kundige en voor1ig

tingsdienste bestaan hot nie en die twee dienste gein

tegreer was, word hu11e as een diens beskou en as so

danig behande1. 

a. Die totstandkoming en ontwikke1ing 

Die onderwyswetgewing het nie bepaa1de1ik 

voorsiening vir die aanste11ing van sie1kundiges of 

voor1igters gemaak nie en die bepa1ing dat die Ad-

1. 
2. 

5. 
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Jaarrapport, 1951, 25. 

Jaarrapport, 1947: Vers1ag geneeskundige inspek
sie van sko1e, 2. 

Jaarrapport, 1946, 20. 

U.K.-notu1e, .7.1952. Bes1uit 565 op Memo
randum A179/179, gedateer 25.6.1952. 

Jaarrapport, 1954, 33. 
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ministrateur 11 deskundige amptenare 11 l) kon aanstel, moet 

as voldoende beskou word, mits sodanige amptenare in

gevolge die wette van die staatsdiens aangestel word. 

In 1930 het die Hoofbestuur van die S.W.A.O.U. 

dringend versoek dat n psigiater aangestel word om die 

verstandelik agterlike kinders te ondersoek 2 ). Die 

aanstelling van so •n beampte is deeglik oorweeg en die 

Direkteur het vasgestel dat n psigoloog ongeveer drie 

maande per jaar voltyds benodig sou word. ·n Versoek 

om hulp is deur die Sekretaris van Suidwes-Afrika aan 

die Unie-Onderwysdepartement gerig, maar weens die te

kort aan psigoloe kon die Departement nie help nie. 

Die mening is ook uitgespreek dat dit nie prakties 

sou wees om so n deeltydse persoon te gebruik nie. 

Daar is nie verder gevorder nie, en in 1936 het die 

Onderwysersunie weer die wenslikheid van •n intelli

gensie-opname beklemtoon met die doel om die omvang van 

agterlikheid te bepaal en die stigting van spesiale 

klasse te oorweeg 3). Geen vordering is egter gemaak 

nie. 

Van tyd tot tyd is die behoefte aan apesiale on

derwys vir die afwykende kind onder die aandag gebring. 

Die Geneeskundige Inspekteur van Skole het begin om 

verstandstoetse ui t te voer veral op leerlinge met •n 

baie lae intelligens 4 ). Nog later het een van 

die inspekteurs van skole groepstoetse afgeneem met 

die oog op die stigting van spesiale klasse vir ver

standelik afwykende leerlinge 5). 
In die begin van die vyftigerjare het die Direk

teur die gedagte van onderwyshervorming, veral deur 

gedifferensieerde onderwys met die moontlikheid van 

komprehensiewe skole, sterk bepleit. Die praktiese 

toepassing van •n beleid van gedifferensieerde onderwys 

tesame met die begin wat reeds met spesiale onderwys 

vir af-/ ••• 332 

l. Onderwijs Proklamatie, 1921, artikel 4. 
Onderwys Proklamasie, 1926, artikel 5. 

2. S.W.A.O.U.-notule: Hoofbestuursbesluite 1930. 

3. Id.: Kongresbesluite 1936. 
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vir a£wykende kinders gemaak is, het die instelling van 

n sielkundige diens noodsaaklik gemaak. 

In sy versoek dat n pos van sielkundige geskep 

word, verduidelik die Direkteur dat die eerste twee 

take van die beampte sou wees om verstandsmeting te 

doen van leerlinge wat moontlik in spesiale klasse 

tuishoort, en om aanlegtoetse vir sekere leerlinge in 

standerds VI, VIII en X met die oog op beroepsvoorlig

ting te gee. Die pos is goedgekeur en dr. J.H.S. 

Oosthuizen het op 1.4.1952 diens aanvaar l). 

Uit die £unksies wat die sielkundige moes ver

vul, is dit duidelik dat die aard daarvan meer voorlig-

tend as sielkundig was. n Bekle~r van die 

in elk geval in twee rigtings opgelei wees, 

reg daaraan wou laat geskied. Om die werk 

pos moes 

indien hy 

doeltref-

fend te verrig is n skoolvoorligter, mnr. D.F. Barnard, 

in 1953 aangestel 2 ). 

Aan die begin van 1955 is die departementele siel

kundige na n ander pos 3) oorgeplaas en het die skool

voorligter voortgegaan om die werk te doen. Vanaf 

1 Oktober 1959 is die pos van sielkundige afgeskaf en 

n pos van hoofskoolvoorligter asook n addisionele pos 

van skoolvoorligter geskep 4 ). n Verdere uitbreiding 

van die diens het plaasgevind toe TI klinikus op 1 Julie 

1960 aangestel is 5 ). 

b. Buitengewone onderwys 

(1) Onderwys vir die afwykende kind 

Die ontwikkeling van spesiale skole 

Vir die onderwys van die afwykende kind is reeds vol

ledig behandel. Die opvoeding van die liggaamlik 

gebrekkige en die gekommitteerde kind vind in die Unie 
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1. U.K.-notule, 10.12.1951. Bes~uit 918 op Memo
randum 816, gedateer 22.11.1951. Daar moet op ge
wys word dat, aangesien die sielkundige nie inge
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2. Jaarrapport, 1953, 17. 
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vir senior afwykende seuns geword. 

4. Jaarrapport, 1959, 1. 
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5. Jaarrapport, 1960, 1. 
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plaas en sal nie verder bespreek word nie. Hier word 

hoofsaaklik aandag aan die inhoud van die buitengewone 

onderwys van die verstandelik afwykende kind gegee. 

(a) Junior geleentheidsklasse 

Sedert die stigting van die eerste ge

leentheidsklasse in 1950 is daar nie van Departements

we~ enige spesiale leergange vir junior geleentheids

klasse opgestel en voorgeskryf nie. Indiwiduele skole 

het hulle eie lecrgange opgestel om by die plaaslike 

behoeftes van die leerlinge aan te pas. 

Hierdie gebrek aan volledige en deeglike leerplan

ne het die werksaamhede van die leerkragte aansienlik 

bemoeilik. Dit het die skoolvoorligter besef, maar 

ten gevolge van die besluit om by die Kaapse Departe

ment in te skakel en die Kaapse leergange te gebruik het 

die voorligter slegs voorlopige leergange opgestel l). 

Vir sover vasgestel kon word, was die Kaapse prim~re 

leergange vir spesiale onderwys in 1960 nog nie in ge

bruik nie. 

Die Onderwyskommissie het aanbeveel dat die doel 

van die onderwys hoofsaaklik moes wees om di~ leer

lings, naas persoonlike vorming, intensiewe onderrig 

in die basiese skoolvaardigheidsvakke, nl. lees, skryf 

en reken, te gee 2 ). 

Sedert die klein begin in 1950 het die getal 

leerlinge sodanig vermeerder dat daar in 1960 by ses 

skole, 69 seuns en 25 dogters in die junior geleent

heidsklasse was 3) 

(b) Senior geleentheidsklasse 

Leerlinge wat die ouderdom van veer

tien jaar bereik of bereik het, word in die senior 

geleentheidsklasse geplaas met die doel om n kursus met 

n praktiese inslag te volg. Die seuns ontvang oplei-

ding in een of ander ambag, terwyl die dogters in die 

verskillende vertakkings van Huishoudkunde opgelei 

word. 

Toe die skool vir senior geleentheidsklasse vir 
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seuns gestig is, is voorsiening gemaak vir •n kursus in 

Messelwerk en Landbou. Slegs n klein aantal leer= 

linge het die Landboukursus geneem, terwyl die ander 

verplig was om die ander vak te neem. Op hierdie 

wyse kon al die vermoens, behoeftes en belangstellings 

van die 

nie 1 ). 

verkillende leerlinge nie in ag geneem word 

Met die boerdery by die skool het dit nie 

goed gegaan nie, met die gevolg dat besluit is om dit 

af te skaf. Daar is ook besluit om die skool na Wind

hoek te verskuif 2 ). 

Dit blyk dat die skool aansienlike groeipyne ge-

had het en dat dit in 1960 nog nie aan die verwagtings 

van TI volwaardige skool vir senior seuns voldoen het 

nie. 

Die senior klasse vir meisies het praktiese klasse 

in Huishoudkunde gevolg. Die nodige leergange vir 

hierdie kursus is in 1957 opgestel. Die kursusse sou 

oor drie jaar strek en het standerds VI, VII en VIII 

ingeslui t. •n Meisie kon •n sertifikaa t vir Huishoud.

kunde viral drie hierdie standerds verwerf 3). 
Wat die akademiese werk betref, is daar in 1957 

besluit dat die senior seuns en dogters vir die nasio

nale standerd VI-eksamen van die Departement van On

derwys9 Kuns en Wetenskap sou inskrywe 4 ). Deur vir 

hierdie eksamen in te skrywe ontvang die leerlinge kre

diete vir die vakke waarin hulle slaag, en sodra hulle 

in n taal in die hoer graad en in nog drie ander vakke 

geslaag het, word TI standerd VI-sertifikaat aan hulle 

uitgereik. Hulle word dus in staat gestel om oor •n 

periode van drie jaar aan die minimumvereistes vir n 

standerd VI-sertifikaat te voldoen. Die algemene 

kursus wat gevolg is, is Afrikaans, Engels, Rekenkunde, 

Aardrykskunde en Geskiedenis. 

Aangesien sommige van die leerlinge gou aan die 

minimumvereistes vir standerd VI voldoen het, moes 
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die aanbieding van meer gevorderde akademiese werk oor

weeg word. 

In 1959 is egter besluit dat n nuwe sekondere kur

sus gebaseer op die van Kaapland, vir die senior ver

standelik afwykende leerlinge ingevoer sou word. Be

newens die tegniese en huishoudkundige vakke sou Gods

diensonderrig en Liggaamlike Opvoeding as nie-eksamen

vakke en Afrikaans, Engels, Rekenkunde en Sosiale 

Studie as eksamenvakke verpligtend wees. Die Kaapse 

leergange sou vir die opstel van die leergange gebruik 
word l) 

Die eksaminering aan die einde van die eerste en 

die tweede jaar sou intern plaasvind, onderhewig aan die 

kontrole van die betrokke kringinspekteur vir sover dit 

die akademiese vakke betref en van die vakorganiseerder 

vir sover dit die vaardigheidsvakke betref. Aan die 

einde van die derde jaar word n eksterne eksamen af
gele 2 ) 

In 1960 was die nuwe kursusse nog nie ingevoer nie 

en is die ou beleid van die eksterne nasionale standerd 

VI-eksamen met vaardigheidsvakke wat intern geeksami

neer word, nog toegepas. 

Aan die einde van 1960 was daar 33 seuns en 34 

dogters in die senior geleentheidsklasse 3). 

(2) Onderwys vir die laag-normale kind 

Die Onderwyskommissie is die eerste 

wat besondere aandag aan die dom-normale of laag-normale 

kind gegee het. Dit is leerlinge wat die kursus in 

die primere skool kon bemeester maar wat ·ten gevolge 

van n te lae intelligensie swak vordering in die se

kondere skool gemaak het. 

Die Kommissie het aanbeveel dat hierdie groep 

leerlinge n keuse moes he tussen n verdunde kursus in 

die gewone sekondere skool of n gespesialiseerde vak

opleiding aan die junior tegniese of huishoudskool vir 

afwykende kinders. Naas die ambagsopleiding sou hier

die leerlinge ook nog onderrig ontvang in die akademiese 

vakke/ •.• 336 

l. U.K.-notule, 18.ll.l959. Besluit 1095 op Memo
randum El/1/14, gedateer 5.11.1959. 

2. Id. 

3. Jaarrapport, 1960, 35. 



336 

vakke soos vir die afwykende leerlinge voorgeskryf l). 

Na aanleiding van die Kommissie se verslag het 

die Uitvoerende Komitee besluit dat daar vir die laer 

normale leerlinge wat reeds vyftien jaar oud was en 

nie standerd VI kon slaag nie, twee wee oop was: 

hulle kon bf standerd VI herhaal met •n ingekorte kur

sus van vyf vakke met net die twee offisiele tale ver

pligtend, bf, indien hulle dit verkies, kon hulle op 

•n vrywi11ige basis tot die vaksko1e toege1aat word 2 ). 

Hierdie nuwe be1eid het onruidde11ik van toepassing 

geword, maar in 1960 is daar nog nie op hierdie weg 

gevorder nie. 

(3) Aanpassingsonderwys 

Die gedagte van aanpassingsk1asse, 

d.w.s., k1asse wat saamgeste1 word uit leer1inge wat 

skolasties vertraag is, is reeds in 1952 geopper 3). 

Die Uitvoerende komitee het goedgekeur dat daar op 

p1ekke waar die aantal leer1inge dit geregverdig het, 

aparte k1asse met nie meer as vyftien 1eer1inge nie, 

met die oog op indiwidue1e aandag, gestig kon word. 

Die bedoe1ing was dat hierdie k1asse vir 1eer1inge met 

n I.K. tussen 80 en 95 sou wees en dat hu11e mettertyd 

na die gewone k1asse teruggep1aas moes word 4 ). 

Tot in 1960 het daar vir sover vasgestel kon word, 

geen aanpassingsk1asse bestaan nie. 

(4) Remedierende onderwys 

11 Sodra onderwysers beter op hoogte 

gebring is met die aanwending van gestandaardiseerde 

prestasietoetse, sal stappe gedoen word in verband met 

remedierende werk", het die Direkteur in sy jaarrapport 

van 1953 verk1aar 5 ). 

Ten gevolge van die oorp1asing van die sielkundige 

na n gewone onderwyspos en die groot taak om die ge-
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leentheidsklasse behoorlik te organiseer, kon daar nie 

onmiddellik met die toepassing van skolastiese of diag

nostiese toetse begin word nie. In gevalle waar dit 

wel toegepas is, het dit in verband gestaan met kandi

date vir geleentheidsklasse. Eers in 1959 is daar 

weer positiewe stappe in verband met remedi~rende on

derwys gedoen. 

Die doel van die remedi~rende onderrig was om 

druiping, veral in die middel primere klasse, te voor

kom. Enige agterstand wat ontstaan het, is so vroeg 

moontlik deur middel van gereelde kumulatiewe toetsing 

deur die onderwysers asook toetsing deur die skoolvoor

ligters ontdek l). Die remedi~rende werk is deur 

personeellede wat vrye tyd tot hulle beskikking gehad 

het, gedoen. Hiervoor is veral die kindertuinonderwy-

seresse gebruik, omdat hulle leerlinge voor die ander 

huis toe gegaan het. 

Die doeltreffendheid van die werk sou eers later 

vasgestel kon word. 

c. Kliniese en korrektiewe werk 

Alhoewel n kliniek reeds in 1952 in beginsel 

goedgekeur is 2 ) en daar steeds n dringende behoefte 

aan die kliniese behandeling van afwykende leerlinge 

besef is, kon die bestaande personeel dit nie behartig 

nie. In 1959 het die Hoofskoolvoorligter gerapporteer 

dat n aanvang met die behandeling van kliniese gevalle 

gemaak is en dat 27 sodanige gevalle gedurende die 

jaar aandag geniet het. Ten spyte van n groot gebrek 

aan geriewe en tyd is vyftien van die gevalle afgehan

del, terwyl die ander twaalf gevalle nog onder obser

vasie was en opgevolg moes word 3). 
Na aanleiding van die verslag van die Onderwyskom

missie 4 ) het die Uitvoerende Komitee dit goedgekeur 

dat in Windhoek n begin met n skoolkliniek vir leer-
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linge met ernstige leer-, gedrags- en/of aanpassingspro

bleme gemaak word. Sodanige leerlinge sou vir diag

nostiese ondersoek na die kliniek verwys word en daaruit 

sou bf behandeling in die kliniek bf aanbevelings aan 

die betrokke onderwysers en/of ouers in verband met 

behandeling volg l). 

Met ingang 1 Julie 1960 is een van die skoolvoor

ligters as voltydse klinikus aangestel, maar die bekleer 

van die pos sou eers aan die begin van 1961 die nuwe 

taak oorneem 2 ). 

n Rondreisende onderwyseres is in Julie 1954 aan

gestel om leerlinge met spraakgebreke in die Windhoekse 

skole te behandel 3) Leerlinge met ernstige spraakge-

breke moes dus na een van die Hoofstad se skole oorge

plaas word indien hulle behandeling verlang het. Die 

Onderwyskommissie het dit as n goeie reeling beskou 

en het aanbeveel dat die dienste na ander sentra uit

gebrei word indien die getal leerlinge dit sou reg

verdig 4 ). 

d. Voorligting 

Reeds in 1945 het die s.w.A.O.U. om die aan

stelling van TI beroepsvoorligter versoek 5 ). Die voor

uitsig is egter eers met die totstandkoming van die siel

kundige en voorligtingsdiens verwesenlik. 

Ten grondslag van doeltreffende beroepsvoorligting 

le kennis van die verstandelike vermoe, die vaardigheid 

en die belangstelling van die leerling. •n Psigome-

triese opname met •n beskikbare kumulatiewe verslagkaart 

is belangrike hulpmiddele by beroepsvoorligting. Bier

die grondwerk moes dus eers gedoen word. 

Die Voorligter meld in sy verslag dat daar in 

1953 tyd vir algemene en beroepsvoorligting gevind is 6 ) 

In 1954 is n daadwerklike poging aangewend om die saak 
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te bevorder. Eers is daar ~ opname van die voorge

nome beroepskeuses van alle standard VI-leerlinge ge

maak met die doel om vas te stel wat die behoeftes van 

hierdie leerlinge in die sekondere skoal gaan wees en 

oak met die oog op die stigting van ~ komprehensiewe 

skoal met sy verskillende studierigtings. Verder is 

daar algemene beroepsvoorligting aan leerlinge by elf 

skole en indiwiduele beroepsvoorligting by nege skole 

gegee. Die voorligting was beperk tot leerlinge in 

standard VI en standard VIII. 

Die algemene prosedure by indiwiduele beroeps

voorligting was om, nadat die nodige toetse afgeneem, 

vraelyste beantwoord en die gegewens verwerk was, n 

praatjie oar die keuse van ~ beroep te hou en dan die 

leerlinge uit te nooi om vrywillig die voorligter indi

widueel te kom raadpleeg. Die ondervinding het getoon 

dat die reaksie van die leerlinge spontaan was en dat 

hulle met enkele uitsonderings almal van die geleent

heid gebruik gemaak het l). 

Die goeie voorneme om in 1956 ~ stelsel van weten

skaplike en sistematiese voorligting by alle sekondere 

en hoerslcole in te voer, kon weens die fei t dat die 

voorligter alleen die werk moes verrig, nie ten valle 

verwesenlik word nie 2 ). Gedurende 1957 is indiwiduele 

beroepsvoorligting aan a1le matrikulante gegee 3). 

Met die invoering van die nuwe Junior Sekondere 

Kursus het daar oak ·n peri ode vir Voorl igting op die 

rooster verskyn. Die bevinding van die voorligter 

was egter dat hierdie groepsvoorligting nie op bevre

digende wyse gedoen is nie. Hy skryf dit daaraan 

toe dat die vak hoe eise aan onderwysers stel en dat 

hulle dit nie saam met ander eksamenvakke kon behartig 

nie. Daar is gevolglik voorgestel dat spesiale on

derwysers vir die doe1 aangeste1 word 4 ). 

Afgesien van die leiding wat van die departementele 

voorligters uitgegaan het, was daar nie ~ leergang vir 

Voor1igting in of die primere of die sekondere skoal 

nie. / ••• 340 
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nie. Die opste1 van ~ 1eergang met die doe1 om die 

insigte, gesindhede en idea1e van die kind te vorm en 

hom daardeur in staat te ste1 om oordee1kundig ~ toekom

stige 1oopbaan te kies, is van primere be1ang om die 

vak met sukses in die skoo1 in te voer. 

In hierdie vormingsproses spee1 die onderwyser ~ 

be1angrike ro1 en derha1we moet voor1igting, en daarmee 

beroepsvoor1igting, deur die skoo1 aangebied word; trou

ens, die he1e voor1igtingsprogram moet deur die hoof

onderwyser opgeste1 word. Indiwidue1e voor1igting of 

raadgewing moet net deur die hoofonderwyser, •n ui tge

soekte onderwyser en die departemente1e voor1igters on

derneem word 1 ). 

Na aan1eiding van die aanbeve1ing van die Onderwys

kommissie insake die voor1igtingsdiens het die Uitvoer

ende Komitee die sameste11ing en funksies soos vo1g 

saamgevat: 

11 1. Die personee1 van die Onderwysdepartement se 

Voor1igtingsdiens bestaan uit drie Skoo1voor1igters aan 

wie kringe ·waarin hu11e werk, toegese is: een te Wind

hoek, een in die Suide en een in die Noorde van die Ge

bied. 

Die amptenaar met standp1aas Windhoek is die Senior 

Skoo1voor1igter. Benewens sy p1igte as skoo1voor1ig

ter in sy omgang, tree hy ook op in •n raadgewende hoe

danigheid teenoor die Departement, teenoor die skoo1-

k1iniek en teenoor die junior skoo1voor1igters. 

2. Die voor1igtingsdiens beoog: 

(i) geree1de roetinebesoeke aan sko1e; 

(ii) die ver1ening van deskundige raad en/of 
hu1p waar skoo1hoofde of kringinspekteurs 
daarom versoek; 

(iii) geree1de toetsing van 1eer1inge om onderwy
sers in besit te ste1 van hu11e 1eer1inge 
se inte11igensie-vermoe en sko1astiese pres
tasies, sodat hu11e in staat kan wees om 
hulle onderrigmetodes daarvolgens in te rig; 

(iv) indiwiduele toetsing van 1eer1inge wat nie 
op skoo1 na wense vorder nie met die oog 
daarop om die regte tipe onderrig vir su1ke 
1eer1inge te voorsien; 

(v) beroepsvoor1igting aan 1eerlinge wat op die 
punt staan om die skool te ver1aat; 

(vi) oplei-/ •• 341 
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(vi) op1eiding van onderwyser-voor1igters deur 
bemidde1ing van kortkursusse; 

(vii) die verskaffing van k1iniese behandeling 
vir 1eerlinge wat ernstige leer-, gedrags
en/of aanpassingsprobleme openbaar" 1). 

Met die personeel van drie en uiteindelik vier 

saam met die klinikus kon die bestaande stelsel gekon

solideer en verder uitgebou word. As proefneming is 

die instelling van •n vol tydse onderwyser-voorligterspos 

aan die Windhoekse Hoerskool in vooruitsig geste1. 

4. Samevatting 

Alhoewel die vereistes van die onderwys die inste1-

ling van opvoedkundige hulpdienste noodsaaklik gemaak 

het, was daar ander faktore wat die instel1ing daarvan 

verhinder het. Die primere behoeftes waarin, met die 

beskikbare fondse, voorsien moes word, was so groot dat 

daar nie fondse vir die instel1ing van hulpdienste van 

beperkte omvang was nie. 

Na •n eerste poging in 1928 om geneeskundige dienste 

te voorsien, wat TI paar jaar later gestaak is, is daar 

eers in 1944 •n beampte aangestel om •n geneeskundige 

diens vir sko1e te organiseer. Hierdie diens, wat met 

wisselende personee1 en onder moeilike omstandighede 

uitgevoer is, het in TI belangrike behoefte voorsien. 

Omdat die pos van geneeskundige inspekteur van sko1e 

nie gevul kon word nie, is die diens in 1956 aan die 

Afdeling Gesondheid oorgedra. Weens TI tekort aan ge

neeshere om die werk te verrig kon die geneeskundige 

inspeksie van skole nie doeltreffend uitgevoer word 

nie. 

Die geneeskundige diens het tydens sy bestaan be-

1angrike geneeskundige ondersoeke van leer1inge uitge

voer, voor1igting gegee, gesondheids- en voedingstoe

stande in koshuise bevorder en ook verstandstoetse 
op laag-subnormale leerlinge toegepas. 

Die verdere ontwikkeling van die onderwysstelsel 

kon nie plaasvind sonder TI behoorlik georganiseerde 
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sielkundige en voorligtingsdiens nie. Die aanstel

ling van •n sielkundige en n voorligter het tot gevolg 

gehad dat •n psigometriese opname van alle leerlinge 

gemaak is, dat geleentheidsonderwys uitgebou en uit

gebrei is en dat stappe ter bevordering van beroeps

voorligting veral aan leerlinge wat die skool wou ver

laat, gedoen is. Sedert 1954 het leerlinge in Wind

hoek ook spraakterapeutiese behandeling ontvang. 

Alhoewel besluite in verband met aanpassingsonder

wys, remedierende onderwys, kliniese behandeling van 

afwykende leerlinge en algemene voorligting geneem is, 

kon daar nog nie veel in hierdie verband gedoen word 

nie. Die fondamente vir toekomstige ontwikkeling is 

egter gel@. 
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