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HOOFSTUK 4 

DIE PRAKTYK VAN PERSOONLIKHEIDSVOORLIGTING IN 
TRANSV AALSE SEKONDeRE SKOLE 

4.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk sal die huidige stand van persoonlikheidsvoorligting in 

sekondere skole in Transvaal nagegaan word. Daar sal vera! gelet word op 

die doe! en inhoud van persoonlikheidsvoorligting en hoe dat daar in die 

voorligtingsprogram vir die bereiking van die gestelde doe! voorsiening ge

maak word. 

4.2 WETGEWING IN VERBAND MET VOORLIGTING 

Die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Wet Nr. 39 van 1967, bepaal dat leer

linge op grond van hulle vermoens, belangstellings en aanlegte gepas te voor

ligting moet ontvang ( R G N, 1978: V). 

Artikel 16 van die Goewermentskennisgewing gedateer 12 November 1971 

kwalifiseer die voorligting wat aan leerlinge gegee moet word verder soos 

volg: "Voorligting word aan 'n Ieerling verskaf ten opsigte van persoonlike 

aangeleenthede, 'n opvoedkundige keuse, en met in agneming van die land se 

behoeftes, 'n beroepskeuse". Hier is dus sprake van persoonlikheids-, op

voedkundige en beroepsvoorligting. Alhoewel hierdie terreine van skoolvoor

ligting onderskeibaar is, is hulle nooit skeibaar nie. Die drie terreine is 

geheel en al gefntegreerd en die een impliseer en steun op die ander 

( Steyn, 1984:4-5). 

4.3 DIE DOEL VAN PERSOONLIKHEIDSVOORLIGTING 

Onder persoonlikheidsvoorligting moet verstaan word die Ieiding wat aan 'n 

leerling gegee word ten opsigte van sy persoonstruktuur. Dit het dus te 

doen met die leerling as persoon (Steyn, 1984:5). 

Volgens die Witskrif oor onderwysvoorsiening in die Republiek van Suid

Afrika ( 1983:1 1!. 4 2) moet die leerling ondersteun en gehelp word om sy 

moontlikhede en beperkthede te ontdek en om dit waaroor hy beskik opti

maal te verwerklik. 

Hy moet weet waartoe hy in staat is, dit beoefen en ontwikkel sodat hy kan 

kom tot die hoogs moontlike selfverwerklikingsniveau en aldus op natuurlike 
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wyse inskakel in die soort onderwys wat by sy aard pas en waarop hy gereg

tig is. Aan die anderkant moot die to tale persoonstruktuur gevorm word en 

enige tekorte en/of afwykinge in die persoonstruktuur moet waar moontlik deur 

effektiewe voorligting aangevul of reggestel word sodat die leerling nerens in 

sy skoollewe en sy totale volwassewording gerem word nie (Steyn, 1984:5 ; 

Kilian, 1987:2). 

Volgens die verslag van die werkkomitee oor voorligting van die R G N , word 

onderskei tussen beroepsvoorligting en algemene skoolvoorligting. Persoonlik

heidsvoorligting wat ten doe! het die gesonde persoonlikheidsontwikkeliqg van 

die leerllng is by implikasie ingesluit by algemene voorligting. Laasgenoetnde 

het ten doe! die uitkenning van leerlinge met leer-, sosiale-, persoonlikheids-, 

gedrags- en gesinsprobleme. Die regstelllng van hierdie probleme moet 

moontlik gemaak word (R G N, 1981:4 & 18). 

Die doe! van algemene voorligtlng, waarby persoonlikheidsvoorligting inge

sluit is, word dan verder aangedui as hulp aan die leerling om 

• homself as individu te leer ken; 

• 'n reallstiese selfbeeld te ontwikkel; 

• hom te laat besef hoe hy ander belhvloed deur sy gedrag en karakter; 

• hom te help om fislese en verstandelike ontwikkeling te hanteer; 

• die vermoe te ontwikkel om die !ewe sinvol te hanteer wat insluit sosiale 

vermoe en goeie kommunikasie vermoe; 

• te ontwikkel tot die Upe persoon wat hy kan word; 

• op verantwoordelike wyse veranderinge in 'n snelveranderende wereld 

te hanteer; 

.• 'n gesonde persoonlikheid en selfbeeld te ontwikkel; 

• persoonlike probleme op te los; 

• met ander oor die weg te kom; 

• tot 'n volwaardige mens te ontwikkel; 

• die respek van ander mense te verkry; 

• vrye tyd good te benut; 

• hom in te Jig oor die nadelige effek van rook en drank; 

• gesonde verhoudinge met die teenoorgestelde geslag te handhaaf; 

• die leerling in te lig oor 'n gesonde gesinslewe, byvoorbeeld die rol van 

die vader, moeder en kinders asook gesindhede teenoor mekaar 

( R G N , 1981: 31-33) . 
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Volgens Kruger (1987: 40-42) wil persoonlikheidsvoorligting die leerling op 

vier terreine van diens wees: die ontwikkeling van die individueel-eie van 

die leerling; die leerling in die skool ; die leerling in die ouerhuis en die 

leer ling in die gemeenskap. Hy brei dan soos volg op hierdie terreine uit: 

• Die ontwikkeling van die individueel-eie van die leerling 

Om die leerllng: 

" tot die insig te bring dat dit natuurlik is om periodes van verwarring en 

neerslagtigheid te beleef ; 

" hulp en bystand te verleen in die tydperk van "moeilike" liggaamlike ont

wikkeling; 

" tot die besef te bring van lewenswaardes en -norme en hom te help om 

vir homself hierdie waardes te formuleer volgens die Christelike beginsels; 

tt hulp te verskaf in die ontwikkeling van 'n eie persoonlikheid 

" te lei tot die beheersing van sy emosies; 

" te help om homself te ken en verstaan. 

• Die leerling in die skool 

Om die leerling: 

u te help om psigies-opvoedkundig so good as wat moontlik is te ontwikkel; 

u daartoe te lei dat hy sy vermoens ten beste sal gebruik, ook met die 

besef dat alma! nie eweveel talente ontvang het nie, maar verantwoordelik

heid het om dit ten beste te gebruik ; 

tt te lei tot deelname aan buitemuurse skoolbedrywighede ; 

tt by te staan in studie- en leermetodes wat ten beste by sy persoonlikheid 

pas; 

" te lei tot die ontwikkeling van 'n skooltrots en groepsgevoel met sy mede

skoliere. 

• Die leerling in die ouerhuis 

Om die leerling: 

tt te bring tot 'n besef van die Christelike beskouing van gesag betreffende 

sy ouers; 

" te lei tot begrip van die redes waarom sy ouers op 'n sekere wyse teenoor 

hom optree; 

" op te voed om ook sy ouers se foute en swakhede in lief de te aanvaar; 

" te leer om sy ouers te eer. 
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Om die leerling: 
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" te leer dat hy as individu in 'n gemeenskap leef en daarom sekere sosiale 

kodes moet eerbiedig ; 

" te leer om vriendskap te gee en te ontvang ; 

" te leer om algaande meer op sy eie oordeel staat te maak (waar nodig); 

" te leer dat die persoonlikhede van individue verskil en dat hy elke mens 

moet waardeer vir wat hy is ; 

" te laat besef dat hy nie uit blote humanistiese redes of sosialistiese oor

wegings sy medemens moet liefhe nie, maar om dlt te sien as 'n vervulling 

van die tweede tafel van die Wet (Kruger, 1987:41-42). 

Die doelstellings van persoonlikhcidsvoorligting kan volgens die R G N 

(1978:10); Jacobs eta!., (1988:62-63)en Joubert et al., (1985:69-85) 

soos volg verduidelik word: 

i. Leerlinge moet in die skool en vera! deur middel van die voorligtings

program gehelp word om 'n selfbegrip te ontwikkel en uiteindelik bulle

self kan beoordeel. Dit beteken dat leerlinge bekwaam gemaak moet word 

om hulle eie persoonsmoontlikhede soos onder meer skolastiese bekwasm

heid, aanleg, vers tandsmoontlikheid, liggasmlikheid , sosiali teit , gees telik

held, taslvasrdigheid en belangstelling te ondersoek, te evalueer en te 

verwerklik tot persoonsgeskikthede. Aileen dan kan bulle die eise en 

geleenthede wat die onderwys- en beroepswereld stel, in oenskou neem 

en 'n sinvolle integrasie bewerkstellig by wyse van keuses wat gedoen 

word. Dit beteken ook verder dat leerlinge gelei moet word om reken

skap te gee van bulle gehoorsaamheid aan die norme en waardes soos 

onder andere vergestalt in 'n lewensopvatting. Hierdie gehoorsaamheid 

verwerklik by wyse van sedellke oordele oor hulleself. Keuseweerbaar

heid is bereik wanneer tussen goed en kwaad asook reg en verkeerd 

onderskei kan word en hierdie onderskeid in keuse en handeling konse

kwent gehandhaaf word. 

ii. Leerlinge moet vera! deur middel van die voorligtingsprogram op skool 

begelei word om sedelik selfstandig besluite te neem en daarvolgens te 

handel. Dit geld vir beslulte oor 'n wye terrein van 'n mens se !ewe 

en sluit onderwys- en beroepskeusebesluite in. Besluitvaardigheid word 

nie oornag verwerf nie, maar moet ingeoefen word en hierin le dan ook 
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die sin van 'n deurlopende voorligtingsprogram op skool. 

iii. Leerlinge moet gelei word om verantwoordelikheid te aanvaar. Ofskoon 

dit elke onderwyser se taak is om verantwoordelikheid by leerlinge te 

wek, kan die skoolvoorligter doelgerig te werk gaan om 'n verantwoorde

likheidsbesef by leerlinge in te skerp. Dit kan gedoen word deur leer

linge bewus te maak van die feit dat elkeen sy eie keuse moet maak en 

die gevolge daarvan moot dra. Dit is elkeen se verantwoordelikheid om 

om oor sy eie toekoms besluite te neem en aan hierdie besluite uitvoering 

te gee by wyse van onder andere beroepsoefening. 

Persoonlikheidsvoorligting het in die laaste instansie ten doe! die handhawing 

en bevordering van die leerling se geestesgesondheid (Makinde, 1984:68 en 

Marais, l988a:243). Volgens Gouws et al., (1979:96) is geestesgesondheid 'n 

toestand van relatief goeie aanpassing wat gepaard gaan met 'n gevool van te

vredenheid, 'n Ius vir die !ewe en die aktualisering van potensialiteite en 

vaardighede asook die afwesigheid van psigopatologiese toostande. 

Die leerling moet dus sover as moontlik vry wees van sorge, bekommernisse 

en bedreiginge wat by hom gevoelens van vrees, angs en spanning kan ver

oorsaak. Hy moot 'n gevoel van veiligheid ervaar. 

4.4 DIE PRAKTYK VAN PERSOONLIKHEIDSVOORLIGTING 
IN TRANSVAALSE SEKONDeRE SKOLE 

In die Transvaalse Onderwysdepartement word nie duidelik · onderskei tussen 

die drie komponente beroepsvoorligting, opvoedkundige voorligting en per

soonlikheidsvoorligting nie. Die jongste beroepsvoorligtingsprogram in die 

sekond!lre skool het in 1986 verskyn en die drie komponente is daarin geihte

greer. Die klem word deurgaans op die komponent beroepsvoorligting geplaas. 

Die ander twee komponente word slegs aangeraak in soverre dit hydra tot die 

leerling se sinvolle onderwys- en beroepskeuse. Die hele program het as 

einddoel om die leerling op te voed tot beroepsvolwassenheid sodat hy ten 

volle sal kan inskakel in die beroepslewe en sy beroep tot voordeel van hom

self, die gemeenskap en tot eer van sy Skepper sal kan beoefen (T 0 D, 

1986:1). 

Volgens Omsendminuut 98 van 1987 van die Transvaalse Onderwysdepartement 

staan die verski!lende komponente van Opvoedkundige Leiding gesamentlik be

kend as die Jeugweerbaarheidsprogram. Vyf verskillende komponente word 

onderskei naamlik beroepsvoorligting, kadetopleiding, fisieke aktiwiteite vir 
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dogters, geestesweerbaarheid en gesinsvoorligting. Hierby moet dan ook nog 

voogwerk gevoeg word. Jn die omsendminuut vestig die departement die 

aandag op die belangrikheid van die Jeugweerbaarheidsprogram. Daar word 

veral beklemtoon dat die inhoud van elke afsonderlike komponent 'n doelbewus

te opvoedingshandeling inhou wat ten doe! het om elke leerling nog beter vir 

'n verantwoordelike lewenswyse en verhoogde lewenskwaliteit toe te rus. 

In die Handlelding vir Beroepsvoorligting (T 0 D, 1986) word besprekings

temas vir groepvoorligting in die verskillende standerds uiteengesit. 

Alhoewel die komponent persoonlikheidsvoorligting nie duidelik in die Hand

leiding onderskei word nie, word wei klem gele op die selfaktualisering van 

die leerllng asook die optimale verwerkliking van sy persoonsmoontlikhede. 

Temas wat behandel word is die belangrlkheid van deelname aan sportaktiwi

teite, ontspanningsgeleenthede en jeugverenlgings ter wille van gcsonde 

persoonlikheidsontwikkeling. Persoonlike probleme, sosiale en geestelike ge

skiktheid, positiewe denke, die mlsbruik van alkohol en ander verdowings

middels asook die selfbeeld word In die verskillende standerds behandel 

(T 0 D, 1986:20-45 en De Lange, 1988:18-20). 

In die Handleiding ten opsigte van fisiese aktiwiteite vir dogters (T 0 D, 

1987a:32-44) onder die tema selfbeskerming, kom onderwerpe ter sprake wat 

'n bydrae tot die leerling se gesonde persoonlikheidsontwikkeling kan !ewer. 

Die onderwerpe wat behandel word is modes, kleredrag, grimering, portuur

druk, verhouding met teenoorgestelde geslag, drankmisbruik, die rookge

woonte, dwelmmlddels, waardes en norme, gebalanseerde maaltye en deelname 

aan verenigings en ander aktiwiteite. 

Die fisieke aktiwiteite program poog om die dogters beter vir die daagllkse 

lewenswerklikhede toe te rus. Deur selftrots by die dogter te kweek, ook 

ten opsigte van haar gedrag en skooldrag, poog die fisieke aktiwiteitsprogram 

om haar beter vir 'n verantwoordelike lewenswyse en verhoogde kwaliteit van 

lewe toe te rus (De Lange, 1988:14). 

Onder die temas menseverhoudings en lewenswanrdes in die Handleiding vir 

Geestesweerbaarheid (T 0 D, 1987b:5-32) kom ook onderwerpe ter sprake 

wat uitstekend kan hydra tot die leerling se persoonlikheidsontwikkeling. 

Die onderwerpe wat behandel word Is goeie maniere, verhoudinge in die gesin, 

gt>sinsreiHs en gesinsprobleme, deugbeoefening, lewensfilosofie en Stelling-
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name in standerd 6. In standcrd 7 word die belangrikheid van 'n hegte 

vriendskap, persoonsontwikkeling binne gesinsverband en verhoudinge na 

buite behandel. Onder Iaasgenoemde kom aspekte soos selfkennis, selfbeeld, 

vriende, populariteit en portuurgroepdruk aan die orde. In die standerd 

8 jaar word aan voorwaardes vir goeie menseverhoudinge, hoe die leer ling 

homself aanvaarbaar kan maak, selfbeheersing, afwykende neigings en per

soonlike probleme aandag gegee. Besondere temas wat be handel word is 

selfkennis en selfbeeld, emosionele volwassenheid, ander se gevoelens en 

behoeftes, die misbruik van verdowingsmiddels en musiek asook die invloed 

van die media. Gedurende die standerd 9 jaar word aandag aan 'n lewens

ingesteldheid gegee. 

De Lange (1988: 1) verwys na persoonlikheidsvoorligting as 'n onderafdellng 

van geestesweerbaarheid en dui aan dat dit saam met die ander aktiwiteite 

die opvoedkundige welsyn van die leerlinge ten doe! het. 

Schutte (1988:1-2) wys op die belangrike rot van die voogstelsel ten opsigte 

van die leerling se gesonde persoonlikheidsontwikkeling. Hy wys daarop dat 

die onderwyser nie slegs 'n onderrigtaak het nie maar ook 'n opvoedingstaak. 

Elke onderwyser is betrokke by die voogstelsel wat ten doel het: 

• Om die kind in sy totalitelt te vorm ; 
• Algemene en voortgesette steungewing en Ieiding; 

• Om die kind te leer ken en begryp ; 

• Om voorkomend eerder as remedil!rend met die kind bemoeienis te maak; 

• Om leerlinge doelbewus met hulle probleme te help; 

• Om leerlinge wat probleme ervaar, sowel as leerlinge met besondere be

gaafdhede, raak te sien . 

Die voogstelsel is 'n kontinue stelsel wat wei aandag aan die problematiese 

gee, maar ook die positiewe in die skoolsituasie raaksien en uitbou. 

Die handleiding vir die gesinsvoorligtingprogram het in Oktober 1988 verskyn. 

Die gesinsvoorligtingprogram bestaan uit twee afdelings naamlik gesinsvoor

ligtingstemas wat deur geselekteerde personeel van die skool aangebied mag 

word. Daar word beplan om gedurende 1989 oril!nteringskursusse te reli!l 

vir die indiensopleiding van hlerdie geselekteerde personeellede. Ole tweede 

afdeling van die program bestaan uit gesinsvoorligtingtemas wat slegs deur 

die Adjunksuperintendent van Onderwys: Geslnsvoorligting aangebied mag 

word. 
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Die afdeling wat deur geselekteerde personeel van die skool aangebied mag 

word bevat temas wat kan hydra tot die leer ling se persoonlikheidsontwikkeling. 

Die volgende temas is oor die verskillende standerrls van die hoerskool ver

sprei: 

Menseverhoudinge binne en buite gesinsverband, lewenswaardes, emosionele 

volwassenheid, persoonsontwikkeling binne gesinsverband, sP.lfbeeld en die 

invloed daarvan op gedrag en die strewe na aanvaarding (T 0 D, 1988b:25-

29). 

Uit die voorafgaande blyk dit dat daar binne die bree raamwerk van die Jeug

weerbaarheidsprogram tog ruim voorsiening gemaak word vir onderwerpe wat 

kan hydra tot die leerling se gesonde persoonlikheidsontwikkeling. 

Die vraag ontstaan egter of voorligteronderwysers asook vakonderwysers goed 

genoeg opgelei is om reg te laat geskied aan hierdic temas. Volgens 'n onder

sock van Marais (1988c: 110) ten opsigte van die opleiding van voorligter

onderwysers in die R S A het 65,5% van die deelnemers aan die ondersoek aan

gedui dat skoolvoorligtingopleiding meer as tans toegespits moet wees op 

persoons-, opvoedkundige en beroepsvoorligting. 

4.5 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die doelstellings van persoonlikheidsvoorligting nage

gaan en die hui.dige stand van persoonlikheidsvoorligting in sekondere skole 

in Transvaal toegelig. In hoofstuk 5 sal die empiriese ondersoek aangebied 

word. 




