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HOOFSTUK 4. 

OORSIG OOR DIE LEERTEORIE~" 

4.1. Inleiding. 

Die terrein van die leerteorie~ is besonder wyd en 

uiteenlopend van aard. Daar is 'n groat verskeidenheid bo-

skouings en eksperimentele bevindings. Sommige weerspreek 

mekaar~ ander vul mokaar aan. 1 ) Die mens staan hier voor 

die uiters ingewikkelde probleem van sy eie bewussynshande-

linge. Nogtans het die wetenskaplike hier 'n taak waarvoor 

hy nie mag terugdeins nie. Die mens is geskape om tot eer 

van God te lewe. Ten einde die opvoeding en die onderwys 

vir daardie doel te bevorder, moet die opvoedkundige die be-

skikbare gegewens versamel, sorteer en in sy besondere stel-

sel van opvoeding inwerk. 

Aan die hand van gesaghebbende leerteoretici' en psi,go-

loe sal die verskillende beskouings dan nou nagegaan en ten 

slotte saamgevat word tot 'n finale beskouing van die leer-

proses, wat dan op sy beurt as beoordelingsnorm in die vol-

gende hoofstuk sal dien. 

4.2. Die begrip "leer. 11 

As gevolg van hul uiteenlopende uitgangspunte benader 

die navorsers die leerproses op verski11ende wyse. Se1fs 

Thorpe en Schmu11er wat, b1ykens die voorwoord en inhoud 

van hul boek 9 'n objektiewe beskrywing van die onderskeie 

1. Vgl. Krige, H"L. Die vormende waarde van 1eervakke in 
die 1ig van die huidige leerpsigologie~. Onderwys

bu1letin~ III, 4, Des. 1962, 198- 206. 
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leerteorie~ probeer gee, ontkom nie aan die invloed van 'n 

uitgangspunt nie, wanneer hulle die leerproses as die ge

volg van reaksies op prikkels definieer.
2

) 

Selfs die term "leerproses" word deur somm.ige opvoed-

kundiges verwerp en met die term "leerakt" vervang. Vir 

die doel van hierdie oDdersoek sal die term leerproses ge-

bruik word, met die voorbehoud dat daardeur nie 'n sekere 

simpatie met enige besondere leerteoretiese skool geYmpli-

seer word nie. Met leerproses word in hierdie ondersoek 

eenvoudigweg bedoel die gebeure wat plaasvind by iemand 

wat besig is om te leer. Hierby word die werkwoord leer 

dan opgevat in sy intransitiewe betekenis van die Engelse 

"learn" en die Duitse "lernen" in te~stelling tot die 

transitiewe betekenis van die Engelse en Duitse "teach 11 

en "lehren" respektiewelik. 

'n Verdere oorsaak vir die verskillende opvattings 

oor die leerproses is in die verskeidenheid van leersoorte 

gele~. Die leersoorte wissel van die mees fisiologiese en 

motoriese tipes tot by die van 'n hoogs psigologiese aard. 

Die ewolusionisties geori~nteerde wetenskaplike.is daardeur 

geneig om vanuit die fisiologiese aspekte te redeneer, 

te~~l die geesteswetenskaplike rigtings, waaronder ook 

die Calvinistiese, by die hoer psigologiese kenmerke begin. 

Die Calvinis beskou die mens as 'n religieuse wese 3 ) 

en sien dus die menslike leerproses in daardie lig. Gevolg-

lik vind die geestessielkundige rigtings geredeliker in

gang by die Calvinistiese navorser. Dit wil egter geensins 

2. Thorpe en Schmuller, Contemporary theories of 

learning, •.• 8. 

3. 3.4.3. bl. 97. 
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s~ dat die feitlike gegewens, deur wie of watter skoal oak 

al ontdek, nie volkome gerespekteer, word nie. 

Onder die begri:p 11 leer" moet dan al daardie handelinge 

verstaan word wat die mens as 'n pneuma-psige-liggaam-wese 

verrig om iets aan sy kennis of vaardigheid toe te voeg. 

Sodanige kennis of vaardigheid kan by oorneem van ander of 

hy kan dit self uitdink en uitvind. 

4.3. Verskillende leersoorte. 

Wanneer die mens van 'n ander mens iets leer, speel 

die waarneming 'n groat rol. Daaraan kleef altyd 'n sekere 

passiwiteit. Die waarneming van 'n voorwerp dra weliswaar 

•n persoonlike kleur,4) maar word tog oak deur die voorwerp 

self bepaall in die sin dat •n sintuig deur 'n prikkel getref 

word en die siel 'n gewaarwording ervaar.5) By die self-

uitvindende leersoorte is hierdie passiwiteit grootliks af-

wesig. Hier tree die worstelende aktiwiteit van die denke 

op die voorgrond. Daarom, so meen Krige, is daar ten minste 

twee leersoorte, naamlik die persepsuele en die konsepsuela 

en kan die leerproses beskou word " •.• as synde uitgaande 

van persepsie met 'n uiteindelike doel en vervulling in die 

konsepsie." 6 ) 'n Soortgelyke gedagtegang van laer en ho~r 
leersoorte word by die meeste bekende skrywers gevind. 7 ) 

Coetzee 8 ) en Barnard9) onderskei tussen ses leersoorte 

4. Waterink, Ons zieleleven, 44. 
5. Coetzee, Inleiding .•. Empiriese Opvoedkunde 9 139. 
6. Krige, 'n Ondersoek na die vormende waarde van Wiskunde 

en Latyn, 100. 

7. Thorpe en Sclunuller, op. cit. 7 18- 22. 

8. Coetzee, op. cit. 7 221. 

9. Barnard, Sielkunde vir onderwysstudente, So- 86. 
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naamlik~ sensomotoriese 9 persepsueel-motoriese, persepsuele, 

assosiatiewe, konsepsuele en imaginatiewe leer. 

4.4. Verdeling van leerpsigologiese skole. 

Ten einde die verskillende leersoorte te verklaar 9 

sal die belangrikste teoriee opgesom word. Hierby sal spe-

siaal aandag aan die hoer leersoorte gegee word, aangesien 

hulle van besondere belang vir hierdie ondersoek is. 10 ) 

Om sodanige opsomming te vergemaklik 9 is 'n sekere ver-

deling van die skole nodig. Die meeste navorsers vind 'n 

waterdigte verdeling onmoontlik vanwee die feit dat daar 

dikwels 'n sekere beinvloeding van die een skoal op die 

ander is. Kohnstamm byvoorbeeld 9 wys op die invloed van 

Herbart op James,ll) terwyl Krige duidelike spore van 

die assosiasie-sielkunde by die denksielkunde aantoon. 12 ) 

Na aanleiding van die verdeling van Thorpe en 

Schmuller en die van Krige sal vir die doel van hierdie 

ondersoek tussen twee hoofafdelings, naamlik die meganistiese 

en die geesteswetenskaplike beskouings onderskei word. 

Onder die eerste afdeling sal die konneksionistiese beskou-

ing, die kondisioneringsteoriee en die kubernetiese beskou

ing tuisgebring word. Onder die ander afdeling, die van 

die geesteswetenskaplike beskouings, sal die Gestaltsiel-

kundige, die denksielkundige, die fenomenologiese en die 

funksiona1istiese opvatting bespreek word. 

10. 3.8.3. bl. 125 - 126. 

11. Kohnstamm, Ph. Didactiek. In Winkler Prins 

Encyclopaedie, dl. 7, 144. 

12. Krige, 'n Ondersoek na die vormende waarde van 

Wislrunde en Latyn, 276. 
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4.5. Die meganistiese leerprosesbes]::ouiF:~.~· 

4.5.1. Die konneksionistiese beskouing. 

4.5.1.1. Tipering. 

Konneksionisne is 'n vorm van Assosiasionisme~ Reeds 

Aristoteles het hom besig gehou met die verskynsel cat in 

die menslike verstand die een voorstelling dcur cie ailQeT 

opgeroep word. 13 ) Daar bestaan klaarblyklik so iets soos 

voorstellingsverbindinge. Hierdie ontdekking het aanleiding 

tot verskillende assosiasieteoriee gegee, wat almal op die 

een of ander wyse die verbindingsfunksie van die kenlewe 

op die spits dryf of ten minste oorbeklemtoon. 

Een van hierdie teorie~ is die van Thorndike en staan 

bekend as die konneksionistiese of die neo-assosiasionistiese 

leerteorie. Hierdie teorie berus op 'n suiwer fisiologies

ewolusionistiese mensbeskouing, 14 ) waarvolgens die leerproses 

uit die vaslegging van verbindinge tussen prikkels en reak-

sies bestaan. Hierdie verbindinge is in cio S8TIQstelsel 

gele~. Die wese van die leerproses is die oorvvinning v.an 

die weerstand in die sinapse tussen die aksono en die 

dendriete. 15 ) 

Ten einde die prikkel-reaksie-verbindinge te bewerkstel-

lig en te verstowig~ het Thorndike 'n aantal leerwette op-

gestel. Hieroor nou iets meer. 

4.5.1.2. Die wet van gevolg. 

Die belangrikste wet, wat die grondslag van die kon-

13. Kuypers, Inleiding in de Zielkunde, 172. 

14. Vgl. Thorndike, Human learning, hoofstulL~e 10 en ll. 

15. Thorpe en Schmuller, op. cit., 50- 52. 
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neksionistiese beskouing vorm, is die wet van gevolg 

(law of effect), 16 ) wat lui dat 'n prikkel-reaksie-verbinding 

met 'n lusgevolg (satisfier) sodanige verbinding versterk, 

terwyl 'n onlusgevolg (annoyer) die verbinding verswak. 

Hierdie laaste negatiewe deel het Thorndike later terugge-

trek, met die voorbehoud egter dat reaksies met 'n onlusge-

volg net nie plaasvind nie, maar deur ander reaksies met 'n 

lusgevolg vervang word.l?) 

Vanwe~ hierdie subjektief-emosioneel gekleurde terme 

"satisfier" en "annoyer" het Thorndike hom die kritiek van 

mede-Behavioriste op die hals gehaal,lS) ondanks die feit 

dat hy die 11 satisfiers 11 en "annoyers" tog wel op 'n objek-

tiewe wyse gedefinieer het as"··· a state of affairs which 

the individual does nothing to avoid •.• " en "··• a state of 

affairs which the animal avoids or changes. 1119 ) Met hier-

die wet, so stel Hill dit tereg, het Thorndike die eerste 

versterkingsteoretikus geword. 20 ) 

Naas die wet van gevolg as die sentrale grondwet het· 

Thorndike vervolgens 'n aantal bywette opgestel, soos uit

eengesi t in sy boek 11 Human learning;• 2l) Die belangrikstes 

hiervan met betrekking tot geprogrammeerde onderrig is die 

wet van samehang (law of belongingness), die wet van bekend

heid (law of identifiability), die wet van verspreiding 

(scatter phenomenon) en die wet van probeer-fouteer (law of 

trial and error.) 

16. Thorndike en Gates, Elementary principles of edu-

cation, 94. 
17. Thorpe en Schmuller, op. cit., 57. 

18. Hill, Learning~ ••• , 59. 

19. Thorndike, op. cit., 36. 

20. Hill, op. cit., 60. 

21. Thorndike, op. cit., 3- 118. 
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4.5.1.3. Die wet van samehang. 

Die wet van samehang, deur Thorndike oorspronklik in 

verband met memorisering opgestel~ 22 ) beteken onder andere 

dat betekenisvolle leerstof beter en vinniger as betekenis

lose stof geassimileer word. 23 ) Vir onderwysdoeleindes 

kom dit daarop neer dat die leerstof saver moontlik in 'n 

logiese samehang aangebied moet word. 

4.5.1.4. Die wet van bekendheid. 

Hierdie wet het betrekking op die moeilikheidsgraad 

van die leerstof ooreenkomstig die mate wan bekendheid. 

Leer vind makliker plaas as die leerling sekere bekende 

elemente in die nuwe leerstof ontdek. 'n Leerling sal by-

voorbeeld gou kan leer aftrek as hy die optelbewerking reeds 

bemeester het. 24 ) Op skoal moet dus nie te veel nuwe leer-

stof in een keer aangebied word nie. Verder is 'n sekere 

mate van oorvleueling met vorige leerstof aanbevelenswaardig. 

4.5.1.5. Die wet van verspreiding. 

Ten einde hom te verdedig teen die aanvalle van die 

Gestalt-sielkundiges, met wie hy dikwels in dispuut was, 25 ) 

het Thorndike die wet van verspreiding opgestel. Die hoof-

saak in hierdie wet is dat 'n bevestigde antwoord op 'n 

vraag nie net daardie laaste prikkel-reaksie-verbinding ver

sterk nie, maar oak die voorafgaandes en wel namate hulle 

nader aan die laaste antwoord is. Hierdie verspreidings-

versterking is dus 'n soort versterking met terugwerkende 

22. Id. , 16 - 29. 

23. Thorpe en Schmuller, op. cit. 58 en Hilgard, Theories 

of learning, 28. 

24. Thorpe en Schmuller, op. cit., 58. 

25. Vgl. Thorndike, Psychology and the science of 

Educationg ••• , 110- 117. 
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krag. Dit sou dan tot op sekere hoogte die insigtelike 

totaalbeeld, wat die Gestaltiste so sterk beklemtoon, ver

klaar. 

Met betrekking tot geprogrammeerde onderrig is dit be

langrik om daarop te let dat die bevestigende antwoord se 

versterkingswaarde ho~r is namate dit gouer op die ge

uite reaksie volg. Die bevestiging moet liefs binne .l tot 

.2 sekondes na die reaksie volg. 26 ) Hierdie gedagte van 

onmiddellike bevestiging word deur Skinner sterk beklem

toon en toegepas. 27) 

Die wet van verspreiding is dan tegelykertyd die wet 

van bevestiging, waarby nie net die laaste reaksie nie, 

maar ook die hole prikkel-reaksie-ketting versterk word. 

4.5.1.6. Die wet van proboer-fouteer. 

Die wet wat volgens Thorndike die menslike beoordelings-

vermo~ verklaar, is die van probeer-fouteer. As 1n mens 

voor 'n probleem gestel word, toets hy 'n aantal moontlike 

oplossings uit, totdat hy die korrekt'e(s) gevind het. Hy 

probeer egter nie sommer enige willekeurige oplossing nie, 

maar bepaal hom tot 'n aantal wat by die gegewe probleem 

waarskynlik lyk. Na aanleiding van hierdie vermoe tot be

perking het Thorndike die wet van gedeeltelike aktiwiteit: 

opgestel, wat met die probeer-fouteer-wet baie nou saam

hang.28) 

Deur middel van eksperimente met diere het Thorndike 

vasgestel dat daardie paging wat tot die bereiking van die 

26. Thorpe en Schmuller, op. cit., 59 - 60. 

27. 2.4.3.1. bl. 55. 

28. Thorpe en Schmuller, op. cit. 9 54 - 55. 



doelstelling lei, geneig is om dieselfde gedragskompleks 

in soortgelyke omstandighede te laat herhaal. Dieselfde 

toedrag van sake moes, volgens sy ewolusionistiese opvat-
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tinge, dus ook by mense van toepassing wees. Sodoende baseer 

hy die ho~r geestesprosesse dan op die wet van probeer

fouteer29) en gevolglik op die totstandkoming van die kor-

rekte reaksie op die bybehorende prikkel-situasie. 

Die denke, aldus Thorndike, verskil slegs uiterlik 

van outomatiese handelinge, maar in wese is albei presies 

dieselfde. Nogtans gee hy toe dat die denke onmoontlik in 

'n konneksionistiese psigologie beskryf kan word,.aangesien 

selfs die eenvoudigstc insigte waarskynlik uit meer as 

honderdduisend senu-verbindings bestaan. 30 ) Dit is egter 

geen rede vir Thorndike om van sy beginsel af te sien nie. 

Hy s~ dat die hele verstand, selfs die menslike 11 ek 11 en die 

tipies menslike persoonlikheidstrekke van elke individu 

11 ••• are in the last analysis made out of conncctions •••. 11 3l) 

Met betrekking tot die onderwys in besonder s~ hy dat 

feitekennis beteken om korrek op prikkelsituasies te reageer. 

Daarom moet die onderwyser sodanige situasies skep dat die 

korrekte reaksies by die leerling uitgelok kan word.3 2 ) 

4.5.1.7. Konneksionisme en die konsepsuele leerproses. 

Soos reeds hierbo opgemerk, berus die hoer gecstes-

prosesse op prikkel-reaksie-verbindings, waarby die wet van 

probeer-fouteer dan 'n besondere rol vervul. 

29. Id. , 82. 

30. Thorndike, Human learning, 160- 161. 

31. Thorndike, Psychology and the science of Educa

tion : . • • , 1 09 . 

32. Thorndike en Gates, op. cit., 110- 111. 
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Prakties kom dit hierop neer dat die leerling feite 

moet ken. Konsepsuele leer en selfs sedelik-opvoedkundige 

doelstellinge berus op 'n deeglike feitekennis.33) 

Verder word die denke deur dinkoefeninge bevorder. 

Die leerling leer om te dink deur middel van dink~ waarby 

dan in gedagte gehou moet word dat, volgens die wet van be-

kendheid, sodanige dinkvermo~ nie sommer automatics van die 

een terrein of vak na 'n ander oorgedra word nie. 

Daar moet voldoende identiese elemente op die verskil-

lende terreine wees om die oordrag van die een na die ander 

te bewerkstellig. Vervolgens moet die dinkoefeninge ook 

maklik genoeg wees. Mislukking wek onlus op. Mislukkings 

is "annoyers", benadeel dus die gladde verloop van die 

senu-verbindings oor die sinapse en belemmer sodoende die 

denke. 34 ) 

4.5.2. Die kondisioneringsteorie~. 

4.5.2.1. Tipering. 

Die kondisioneringsteorie~ is afkomstig uit die skool 

van die Gedragsielkunde. Onder invloed van 'n ewolusionis-

tiese lewens- en w~reldbeskouing word die leerproses in 

hierdie skool beskou as 'n instrument vir die organisme om 

by die omgewing te kan aanpas en weerstand teen bedreiging 

uit die omgewing to kan bied. Die leerproses word dus be

skou as •n middel in die stryd om te bestaan. Die omgewing 

is die prikkel en die gedrag die reaksie op die prikkel. 35 ) 

33. Id., 29. 

34. Id., 132 135. 
35. Thorpe en Schmuller, op. cit., 87. 



140 

Die laagste soort reaksie is die refleks wat deur die 

rugmurg beheer word.3 6 ) Hierdie reflekse is by geboorte 

reeds aanwesig. Pavlov noem hulle aangebore of ongekondi-

sioneerde reflekse. Deur die ingryping van die ho~r dele 

van die senustelsel, met name die brein, kan die ongekon-

disioneerde reflekse met aangeleerde of gekondisioneerde 

reflckse vervang word. 

So byvoorbeeld kan die speekselrefleks, wat oorspronk-

lik slegs deur die smaakbekers opgewek word, deur die blote 

aanskouing van die voedsel teweeggebring word. Die speeksel-

refleks is dan 'n aangeleerde of gekondisioneerde refleks. 

Die aanskouing van die voedsel is die gekondisioneerde 

prikkel, wat op sy beurt weer kan dien om 'n volgende re

fleks te kondisioneer en die weer vir 'n volgende, sodat 

'n hele aantal gekondisioneerde reflekse op een enkele on

gekondisioneerde (aangebore) refleks gebaseer kan word.37) 

Op hierdie fundamentele proses van vervsnging van 

prikkels en reaksies berus die hele kondisioneringsteorie 

met betrekking tot die leerproses. Ook die denke word 

daarop gebaseer. 38 ) 

Nadat Pavlov die bal aan die rol gesit het met talle 

eksperimente met diere en sodoende die eerste kondisionerings-

teoretikus geword het, het daar verskillende ander kondi-

sioneringsteorie~ gevolg. Die belangrikstes is die van 

E.R. Guthrie, C.L. Hull en B.F. Skinner. 

36. Coetzee, op. cit., 49. 
37. (i) Brink, Mcnslike Physiologie, 530 en 

(ii) Morgan, Introduction to Psychology, 195 - 196. 
38. Vgl. Morgan, op. cit., hoofstuk 7 en 8. 
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4.5.2.2. Die teorie van E.R. Guthrie. 

Die basiese beginsel in die teorie van Guthrie is die 

kontiguJ:teits- of gelyk:tydighcidsbeginscl. Daarom word. 

hierdie teorie dikwels met die naam 11 kontiguJ:teitsteorie 11 

aangedui. 

Die beginsel van gelyktydigheid kom kortliks dnarop 

neer dat reaksies wat eenmaal met 'n sekere prikkel gepaard 

gegaan het later weer met dieselfde prikkel saamgaan. Daar-

by vestig Guthrie die aandag daarop dnt hier geen sprake 

van versterking is nie. 39 ) Dit is 'n belangrike verskilpunt 

tussen Guthrie enersyds en die Versterkingsteoretici 

andersyds. Laasgenoemde groep meen dat verstcrking 'n ver-

eiste in die leerproses is. Dit was Thorndike se opinie 

dat 1 n "satisfier" die prikkel-reaksie-verbinding versterlt·, 40 ) 

terwyl Pavlov die term "versterking" gebruik in die sin 

dat herhaling van die ongekondisioneerde prikkel somtyds 

nodig is om die gekondisioneerde prikkel in stand to hou. 

Die ongekondisioneerde prikkel dien dan as versterkings

prikkel.41) 

Volgens Guthrie is dit nie die versterking nie, maar 

die gelyktydigheid wat die verbindings in stand hou. Sodra 

'n prikkel en 'n reaksie gelyktydig optree, vind leer plaas. 

Die reaksie op die prikkel word in een keer gevorm. Daar 

is nie 'n geleidelike opbou van 1n roaksie nie·. Elke sigbare 

reaksiebeweging is egter 'n saamgestelde reaksie wat in 

'n groot aantal subreaksies onderverdeel kan word. 

39. Guthrie, The psychology of learning, 23. 

40. 4.5.1.2. bl. 135. 

41. Morgan, op.cit., 196. 
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Hierdie subreaksics vind nie almal tegelykertyd plaas nie. 

Daarom is herhaling dus wel nodig; cgter nie met die oog op 

~rsterking nie~ maar wel om aldie subreaksies kans te gee 

om plaas te· ~indt terwyl elke subreaksie in een keer volkome 

. 42) 
lS. 

'n Verdere aspek in die teorie van Guthrie is die 

rol van die steuringsidee in die leerproses. Elke prikkcl 

veroorsaak 'n sekere organiese steuring, wat deur die bege-

leidendo reaksie verwyder word. Dit is dus nie soseer die 

voorgestelde doel wat die eintlike rol in die leerproses 

speel nie, maar wel die steuringsprikkels wat uit die doel-

stelling voortvloei. Hierdie steuringsprikkels word geasso-

sieer met sekere reaksies wat die prikkels verwyder. Op 

hierdie wyse word die leerproses dan eintlik tot 'n neutra-

lisasie-proses van steuringsprikkels gereduseer. Ook die 

denke en die insig word herlei tot steuringsprikkels, wat 

uit die weg geruim word deur reaksies wat reeds met die 

prikkels gekondisioneer is. Daarom kan ouer persone met 

baie ondervinding beter besluite neem as die jongeres met 

min ondervinding. 43) 

Ook die wet van probeer-fouteer en die wet van gevolg 

word deur Guthrie in terme van steuring verklaar. As die 

leerling iets moet probeor, is die eerste vereiste om 'n 

poging by hom uit te lok 11 ••• some situation which will 

activate the child, make him restless, •••. Interruptions 

of this sort are annoying and exciting; they result in 

42. Thorpe en Schmuller, op. cit., 100 - 102. 

43. Guthrie, op. cit., 183- 188 en 

Thorpe en Schmuller, op. cit., 104 - 106. 



143 

heightened activity. The normal effect of such interruptions 

is to lead to some change of movement which allows the act 

to proceed or does away with the annoyance. 114 4) Net so met 

betrekking tot die wet van gevolg, is dit nie die aangename 

gevolg wat die reaksie veroorsaak nie, maar wel die prikkels 

wat deur gevolg toegedien word. Hierdie gevolg kan aange-

naam of onaangenaam wees. Die onaangename gevolg von af-

keuring bewerkstellig 'n kondisionele onderdrukking ten 

einde die steurende werking daarvan op te hef. Aan die 

ander kant word die aangename gevolg van goedkeuring toe-

gelaat om voort te gaan en sodoende die kondisionele bewaring 

van die regte antwoord te bewerkstellig. 45) 

Dit volg uit bostaande dat beloning wel 'n belangrike 

plek in die onderwys inneem. Hierdie beloning moet egter 

nie as 1n integrerende deel in die leerproses gesien word 

nie. Beloning bou nie reaksies op nie en dit is ook nie 'n 

kondisioneringsfaktor nie. Dit versterk die reaksie geen-

sins. Versterking bestaan by Guthrie nie. Reaksies word 

in een slag aan die prikkels deur gelyktydigheid verbind. 

Beloning is 'n belangrike begeleidende faktor by die leer

prose,s met betrekking tot die neutralisering van die steur

ingsprikkels. Die beloning laat die reaksie op die steuring 

be~indig. Die rusteloosheid - die gevolg van die steurings-

prikkels - kom tot bedaring vanwe~ die belonende uitwerking 

van die goedkeuring van daardie reaksie wat die steuring 

verwyder het. 46 ) 

44. Guthrie en Powers, Educational Psychology, 119. 

45. Id. , 150. 
46. Bugelski, The Psychology of learning ••. , 247. 
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4.5.2.3. Die teorie van C.L. Hull. 

Die basiese beginsel in die teorie van Hull is die 

oorlewingsbeginsel. Hierdie begi.hs~l spruit uit 'n ewolu~ 

sionistiese lewens- en w~reldbeskouing voort en sien op die 

voortgaande ontwikkelingsproses, waarby steeds meer hinder-

nisse en bedreiginge in die menslike samelewing corwin moet 

word. 47) Hull beskou die verskille en ooreenkomste tussen 

die opeenvolgende diersoorte, waarby ook die mens ingesluit 

is, as synde van kwantitatiewe aard. Sy hele sisteem van 

navorsing rus dienooreenkomstig op kwantitatiewe meting en 

die daaruit voortvloeiende for.mules en stellings. 48 ) 

Die probleem van oorlewing en voortbestaan 1~ veranker 

in die probleem van aanpssing, as gevolg waarvan die menslike 

voortbestaan tot menslike aanpassing by die omgewing her-

lei word. In die aanpassingsproses neem die leerproses 'n 

belangrike plek in. Om te leer beteken basies om die be

hoefte tot aanpassing te bevredig.49) 

Die sleutel tot die leerproses is die versterkings

teorie. Hierin sluit Hull dus by Thorndike aan. 50 ) Hull 

se versterkingsteorie leer datt al daardie gewoontes en 

reaksies wat 'n bydrae tot aanpassing lewer, versterk word.5l) 

Kort en kragtig som Hull dit self op met: n ••• learning is 

said to be a process of reinforcement.n 52 ) Die grond vir 

die versterking is bevrediging van behoeftes. Pavlov se 

47. Hull, Principles of behavior, 17. 

48. Id. , hele boek. 

49. Thorpe en Schmuller, op. cit., 124. 

50. Vgl. 4.5.1.2. bl. 135. 

51. Thorpe en Schmuller, op. cit., 127. 

52. Hull, op. cit., 71. 



kondisionering berus daarom op die basiese behoefte aan 

voedse1. 53 ) 

Verder speel gelyktydigheid ook 'n groat rol in die 

leerproses. Hierin is weer 'n sekere ooreenstemming met 
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Guthrie te bespeur, alhoewel daar ook 'n groat verskil is. 

By Guthrie ,J soos hierbo aangetoon, is dit die gelyktydig

heid as sodanig wat die prikkel-reaksie-verbinding tot 

stand bring, terwyl by Hull slegs daardie gelyktydige ver-

bindings gevorm word wat 'n behoefte vervul en op grand van 

hul behoeftebevrediging deur versterking tot stand kom. 

Hull onderskei tussen prim~re en sekond~re versterking. 

Onder eersgenoemde verstaan hy die prikkels wat 'n basiese 

behoefte bevredig, terwyl 'n sekond~re versterking enige 

ander prikkel is wat, deur gelyktydigheid , aan die prim~re 

versterking gebind word. Sodoende het die sekond~re ver-

sterking dieselfde versterkingskrag as die prim~re verster

king.54) 

Vir die praktyk van die onderwys beteken dit dat die 

omgewing van die leerling, dit wil s~ sy onderwyser, sy 

klasmaats en die klaskamer met al sy toebehore, met die 

eintlike leersituasie geassosieer word en sodoende ook 1 n 

versterkende uitwerking op die leerproses het. 55 ) 

Met betrekking tot die ho~r geestesprosesse is Hull 

die mening toegedaan dat ook die as sekond~re beginsels uit 

prim~re afgelei moet word. In sy stryd teen die Gestalt

sielkundiges het hy gemeen om hulle te oortuig deur aan te 

53. Id., 76. 
54. Hill, op. cit., 142. 

55. Thorpe en Schmuller, op. cit., 131. 
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toon dat die hotlr leerprosesse uit die laere volg,5 6 ) 

4.5.3. Die teorie van B.F. Skinner. 

4.5.).1. Tipering. 

Alhoewel Skinner nie daarmee sal saamstem nie, moet 

hy tog onder die Kondisioneringsteoretici gerangskik word. 

Dit sal uit die res van die paragraaf duidelik word. Wel 

moet Skinner se navorsing hier apart van die ander kondi-

sioneringsteorie~ bespreek word, aangesien dit die grand-

slag van die line@re program is en om daardie rede dus be-

sondere aandag verdien. 

Skinner gaan in sy wetenskapsbeskouing van •n positi

wistiese standpunt uit. Hy wil die wetensknp suiwer objok

tief en sander 'n sweem van lowens- en w@reldbeskoulikheid 

benader. Die feite mag volgens hom nie in 1n vooraf ver-

vaardigde raamwerk geplaas word nie. Net die feite as so-

danig mag gestel en beskryf word. Skinner verlaat hom uit-

sluitlik op wat voor o~ is: hy sien die gedrag van mens en 

dier, bestudeer dit en beskryf dit. 

Die sielkundo wat hy beoefen, word daarom Beskrywende 

Gedragsielkunde ( Descriptive Behaviorism ) genoem. Bo-

staande is die rede waarom Thorpe en Schmuller s~g 

" Skinner is committed to the belief that a psychology of 

behavior - which includes learning - needs no 'mental• o1::

even physiological, undergirding.n 57 ) 

Dit verwonder •n mens dan ook nie dat Skinner geen-

sins 'n verklaring van die leerproses beoog nie& 

56. Hill, op. cit., 148- 150. 

57. Thorpe en Schmuller, op. cit., 180. 
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Hy beskou homself beslis nie as 'n leerteoretikus nie, 

maar bepaal hom tot die beskrywing van die uiterlike en sig

bare gedragshandelinge. Slegs by vzyse van uitsondering maak 

hy melding van 'n prikkel-reaksie-verbinding aangesien so-

danige verbindings onwaarneembaar is en dus nie 'n voorwerp 

vir wetenskaplike beskrywing is nie. 11 ••• Skinner studies 

an 'empty organism'; 1158 ) so lui die kritiek, wat hy hom 

daardeur op die hals gehaal het. 

Soos te verwagte was, 59 ) kon Skinner nie sy neutrale 

voor-wetenskaplike standpunt handhaaf nie. Eerstens tref 

hy geen onderskeid tussen diere- en mensegedrag nie. In 

sy eksperimente maak hy van duiwe, rotte, "human children" 

en sielsiekes gebruik, waarby hy hom meestal op die funksie 

van versterking in die leerproses toespits. 60 ) Tweedens, 

ashy 'n eenheid soek in terme waarvan hy kan beskryf, v.al 

sy keuse op die refleks. Weliswaar beskou hy die refleks 

nie as 'n prikkel-reaksie-verbinding nie, maar as 'n sig

bare eenheid waardeur navorsing moontlik gemaak word. 6l) 

Nogtans is dit opmerklik dat sy keuse fisiologies van aard 

is en dit, saam met sy mens- en dierbeskouing, wys op 'n 

ewolusionisties geori~nteerde wetenskapsbeoefening. 

4.5.3.2. Twee gedragsoorte. 

Skinner onderskei· tussen twee leersoorte, wat op twee 

soorte gedrag berus, naamlik reaksie-gedrag en handelings-

58. Hill, op. cit., 66. 

59. Vgl. 1.6.7. bl. 25 - 26. 
60. Vgl. Skinner, B.F. The science of learning and the 

art of teaching. In Lumsdaine en Glaser, ~each:i.ng 

machines and ••• , 103. 

61. Thorpe en Schmuller, op. cit., 169. 



gedrag. Hierdie twee gedragswyses word, kortliks gestel, 

deur Hill soos volg beskrywe. 

14-8 

Reaksiegedrag ( Respondent behavior ) is die versame

ling reflekse. Die reaksies in hierdie tipe gedrag volg 

outomaties op sekere bybehorende prikkels. Deur diie klassieke 

kondisioneringsproses - 8008 deur Pavlov toegepas - kan 

die natuurlike ongekondisioneerde prikkel vervang word met 

'n nie-natuurlike gekondisioneerde prikkel. Die 8pesifieke 

prikkel is hier kenbaar en daarom mag daarv volgens Skinner, 

in hierdie geval van 'n prikkel:-reaksie-verbinding gespreelt 

word. 

Die meeste gedragsuitinge is handelingsgedrag (operant 

behavior). Ey hierdie tipe gedrag kan nie 'n spesifieke 

reaksie met 'n bybehorende prikkel aangewys word nie. Dit 

is •n handelingswyse met betrekking tot die omgewing. Han-

delinge, soos loop, praat en werk bestaan almal uit "operant" 

reaksie8. Dit beteken egt~r nie dat die gedrag sender prik-

kels verloop nie. Inteendeel, handelingsgedrag is 'n 

reaksie-kompleks op 'n prikkel-kompleks. 

Hierin 1~ 'n groot verskil tussen handelings- en reaksie-

gedrag opgesluit: die knierefleks vind by die gesonde orga-

nisme altyd plaas, ongeag die besondere situasie waarin di~ 

verkeer. Die aanwysbare prikkel, die tik op die knie, ver-

oorsaak die aanwysbare ruk-reaksie van die been. Dit is 

tipiese reaksiegedrag. Handelsgedrag is veol ingewikkelder. 

Die aanskouing van die voedsel mag die speekselrefleks op

wek (reaksiegedrag), maar dit beteken neg nie dat die persoon 

wat die voedsel sien - selfs al is hy honger - nou ook bcslis 

meet eet nie. Ander omstandighede in die prikkel-kompleks 

kan die voedselinname verhinder. 62 ) 

62. Hill, op. cit., 6~•62. 
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Opmerklik en tipies Skinneriaans is dat Skinner nie 

dadelik die reaksie-komplekse gaan onderverdeel in sub

reaksies nie, soos wel die geval by Guthrie is. 63) Van 

sodanige spekulatiewe bewerings weerhou by hom. By bepaal 

hom tot dit wat hy sien~ die handelende organisme wat hom 

enersyds uiter in gedrag en andersyds as 't ware onderworpe 

is aan refleksreaksies, wat outomaties op sekere vaste ge

kondisioneerde of ongekondisioneerde gedrag volg. 

Skinner gebruik ook twee aparte werkwoorde vir die 

twee gedragsoorte. Vir reaksiegedrag gebruik hy die werk

woord "elicit" en vir handelingsgedrag "emit 11 •
64 ) Eers

genoemde werkwoord sien op die opwek van 'n reaksie deur 'n 

sekere kenbare prikkel. Die mens is daarin passief. Die 

reaksie word deur die prikkel verwek, ge-"elicit". Hierby 

is die menslike liggaam eintlik maar net die medium waar-

deur en in wie se belang dit plaasvind, terwyl die ander 

werkwoord die aksie van die mens beklemtoon. Die mens 

handel, hy "emit" die handelinge, hy reageer aktief op die 

prikkelkompleks van die bestaande omgewingsituasie. 

4.5.).). Twee leersoorte. 

Na aanleiding van die twee gedragsoorte bestaan daar 

ook twee leersoorte. Daar is •n noue verband tussen leer 

en gedrag. Leer is uit behavioristiese oogpunt - wysiging 

van gedrag. Morgan laat die oorvleueling van die begrippe 

"leer" en 11 gedrag" duidelik tot ui ting kom in sy ter:r:::J.ino

logie. Hy gebruik vir "respondent behavior" (reaksiegedrag) 

63. Vgl. 4.5.2.2. bl. 141- 142. 
64. Thorpe en Schmuller, op. cit., 174. 
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die uitdrukking 11 classical conditioning" en bedoel daarmee 

die klassieke kondisioneringsprosedures van Pavlov. 

Vir "operant behavior" (handelingsgedrag) gebruik hy twee 

sinonieme uitdrukkings, naamlik "instrumental conditioning11 

en "instrumental learning11 •
65) 

Skinner onderskei tussen tipe R- en tipe S- kondisio-

nering. Leer is dus in elk geval kondisionering. Die 

eerste soort, die tipe R-kondisionering sien op die klas-

sieke kondisionering by die reaksiegedrag. Hier word die 

aangebore of ongekondisioneerde prikkel vasgevang met 'n 

ander, gekondisioneerde prikkel. Die versterking wat nodig 

is om die nuwe prikkel aan die ou reaksie te koppel is dus 

eintlik prikkelversterking. Vandaar die naam tipe S- (vir 

"stimulus") kondisionering. Met tipe R-kondisionering word 

wysiging van die handelingsgcdrag bedocl. Hier word nuvm rG-

aksies gevestig. Die versterking dien om die nuwe reaksies 

op te bou en word daarom tipe R- (vir 11 response") kondisio-

. 66) ner1ng genoem. 

4.5.3.4. Versterking. 

Die sentrale faktor in die leerproses is die versterking 

( reinforcement ). Alle gedrag, hetsy handelingsgGdrag of re-

aksiegedrag moet deur middel van versterking gevestig raak, 

dit wil se geleer word. 67 ) 

Skinner onderskei tussen positiewe en negatiewe ver

sterkingsprikkels. Albei het egter 'n (positief) verster-

kende uitwerking. Die positiewes se versterking word 

65. Morgan, op. cit., 194- 196. 
66. Holland en Skinner, The analysis of behavior, 1 - 46. 

67. Id. , 58. 
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bewerkstellig deurdat hulle toegedien word, terwyl die ne-

gatiewes se versterking veroorsaak word deur hulle te ver

wyder.68) 

Nou moet die aandag daarop gevestig word dat Skinner 

wel van versterkingsprikkels met betrekking tot handelingsge-

drag praat, maar geensins van 'n verbinding tussen die twee 

nie. Dit sou te spekulatief wees. Prikkels, soos die van 

versterking, het wel 'n sterk invloed op die reaksie. Die 

sigbare gedr~g toon dit duidelik aan. By reaksiegedrag is 

daar klaarblyklik 'n verbinding aan te wys, aangesien 'n 

bepaalde prikkel 'n spesifieke reaksie opwek (·elicit ). 

B,y hande1ingsgedrag is daar geen aanwysbare prikkel-reaksie

verbinding nie. Daar is wel 'n duidelike aanwysbare verband 

tussen versterkingsprikkel en handelingsgedrag, maar geen 

aanwysbare verbinding nie. 11 Men act upon the world." 69) 

Handelingsgedrag word ge-"emit". 

Die versterking bly egter die neutrale proses in die 

gedragswysiging. Skinner praat dan oak van kondisionerings-

versterkers om daarmee die ou woord van Pavlov - kondisio

neringsprikkels- te vervang. 70 ) 

4.5.3.5. Versterkingskedules. 

Behalwe die verskillende soorte versterking, bestaan 

daar oak verski11ende wyses waarop die versterking toege-

dien word. Hiervan het Skinner in die besonder 'n studie 

gemaak. Hy tref eerstens onderskeid tussen aanhoudende 

versterking (continuous reinforcement) en onderbreekte 

6 8 • Id • , 5 2 - 57 • 

69. Skinner, Verbal behavior, 1. 
70. Holland en Skinner, op. cit., 62. 
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versterking (intermittent reinforcement). Eersgenoemde 

word in aanvangsleerprosesse gebruik. Vir elke korrekte 

antwoord op elke klein stappie tot die bereiking van die 

beoogde doelstelling word 'n beloning toegeken in die vorm 

van voedsel by diere en 'n bevestigende antwoord by mense. 

Hierdie wyse van versterking word in die line~re program 

gebruik. 71 ) 

By die ander prosedure, die onderbrekingstipe, word 

versterking slegs af en toe gegee. 'n Sekere tydsverloop 

word vasgestel. So kan versterking byvoorbeeld elke tien 

minute toegedien word9 in hierdie geval is daar dus 'n kon-

stante tydsduur tussen elke versterking. Die tydsduur kan 

ook wissel, soms 10 minute 7 dan weer 7 minute en so meer. 

Sodoende bestaan daar twee onderbreekte versterkingskedules, 

die vaste tydperkskedule (fixed-interval-schedule) en die 

wisselende tydperkskedule (variable-interval-schedule). 

Dit is egter ook moontlik om die onderbreking volgens 

die aantal reaksies te re~l, waarby die aantal dan op die-

selfde wyse volgens 'n vaste hoeveelheid of 'n wisselende 

hoeveelheid bepaal word. Hierdeur ontstaan dan weer twee 

onderbrekingskedules~ naamlik die vaste hoeveelheidskedule 

(fixed-ratio-schedule) en die wisselende hoeveelheidskedule 

(variable-ratio-schedule).72 ) 

4.5.3.6. Inslyping. 

Die bedoeling van die versterking en versterking

skedules is om die kondisionering vinnig en doeltreffend 

71. Vgl. bylaes A en B. 
72. Holland en Skinner, op. cit., 117- 137. 
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te laat verloop. Dit geld vir sowel die tipe R- as vir 

die tipe S-kondisionering, met ander woorde vir die hele 

leerproses. 

Beide, die beoogde reaksiegedrag en die handelingsge-

drag moet deur versterking in die mens- en dieregedrag opge-

bou word. Dit moet noukeurig, vinnig en foutloos gedoen 

word. Die nuwe gedrag moet as 't ware ingeslyp word. 

Skinner noem die proses 11 shaping". 73) 

Vir hierdie inslyping is die aanhoudende versterkings

prosedure die aangewese metode, 74 ) terwyl dit die onderbrGek-

te prosedure se funksie is om die nuwe gedrag in stand te 

hou. 75 ) Daarby moet, met betrekking tot die aanhoudende 

versterkingsprosedure en die hele inslypingsproses, die aan-

dag op differensiasie, geleidelike benadering en onmiddel-

likheid gevestig word. 

Onder differensiasie verstaan Skinner dat nie alle 

reaksies versterk moet word nie, maar slegs die wat aan 'n 

sekere standaard voldoen. Hierdie standaard word hoer na-

mate die einddoel van die beoogde gedrag in sig kom. Die 

atleet-hoogspringer word aanvanklik wel, maar later nie 

meer beloon vir lae spronge nie. Die spronge word, met 

betrekking tot versterking, dus gedifferensieer. Skinner 

noem dit differensi~le versterking. 76 ) 

Die standaard word bepaal deur die vereistes geleidelik 

te verhoog. Die dwarslat mag dus, in die geval van die 

hoogspringer, nie skielik en drasties opgeskuif word nie. 

73. Vgl. Hill, op. cit., 70. 

74. Holland en Skinner, op. cit., 106- 111. 

75. Id., 122, skyfie 18.4 

76. Id., skyfies 15.1 tot 15.7 



By elke paging moet die dwarslat slegs 'n weinig gelig 

word. 77 ) 

Differensi~le versterking en geleidelike benadering 
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gaan saam. 11 There are two aspects in shaping skillful be

haviorg (a) reinforcing only certain responses, which is 

called differential reinforcement; and (b) gradually raising 

the requirement for reinforcement, which is called succesive 

approximation. 1178 ) 

Die derde aspek is die van onmiddellikheid, waarop reeds 

tevore in die hoofstuk gewys is. 79 ) Die korrekte antwoord 

moet so gou moontlik bevestig word. Hierdie saak word ster~· 

deur Skinner benadruk; hy skryf selfs die o~oontlike 

vereiste voor om die versterking op dieselfde moment toe 

te dien as wat die reaksie plaasvind. 11 If the bowling in-

structor says 'good' at the very instant the learner com-

pletes a movement, reinforcement is immediate and thus most 

effective." 80) 

Hierdie inslypingsprosedure is dan die toepassing van 

Skinner se leerteoretiese beginsels, wat ten slotte almal 

op die beginsel van versterking neerkom. Hiermee het Skinner 

baie sukses in diere-afrigting behaal en is hy gevolglik 

deur sirkuseienaars met talle navrae oorval. 

Uiteindelik het die metode van gedragswysiging, deur 

'n sameloop van omstandighede,Bl) in die line~re program 

uitgekristalliseer. Die tiperende kenmerke van hierdie 

77. Id. ~ skyfies 15.8 tot 15.14. 
78. Id. 1 skyfie 15.15. 

79. 4.5.1.5. bl. 136 - 137. 
80. Holland en Skinner, op. cit., skyfie 15.44. 
81. 2. 4 .1. bl. 48. 



program weerspie~l die idee van aanhoudende versterking 

en inslyping baie duidelik. 82 ) 

4.5.3.7. Straf. 

Die teenoorgestelde van versterking (in die vorm van 

beloning) is straf. Maar die uitwerking van straf is nie 

die teenoorgestelde van versterking nie. Straf breek die 

gedrag nie af nie en verswak dit selfs nie eers nie. 

Holland en Skinner sit die saak soos volg uiteen: 83) 

Straf kan op twee maniore toegedien word. Eerstens 
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deur middel van die verwydering van 'n positiewe versterker; 

deur die weGrhouding van beloning word straf uitgeoofon. 

Tweedens dour middel van die nie-verwydering of toediening 

van 'n negatiewe versterker; deur afkeuring nie te beoindi:g 

nie of deur dit toe to dien, word ook straf uitgeoefen. 

Tesame met versterking som Skinner en Holland op: 

11 Reinforcement consists of presenting a positive reinforcer 

or terminating (removing) a negative reinforcer. Punish

ment consists of terminating (removing) a positive reinforcer 

or presenting a negative reinforcer." 84) 

Die toediening van straf. resulteer in 'n soort vrees-

gevoel, as gevolg waarvan sekere godragsuitinge vermy word 

of 'n sekere gedrag opgebou word wat aan die onaangename 

gevolge van straf probeer ontsnap (avoidance behavior). 

~~ar straftoediening kan 'n sekere gedragsuiting nooit uit-

wis nie. Dit kan hoogstens die gedragsuitinge vir 'n tyd 

onderdruk, maar nie be~indig of selfs verswak nie. Sodra 

82. 2.4.3.1. bl. 54. 
83. Holland on Skinner, op. cit. 1 245- 275. 
84. Id. 1 skyfie 41.15. 
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die straftoediening ophou, tree die bestrafte gedrag weer 

te voorskyn. 

Daarom moet 'n onderwyser nie sy leerlinge met bedrei-

ging of andersoortige negatiewe motivering "aanspoor'' nie, 

Sodanige optrede wakker hulle in werklikheid nie aan nie, 

maar laat die leerproses tot stilstand kom en kan veroor

saak dat die leerlinge later nie verder wil studeer nie. 85) 

Die resultate van sy eksperimente met diere wil 

Skinner in die klaskamer toepas. Dit is die gevolg van sy 

ewolusionistiese lewens- en w~reldbeskouing, wat verder ook 

in die beginsel van foutloosheid by geprogrammeerde onderrig 

tot uiting kom. 86 ) Foute is aanleiding tot straf, tot toe-

diening van negatiewe versterkers, veroorsaak slegs onder-

drukking van gedrag en kan in die onderwys geen goeie doel 

dien nie. Daarom moet foute voorkom word deur die leerstof 

in klein brokkies aan te bied en die (gevolglik) korrekte 

antwoorde te versterk deur hulle te bevestig. 

4.5.3.8. Hoer geestesprosesse. 

Uit die voorgaande is dit duidelik dat Skinner die 

leerproses vanuit die laer leersoorte benader. In werklik-

heid onderskei hy slegs tussen twee leersoorte, waaronder 

die hoer geestesprosesse ook tuisgebring word. Skinner 

bestee wel 'n paar artikels87 ) aan hierdie aspek van die 

leerproses, maar behandel dit nie as 'n belangrike en aparte 

onderdeel daarvan nie. Dit sou in stryd wees met sy uit

gangspunt dat slegs die waarneembare gedrag bestudeer kan 

85~ Id., skyfie 41.22. 

86. 2.4.3.3. bl. 55. 
87. Sien 5.2.2.2. bl. 211 en 5.2.4.2. bl. 219 - 220. 
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word. "True to his original thesis, all 'mental' concepts 

of learning have been avoided by Skinner.u 88 ) 

4.5.4. Die kubernetiese beskouing. 

4.5.4.1. Die Kubernetika89 ) as wetenskap. 

Laastens moet in die afdeling meganistiese leerproses-

beskouings, oak die jongste telg behandel word. En dit nie 

omrede dit die jongste is nie, maar wel omdat sy invloed -

ondanks sy jeugdige leeftyd - op die terrein van die gepro

grammeerde onderrig duidelik te bespeur is.90) 

Alhoewel Amp~re reeds in 1834 met die wetenskap van 

die Kubernetika begin het, 91 ) was dit die Amerikaanse 

wiskundige, N. Wiener, wat die eerste behoorlike stoat 

daaraan gegee het gedurende die tweede w~reldoorlog van 

1939 - 1945. 

Dit het Wiener opgeval dat roetinewerk beter, vinniger 

en doeltreffender deur masjiene as mense verrig word. Verder 

het hy gesien dat sodanige werk 'n saak van stuur is en dat 

een van die algemene beginsels in stuur die toepassing van 

terugkoppeling ( Engels~ feedback ) is.9 2 ) 

In masjinerie word terugkoppeling deur servomeganieke 

bewerkstellig. Hierdie instrumente is so gebou dat hul 

sekere inligting uit die omgewing kan ontvang en vervolgens 

88. Thorpe en Schmuller, op. cit., 199. 

89. Die spelling van hierdie woord word nie in alle woorde

boeke eenders aangegee nie. Die spelling "Kubernetika" 

in die Tweetalige Woordeboek van Bosman e.a. 9 vyfde 

uitgawe, 1964, toon die afstamming van die Griekse 

woord, "kubern~t~s" (stuurman) die beste aan. 

90. 5.4.1. bl. 234 - 238. 
91. Guilboud, What is Cybernetics?, 2. 

92. Bok, Cybernetica •.• , 11. 
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daarop reageer. 93 ) So byvoorbeeld kan die temperatuur van 

'n yskas deur 'n termostaat beheer word. Die yskas word 

(deur die mens) op 'n sekere temperatuur gestel. Sodra die 

temperatuur te hoog of te laag word 9 reageer die termostaat 

deur die yskas respektiewelik aan of af te skakel. Die 

termostaat ttontvang" inligting omtrent die temperatuur, 

"verwerk 11 dit en voer dienooreenkomstig 'n opdrag terug 

(feeds back) na die verkoelingsmeganisme. Sodoende word die 

temperatuur in die yskas beheer, dit wil s~ die temperatuur 

word in die koers van die vooraf vasgestelde temperatuur 

gestuur. 

Die wetenskap van die Kubernetika hou hom egter nie 

net met die beheer van allerhande soorte masjiene besig nie, 

maar oak en veral met die stuurbeginsel as sodanig. Die 

kubernetikus bestudeer die stuurbeginsel op alle terreine 

van die lewe, abstraheer die stuuraspek daaruit en beskou 

dit as 'n selfstandige veld.9 4 ) Die Kubernetika is net 

so 'n wetenskap eoos Statistieke, wat oak sy praktiese toe-

passing op die terrein van allerlei ander vakwetenskappe 

vind. 

Die mens beweeg, liggaamlik en geestelik, na 'n vasge-

stelde doel. In hierdie voortgang dwaal hy soms af van 

die regte koers en stel vervolgens sy rigting dan weer op 

die bepaalde doelwit in. Die mens hou koers deurdat hy 

koersafwykings gedurig herstel. Die koersafwyking is die 

aanleiding tot koersherstel. Hierdie soort terugkoppeling 

word teenkoppeling genoem. Engelsg negative feedback.) 

93. Maltz, Psycho - Cybernetics, 37. 
94. Bok, op. cit., hele boek. 



159 

Soms word die afwyking vererger. Dit gebeur as die 

sorvomeganiek verkeerd funksioneer. Die afwyking word wel 

opgemerk, maar foutief geinterpreteer of verwerk en gevolg-

lik word die koersafwyking groter. Terugkoppeling word in 

hierdie geval meekoppeling genoem. ( Engels~ positi"V:"e 

feedback.) 

Die terugkoppeling veroorsaak 'n kringloop in elke 

stuurbeweging. Vanaf die ingeslane koers gaan 'n boodskap 

na die servomeganiek. In die geval van die mens beteken dit 

dat hy die ingeslane koers waarneem. Die servomeganiek 

(of die mens) vergelyk die ingeslane koers met die bedoelde 

koers en stuur weer 'n boodskap terug om die koers reg te 

stel of te behou. Die kringloop, in die algemeen, is dus~ 

koers - servomeganiek - verwerking - koers. By 'n fiets-

ryor is dit~ koers - oog- stuurwiel- koers. Dit is dan 

die rede waarom 'n mens sy oog op die werk moet hou. As hy 

dit nie doen nie, loop sake meestal verkeerd. Die uitdruk-

king in tennis~ " Hou die bal dop ", staan midde in die 

stuurprobleem. 95 ) 

Die stuurbeginsel word nooit in die lewelose natuur 

aangetref nie. Dit bestaan slegs by mense, diere, plante 

en verder ook by masjiene omdat die mens dit daarin geplaas 

het. Teenkoppeling is 'n kenmerk van lewe, deurdat dit die 

opgestelde of vasgestelde norm handhaaf. Teenkoppeling is 

'n strydmiddel teen koersafdwaling. Lewelose dinge het geen 

koers en geen bestemming nie, hoef dus n~rens heen te stuur 

nie en het niks terug te koppel nie. Dooie dinge is geneig 

tot chaos, verslyt, gaan tot niet en verdwyn tussen die 

95. Id. , 13 - 17. 
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die rommeL (entropie). Lewende dinge skep orde, bring iets 

tot stand en werk die entropie te~ deur reparasie en in

standhouding.96) 

4.5.4.2. Die Kubernetika en die 1eerproses. 

Met betrekking tot die 1eerproses het by Wiener die 

gedagte dat die mens1ike brein en senuste1se1 ook op die 

basis van terugkoppe1ing funksioneer, posgevat. Die be-

wegings wat nodig is om gewoontehande1inge uit te voer, 

soos byvoorbee1d motor bestuur, pyp aansteek en so meer, 

word gedurig gekorrigeer deur die brein as servomeganiek. 

Aanvank1ik word hierdie bewegings by die beginner-1eer1ing 

oorgekorrigeer en ontstaan as gevo1g daarvan onsekere en 

rukkerige sigsag bewegings. Die korrekte~ dit wi1 s~ sukses-

vo11e pogings_word deur die brein gestoor, die mis1ukkings 

word uitgegooi en so ontstaan naderhand 'n g1adde beweging 

sonder enige inspanning van die denke. 97) 

Dit beteken egter nie dat die brein met ver1oop van 

jare tot sti1stand kom nie9 die brein b1y aktief 9 maar dan 

met betrekking tot sy buite-servomeganistiese funksies. 

Die brein moet nog die dinkWerk van die ho~r geestesprosesse 

behartig, die oogmerke en doe1ste11ings in die 1ewe bepaa1 

en foutiewe reaksies en afwykings e1imineer, Foute en ver-

gissings is noodsaak1ike euwe1s in die 1eerproses 9 maar 

dien op sigse1f geen doe1 nie. 98 ) Dit is juis die funksie 

van die brein om van die euwe1s onts1ae te raak. 

Frank sien die kubernetiese aspek van die 1eerproses 

96. Id., 144 - l68. 

97. Maltz, op. cit. 9 l8- 20. 

98. Id. 9 6l. 
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veral in die wisselwerking tussen onderwyser en leerling. 

Die onderwyser stuur die leerling van onkunde na kennis en 

van lompheid na vaardigheid. Hierby verrig hy 'n servo-

meganistiese funksie in die sin dat hy die afwykings van 

die regte rigting by die kind waarneem en dit aan hulle mee

deel sodat die kind weer na die regte pad kan terugkeere99) 

Hill beskou die kubernetiese leerprosesbeskouings as 

van weinig waarde. Dit is - so stel Hill dit - slegs 'n 

manier om die leerproses te beskryf, dit getuig van 'n me-

ganistiese lewensuitkyk en beklemtoon uiteindelik slogs die 

100) kontrolerende aspek in die leerproses. 

Met betrekking tot die konsepsuele leerprosesse, dit 

wil s~ daardie prosesse wat buite die servomeganistiese 

breinfunksies staan en wat die opstelling van die doelwitte 

moet behartig, bied die kubernetiese opvattings geen oplos-

0 f t 0 ~ 0 101) s1ngs o eor1e~ aan n1e. 

4.6. Die geesteswetenskaplike leerprosesbeskouings. 

Die meganistiese beskouings van die leerproses in die 

verskillende skole, soos uiteengesit in die vorige paragraaf, 

het sterk kritiek en teenkanting uitgelok by diegene watt 

die eg menslike en dinamiese funksie van die ho~r geestes-

prosesse raakgesien het. 

Krige vat hierdie wetenskaplikes saam onder die groep 

Veldteoretici, omdat hulle die leerproses as •n aksie beskou 

waarby die bewussyn in sy geheel optree en daar altyd sprake 

99. Frank, Lehrmaschinen in kybernetischer und padago

gischer Sicht, 15. 
100. Hill, op. cit., 200 - 202. 
101. Ausubel, The Psychology of meaningful verbal 

learning •.. , 71. 
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van 'n voorafgevormde veld of invloedsfeer is. Op hierdia 

veld word alle waarnemings geprojekteer en, omgekeerd, word 

vanuit die veld alle waarnemings belig. 102 ) 

Waar die meganistiese rigting die verbinding tussen 

prikkels en reaksies beklemtoon, laat die Veldteoretici 

die nadruk op die totaalbeeld val. Hill s~ in die verband 

dat die Behavioriste teen die bestudering van die bevmssyn 

as 'n onsigbaarheid gekant is, terwyl die Veldteoretici 

beswaar teen die opsplitsing van die psigiese inhoude maak.l03) 

Die naam "veld" is van Lewin afkomstig. Die gedagte 

agter hierdie naamgewing toon ooreenkoms met die sogenoemde 

geheel-deel-leermetode. By hierdie metode word eers 'n ruwe 

geheelbeeld gevorm; daarna word die dele in die lig van die 

reeds aanwesige totaalbeeld in besonder bestudeer. Die 

veld-gedagte het betrekking op die verhouding tussen die 

lewende wese en sy omgewing. Mens en dier vorm met die om-

gewing 'n geheel, 'n sisteem of 'n veld, waarby die veld be-

palend is ten opsigte van die gebeurtenisse wat daarin 

plaasvind. 104 ) 

4.6.1. Die .Gestn.ltsielkundige beskouing. 

4.6.1.1. Veld en "Gestalt". 

Volgens die beskrywing van Kuypers105 ) is Wertheimer~ 
Kohler en Koffka die grondleggers van die veldteoriee. 

Hulle het die veld-gedagte vir die eerste keer in die begrip 

"Gestalt" beliggaam. Nogtans het hulle by die fisies-chemiese 

102. Krige, H.L. Die vormende waarde van leervakke in die 

lig van die huidige leerpsigologie~. Onderwysbul~etin, 

VII, 4, Des~ 1962, ~01. 

103. 

104. 
105. 

Hill, op. cit., 91. 

Kuypers, op. cit., 390. 
Id., 384 - 390. 



verklaring van die leerproses gebly, in die sin dat die 

breinprosesse die basis van alle bewussynsfunksies is. 

Hierdie opvatting is oorsaak daarvan dat hul teorie as 

fisikalisties bestempel is. 
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Tot hierdie fisikalistiese houding het Wertheimer se 

sogenoemde phi-verskynsel waarskynlik 'n groat bydrae ge-

lower. Hy verstaan daaronder die bewegingsindruk wat ver-

oorsaak word deur vinnig op mekaar volgende beelde, soos by 

'n film. Die werklikheid verskil hier van die waarneming 

daarvan in die brein. Die tallose prikkels waardeur die oog 

getref word, veroorsaak geen aparte beelde nie, maar 'n aan

eenlopende bewegingsbeeld. 

Net so word die oog elke oomblik deur baie prikkels op 

een slag getref. Nogtans word geen chaos waargeneem nie, 

maar slegs een "Gestalt". Hierdie verskynsel vind sy oar-

saak in die prosesse wat in die brein plaasvind, waardeur 

die kloof tussen die fisiese werklikheid en die psigiese 

waarneming oorbrug word. Die mens sien een "Gestalt", 

terwyl die ander gesigsindrukke tot 'n veld of agtergrond 

omvorm word, waarop die "Gestalt" geprojekteer word. 

4.6.1.2. "Gestalt" en insig. 

Verder, so gaan die beskrywing van Kuypers voort, 106 ) 

is die mate waarin 'n organisme in staat is om 'n "Gestalt" 

te sien, bepalend vir die kwaliteit van sy insig. "n Hand 

byvoorbeeld, is intelligenter as 'n hoender omdat 'n hand 

se "Gestalt"-waarneming duideliker is. Baie bekend in 

hierdie verband is die toetse met ape wat moes leer om 

piesangs met stokke nader te trek. Hierdie eksperimente 

106. Id., 390 - 393. 
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steun dan die teorie dat die posisie van die piesangs en 

die stokke as 'n "Gestalt" teen die res van die omgewing 

raakgesien word. Die ape verkry insig in die situasie. 

Net so word die menslike leerproses gesien as die waar-

neming van 'n groat veld of geheelbeeld, wat dan later met 

fyner besonderhede opge~ll word. 

Met betrekking tot die onderwys wys Barnard op die 

betekenis van die Gestaltsielkunde.lO?) Hy se dat die 

leerlinge die samehang van die dinge moet raaksien. Daartoe 

moet die leerstof en die aanbieding daarvan so ingerig word 

dat die dele 'n geheel vorm, dat probleme in hul verband 

geskets word en dat die metode van onderrig met die kind se 

natuurlike belangstelling en rypingstadium rekcning hou7 

die besonderhede van elke les moet in die nog onvolmaak-

kinderlike "Gestalt" opneembaar wees. 

4.6.1.3. Versterking. 

In die Gestal tsielkundige beskouing van d:i.e leerp:!'oses 

is ten slotte nog die probleem van versterking tcr sprake. 

Die opvatting van die versterkingsbegrip by die Gestalt-

sielkundiges verskil egter hemelsbreed van die van die me-

ganisties geori~nteerde psigolo~, soos ho~r op in die hoof-

+--·k •t •t 108) su~ Ul eengesl • 

In die verband moet in die eerste plek op Lewin se 

beskouing gewys word. HY sien die mens as 'n persoonlikheid, 

wat gedurig in relasie tot die verskillende lewensterreine 

staan. Tussen die kragte wat van die persoonlikheid uit-

gaan en die invloede van die omgewing is daar steeds 'n 

107. Barnard, op. cit., 13. 
108. 4.5. bl~ 135, 136, 141, 143, 144, 151- 156. 
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'n wisselwerking. Sodra in hierdie wisselwerking sekere 

menslike behoeftes of aspirasies vervul word 9 word die leer

proses grootliks bevorder. 109) 

Die leerling word op hierdie wyse gemotiveer. Da~ 

hierdie soort motivoring totaal iets anders as die Skin-

neriaanse "reinforcement" is, hoef geen betoog nie. Wol 

is daar 'n sokoro ooreenstomming Tiet die ¥ersterkingsbegrip 

van Hull, waar ook die vorvulling van behoeftes en die 

drang tot voortbestaan bcnadruk word.llO) 

Tweedens word die versterkingsbegrip by Tolman aan-

getref; hy toon in 'n eksperiment met rotte aan dat die leer-

proses vinniger verloop wanneer die rotte vir hul goeie po-

gings beloon word. Tiit, aldus Tolman, beteken egter geen-

sins dat die leerproses sander beloning onmoontlik is nie. 

Tolman se eksperimente het bevestig dat leer wel sander 

beloning kan plaasvind. Slegs die resultaat van die leer-

proses kom in die gedrag tot uiting sodra beloning gegee 

word, maar die leerproses as sodanig verloop daarsonder. 

Tolman noem dit die latente leerproses.lll) 

4.6.2. Die denkpsigologiese beskouing. 

4.6.2.1. Die "onaanskoulike wete". 

Ongeveer tegelykertyd met die Gestaltsielkunde het 

die Denksielkunde sy verskyning gemaak. Hierdie rigting 

is seker een van die sterkste geesteswetenskaplike rigtings 

in die nuwere Sielkunde. Die konsepsuele leerproses in al 

sy fasette word in hierdie rigting baie sterk beklemtoon. 

109. Thorpe en Schmuller, op. cit" , 231 - 249. 

110. 4.5.2.3. bl. 144. 
111. Thorpe en Schmuller, op. cit., 314 - 318. 
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Dit het begin met KUlpe as die eerste leier en stigter van 

die Wlirzburgse skoal. Uit hierdie skoal het later aanver-

wante rigtings soos die Keulse skoal van Lindworsky en die 

Mannheimse skoal van Selz ontstaru1.. Met betrekking tot die 

Dietse lande moet in die verband die invloedryke skoal van 

Kohnstamm te Amsterdam genoem word, wat op sy beurt weer 

gelei het tot die Pretoriase skoal van Nel en die denk~ 

psigologiese skoal van die universiteit te Gent. 112 ) 

Waar by die Gestaltsielkundige leerprosesbeskouing 

'n duidelike ewolusionistiese en fisiologiese band met die 

konneksionisme en behaviorisme op te merke is 9 word laasge-

noemde rigtings deur die Denksielkunde beslis verwerp. 

Die Denkpsigolo~ begin hul navorsing by die denke self en 

wys enige verklaring vanuit die laer bewussynshandelinge af. 

Die aktiwiteit van die psige en die aspek van die onaanskou-

likheid tree duidelik op die voorgrond. Die "ek weet" en 

"ek wil" word bepalend vir die vorm.ing van assosiasies. 

KUlpe stel die "onaanskoulike wete 11 as die grondbegrip van 

die denke. Hierm.ee bedoel hy 'n soort vooraf wete van iets 

voordat dit waargeneem kan word. Oak al die abstrakte be-

grippe soos die van die getal en ander begrippe uit die wils-

lewe soos ons eie persoonlikheidsbesef hoort ono~r die be

grip van die 11 onaanskoulike wete" tuis.ll3) 

4.6.2.2. Relasie en gedagte. 

Twee ander belangrike begrippe in die Denksielkunde 

is die "vat van relasies" en die "vat van gedagtes". Onder 

112. Verbist en de Block, Experimenteel-didaktisch 

onderzoek ••• , 1- 9. 
113. Coetzee, op. cit., 54- 55. 
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die 11 vat van relasie'' word die aktiewe samevattende aspek 

in die denke verstaan. Sodanige samevatting is geen pas-

siewe assosiasie van voorstellings nie. Dit is juis anders-

om. Die relasie~ "A is bokant B, dus B is onderkant A" 

kan inderdaad op die assosiasie 11 bo - onder" berus en dit 

kan ook aanskoulik voorgestel word, maar dan juis volg die 

aanskoulikheid uit die aksie van die vat van die relasie 

"bo- onder". Selfs al sou daar 'n passiewe assosiasie 

van "bo - onder" aan voorafgaan, dan nog moet die assosiasie 

gekontroleer word deur die relasie-vattende aksie in die 

bewussyn. Die voorstelling kom op uit die denkaksie en nie 

andersom nie. 

Die "vat van 'n gedagte" is eintlik 'n definisie van 

die denkaksie, waarby die begrip "gedagte" dan gesien moet 

word as iets bo-spigies, iets wat buite die mens ook bestaan, 

maar wat tog deur elke mens, ondanks elkeen se psigietse en 

indiwiduele gekleurdheid en belewing daarvan, in dieselfde 

sin opgevat word. Die gedagte aan die stelling van 

Pythagoras word deur alle mense verskillend beleef maar tog 

deur alle mense in dieselfde betekenis "gevat".ll4) 

4.6.2.3. Insig en meganiese vaardigheid. 

Met betrekking tot die onderwys is dit veral dis 

Pretoriase skoal wat die denkpsigologiese gedagtes wil uit

bou tot 'n didaktiek wat daarop gerig is om die kind te leer 

dink, eerder as om hom parate kennis te wil bybring. 

Net soos by die Gestaltsielkunde gaan dit om die 

verkryging van insig. In die voetspore van Selz en 

Kohnstamm beklemtoon die Pretoriase skool die aanleer van 

114. Kuypers, op. cit., 183- 184. 
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oplossingsmetodes, wat oor die algemeen in dinkprobleme van 

toepassing is. Hierby speel die taal 'n belangrike rol om 

die leerproses vanaf die 11 onderste" aanskoulike bewussyns-

laag via die skematiese laag van generalisering en diskrimi~ 

nering na die onaanskoulike laag van abstrakte begrippe en 

denke te lei.ll5) Daar is altyd 'n strewe om, deur middel 

van oordrag van die ~orrekte oplossingsmetodes van die een 

terrein na die ander, die leerling op 'n ho~r dinkniveau116 ) te 

plaas. Die uiteindelike oogmerk is dat elke kind die hoogste 

vorm van geestesontwikkeling ooreenkomstig sy aanleg sal 

bereik.ll?) 

Dit is uit bostaande duidelik dat die Denkpsigologie 

sterk teen meganiese verwerwing van kennis volgens 'n vaste 

resep gekant is. Wel word kennis en vaardigheid as 'n be-

langrike doelpunt beskou, maar dan langs die weg van insigte

like en selfverworwe kennis. 118 ) Die volgorde van kennis-

verwerwing is altyd~ eers insig, daarna inprent; eers begrip, 

dan vaardigheid; eers ken, dan kan. Ten einde sodanige insig 

te verkry~ moet die kind die leerstof begrypenderwys bemeester. 

Daartoe moet die vertrekpunt altyd die konkrete en eenvoudige 

wees, waarna, deur ordening en analisering, ten slotte die 

abstrakte hoogtepunt van ingewikkelde begrippe en logiese 

afleiding bereik word. 

115. Cronje, 1 n Ondersoek na die invloed van verbeterde 

werkmetodes ••• , 15- 30. 

116. 

117. 

118. 

Id. , 'n Psigologiese foute-ar.alise ••• , 95. 

Nel, Die problematiek van die vormende waarde, 

Van Gelder, L. In Christelijk Paedagogisch 

centrum, De didaktiek van het rekenen, 40, 49. 

108 - 112. 

Stu die-



169. 

4.6.3. Die fenomenologiese beskouing. 

4.6.3.1. Die Fenomenologiese Sielkunde. 

Hierdie moderne stroming in die Sielkunde word deur 

Jongesll9) as •n eksistensi~el-wysgerige Sielkunde beskryf. 

Daarby word uitgegaan van die verskynsels self en van die 

grondvorme van mens-wees. Een daarvan is die verbondenheid 

van een mens met 'n ander. "Dasein11 is 11 Mitsein". Om te 

bestaan, beteken om saam te bestaan. Die mens is sander 

sy medemens en sander die w~reld ondenkbaar. Die mens 

ek-sisteer na daardie w~reld: hy tree uit homself uit, is 

liggaamlik hier maar met sy gedagtes elders, staan op die 

w~reld en is na die w~reld toegewend, is daar op aangewese, 

kom ter w~reld en word ter aarde bestel. In hierdie situasie 

as hoofsituasie is mens-wees opgesluit en daarin moet hy dus 

bestudeer word. 

Soortgelyk aan die begrip "veld" by Lewin, word in die 

Fenomenologiese Sielkunde die begrip "landskap" gebruik. 

Die landskap is die natuurlike omgewing, die konteks waarin 

die spesifieke situasie opgeneem word. Geen geheurtenis of 

voorwerp is ooit geisoleer nie, maar het •n besondere bete-

kenis wat ten nouste saamhang met die omstandighede (land

skap) waarin dit gesien word. Metodies gaan die Fenomeno-

logiese Psigologie van die verskillende landskappe of 

w@relde uit: die w~reld van waarneming, die w~reld van ver-

beelding, ensovoorts. 

Die werklikheid is vir die mens 6f objek 6f "partner". 

Dit beteken dat die mens homself van die werklikheid kan 

distansi~er, dit kan verobjekteer, beskou en bestudeer. 

119. Jonges, Algemene Psychologie, eerste stuk, 96 - 105. 
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Maar die mens kan ook deel van 'n besondere situasie wees. 

So byvoorbeeld kan 'n man sy motor beskou, bestudeer en 

daarna repareer. Maar hy kan ook saam met die bewegende 

motor 'n geheel vorm. Nou "ry hy", dit wil s~ die motor 

beweeg en die man bestuur. Die man is deel van die spesi-

fieke "hy - en - sy - kar - si tuasie '·'. 

4.6.3.2. Praktiese denke. 

Met betrekking tot die leerproses beskryf Jonges die 

waarnemingsw~reld en die gedagtew~reld in ooreenstemming met 

die pas genoemde grondgedagtes van landskap, objek en 

"partner". 120 ) 

In verband met die waarnemingsw~reld merk hy op dat 

daar nie so iets soos 'n prikkel-reaksie-ketting bestaan nie. 

Daar bestaan wel 'n landskap, waarin die mens sommige dinge 

raaksien en ander nie. Hy kan sekere aspekte dophou, terwyl 

hy ander ter syde laat. Dit beteken egter nie dat die ander 

dinge heeltemal uit sy bewussyn verdwyn nie. Inteendeel, 

hy bly nog van die hele veld bewus, maar dan slegs vaag of 

marginaal. 

Die handelinge van die waarnemer word bepaal volgens , 

die skerp punte van belangrikheid in die besondere situasie 

wat hy wil skep of waarin hy reeds is. Die belangrikheids

punte word opgestel in ooreenstemming met die werklikheid 

wat is 6f wat moont1ik kan word. Jonges gee in hierdie ver-

band 'n mooi beskrywing van hoe die verski1lende voertuig-

bestuurders en voetgangers die situasie van die stadsverkeer 

opsom. Die waarnemingsve1d is vir almal dieselfde, maar die 

indrukke wat hu11e daarvan ontvang, verskil as gevo1g van 

120. Id., 107 - 124. 
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elkeen se besondere posisie in die verkeer. 

Die belangrikheidspunte is die helder kolle wat die 

sentrum vir die waarneming vorm. Die res is periferie. 

Die sentrale punte kan bekende dinge wees, waarmee die mens 

hom een voel. Dan is die dinge sy "partners", sy geestelike 

eiendom en vorm 'n geheel met hom. Maar ook is dit moontlik 

dat die sentrale punte snaaks is of hom hinder in die be-

reiking van sy doelstellinge. 

In laasgenoemde geva1 tree die objektiveringsaspek op 

die voorgrond. Die waarnemer voel hom nie meer een met die 

omgewing nie. Hy distansieer hom daarvan, verobjekteer dit, 

beskou dit van alle kante en probeer dit so te verander dat 

dit weer· in sy w~reld inpas. Die doel is altyd om die objek 

tot "partner" te omskep. Hierdie proses vind in die gedagte-

w~reld plaas. Die mens keer in homself terug en - so stel 

Jonges dit121 ) - rig sy optrede en handelinge nou in volgens 

hierdie obstruksie-probeer-te-oorwin-situasie. In hierdie 

situasie word geprobeer en gefouteer, naderhand word 11niks" 

gedoen nie en terwyl daar 'n totale stilstand in die uit

wendig sigbare handelingskompleks intree, word daar diep ge-

konsentreer vir die volgende poging. Hierdie handelende 

denke of denkende handel noem Jonges praktiese denke. 

4.6.3.3. Teoretiese denke. 

Die praktiese denke van 'n mens, so vervolg Jonges, 122 ) 

is o~nskynlik gelyk aan die van 'n dier. Diere kan ook 

planne beraam om obstruksies uit die weg te ruim. K~hler 

se ape kan ook 'n situasie epsom, 'n stok gryp en 'n piesang 

nader trek. Alhoewel dit twyfelagtig is of die dier werklik 

121. Id., 197 200. 
122. Id., 201 - 214. 
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kan dink, is dit in elk geval seker dat die mens in 'n ander 

denkopsig ver bokant die dier uittroon. 

Die mens kan naamlik ook teoreties dink; dan verlaat 

by die praktiese w~reld en ondersoek die h6e en die wat van 

die dinge en probeer by tot die kern en die essensie van sy 

w~reld deurdring. Nou maak by nie meer apparate om obstruk

sies uit die weg te ruim nie, maar vorm begrippe. 

Hierdie begrippe is egter oak afhanklik van die konteks 

waarin hulle voorkom. Die begrip "perd" kan opgevat word 

as 'n rydier, as 'n trekdier of as 'n eenhoewige soogdier. 

Dit hang alles van die besondere belangrikheidspunte af wat 

die waarnemer in die landskap wil plaas. Hierdie begrips

vormende denkaksie gaan deur verskillende stadiums. 

Aanvanklik word net 'n oorstelpende menigte gesien. 

Daarna word die veelheid gesorteer, georden, in groepies 

saamgebind en opgesom tot voorlopige begrippe, om dan later 

weer in grater groepe en wyer begrippe verenig te word. 

Begrippe word gesimboliseer in woorde, geskrewe letters of 

ander simbole. Hierdie begrippe - en nog minder hulle sim

bole - is nie die werklikheid nie. Hulle is slegs abstrak

sies daarvan 7 wat egter 'n voortdurende uitbou van die kul

tuur tot gevolg het. 

So het verskillende teoretiese begripskomplekse ontstaan, 

dit wil s@ verskillende wetenskappe het tot stand gekom. 

Die wetenskap spruit uit die werklikheid voort, word teoreties 

verwerk en keer (soms) daarheen terug in die vorm van prak

tiese toepassing. 
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As teenvoeter teen allerlei indiwidualistiese strominge 

het die Sosialisme gekom. Op die terrein van die Opvoed

kunde het Dewey 'n groot sosialistiese leier geword. In 

skerp teenstelling tot die naturalistiese beskouings van 

Rousseau het hy die sosiale opvoeding verhef tot die sentrale 

tema en doelstelling in die opvoeding. Die hele lewe 7 

wetenskap en opvoeding is uit en tot die sosiale. 

Die gemeenskap is prim~r, die indiwidu sekonder. Die 

opvoeding staan in diens van die gemeenskap en moet die kind 

oplei tot 'n goeio werker en denker sodat hy 'n nuttige 

burger kan word. Daarom moet die opvoeding op goeie burger

skap gerig wees. Die kind moet 'n goeie insig in die scsi

ale, demokratiese gemeenskap kry 7 sodat hy sy beroep na be

here kan uitoefen: nie tot sy eie indiwiduele verryking nie, 

maar tot ontwikkeling en verbetering van die gemeenskap. 

Nogtans moet met elke kind se indiwiduele talente deeg

lik rekening gehou word. Indiwiduele aandag en metodes be

hoort die voorkeur te kry in die aanbieding van die leer

stof, maar dan so dat elke leerling sosiaal gevorm word. 

Die skool moet 'n gemeenskap op homself wees 7 waar die kinders 

die aktiewe werkers is. Hulle mag nie passief sit en luis

ter nie, maar moet aktief in die ontwikkeling en ontdekking 

van die leerstof deelneem. 

Die kennis as sodanig moet nuttig vir die gemeenskap 

wees. Die onderwyser moet die leerstof bepaal volgens die 

funksionele bruikbaarheid daarvan, sodat die kind dit in sy 

aanpassingsproses by die natuur en tot heil van die gemeen

skap kan aanwend. Daarom moet die kindernatuur deeglik be-
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studeer word en moet die kind met sy tipiese geaardheid die 

middelpunt wees 9 waar die hele skoal om draai. Die onder-

wyser is slegs 'n raadgewer wat die kind in sy natuurlike 

ontwikkelingsgang na die sosiale doelstelling van die opvoe-

d . b 1 . 123) 1ng _een e1. 

4.6.4.2. Funksionalisme en die leerproses. 

Aangaande die leerproses neem Dewey ook 'n tipies 

funksionalistiese houding in. Die leerproses moet goed 

funksioneer. Dewey is meer in die uitwerking van die leer-

proses geinteresseerd as in die wese daarvan. Om te leer 

beteken vir hom om 'n sosiale krag aan te wend wat tot die 

oplossing van die daaglikse lewensprobleme moet meewerk. 

Leer is essensi~el probleemoplossing en dus 'n ingewikkelde 

geestesproses, op sigself on-onderrigbaar, maar afhanklik 

van self opgedane ervaring. 

Die leerling moet voor probleme geplaas word wat so-

danig opgestel is, dat die oplossing binne sy vermo~ is. 

Die probleme mag nie deur die onderwyser vir hom opgelos 

word nie. Die leerling moet dit 9 onder leiding van die on-

derwyser, self doen. Hy behoort sy probleemoplossingsvermo~ 

te gebruik, sodat dit geoefen word en sy denke doeltreffend 

sal funksioneer. 

Dewey onderskei vyf fases in die denkproses, naamlik 

die besef van die probleem 9 die ontleding daarvan 9 die aan-

wending van vroe~r opgedane ervaring 9 die sintese tot 'n 

spesifieke oplossing en ten slotte die toetsing daarvan aan 

die gegewens. 

Die probleme moet lewensegte vraagstukke wees, hulle 

l23. Coetzee, Inleiding ••• Teoretiese Opvoedkunde, 62- 75. 
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moet uit die skoolgemeenskap ~ortspruit en belangrik genoeg 

wees. Die klas as 'n geheel moet deur onderlinge bespreking, 

onder leiding van die onderwyser, self die probleem opstel. 

Vervolgens moet die klas self die probleem van alle kante 

belig, sodat 'n aantal hoofvrae opgestel kan word. Hierdie 

vrae moet deur middel van vroe~re ervaring opgelos word. 

Die onderwyser moet die leerlinge die nodige wenke gee om 

hul geheuens te prikkel. Ten slotte word 'n voorlopige op

lossing voorgestel en getoets. Sodoende is elke leerling 

indiwidueel besig, maar altyd in samewerking met en tot 

voordeel van die klas. 124) 

4.7. Finale beskouing oor die leerproses. 

4.7.1. Die Calvinistiese benadering. 

Die vraag wat ten slotte beantwoording vereis, is hoe 

die leerproses uit 'n Calvinistiese oogpunt beskou moet word. 

Dit spreek vanself dat hierdie siening in ooreenstemming 

met die hele Calvinistiese mens- en kindbeskouing behoort 

te wees. Die mens is 'n pneuma-bepaalde wese, toegerus met 

psigiese vermo~ns, 125 ) waarin ook die leerproses veranker 1~. 
Die waarheidsmomente in die verskillende leersielkundige 

strominge moet met dankbaarheid erken en aanvaar word. 126 ) 

Die feite moet uit die onderskeie leerteorie~ uitgelig, van 

hul filosofiese konteks ontdaan en in die Skrifgebonde be

skouings van die Christen-gelowige ingebed word. 

Nou is daar in die ~rskillende opvattings, wat in die 

vorige paragrawe oor die leerproses uiteengesit is, twee 

belangrike aspekte. Hulle is die probleem van leer by mens, 

124. Thorpe en Schmuller, op. cit., 362- 370, 377- 380. 
125. 3.4.2. bl. 93 - 94. 
126. 1.6.8. bl. 28. 
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dier en masjien en die saak van aktiwiteit en passiwiteit 

in die leerproses. Op hierdie twee hoofsake sal nou eers 

breedvoeriger ingegaan word. 

4.7.2. Leer by mens, dier en masjien. 

Die aanhangers van die meganistiese leerprosesbeskou-

ings is geneig om vanuit die leerproses by diere gevolgtrek~ 

kings vir die menslike leerproses te maak. 127) Daar bestaan, 

op die oog af, inderdaad 'n groot ooreenkoms tussen menslike 

leer en leer by diere. Dit is reeds duidelik uit die feit 

dat die resultate van sekere leereksperimente met diere suk-

sesvol op die menslike leerproses toegepas is. Ook die meer 

geesteswetenskaplik geori~nteerde skole erken hierdie oor-

eenkoms. 

Die Gestaltsielkundiges is selfs bekend vir hul proef-

nemings met ape en piesangs, terwyl die praktiese denke soos 

deur Jonges uiteengesit, 128 ) ook by diere voorkom. Dat daar 

dus inderdaad 'n soort diere-intelligensie en diereleer is, 

moet as die waarheid aanvaar word. Nie eens alle diere se 

intelligensiepeil is dieselfde nie. Die een perd is "slimmer" 

as die ander. Ronde het groter velde om hulle waarnemings 

op te projekteer as hoenders, aldus die Gestaltiste. 129) 

Mense kan groter totaliteite waarneem as diere, terwyl die 

een mens ook intelligenter as 'n ander is. Die klassieke 

kondisioneringsprosesse verloop by mense en diere presies 

eenders. In die lig van bostaande is die v,erleiding groot 

om die ooreenkomste deur te trek en die ho~r geestesprosesse 

uit die laere af te lei of tot die laere te reduseer. 

127. 4.5.3.7. bl. 156. 

128. 4.6.3.3. bl. 171. 

129. 4.6.1.2. bl. 163. 
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Afgesien nog van die feit dat dit in die praktyk tog nie be-

vredig nie omdat die sprong tussen laer en ho~r geestespro

sesse klaarblyklik te groot is, 130 ) is dit ook onwetenskaplik. 

Die wetenskap moet met alle feite rekening hou en nie in 

die minste nic met bcginselfcite. Die Skrif leer dat mens 

en dier essensieel verskil. 131 ) Hieruit volg dat veralge-

menings vanuit die diereleer na die menslike leerproses on

toelaatbaar is. Sterker nog, die ooreenkomste tussen leer 

by diere en mense moet juis in die lig van hierdie wesens-

verskille gesien word. 

Die mens leer anders as die dier. Die menslike akt

lewe132) bestempel en deurtrek die leerproses tot 'n totaal 

ander funksie as die ooreenkomstige proses by diere. Mens-, 

like leer is anders gerig. Dit blyk alreeds uit die mensli~ 

kultuurbou. Die opeenvolgende menslike geslagte staan, met 

betrckking tot die leerproses, as 't ware op mekaar se skouBrs. 

Die volgende geslag neem uit die vorige wat gocd is un bou die 

toekoms daarop. Diere kom nooit verder nie, maak geen ge-

skiedenis nie en bou geen kultuur nie. Leer by diere is puur 

psigies. As die aap die piesangs met sy stok nader trek, 

eet hy die piesang op, gooi die stok weg en gaan slaap. Die 

mens b~re sy gereedskap, bly aktief besig en versamel voed-

sel vir die volgende dag. Reeds uit 'n fenomenologiese cog

punt is daar 'n wesensverskil te bespeur. 1 33) 

130. 

131. 

132. 

133. 

Die leerproses is funksioneel. Die mens leer en studeer 

4.5.1.5. bl. 137. 

3.4.1. bl. 91. 

3.4.3. bl. 97. 

Jonges, op. cit., 202. 
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om sy deur God gegewe opdrag te vervul. Die mens moet die 

aarde bewerk. Menslike leer is, net soos die mens self, 

religieus deurstraal. Die leerproses is daar om die Skepper 

te prys. Selfs die dinge wat die mens sommerso toevallig 

raakloop,. is Godgerig. Di:e blote aansl{ouing van die skepping 

laat Dawid uitroep~ "o Here, onse Here, hoe heerlik is u 

Naam op die ganse aarde! 11134 ) Ook in die beryming van 

Psalm 9 word dit in die woorde uitgedrukg "Dan vind my siel 

weer nuwe stof •••• " Die stof tot Godse lof hoef nie on-

ophoudelik gesoek te word nie; die stof is altyd en orals 

byderhand. Daar is altyd stof tot eer van God. 

Tot hierdie hoog verhewe doel is die dier nie in staat 

nie. So het God hom nie gemaak nie. Die fout in die mega

nistiese leerprosesbeskauings (en ook in ander beskouings 

soos die Gestaltsielkunde) is dat die wesensverskil tussen 

mens en dier ontken WOFd· Die strydpunt is nie of die psi

giese en die bo-psigiese al dan nie op die somatiese gefun-

deer is nie. Inteendeel. "Ret lagere draagt het hogere ••• 

het psychische is .•• nergens in de kosmos aanwezig zonder 

een organisme dat het draagt."l35) 

Die psigiese kan egter nie tot die somatiese herlei 

word nie. Die leerproses kan vanwe~ hierdie beginselfeit 

nie net uit prikkels en reaksies in die senustelsel bestaan 

nie. Die hele leerproses, ook die eenvoudigste kondisio

neringsprosesse, is geestesprosesse en nie liggaamlike 

prosesse nie. Wel is daar samehang tussen gees en liggaam, 

maar die aard van die verband is voorasnog •n raaisel. 

134. Ps. 8 dO. 

135. Kuypers, op. cit., 26. 
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Daar bestaan assosiasies en konneksies. By die dier is 

hulle suiw~r psigies-somaties en niks meer nie; by die mens 

meer en anders en albei tegelyk, want by die mens word hulle 

op die pneumatiese "ek" betrek. Selfs by die konsepsuele 

leerprosos speel assosiasies en konneksies 'n rol, "••• de 

richting der processen evenwel determineren zij niet."1 36 ) 

Die menslike leerproses, geoordeel volgens die uitwen-

dige gedrag, bevat sekere dierlike aspekte. Dit het die·. 

meganistiese leerpsigolo~ duidelik aangetoon. Net so het 

die kubernetici op die masjienagtige aspek van die leerproses 

gewys. Die moderne elektroniese masjiene kan informasie 

stoor en dit gebruik wanneer dit benodig word. Die mens kan 

dit ook doen. Maar dit beteken nie dat die menslike brein 

tot 'n komplekse kubernetiese apparaat herlei kan word nie, 

al beskik albei oor 'n apparaat wat skynbaar presies eenders 

funksioneer. 

In die lig van wat hierbo omtrent die verskil tussen 

mens en dier ges~ is, hoef die verskil tussen mens en masjien 

geen nader betoog nie. Die masjion staan nog verder van die 

mens af as die dier. Die ma:sjien hoort tot die lewelose 

stof en is in sy antwerp, bestaan en voortbestaan gehoel en 

al van menslike bemoeienis afhanklik. Die verskil tussen 

menslike en "masjienlike" leerprosesse bestaan eintlik nie 

eers nie. Daar is wel 'n frappante teenstelling tussen 

die twee~ die mens kan leer, maar die masjien nie. Die 

masjien se leerproses is 'n surrogaat-leer, want dit is 'n 

menslike kultuurproduk. Die mens wat nie eers presies wee~ 

hoe hy self leer nie, het maar net iets gemaa~ wat die uit-

136. Kuypers, op. cit., 178. 
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wendige voorkoms van die leerproses kan na-aap. 

In hierdie lig gesien verbaas dit dan ook nie dat party 

masjiene die leerproses in 'n mate kan naboots nie. Die 

mens maak masjiene vir sy gerief. Die masjien moet menslike 

arbeid kan vervang en moet daarom ook sekere dinkaksies v;er-

rig. So 'n masjien het die mens beslis nog nie vervaardig 

nie. Die ingenieur moet alle inligting aan die masjien ver-

strek 1 die volgorde van bewerking tot in die fynste besonder-

hede voorskryf en die resultate wat die masjien verstrek, 

interpreteer en inwerk in die geheeltotaal van menslike be-

planning en kultuurbou. Van laasgenoemde sake het geen 

masjien die vaagste "besef" nie en sal dit ook nooit kan 

h~ nie. 

4.7.3. Aktiwiteit en passiwiteit. 

'n Verdere verskil tussen die meganistiese en die 

geesteswetenskaplike leerprosesbeskouings is dat by eersge

noemdes altyd die passiewe en by laasgenoemdes altyd die ak-

tiewe element beklemtoon word. 'n Tipiese voorbeeld daar

van is die artikel van Resnick. 137 ) Daarin sit hy uiteen 

dat die meganiese en insigtelike aspekte bymekaar hoort. 

In die ondersoek na die moontlike aard van die verband begin 

hy telkens by die meganiese en probeer die konsepsuele daar

in oplos. So byvoorbeeld mecn hy dat kunswaardering deur 

middel van 'n program gelecr kan word 1 sodra die wetenskap 

tot die komponente-elemente van hierdie ingewikkelde leer-

soort deurgedring het. 

137. Resnick, L.B. Programmed instruction and the teaching 

of complex intellectual skills~ problems and prospects, 

Harvard Educational Review, XXXV, 4, herfs 1965, 

439 - 471. 
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Waterink druk die meganistiese gesindheid kernagtig uit 

as hy s~ dat die mens eintlik nie dink nie, maar onder gees

telike inhoude en wette gekneg is.l3S) Die meganistiese 

teorie~ soek die wese van die psige in die materi~le, in 

vaste wette waaraan die psige blindweg moet gehoorsaam. Dat 

hierdie teoretici so 'n rigting ingeslaan het, hoef geen ver

wondering te wek nie. Hulle is deurgaans ewolusionisties 

van lewens- en w~reldbeskouing, begin daarom by die dier on 

redeneer van daaruit na die mens. 

Daar is reeds op gewys dat die mens aktiewer is as die 

dier.l39) Die mens bou 'n toekoms, die dier nie. Die dier 

is doelbepaald, die mens doelstellend. 140 ) Hierdie wesens-

eienskappe deurtrek oak die leerproses by mens en dier, as 

gevolg waarvan by die mens die aktiwiteit en by die dier 

die passiwi tei t op die v.oorgrond staan. 

Die passiewe element in die menslike leerproses is 

veral te vinde in die gewaarwordingsfase van die leer- en 

d ' ,lr 14l) ' d' ' • d • t 11' lr~proses, ln le assoslasle van le een voors e lng 

of gedagte met 'n ander142 ) en by motoriese gewoontehandelinge. 

Aan die ander kant ken die mens oak die aktiewe en 

doelgerigte denk:e 7 in die volksmond 11 diep dink" genoem. 

Sulke denk:e word aktief gerig en bestuur deur die "ek", diit 

worstel met probleme, toets oplossings uit en probeer daar

by om alle gegewens gelyktydig in die oog te hou. Die gees 

en oak die liggaam verkeer in spanning. Sender om die 

l38. Waterink, De Paedagogiek als wetenschap, 247. 

l39. 4-.7.2. bl. l77. 

l4-0. Stoker, Beginsels en metodes in die wetenskap, l77. 

l4-l. 4.3. bl. l32. 

l4-2. Kuypers, op. cit., l79. 
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passiewe rol van assosiasie in hierdie proses uit te skakel, 

tref Kuypers daarom 'n skerp onderskeid tussen assosiasie 

en denke: die denke is ordelik, gerig en intensioneel; as-

sosiasies spring rond, kies geen koers nie en werk outomaties 

sonder verdere navrae na die aard en wese van die ~rbin

ding.143) In hierdie aksie van die denke speel die passiewe 

egter 'n rol. Die ervaring leer dat elke mens sy gedagtes 

eers tot rus laat kom alvorens 'n finale besluit te neem. 

Hy wil daar 11 'n nag oor slaap 11 • Hy sit en droom oor sy 

lessenaar totdat daar skielik uit die 11 niet" iets te woor

skyn kom, 'n splinternuwe idee. 144 ) Ook in wat Jonges die 

praktiese denke noem, is daar passiewe momente. 145 ) 'n Man 

werk aan sy motor, kan iets nie regkry nie, sukkel, sta~ 

die werk vir 'n oomblik, probeer iets anders, staak die werk 

weer en gee naderhand op. Hy stap weg en draai by die deur 

weer om; iets het hom bygeval, die werk word met hernude 

ywer aangepak en ••• dit slaag! 

4.7.4. Integrasie. 

Vir die finale beskouing oor die leerproses moet die 

aspek van mens, dier en masjien en die van passiwiteit en 

aktiwiteit as 'n geheel gesien word. Hierdie aspekte is in 

werklikheid sodanig met mekaar verstrengel dat 'n mens selfs 

huiwer om van ho~r en laer geestesprosesse te praat. Die 

hele leerproses is in die menslike totaalstruktuur ingeweef. 

Dit beteken dat die ho~re weliswaar op die laere rus, maar 

nie dat die ho~re uit die laere voortkom nie en ook nie dat 

143. Id., 178 - 182. 

144. Vgl. Brierley, Learn while you sleepg ••• , hele boek. 

145. Jonges, op. cit., 198- 200. 
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Sodanige verskil in waardering lei tot oordrywing van 

die een of die ander en is die begin van psigologisme, 

fisiologisme, meganisme en dergelike. Die laer en hoer 

leerprosesse vorm 'n integrale geheel. Hoe die samehang 

wesenlik is 9 is onbekend. God het dit so gemaak dat die 

mens Hom daarin kan verheerlik. "Wie bou my liggaam wonder

ku.nstig? ••• Wie sterk my gees met nuwe krag? 11147) 

Hierdie gedagte van integrasie moet vasgehou word. 

Daarom staan die Christelik-wetenskaplike onwillekeurig 

simpatiek teenoor daardie rigtings waar die genoemde as-

pekte as een geheel gesien word. Hier moet veral die teorie 

van Van Parreren genoem word. In hierdie teorie, soos 

deur Dekker opgesom, 148 ) kom die kompleksiteit van die 

leerproses duidelik tot ui ting in die terme "out.onome leer" 

(onopsetlike leer), "eksplisitering" (bewusmaking van auto

nome inhoude) en "aktiewe strukturering" (denkend gerigte 

leer). Die noue verband tussen outonome invloede en intensio-

nele aksie by alle leersoorte 9 oak by die motoriese, word 

telkens beklemtoon. Dit skyn of daar nie net 'n eenrigting 

verkeer van die outonome na die intensionele is nie, maar 

oak 'n verwording van intensioneel geleerde materiale tott 

outonome, valensie draende inhoude. 

"Door deze beschouwingswijze •.• worden vele moeilijlt'-

heden opgelost. Het niet-rationele deel van het leerproces 

146. Kuypers, op. cit., 26. 

147. Gesang 12~2. 

148. Dekker 9 'n 

tradisionele 

Verge1yking tussen geprogrammeerde en 

Wiskunde-onderrig •.• , 122- 133. 
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heeft weer een bclangrijke plaats gekregen. Het zal een 

des to belangrijker rol spelen naar mate de leerstof een-

voudiger is of hot leerproces langer wordt voortgezet. 

'The stupid, mechanical and repetitious nature of most 

human as well as animal learning', waarop volgcns Hilgard 

in de leerpsychologie~n, die aan de associatieleer verwant 

zijn, zo zeer de nadruk gelegd word, blijkt dan tog nog 

ceil zeer belangrijke plaats in het leerpraces in te nemen. 11149) 

Per slot van rekening is dit so dat selfs die mees 

vasgewortelde en gekondisioneerde gewoonte deur die menslike 

wil verbreek kan word. Trouens, enige gewoonte word in een 

of ander stadium gewaardeer deur die normerende persoonlik-

heid. Word dit dan goedgekeur, het sodanige'gewoontc ook 

nie verdere versterking nodig om in die gekondisioneerde 

toestand te bly nie. 150 ) Dit het dan deel geword van die 

mens so persoonlikheid, van sy "ek" en word na die volgende 

geslag oorgedra. Ander kennis of gewoontes kan eenvoudig 

genegeer of afgeleer word, omdat dit as van geen waarde be-

skou word nie. 

Om die waardebesef te verkry, is goeie kennis nodig 

wat meehelp tot 'n suiwere aanvoeling en waardering van die 

tydgees, woelinge en strominge in die daaglikse w~reld-

gebeure. "Ons ou vaders kon op die oor af, met hulle hart 

en nie soseer met hulle verstand nie, aanvoel of 'n saak 

1 ongereformeerd' was. Dit kon hulle doen omdat daar by hulle 

diepte was. 11151 ) Dit is wysheid; dit is kennis van die hart. 1 52 ) 

149. 

150. 

151. 

152. 

Van Hiele, De problematiek van het inzicht, .•• , 24. 

Vgl. 4.5.3.5. bl. 151 - 152. 
Vander Walt, I.J. Gereformeerd van hart. Die KerR~ 

blad, jg. 69, no. 1871, 19 Oktober 1966, 7. 

Vgl. 3.8.1.3. bl. 114. 
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Wysheid en kennis gaan saam. Wysheid is gefundeer op goeie 

kennis, maar geintegreer met die totale mens as 'n religieuse 

wese. 

Wysheid is 'n gawe van God P.n nie net 'n kwessie van 

verstand nie. Oordrywing van verstandelike funksies in die 

vcrband sou niks anders as 'n verpsigologisering van 'n gawe 

wees nie, wat slegs deur die werking van God se Heilige 

Gees tot wasdom kan kom en waarvan die mens slegs die saad 

in die vorm van kennis kan saai. Die mens saai, maar God 

gee die wasdom. 

Die kennis moet daarom in verantwoordelikheid gesaai 

word. Die saad van die kennis moet goed voorberei wees. 

Dit beteken dat kennis deur insig verwerf moot word. Die 

leerling moet sy kennis verstaan en dit sian in die totali

teit waarin dit tuis hoort. Dit roep weer die Denkpsigo

logic in die geheue, waar die klem altyd op die insig eerder 

as op die feitekennis gel~ word. Insig-kennis is goeie 

kennis. Dit kan met die persoonlikheid geintegrecr word en 

kan, as God wil, tot vrome wysheid lei. 

4.7.5. Didaktiese implikasie. 

Met betrekking tot die ondCI'W'JS volg ui t bostaande dat 

daar altyd 'n strewe moet wees om die leerling insig in die 

kennis wat aan hom oorgedra word, te gee. Elke lcs behoort 

sy insig te verdiep en elke deeltjie van die leerstof be

hoort hy op 'n begrypende wyse te verteer, sodat dit weer 

'n outonome basis kan vorm Vir 'n hoer begrip of vir die 

toepassing op probleme waarin sodanige begrippe 'n rol speel. 

Elke nuwe, met insig verworwe begrip word dan weer 'n konkrcte. 

steunpilaar vir nuwe begripsbouwerke. 
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van 

Vir die verwerwing van hierdie noodsaaklike insig nocm 

Hiele ses voorwaardes gl:53) 

(i) Belangstelling. 

Die eerste probleem is altyd om die leerling se aandag 

te trek en te behou. Op een of ander wyse moet die leerstof 

aantreklik wees, sander om dit sodanig te versier dat die 

onderwerp en die kern van die les daardeur verdoesel word. 

Die aantreklikheid mag oak nie in 'n oordrewe strewe na die 

verlaging van die moeilikheidsgraad ontaard nie. Die aan-

bieding moet so ver moontlik maklik wees, maar wat moeilik 

is, moet moeilik bly. 

(ii) Besinning. 

Die leerling moet nie net kennis van die leerstof neem 

nie, maar hom oak daarin verdiep. Nie slegs mededeling en 

verduideliking deur die onderwyser en absorbering deur die 

leerling nie, maar oak oorpeinsing deur die leerling moet 

deel van insigverwerwing vorm. Sommige leerlinge doen dit 

as hulle saans op bed is, omdat daar gedurende die dag nie 

juis tyd of geleentheid voor geskep word nie. 'n Al te 

grate diepgang kan in hierdie opsig veral by die jonger leer-

linge nie verwag word nie. Maar daar behoort wel geleent-

heid tot sodanige oorpeinsing gegee te word. Insig kan nie 

van buite af aangebring word nie. Dit moet by elke leerling 

indiwidueel deurbreek. Vir hierdie doel is die klasgesprek 

besonder nuttig. Die onderwyser kan in 'n mate daaraan 

deelneem, maar in elk geval nie so intensief as by die leer

gesprek nie. Die doel van die klasgesprek is nie om te leer 

en insig te verkry nie, maar om die geleerde te bespreek 

153. Van Hiele, op. cit., 42- 49. 
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en die insig te verbreed. Die intelligenter leerlinge neem 

deurgaans die leiding, terwyl die ander leerlinge hulle in

sigte en semi-insigte verifieer en aanvul. 

'n Ander middel tot besinning is oefening in die leer

stof. Veral by wiskundige vakke stuit die leerling dikwels 

,op prob-leme. Daardeur word hy gedwing om hom' weer eens 

oor die grondliggende teorie van die betrokke probleem te 

be sin. 

(iii) Kontrolering. 

Deur middel van toetse 9 mondeling of skriftelik, of by 

wyse van leesstof waar die geleerde op 'n ander manier aan

gebied of toegepas word, kan die onderwyser en die leerling 

bepaal in hoeverre die insig reeds gevestig is. 

(iv) Verstandelike vermoens. 

Dit sou verkeerd wees om te dink dat alle leerlinge tot 

die hoogste peil van insig in staat is. Dit is wel waar dat swa 

metodes in die onderwys die oorsaak van swak insig is. Maar 

om te dink dat die metode die alfa en omega tot insig is 7 

voer tot die beleid om altyd net die swakste leerling in ag 

te neem. Die gevolg hiervan is dat die intelligenter leer

lings verveeld raak. Die leerstof moet moeilik genoeg wees 

en 'n uitdaging bevat, ook vir die skrander leerlinge, so-

dat daar geleentheid vir denke en bepeinsing is. 

(v) Selfvertroue. 

Die leerling wat voel dat hy die leerstof wel kan 

baasraa~kom beter en vinniger tot insig as die leerling 

wat by voorbaat reeds meen dat hy dit nie sal begryp nie. 

(vi) Basiese kennis. 

Feitekennis is die materiaal waaroor gedink word, maar 

ook die materiaal wat nodig is om ander feite te beoordeel. 
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Basiese begrippe en feite is daarom 'n sine qua non vir die 

verwerwing van insig. 

Die genoemde ses voorwaardes van Van Hiele pas geed 

by die grondbeginsels van die onderwysmetodiek soos deur 

Coetzee uiteengesit. 154 ) Hy onderskei tussen grondmetodes, 

grondvorme van aanbieding, grondre~ls van tegnieke en grond-

vorme van lesse. 

Die grondmetodes bestaan uit sintese versus analise 

en deduksie versus induksie, wat dan deikties (sintuiglik), 

akroama ties (mededelend) , erotematies (vraendeTizys) en heu

risties (selfuitvindend) aangebied kan word. Daarby meet 

tegnies gelet word op die verkryging van aandag, selfwerk-

saamheid, inoefening, toepassing en hersiening ten einde 

sowel die begrip as die inprenting van die leerstof te ver-

seker. Nou hiermee verbonde is die stappe waarvolgens ge-

werk meet word om die leerstof te bemeester. Die heel eerste 

stap is die byvoeging van leerstof. Die volgende stap is 

om die kennis toe te pas en in te oefen. Daarna meet die 

kennis ook getoets word en ten slotte meet dit ook gewaar-

deer word, sodat dit 'n integrerende deel van die reeds ver-

worwe kennis vorm. Ooreenkomstig hierdie tegniese grond-

re~ls sal die lesse dan ook varieer van ~rtellesse tot 

toetslesse met die dinkles s.s tussenganger, waar die leer-

ling hom verdiep en besin oor die meegedeelde leerstof voor.

dat 'n sekere finaliteit in die toetsles bereik word. 

Met bostaande gedagte van integrasie van die laere en 

die hoere in die leerproses en van die didaktiese implikasie 

daarvan, sal in die volgende hoofstuk oorgegaan word tot 'n 

154. Coetzee, Inleiding ••• Teoretiese Opvoedkunde, 342-347. 
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beoordeling van die verskillende programsoorte met spesiale 

verwysing na hul bydrae tot die konsepsuele leerproses. 

4.8. Opsomming. 

In die doolhof van leerteorie~ kan tussen twee hoofstro

minge onderskei word, naamlik die meganistiese en die gees

teswetenskaplike beskouings. 

Onder eersgenoemde groep is eers die konneksionistiese 

beskouing behandel wat die hele leerproses sien as 'n ver

binding tussen prikkels en reaksies. Ook die konsepsuele 

leerproses word daartoe herlei. 

Vervolgens is die kondisioneringsteorie~ bespreek. Die 

leerproses word hier tot 'n proses van vervanging van aange

bore met aangeleerde reflekse gereduseer. Guthrie meen dat 

so 'n nuwe reaksie in een keer tot stand kom; Hull se opinie 

is dat dit opgebou en gesteun word deur versterking in die 

vorm van behoeftebevrediging. 

Skinner beskou slegs die uitwendige gedrag; hy verdeel 

dit in handelings- en reaksiegedrag wat albei deur middel 

van versterking opgebou moet word. Die opbouing van gedrag 

is die leerproses. Verskillende versterkingskedules is nodig 

tot die opbou en die instandhouding van die gedrag. Die 

eintlike leerproses, in die sin van aanleer van nuwe gedrag, 

is 'n inslypingsproses deur middel van differensiasie en on

middellikheid in die versterkingsprosedure. 'n Verdere be

ginsel in die inslypingsproses is geleidelike benadering. 

Straf is 'n swak metode; foute moet voorkom word. Die kon

sepsuele leerproses word deur Skinner nie ondersoek nie. 

Dit is ingesluit by en volg uit die gewone kondisionerings

prosesse. 

Laastens is die kubernetiese beskouing in die reeks 



190 

meganistiese beskouings bespreek. Ook hier kom die konsep

suele leerproses nie ter sprake nie, aangesien dit slegs 

handel oor die brein as 'n servomeganisme wat die afwyk:ings 

van die doelstellinge korrigeer en nooit oor die doelctellend~ 

aksie self spreek nie. 

Die geesteswetenskaplike rigtings begin hul beskouings 

by die ho§r geestesprosesse. Die veldteorie~ beskou die in

sig as 'n vermo~ om totaalbeelde teen 'n agtergrond waar te 

neem. In die Denkpsigologie word die "onaanskoulike wete" 

beklemtoon, wat in die vat van relasies en gedagtes tot 

uiting kom. Hierdie aktiewe, verstandelike arbeid is die 

belangrikste faktor vir die ontstaan van abstrakte voorstel

lings. Hierdie voorstellings kom uit die denke voort en nie 

die denke uit die voorstellings nie. Daarom moet insig aan 

meganiese vaardigheid voorafgaan. Eers ken, dan kan. 

Die fenomenologiese beskouing gaan uit van die mens as 

'n eksisterende wese. Die mens is aan sy medemens en aan 

die aarde gebonde. In die leerproses kan hy deel van die 

situasie wees of kan hy die situasie verobjekteer. Die be

langrikheidspunte in 'n gegewe_ si tuasie is die objek, tervzyl 

die res van die situasie die landskap vorm waarin die objek 

sy betekenis kry. 

In die funksionalistiese beskouing word die leerproses 

as 'n middel tot verbetering van die sosiale gemeenskap be

skou. Die leerproses is 'n middel om probleme op te los. 

Vir 'n Calvinistiese beskouing moet die waarheids

momente in al die strominge van hul ewolusionistiese en/of 

humanistiese mantel ontdaan word. Die mens leer anders as 

die dier of die masjien. Die meganisties-ewolusionistiese 

beskouings misken die essensi~le onderskeid tussen mens en 
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dier en wil 7 as gevolg daarvan, die aktief-menslike herlei 

tot die passief-dierlike. Nogtans word die gedragsooreen

koms tussen mens en dier in 'n Calvinistiese beskouing erken 

en geeerbiedig. 

In die geesteswetenskaplike opvattinge word die boer 

en tipies menslike aspekte in die leerproses beklemtoon en 

vind daarom by die Calvinisties-wetenskaplike geredeliker 

ingang as die meganistiese beskouings. Tog is daar teen 

bulle wel besware in te bring. So byvoorbeeld is die G8stalt

sielkunde maar nog ewolusionisties van aard en dra sy ape

teorie~ en -eksperimente net so op die mens oor~ die Feno

menolo5 gaan uit van die mens in sy aardse situasie 7 sonder 

die situasie uit God se Woord te belig. Hulle beskryf wel 

mooi, maar begin by die mens en eindig ook daar. Die mens 

kom inderdaad ter w@reld en word ook ter aarde bestel, maar 

die wyer grense van sy afkoms van God en sy bestemming tot 

God bly buite bespreking. 

Die Calvinistiese beskouing sien die aktiewe en die 

passiewe, die dierlike en die menslike as een geheel in die 

mens. Die mens moet voortgaan in sy stryd om die w~reld 

te behou tot eer van God en tegelykertyd in sy stryd teen 

die w~reld wat God wil doodmaak. In die teorie van 

Van Parreren word die passief-meganiese as 'n geheel saam 

met die aktief-konsepsuele gesien. Die meganiese beinvloed 

die konsepsuele, maar die konsepsuele vorm op sy beurt die 

meganies-outonome bewussynsinhoude. 

Die leerling moet insig-kennis verwerf. Sulke kennis 

is goeie kennis wat - as God wil - tot 'n diepsinnige ~JS

heid en 'n Skrifgefundeerde gewetensnorm kan gedy, 
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Sulke insig-kennis kan verwerf word deur middel van verskil

lende tegnioke en lesvorme wat oor die algemeen daarop ge

mik is om die leerling, via belangstelling 9 oorpeinsing en 

'n goeie basiese feitekennis, te leer dink. 




