
IWOFSTIJK 2 

GROEI EN ONTWJ KKELING VAN DIE KINDERWETSKOOL SEDERT 1909 

2.1 Inleiding 

Op die Nasionale Konvensk in 1908 in Durban was die grondslag van die Unie 

van Suid-Afrika, wat in 1910 gebore sou word, reeds vasgclc. 

Na die Anglo-Boereoorlog was die volk vcrarm en het agteruitgang en verwaar

losing onder 'n groot gedeelte van die Transvaalse bevolking toegeneem. Vera! 

op maatskaplike gebied was toestandc ongunstig vir die opgrociende geslag. Die 

Witwatersrand met sy ryk mynbedryf en 'goudkoors' W<JS reeds 'n brocines van 

maatskaplike onheil. 

'n Voormalige hoof van die George Hofmeyrskool, J .H. Vorstcr, skryf in die 

gedenkblad, wat met die SOste herdenking van die skool ~e sligtingsjaar uitgegee 

is, soos volg: "Die oorlog was die oorsaak van sovcel ellcndc, armocdc, dronken

skap, mocdcloosheid en onsedclikheid onder ons mense. Aan vcle van die vol

wassenes onder die annes en gevallcnes was daar niks mcer te docn nie, kwaad 

het by hulle 'n dcug geword, maar die kinders kon en mocs gercd word. Redding 

kon egter nie in die broeineste van die kwaad plaasvind nie, en 'n toevlug mocs 

vir hierdie nasicreddende doel gcvind word." (Vorster, 1959 : 33). 

2.2 Stigting van die eerste nywerheidskool 1909 

In Desember 1908 word 'n prokureur van Pretori:~, J. de V. Roos, aangestel 

as "Sekretaris van die Wetsdepartemcnt." Uit die staanspoor hct hy hom bcywer 

vir die verwaarloosde, sorghchocwcnde jeug. Deur sy toedoen word in 1909 

Wet 38 van Transvaal op die wetboek geplaas en ingevolgc hicrdie wet, wat noue 

oorecnkoms loon met die Engelse "Children's Act" van I 908 in Brittan.ie. word 

die eerste Nywerheidskool op I Oktober 1909 op Standerton in Transvaal ge

open. Geld om 'n skool te bou was daar nie en 'n aantal ou militere barakkc uit 

die Anglo-Bocreoorlog moes !lien as skool en koshuise op die standplaas waar 

die Vaalrivierskool vandag gelee is (DuPlessis, 1958 : 61 ). 
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Die skool was aanvanklik bcdocl vir albci gcslagte kinders en het begin met scs 

scuns en ccn dogtcr op die rol. 'n Huisvadcr was aan die hoof van die skool en 

aanvanklik was dit weinig mcer as 'n veiligc hawe vir verwaarloosdc armblanke 

kinders, waar hulle basiese opleiding in ambagtc kon ontvang te.rwyl hulle fisics 

bchoorlik versorg was. Die skool se leer-plan was kort en kragtig: "Het skool

ondcrwijs zal bestaan uit lezen, spellcn, schryvcn en rckenkunde, de bcginsclcn 

van gcschiedenis en aardrykskundc en van ccnvoudig boekhoudcn. Minstens 

t wee uur per dag in de moedertaal en de industriele opleiding van de jongelingen 

zal zijn in plaats- en tuinwerk, en in zodanige be roe pen en am bach ten als gerief

lik onderwezen kunnen worden. De industriele opleiding van de meisjes zal zijn 

in sodanig binnen- en buitenwerk als hun het best bevoegd zal maken om een 

ecrlik bcstaan door wcrk te kunnen verkrygen. Het onderwyzen van de leerlingen 

in school en industrieen zal niet minder bedragen dan zes uren per dag en vier 

uren op Zaterdagcn. Het godsdicnsondcrwys zal zijn uit de Bybel." (Suid-Afrika 

(Unic) 1913,art.62~ · 

In die Jig van hierdie leerplan was die doel van die skool ewe elementer en onom

wonde, soos beskrywe deur die "Regulaties vasgcsteld uit krachte van artikel 54 

van Wet 25 van 1913",art. 61. 

"De Nijverhcidschool stelt sich ten doel de leerlingen aan tucht en arbeidzaam

heid te gewennen, licfdc voor arbeid en afkcer van luiheid en onvcrschilligheid 

by hun aan tc kwcken, ze cen nuttig ambacht of beroep te leren waarmede ze 

op cen eerlijkc w\jzc hun kos kunnen verdienen, en in algemecn zc tot goeden 

oppasscnde burgers op te leiden." 

Die beheer en dissipline van die skool was streng. Die magistraat het voile juris

diksie oor die skool gchad net soos oor gevangenisse. Hy mocs die skoolmet 
onbcpaalde t.ussenposcs bcsoek en verslag doen aan die minister van Justisie. 

Behalwe die magistraat kon slegs regters van die hooggeregshof, lede van die 

bcheerraad van die skool en die ondersekretaris van Onderwys die skool besoek. 

Ouers en naasbestaandes kon 'n lccrling slegs een keer per maand vir 'n halfuur 

op die tcrrcin besoek. So 'n besoek is as 'n voorreg beskou en kon verbeur word 

deur "wangedrag of vcrgrijp door de leerling of zijn naasbestaancten ..... " (Suid· 

Afrika (Unie), 1913, art. 67). 
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In die voorafgaande paragrawe is 'n oorsigtdike beskrywing gegee van die admini

strasie en funksionering van die eerste nywerheidskool. Dit sal in hoofstuk vyf 

gekontrasteer word met 'n beskrywing van hoe die kindcrwetskool vand<Jg da<Jr 

uitsien. 

2.3 Die tydperk onder beheer van die Departement Gnangenisse 1909-1917 

Die nywerheidskole sou onder beheer van die Departenlt'nt v<~n Gevangenisse bly 

tot in 1917. Volgens Theron ( 1936 : 81-82) was daar gPen fout tc vind met die 

feit dat die skole deur genoemde departcment geadministreer is nie, maar wei 

met die gedagte dat kindersorg saamgroepeer is met die beh<Jndeling van die 

gewone misdadiger en met die administrasie van lronkc; onder diesclfde wet. 

Hierdie feit sou 'n stigma aan die nywerhcidskoollaat klccf wal mocilik uitgcwis 

sou word. Tot vandag toe beskou baie oningeligtl's nog die kinderwetskool as 'n 

''strafskool''. 

2.3.1 Die "Gevangenisscn en Verbetergestichtcn Wet" van 191 I 

Hierdie wet was 'n samevatting en wysiging van beslaande wcttc op bandietc, 

tronkc, vcrbcteringsgestigtc en nywcrhcidskolc (Theron, 1936 : 81 ). Volgens 

hierdie wet is die jcugdigcs van die Vcrbetcringhuis op Fmmasdal, 'n plaas naby 

Heidelberg (Transvaal) oorgeplaas na 1-loutpoort Verbclcringhuis wal toe onder 

dieselfde wet geopcn is. 

Die skool op Standerton het intussen sodanig gegroci dat die rol nou op 82 

seuns en 49 dogters gestaan hct. Probleme vcrbonde aan die gemengdc skool het 

die owerhede gcnoop om 'n a parte skool vir seuns op te rig, terwyl die skool op 

Standerton voortaan slegs sorgbchoewemle dogters sou opncem (Unic-Ondcr

wysdepartement, 1918 : 69). 

2.3.2 Emmasdalskool vir seuns 1912 

Toe aile scuns van die Standertonse nywerheidskool in 191 2 oorgeplaas is na 

Emmasdal was daar 115 in getal en 67 meisies het op Slandcrton oorgcbly. Die 

skool naby Heidelberg het begin in die geboue van die ou Verbeteringhuis en is 
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Emmasdal Nywerhcidskool gclloem, na die vrou van die oorspronklike cienaar 

van die plaas Emmasdal, wat in Jewe volksraadslid vir Heidelberg was (Theron. 

1936 : 128). 

2.3.3 'n Nywerhcidskool vir sculls in Kaapland 1913 

Daar was in hicrdic tyd 'n nypendc tekort a an akkommodasie vir sorgbehoewende 

sculls. Spocdig na sy ontstaan is by die skool op Emmasdal begin met die aanbou 

van geskiktc koshuise van die "cottage-" tipe, maar dit kon nog nie die probleem 

die hoof bicd nic. 

me eersfc nywcrhcidskool vir scUlls in Kaapland is op I Desember I 9 I 3 op 

George in 'n ou tronkgcbou geopen en die ecrste seuns is op 12 Desember van 

dicsdfde jaar toegelaat. Spoedig na die stigting van die skool is begin met die 

oprigting van geskikte skool- en koshuisgeboue en kon tydelik in die behoefte 

aan akkommodasic vir seuns voldoen word (Unic-onderwysdepartement, 1918 : 

69). 

2.3 .4 Die Kindcrbcskermingswet van I 913 

Die Kinderbeskermingswet, Wet 25 van 1913, artikel 33, het voorsiening gemaak 

vir d ic oprigting van staatsnywerheidskolc en het Wet 13 van 1911 (kyk par. 

2.3 .I) vervang. Die doc I van nywcrheidskole sou voortaan wees die huisvesting 

van bchocftige, verwaarloosdc en hawelose kinders, wat die hof kragtens artikel 

34 daarhecn verwys. Verder mocs die skool hulle oplei en opvoed om sodoende 

te verhoed dat hulle in misdaad verval (Unie-onderwysdepartement, 1918 : 69). 

Dit is duidelik hieruit dat opvoeding, eerder as straf, vir die sorgbehoewende 

kind met genoemde wet beoog is. 

2.3.5 'n Nywerheidskool vir dogters in Kaapland 191 S 

Die bestaande skole kon nog steeds nie die problcem van akkommodasir die 

hoof bied uie en op 15 Oktober 1915 is 'n nywerheidskool vir dogters op Pod's 

Plein in die Paarl gcopen. Die skool het begin met 'n leerlingtal van 12 meisies, 

maar akkommodasie is kort na die stigting uitgebrei deur die oprigting van 
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bykomende geboue. Die skool sou met die jarc ontwikkl'l tot die Hocrskool H.S. 

van der Walt wat 180 dogters kan huisves (Vm1 Rooyen, 1979 : 238 ; Pienaar, 

1970: 39). 

Gedurendc die tydperk onder behcer van die Departenwnt Gevangenisse, is vier 

nywcrheidskole gestig en hct die leerlingtal gegroci van 'n skrale 7 in 1909 tot 

542 in 1917. Tabel 2.1 hieronder wcerspiecl die groei van nywerhcidskole in 

hierdie aanvangs_jare. (Oorgenccm en gewysig uit DuPlessis, 1958: 63.) 

TABEL 2.1 AANTAL LEERLINGE IN NYWERHEIDSKOLE IN SUID-

AFRIKA GEDURENDE DIE JARE 1909-1917 

1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 

Standerton - Seuns 6 75 115 
- Meisies I 44 67 75 112 147 153 152 151 

Heidelberg Seuns 143 154 163 212 239 247 
George- Seuns 25 70 75 83 99 
Paarl - Mcisies 13 40 45 

Totaal 7 I I 9 182 218 291 380 453 514 54"' 

2.4 Die tydperk onder beheer van die Unie-On<lerwysdcpartemenl 1917-1937 

Met die oorplasing van die adminislrasie van die nywerhcidskole in 1917 na die 

Unie-Onderwysdepartement was mnr. George Hofmeyr Sekretaris van d.ie 

Dcpartemcnt. Boshoff ( 1958 : 38) meen dat Hofmcyr beskou moet word as 

die grondlegger van die nywcrhcidskool gegrond op "humane opvoedkundigc 

bcginscls". Voortaan sou nywcrhcidskole ware skolc wees en nie meer plckkc 

van aanhouding nie. Dit was nie om administratiewe rcdes dat die skolc oorge

neem is dcur 'n onderwysdcpartcment nie, maar om redes van suiwer opvocd

kundige aard. Hofmeyr het 'n diepgaandc studie gcmaak, soos afgclei kon word 

uit sy verwysings in vcrslae na standaardwerke oor onderwys en praklyk in 

verband met die verwaarloosde kind oorsee (Boshoff, 1958 : 38 ; Du Plessis, 

1958 : 50). 
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Hofmeyr het benewens persoonlike besoeke aan diP skole ook die dienste van 

Prof. Gawie Cillicrs van die Universiteit van Stellenbosch verkry, wat die skole 

geihspekteer en hom van inligting voorsien het, sodat 'n geheelbeeld van die 

werk in die skolc verkry kon word. 

2.4.1 Die cerste nywerheidskool in die Vrystaat 1918 

Akkommodasie vir die stygendc getalle van sorgbehoewende kinders was nog 

steeds onvoldocndc en op I Augustus 1918 word 'n skool vir seuns geopen op 

die plaas Roodepoort aan die hoofpad vanaf Bloemfontein na De Wetsdorp. Die 

skool het oor 'n dam en 200 acre besproeibare grond beskik. Dit is geopen met 

vyf seuns wat vanaf George se skool oorgeplaas is, maar toewysings het so vinnig 

geskied dat daar teen die einde van dieselfde jaar reeds 56 lecrlinge was. Die 

skool is later vernoem na die stigter van die eerste nywerheidskool, mnr. J. de V. 

Roos, en staan vandag bekend as die Jimmy Roosskool, met 'n maksimum 

leerlingtal van 160 seuns. Dit is voor-die-handliggend dat die seuns aanvanklik 

in die skool hoofsaaklik ambagsopleiding sou ontvang met landbou as hoofvak 

(Theron, 1938: 129). 

2.4.2 (nspeksiedienste word ingestel 1919 

Die dicnste wat deur Cilliers gelewer is ten opsigte van skoolinspeksies, het die 

belangrikheid van sodanige dienste beklemtoon en op I Januarie 1919 het mnr. 

Kempff as eerste 'inspckteur van inrigtings' by die Unie-Ondcrwysdepartement 

diens aanvaar. Hy sou voortaan verantwoordelik wccs vir inspeksies by al vyf 

nywcrhcidskole. Aanbcvelings in dier vocgc in sy eerste inspeksievcrslag het daar

toe aanleiding gegee dat 'uitblinkers' onder die leerlinge van die skool op Stan

derton voortaan sekondere klasse aan die provinsiale skool kon bywoon. 

Nog in dicsclfde jaar is twce kinderinspckteurs aangestel wie se taak dit sou wees 

om lecrlinge wat reeds uitgeplaas is te bcsock en oor hulle rapporte in te dicn. 

Dit was die begin van nasorgwerk soos wat vandag deur amptcnare van Volks

welsyn gedocn word (George Hofmeyrskool, Gcdcnkblad, 1959 : 39). 
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2.4.3 Wet 26 van 1921 en die stigting van die eerstc nywerheidskool vir dogters 

in die Vrystaat 

Wet 26 van 1921 het voorsiening gcmaak vir die uitbetaling van moederspensioene. 

Hiervolgcns sou weduwees en moeders wat aileen verantwoordelik is vir die 

vcrsorging van hul kinders, 'n toelae ontvang om hulle finansieel te help. Dit was 

duidelik dat die staat hiermee 'n poging aangewend hel om gesinsversorging te 

bevorder en om inrigtingsversorging en die steeds groeiende aantal sorgbehoe

wende kinders te vermindcr. Die poging was egter nie haie geslaagd nie en nog 

in dieselfde jaar is die eerste nywerheidskool vir dogters in die Vrystaat in 

Bloemfontein geopen. Weens noodomstandighede is die skool begin in ontruim

de militere barakke. Dit was aanvanklik 'n voorbereid<'nde skool vir seuns en 

dogters en sou ook dien as deurgangskool na ander nywerheidskole. Die proef

neming was egter nie so geslaagd as wat die aanvanklikc verwagting was nie, en 

het in 1927 ten einde geloop toe die seuns na ander skole oorgeplaas is en 

Tempeskool 'n suiwer meisieskool geword het (DuPlessis, 1958 : 83). 

2.4.4 Excelsiorskool word opgerig 1925 

Aansoeke om toelating tot Nywerheidskole het nog steeds ingestroom by die 

Departement. Om aanvullende akkommodasie vir scuns te kry is 'n nuwe skool 

vroeg in 1925 op King William's Town gcopen. 'n Hoof sowel as enkclc per

soneellede is vanaf ander nywerheidskole oorgcplaas en nie aileen was doel

matige geboue beskikbaar nie, maar die skool kon ook wegspring met 'n jong 

maar ervare personeel wat bekend was met die doelwitle, gees en administrasie 

van 'n nywerheidskool. 

Die belangstelling van regeringskant in nywcrheidskole blyk uit die feit dat die 

destydse Eersteminister, generaal J .B.M. Hertzog, persoonlik die skool amptelik 

gaan open het op 3 September 1925. By die gelecntheid is melding gemaak daar

van dat seuns wat hul skoolopleiding voltooi het, moontlik van betrekkings voor· 

sien kan word in die plaaslike fabrieke (Excelsiorskool, Jubileumblad, 1975 :50). 

2.4.5 Wet 27 van 1934 

Hierdie wet was van besondere belang omdat dit 'n bdangrike bydrae gelewcr 
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het tot die klassifisering van toewysings. Wet 27 van 1934 het voorsiening 

gemaak vir die oordrag van vcrbeteringskole na die Unic-Qndcrwysdcpartement. 

Lccrlingc in die nywcrheidskolc wat kriminele neigings toon, kon nou oorge

plaas word na vcrbcteringskolc. 

2.4.6 'n lnterdepartementele komitee 1934-1937 

In 1934 is 'n I nterdepartcmentele Komitee in sake behoeftige, verwaarloosde, 

onaanpasbare en misdadige kinders en jongmense benoem onder voorsitterskap 

van dr. L. van Schalkwyk. Hullc opdrag was om die saak van kindersorg en 

-beskerming deeglik te ondersoek en aanbevelings te maak vir die formulering 

van 'n nuwe kinderwet. Vir vier jaar is 'n intensiewe studie gemaak van wat ge

lcer is uit 20 jaar sc ervaring op die gebied van spesiale kindersorg, sowel as 'n 

bestudcring van maatskaplike problcmc en oplossings daarvan oorscc. In 1937 

is 'n verslag dcur die komitee uitgcbring wat aanleiding gegee het tot die nuwe 

Kinderwct(Theron, 1938: 184; Boshoff, 1958: 4). 

2.4.7 Die Kindcrwet van 1937 

Proklamasie 754 in die Buitengewone Staatskoerant no. 2440 van 18 Mei 1937, 

het die nuwe Kinderwet, Wet 31 van 1937 gepromulgeer. Met die verskyning 

van hierdic wet het kinderversorging in Suid-Afrika, en in besonder in staats

inrigtings, wanronder nywerheidskole ressorteer, 'n nuwe tydperk binnc gegaan. 

Die administrasie van die Kinderwet in geheel word nou onder 'n nuwe departe

ment, die Departement Volkswclsyn, geplaas en die Unie-Onderwysdcpartement 

sou slcgs verantwoordelik wces vir die gedeeltes wat oor nywerheidskole en 

vcrbeteringskole handel (Du Plessis, 1958 : 93). 

Die Kindcrwet maak onder meer voorsiening vir die instelling van kindcrhowe en 

kommissarisse van Kindcrsorg asook die geheimhouding van kinderhofverrig

tinge (art. 2 en 6 : 14 en 18). Hoofstukke 2 en 3 maak voorsiening vir die 

beskerming van jong kinders en verhoeding van verwaarlosing, mishandeling en 

uitbuiting van kinders. Venier word voorsiening gemaak vir veilighcidsplckke 

waar kinders tydelik in bewaring geneem kan word terwyl hulle wag op af

handeling van kinderhofvcrrigtinge (Kindcrwet, Wet 31 van 1937, art. 37: 54). 
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In die Jig van hicrdic wet stel die Ondcrwysdeparlernenl in 1937 weer sy bcleid 

ten opsigte van nywerheidskole duidclik. Die vollc gcestelike rehabililasie van 

elke leerling word beoog langs die wcg van 'n grondigc slndie en deeglike kcnnis 

van die swakhedc en behoeftes van clkc lecrling. Die organisasie van die skool en 

die metode van onderwys moet aanpas by die bchocftes van die kind (Report 

of the Department of Education, 1937 : 28-31 ). 

2.5 Die tydperk 19 38 tot 1968 

Gedurende hicrdie tydpcrk hct spesiale onderrig van kindcrs met suhnormale 

intelligcnsie spcsiale aandag genict en is vcrskeie skole opgerig vir hierdie doc! en 

later is ook bcstaande skole omskep in spesialc skolc, soos vcrdcraan aangetoon 

sal word. 

2.5.1 Die ontstaan van die Vlakteskool; 'n Spcsiale skool vir dogtcrs 1938 

In 1932 is 'n spesialc klas van 36 'rnocilike' dogtcrs 'afgC'stig' van die nywcrhcid

skool op Standerton en gehuisvcs in twec cnersc groot ke woonhuise wat al vir 

'n gcruime tyd gehuur is as addisionele huisvcsting. Mcj. Buhrman moes vir ses 

jaar die spcsiale klas hicr versorg en ondcrrig. Aan die cinde van 1937 was die 

leerlingtal alreeds 63 en op I Januarie 1938 het die spcsialc klas 'n afsondcrlike 

skool geword bekend as die "VIak te Hulp-Nywerhcidskool". Klaskamers en 

slaapkamers was in dieselfde gcboue en tentc is opgeslaan vir ckslra klasruimte 

(Vlakteskool, Verslag van die hoof, 1939 : 4). 

Die skool het in hierd.ie moeilike omstandighede onderrig vcrskaf aan dogtcrs 

met suhnormalc intelligcnsie en het steeds gegroci totdat diC' skoolgehou in 

1943 en 'n rnodcrnc koshuis in 1960 opgerig is. Die lw('e oorspronklike woon

huise het nog as koshuisc gedicn en die skool kon nou II 0 dogtcrs huisves 

(Vlakteskool, Verslag van die hoof, 1961 : 1 ). 

2.5.2 'n Spesialc skool vir scuns word tc Rustcnburg opgerig 1939 

Die behoefte aan 'n spesiale skool vir die onderrig van scuns was nog steeds 'n 

knclpunt, en op l Januarie 1939 is die landbou-nywerlwidskool naby De Wets-

20 



dorp omskep in 'n "ambagsindustricskool" om voorsiening te maak vir seuns 

met subnormale intelligensie. 

Op I Augustus 1939 is 'n spesiale skool vir seuns gestig op die ou landbou-proef

plaas naby Rustenburg, met die doel om voorsiening te maak vir die gedrags

moeilike sorgbehoewende kindcrs. Sulke lecrlinge wat sielkundig-afwykende 

gedragsneigings openbaar het, was 'n slegte invloed vir ander sorgbehoewende 

kindcrs; alhoewel hulle nie kandidate vir die verbetcringskool was nie. Daar is 

gehoop dat hullc in 'n afsonderlike skool bcter beheer en opgevoed kan word 

(Unie-onderwysdepartement, 1938 : 28). 

2.5.3 Ses nuwe skole word opgerig 

Ten spyte van die ontbranding van die Tweede Wereldoorlog in 1939, het die 

Onderwysdepartement onder die moeilike omstandighede steeds voortgcgaan 

om nuwe nywerheidskole op te rig. 

In 1942 moes die Houtpoort Verbeteringskool vir die tweede keer plek maak 

vir 'n nywerheidskool (kyk par. 2.3.1 ). Die skool was bedoel vir seuns met 

subnormale intelligensie en sou later bekend staan as die J.W. Li.ickhoffskool 

met akkommodasiegeriewe vir 120 seuns. 

Tot 1943 was die Vlakleskool die enigste skool vir dogters mel subnormale 

intelligensie. In dieselfde jaar egter is die Huishoudskool op Tweespruit om

skep in 'n nywerheidskool soortgelyk aan die Vlakteskool. Hierdie skool is 

vroeg in 1944 verskuif na Ladybrand in die Vrystaat. Dit kon slegs 48 dogters 

huisves (Du Plessis, 1958 . 96). 

Met die verskuiwing van George Hofrneyrskool op Standerton .in 1942 na die 

nuwe standplaas waar dit vandag .is, is die barakke op die ou standplaas gesloop 

en 'n pragtige nuwe seunskool het verrys. Die skool staan vandag bekend as 

Vaalrivier Seunskool en kan 194 seuns huisves (George Hofmeyrskool Gedenk

blad, 1959 : 40). 

Met die stigting van die Vaalrivierskool op 8 September 1944 het Standerton 
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die eerste, en tot vandap; toe d.ic cnig~tc, dorp gcword om dric nywerheidskolc 

te huisves. Dil hct ook terselfdcrtyd die ccrste en enigstc dorp gcword om dric 

kinderwetskole vir Jccrlingc van bcidc gcslagtc tc huisvcs, naamlik George Hof

meyrskool (mcisics), Vaalrivicrskool (seuns) en Vlaktc~k:ool (meisics). Laasgc

noemde feit is van besonderc bclang vir die sosialiscringstaak van die skool soos 

verdcraan in hoofstuk vyf volledig besprcek sal word. 

In Januaric 1946 is die ou Britsc lugmagbasis te Queenstown aan die Dcparle

ment oorgcdra en is 'n scunskool in die bcstaande gchouc ingcrig. Die sk:ool 

was bedoel as deurgangskool, maar het later 'n nywerhcidskool geword, wat 

vandag bckcnd is as Hocrskool J .J. Scrfonlcin. Die skool huisvcs tans 194 scuns. 

In diesclfdc jaar ( 1946) is 'n spesiale skool vir dogters op Oudtshoorn gcopen in 

die ontruimde geboue van die tcgniese skool wat na 'n nabygclcc ontruimdc 

militerc kamp vcrhuis het. DH is later die Pctra-mcisicskool gcdoop en kan 'n 

maksimum van 82 dogters huisves (Departemcnt van Onderwys, Jaarvcrslag 

1946/4 7 : I 5 ). 

Vir die volgende vier jaar het die stigting van skole afgenecm en eers in 19 5 I is 

'n vierdc spesiale skool vir dogters met subnormale intclligem:ie in Wohnarans

stad geopen. Die skool het begin in die geboue van 'n huishoudskool wat kort 

tevore op die dorp gcsluit is. Vandag heet dit die Dacraadskool en kan lmis

vesting bied a an I 08 dogters (Dcpartement Onderwys, Kuns en Wetcnskap, 

Jaarverslag 1951 : 22). 

In die dertien jaar scdert 1939 is agt nuwc skole geslig lecnoor die agt van die 

voorafgaande dertig jaar sed crt 1909. Daar was dus nou scsticn nywerhcidskolc 
in die land met 'n gesamenllike leerlingtal van ongeveer twecduiscnd. 

2.5.4 Die skole kry sielkundigc dicnsle 

Reeds in 1917 met die oorname van beheer van die nywerhcidskole dcur die 

Unie-Ondcrwysdepartcment, is die behoefte aan opgclcide sielkundigc pcrsoncel 

deur die sekretaris van Onderwys bcklemtoon. Oil was egtcr ccrs in 1938 dat 

die pos van onderwyser-sielkundige aan die hoofkant()(lr van die L>cpartcmcnt 

ingestel is. Sy taak was om sielkundige dienste aan die skolc te !ewer en te ont

wikkel, maar dit was gou duidel.ik dat dit 'n onbegonne taak vir ecn man was 
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(Unie-onderwysdepartcment, Jaarvcrslag, 1938 : 27). 

In 1946 is postc van onderwyscr-siclkundigc by al die skolc ingcstel. Sommige 

van die !,'Totcrc skolc hct sclrs twec postc gckry en cnkclc visc-hoofdc is bcnocm 

op grond van kwalifikasics in Siclkunde (Dcpartcmcnt Ondcrwys, Kuns en 

Wctcnskap, omscndminuut E/14/115 van 1954). 

Die instclling van siclkundige dicnste by skole was 'n uitvlociscl van die nuwe 

benadering tot die opvoeding van die sorgbehoewende kind, wat so duidelik 

uitgcstraal is dcur die Kindcrwct van 1937 (kyk par. 2.4.7). 

2.5.5 Gcbrck aan akkommodasic vir scuns en dogters met subnormalc 

in tclligcnsie 

Vanaf 1956 tot 1966 word jaarliks in diejaarverslae gcnocm dat akkommodasie 

vir scuns en dogtcrs met normalc intclligcnsie voldocnde was, maar dat die 

stygcndc gctallc van seuns en dogters met subnormale inlellektuelc vermoens 

nic geakkommodccr kon word nie. Lang waglystc het soms ontstaan en in 

andcr gcvalte mocs kinders vir lang periodcs in plekkc van veiligheid aangehou 

word orndat daar gcen vakatures in die skole wat vir sulke kinders bedoel is, 

hestaan nie. 

Die Departcment hct cgter voortdurend pogings aangewend om die problcem 

die hoof tc bicd. In 1956 is die tekort aan akkommodasic by scuns die kwaaiste 

ondervind. Die Vaalrivicrskool is in diesclfdc .iaar nog omskcp in 'n spcsiale 

skool vir die oplciding van scuns met subnormale intclligensie. Dit het egter 

net tydclikc vcrligting gebring (Departcment Ondcrwys, Kuns en Wetcnskap, 

Jaarvcrslag, 1957 : 8). 

In 1958 word in die jaarvcrslag gcmcld dat die aansoekc om opnamc van scuns 

met subnormalc intclligcnsit~ steeds instroom en dat die omskakcling van Vaal

rivierskool na 'n skool vir subnormalc scuns slcgs tydelikc vcrligting van die 

prohlccm gcbring het. Gcdurcndc dicsclfde jaar is 'n begin gcmaak om ook 

Excclsiorskool op King William's Town, 'n skool wat 250 lecrlingc kon akkom

modccr, gelcidelik in 'n skool vir dom- en subnormale scuns tc omskep. Voorts 

23 



word ook gemcld dat die skole vir do!!lers met subnormale inlelli!!ensie ook 

gcdurende die jaar oorvol was (Departement Omlerwys, Kuns en Wctenskap, 

Jaarvcrsla!!. 1958 : 6~ 7). 

2.5.6 Hcuwclkruinskool word op!!crig 1964 

Ten spyte van die fcit dat daar in 1959 by die Vlaklcskool, wat 'n spcsialc 

skool vir dogters met subnormale intelligcnsic is, 'n koshuis vir 56 addisiont'le 

dogters voltooi is, was die voorsicning van akkommodasie vir suhnormalc doglcrs 

nog nic na wcnse nie (Dcpartcmcnt Ondcrwys, Kuns en Wctcnskap, Jaarverslag, 

1959:7). 

In 1964 is 'n nuwc skool, Hcuwelkruinskool, vir dogters met subnormalc intel

Jigensie, op Knysna gcopcn. Daar is gchoop dat hicrdit- skool, tcsame met uit

brddings wat by Daeraadskool op Wolmaransstad bcoog is, vcrligting sou hring 

wat betrcf die plasing van dogters. Onderstaande vcrp.clykendc syfcrs gn~ 'n 

bceld van die toenamc in die gctal skole, lccrlingc en bt>skikbarc akkommodasic 

oor die voorafgaande agt jaar: 

1955 1963 

Getal Beskikbarc Getal Get a I Bcskikbarc Gctal 
Skole Ruimte Leerlinge Skolc Ruimte Lccrlinge 

Seuns 8 1580 1455 9 1705 1559 

Dogters 7 731 648 8 903 953 

15 ~ 17 --

(Gegewcns vcrkry uit jaarverslac van die Departemcut Ondcrwys, Kuns en 

Wetenskap.) 

2.6 Tydpcrk onder bchecr van die Departement Hoer Onderwys 1968 tot 1970 

Vir die drie jare hierbo gt•noem, het die departcmcnt omler wie se behcer nywcr

hcidskole res:mrteer bekcnd gestaan as die Departcmcnt van Hocr Onderwys. 

24 



In 197 I is die naam van die dcpartcmcn t verandcr na Dcpartcmcnt Nasionalc 

Opvoeding soos dit vandag nog bekend staan. 

2.6.1 Die aanstclling van Tcgniese Vise-houfde 1968 

In 1968 is agt poste van vise-hoof (lcgnies) by die bestaandc scunskolc ingcstel 

en nog in diesclfdc .iaar is al die postc gcvul met manne wat tcgnies goed ge

kwalifiseer is. Die tcgniese vise-hoof was addisioneel en het geensins die be

st.aande poste van vise-hoof (akademies) geraak nie. Dit was 'n goeie tree voren

toc, want dit is vansclfsprekend dat die onderrig van ambagte en tegnicsc vakkc 

bcter daaraan toe sal wecs wanneer die persoon in beheer self in 'n tegniese 

rigting gekwaliliseer is. Hulle besondere taak was om werkswinkelonderrig te 

organiseer, administreer en bcheer daaroor uit te oefcn. Die departement se 
in sy verslag dat die slap van die begin af heilsame resultate getoon het (Departe

ment Boer Onderwys, Jaarverslag, 1968: 30). 

2.6.2 Konferensic van hoofde 1968 

Gedurende die jaar 1968 is vir die eerste keer 'n konferensie van hoofdc van 

kindcrwetskole aan die hoofkantoor van die Departement Hoer Ondcrwys tc 

l'retoria gchou. Referate oor aktuele sake is deur amptenare van die Departe

ment gclewcr en vrugbare samcsprekings oor die opvocding en ondcrrig aan 

nywerhcidskolc het nuwe Jig op talle probleme gewerp. Die dircktcur skryf 

soos volg oor die konferensie: "Dit was opmcrklik met walter entoesiasme, 

dcursettingsvermoe en insig personeel aan nywcrheidskolc opvoedkundige 

problemc hanteer en oplos. Die konfercnsie was ongetwyfeld van groot waarde 

vir dicgcne wat dH bygcwoon bet sowel as vir die skolc wat hulle verlecnwoor

dig hct." (Dcpartement HoerOnderwys, Jaarverslag, 1968: 30). 

'n Hoof van 'n nywcrheidskool is iemand wat daagliks beslissings maak in vcr

band met problemc van velerlei aard en samekomste van hoofde met senior 

amptcnare van die Departement kan slegs hcilsaam wees vir die hoof, sy perso

n eel en lccrlinge. 
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2.6.3 Vooruitgang 

In paragraaf 2.6.1 van die jaarverslag oor nywerheidskok (1969 : 15) gee die 

Departement erkenning vir die werk wat aan die skole gedoen word: "Die 

Kinderwetskole het in die jongstc jarc goeie vooruitgang gemaak. Dit word 

weerspieel in die leerlingc se kleredrag, hul eksamcnuitslae en die aanvaarding 

van die Jeerlinge deur die p1aaslike gemeenskappe, en in die verbeten1e en gc

moderniseen1e leerplanne, die spyskaarte, die sportprogramme en die buite

muurse kulture1c bedrywighede en die bouprogrammc aan hierdie sko1e." 

In 1965 is 'n departementele komitee benoem om ondersnek in te stel na perso

neclvoorsieningskale. In Augustus 1966 het die komitec 'n verslag uitgebring 

as gevolg waarvan grout verbeterings ten opsigte van personeelvoorsiening ook 

by nywerheidskole aangebring is: 

Die pos van senior onderwyser is vir die eerste keer by nywcrheidskole 

ingestel. 

Die leerlingtal vir die toewysing van sielkundiges is aansienhk verlaag. Voor

heen was die vereiste leer1ingtal vir 'n tweedc pos 150 en 300 vir 'n derde 

pos van onderwyser-sielkundige. Uit hoofde van dk aanbeveling van die 

komitee word dit verlaag na 110 en 200 onderskeidelik (Vers1ag oor Onder

wyspersoneel, 1966 : 30~35). nierdie verbetering in die tocwysing van 

sielkundiges het meegcbring dat 'n meer individueel-gcrigte terapcutiesc 

program dcur sielkundiges by die skole uitgevoer kon word. 

2.6.4 Die eerste Kinderwetskool (Rergsigskool) in Natal 1970 

Die eerste nywerheidskool en tot die huidige die enigste van sy soort in Natal, 

is in 1970 op Utrecht geopen. Die skool heet Bergsigskool en is 'n spcsiale 

skool vir dogters. Die feit dat hierdie pionierskool in Ni!tal een-en-sestig jaar 

na die stigting van die eerste nywerheidskool tot stand gekom het, moet aan 

onbekende omstandighede toegeskryf word. Dit is sekl'flik geen aanduiding 

dat daar in die tydperk geen kindcrs in Natal sorgbehoewend bevind was nie. 

Die skool kan 120 dogters huisves en die doel met die oprigting Vllll die skool 
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was nog steeds om mcer akkommodasie beskikhaar te stel vir dogters met sub

normak intdligcnsic (Dcpartement Nasion ale Opvoeding, Jaarverslag, 1970 · 20). 

2.7 Die tydperk onder beheer van die Oepartement Nasionale Opvoeding 1970-

Gedurende hierdie tydperk is slegs een nuwe skool geopcn, naamlik die Kapcn

hofskool vir dogtcrs. Die skool hied die spesiale kursus aan, (kyk par. 2.7 .4 

hierondcr), kan 80 dogtcrs akkommodcer en is in Constantia opgcrig. 

Daar het <.'glcr sedcrt die aanvang van hierdie periode mcrkwaardigc ontwik

kclinge plaasgcvind ten opsigte van leerplannc, aanbieding van nuwc kursusse, 

uitbreiding van opvocdkundigc hulpdienste en fisicse geriewe by die skole. 

2.7 .I Aanbicding van handcls- en tegniese vakke 

Tegniese vakke word by aile nywcrheidskole vir seuns aangehied en wei in die 

volgende ambagsrigtings: Bou-, Motor- en Metaalambagte, Elektrisicnwerk, 

Bakkcry en Kleremakery. By dogterskole word Huishoudkunde, Naaldwerk, 

I nrigtingsbcstuur en H uisvlyt aangebied. 

Handelsvakkc word reeds sedcrt die sestigerjare by nywerheidskole aangebied. 

Sedert 1970 bied die seunskool op George en die meisieskool in die Paarl 'n 

volledigc handelskursus vir die Senior Scrtifikaat aan. Sedert 1974 bied die 

Tcmpc-meisicskool in Bloemfontein en sedert 1975 ook die George Hofmeyr 

Meisicskool op Standerton die Senior Sertifikaat in handel aan (Departement 

Nasionale Opvocding, Jaarvcrslac, 1974: 42 ; 1975 : 41 ). 

2.7 .2 Klassifisering volgcns I.K. en die nasionale stelsel van gedifferensiecrdc 

ondcrwys 

In 1973 is die kinderwctskole oorecnkomstig die verstandelikc vermocns van die 

leerlinge in vier katcgoriec ingcdccl, naamlik skolc vir leerlinge met 'n LK.

telling van: (a) 105+, (h) 90-104, (c) 80~89 en (d) 79 en laer. Voortaan sou 

toewysings van lcerlinge aan afsondcrlike skole volgens hierdie kategorice gedoen 

word (Dcpartemcnt Nasionale Opvocding, Jaarverslag, 1973 : 55). 
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In dicsclfdc jaarvcrslag word bekend gcmaak dat uic nasionale stelscl van ge

diffcrensiecrde onderwys vanaf I Januarie 1974 by alk skolc ingcvocr word. 

Die 11raktiesc kursus sal by aile skole aangebied word bchalwe hy die hoerskool 

vir seuns op George en die hocrskool vir meisics in dk Paarl. Gdyktydig met 

die stelsel van gediffercnsicerde ondcrwys is ook 'n jeugwccrhaarhcidsprogram 

by aile skole geiinplementeer (Departement Nasionalc Opvocding, Jaarvcrslag, 

1974 : 44). Die jcugweerbaarheidsprogram was die antwoonl op 'n lankgevoeldc 

behoefte in die opvoedingsprogram van die sorgbchoewende kind. 

2.7.3 Uitbrciding van opvoedkundige hulpdicnste 

Vanaf 1977 is 'n begin gemaak om die bibliotcke by skole (wat tot dusver hoof

saaklik onlspanningslcktuur bevat het) in bronnesentrums tc omskcp. 'n lnspck

tcur vir biblioteckdienste is by die hooiKantoor van die Departernent aangcstd. 

Hy het skole besoek en saamtrekke by verskeie skole !•.ehou waar hronncsen

trumpersoneel indiensopleiding ontvang het. Ook ltet hy skole geatlvisccr oor 

die verkryging van naslaanwerkc, film- en strokiesfilm-matcriaal en oudiovisuelc 

hulpmiddcls. Onder sy Ieiding het die bronnescntrum hy die skool 'n mekka 

geword, waar kennis binne bercik van die leerling gcplaas is. Scderl t 982 is 

die pos van onderwyser (bronnesenlrum) as 'n voltydsc pos hy aile skolc gc

iinplernentcer (Departemcnt Nasionale Opvoeding : Spesiale vcrslag oor ont

wikkeling by kinderwelskole, 1983 : I). 

In 1982 is aile hoofdc van Dcpartcmcntele inriglings vir 'n week in Pretoria 

saamgetrek vir 'n kursus in bestuur, waar veral klctn gt'lc is op die bestuursrol 

van die hoof volgcns die SANSO-slclsel van bcstuur. Armgcsien 'n hoof van 'n 

kindcrwetskool 'n veeleiscnder administratiewe laak het ns hy die gcwonc skool, 

was hierdic kursus van groot waardc vir die hoofdc. 

Voortspruitcnd uit hierdie kursus is 'n "Professioncle handlciding vir al die 

opvoeuers van pedagogiesvcrwaarloosde kinders" deur amptenare van die 

Departement saamgcstel en aan skole beskikhaar gcstcl (Spcsiale verslag oor 

ontwikkeling by kinderwetskolc, 1983 : I). Hierdie lmndleiding is vera! van 

groot waarde vir onervarc ondcrwysns aan kinderwetskok. 
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In 1977 is die posh: van ondcrwyser (siclkundige), senior onderwyser (siel

kundige) en vise-hoof (siclkundige) vervang deur assistcnt skoolsielkundigc, 

skoolsiclkundige en senior skoolsiclkundigc. Hierdie stap was nie bloot 'n vcr

andering in benaming van die poste nic, maar het daadwerklik vrugte afgewerp 

en as gcvolg van die gcpaardgaande verbcterde diensvoorwaardes aan die nuwc 

poste verhonde, is hetcr gekwalifiscerde pcrsoneel gewerf, soos blyk uH die 

volgcnde uittrekscl uit die jaarverslag van die Departement (1977 : 39) : 

"Navorsing by kinderwetskole oor die afgclope twee jaar het aan die Jig gebring 

dat daar 'n beduidendc persentasie leerlingc is wat as psigoncurologics leerge

stremd beskou kan word. In die verlede is hierdie gevalle nie uitgeken nie en hct 

hullc dcrhalwe nie noemenswaardige aandag ontvang nie. Die vroee identifikasie 

van en remcdierende ondcrrig aan sodanige leerlinge geniet nou prioriteit by 

hicrdic skolc." 

Om opvoedkundige hulpdienste verder uit te brei is die pos van verpleegkundige 

sedert die begin van 1983 by aile skole ingestel en die aanstelljng van vakkundige 

personeel in die koshuise word reeds deur die Departement in vooruitsig gestel 

in die nabye toekoms (Departcmcnt Nasionale Opvoeding : Spesiale verslag oor 

die ontwikkeling by kinderwclskole, 1983 : 2). Die instelling van hierdic poste 

bring mee dat gc~pcsialiseerde aandag aan die fisiese versorging van die kind 

gegee word, wat van die grootste bclang geag word om die weg voor te berei 

vir verdcre opvocdlng van die pedagogics vcrwaarloosde kind waarmee die 

kinderwetskool te make het. 

2. 7.4 Spcsiale kursusse 

Spesiale kursussc vir verstamlelik gestremde leerlinge word reeds vanaf 1978 by 

sckere kinderwetskole aangebied. In 1981 rapporteer die Departement dat al

hoewel daar nlc 'n toename in lecrlinggetallc by kindcrwetskole gedurende die 

jaar was nie, daar wei 'n merkhare verskil was by die soort kind wat tocgclaat is. 

Vera! die leerlingc wat gedurcnde die voorafgaande drie jaar vanaf kinderhuise 

oorgeplaas is, was byna uitsluillik verstandclik gcstremd. As gevolg hiervan 

moes die Dcpartemcnt die fasiliteitc vir die Spesiale Kursus by die kinderwet

skole uitbrei sodat daar nou drie skole vir seuns en drie skolc vir meisies is wat 

die kursus aanbicd (Departement Nasionale Opvoeding, Jaarverslag, 1981 : 22). 
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2. 7.5 Personccluitbreiding 

Tot aan die einde van 1981 het die bestum van die kindcrwctskool bcrus by 'n 

hoor en een departementshoor by dogterskole, en 'n hnor plus !wee departe

mentshoorde in die geval van seunskole. D.ic besluurstruktuur van aldie kinder

wetskole is egter seder! 1982 aansienlik uitgebrei. Adjunk-hoorposte is by aile 

SJ-skole ingestel. 'n Aantal onderwysposte is in departementshoorposte om

skep, onder andere die van departementshoor (opvoedkundige Ieiding). Met die 

verdere instelling van die pos van departementshoor (huishoudkunde) by al die 

dogterskole en die poste van onderwyser (bronnesentrum, voltyds) en onder

wyser (remedierend) by al die skole, is die beginscl van srwsialisasie in die onder

wys by kinderwetskole 'n stap verder gevoer (D.epartement Nasionale Opvoeding: 

Spesiale verslag oor die ontwikkeling by kinderwetskole, I fJ83 : 2). 

Met die ontwikkeling deur die jarc het die kinderwetskole nie net in getal gc

groei nie, maar ook in so 'n mate ontwikkcl dat dit nwt reg 'n onderwys- en 

opvoedingsinrigting genoem kan word. 

2.8 Sameva tting 

Die nywerheidskool het vy f·en-scwentig jaar gclede begin as 'n "rcdd ingsoord" 

vir verwaarloosde en misdadige jeugdiges. Tot 1917 is nywerheidskole deur 

die Gevangenisdcpartemcnt geadministreer. Dissipline was streng en van op

voeding het weinig tercggekom. 

Die Kinderbeskermi ngswet van 1913 het grootliks daartoe bygedra om die op

voedkundige aspck in die skole te verbeter. Tot 1917, toe beheer van die skole 

aan die Unie-Onderwysdepartement oorgedra is, is vier nywcrheidskole opgcrig. 

Die Kinderwet van 1937 wat 'n uitvloeiscl was van die lnlerdepartemcnlele 

komitec ( 1934 tot 1937), hct 'n to talc nuwc benadering tot die opvocding van 

die sorgbchocwcnde kind ingelei. In 1946 is siclkundigc dicnste by die skole 

ingestel- die begin van opvoedkundige hulpdienste. 
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Sedcrt I 917 is nog vcerticn skole gcopcn smlat daar vandag agticn kinderwct

skolc in die RSA bcstaan. Ontwikkcling ten opsigtc van vcrbl•lcrde Jccrplanne, 

gediffcrensiccrdc onderwys, opvocdkundigc hulpdiensle, spesiale kursusse en 

gespcsialiseerde studicrigtings, wat vinnig op mckaar gevolg het gedurcnde die 

afgelope dckadc, hct van die kinderwetskool van ons dag 'n modernc opvoedings

inrigting gcmaak, wat die opvoeding van die sorgbehocwende kind in totaliteit, 

sy doelslclling gcmaak heL 
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