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OPSOMMING 

In hierdie studie word die ontstaan en ontwikkeling van demokrasie in die opvoeding 

in tydperspektief, naamlik aan die hand van 'n tiental opvoedkundiges se opvoedings

idees en onderwyspraktyke vanuit 'n histories-opvoedkundige perspektief ondersoek. 

Die nuwe uitkomstegebaseerde onderwys- en leerbenadering in Suid-Afrika word ook 

ondersoek. 

Die opvoedkundiges is onder meer: 

• Plato (427-347 vC) 

• Marcus Fabius Quintilianus (35-100 nC) 

• Aurelius Augustinus (354-430 nC) 

• Desiderius Erasmus (1466-1536 nC) 

• Johan Amos Comenius (1592-1670) 

• John Locke (1632-1704) 

• Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 

• Maria Montessori ( 1870-1952) 

• John Dewey (1859-1952) 

• Paulo Freire (1921-1997) 

Daar is bevind dat die demokrasie van die vroegste tye af (sedert die antieke Grieke) 

tot in ons huidige eeu in die opvoeding en onderwys aangespreek, gevestig en 

uitgebou is. 

Ten slotte word die uitsprake en praktyke van die vermelde opvoedkundiges en 'n 

uitkomstegebaseerde onderwys- en leerbenadering in Suid-Afrika beoordeel in terme 

van demokratiese wesenskenmerke en aanbevelings met betrekking tot die 

kontemporere en toekomstige opvoeding en onderwys in Suid-Afrika word gemaak. 

xxxxx 



SUMMARY 

In this study the origin and development of democracy in education through the ages 

is traced in terms of a historico-educational examination of the ideas and practices of 

about ten educationists. The new outcomes-based education and learning approach in 

South Africa is also examined. 

The educationists are inter alia: 

• Plato (427-347 BC) 

• Marcus Fabius Quintilian (35-100 AD) 

• Aurelius Augustine (354-430 AD) 

• Desiderius Erasmus (1466-1536 AD) 

• John Amos Comenius (1592-1670) 

• John Locke (1632-1704) 

• Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 

• Maria Montessori (1870-1952) 

• John Dewey (1859-1952) 

• Paulo Freire (1921-1997) 

It was found that democracy in educational theory and practice was addressed, 

established and developed since ancient times (the ancient Greeks) right up to the 

present. 

Finally, the educational philosophy and practices of these educationists as well as the 

outcomes-based educational approach in South Africa are examined in terms of their 

essential democratic features and recommendations are made regarding the present 

education system in South Africa. 

Keywords: 

Democracy; democratic freedom; equality; liberation education; literacy education; 

individuality; internalisation of values; outcomes-based education and learning; self

development; voluntary acceptance of authority 
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HOOFSTUK 1 

lnleiding en algemene orientering 

1.1 INLEIDING 

In hierdie verhandeling word die ontstaan en ontwikkeling van demokrasie in die 

opvoeding in tydperspektief nagevors. 

Soos in die navorsing aangetoon sal word, het die demokrasie oor die tyd heen 'n 

belangrike riglyn en kriterium vir die ekonomiese, politieke, godsdienstige, sosiale en 

opvoedkundige lewensterreine van die mens geword. In lande waar die demokrasie 

tans as samelewingsvorm aanvaar word, word vryheid en gelykheid tussen rasse, 

geslagte en sosiale groepe op alle lewensterreine nagestreef. Die ideaal word ook in 

die vestiging van die nuwe Suid-Afrika as prioriteit aanvaar. 

Die vergestalting van demokrasie in die onderwysstelsel van Suid-Afrika waaNolgens 

onderwys vir alle Suid-Afrikaners op 'n gelyke en regverdige basis toeganklik is, is 

tans beleid in ons land. Volgens die Witskrif oor Onderwys en Opleiding is die huidige 

Suid-Afrikaanse regering sedert bewindsaanvaarding besig om basiese onderwys en 

opleiding te voorsien aan alle Suid-Afrikaners (Staatskoerant 1995: 39-47, 49-53). 

Onderwys en opleiding word beskou as 'n basiese mensereg wat deur die staat 

voorsien, beskerm en bevorder moet word (African National Congress Constitutional 

Committee 1990: 18). 

1.2 BELANGRIKHEID EN AKTUALITEIT VAN DIE STUDIE 

Die ideaal van betekenisvolle vryheid en gelykheid in die opvoeding en onderwys vir 

alle burgers in Suid-Afrika en die wyse waarop elke burger se potensiaal ten volle 

ontsluit en ontwikkel moet word ter vestiging van 'n ware demokratiese gemeenskap, 

is tans 'n brandende en aktuele vraagstuk. 'n Studie oor die ontstaan en ontwikkeling 

van demokrasie in die opvoeding en onderwys kan veral van waarde wees vir 'n 

toekomsperspektief van hoe dit vorentoe beslag moet kry in Suid-Afrika. Aangesien 'n 

histories-opvoedkundige ondersoek hierna nog nie onderneem is nie, het die navorser 

besluit om die onderhawige navorsing te onderneem. Die gevolgtrekkings en 
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aanbevelings wat uit so 'n ondersoek voortspruit kan moontlik vir die opvoeder en 

onderwyser wat binne 'n demokratiese bestel werksaam is van waarde wees asook vir 

rolspelers in onderwysbeplanning. Die uitkomste van hierdie studie is daarop gerig om 

die wyse waarop die demokrasie in die opvoeding en onderwys sy beslag kry, te belig 

in belang van die opvoeder, onderwyser en tot voordeel van die demokratiese 

gemeenskap in Suid-Afrika. 

1.3 PROBLEEMSTELLING 

Diegene wat demokratiese ideate onderskryf streef voortdurend na vryheid, gelykheid 

en geregtigheid op alle lewensterreine. Elke demokratiese gemeenskap streef daarna 

om in hierdie basiese behoeftes van sy burgers te voorsien sodat elke burger (kind) se 

potensialiteite ter wille van selfverwesenliking en samelewingsontwikkeling ten volle 

ontplooi kan word. In Suid-Afrika met sy nuut verworwe demokrasie bied hierdie ideaal 

'n groat uitdaging. 

Opvoeders en onderwysers moet bewus gemaak word van wat demokrasie wesenlik 

behels en hoe dit in die opvoeding en onderwys toegepas behoort te word; sodoende 

kan die jeug-in-opvoeding begelei word om as opgevoede, vrye en verantwoordelike 

burgers te gedy. 

Die sentrale fokus in hierdie verhandeling is om antwoorde te soek op die 

onderstaande vrae: 

+ Wat is die wesensaard van demokrasie? 

+ Wat behels demokrasie in die opvoeding en onderwys? 

+ Hoe kan opvoeders, onderwysers, rolspelers in onderwysbeplanning en 

gemeenskapsleiers bewus gemaak word van die betekenis en toepassing van 

demokrasie in die opvoeding en onderwys? 

1.4 DOEL VAN ONDERSOEK 

Die opvoeding en onderwys het deur die eeue, veral in Westerse lande, 'n belangrike 

rol gespeel om die demokratiese ideaal by die jeug te laat posvat. Die doel van hierdie 

studie is om duidelikheid te verkry oor die ontstaan en ontwikkeling van die 

demokrasie in sy tydruimtelike gesitueerdheid en hoe dit vorentoe beslag moet kry. 
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Daar sal ook gepoog word om demokratiese insigte te identifiseer wat tot voordeel van 

die opvoedings- en onderwysbehoeftes in Suid-Afrika oorweeg en/of aangewend kan 

word. 

1.5 BEGRIPSVERKLARINGE 

1.5.1 Opvoeding 

Opvoeding behels die begeleidingshulp van 'n opvoeder aan 'n volwassewordende 

kind op sy weg na verantwoordelike volwassenheid (Van Ransburg & Landman 1985: 

124). Opvoeding word in ooreenstemming hiermee gesien as doelbewuste, doelge

rigte bemoeienis van 'n volwassene met 'n nie-volwassene om hom/haar* geestelik 

selfstandig te maak (ibid 1985: 124). Daar moet altyd in gedagte gehou word dat op

voeding nie willekeurig geskied nie; dit is juis 'n intensionele beinvloeding van 'n nie

volwassene deur 'n volwassene met die spesifieke doel om veranderinge aan te bring 

waaraan waarde geheg word (ibid 1985: 124). Op hierdie wyse word gepoog om 'n 

bepaalde rigting aan die grootword van die kind te gee. Opvoeding verg ook van die 

opvoedeling aanvaarding van en samewerking met die volwassene(s) wat die opvoe

dingsbemoeienis behartig. Opvoeding is nie 'n handeling wat onbepaald voortduur nie, 

want in dieselfde mate wat die opvoedeling bevoeg word om selfstandige keuses te 

kan doen en die verantwoordelikheid vir sy keuses te aanvaar, word die opvoeder 

oorbodig en word die verdere vorming aan sy eie keuses oorgelaat (ibid 1985: 124). 

1.5.2 Onderwys 

Onderwys het, hoewel nie uitsluitlik nie, met die intellektuele vorming van die leerder 

te doen (ibid 1985: 117). Deur onderwys word kennis en vaardighede bygebring wat 

as waardevol vir die menslike bestaanswyse geag word. Dit sluit egter ook kennis 

aangaande waardes en norme (die 'goeie') en die belewing en waardering van die 

estetiese (die 'skone') in (ibid 1985: 117). Onder 'onderwys' moet egter nie net daardie 

werksaamheid verstaan word wat in die skoal gedoen word nie. Dit kan ook buite die 

skoal plaasvind. In dieselfde mate is die skoal nie veronderstel om net onderwys 

(onderrig) te gee nie, maar om deur effektiewe en positiewe voorlewing ook op te 

voed (ibid 1985: 117). Aangesien die onderwys en die opvoeding hiervolgens op 

* Gerieflikheidshalwe word daar hiema in hierdie studie na 'hy'fsy'/'hom' verwys. Dit beteken 
geensins dat daar op seksistiese wyse aan die manlike geslag voorkeur verleen word nie. Die 
vroulike geslag word by hierdie gerieflike sambreelterme ingesluit om onnodige herhaling te vermy. 
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mekaar aangewese is, mekaar veronderstel, oorvleuel en insluit, word daar verkieslik 

van onderwysende opvoeding of opvoedende onderwys gepraat (ibid 1985: 117). 

1.5.3 DEMOKRASIE 

Die woord demokrasie is van Griekse oorsprong en stam uit die woord demokratia wat 

weer 'n kombinasie is van demos = volk en kratia = mag (Sasson 1971 : 23; kyk ook 

Coetzee 1982: 21 ). Die demokrasie het vir die Antieke Grieke 'n bepaalde 

regeringsvorm aangedui, naamlik regering deur die volk en tot die beswil van die 

volksgenote (Encyclopaedia Britannica 1986, s.v. 'democracy'). Regeringsamptenare 

is deur die burgers van die volk verkies. Hierdie amptenare het beskik oor 'n 

verskeidenheid uitvoerende en regterlike magte. Die regeringsvorm van antieke 

Griekeland kan as 'n direkte demokrasie beskou word: dit betaken dat politieke 

beslissings geneem of beklink is deur meerderheidsbesluitneming. Hierdie soort 

demokrasie was egter net moontlik by kleiner gemeenskappe soos die in antieke 

Griekse stadstate, veral Athene (Hattersley 1930: 46; kyk ook Holden 1974: 27). Die 

leemte in hierdie soort demokrasie is dat vroue, inwonende uitlanders, slawe, mense 

sander eiendom en alle persone wat nie bewys van Atheense burgerskap gehad het 

nie, geen politieke regte gehad het nie. Dit betaken dat meer as die helfte van die 

burgers nie deelname gehad het aan die regering van die land en/of stadstaat nie 

(Hattersley 1930: 25). Die idee van algemene verteenwoordiging was nog nie ten voile 

ontwikkel nie. 

'n Voormalige Amerikaanse president, Abraham Lincoln, het demokrasie gedefinieer 

as 'n regering, 'van die volk deur die volk, vir die volk' (Gunter 1976: 125; kyk ook 

Gunter 1977: 208; Dempsey 1978: 252). In 'n meer moderne konteks dui die term op 

'government by all the people, direct or representative; form of society ignoring 

hereditary class distinction and tolerating minority views' (Concise 1983, s.v. 

'democracy'). Hiervolgens moet alle burgers deelname he aan die regering van 'n land 

waar die bevolking hut regeringsleiers kies en volgens die volkswil regeer word. Hier 

beoefen die volk sy seggenskap deur gekose verteenwoordigers wat aan hulle 

verantwoordelik is (Gunter 1976: 125). 

Op grand van bovermelde omskrywings en uitsprake kan demokrasie dus beskryf 

word as: 
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+ 'n soort leefwyse wat gefundeer is in vryheid en gelykheid; 

+ 'n regeringsvorm deur verteenwoordigers uit die hele volk gekies wat regeer 

volgens die volkswil; 

+ 'n ideale leefwyse wat voortdurend streef na billike, regverdige, gepaste en 

genoegsame vryheid en gelykheid vir elke burger om sy/haar aangebore 

potensialiteite maksimaal te kan ontwikkel vir selfontplooiing en ter uitbouing van 

die gemeenskap. 

1.6 DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN DIE BEGRIP 
'DEMOKRASIE' 

Soos die sosiale omstandighede deur die jare verander het, het die begrip 

'demokrasie' 'n betekenisverruiming ondergaan. Om die aard van 'n moderne 

demokrasie te verstaan is dit dus noodsaaklik om die ontstaan en ontwikkeling van die 

begrip kortliks aan te toon. 

Die ontstaan van die demokrasie as 'n soort lewenswyse kan na pre-historiese 

gemeenskappe teruggevoer word. Hierdie gemeenskappe het volgens die volgende 

demokratiese beginsels gelewe: daar was 'n samehorigheid omdat lede wat in groepe 

beweeg het stamgebonde was. Daar was sprake van 'n soort selfregering van die 

georganiseerde stam waarin mededeelsaamheid en die belange van die individu met 

die van die groep saamgesmelt het (Hattersley 1930: 15). Die vroee Boesman

gemeenskappe is goeie voorbeelde hiervan: hulle het outonoom en onafhanklik 

gelewe. Die verskillende gemeenskappe het vryelik geassosieer aangesien 

gemeenskappe mekaar ondersteun het ten opsigte van handeldrywe met mekaar en 

hulpverlening aan swakker gemeenskappe. Elke gemeenskap het oor 'n afgebakende 

stuk grond beskik wat deur die lede gesamentlik besit is. Die jagarea het egter aan die 

hele Boesmangemeenskap behoort waar alle lede gelyke regte gehad het om te jag, 

voedsel te versamel en water te gebruik (Schapera 1965: 76, 127). Die demokrasie as 

'n soort lewenswyse en nie as 'n staatsvorm nie is deur die Boesmans eerbiedig; 

stamlede het die gewoontes en menings van die groep aanvaar en daarvolgens 

gelewe. 

Die eerste tekens van demokrasie as formele staatsvorm word by die Grieke in 

antieke Griekeland aangetref waar die meerderheid van die volk, en nie net die 
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bevoorregte minderheid nie, inspraak gehad het by besluitneming oor hoe die staat 

regeer moes word. Aristoteles het byvoorbeeld geglo dat: ' ... the masses were 

capable of a sort of corporate wisdom, but their decision-making should be limited to 

situations not already covered by wise and immutable laws' (Frost 1969: 31). 

Hiervolgens het alle klasse, armes sowel as rykes, gelyke invloed by besluitneming en 

meerderheidsregering. 'n Soortgelyke demokrasie was in Florence (ltalie) gedurende 

die Renaissance, in die Middeleeue by sekere afgesonderde Switserse kantons 

('Forest Cantons of Switzerland') en in die Noord-Amerikaanse kolonies in gebruik 

(Coetzee 1982: 24-25; kyk ook Hearnshaw 1918: 13). Die swakheid in hierdie 

demokratiese staatsvorme was die gebrek aan effektiewe uitvoerende gesag 

(Coetzee 1982: 25; kyk ook Hattersley 1930: 47). 

Hoewel die begrip 'demokrasie' in die tyd van die ou Grieke oorspronklik slegs in 

terme van die politiek verstaan is, het dit deur die jare 'n ekonomiese, 'n industriele en 

'n sosiale betekenisdimensie bygekry: finansiele belange moet byvoorbeeld gedeel 

word en mense moet op demokratiese wyse saamwerk sodat almal se belange 

bevorder word (Horne 1932: 111; kyk ook Gunter 1977: 208; Gunter 1976: 125}. 

Die demokrasie as politieke staatsvorm het gedurende die agtiende eeu ontwikkel tot 

'n sogenaamde liberale demokrasie (Coetzee 1982: 25-26). 'n Liberale demokrasie is 

ook 'n verteenwoordigende regeringsvorm, maar beklemtoon veral basiese mensereg

te soos vryheid van spraak en godsdiens, gelykheid, die reg om in verset te kom, 

stemreg, politieke regte en die reg op onderwys en opleidingsregte. Die leuse 'Vry

heid, gelykheid en broederskap' wat as ideaal voorgehou is tydens die Franse Rewo

lusie van 1789 beklemtoon hierdie basiese menseregte van elke staatsburger 

(Hattersley 1930: 141-161}. 

Die sogenaamde sosiale en ekonomiese demokrasie het sy oorsprong in Europa 

tydens die negentiende en vroee twintigste eeu (Coetzee 1982: 27-28). Sodanige 

demokrasie behels veel meer as 'n regeringsvorm omdat die individu oor sowel 

politieke regte as oor vryheid beskik om aan die maatskaplike lewe in al sy geledinge 

deel te he en sodoende sy besondere deel by te dra tot die vooruitgang en geluk van 

homself en die van sy gemeenskap (Gunter 1977: 208). 'n Verdere ontwikkelingstrap 

in die demokrasie in die twintigste eeu is 'n verteenwoordigende regering met 'n 
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verantwoordelike parlementere of kabinetstelsel (Hattersley 1930: 209). Hierdie soort 

staatsvorm, naamlik die sogenaamde Westminsterstelsel het sy oorsprong in Enge

land. Dit is gebaseer op regering deur toestemming (vrye verkiesing) en meerder

heidsregering (wenner kry alles) (Faure et al 1988: 5). Die politieke party wat die 

meeste stemme kry word die meerderheidsparty as die regerende party. Die parle

ment bestaan uit die Eerste Minister/Staatspresident, Kabinet (Ministerie) wat die land 

se wette maak en minstens twee, en dikwels meer politieke partye, naamlik die meer

derheidsparty as die regerende party en die opposisieparty of partye wie se vrye reg 

en plig dit is om die meerderheidsparty en sy leiers se beleid en werksaamhede te 

kritiseer (Gunter 1976: 125). Soos reeds vermeld het alle burgers volgens hierdie 

staatsvorm deelname aan die regering van 'n land by wyse van gekose regerings

leiers wat volgens die volkswil regeer (kyk hfst 1, par 1.5.3). Suid-Afrika se politieke 

stelsel is byvoorbeeld gebaseer op 'n regering deur die burgers volgens 'n Grondwet 

en 'n Handves van Menseregte ten einde 'n verteenwoordigende en verantwoordelike 

regering moontlik te maak. Artikels 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 27 en 32 

van die 1993-Grondwet van Suid-Afrika maak byvoorbeeld voorsiening vir die aan

spraak van alle persone op basiese onderwys, vryheid van gewete, godsdiens, opi

nies, spraak, gelykheid, menswaardigheid, vryheid en sekuriteit van die persoon, pri

vaatheid, die reel van vergaderings, betogings, petisies, vrye assosiasie, politieke be

drywighede, keuses, toegang tot inligting en administratiewe geregtigheid, regte van 

kinders en billike arbeidsverhoudinge (Staatskoerant 1995: 39-45). Die Handves van 

Menseregte in Suid-Afrika beklemtoon ook hierdie menseregte (African National 

Congress Constitutional Committee 1990: 2-3). 

1. 7 KENMERKE VAN 'N DEMOKRASIE 

Vervolgens word gepoog om die vernaamste onderskeidende kenmerke van die 

demokrasie uit te lig. 

1. 7 .1 Gelyke geleenthede vir alle persone 

Die beginsel van gelykheid en geregtigheid wat alle mense toekom, is 'n kernbeginsel 

van enige demokrasie. Dit beteken wesenlik dat alle mense afgesien van ras, kleur, 

geslag of geloof dieselfde en gelyke politieke, ekonomiese en opvoedingsgeleenthede 

gebied moet word. Artikel 8 van die 1993-Grondwet van Suid-Afrika beklemtoon ook 

die gelykheid van alle persone soos volg: 
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+ 'Elke persoon het die reg op gelykheid voor die reg en op gelyke 

beskerming deur die reg. 

+ Daar mag teen niemand onbillik gediskrimineer word nie, hetsy direk of 

indirek. 

+ Hierdie artikel belet nie maatreels wat spesifiek ontwerp is om genoeg

same beskerming te verleen aan persona of groepe of kategoriee 

persona wat deur onbillike diskriminasie benadeel is, te bewerkstellig ten 

einde hulle volle en gelyke genieting van alle regte en vryhede moontlik 

te maak nie' (Staatskoerant 1995: 41). 

As die gelykheidsbeginsel onderskryf word in terme waarvan mense gelykwaardig is, 

het elkeen die reg tot regverdige en gelyke kanse en behandeling. In die demokrasie 

het elke persoon aanspraak op dieselfde mate van respek en waardigheid in die 

gemeenskap. 

Gelykheid moet egter nie verwar word met eendersheid en die veronderstelling dat 

alle mense identies is nie; mense verskil onderling, onder andere ten opsigte van 

kultuur, besondere behoeftes, belangstelling, aanleg, talente, verstandsvermoe, 

liggaamlike voorkoms, grootte, krag, nasionaliteit, ras, kleur, geslag, temperament, 

emosionaliteit en sedelikheid (Kruger et al 1994: 150; kyk ook Gunter 1977: 209). In 

terme van die grondeise van die demokrasie moet kinders daarom ook onderwys en 

opvoeding ontvang ooreenkomstig hut talente, aanleg, behoeftes en belangstelling. 

1. 7 .2 lndividualiteit en gemeenskaplikheid 

Hoewel die regte van die individu in 'n demokratiese bestel beklemtoon word, is elke 

individu nietemin verantwoordelik aan die gemeenskap waarin hy horn bevind. Die 

individu is volgens Dewey in isolasie betekenisloos; slegs deur die doel en betekenis 

van die georganiseerde sosiale instellings waarvan hy deel is (skool, huis, 

gemeenskap, jeugorganisasie, kerk, klubs) verwerf hy ware betekenis (Dewey 1916: 

110). 

'n Samelewing is 'n gemeenskap van individue. As sosiale wesens leef individue in en 

vir die gemeenskap. Die gemeenskap kan daarom nie bestaan sonder die mens wat 

dit geskep het nie (Dewey s j 22-23). 'n Demokratiese gemeenskap vereis van elke lid 
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sy beste diens aan die gemeenskap en van die gemeenskap word verwag om ook 

diens aan elke gemeenskapslid te lewer. 

1. 7 .3 Vryheid tot verantwoordelikheid 

Vryheid kan omskrywe word as die moontlikheid van die mens om byvoorbeeld iets 

van sy lewe te maak, om self tussen die goeie en die kwade te kies: om die beste 

gebruik van sy aangebore gawes in 'n lewe van sukses en prestasie te maak, of om 

dit nie te benut nie. Die mens se persoonskwaliteite vorm deel van sy geaardheid en 

karakter en hierin setel ook sy verantwoordelikheid as mens (Kruger et al 1994: 39). 

Vryheid kan geassosieer word met vryheid van spraak, vryheid van assosiasie, 

soewereiniteit, politieke vryheid, burgeraanspraak en godsdiensvryheid (Bernard et al 

1986: 105). 

Hoewel die burgers van 'n demokrasie vry is, mag hulle nie die welvaart of goeie 

naam van andere en die van die gemeenskap skade aandoen nie. Demokratiese 

vryheid impliseer 'n lewenswyse wat verantwoordelikheid, plig, gehoorsaamheid en 

selfdissipline insluit (Gunter 1976: 126). In terme van die demokratiese ideaal is 

vryheid dus 'n onontbeerlike voorwaarde vir die mens om as mens-in-gemeenskap 

volwaardig te lewe en om as individu tot volle ontplooiing te kom. 

1. 7. 3. 1 Vryheid van spraak 

Die reg op vryheid van spraak is 'n kernbeginsel van die demokrasie. Vryheid van 

spraak beteken onder andere dat alle burgers in 'n demokratiese gemeenskap die reg 

het om hul opinie of mening in die media uit te spreek deur middel van die televisie, 

radio, pers, tydskrifte, boeke of rolprente (Bernard et al 1986: 105). Die individu in 'n 

demokratiese gemeenskap beskik ook oor die reg om sy/haar opinie of mening in 

debatte, vergaderings en toesprake uit te spreek. Volgens Artikel 15(1) van die 1993-

Grondwet van Suid-Afrika het elke persoon ook 'n gewaarborgde reg: 'op vryheid van 

spraak en uitdrukking, waarby inbegrepe is vryheid van die pers en ander media ... ' 

(Artikel 15(1) soos aangehaal in Staatskoerant 1995: 44). 
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1. 7.3.2 Vryheid van assosiasie 

Vryheid van assosiasie beteken die vryheid om aan te sluit by of om te behoort aan 

groep(e), organisasies en instellings van die individu se keuse. Burgers van 'n 

demokrasie mag byvoorbeeld vryelik aansluit by 'n politieke beweging om byvoorbeeld 

'n regering te ondersteun of te kritiseer. Hulle beskik ook oor die reg om 'n nuwe 

politieke party te stig of om 'n bestaande een te hervorm (Bernard et al 1986: 105). 

Vryheid van assosiasie gee ook aan die individu die reg om met enige individu (mens) 

te mag assosieer. 

1. 7.3.3 Soewereiniteit 

Soewereiniteit binne die raamwerk van demokrasie beteken dat die volk oppermagtig 

is en dat nie 'n koning, leier of groep dwang uitoefen nie. Soewereiniteit verskaf regte 

aan die kiesers om hul politieke wil te laat geld. Ampsbekleers in 'n demokrasie moet 

verantwoording doen aan die burgers van die land en wanneer hul termyn verstreke is 

moet hulle vir 'n volgende termyn demokraties herkies of deur 'n ander regering 

vervang word (ibid 1986: 105). 

1. 7.3.4 Politieke vryheid 

Politieke vryheid veronderstel dat burgers in 'n demokrasie aan 'n politieke party van 

hul keuse mag behoort. Dit mag 'n groot party of getalsgewys selfs 'n kleiner party 

wees. Hoewel die kleiner party se idees onpopuler of selfs wispetturig vir die 

meerderheid kiesers mag voorkom, is dit nogtans die goeie reg van landsburgers om 

vir sodanige party te stem (ibid 1986: 105). 

1. 7.3.5 Burgeraansprake 

Burgeraansprake behels die reg om te stem, 'n regverdige verhoor te he en om 

volwaardige burgerskap te geniet (ibid 1986: 105). 

1. 7.3.6 Godsdiensvryheid 

Vryheid van geloofsuitlewing en -beoefening is een van die basiese vryhede van 'n 

demokrasie. Hoewel 'n demokratiese land soos Engetand 'n staatskerk ondersteun, 

word godsdiensvryheid vir alle burgers gewaarborg (ibid 1986: 105). Elke lid van die 

gemeenskap se godsdiensoortuiginge moet eerbiedig word en mense moet hut 
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godsdiens kan beoefen waar, hoe en wanneer hulle wit (Sasson 1971: 31). Die 

omstandighede waaronder godsdiensbeoefening in Suid-Afrika in staats- of staatson

dersteunde inrigtings kan geskied, word byvoorbeeld ook deur artikel 14(2) van die 

1993-Grondwet van Suid-Afrika verwoord: 'Sander om afbreuk te doen aan die 

algemeenheid van subartikel (1) [die reg op vryheid van gewete, ens.] kan godsdiens

beoefening in staats- of staatsondersteunde instellings geskied kragtens reels deur 'n 

toepaslike gesag vir daardie doel bepaal, mits sodanige godsdiens-beoefening op 'n 

billike grondslag geskied en bywoning daarvan vry en vrywillig is' (Artikel 14(2) soos 

aangehaal in Staatskoerant 1995: 44). Selfs vrydenkers het die reg om hul ate'istiese 

oortuigings in 'n demokratiese bestel uit te leef. 

1.8 GESAG EN LEIERSKAP 

In 'n demokrasie geld onder andere die gesag van die staat, die koning, die kerk en 

ouerlike of vaderlike gesag wat gehoorsaam moet word. 'n Persoon aan wie gesag 

toegeken is het ook die reg en bevoegdheid om uit hoofde van sy leiersposisie 

opdragte aan 'n ondergeskikte te gee wat uitgevoer moet word (Kruger et al 1994: 40). 

Vryheid as fundamentele beginsel van die demokrasie kan nie van gesag geskei word 

nie; as gesag daarenteen ontbreek, kan vryheid ontaard in willekeur, 'n chaotiese 

gemeenskap en 'n individu wat ontneem word van sy vryheid (Gunter 1976: 128). 

Gesag setel in die leierskap wat beoefen word deur diegene wat hulle in leiersposisies 

bevind. Goeie leierskap is 'n noodsaaklike voorwaarde vir gesagsuitoefening; dit is juis 

leiers wat die gemeenskap doelgerig inspireer, die verskillende standpunte wat te 

make het met doel en beleid tot 'n eenheid moet integreer en aan die massa die weg 

aanwys waarop hulle as leiers voortgaan (Gunter 1977: 210). 

Die demokrasie stel die volgende eise aan persone wat as leiers van die gemeenskap 

moet optree: 

+ Leiers moet uit die breer lae van die maatskaplike lewe kom en word gekies op 

grond van verdienste en bekwaamheid en nie op grond van afkoms, materiele 

besit of sosiale status nie 

+ die gemeenskap kies self sy leiers en besit die reg om hulle te vervang 

+ die demokratiese leier moet nie slegs volksleier wees nie, maar leier op alle 
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gebiede, iemand wat in samewerking lei, wat verkies om inisiatief by ander aan 

te vuur, wie se intellek gekondisioneer is deur 'n deelnemings- en verbeeldings

krag wat horn in staat stel om mense saam te neem en hulle te lei in die rigting 

waarin hy wit gaan (Hughes 1951: 37-38; kyk ook Kruger et al 1994: 37). 

1.9 HISTORIES-OPVOEDKUNDIGE NAVORSINGSMETODOLOGIE 

Daar bestaan verskillende histories-opvoedkundige navorsingsmetodes wat weten

skaplik, sistematies en volledig toegepas word om data te versamel, krities te beoor

deel en te dokumenteer. Daar is in hierdie studie van die volgende navorsings

metodes gebruik gemaak: 

1.9.1 Die histories-opvoedkundige ondersoek 

Nadat 'n voorstudie onderneem is, is die navorsingsprobleem afgebaken en 

geformuleer om die parameters vir die navorsing vas te stel. 

Daar is gepoog om die verskynsel van demokrasie in die opvoeding aan die hand van 

toepaslike histories-opvoedkundige bronnemateriaal te ondersoek om sodoende die 

ontstaan en ontwikkeling van demokrasie in die opvoeding in tydruimtelike verband te 

kan aantoon (kyk hoofstukke 2-4). Die opvoedingswerklikheid en hoe dit met die 

demokrasie vervleg is, is konsekwent by die navorsing in oenskou geneem. 

Die fenomenologiese, eksemplariese en metabletiese metodes is aanvullend tot die 

histories-opvoedkundige ondersoek gebruik. 

1.9.2 Die fenomenologiese metode 

Fenomeno/gie beteken letterlik: die leer, metode, kennis of wetenskap van die 

verskynende gegewe. Phainomenon (=verskynsel) is afgelei van die Griekse 

werkwoord phainestai wat, as dit letterlik vertaal word, sigself toon beteken. Die 

fenomenologie word in die lig hiervan omskrywe as dat die gegewe verskynsels hul 

sigself toon en openbaar of in hul eie lig sigbaar word (Gunter 1977: 3). Hierdie 

metode wit tot die saak self teruggaan en wit dit beskryf soos dit sigself vertoon met 

die doel om vooroordeel of subjektiwiteit uit te skakel. 
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In hierdie verhandeling het die navorser gepoog om vry van vooroordeel die ontstaan 

en ontwikkeling van demokrasie in die opvoeding in tydperspektief so objektief 

moontlik na te vars. 

1.9.3 Die eksemplariese metode 

In histories-opvoedkundige ondersoeke word die navorser gekonfronteer met 'n 

geweldige omvangryke basisveld van feite/inligting oor die ontstaan en ontwikkeling 

van opvoeding en onderwys deur die eeue en die gevaar bestaan dat hy oppervlakkig 

met die data kan omgaan (Unisa 1988: 16). Die eksemplariese metode is in hierdie 

navorsing aangewend om oppervlakkigheid teen te werk en om grondiger en dieper 

op sekere verteenwoordigende voorbeelde (eksemplare) van die aangewesenheid 

van die demokrasie en opvoeding op mekaar in te gaan. 

1.9.4 Die metabletiese metode 

Die term metabletika is afgelei van die Griekse woord metaballein wat om te verander 

beteken (Venter & Van Heerden 1989: 160; kyk ook Unisa 1988: 12). Die metabletiese 

metode as die leer van verandering het vir hierdie studie waarde aangesien 

antwoorde gesoek word op die volgende vrae: het demokrasie in die opvoeding deur 

die eeue verander; hoedanig was die verandering; en wat was die gevolge daarvan vir 

die opvoeding? 

Die navorser het in hierdie studie gepoog om vas te stel waar en wanneer demokrasie 

in die opvoeding ontstaan het en hoe dit in die tyd ontwikkel en verander het. 

Daar is reeds aangetoon dat die demokrasie vanaf die tyd van die antieke Griekse 

denke en meer besonderlik in die stadstaat Athene, waar dit as staatsvorm aanvaar is, 

ook in die opvoeding ingeorden is. 

Die belangrikheid van die metabletiese metode vir histories-opvoedkundige 

ondersoeke van hierdie aard is ook opgesluit in die strewe om te verklaar hoe die 

opvoeding, die denke daaroor en die werklike onderwyspraktyk in sy tydbepaaldheid 

ontwikkel, gevorder, vooruit- of agteruitgegaan het, aan watter faktore wysiginge 

toegeskryf kan word en wat die sin en betekenis daarvan is/was. Daar kan ook gevra 
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word teen watter tempo hierdie wysiging plaasgevind het en in watter mate die 

mensdom onderworpe is aan die dinamiese wetmatighede van die geskiedenis (Van 

Vuuren 1976: 138-139). 
.. 

1.10 BRONNEOORSIG 

In hierdie studie is daar van sowel primere as sekondere bronne gebruik gemaak. Alie 

bronnemateriaal is krities beoordeel en vertolk. Eksterne kritiek is toegepas om die 

egtheid van die bronnemateriaal vas te stel en interne kritiek is toegepas om die 

betekenis en korrektheid van elke bewaring of stalling in die bronnemateriaal vas te 

stet om te bepaal of hulle geloofwaardig en outentiek is. 

1.11 DIE VERLOOP VAN DIE STUDIE 

By die keuse en beplanning van hierdie studie het die navorser die navorsing 

afgebaken om dit wat sinvol en relevant is in die onderskeie hoofstukke aan te spreek. 

In die hoofstukke van hierdie verhandeling word opeenvolgend aandag aan die 

volgende aangeleenthede gegee: 

• lnleiding en algemene orientering 

• Demokrasie in die opvoeding en onderwys tydens die vyfde eeu vC, die tweede 

eeu nC en die vyfde eeu nC 

• Demokrasie in die opvoeding en onderwys tydens die sestiende en sewentiende 

eeu 

• Demokrasie in die opvoeding en onderwys tydens die agtiende, negentiende en 

twintigste eeu, en 'n uitkomstegebaseerde onderwys- en leerbenadering in Suid

Afrika 

• 'n Terugskou oor die studie, 'n evaluering van die data en enkele gevolgtrekkings 

en aanbevelings. 



HOOFSTUK2 

Demokrasie in die opvoeding en onderwys tydens die vyfde 

eeu vC, die tweede eeu nC en die vyfde eeu nC 

2.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word drie groot opvoedkundiges, naamlik Plato, Marcus Fabius 

Quintilianus en Aurelius Augustinus se opvoedingsidees en onderwyspraktyk onder

soek, asook die invloed wat hul idees in hul eie tyd en later op die opvoeding en 

onderwys uitgeoefen het 

Elkeen se lewe en werk word kortliks uiteengesit waarna veral aandag geskenk word 

aan hoe enkele momente van die demokrasie, soos deur hulle verkondig in die 

opvoeding, neerslag gevind het. 

Plato word verkies as aanvangspunt vir die bespreking en wet om die volgende redes: 

+ Die kernidees omtrent die opvoeding en onderwys het hut oorsprong by die ou 

Griekse wysgere. 

+ Denkers dwarsdeur die eeue is geneig om telkens tot die Griekse gedagtewereld 

terug te keer. 

+ Selfs moderne opvoedkundiges wend hulle voortdurend na die groat Griekse 

denkers vir inspirasie en insig. 

2.2 PLATO (427-347 vC) 

2.2.1 Lewe en werk 

Plato was 'n Athener van geboorte. Sy vader, Ariston en moeder Perictione, was 

vooraanstaande, welgestelde en aristokratiese mense. Hy het twee ouer broers, 

Adeimantus en Glaucon en een suster gehad (Plato 1974: 11; kyk ook Plato 1972: 

18). As jong man het hy sterk onder die invloed van die Griekse denker Sokrates 

gekom en was laasgenoemde se beroemdste leerling. Hy het later onwikkel tot 'n 

selfstandige denker en suiwer vertolker van sy leermeester se idees en insigte 
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(Coetzee 1970: 54; kyk ook Power 1970: 91; Meyer 1975: 20). Hierdie briljante ftlosoof 

en skoolmeester was een van die eerstes om horn volledig oor die opvoeding en 

onderwys uit te spreek (Coetzee 1970: 54). 

Omstreeks 388 vC het Plato die Akademie, 'n inrigting vir hoer onderwys in Athene 

gestig waar toekomstige politieke filosowe opvoeding en onderwys ontvang het. Plato 

was sy lewe lank direkteur van hierdie inrigting. Die Akademie het na sy afsterwe vir 

nege honderd jaar lank bestaan (Hamilton et al 1966: xiii). 

Onder Pericles (460-430vC) se demokratiese bewind het Athene 'n 'goue tydperk' 

beleef (Plato 1972: 18; kyk ook Verster et al 1982b: 8). Die veranderinge wat in die 

vooruitstrewende Griekeland, maar veral in Athene plaasgevind het, het oak die 

opvoeding en onderwys bernvloed. Met behulp van die idees van 'n groepie 

leermeesters wat as die Sofiste bekend gestaan het en saam met Sokrates en 

Aristoteles het Plato 'n opvoedingsteorie en -praktyk bedink (ibid 1982b: 8-9). Plato 

het die Sofiste se opvoedingspraktyk verbeter en was die eerste persoon om 'n teorie 

oar en inhoude vir die sekondere onderwys te ontwerp (Power 1970: 102). Die 

bloeitydperk van Athene het voortgeduur totdat Griekeland in 338 vC deur die 

Macedoniers verower is en met die verlies van sy onafhanklikheid van die toneel 

verdwyn het (Verster et al 1982b: 8-9). 

Plato was een van die grootste opvoedkundige denkers van alle tye: hy het vir die 

eerste keer in die geskiedenis van die mensdom deurgedring tot die wesenlike 

opvoedingsvraagstukke waarby die mens-in-opvoeding belang het (Coetzee 1970: 

49). Sy opvoedingsidees en -geskrifte was gemik op die bevordering en verbetering 

van die opvoeding en onderwys. 

Hy het ook buitelandse reise ondemeem om kennis te maak met filosowe en die 

gemeenskappe advies te gee oar die politiek, landswette en 'n konstitusionele 

regering. Hy het lande soos Egipte in Afrika en Sicilia in Suidelike Italia besoek (Plato 

1972: 21; kyk oak Plato 197 4: 17). 

Plato het belangrike en insiggewende geskrifte nagelaat: 
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+ In Symposium (1935) en Phaedrus (1952) is die sentrale argument dat liefde die 

mens se siel verryk en dat die mens voortdurend na volmaaktheid strewe 

(Hamilton et al 1966: 475, 526-527). 

+ In Gorgias (1953) word die waarheid en leuens waarby die politiek betrokke is 

beskryf (ibid 1966: 229). 

+ In Phaedo (1954) verwoord Plato die laaste gesprekke wat Sokrates met sy 

vriende in die gevangenis gevoer het (ibid 1966: 40). 

+ Socrates' Defense (Apology) (1954) bevat Sokrates se toesprake tydens sy 

verhoor in 'n Atheense hof waar hy skuldig bevind is en gevangenisstraf moes 

uitdien omdat hy die godsdiens sou ondergrawe en die jeug verlei het (ibid 1966: 

3). 

+ In die Wette (1972) beskryf Plato die primere en sekondere opvoeding en 

onderwys van die kind. 

+ Die Republiek (1974) handel oor die betekenis van geregtigheid, voorbereiding 

vir die ideale staat, hoer onderwys en die opleiding van toekomstige leiers 

2.2.2 Doel van die opvoeding 

Plato was van mening dat die doel van die opvoeding daarin gelee is om die 

besondere talente by elke persoon te ontdek; sodoende kon die hoogste goed deur 

elke persoon verwesenlik word. Elke individu is by een van drie stande ingedeel om 

die vermoens ten voile te kan ontwikkel (Kruger et al 1994: 22-23). Op die manier 

word deug in die individu, geregtigheid in die samelewing en die voortbestaan van die 

ideale staat verseker (ibid 1994: 23). 

Plato se ideale gemeenskap sou bestaan uit 'n streng klasse-indeling wat nie gegrond 

is op rykdom of geboorte nie, maar op die natuurlike vermoens (rede, wil en begeerte) 

van elke individu. Hy onderskei tussen drie klasse: 

+ Eerstens is daar die sogenaamde 'mense van brans'. Hierdie persona by wie 

liggaamlike begeertes oorheersend is, maak die groat meerderheid uit. Die klas 

bestaan uit die werkers (produsente, boere, handelaars en ambagsmanne) wat 

hul grootste geluk in winsbejag en sintuiglike plesier vind. In Plato se ideate staat 

het hierdie materiele gerigte plesiersoekers egter geen seggenskap nie. 

+ Die tweede stand is die 'mense van silwer' by wie die wil oorheersend is. Hulle is 
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die staatsamptenare wat as polisiemanne en soldate diens verrig en hul plig sou 

wees om die staat te beveilig en te verdedig. 

+ By die hoogste stand, die 'mense van goud', is die rede oorheersend. Hierdie 

burgers is die minste op die materiele en die sinlike gerig en uit hulle geledere 

moes die regeerders, die wetgewers en die opvoeder kom (Plato 1974: 43, 177-

195). 

Hoewel Plato se ideale staat nie aan almal gelyke regte toeken nie, is daar tog 

demokratiese elemente in sy uitsprake oor beroepskeuse omdat die verskille in 

begaafdheid in die keuse van beroepe gereflekteer word. Die werker wat op die regte 

plek in die sosiale orde is, sal sy beste diens aan die gemeenskap lewer en dit lei tot 

die hoogste mate van individuele vryheid en sosiale stabiliteit. 

Die huisopvoeding asook kleuter-, primere, sekondere en hoer onderwys moes 

aangewend word om die burgerskapideaal te verwesenlik, terwyl die filosofiese 

skoling gebruik is om opleiding tot leierskap te verskaf (Kruger et al 1994: 23). Alie 

opvoeding moes geskoei wees op ouerverering, naasteliefde, moed, eerlikheid en 

selfbeheersing om aan die jeug die ware aard van die goddelike voor te hou (Plato 

1972: 73, 455, 487). 

2.2.3 Die erkenning van die gelykwaardigheid van kinders 

In sy skoolorganisasie en leerinhoud handhaaf Plato die belangrike demokratiese 

beginsel van gelykwaardigheid van almal ten opsigte van diegene wat hy in sy 

opvoedingstelsel ingesluit het. 

Plato organiseer die skoal soos volg sodat leerlinge ooreenkomstig hul graad van 

rypheid en ouderdom onderwys ontvang: 

+ Die ouers en oppassters is die aanvanklike opvoeder wat die kinders ordelikheid 

en gehoorsaamheid moes leer (Plato 1972: 278-279). 

+ Formele onderwys sou op sesjarige leeftyd onder staatsaangestelde 

onderwysers 'n aanvang neem en leerlinge moes onderrig word in perdry, 

boogskiet, werpspiesgooi en slingergooi ('slinging') (ibid 1972: 279). 

+ Tot sy tiende jaar ontvang die kind laer onderwys en word onderrig in spele, 
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liggaamsoefening en volksverhale (Coetzee 1970: 57; kyk ook Van Vuuren 1976: 

156). 

+ Van die tiende tot agtiende jaar ontvang seuns en meisies in afsonderlike groepe 

middelbare onderwys in musiek, dans en digkuns om ordelikheid in die kind se 

spontane'iteit te bring. Die kind doen mee aan gimnastiek en bestudeer die sewe 

liberate vakke, naamlik Grammatika (Wetenskap van die sistematiese beskry

wing van die feite van 'n taal en van taalgebruik), Dialektiek (Redeneerkunde), 

Retorika (Welsprekendheid), Arithmetika (Rekenkunde en tydsberekening), 

Geometrika (Natuurkunde en Wiskundige Aardrykskunde), Sterrekunde en 

Musiek (Pistorius 1976: 53). 

+ Van sy agtiende tot twintigste jaar word die kind militer opgevoed en in ander 

vorme van liggaamsaktiwiteite (Plato 1974: 347; kyk ook Coetzee 1970: 57). 

+ Wanneer leerlinge die ouderdom twintig tot dertig jaar bereik, word die bastes 

gekies en onderrig in Wiskunde, Sterrekunde, Geometrie (Meetkunde) en Har

monie (dws ten opsigte van hul menings, gedagtes, gedrag, belange, eendrag, 

eensgesindheid en goeie verstandhouding) (Plato 1974: 331-341). 

+ In die laaste fase word die bastes weer gekies en vir 'n volgende vyf jaar 

onderrig in Dialektiek en Wysbegeerte (Plato 1974: 347-355; kyk ook Coetzee 

1970: 57). 

2.2.4 Die individualiteit van die kind 

Plato se kindbeeld voldoen in 'n groot mate aan die erkenning van die individualiteit 

van die kind. Vir Plato is kindwees 'n bepaalde wyse van menswees en hy was een 

van die eerste Griekse denkers wat die hulpbehoewendheid van die kind raakgesien 

het en besef het dat jeugdiges kwesbaar is vir skadelike en negatiewe omgewings

invloede. Hy het kindwees beskou as 'the time when they are easily moulded and 

when any impression we choose to make leaves a permanent mark' (Plato 197 4: 

131). Die opvoeder moes die kind beskerm teen alles wat in die wereld en veral in 

verhale, fabels en liedere onwaar, vuil, immoreel, gewelddadig en lasterlik is (ibid 

1974: 132, 137, 140-141). 

Volgens Plato behoort die kind in die eerste plek aan die staat en in die tweede plek 

aan die ouers (Plato 1972: 293). Die individuate belange van die kind moes terugstaan 

vir die gemeenskaplike welvaart van die ideale staat. Plato het 'n ondemokratiese 
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siening van die kind voorgehou. Die verwekking van kinders tydens eugenetiese 

(rasverbeterende) feeste, waar heersers sou besluit watter manlike en vroulike 

onderdane 'n kind vir die staat moes verwek wat deur staatskole grootgemaak sou 

word om sodoende die beste toekomstige staatsburger te verkry is eweneens 

voorskrywend en nie met die vryheidsbeginsel van die demokrasie vereenselwigbaar 

nie (Plato 1974: 240-241). In Plato se tyd is misvormde en liggaamlik swak kinders 

eenvoudig om die lewe gebring. 

Soos reeds vermeld, het Plato 'n ideale gemeenskap bestaande uit drie sosiale klasse 

wat gegrond is op die vermoens van die individu om baat te vind by sy opvoeding, in 

die vooruitsig gestel (vgl hfst 2, par 2.2.2). Hy het dus die gedagte gehuldig dat elke 

mens gebore word met natuurlike vermoens wat deur die opvoeding tot volle 

ontplooiing moes gedy sodat hy/sy die gemeenskapsfunksie waartoe hy/sy die beste 

in staat is, kon uitvoer. 

2.2.s Die sosialisering van kinders 

Plato het die skoal gesien as die sosiale installing wat die jeug moes opvoed tot 

bekwame en goeie burgerskap en sodoende die demokrasie en die gemeenskap 

moes dien. Plato het verkies dat kinders in skole onderwys moes word omdat dit die 

installing is waar die sosialisering van kinders op 'n eenvormige en geordende wyse 

kan plaasvind. 

Die vroee opvoeding van die kind moes by die dorpstempels (die idee van 

kleuterskole) voorsien word waar spele 'n belangrike onderrigmetode was (Plato 1972: 

278). Spele is as gesond beskou vir die liggaam en leerlinge het geleer om sosiaal 

saam te werk; vriendskappe is gesluit en mededeelsaamheid is geleer. Die siening 

was dat die kind deur middel van gimnastiek, beeldende kunste en musiek kultureel 

opgevoed moes word; dit sou eensydige ontwikkeling van die persoonlikheid voorkom 

sodat hy tot 'n geed gebalanseerde karakter kon ontwikkel (Plato 1974: 174). 

Leerlinge is deur middel van die vraag-en-antwoord-metode geleer; hulle moes ook 

die kuns van redenering bemeester en leer om te kommunikeer. Op die wyse is hul 

intellektuele en sosiale vorming gestimuleer. 

Benewens die bemeestering van intellektuele vaardighede, was dit veral belangrik dat 
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toekomstige gemeenskapsleiers opgevoed moes word om kennis te neem van wat 

goed en heilsaam is vir die gemeenskap. 

2.2.s Die selfaktiwiteit van die kind 

Plato het groot waarde geheg aan selfaktiwiteit as onderrigmetode onder toesig van 

die onderwyser(es) (Plato 1972: 280). Plato het ingesien dat die kind deur sy spel 

georienteer word ten opsigte van die betekeniswereld van die volwassene en daarom 

beveel hy aan dat seuns wat eendag goeie bouers wil wees van kleins af kinder

huisies met miniatuurgereedskap moes bou (ibid 1972: 72). Volgens horn kan 

intellektuele vorming ook geskied deur middel van spel en daarom het hy voorgestel 

dat rekenkunde onderrig word deur spele met appels en konkrete voorwerpe voordat 

oorgegaan word tot die oplossing van abstrakte probleemsituasies (ibid 1972: 313). 

Selfs in die onderrig van liggaamlike opvoeding het die leerlinge die volgende aktiwi

teite beoefen: perdry, skerm, boogskiet, kamp opslaan en oorlogsdanse (Plato 1972: 

279-282; kyk ook Plato 1974: 183). Militere oefeninge moes getrou beoefen word 

(Plato 1972: 280). Kinders moes karakters wat in literere werke beskryf is naboots 

(Verster et al 1982b: 50). By skrifonderrig moes leerlinge voorsien word van 'n tablet 

waarop letters met 'n stilus gevorm is sodat hulle die lettervorm daarop kan natrek 

(Van Vuuren 1976: 156). Handvaardigheid moes aangeleer word deur vakmanne in 

aksie waar te neem en militere bedrywighede (Verster et al 1982b: 51). Plato wou die 

jeug deur middel van selfaktiwiteit opvoed vir 'n demokrasie waarin elke burger 'n 

aktiewe aandeel moes he om sy eie geluksaligheid uit te werk. 

2.2. 7 Die verwerwing van vryheid 

Plato se siening was dat opvoedings- en onderwysgeleenthede vir die leerlinge 

geskep moes word om hul vryheid tot verantwoordelikheid te verwerf. 

Volgens Plato moes kinders tydens spele aan hulself oorgelaat word om hul vryelik uit 

te druk en eie aktiwiteit te skep. Die opvoeder moes nie te vryelik inmeng met die kind 

se spel nie, maar slegs toesig hou sodat hulle ordelik speel en mekaar nie benadeel 

nie (Plato 1972: 278). 

Demokratiese vryheid, soos deur Plato gepredik, vereis van elke burger verantwoor-
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delikheid, plig, gehoorsaamheid en selfdissipline. Burgers mag ook nie die welvaart of 

goeie naam van andere en van die gemeenskap skade aandoen nie. 

2.2.8 Ferme dog simpatieke gesagsleiding 

Plato se siening van gesagsuitoefening was dat die kind gelei moes word tot 

onderwerping aan gesag en dissipline. 

Plato was 'n voorstaander van streng dissipline. Oortredende kinders is tereggewys 

om hulle op te voed tot deugde (Plato 1972: 279). Wangedrag deur kinders en 

onderwysers verbonde aan die staatskool moes gestraf word deur enige burger wat 

dit waargeneem het (ibid 1972: 298). 

Oppassters moes toesien dat kinders hulle behoorlik en ordelik gedra. Jong kinders 

moes aan speletjies deelneem om: 

+ te verseker dat hulle leer om ordelik met andere te speel 

+ hul wil te beheer (karaktervorming); en 

+ om hulle daaraan gewoond te maak om die reels van die spel te gehoorsaam 

sodat hul later in hul lewens die wette van die staat sal gehoorsaam (ibid 1972: 

278-279). 

Sowel die ouers as staatsamptenare moes as gesagsdraers gerespekteer word (ibid 

1972: 455). Kinders moes hul ouers met agting bejeen en 'n vader kon sy vaderskap 

teenoor sy seun weier indien hy as korrup gereken is (ibid 1972: 473). Selfs 

regeerders moes gehoorsaamheid aan die wette weerspieel sodat burgers 

aangespoor sou word tot aanvaarding, gehoorsaamheid en navolging van dit wat as 

reg en heilsaam beskou is (Plato 1974: 238). Aan die gode moes die hoogste respek 

betoon word omdat die burgers die goddelike kwaliteite van die deugde moes verwerf 

(Plato 1972: 455). 

Plato was ten gunste van sensuur met betrekking tot musiek, dans, letterkunde, 

skilderkuns en digkuns omdat 'n oormatige gelag of tranevloed as onversoenbaar 

gereken is met 'n deugsame en gematigde optrede (Coetzer & Van Zyl 1989: 31). 

Beeldende kunste moes geevalueer word in terme van die akkuraatheid waarmee die 

werklikheid nageboots is en die morele waarde daarvan (ibid 1989: 31). Die beoorde-
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laars moes persona met hoogstaande karakter en genoegsame opvoeding wees 

omdat hulle plesier sou vind in dit wat deugdelik is en afkeur toon vir dit wat as 

ondeugdelik beskou is (Plato 1972: 94; kyk ook Coetzer & Van Zyl 1989: 31). Soos 

vroeer aangetoon, is verhale wat gode of Griekse heldefigure as gewelddadig, 

leuenaars, bedrieers, misdadigers, oneerlikes, ongedissiplineerders en onsedelikes 

voorgestel het as onaanvaarbaar beskou vir die kind se morele ontwikkeling (Plato 

1974: 132, 137, 140-141). Slegs gode en heldefigure met waardevolle karaktertrekke 

moes aan kinders as identifikasiefigure voorgehou word om hulle sodoende op te 

voed tot eerlikheid en persona wat gesag sal gehoorsaam. 

In sy siening oor die tugtiging van die kind het Plato die balans tussen vryheid en 

gesag gehandhaaf. Die verdiende straf moes nooit te swaar of te lig wees nie en die 

doel daarvan moes wees om die kind meer selfvertroue te laat kry en nie om algehele 

onderdanigheid en vrees by die kind te kweek nie. Deur dissiplinering moes die kind 

se wil onder beheer geplaas word sodat sy gedrag daardeur getemper sou word. 

(Plato 1972: 298) 

Volgens Plato moes staatskole beheer word deur die staat en bestuur word deur 'n 

Minister van Onderwys. Die Minister van Onderwys moes regulasies met betrekking 

tot dissipline, instruksies in skole en gimnasiums voorlees asook skoolbywoning van 

seuns en meisies en skoolgeboue beheer. Weens die aard van sy pligte moes die 

beste en veelsydigste staatsburger hierdie amp beklee (ibid 1972: 241 ). 

2.3 MARCUS FABIUS QUINTILIANUS (35-100 nC) 

2.3.1 Lewe en werk 

Quintilianus was een van die beroemdste opvoeders van die Romeinse glorietydperk 

en word as die suiwerste vertolker van die Romeinse opvoeding beskou (Pistorius 

1976: 66). 

Quintilianus is gebore in Calahorra in Noord-Spanje. Sy vader was waarskynlik 'n 

onderwyser in Retoriek (Meyer 1975: 45). Hy het in Rome gewoon en studeer. 

Quintilianus het as jong seun in Rome as advokaat gepraktiseer en na sy terugkeer in 

Spanje (ongeveer 60 nC) het hy vir ongeveer tien jaar Retoriek onderrig. In 79 nC is 

hy deur keiser Vespasianus na Rome ontbied om daar as professor in Retoriek 
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aangestel te word. Hierdie betrekking het hy vir twintig jaar beklee. lntussen het hy 

ook opgetree as redenaar en advokaat sodat hy eerstehandse kennis opgedoen het 

van die werk en waarde van openbare sprekers (Cohen & Garner 1967: 259; kyk ook 

Coetzee 1970: 75). 

Anders as Plato beskou hy die filosoof as van minder belang. Vir horn is die enigste 

lewe wat die moeite werd is, een van handeling en optrede (Pistorius 1976: 66). In sy 

beroemde werk lnstitutio Oratoria (1958) (Die opleiding tot redenaar) verkondig hy 'n 

volledige opvoedingstelsel wat vir die voorskoolse kind tot en met die universiteit

student voorsiening maak. Hierdie werk wat in 1415 in 'n klooster in St. Gallen, 

Switserland, herontdek is, het 'n groot invloed op die onderwys van latere eeue gehad 

en het selfs vir die huidige eeu nog groot waarde (ibid 1976: 66). 

Quintilianus se werk is van besondere belang aangesien hy werksaam was in die jare 

toe die Christendom met die Romeinse kultuur in direkte aanraking gekom het. Sy 

werk het ook gedurende die vroee Middeleeue 'n groot invloed uitgeoefen op die 

opvoedkundige teorie en praktyk: Augustinus het byvoorbeeld Quintilianus se leerplan 

deurloop tydens sy skooljare. Ook vir die latere kerkskole en kloosterskole was 

Quintilianus se didaktiese aanwysings rigtinggewend. In die vyftiende eeu het sy werk 

die hoofbron van die opvoedkundige teorie van die Humaniste geword. Frederik die 

Grote, keiser van Pruise het sy siening as baie belangrik geag; sy lnstitutio Oratoria 

kan beskou word as die geskrif waarop die Duitse opvoedkundige literatuur van die 

sestiende, sewentiende en agtiende eeue gefundeer is (Coetzee 1970: 75-76). Sy 

opvoedkundige werk het vandag nog groot invloed en dit bevat demokratiese insigte 

wat vir die opvoeding en onderwys steeds van belang is, soos vervolgens aangetoon 

sal word. 

2.3.2 Doel van die opvoeding 

Quintilianus beskou die vorming van die goeie orator wat oor 'n byna ensiklopediese 

kennis moes beskik as die belangrikste opvoedingsdoel. In die voorwoord tot sy 

Jnstitutio Oratoria het hy sy opvoedingsdoel soos volg verwoord: 'My aim, then, is the 

education of the perfect orator. The first essential for such an (sic) one is that he 

should be a good man, and consequently we demand of him not merely the 

possession of exceptional gifts of speech, but above all the excellence of character as 
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well' (Quintilian 1958: 9-11). Die goeie orator moet nie net welsprekend was nie maar 

ook 'n goeie mens. 

Quintilianus wou die jeug opvoed tot goeie burgerskap. In Quintilianus se tyd moes die 

orator sy gawes soos volg aanwend om die Romeinse samelewing en staat te 

bevorder: 

• sy rol as staatsburger speel; 

+ sy volle bydrae lewer in sowel die private as die openbare lewe; 

• die staat deur sy raadgewing lei en dit deur wetgewing op 'n hegte grondslag 

plaas. Die orator moes dus deelneem aan die opstel van 'n beleid; 

• die staat suiwer van ondeugde en sy regsuitsprake deur hofsake laat besleg (ibid 

1958: 11). 

2.3.3 Die erkenning van die gelykwaardigheid van kinders 

Quintilianus het leerlinge in klasse ingedeel volgens hul graad van rypheid. Sy siening 

was dat formele opvoeding net vir seuns bedoel was, hoewel hy ook van die moeders 

en dogters bekwaamheid verwag om jong kinders reg op te voed (ibid 1958: 23). 

Hierdie siening kan dus nie ten volle versoen word met die demokratiese ideaal van 

gelyke geleenthede vir beide geslagte nie. 

As praktiese onderwysman het Quintilianus die volgende indelings in sy 

opvoedingspraktyk gemaak: 

• Tot sy sewende jaar ontvang die seun tuis morele en taalkundige onderrig deur 

'n oppasster wat ontwikkelde persone met hoogstaande sedes moet wees en 

suiwer taalgebruik moet nastreef. 

• Van sy sewende jaar af gaan die seun na die primere skool waar hy veral 

onderrig in lees, skryf en rekene ontvang. 

• Op elfjarige leeftyd gaan hy na die sekondere skool waar veral Musiek, Sterre

kunde en Filosofie onderrig word. 

• Hiema gaan die seun na die skool van die retor vir gespesialiseerde opleiding in 

die redenaarskuns. Hier ontvang hy onderrig in Wiskunde, Etiek en Dialektiek 

wat uitloop op Retoriek (Van Vuuren 1976: 171). 
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Quintilianus se siening dat die seun voile geleenthede vir sy ontwikkeling moet kry, 

stem dus slegs deels ooreen met die demokratiese beginsel waarvolgens voorsiening 

gemaak moet word vir die beste ontplooiing van die moontlikhede van elke persoon. 

Dogters is uitgesluit, maar in die gees van die tyd waarin hy geleef het, is die 

demokratiese beginsel gehandhaaf dat gelyke geleenthede vir seuns moes geld. 

2.3.4 Die individualiteit van die kind 

Die kind word deur Quintilianus as 'n individu eerbiedig en behandel soos dit ook in 

die demokratiese gemeenskap geskied waar die mens as 'n individu erken word. 

Volgens Quintilianus moet die kind altyd die vertrekpunt wees in die opvoeding; die 

opvoeding moet by die kindernatuur aansluit. In die opvoedingsgebeure moet 

rekening gehou word met die verskillende nature van kinders aangesien party seuns 

lui is en aangemoedig moet word; andere is ongeduldig teenoor beheer; party werk 

met volgehoue toewyding en andere met snelle konsentrasie (Quintilian 1958: 57). 

Verder moet rekening gehou word met die besondere neigings en aanleg van elke 

kind. Quintilianus het verklaar dat die onderwyser nie te vinnig moes werk nie en 

moes aanpas by die ontwikkelingsvlak van die kind sodat laasgenoemde verstaan wat 

hy leer. Hy het die kind vergelyk met 'n fies met 'n dun nek waarin vloeistof nie te 

vinnig ingegooi moet word nie (ibid 1958: 53). 

2.3.5 Die sosialisering van kinders 

Quintilianus het skoolonderwys verkies bo huisonderwys; die kind moes egter ook 

deur sy ouers opgevoed word omdat hy die waarde van sosialisering beset het. Hy 

noem dat leerlinge in die skool kan wedywer, vriendskappe sluit en van die ander leer 

(ibid 1958: 49-51). Dit maak die kind vryer en selfstandiger en berei horn voor vir die 

demokratiese gemeenskapslewe waar hy saam met sy medemens as selfstan-dige, 

selfbepalende en verantwoordelike persoon kan deelneem aan die gemeen

skapslewe. 

2.3.6 Die selfaktiwiteit van die kind 

Quintilianus se opvoeding was prakties van aard en die selfaktiwiteit van die leerlinge 
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is beklemtoon. In 'n demokratiese bestel word die mens se eie aandeel ook 

beklemtoon omdat elkeen grotendeels sy talente moet ontwikkel en sy eie lewe 

be pa al. 

Quintilianus eis dat die leerling onder leiding van die onderwyser aan homself 

oorgelaat moet word om onafhanklik, selfstandig en oorspronklik te ontwikkel. Hy 

beveel aan dat kinders moet leer lees met behulp van ivoorletters waarmee hulle self 

woorde kan bou en dat hulle moet leer skryf deur ingesnyde lettertjies met 'n griffel te 

volg (ibid 1958: 33-35). Sy geheue moet gevorm word deur baie gedigte te 

memoriseer (ibid 1958: 39). Ter voorbereiding vir die skoal van die retor moet sekere 

werke deur leerlinge geparafraseer word (ibid 1958: 207-209). Aan die skoal van die 

retor het hy redevoering voorgestel aangesien dit verband hou met die toekomstige 

praktyk, naamlik om 'n leidende rol te speel om die openbare mening te vorm, mense 

tot handeling aan te spoor, beleid te vorm en hofsake te besleg. 'n Kompeterende 

gees is in hierdie opsig aanbeveel (Power 1970: 187). In die skate het jonger leerlinge 

ouer kinders wat as modelle opgetree het waargeneem en nageboots (Quintilian 

1958: 51). Deur middel van die dialoogmetode, veral tydens gevorderde onderrig het 

die onderwyser met behulp van vrae die leerlinge tot selfuitvinding aangespoor (ibid 

1958: 251-253). 

2.3. 7 Die verwerwing van vryheid 

Soos vroeer aangetoon, moes die orator 'n belese man wees wat 'n ensiklopediese 

kennis moet besit sodat hy sy gawe kan aanwend tot die bevordering van die 

Romeinse samelewing en staat (vgl hfst 2, par 2.3.2). Hieruit kan afgelei word dat hy 

'n selfstandige en verantwoordelike vryheid moet verwerf om sy taak in die 

samelewing en staat te kan vervul soos die demokratiese gemeenskap van horn 

verwag. Volgens Quintilianus moes 'n groat mate van vryheid aan die leerlinge 

verleen word, sodat hulle die geleentheid gebied word om onafhanklik en selfstandig 

te word (Coetzee 1970: 76). 

2.3.8 Ferme dog simpatieke gesagsleiding 

Quintilianus se siening was dat die jeug voorberei moet word vir die demokratiese 

samelewing waar gesag vrywillig aanvaar word. Dissipline moes lei tot die 

aanvaarding van selfdissipline deur die kind. 
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Quintilianus was ten gunste van 'n gematigde strengheid. Hy veroordeel die 

liggaamlike strawwe wat oortredende kinders van sy tyd ontvang het. Volgens horn is 

lyfstraf vereenselwigbaar met die afdwinging van gesag, simptomaties van mislukte 

opvoeding en vernederend vir die kind. Hy het horn soos volg oor lyfstraf uitgelaat: 'I 

disapprove of flogging, although it is the regular custom, ... because in the first place it 

is a disgraceful form of punishment and fit only for slaves, and is in any case an insult 

... Secondly if a boy is so insensible to instruction that reproof is useless, he will, like 

the worst type of slave, merely become hardened to blows ... Moreover when children 

are beaten, pain or fear frequently have results of which it is not pleasant to speak and 

which are likely subsequently to be a source of shame, a shame which unnerves and 

depresses the mind and leads to the child to shun and loathe the light . . . I will content 

myself with saying that children are helpless and easily victimised, and that therefore 

no one should be given unlimited power over them' (Quintilian 1958: 59-61). Die 

sukses van studie word bepaal deur die goeie wil van die leerling (Coetzee 1970: 76). 

Quintilianus se medelye met die kind spreek van diepe besorgdheid oor die 

emosionele welsyn van die kind wat ten nouste saamhang met sy motivering. Vandag 

word in 'n demokratiese samelewing verwag dat die kind met respek behandel moet 

word. Dissipline moet gepaard gaan met liefde en in plaas van lyfstraf kan belonings 

en aanmoediging gebruik word om belangstelling te wek. Berisping en beloning moes 

spaarsamig gebruik word. Die opvoeder kan op die kind se eergevoel fokus deur 

laasgenoemde met waardigheid te behandel (Pistorius 1976: 68). 

Quintilianus verwag van die onderwyser die volgende hoofdeugde om sy gesag 

suksesvol uit te oefen: 

+ hoogstaande sedelikheid 

+ strengheid teenoor homself 

+ liefdevolle toewyding aan sy taak en 

+ waardigheid in sy lewensroeping (Coetzee 1970: 76-77). 

2.4 AURELIUS AUGUSTINUS (354-430 nC) 

2.4.1 Lewe en werk 

Augustinus is op 13 November 354 vC in Thagaste in Romeins-Afrika (die huidige 
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Algeria) gebore uit 'n gesin waarvan die vader Patrisius, 'n nie-gelowige en die 

moeder, Monica 'n Christen was. Hy het in sy tuisdorp skoolgegaan en homself 

onderskei as 'n begaafde leerling. Sy sestiende lewensjaar bring hy tuis deur omdat 

sy ouers nie kon bekostig om horn na die Retorskool ('universiteit') te stuur nie. In 370 

nC voorsien 'n familievriend, Romanianus egter geld en Augustinus vertrek as student 

in Retoriek na Kartago in Noord-Afrika (Potgieter 1978: 230; kyk ook Howie 1969: 2-6; 

Van der Velde 1964: 63; Augustine 1957: 19, 21 ). 

As jongeling lei Augustinus 'n betreklik sedelose bestaan en word op agtienjarige 

leeftyd vader van 'n seun, Adeodatus, uit 'n buite-egtelike verbintenis (Potgieter 1978: 

230; kyk ook Coetzee 1970: 112; Meyer 1975: 54; Howie 1969: 5, 7; Van der Velde 

1964: 63; Augustine 1957: 19). Na afloop van sy studies word hy eers onderwyser in 

sy tuisdorp waar hy onderrig gee in Grammatika. Die volgende jaar vertrek hy na 

Karthago waar hy aan die openbare skool doseer (Coetzee 1970: 113). Hy word later 

dosent aan die Universiteite van Karthago, Rome en Milaan. In 385 nC word hy 

aange-stel as professor in Retoriek in Milaan. In 386 nC be"indig hy sy diens weens 

oorwerk (ibid 1970: 113). 

lntussen het sy persoonlike godsdiensstryd horn nader aan die Christelike leer gebring 

en onder die invloed van biskop Ambrosius van Milaan kom hy in 386 nC tot bekering. 

Dit lei daartoe dat hy na Thagaste terugkeer waar hy saam met vriende 'n lewe van 

afsondering, studie en gebed begin lei en uiteindelik tot die diens van die Rooms 

Katolieke Kerk toetree. Hy word in 390 nC tot priester gewy en word vyf jaar later 

biskop van die hawestad Hippo in Noord-Afrika. Hierdie amp het hy tot met sy dood in 

430 nC beklee. Alhoewel sy produktiewe lewe aan kerklike arbeid gewy is, het Augus

tinus in sy geskrifte ook aandag aan die opvoeding gegee (Potgieter 1978: 230). 

Augustinus het die grondslag van die Christelike filosofie gele en word vandag nog 

deur sowel Protesante as Katolieke as 'n outoriteit op die gebied van die teologie 

beskou. Sy uitgangspunt was dat die bestaan van God intellektueel bewys kan word. 

Die orde wat in die skepping heers, dui naamlik op die bestaan van 'n Skepper. 

Kennis is egter nie voldoende om God te ken nie, maar moet deur liefde aangevul 

word (Augustine 1957: 19, 21, 23; kyk ook Cohen & Garner 1967: 259; Pistorius 1976: 

101-102). 
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Augustinus was een van die beroemdste opvoeders van die vroee Christendom en die 

vroee Middeleeue. In die tyd van die verval van die Romeinse Ryk het hy 'n belangrike 

bydrae tot die vestiging van die posisie van die Christelike kerk en die ware beskawing 

gelewer (Pistorius 1976: 101). 

Augustinus het die volgende insiggewende werke geskrywe: 

+ The Confessions (427 vC) bevat 'n outobiografie, inligting oor Augustinus se eie 

opvoeding en oor die algemene ontwikkeling van leerprobleme (Power 1970: 

233). 

+ In On Christian doctrine (427 vC) verduidelik hoe die bestudering van Retoriek, 

Filosofie en Klassieke letterkunde saam met geestelike studies die mens toerus 

om die Bybel te begryp (ibid 1970: 233). 

+ The City of God (426 vC) is 'n uiteensetting van die idee dat die lewe die basis is 

vir Christelike opvoeding (ibid 1970: 233). 

+ Catechizing the uninstructed (400 nC) is 'n gids vir Bybelonderrig {ibid 1970: 

233). 

+ De Magistro {389 vC) beskryf die fundamentele probleme van die opvoeding 

(ibid 1970: 233). 

Hoewel Augustinus geen uitgewerkte opvoedingstelsel nagelaat het nie, vind ons in sy 

opvoedingsidees, ook die oor die opvoedingsdoel, elemente van die demokrasie. 

2.4.2 Doel van die opvoeding 

Augustinus wil die kind opvoed tot eerlikheid, waarheid en liefde teenoor God en sy 

medemens {Coetzee 1970: 113). Hierdie persoonstrekke word verwag van elke 

burger van die demokratiese samelewing. 

Volgens Augustinus moet die kind opgevoed word tot die hoogste goed, naamlik die 

onderwerping aan God se wil. Dit veronderstel 'n selfonderwerping eerder as 'n 

gedwonge onderwerping. Die mens moet vir die Godstaat (hemel) opgevoed word 

deur so na as moontlik aan God te lewe. Aangesien die mens ook 'n burger van die 

wereld is, moet in die opvoeding ook gestrewe word na 'n aardse Godsryk waarin die 

mens God en sy medemens liefhet (Verster et al 1982a: 8-9). 
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2.4.3 Die erkenning van die gelykwaardigheid van kinders 

In sy organisasie van die onderwys voorsien Augustinus laer, elementere en hoer 

onderwys vir seuns (Coetzee 1970: 115). 

Die demokratiese beginsel van gelykheid kom hier ter sprake waarvolgens leerlinge in 

groepe volgens leeftydsfases onderwys ontvang. Meisies was egter uitgesluit van 

formele opvoeding aangesien formele opvoeding in sy tyd slegs vir seuns bedoel was. 

Oor die interne organisasie van die skool het Augustinus horn nie uitgelaat nie (Van 

Vuuren 1976: 184) 

2.4.4 Die individualiteit van die kind 

Augustinus hou rekening met die individualiteit van elke leerling wat op sigself 'n 

demokratiese siening is. 

Alhoewel hy die kind gesien het as iemand wat in sonde gebore word, het hy ook die 

kind waardeer as iemand wat nood aan opvoeding het en uniek is. Die onderrig moes 

aanpas by die karakter, natuurlike speellus en ouderdom van elke leerling. By die 

keuse van leerstof moes die onderwyser horn laat lei deur die kind se belangstelling, 

aanleg en ervaringsveld. Die onderwyser moes tot die vlak van die kind se kinderlike 

verstand afdaal en nie uit die hoogte kennis meedeel nie (Verster et al 1982a: 105). 

Die onderwyser moes die individuele behoeftes van die leerlinge waarneem en sy 

onderrigmetodes daarvolgens beplan (Howie 1969: 151 ). 

2.4.5 Die sosialisering van kinders 

In terme van die demokratiese ideaal moet die mens ook sosiaal opgevoed word omdat hy 'n 

sosiale wese is. In die skool waar kinders aan opvoeding en aan hul medemens blootgestel 

word, word hulle gesosialiseer om aan die eise van demokratiese deelname te voldoen. 

In Augustinus se leeftyd het kinders in skole saamgespeel, saam kennis van 

grammatika opgedoen en deur middel van kommunikasie in aanraking gekom met 

persone wat korrek praat en luister na redevoerings van beroemde redenaars (ibid 

1969: 147). In groepwerk het sowel die onderwyser as die leerlinge 'n bydrae gelewer 

tot die ondersoek van probleme en die ontdekking van antwoorde (ibid 1969: 164). 
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2.4.6 Die selfaktiwiteit van die kind 

Augustinus voorsien in sy opvoedingsideaal geleenthede aan die kind om op sy eie 

toedoen en in 'n mate met die steungewing van die opvoeder sy talente ten volle te 

ontwikkel. Die demokrasie verwag ook van elke persoon om sy eie heil en die van 

ander in die samelewing te bewerkstellig. 

Augustinus het selfaktiwiteit as waardevol beskou vir laer sowel as hoer onderwys. 

Deur die toepassing van die vraag-en-antwoord-metode wou Augustinus die kind lei 

om denkend en deur selfaktiwiteit probleme op te los (Verster et al 1982b: 57). Die 

leerling moes slegs wanneer dit noodsaaklik is, gehelp word (Pistorius 1976: 103). 

Spraak moes aangeleer word deurdat kinders dit ouditief waarneem en naboots. 

Daarom het hy voorgestel dat 'n kennis van grammatika eerder opgedoen moes word 

deur middel van kommunikasie met persone wat korrek praat (Verster et al 1982b: 

57). Die speellus van die kind mag nie onderdruk word nie aangesien dit die leerlus 

aanwakker (ibid 1982b: 57). In die onderrig van Retoriek moes die leerling rede

voerings van beroemde redenaars in aksie waarneem en naboots (Howie 1969: 147). 

2.4. 7 Die verwerwing van vryheid 

In sy opvoedingsidees handhaaf Augustinus die belangrike demokratiese beginsel ten 

opsigte van vryheid tot verantwoordelikheid. Volgens Augustinus staan die mens se 

vrye wilsvermoe sentraal in die opvoedingsgebeure. Hierdie vryheid moet egter 

gepaard gaan met verantwoordelikheid (ibid 1969: 56). 

Augustinus het egter 'n beperking op die vrye ontwikkeling van kennis geplaas deur 

aan te beveel dat studies beperk moes word tot gebiede wat deur die kerk 

goedgekeur is (Pistorius 1976: 105). So 'n siening in terme van 'n moderne 

demokratiese perspektief is egter heeltemal ondemokraties. 

2.4.8 Ferme dog simpatieke gesagsleiding 

Augustinus was 'n voorstander van streng gesag omdat die mens volgens horn deur 

die sondeval verdorwe is en tot die kwaad geneig is. Liggaamstraf en dwang moes die 

sondige natuur van die jeug beheer. Die opvoeder is moreel verplig om te straf 

aangesien die weerhouding van tug veroorsaak dat die opvoedeling tot steeds groter 
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kwaad oorgaan en deelgenoot van die kwaad word (Coetzee 1970: 116; kyk ook 

Pistorius 1976: 105). Die opvoeder mag egter nie straf uit haat, wraaksug of woede 

nie, maar eerder met Christelike liefde (Pistorius 1976: 105). Augustin us ken tug sy 

regmatige plek in die opvoeding toe, maar straf moes by die individuele geaardheid 

van elke kind aanpas. By die uitoefening van dissipline vereis Augustinus dat die 

onderwyser in liefde meet optree en horn by die individuele geaardheid van sy 

leerlinge aanpas: 'With some love labours hard, with others it becomes weak. Some it 

strives to edify, to others it dreads to be a cause of offence. Before some it bows its 

head, before others it stands with head erect. To some it is gentle, to others stern, an 

enemy to none, a mother to all' (Augustinus socs aangehaal deur Howie 1969: 152). 

Die gesag van die onderwyser moes altyd bo die vryheid van die leerling verhewe 

wees (Verster et al 1982a: 105). 

2.5 SAMEVATTING 

'n Bestudering van die opvoedingsidees en onderwyspraktyke van Plato, Quintilianus 

en Augustinus toon dat elkeen 'n waardevolle en insiggewende bydrae gelewer het tot 

die bevordering van die demokrasie in die opvoeding. 

Plato toon demokratiese idees in verband met beroepskeuse en differensiasie. Hy wil 

die verskille in begaafdheid deur verskille in beroepe aanvul. Sy klasse-indeling is nie 

gegrond op afkoms (erflikheid) nie aangesien 'n persoon op grond van sy 

bekwaamheid by een van drie klasse ingedeel is (Plato 197 4: 182, 190). Hy voorsien 

gelyke onderwys aangesien almal, seuns sowel as meisies, formele opvoeding moes 

ontvang. In die skoal het leerlinge gesosialiseer en geleenthede gekry om hul talente 

self te ontwikkel deur middel van spele. Sy streng klasse-indeling van leerlinge se 

potensiaal kan egter nie algeheel geregverdig word nie en is 'n miskenning van die 

demokrasie veral omdat die 'werkersklas' geen seggenskap in sy ideale staat 

toegeken word nie. Die minagting wat hy vir misvormde en liggaamlik swak kinders 

gekoester het kan ook nie geregverdig word nie; dit bots met die moderne siening van 

'n demokrasie aangesien alle kinders vandag in terme van die demokratiese ideaal 

gerespekteer word as persona wat geregtig is op 'n geskikte opvoeding en onderwys. 

Quintilianus wou die jeug opvoed tot goeie burgerskap, en om hulle volle bydrae te 

lewer aan die demokratiese gemeenskap. Hy voorsien gelyke opvoeding op grand 
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daarvan dat leerlinge in leeftydfases ingedeel word volgens ouderdom en dat moeders 

en dogters ook op opvoeding aangewese was. Sy siening dat die opvoeding moet 

aansluit by die kindernatuur lewer 'n besondere bydrae tot die demokratiese beginsel 

ten opsigte van die erkenning van die individualiteit van elke mens. Hy veroordeel 

liggaamlike strawwe en wil die jeug voorberei vir die demokratiese samelewing waar 

gesag vrywillig aanvaar word. 

Augustinus se siening dat die kind opgevoed moet word tot eerlikheid, waarheid, 

goedheid en liefde teenoor God en sy medemens lewer 'n waardevolle bydrae tot die 

ideaal van die selfverwesenliking van die individu en die vestiging van 'n demokratiese 

sienswyse. Sy mening dat vryheid gepaard moet gaan met verantwoordelikheid lewer 

'n bydrae tot die demokratiese beginsel van vryheid tot verantwoordelikheid. Hy wil die 

kind sosiaal opvoed om vir die demokratiese gemeenskap van waarde te wees. 

Augustinus het die vrye ontwikkeling van kennis egter aan bande gele deur aan te 

beveel dat studies beperk moet word tot gebiede wat deur die kerk goedgekeur is. Dit 

bots met die vryheidsbeginsel van die moderne demokrasie. 



HOOFSTUK3 

Demokrasie in die opvoeding en onderwys tydens die 
sestiende, sewentiende en agtiende eeu 

3.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is aangetoon dat demokratiese momente alreeds teenwoordig 

was in Plato, Quintilianus en Augustinus se beskouinge oor die opvoedings- en 

onderwyspraktyk. In hierdie hoofstuk word Desiderius Erasmus, Johan Amos 

Comenius en John Locke se idees en uitsprake ondersoek om aan te toon in watter 

mate hulle die demokrasie in die opvoeding en onderwys aangespreek en bevorder 

het. 

3.2 DESIDERIUS ERASMUS (1466-1536) 

3.2.1 Lewe en werk 

Erasmus was 'n bekende letterkundige en een van die mees vooraanstaande 

Westerse opvoedkundiges van die vroee sestiende eeu. Erasmus is as die tweede 

seun van twee seuns van sy ouers Gerard en Margaret Erasmus in Rotterdam gebore 

(Meyer 1975: 69). Erasmus het sy eerste onderrig in Deventer (Nederland) van die 

Broeders van die Gemene Lewe ontvang, want sy ouers het sy eerste opvoeding 

verskaf (Coetzee 1970: 175; kyk ook Van der Velde 1964: 85; Boyd 1950: 173; Meyer 

1975: 69). In 1492 het hy priester aan die St Gregory's klooster te Steyn naby Gouda 

geword (Coetzee 1970: 175; kyk ook Cohen & Gamer 1969: 260; Lucas 1972: 291). 

Daama het hy 'n studie van Latyn en Grieks in Parys, Oxford en ltalie ondemeem 

{Coetzee 1970: 175). In 1509 het hy sy dokterseksamen in Teologie in Turyn {ltalie) 

afgele·(Lucas 1972: 292). 

Vanaf 1509 tot 1514 het hy in London (Engeland) gewoon waar hy Grieks en 

Godsgeleerdheid doseer het en is later as professor in Godsgeleerdheid aan die 

Universiteit van Cambridge aangestel (Ulrich 1968: 142). 

Hoewel Erasmus nie self 'n onderwyser was nie, het hy belangrike en insiggewende 

geskrifte oor die opvoeding en onderwys nagelaat. 
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+ In Upon the method of right instruction (1511) word onderwysmetodes met 

betrekking tot klassieke literatuur en die onderrig van opstelle beskryf (Ulrich 

1968: 142; kyk ook Power 1970: 369-370). 

+ The education of the Christian prince (1516) verwoord die opvoeding van 

Christen-kinders (Power 1970: 368). 

+ On Christian matrimony (1526) was bedoel om as gids te dien vir die hervorming 

van die Christen-gemeenskap in Europa (ibid 1970: 369). 

+ In The liberal education of boys (1529) verwoord Erasmus sy doel met die 

opvoeding (ibid 1970: 370-371). 

In Erasmus se idees oor die opvoeding en onderwys is daar tekens van demokratiese 

insigte wat vervolgens aangetoon sal word. 

3.2.2 Doel van die opvoeding 

Die einddoel van alle opvoeding is volgens Erasmus die sedelik-godsdienstige vor

ming en dit moes die doel dien om van diens te wees in die kerk, staat, gemeenskap 

en huis. Daarom moes die opvoeding, so beweer Erasmus, verseker 'that the tender 

spirit may drink in the seeds of piety, the next that he may love and learn thoroughly 

the liberal studies, the third is that he may be informed concerning the duties of life, 

the fourth is that from the earliest childhood he may be habituated in courteous 

manners' (Erasmus soos aangehaal deur Brubacher 1947: 7). Hierdie vier kwaliteite 

naamlik vroomheid, liefde vir leer, lewensaanpassing en goeie maniere onderskei die 

opgevoede mens van diegene wat nie aan die vermelde kwaliteite blootgestel is nie. 

3.2.3 Die erkenning van die gelykwaardigheid van kinders 

Erasmus was van mening dat alle kinders ongeag sosiale status onderrig moes 

ontvang {Erasmus 1968: 212-213; kyk ook Pistorius 1976: 118; Curtis & Boultwood 

1977: 128). Universele skoolplig is deur Erasmus verkondig om aan te toon dat etke 

mens geregtig is op skoolbywoning. 

Erasmus handhaaf die demokratiese beginsel van gelykwaardigheid omdat hy 

daarvoor voorsiening maak dat kinders op grond van ouderdom opgevoed en onderrig 

moes word. Die leerteeftydsfases word soos volg deur horn onderskei: 
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+ Gedurende die kleuterjare moet die moeder tuis verantwoordelik wees vir die 

jongeling se gesonde gewoontevorming, inlywing in die Christelike geloof, 

aanvanklike sedelike vorming, liggaamlike fiksheid, die aanleer van beskaafde 

taalgebruik en wanneer die kleuter ouer word, die eerste beginsels van lees, 

skryf en reken {Van Vuuren 1976: 220; kyk ook Coetzee 1970: 176). 

+ Formele onderwys neem in die kind se sewende lewensjaar 'n aanvang 

(Erasmus 1964a: 198). 

+ Wanneer die kind die ouderdom van vyftien of sestien jaar bereik, moet hy hoer 

onderwys ontvang. Die leerinhoud sluit Latyn, Grammatika, Grieks, Retoriek 

(Redenaarskuns) Rekenkunde, Geskiedenis, Aardrykskunde en Letterkunde in 

(Erasmus 1964b: 166-168). 

Die leerinhoude in die vermelde leeftydsfases is onderrig omdat die kind eers een deel 

onder die knie moes kry voordat hy 'n volgende fase kan aanpak. 

3.2.4 Die individualiteit van die kind 

Erasmus beklemtoon die individualiteit van die kind omdat hy geglo het dat elke mens 

volgens sy eie aard opgevoed en erken moes word (Erasmus 1964a: 195-196). Die 

demokratiese beginsel met betrekking tot die erkenning van die individualiteit van elke 

mens kom dus hier ter sprake. 

By die keuse van leerstofinhoude moes daar vir die natuurlike aanleg van kinders 

voorsiening gemaak word. Klassieke fabels, byvoorbeeld die van Aesopus was 

volgens Erasmus vir aanvangsonderwys noodsaaklik omdat die romantiese aard van 

die fabels in ooreenstemming is met die ondersoekende kindernatuur {ibid 1964a: 

212). Volgens horn moet daar nie gehaas word met die ontsluiting van leerinhoude nie 

omdat die kind makliker leer indien hy gereed is vir bemeestering van sekere leerstof 

(ibid 1964a: 217). Leerlinge wat nie aanleg het vir vakke soos Grammatika of Retoriek 

nie, moet toegelaat word om ander vakke soos Musiek, Rekenkunde en 

Aardrykskunde te neem (ibid 1964a: 212---213). Erasmus het die kind nie beskou as 

'n volwassene in die kleine nie en daarom moes altyd rekening gehou word met 

kinders se natuurlike liefde vir spel (ibid 1964a: 211) Hy het onderwysers aangeraai 

om kennis te neem van die aanleg en vermoens van leerlinge en nie te aanvaar dat 

hulle belangstelling dieselfde is as die van volwassenes nie (Erasmus 1964a: 211 ). 
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3.2.5 Die sosialisering van kinders 

Erasmus het die opvoeding nie net as belangrik vir individualiteitsvorming beskou nie, 

maar ook vir die sosiale aanpassing van kinders. Hy het aanbeveel dat kinders in 

publieke skole onderwys ontvang omdat hy die waarde van sosialisering besef het 

(ibid 1964a: 204). Die skool is gesien as 'n sosiale installing wat die jeug opvoed tot 

bekwame en goeie burgerskap om die demokrasie en die gemeenskap te dien. 

Volgens Erasmus is die kind nie slegs vir die ouers nie, maar ook vir diens aan die 

vaderland en ter verheerliking van God geskape (ibid 1964a: 187). Die ouers se 

verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap is om hul kinders op te voed tot 

verantwoordelike burgers van die vaderland wat hut plek met waardigheid moet 

volstaan en tot diens aan God sal wees (ibid 1964a: 188). Die voortbestaan van die 

staat is volgens Erasmus afhanklik van die opvoeding van die jeug: 'A prince who is 

about to assume control of the state must be advised at once that the main hope of a 

state lies in the proper education of its youth' (Erasmus 1968: 212). Taalonderrig 

moes geskied deur daagliks gesprek te voer met mense wat hulle korrek en presies in 

die taal kon uitdruk (Erasmus 1964b: 164). Volgens Erasmus is goeie vriendskap 

gelee in persoonskwaliteite soos 'n goeie humorsin en integriteit. Daarom het hy 

voorgestel dat die kind literatuur soos Romulus and Remus moes lees wat voorbeelde 

van genoemde eienskappe uitbeeld (ibid 1964b: 175). 

3.2.6 Die selfaktiwiteit van die kind 

Erasmus voorsien in sy opvoeding geleenthede aan die kind om deur selfaktiwiteit en 

met die begeleiding van die opvoeder sy talente ten volle te ontwikkel. Die demokrasie 

verwag ook van elke persoon om sy moontlikhede te ontplooi. 

By aanvangsonderwys het die leerlinge geluister na boeiende verhale soos Castor 

and Pollux, Romulus and Remus en die fabels van Aesopus (Erasmus 1964a: 175). 

Die leerlinge moes met behulp van ivoorletters self woorde bou (Erasmus 1964b: 

215). Die werke van goeie skrywers moes dikwels deur leerlinge self gelees word om 

taalvaardigheid aan te leer (Erasmus 1964a: 164). Hy het ge"illustreerde leesboeke vir 

klein kinders aanbeveel sodat hulle na die illustrasies kan kyk terwyl die onderwyser 

die verhale voorlees (Erasmus 1964b: 213-214). 
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3.2. 7 Die verwerwing van vryheid 

Erasmus wou die kind opvoed om sy vryheid as mens op 'n selfstandige en 

verantwoordelike wyse uit te leef. Hy spreek horn ten duidelikste uit oor hoe vryheid in 

die skool nagestreef moet word: 'Follow nature, therefore, in this and so far as is 

possible take from the work of the school all that implies toilsomeness, and strive to 

give to learning the quality of freedom and enjoyment' (Erasmus 1964a: 217). Vryheid 

waarvoor in 'n demokrasie opgevoed word, en waarvoor Erasmus ook voorsiening 

maak is die soort vryheid wat verantwoordelikheid en selfdissipline insluit. 

3.2.8 Ferme dog simpatieke gesagsleiding 

Erasmus was 'n voorstander van die soort gesag en dissipline wat die jeug sal lei tot 

vrywillige gesagsaanvaarding. Hy het dreigemente, dwang en onbeheersde optrede in 

die dissiplinering van kinders afgekeur omdat dit nie vereenselwigbaar is met 

liefdevolle gesagsuitoefening nie (ibid 1964a: 208). Die vrywillige aanvaarding van 

gesag en leierskap is een van die boustene van die demokrasie en Erasmus se 

opvoedkundige siening kan dus as demokraties van aard getipeer word. 

Sy siening was verder dat hoewel dissipline met liefde gepaard moes gaan, dit nie in 

familiariteit mag ontaard nie. Die leerling moes sy eerbied en ontsag vir die 

onderwyser behou (ibid 1964a: 210). Dissiplinere probleme kon uitgeskakel word deur 

'n belangstelling vir studie by die kind te kweek deur middel van goeie en interessante 

onderrigmetodes. Dit sou ook 'n liefde vir die onderwyser aangemoedig (ibid 1964a: 

203). 

Volgens Erasmus moes daar 'n appel gerig word tot leerlinge om saam te werk 

waardeur dissipline ook verseker sou word. Dit moes geskied deur: 

+ 'n kind se eergevoel aan te spreek: 

• volgehoue aanmoediging; 

+ die leerling liefdevol en simpatiek te bejeen; 

• die weerbarstige leerling te wys op die lot van diegene wat wysheid verag en wat 

daardeur wegsink in veragting, armoede, skande en 'n slegte lewe (ibid 1964a: 

209). 
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Erasmus was van mening dat individuate verskilte van kinders in aanmerking geneem 

moes word by tuguitoefening en dat lyfstraf aan oortredende kinders met omsigtigheid 

en as taaste uitweg toegepas moet word (ibid 1964a: 209). 

3.3 JOHAN AMOS COMENIUS (1592-1670) 

3.3.1 Lewe en werk 

Comenius was 'n Morawiese priester en een van die grootste opvoedkundiges van die 

sewentiende eeu (Ulrich 1968: 188). Hy is gebore te Niwnitz in Morawie (vandag 

Tsjeggo-Slowakye). Sy ouers het 'n meule besit en gewoon in 'n godsdienstige 

gemeenskap wat hulself The Unity of the Bohemian Brethren genoem het (Curtis & 

Boultwood 1977: 173). Weens die dood van sy ouers en sy gewetenlose voog wat sy 

opvoeding verwaarloos het, kon hy eers op sestienjarige leeftyd sy studies in die 

Latynse skoot in Boheme te Prerau voortsit (Comenius 1967: 2; kyk ook Curtis & 

Bouttwood 1977: 174; Birchenall 1970: 5). 

In 1612 het Comenius aan die Herborn Universiteit in Duitsland begin studeer om horn 

as onderwyser te kwalifiseer. Herborn het oor 'n Departement van Opvoedkunde 

beskik wat voornemende onderwysers opgelei het. Die hoof van hierdie departement 

was professor Johann Heinrich Alstedt (1588-1638) (Curtis & Bouttwood 1977: 174; 

kyk ook Spinka 1967: 28; Birchenall 1970: 5). Professor Alstedt se nuwe 

onderwysmetodes en die opvoedingsidees van Wolfgang Ratke (1580-1630), die 

Duitse opvoedkundige wie se werke Comenius getees het, het as riglyn gedien vir die 

ontwerp van sy eie nuwe onderwysmetodes (Coetzee 1970: 222). Nadat Comenius sy 

onderwysersopleiding deurloop het, is hy na Heidelberg en vandaar besoek hy 

Nederland. Gedurende hierdie tyd het hy Latyn, Grieks, Filosofie en Teologie studeer 

(Curtis & Boultwood 1977: 17 4; kyk ook Birchenall 1970: 5). 

In 1614 is hy terug na Boheme waar hy leier geword het van die Morawiese 

Broederskool te Prerau en sy verbeterde onderwysmetodes op die proef gestel het 

(Coetzee 1970: 222). In 1616 word hy pastoor in die dorp Fulneck, die oudste setel 

van die Boheemse Broeders. In hierdie tyd is Comenius met Magdalena, 'n Hongaar

se vrou, getroud. In 1618 word Comenius aangestel as superintendent van die 

plaaslike skool waar hy weereens sy nuwe onderwysmetodes beproef het (Curtis & 

Boultwood 1977: 174-175). 
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Toe Comenius ses en twintig jaar oud was, het die dertigjarige oorlog in 1618 'n 

aanvang geneem. Na die slag van Wittenberg in 1620 is die dorp Fulneck in 1621 

deur die Spanjaarde verwoes en verbrand. Comenius moes sy huis en kerk verlaat en 

skuiling soek in die omgewing omdat hy om persoonlike redes vervolg sou word 

(Birchenall 1970: 6). Die Spaanse troepe het sy biblioteek en manuskripte verwoes. 

Onder invloed van die Hapsburgse Huis, Pous Paulus V, en die sogenaamde Society 

of Jesus het 'n wreedaardige vervolging van nie-Katolieke 'n aanvang geneem. 

Hierdie vervolging het ook die Protestante Boheemse leiers ingesluit (Ulrich 1968: 

190). Comenius moes sy vaderland verlaat en emigreer (ibid 1968: 190). Sy vrou en 

twee kinders het gesterf as gevolg van 'n epidemie (Comenius 1967: 7). 

In 1624 is Comenius met sy tweede vrou Maria Dorothea Cyrill, getroud (ibid 1967: 8). 

Na etlike jare van rondswerwe word hy in 1628 aangestel as leraar aan die gimnasium 

te Lissa in Pole en in 1638 is hy verkies tot Biskop van die Broedergemeente. In 1638 

het die Sweedse regering horn uitgenooi om 'n onderwysplan vir die Sweedse skole te 

ontwerp. Hoewel hy nie die uitnodiging aanvaar het nie, het hy advies en voorstelle 

aangebied oor hoe Sweedse skole verbeter kon word (Curtis & Boultwood 1977: 175-

177). In 1641 is Comenius op uitnodiging van die Britse Parlement na Engeland om 

die onderwys aldaar te hervorm. Die volgende jaar moes hy Engeland verlaat as 

gevolg van die Rewolusie in lerland (Ulrich 1968: 190). Die laaste ses jaar van sy lewe 

het hy in Amsterdam deurgebring. 

Comenius het 'n groot aantal boeke en manuskripte nagelaat. Die belangrikste 

geskrifte wat oor die opvoeding en onderwys handel is onder andere: 

• In the school of infancy (1628) gee Comenius 'n uiteensetting van die fisieke, 

morale en emosionele ontwikkeling van die klein kindjie (Lucas 1972: 317). 

• In die Didacta Magna (1632) verwoord Comenius sy siening van die opvoeding 

as voorbereiding in hierdie lewe vir die hiernamaals, opvoedende onderwys, 

algemene metodiek, besondere metodiek, en tug en reels wat by 'n skool 

neergele behoort te word. 

Comenius se idees oor die opvoeding en onderwys sal vervolgens ondersoek word 

om vas te stel in watter mate die demokrasie inslag daarin gevind het. 
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3.3.2 Doel van die opvoeding 

Die opvoedingsdoel is volgens Comenius gelee in kennis, deug en vroomheid wat 

verwesenlik moet word deur opvoeding, voorlewing en gebed (Comenius 1923: 52). 

Comenius was van mening dat dit moontlik is om alle mense iets van alles op skool te 

leer. Hierdie universele kennis sluit nie 'n gedetailleerde kennis van alle kunste en 

wetenskap vir elke individu in nie, maar genoegsame kennis om horn in staat te stel 

om 'n redelike oordeel oor sake te kan uitspreek (ibid 1923: 52). Met hierdie 

veelsydige kennis kan individue 'n bydrae lewer op die gebied van die politiek, 

ekonomie, kunste en opvoeding ter bevordering van die staat en die demokrasie. 

3.3.3 Die erkenning van die gelykwaardigheid van kinders 

Comenius het daarvoor gepleit dat alle kinders sonder onderskeid ten opsigte van hul 

sosiale status in skole formele opvoeding moet ontvang (ibid 1923: 66). Hy het geglo 

dat onderwys die demokratiese reg is van almal omdat alle mense gelykwaardig is. 

Comenius het die ideale onderwysloopbaan van die kind soos volg uitgestippel: 

+ Gedurende die eerste kleuterjare moet die kind tuis in die moederskool (skool vir 

kleuters) opgevoed word. Elke huis verteenwoordig 'n moederskool en die 

opvoeding het hoofsaaklik uit gewetensvorming bestaan. Die inhoud het die 

moedertaal, liggaamsoefening, sedelike vorming, godsdiensonderrig en alge

mene verstandelike opleiding op informele wyse (dit wil se sonder handboeke) 

ingesluit (ibid 1923: 259-265). 

+ Vanaf die ouderdom ses tot twaalf jaar moet die moedertaalskool (laerskool) 

besoek word. In elke gemeenskap of dorp moet 'n moedertaalskool wees. Die 

ideale leerplan het Geskiedenis, Bybelonderrig, lees en skryf van die moedertaal, 

Sang, Rekene, Aardrykskunde en Handwerk ingesluit (ibid 1923: 268-269). 

+ Van sy dertiende tot agtiende jaar moet die jeugdige onderrig in die Latynse 

skool (middelbare skool) ontvang waarvan daar een in elke stad moet wees. 

Naas die moedertaal is Latyn, Arabies, Hebreeus, Dialektiek, Retoriek 

(Redenaarskuns), Rekenkunde, Musiek, Natuurkunde, Sterrekunde, Aardryks

kunde, Geskiedenis en Etiek (Sedeleer) onderrig. Die oogmerk was dat veral die 

verstandsvermoens ingeskerp moes word en die vorming van 'n gesonde 
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oordeel. Hierdie skool was bedoel vir persona met besondere bekwaamheid, 

naamlik diegene wat tot die kerk- of staatsdiens wou toetree of later hul studies 

aan die universiteit wou voortsit (ibid 1923: 27 4-275). 

+ Jeugdiges tussen negentien en vier en 'fwintig moes die Universiteit bywoon, 

waarvan daar in elke land of provinsie een is. Hierdie inrigtings was bedoel vir 

die opleiding van toekomstige leiers vir die kerk, staat en skool. Die student 

moes ook sy studies aanvul deur oorsese reise te onderneem (ibid 1923: 281-

282, 285). 

Die moederskool, moedertaalskool, Latynse skool en Universiteit waar opvoeding en 

onderwys ontvang word, vorm saam 'n eenheid waarvolgens leerlinge ooreenkomstig 

hul ouderdomsgroepe vanaf 'n vroee ouderdom tot op universiteitsvlak gelykwaardige 

geleenthede gebied word. In hierdie inrigtings word leerlinge deur middel van 'n bree 

opvoeding voorberei vir hul rol as waardige burgers in 'n demokrasie. 

3.3.4 Die individualiteit van die kind 

Net soos Desiderius Erasmus was die opvoeding vir Comenius 'n individuele 

aangeleentheid. Sy benadering van die kind as individu in die onderrig toon 'n 

belangrike verband met die demokratiese beginsel met betrekking tot die erkenning 

van die individualiteit van elke mens. 

Comenius was van mening dat 'n kind as individu God se kosbaarste geskenk is en 

daarom verdien hy die volwassene se grootste liefde en sorg (Comenius 1956: 60, 

83). 

Comenius het beklemtoon dat die onderwyser die kind nie as 'n miniatuur-volwassene 

moes beskou nie. Die onderwyser moes begin by wat maklik is en trapsgewys vorder 

na moeiliker werk (Comenius 1923: 127). Die skool moes 'n aangename plek wees 

waar leerlinge vryelik kan beweeg en speel (ibid 1923: 131). Sorg moes gedra word 

dat leerlinge nie met werk oorlaai word nie en die leerstof moes by die lerende kind se 

ouderdom, vermoens en belangstelling aansluit (ibid 1923: 137). 
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3.3.5 Die sosialisering van kinders 

Comenius wou die kind vir die gemeenskap opvoed omdat hy 'n sosiale wese is wat 

met sy medemens moet saamlewe. Volgens die demokratiese opvoedingsideaal moet 

mense tot voordeel van almal kan saamlewe (Coetzee 1982: 114). Comenius het 

groepwerk in die klaskamer beklemtoon sodat leerlinge mekaar kan ondersteun, 

saamwerk, van mekaar leer en motiveer {Comenius 1923: 164-165). 

Leerlinge moes op 'n vroee stadium georienteer word ten opsigte van die pligte en 

verantwoordelikhede van gemeenskapsleiers om uiteindelik in die gemeenskap tot 

diens te kan wees: ' ... the mock titles of doctor, licentiate, or student of medicine may 

be given to those who make the greatest progress. In the game of war the scholars 

may become field-marshals, generals, captains or standard-bearers. In that of politics 

they may be kings, ministers, chancellors, secretaries, ambassadors, etc, and on the 

same principal consuls, senators, lawyers or officials' (ibid 1923: 179-180). Die skool 

moes aansluit by die praktiese lewe van die gemeenskap. 

3.3.6 Die selfaktiwiteit van die kind 

Comenius het groot waarde geheg aan selfaktiwiteit as onderrigmetode. Sy 

opvoedingsiening sluit aan by die demokratiese ideaal wat daarna strewe om sy lede 

geleenthede te bied om hul talente te ontwikkel sodat hulle selfstandige en 

verantwoordelike burgers kan word. 

Die skool moes volgens Comenius 'n werkswinkel word waar leerlinge onder leiding 

van die onderwyser leer deur ervaring: 'In schools, therefore, let the students learn to 

write by writing, to talk by talking, to sing by singing and to reason by reasoning' 

(Comenius 1923: 195). Die kinders word vrye geleenthede gebied om self iets te 

verrig sodat hulle selfstandig, verantwoordelik en selfgedissiplineerd kan word. 

In die moederskool (kleuterskool) moes die ouer kinders daagliks 'n eenvoudige 

psalm- of gesangversie sing en die Onse Vader-gebed van buite leer (Comenius 

1956: 95, 113). Die klein kindjie moes, wanneer hy ouer word, driehoeke, vierkante, 

sirkels, perde, sterre en borne self leer teken (ibid 1956: 92-94). Die eerste beginsels 

van poesie het bestaan uit die van buite leer van eenvoudige versies of rympies 

(Comenius 1923: 261). Met betrekking tot die oefening van die verstand en die 
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handvaardigheid moes die kind leer om te sny, te verdeel, te kerf, te strooi, te 

rangskik, te bind, los te maak, op te rol en af te rol (Ibid 1923: 260). Volgens 

Comenius moes onderrigewers in skole eerder demonstreer terwyl die leerlinge 

opdragte self uitvoer: 'The elements of statics (sic) will have been learned if the 

children see objects weighed in scales, or acquire the power of telling the approximate 

weight of objects by weighing them in their hands' (Comenius 1923: 260). Leerlinge 

geniet die vryheid om deur selfaktiwiteit hulle potensiaal te verwesenlik. 

Leerlinge moes onder leiding van die onderwyser praktiese werk soos smeewerk, kerf, 

verf en dans beoefen (ibid 1923: 195). Die leerlinge moes self verhale lees en 

kompeteer deur vas te stel watter leerlinge afgehandelde werk die beste onthou en die 

beste kan skryf, sing en tel (ibid 1923: 272). 

3.3. 7 Die verwerwing van vryheid 

Comenius het die demokratiese beginsel met betrekking tot vryheid gehandhaaf 

waarin die verwerwing van die kind se vryheid onder leiding van die opvoeder 

belangrik is. 

In die moederskool (kleuterskool) het die jong kinders praktiese werk vryelik beoefen 

onder leiding en motivering van die opvoeder. Die jongeres moes ongehinderd 

toegelaat word '... to move something from one place to another, to arrange 

something else in one way or another, to construct something, or to pull something to 

pieces, to make knots or to undo them, and so forth ... they should not be hindered, 

but rather encouraged and skilfully guided' (Comenius 1923: 260-261). Die leerlinge 

het vryheid ontvang om hulself te verwesenlik sodat hulle hul persoonlikheid ten voile 

kon ontwikkel. 

Die onderwyser moes leerlinge toelaat om vrae te stel met betrekking tot leerinhoude 

tydens onderrig of oor afgehandelde werk (ibid 1923: 168). 

3.3.8 Ferme dog simpatieke gesagsleiding 

Comenius was 'n voorstander van streng maar simpatieke gesagsleiding wat 

geassosieer kan word met demokratiese gesagsuitoefening omdat vryheid, liefde, 
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ontsag en vrywillige gesagsaanvaarding duidelik na vore kom in sy standpunt oor 

gesag en dissipline. 

Volgens Comenius word vrywillige onderwerping aan gesag bevorder deur: 

+ die goeie voorbeeld van die onderwyser; 

+ oppassters en tutors wat die leerlinge vriendelik behandel; 

+ mede-skoliere wat mekaar met vriendelikheid bejeen; 

• die moeilikheidsgraad van leerstof aan te pas by die vermoens en belangstelling 

van die leerlinge (ibid 1923: 249-253). 

Lyfstraf moes slegs as laaste uitweg toegepas word en altyd met die oog op die 

verbetering van die leerling se gedrag (ibid 1923: 216-217). Slegs vir oortredings soos 

ender andere vloek, vuiltaal en growwe ongehoorsaamheid moes lyfstraf toegedien 

word omdat dit oortredings teenoor God is (ibid 1923: 251). Daar mag egter nie 

gestraf word vir gebrek aan vordering nie, omdat die onderwyser die fout eers by 

homself moes soek (ibid 1923: 139). 

Comenius het 'n getemperde tug voorgestel. Tug moes volgens horn voedend op die 

onderwys inwerk sender 'n meegaande geskreeu, geslaan en dwang (ibid 1923: 216). 

3.4 JOHN LOCKE (1632-1704) 

3.4.1 Lewe en werk 

John Locke word gereken as een van die grootste Engelse filosowe en 

opvoedkundiges van die sewentiende en vroee agtiende eeu (Lucas 1972: 333). 

Hy is gebore te Wrington in Engeland. Sy vader, John Locke senior, was 'n prokureur 

en sy moeder vroom en godsdienstig (Sahakian & Sahakian 1975: 14). Locke het sy 

eerste skoolopleiding aan die beroemde Westminster School (Engeland) deurloop 

waar hy Grieks en Latyn bestudeer het (Meyer 1975: 125; kyk ook Sahakian & 

Sahakian 1975: 16). Daarna is hy na die Christ Church College in Oxford waar hy 

Grieks, Retoriek (Redenaars-kuns) en Etiek studeer het en 'n BA-graad in die 

medisyne verwerf het (Sahakian & Sahakian 1975: 22). Hy het ook diens aanvaar as 

lektor in Grieks en Retoriek aan dieselfde kollege (Coetzee 1970: 231; kyk ook Locke 

1964: 1-3). 



47 

Vanaf 1666 tot 1675 het Locke in Exeter House gewoon, 'n Londonse woning in 

Engeland van die Eerste Graaf van Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper. Locke het 

diens aanvaar as sekretaris van die Raad van Handel, huisdokter, raadgewer en tutor 

van die seun van hierdie graaf (Locke 1964: 3) As tutor van die seun van hierdie graaf 

het Locke sy opvoedkundige idees in die praktyk toegepas. Locke is in hierdie tyd 

getroud met Lady Dorothy Manners (Locke 1927: xxv). 

Sy verblyf in Engeland was egter van korte duur, want in 1675 moes hy die land om 

gesondheidsredes verlaat. Met sy terugkeer, vier jaar later, het hy gevind dat die volk 

van Engeland wat godsdienstige en politieke opvattinge betref, verdeeld was: 

Jakobus II en Karel II en sy aanhangers was so te se almal Katoliek, terwyl die res 

van die volk, met enkele uitsonderings alma! Protestante was (Gericke 1971: 2). Die 

Graaf van Shaftesbury wat 'n hoofleier van die anti-Katolieke party was, het tot 'n val 

gekom. Locke is gevolglik in 1675 ontslaan uit sy betrekking deur Karel II, koning van 

Engeland en moes vlug na Amsterdam en Rotterdam (Lucas 1972: 333). 

Na afloop van die 1688-rewolusie keer Locke in 1689 weer na Engeland terug (Lucas 

1972: 333; kyk ook Locke 1964: 4). 

Gedurende die tydperk 1689-1690 was Locke te Westminster woonagtig waarna hy 

weens gesondheidsredes nie lank kon vertoef nie. Gevolglik het hy na Essex vertrek 

waar hy horn in 'n klein dorpie, Oates, gevestig het. Hier is hy deur sy vriende Sir 

Francis en Lady Masham in sy latere lewe tot sy dood getrou bygestaan (Gericke 

1971:4). 

Locke het belangrike en insiggewende geskrifte wat van belang is vir die opvoeding 

en onderwys nagelaat. 

• In sy filosofiese werk An essay concerning human understanding (1689) het hy 

die moontlikhede van die menslike rede ondersoek; hierdie uitsprake maak sy 

kennisleer uit (Boyd 1950: 278). 

• In sy Letters of toleration (1690-1691) bepleit hy godsdienstige verdraagsaam

heid (Coetzee 1970: 232). 
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+ Some thoughts concerning reading and study for a gentleman (1693) verwoord 

die vraagstukke in verband met die liggaamlike, sedelike en verstandelike opvoe

ding van die jong man (Coetzee 1970: 233; kyk ook Power 1970: 442). 

+ In Some thoughts concerning education (1693) het Locke die verantwoordelik

heid van die gesin met betrekking tot kinderopvoeding uitgespel en belangrike 

uitsprake gemaak oor onder meer die kinderaard, die ouer-kind-verhouding en 

die persoonskwaliteite wat in die kind bevorder moet word. 

+ In sy Instruction for the conduct of a young gentlemen (1706) laat Locke horn uit 

oor die dissiplinering en gedrag van die jong man. 

Locke se opvattinge oor die opvoeding en onderwys kan vervolgens nagegaan word 

om te bepaal hoedanig die demokrasie daarin meespreek. 

3.4.2 Doel van die opvoeding 

Locke wou die kind opvoed tot verantwoordelikheid, selfbeheersing, selfrespek, 

eerbied en naasteliefde - kwaliteite waaroor elke burger van die demokrasie moes 

beskik. 

Die doel van die opvoeding is volgens Locke gelee in die verwerwing van deug, 

wysheid, opgevoedheid en geleerdheid (Locke 1927: 115). 

Onder deugsaamheid verstaan Locke dat die seun geleer word om die waarheid te 

alle tye te praat, blymoedig te wees en nougeset sy dagtaak uit te voer en te strewe 

na kennis, eerlikheid en waarheid. Wysheid beteken vir horn 'n opgeruimde gemoed, 

'n beheersde gees en bekwaamheid. Die opvoeders moet die jeug lei om hulle aan 

redelikheid te onderwerp en hut eie optrede te oorweeg. Om opgevoed te wees 

betaken om selfrespek en eerbied en liefde vir jou naaste te he. Blote geleerdheid is 

vir Locke ondergeskik aan bogenoemde persoonskwaliteite wat van veel groter belang 

is (Locke 1927: 115-128; kyk ook Curtis & Boultwood 1977: 244). 

3.4.3 Die erkenning van die gelykwaardigheid van kinders 

Hoewel Locke se idees oor opvoeding en onderwys hoofsaaklik bedoel was vir die 

bevoorregte seuns van die aristokrasie, handhaaf hy die belangrike demokratiese 
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beginsel van die gelykwaardigheid van kinders ten opsigte van diegene wat hy in sy 

opvoedingstelsel ingesluit het. 

• Basisonderwys wat moedertaalonderwys (Engels) insluit, moes baie vroeg in die 

lewe, naamlik op twee- tot driejarige ouderdom begin en deur die ouers behartig 

word (Locke 1927: 20-22, 129-130). 

+ Die tweede trap behels die aanleer van tale, eers Frans nadat die kind sy 

moedertaal goed kan praat, en later Latyn (ibid 1927: 137-138). 

• Die derde trap sluit in die bemeestering van Aardrykskunde, Geskiedenis, 

Rekenkunde, Meetkunde, Sterrekunde en Anatomie (ibid 1927: 156-161). 

• Leerlinge moes tussen die ouderdom sewe en veertien of sestien jaar baie reis 

om hul taalkennis, lewenservaring en lewenswysheid uit te brei (ibid 1927: 184). 

• Teen die twintigerjare moes die tutor horn onttrek sodat die volwasse man sy eie 

huishouding kon begin (ibid 1927: 187). 

3.4.4 Die individualiteit van die kind 

Die opvoeding is vir Locke 'n individuate aangeleentheid omdat hy geglo het dat elke 

kind vol gens sy eie aard opgevoed en erken moes word. 

Hoewel Locke van die tabula rasa-teorie uitgaan waarvotgens die menslike gees by 

geboorte soos 'n skoon vet papier sander aangebore potensialiteite is, erken hy die 

individuele verskille tussen mense (kinders) ten opsigte van begaafdhede, gesindhede 

en neigings (ibid 1927: 187). Die individuele verskille tussen mense ten opsigte van 

gedrag en begaafdheid beskou hy as verskille wat via die opvoeding posvat: '... I 

think, I may say, that of all the men we meet with, nine parts of ten are what they are, 

good or evil, useful or not by their education' (ibid 1927: 1). Elke leerling het 'n 

demokratiese reg dat sy individuate aanleg en vermoens ontwikkel sal word. 

Locke beklemtoon dat die onderwyser voortdurend rekening moet hou met die 

individualiteit van die leerling. Hy wys daarop dat kinders rede verstaan sodra hulle die 

taal verstaan en mits die redenering aangepas is by hul begripsvermoe (ibid 1927: 

60-61). Lektuur moes aangepas word by die geestesrypheid van die kind. Volgens 

Locke was die Fabels van Aesopus en die stories van Reynard die Vos byvoorbeeld 

geskik vir kinderlektuur (ibid 1927: 133). 
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Locke verwys na die ne1gmge en gesindhede van die kind wat deur die ouers 

dopgehou moet word. Die ouers moes tydig en grondig hul kind se natuur tydens spel 

bestudeer ten einde vas te stel of hy gehoorsaam, koppig, openhartig, bot, barmhartig 

of wreed is (ibid 1927: 40). 

3.4.5 Die sosialisering van kinders 

Hoewel die opvoeding volgens Locke op die individu gerig is, is dit deurgaans ook 

sosiaal omdat die kind opgevoed moet word vir die gemeenskap waarin hy moet leef 

en werk. Kinders moes volgens Locke nie slegs in die huisopvoeding deur die ouers 

en 'n tutor onderrig word nie, maar moes ook in skole onderrig word sodat hulle met 

die portuurgroep en met ander kon sosialiseer. 

Deur middel van spele as onderrigmetode kan leerlinge met mekaar kommunikeer en 

ook van mekaar leer (ibid 1927: 130). Leerlinge moes Engels, Frans en Latyn 

bemeester deur daagliks te lees en gesprekke te voer met die tutor sodat hulle kan 

kommunikeer met hul medemens in die samelewing (ibid 1927: 138-139). Locke was 

van mening dat die jeug opgevoed moet word om met selfrespek, eerbied en liefde 

teenoor hul naaste op te tree. Daarom het hy 'n pleidooi gelewer, soos hy dit stel, 'not 

to think meanly of ourselves, and not to think meanly of others' (ibid 1927: 120). Die 

jeug moet bewaar word van onbeskaafde of ruwe onbeskaafdheid, hoogmoed en 

minagting sodat ander persona nie daardeur beledig voel nie (ibid 1927: 120-124). 

Hierdie negatiewe persoonskenmerke moet in die demokratiese samelewing vermy 

word omdat elke mens aanspraak maak op eerbied en respek. 

Kinders moet geleer word om mededeelsaam, vriendelik en spontaan op te tree 

teenoor ander persone. Locke postuleer die voordele van sodanige optrede soos volg: 

'This I imagine, will make brothers and sisters kinder and civiller to one another, and 

consequently to others, than twenty rules about good manners, with which children 

are ordinarily perplex'd and cumber'd' (ibid 1927: 89). Die kinders se sosiale lewe 

word hiervolgens bevorder. 
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3.4.6 Die selfaktiwiteit van die kind 

Locke beklemtoon die selfaktiwiteit van die kind omdat hy geglo het dat kennis deur 

ervaring verwerf word (Locke 1975: 104). Volgens horn moet die mens (kind) die 

waarheid self ontdek deur middel van sintuiglike waarneming, geheue en redevoering. 

Hy skep geleenthede tot selfontplooiing vir alle leerlinge sodat laasgenoemde hul plek 

met waardigheid as aktiewe en skeppende burgers van die demokrasie kan inneem. 

Die kind leer deur ervaring wat berus op sintuiglike waarneming. In die onderrig van 

Aardrykskunde het hy aanbeveel dat: 'For the learning of the figure of the globe, the 

situation and boundaries of the four parts of the world, and that of particular kingdoms 

and countries, being only an exercise of the eyes and memory, a child with pleasure 

will learn and retain them' (Locke 1927: 156). Sintuiglike waarneming vorm die basis 

van kennis wat vervolgens deur die geheue bewaar word. Locke het aangename 

spele hoog aangeskryf in die onderrig ten einde leerlinge te motiveer tot selfaktiwiteite. 

Dobbelstene met letters daarop is gebruik om kinders te leer lees en skryf (ibid 1927: 

130-131). 

Die opvoeding moes prakties gerig wees omdat die mens 'n handelende wese is. 

Daarom het leerlinge in hul vrye tyd een of meer handewerk-vakke soos tuinmaak, 

houtwerk of verfwerk beoefen (ibid 1927: 178-179). Leerlinge het dans, perdry en 

skerm beoefen omdat genoemde aktiwiteite as onontbeerlik beskou is vir die 

toekomstige volwasse man se aktiwiteite in sy latere lewe. 

3.4. 7 Die verwerwing van vryheid 

Locke het die vryheid van die individu beklemtoon en het aangename spele gesien as 

vrye geleenthede om die jeug voor te berei vir hul rol as vrye verantwoordelike, 

pligsgetroue, gehoorsame en selfgedissiplineerde burgers in 'n demokratiese 

gemeenskap. 

Volgens Locke het kinders 'n natuurlike verlange en liefde na vryheid in spel. Hierdie 

vrye spel moet egter onder die toesig van die ouer en onderwyser binne die grense 

van betaamlikheid geskied. Vryheid wat geskik is vir kinders se ouderdom en goeie 
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gedrag moes aan hulle toegestaan word, maar nie die vryheid om kwaad te doen nie 

(ibid 1927: 45, 83). 

Die onderwyser moet vryheid soos volg toestaan waar die kind se aktiwiteite ter 

sprake kom: 

+ Die ople van take en opdragte moet nie voortdurend die kinderaktiwiteite vaspen 

nie sodat die kind innerlik bereid sal wees om die take en opdragte uit te voer en 

nie gedwing voel om te leer nie (ibid 1927: 130). 

+ Kinders moet vryheid toegelaat word om vrae te stel omdat hulle die vryheid 

begeer om hulle kennis op hierdie wyse uit te brei (ibid 1927: 103-105). 

3.4.8 Ferme dog simpatieke gesagsleiding 

Net soos Desiderius Erasmus en Johan Amos Comenius was Locke 'n voorstaander 

van streng maar simpatieke gesagsuitoefening en dissipline ten einde die kind 

uiteindelik te lei tot vrywillige gesagsaanvaarding en selfdissipline. Dit sal die kind help 

om horn te dissiplineer in 'n gemeenskap waar daar van horn verwag word om 

medemenslik en regverdig op te tree soos in die demokratiese samelewing. 

Volgens Locke moes die jeugdige gedurende sy eerste lewensjare aan outoritere 

gesag van ouers onderwerp word om goeie gewoontes en sedes aan te leer (ibid 

1927: 27). Wanneer die kind se oordeelvermoens ontwikkel het en hy goeie dade uit 

sy eie kon doen, moes die opvoeder horn met minder strengheid behandel. Die 

opvoeder moes dan meer vryheid aan die kind toestaan en 'n beroep doen op sy eer 

en gewete. Die gesag van die onderwyser is dus tydelik van aard tot tyd en wyl die 

opvoedeling tot aanvaarding van verantwoordelike vryheid gelei is. 

Locke het horn streng uitgespreek teen fisiese tugmaatreels soos lyfstraf wat 

oortredende kinders van sy tyd ontvang het omdat dit na sy mening nadelig was vir 

die kindergemoed (ibid 1927: 30). Lyfstraf moes slegs in kritieke situasies en met 

omsigtigheid toegepas word (ibid 1927: 52, 57). Met betrekking tot onoplettendheid, 

vergeetagtigheid, 'n kind se gedagtes wat tydens 'n les afdwaal, lees-, skryf- en 

taalfoute, moes die onderwyser liewer toegeeflik wees omdat dit natuurlik is vir kinders 

om aanvanklik daarmee te sukkel. Locke het gevoel dat die onderwyser sover 
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moontlik bemoedigende woorde moes gebruik in plaas daarvan om summier lyfstraf 

vir oortredings toe te dien (ibid 1927: 144). 

Die voorlewing van egte morale waardes en gewoontes deur die opvoeder was vir 

Locke van groot belang omdat kinders die gedrag van volwassenes naboots. 

Volwassenes moes hulle daarom nie aan geweld, ydelheid en oneerlikheid skuldig 

maak nie, veral nie in die teenwoordigheid van kinders nie (ibid 1927: 61-62). 

3.5 SAMEVATTING 

Uit die voorafgaande ondersoek met betrekking tot die opvoeding en onderwys van 

Erasmus, Comenius en Locke is dit duidelik dat elkeen 'n besondere bydrae gelewer 

het tot die erkenning en uitbouing van die demokratiese ideaal in die opvoeding. 

Erasmus lewer 'n waardevolle bydrae tot die demokrasie in die opvoeding omdat hy 

daarop klem le dat die jeug voorberei moet word om uiteindelik hul rol in die 

gemeenskap na behore te vervul. 

Sy siening van universele skoolplig word onderle deur 'n demokratiese vertrekpunt dat 

elke mens geregtig is op opvoeding en dat elke individu van waarde is vir die 

gemeenskap. Sy standpunt dat die kind tot sowel 'n individualistiese as sosiale 

orientasie opgevoed moet word lewer 'n bydrae tot die individualiserings- en sosiale 

beginsel van die demokrasie. Hy beklemtoon die selfaktiwiteit van die kind; dit is 'n 

belangrike voorbereiding om later aktief en skeppend deel te neem aan die 

demokratiese gemeenskapslewe. Sy stelling dat die kind opgevoed moet word om sy 

vryheid as mens op 'n selfstandige en verantwoordelike wyse uit te leef, lewer 'n 

besondere bydrae tot die vestiging van 'n filosfie van die opvoeding wat 'n 

demokratiese samelewing onderle. 

Comenius se pleidooi vir universele skoolplig dui daarop dat elke mens van waarde is 

vir die gemeenskap. Sy siening dat die jeug se opvoeding gerig moet wees op die 

verwerwing van 'n eie individualiteit, dog sosiale verantwoordelikheid en tot nut en 

voordeel van die staat, kultuur en samelewing, lewer 'n waardevolle bydrae tot die 

demokrasie in die opvoeding. Hy veroordeel lyfstraf en wil die jeug voorberei vir die 

demokratiese samelewing waar gesag vrywillig aanvaar word. 
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Locke se siening dat die kind opgevoed moet word tot verantwoordelikheid, 

selfbeheersing, selfrespek, eerbied en naasteliefde lewer 'n besondere bydrae tot die 

uitbouing van demokrasie in die opvoeding. Sy mening dat mense (kinders) 

individueel verskil en daarvolgens opgevoed moet word, lewer 'n bydrae tot die 

demokratiese beginsel ten opsigte van die individualiteit van die mens. Hy skep 

geleenthede tot selfontplooiing vir elke leerling sodat hy sy plek met waardigheid as 

aktiewe en skeppende burger van die demokrasie kan inneem. Locke wil die kind deur 

middel van simpatieke gesagsuitoefening en dissipline lei tot vrywillige 

gesagsaanvaarding en selfdissipline. Locke wil kinders dus op intrinsieke wyse vir 'n 

demokrasie opvoed. 



HOOFSTUK4 

Demokrasie in die opvoeding en onderwys tydens die 
agtiende, negentiende en twintigste eeu en 'n uitkomste
gebaseerde onderwys- en leerbenadering in Suid-Afrika 

4.1 lnleiding 

In die voorafgaande hoofstuk is aangetoon in watter mate die demokrasie in die 

opvoeding en onderwys aangespreek en bevorder is deur Erasmus, Comenius en 

Locke. In hierdie hoofstuk word vier opvoedkundige denkers, naamlik, Jean Jacques 

Rousseau as eksponent van die agtiende eeu, Maria Montessori en John Dewey wie 

se beskouinge reeds in die negentiende eeu posgevat en teen die middel van die 

twintigste eeu voltrek is, en Paulo Freire as kontemporere opvoedkundige, om aan te 

toon in watter mate die demokrasie in hulle denkvrugte en werke gevestig en bevorder 

is. 'n Uitkomstegebaseerde onderwys- en leerbenadering in Suid-Afrika word ook 

ondersoek om aan te toon in watter mate die demokrasie daarin meespreek. 

4.2 Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 

4.2.1 Lewe en werk 

Jean Jacques Rousseau word allerwee as een van die grootste opvoedkundiges van 

die agtiende eeu beskou. Hy is op 2 Junie 1712 te Geneve in Switserland gebore. Hy 

was die tweede van twee seuns van Isaac en Susanne Bernard Rousseau (Rousseau 

1962: 8). Sy vader was 'n horlosiemaker en sy moeder is 'n week na sy geboorte 

oorlede (Graves 1927: 5). Rousseau se vroee opvoeding tot op tienjarige ouderdom 

was informeel en deur sy vader en 'n tante behartig. Op sesjarige leeftyd leer sy vader 

horn lees waarna hy baie van sy tyd spandeer om romans en dramas saam met sy 

vader te lees (Potgieter 1978: 240). 

Rousseau is op tienjarige ouderdom deur sy voortvlugtende vader in die sorg geplaas 

van sy oom, Bernard (Rousseau 1962: 13). Sy vader moes Geneve verlaat weens 

' ... accused of drawing his sword on a French captain within the city and to avoid 

arrest ... ' (Rousseau 1962: 13). Sy oom stuur horn na Eerwaarde Lambercier, te 
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Bossey net buite Geneve, waar hy vir die volgende twee jaar forrnele onderwys 

ontvang (ibid 1962: 13). Dit is die enigste forrnele onderwys wat hy deurloop het. 

Van sy twaalfde jaar af verlaat hy die skool en word hy 'n vakleerling in Geneve, eers 

as notaris en daarna graveerder. Weens gebrek aan toewyding kon hy nie sy 

vakleerlingskap as graveerder met sukses deurloop nie. Op sestienjarige leeftyd 

besluit hy om sy voogde te verlaat en na homself om te sien. Hy verlaat Geneve en 

. word 'n swerwer (ibid 1962: 22-23). 

Na heelwat rondswerwing woon hy vanaf 1728tot1740 aan huis van 'n vriendin, 

Francoise-Louise de la Tour de Warens, 'n barones te Confignan naby Geneve 

(Meyer 1966: 202; kyk ook Lucas 1972: 343). Hierdie edelvrou het haar lewe en 

finansiele vermoens daaraan gewy om behoeftige mense te versorg en tot die 

Katolieke geloof te bekeer. In hierdie tyd, danksy die ondersteuning en aansporing 

van Madame de Warens, studeer hy Musiek, Latyn, Filosofie en Natuurwetenskap 

(Meyer 1966: 202). Hy het ook in die opvoeding begin belangstel en die werke van 

John Locke bestudeer (Potgieter 1978: 241). 

Vanaf 1738 tot 17 40 word hy aangestel as tutor by die Mably-familie in Lyons, 

Frankryk waar hy met min sukses onderwys aan twee jong seuntjies gee (Lucas 1972: 

343). Weens sy onbevoegdheid as tutor bedank hy sy betrekking. Hy erken self sy 

beperkinge toe hy geskryf het 'I have had enough experience of the task to convince 

myself of my own unfitness, and my circumstances would make it impossible, even if 

my talents were such as to fit me for it' (Rouseau 197 4: 18). Hy verkies om eerder te 

skryf oor die opvoeding en onderwys (ibid 197 4: 18). 

Na sy mislukte poging om onderwyser te word, verbreek hy sy verbintenis met 

Madame de Warens en vestig horn in 1755 in Parys, Frankryk. In Parys waar hy die 

grootste gedeelte van sy lewe deurgebring het, word hy digter, operaskrywer en 

musiekkopieerder (Potgieter 1978: 241). In hierdie tyd washy vir agtien maande lank 

sekretaris van die Franse ambassadeur in Venesie. Hierdie ondervinding het sy 

belangstelling in politiek en sosiale probleme versterk (ibid 1978: 241). In 1750 het die 

Akademie van Dijon in Parys 'n prys uitgeloof vir die beste opstel oor die vraag of die 

wetenskap en kuns 'n bydrae lewer tot die bevordering van die sedelike lewe al dan 
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nie (Coetzee 1982: 57). Rousseau se verhandeling oor die Wetenskap en Kuns, 

waarin hy die verderflikheid van die beskawing van sy tyd beklemtoon, verower die 

prys (Coetzee 1982: 57; kyk ook Potgieter 1978: 241-242). Hierdie werk van 

Rousseau het gelei tot die algemene erkenning van sy literere en filosofiese 

bekwaamheid sowel as om meer rigting aan sy vroeere onstabiele lewenspatroon te 

verleen (Potgieter 1978: 242). Sy belangstelling in die opvoeding en onderwys het 

toegeneem omdat hy dikwels aan vooraanstaande mense advies gegee het oor die 

opvoeding van hulle kinders. Op hierdie wyse het hy geleentheid gekry om 

eerstehands gegewens oor kinders te bekom en om deur gesprekvoering sy eie 

beskouinge oor die opvoeding te verfyn (ibid 1978: 243). 

In 1734 woon hy in Parys buite-egtelik saam met Therese Levasseur, 'n ongeletterde 

vrou. Uit die verhouding is vyf kinders gebore wat Rousseau onmiddellik na hul 

geboorte na 'n weeshuis in Parys gestuur het (Potgieter 1978: 241; kyk ook Coetzee 

1970: 248). Eers drie en twintig jaar later sou Rousseau 'n egverbintenis met 

Levasseur aangaan (Coetzee 1970: 248). Hy verbreek egter later alle verbintenis met 

sy vrou en kinders (Potgieter 1978: 241). Van 1757 tot 1762 woon hy op 'n landgoed 

van Madame de Luxembourg. Hy moes uit Frankryk vlug weens ketterse stellings in 

sy opvoedkundige werk, die Emile (1762) (Coetzee 1970: 248). Vir sestien jaar moes 

hy in ballingskap woon, eers in Pruise en Bern in Switserland en daama in Woonton in 

Derbyshire, Engeland (Cohen & Gamer 1967: 262). Hy keer om gesondheidsredes 

terug na Parys en sterf in 1778 in Ermenonville naby Parys. 

Die volgende vier geskrifte van Rousseau word as van groot waarde vir die opvoeding 

en onderwys beskou: 

• In La novelle Helloise {1759) word sy idees oor die skoonheid van die natuur, die 

romantiese liefde en 'n eenvoudige huislike lewe uiteengesit (Coetzee 1970: 

248). 

• Contrat social (1762) is 'n weergawe van sy sosiologiese en staatkundige 

beskouings oor hoe die samelewing hervorm kan word (Potgieter 1978: 243). 

• Emile (1762) is Rousseau se belangrikste geskrif vir die opvoedkunde waarin hy 

van die romanvorm gebruik maak om sy opvoedingsidees uiteen te sit. 

• In Confessions de Foi (1777-1778) word sy persoonlike belydenis verwoord. 
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Rousseau se beskouinge en uitsprake oor die opvoeding en onderwys word 

vervolgens ondersoek om te bepaal in watter mate dit aan die vereistes van 

demokratiese opvoeding voldoen. 

4.2.2 Doel van die opvoeding 

Volgens Rousseau is die doel van die opvoeding die ontwikkeling van die aangebore 

natuurlike vermoens en belangstelling van die kind en die beskerming daarvan teen 

die verkeerde invloede van die samelewing (Coetzee 1970: 250; kyk ook Power 1970: 

479), Die sedes, kleredrag, godsdiens en opvoeding van sy tyd was volgens horn nie 

bevatlik vir 'n gesonde opvoeding nie (Cubberley 1920: 509). Hy beskou die kind as 'n 

unieke persoon met bepaalde regte; en hierdie regte sluit in beskerming teen 

verkeerde invloede van die samelewing. Hierdie siening van Rousseau kom ooreen 

met die demokratiese opvatting dat elke mens as 'n unieke persoon met bepaalde 

regte gesien meet word. 

Rousseau was gekant teen die oordrewe godsdienstige en leerstellende onderwys 

van sy tyd wat die kind slegs vir die lewe in die hiemamaals wou voorberei. 

Daarteenoor het hy 'n opvoeding voorgestaan wat die individu sou voorberei om horn 

by die aardse lewe aan te pas (Power 1970: 477). Die opvoeding moes die jeug dus 

voorberei om aan te pas by die veranderende lewensomstandighede en verskillende 

beroepsmoontlikhede wat die gemeenskap en die demokrasie bied. 

4.2.3 Die erkenning van die gelykwaardigheid van kinders 

Die klasse-indeling van Rousseau se tyd was vir horn onaanvaarbaar. Hy skryf dit toe 

aan die ontaarding van die samelewing as gevolg van 'n dekadente beskawing. Hy 

huldig die standpunt dat alle mense fundamenteel en van nature geed en gelyk is 

(Lucas 1972: 346). 

Rousseau handhaaf die demokratiese beginsel ten opsigte van gelykwaardigheid van 

mense (kinders) omdat hy glo dat almal op gelyke behandeling geregtig is. 

Daarvolgens moes kinders in groepe ooreenkomstig hul ouderdom opgevoed en 

onderrig word. Die wordingsfases wat by die opvoeding en onderrig in aanmerking 

geneem moet word, word soos volg deur horn onderskei: 

• Vanaf geboorte tot vyf jaar is die moeder en vader gesamentlik verantwoordelik 
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vir die kind se vroee opvoeding. Higieniese versorging moes voorrang geniet. 

Die sintuie moes ook geoefen word (Rousseau 1970: 18, 20-21 ). 

• Van sy vyfde tot twaalfde jaar is liggaamlike en sintuiglike oefening noodsaaklik. 

Die kind moes op hierdie stadium nog geen formele onderwys ontvang nie (ibid 

1970: 54-57). 

+ Vanaf twaalf tot vyftien jaar moes die kind aan formele onderwys onderwerp 

word en die jongeling moes verstandelik ontwikkel. Die leerling moes vakke 

neem soos onder andere Musiek, Natuurwetenskap, Aardrykskunde, 

Beskawingsgeskiedenis, Sterrekunde en 'n handwerkvak. Die leerling se oordeel 

om tussen reg en verkeerd en goed en kwaad te kan onderskei moes ook 

ontwikkel word (ibid 1970: 63, 72-73, 83, 85-86, 91-92). 

• Op die ouderdom van vyftien tot twintig jaar moes klem gele word op die sedelik

godsdienstige opvoeding en karaktervorming. Die leerplan vir hierdie fase het 

Geskiedenis, Staatsleer en Godsdiens ingesluit (ibid 1970: 95, 110, 113-117). 

Die jong man moes lewenservaring opdoen deur reise te onderneem en ook 

fabels, drama en poesie bestudeer (ibid 1970: 95, 112, 127). 

4.2.4 Die individualiteit van die kind 

Rousseau beklemtoon die individualiteit van die kind; die kind is volgens horn 'n 

besondere en unieke mens met 'n eie geaardheid. Die demokratiese bousteen met 

betrekking tot die erkenning van die individualiteit van elke mens kom hier ter sprake. 

Hy was die mening toegedaan dat die kind se unieke geaardheid nie verander moes 

word nie. Rousseau verklaar self: 'It is not a question of changing or restraining this 

temperament, but of giving it form and bringing it to perfection ... to urge it on as far as 

it can go, and to cultivate it and keep it from degenerating; for only in this way can a 

man become all that he is capable of being, and the work of nature be made perfect 

by education' (Rousseau 1962: 49-53). 

Elke kind se geaardheid en aangebore vermoens moes met behulp van kennis bepaal 

word en die jeugdige moes daarvolgens opgevoed word. In hierdie verband het 

Rousseau die volgende versoek aan ouers en onderwysers gerig: 
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'Oh wise man, take time to observe nature; watch your scholar well before you 

say a word to him, first leave the germ of his character free to show itself, do 

not constrain him in anything, the better to see him as he really is' (Rousseau 

1974: 58). Die kind moet geken word en volgens sy natuur opgevoed word. 

Volgens Rousseau beskik die kind op elke wordingstadium oar verskillende 

belangstellings wat by die betrokke leeftyd tuishoort. Die opvoeder moet van 

hierdie natuurlike belangstellings kennis neem. Rousseau doen daarom 'n 

beroep op die onderwyser om leer vir die leerling aangenaam te maak en dit op 

die natuurlike belangstelling en nuuskierigheid van die kinderaard te skoei 

(Verster 1982a: 53). 

4.2.5 Die sosialisering van kinders 

Hoewel Rousseau die individualisering van die kind beklemtoon, is die sosiale 

vorming van die kind oak vir horn van belang. In hierdie verband het Rousseau 

aangevoer: 'I have thought my Emile to live his own life, and more than that to earn his 

own bread. But that is not enough. To live in the world one must get on with people 

and know how to get a hold on them' (Rousseau 1970: 113). Die sosialisering van die 

leerling dien as voorbereiding om op 'n waardige wyse te kommunikeer met die 

medemens in die gemeenskap. Dit geld oak vir die demokratiese samelewing. 

In Rousseau se roman is Emile gedurende sy vroee kinderjare toegelaat om te 

assosieer met seuns van die landelike omgewing (Meyer 1975: 209; kyk oak Rusk 

1956: 171). Daar was ook kontak met ander jeugdiges van die landelike omgewing 

(Rusk 1956: 171 ). Hy moes vakmanne waarneem in werkwinkels, op landerye, by 

riviere en bosbounywerhede (Meyer 1972: 209). Die jong seun moes leer dat 'in 

society a man either lives at the cost of others or he owes them in labor the cost of his 

keep' (Rousseau soos aangehaal deur Meyer 1972: 209). Die ekonomiese, 

maatskaplike en opvoedkundige waarde van die am bag is belangrik omdat dit mense 

kan fewer wat inskakel in die samelewing, handel en die nywerheid van 'n 

demokrasie. 

Die sosialisering van die adolessent moes geskied deur: 

+ aan horn die mens se medelye mee te deel; 
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+ die jong man te leer om negatiewe persoonlikheidstrekke soos eersug, eie 

belang en hoogmoed te verwerp; 

+ behoeftige mense finansieel te help en tot diens te wees (Rousseau 1970; 102-

103, 113). 

Daar moes dus nie slegs na eie belang omgesien word nie, maar ook na die van 

ander. Hierdie sosiale opvoeding soos deur Rousseau verkondig, bring by die jeug 

liefde en respek vir die medemens teweeg, naamlik vir sy ouers, onderwysers, vriende 

en sy geliefde(s) met wie hy moet saamlewe. Rousseau wou dus morele standvastig

heid by die jeug vestig alvorens hul beroepstoetrede in die samelewing 'n werklikheid 

word. 

4.2.6 Die selfaktiwiteit van die kind 

Rousseau skep geleenthede vir die kind om onder leiding van die opvoeder sy 

natuurlike vermoens self te ontplooi. 

Volgens Rousseau moet die onderwys en opvoeding deur ervaring geskied. Hy stel dit 

self so: 'Avoid verbal lessons with our pupil. The only kind of lesson he should get is 

that of experience' (ibid 1970: 40). Die opvoedingsgebeure hou vir Rousseau nie 

passiewe leer en onthou in nie maar eerder die van doen. Deur selfaktiwiteit word 

ervaring en bruikbaarheid beklemtoon. 

Kinders tussen die ouderdom van vyf en twaalf jaar moes liggaamlik ontwikkel deur te 

swem, hardloop, spring, met 'n tol te speel en klip te gooi (Rousseau 197 4: 97). Die 

ouer leerlinge moes self afstande meet soos om die hoogte van 'n huis met 'n 

meetstok te meet, die gewig van dinge te vergelyk en huise, borne en mense na te 

teken (ibid 1974: 97). Leerlinge moes ook leer om eenvoudig en duidelik met die 

korrekte aksent te praat (Rousseau 1970: 62). In musiekonderrig moes die jongelinge 

eenvoudige melodiee en woorde leer (ibid 1970: 63). 

Rousseau het van die veronderstelling uitgegaan dat die jong seun na die ouderdom 

van twaalf jaar self sou wou lees. Emile moes die verhaal van Robinson Crusoe lees. 

Die verhaal beskryf hoe 'n bekwame man op 'n eiland praktiese oplossings vir sy 

probleme vind. Volgens Rousseau bevat hierdie verhaal 'n beskrywing van die lewe 
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wat volgens die natuur se eise geleef word en is dit 'n goeie aansporing tot hande

arbeid (Rousseau 1974: 147). Die kind moet soos Robinson Crusoe 'n selfontdekker 

wees. In terme van die demokrasie word daar ook van die individu verwag om daartoe 

in staat te wees om self sy probleme te kan oplos. Die jongeling moes 'n ambag leer 

soos onder andere landbou, metaalwerk en timmerwerk (ibid 1974: 151). Emile moes 

timmerwerk leer ter wille van die ekonomiese maatskaplike en opvoedkundige waarde 

daarvan (Rousseau 1970: 86-90). Hierdie kreatiewe ontwikkeling van die kind dien as 

voorbereiding om 'n nuttige bydrae te lewer tot die ekonomiese welvaart en maatskap

like lewe van die gemeenskap. Geen gemeenskap en ook nie 'n demokratiese ge

meenskap nie kan gevestig en ontwikkel word sonder die individu se bekwame ekono

miese en maatskaplike deelname nie. 

4.2. 7 Die verwerwing van vryheid 

Die bekende slagspreuk van Rousseau: 'Vryheid, gelykheid en broederskap' verwoord 

die vertrekpunt van sy geskrifte. Rousseau was 'n kampvegter vir individuele vryheid 

en hewig gekant teen die onderdrukking van die mense van sy tyd. Volgens horn word 

die mens vry gebore en met hierdie vryheid moet op alle terreine rekening gehou 

word. Hy verkondig dat opvoeding 'n vrye ontwikkeling van die aangebore talente en 

belangstelling by die kind veronderstel (Kruger et al 1994: 74). Demokratiese vryheid 

kom hier duidelik na vore omdat die leerling vryheid gebied word om sy moontlikhede 

op alle terreine te ontplooi. 

Die jong kind moes nie gedwing word om stil te sit nie, maar eerder die vryheid gegun 

word om te spring, klouter en skreeu net so veel as wat hy wil. Die soort vryheid wat 

volgens Rousseau aan die kind toegeken moet word kom op die volgende neer: ' ... to 

give children more real liberty and less power, to let them do more for themselves and 

demand less of others; so that by teaching them from the first to confine their wishes 

within the limits of their powers they will scarcely feel the want of whatever is not in 

their power' (Rousseau 197 4: 35). Hoewel daar voortdurend volwasse toesig oor die 

kind moes wees, moes die opvoeder beplande rigting aan die kind se aktiwiteite gee 

sonder om sy vryheid te bederf. 

Volgens Rousseau moes die drange en impulse van kinders vry kon ontplooi en daar 

moes voortdurend tydens die opvoeding en onderwys hiermee rekening gehou word. 
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Die spontane aktiwiteite van die kind moes nie aan bande gele word nie. 

Voorskriftelike gewoontes moes vermy word omdat dit 'n beperkende invloed op die 

vrye kindernatuur het (Janssen & Visser 1970: 112). 

Die twaalfjarige leerlinge moes die vryheid gegun word om self 'n nuttige en eerbare 

beroep soos onder andere polisieman, spioen, laksman, plaveiselwerker, 

metaalwerker en skrynwerker te kies (Rousseau 1974: 160-163). Die adolessent 

moes vry wees om sy eie godsdiens te kies en beoefen. Emile moes ook toe hy sy 

adolessente jare bereik het sy eie godsdiensoortuiging kies (Rousseau 1970: 116). 

Godsdiensvryheid soos deur Rousseau gepredik, word hoog aangeskryf in 'n 

demokrasie. Volgens Rousseau is die liefde vir die medemens, die gevolg van 'n 

liefde tot die goeie en vir die Skepper. lndien die jong mens op twintigjarige leeftyd 

hierdie persoonskwaliteite verwerf het, is hy gereed om as volwassene volle vryheid 

en verantwoordelikheid te aanvaar (Kruger et al 1994: 51). 

Hoewel Rousseau die vryheid van die leerling sentraal stet, was hy tog van mening 

dat die kind voortdurend onder toesig van die onderwyser moes wees omdat die 

volwassene die kind se natuurlike aard en sy begeertes tot vryheid, geluk, genot, spel 

en denke verstaan (Verster 1982a: 71 ). Die leerling is dus nie absoluut vry nie maar 

moet vryheid onder toesig verwerf. Demokratiese vryheid is eweneens nie 

versoenbaar met absolute vryheid nie; dit veronderstel dat vryheid tot 

verantwoordelikheid verwerf moet word. 

4.2.8 Ferme dog simpatieke gesagsleiding 

Rousseau was 'n voorstander van die soort gesag waar die kind sonder enige 

eksterne dwang moet ontwikkel. Die jeugdige moes self tot aanvaarding van die goeie 

kom. 

Vanaf geboorte tot op vyfjarige ouderdom moes die kind deur die gesag van die 

natuur ingeperk word, terwyl die opvoeder geen persoonlike gesag moes afdwing nie. 

Die opvoeder is gedurende hierdie fase slegs die verteenwoordiger van die natuur 

{Kruger et al 1994: 50). 

Tussen die ouderdom van vyf en twaalf moes die kind slegs toegelaat word om dinge 
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te doen waarvoor hy ryp en bevatlik is. Die wet van die natuur moet geld, want dit het 

tot gevolg dat die kind geduldig, gelykmoedig en kalm is. Menslike gesag maak die 

leerling gedurende hierdie leerfase 'n opstandige wese. Straf moet vermy word 

aangesien die jongeling nog nie tussen goed en kwaad kan onderskei nie (Kruger et al 

1994: 50). 

Vir Rousseau is die aanleer van sedelikheid 'n natuurlike aangebore neiging. Die 

twaalf- tot vyftienjarige leerling moes gedissiplineer word deur sy wil te motiveer om 

aktiwiteite te voltooi wat noodsaaklik, waardevol, nuttig en goed is (ibid 1994: 50). Die 

jeug moes gedurende hierdie fase verdraagsaamheid, volharding, selfbeheersing en 

selfdissipline aanleer (Lucas 1972: 349). Die jeug word dus voorberei vir 'n 

demokratiese samelewing waar elke burger verdraagsaam, selfbeheersd en 

selfgedissiplineerd moet wees. 

4.3 MARIA MONTESSORI (1870-1952) 

4.3.1 Lewe en werk 

Maria Montessori was 'n mediese dokter en een van die groot opvoedkundige denkers 

van die twintigste eeu. 

Sy is op 31 Augustus 1870 in Chiaravaile, Italia gebore as die enigste kind van 

Renilde en Alessandro Montessori (Standing 1957: 3-5). Toe sy twaalf jaar oud is 

verhuis haar ouers na Rome omdat die stad oor beter onderwysfasiliteite as haar 

geboortedorp beskik h~t (ibid 1957: 5). Na haar skoolopleiding studeer sy in die 

medisyne en promoveer in 1896 as dokter in die Geneeskunde aan die Universiteit 

van Rome. Sy was die eerste ltaliaanse vrou wat 'n graad in die Geneeskunde aan die 

Universiteit van Rome verwerf het (Standing 1957: 9; kyk ook Rombouts 1958: 168; 

Fisher 1914: 214). Aangesien vroue destyds nie ten voile in die mediese professie 

erken is nie, het Montessori vir twee jaar lank as assistente in die Santo Spirito 

Hospitaal in Rome gewerk. Dit was 'n hospitaal vir gestremde en swaksinnige kinders. 

Hier het sy tot die besef gekom dat hulle opvoedkundige hulp nodiger het as mediese 

behandeling (Standing 1957: 10, kyk ook Rombouts 1958: 168; Janssen & Visser 

1970: 182). Montessori het die opvoedkundige geskrifte van twee Franse geneeshere, 

Jean ltard (1775-1838) en Edouard Seguin (1812-1880) bestudeer (Standing 1957: 

10). ltard se geskrifte beskryf die onderrig van doofstomkinders. Volgens horn is dit 
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belangrik dat die onderwyser sy leerlinge deur noukeurige waameming moet leer ken 

om sodoende die korrekte opvoedingshulp te kan verskaf. Seguin het op ltard se 

idees voortgebou. Hy het leermiddels ontwerp wat vir die onderrig van gestremde 

kinders gebruik kon word (Verster 1989: 171 ). 

Deur die invloed van Montessori is daar in 1898 met 'n staatskool vir swaksinnige 

kinders in Rome begin. Twee jaar lank (1899-1901) het sy as hoof van die skool 

onderwyseresse vir hierdie spesiale leerlinge opgelei en ook self aan die kinders 

onderwys gegee (Montessori 1912: 32; kyk ook Cole 1950: 564; Standing 1957: 11 ). 

Montessori het die teorie van ltard en die leermiddels van Seguin in die skool 

toegepas en ook haar eie leermiddels (didaktiese apparaat) ontwerp en getoets om 

kinders te leer lees, skryf en reken (Orem 1966: 47-48). Die leermiddels sou die 

langdurige en volgehoue aandag en werkywer van kinders vereis. Haar metodes was 

s6 suksesvol dat leergeremde kinders uiteindelik net so goed kon lees en skryf as 

gewone normale kinders (Montessori 1912: 38; kyk ook Cole 1950: 564; Verster 1989: 

171). 

Montessori was die mening toegedaan dat leergeremde kinders in gewone skole in 

hul grootwording gekortwiek eerder as gehelp word. Om hierdie kinders te help, 

bedank sy haar betrekking in 1900 en gaan na die Universiteit van Rome waar sy 

Sielkunde en Antropologie bestudeer (Montessori 1912: 42; kyk ook Cole 1950: 564). 

Opvoedkunde was destyds 'n onderafdeling van een of meer van die volgende 

vakrigtings: Sielkunde, Etiek, Antropologie en Wysbegeerte (Verster 1989: 172). 

Vanaf 1896 tot 1906 was Montessori hoof van Gesondheidsleer by die Magistero 

Femminile, 'n kollege vir vroue in Rome. Sy was ook een van die permanente 

eksaminatore in die Fakulteit Pedagogiek. In 1904 word sy aangestel as professor in 

Antropologie aan die Universiteit van Rome. Hierdie betrekking het sy vir vier jaar 

beklee (Standing 1957: 15), maar intussen ook as medikus gepraktiseer (Potgieter 

1978: 260; kyk ook Van der Velde 1964: 339). 

Montessori se aanvanklike belangstelling in die opvoeding en onderwys van leerge

remde kinders het 'n wending geneem toe sy by geleentheid die konsentrasievermoe 
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van 'n driejarige dogtertjie en die vreugde wat die dogtertjie met die uitvoering van 'n 

eenvoudige meganiese taak ervaar het waargeneem het. Sy het haar mediese praktyk 

en akademiese loopbaan na twee jaar laat vaar en die res van haar lewe aan 

onderwyshervorming gewy (Potgieter 1978: 261). Op 6 Januarie 1907 het sy in San 

Lorenzo, 'n agterbuurt van Rome, die eerste kleuterhuis vir normale kinders van drie 

tot sewe jaar opgerig. Sy noem die kleuterhuis Casa dei Bambini waar vryheid die 

uitgangspunt is in die opvoeding en onderwys (Potgieter & Swanepoel 1968: 135). 

Benewens die groot tuin waar die leerlinge gespeel en gewerk het, het die kleuterhuis 

oor 'n sentrale kamer beskik vir intellektuele aktiwiteite en kleiner kamers wat ingerig 

is vir 'n badkamer, eetkamer, ontspanningskamer, 'n kamer vir handearbeid, 'n 

gimnasium en 'n ruskamer (Orem 1966: 41). Op 7 April is 'n tweede kleuterhuis in San 

Lorenzo geopen en op 18 Oktober 1908 'n derde kleuterhuis in Milaan vir die 

middelklas-bevolking in die stad Prati di Castello (Montessori 1912: 43-44). Teen 

1911 is die Montessori-onderwyssisteem amptelik toegepas in die meeste publieke 

skole in ltalie en Switserland vir pre-primere tot negejarige kinders. Terselfdertyd is 

Montessori-skole in lndie, China, Mexico, Korea, Argentinie en Hawaii geopen 

(Kramer soos aangehaal deur Martin 1994: 66). 

Die sukses wat Montessori met haar kleuters behaal het, lei daartoe dat sy in 1911 

begin het met die onderrig van ouer normale kinders (ses tot nege jaar) (Verster 1989: 

178). 

Nadat Benito Mussolini (1883-1945) in 1920 in ltalie aan bewind gekom het, is 

Montessori se werk deur hierdie diktator onderdruk omdat hy konformiteit as gewens 

en individuele vryheid as ongewens beskou het (Pistorius 1976: 241). Montessori 

moes gevolglik haar skool sluit (Potgieter 1978: 261; kyk ook Van der Velde 1964: 

340). 

Sy verlaat Rome en gaan eers na Barcelona in Spanje en later na Laren in Nederland 

waar sy in beide gevalle Montessori-skole tot stand bring. lntussen het sy na die 

Verenigde State van Amerika, Brittanje en terug na Nederland gereis en haar idees 

oor die opvoeding en onderwys deur lesings verkondig. 

In 1950 stig Montessori die Association Montessori International te Amsterdam. Die 
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funksie van die organisasie sou wees om leiding aan Montessori-volgelinge oor die 

wereld te verskaf (Birchenall 1970: 15-16). Op 6 Mei 1952 is sy te Noordwijk in 

Holland op een-en-tagtigjarige leeftyd na 'n siekbed oorlede. 

Montessori het haar denkbeelde oor die opvoeding en onderwys in die volgende 

belangrikste geskrifte vasgele: 

+ The absorbent mind (1949) is gebaseer op Montessori se lesings wat sy 

aangebied het in Ahmadabad in lndie. Die liggaamlike en fisiologiese 

ontwikkeling van die kinderlewe word in hierdie werk uiteengesit. 

+ Spontaneous activity in education. The advanced Montessori Method (1918) 

fokus op die onderwys van sewe- tot elfjarige leerlinge. 

+ In The Montessori Method (1912) word die opvoeding en onderwys van drie- tot 

sewejarige kinders bespreek. 

Vervolgens word ondersoek in watter mate die demokratiese ideaal in Montessori se 

idees oor die opvoeding en onderwys neerslag vind. 

4.3.2 Doel van die opvoeding 

Die oogmerk met die opvoeding is vir Montessori karaktervorming wat deur die kind 

self verwerf moet word. Montessori beskryf 'n goeie karakter soos volg: 'By character 

we mean the behavior of men driven (though often unconsciously) to make progress. 

This is the general tendency. Humanity and society have made progress in evolution' 

(Claude soos aangehaal deur Birchenall 1970: 144). Die leerling moet interessante 

opdragte gegee word wat hy self kan voltooi; as die opdragte suksesvol voltooi word, 

bevorder dit sy karakter. Die opvoeding moet persoonskwaliteite soos liefde en 

naastediens in die mens na vore bring. In 'n demokratiese samelewing word daar 

verwag dat die individu goeie persoonseienskappe soos liefde en naastediens teenoor 

die medemens sal openbaar. 

Leerlinge moet nie slegs intellektueel ontplooi nie; ook die vermoens ten opsigte van 

nadenke, eie inisiatief en die onafhanklike uitoefening van keuses moet ontwikkel 

word (Standing 1957: 205). Hierdie voorbereiding van die kind is van ontsaglike 

waarde vir 'n demokratiese samelewing omdat die individu (hoewel hy gemeenskap

like waardes met die res van die samelewing deel) nie noodwendig klakkeloos met die 
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massa moet meegaan nie; hy moet ook 'n eie oordeel kan fel, eie inisiatief kan neem 

en self keuses kan uitoefen. 

Montessori se opvoeding vir jeugdiges is gerig op hul aanpassingsvermoens by nuwe 

omstandighede, lewensvorme en arbeidsvorme (Potgieter 1978: 265; kyk ook Van der 

Velde 1964: 364). In terme van die demokrasie word daar vereis dat die jeug opge

voed moet wees om te kan inskakel by veranderende lewensomstandighede en ver

skillende beroepe wat die samelewing bied. 

4.3.3 Die erkenning van die gelykwaardigheid van kinders 

Montessori handhaaf 'n demokratiese sienswyse ten opsigte van haar siening dat ge

lykwaardige en veelsydige onderwys vir alle kinders beskikbaar moet wees. Leerlinge 

moes in groepe onderrig ontvang volgens die verskillende gevoelige periodes of wor

dingsfases waarin hulle op daardie stadium verkeer.. Vo lg ens Montessori neig hierdie 

gevoelige periodes om te ' ... correspond to special sensibilities to be found in creat

ures in process of development; they are transitory and confined to the acquisition of a 

determined characteristic. Once this characteristic has evolved, the corresponding 

sensibility disappears. Thus every characteristic is established by the help of an im

pulse, of a transient sensibility which lasts over a limited period of growth, that is, dur

ing the corresponding sensitive period' (Montessori 1995: 34-35). Sy onderskei die 

volgende gevoelige periodes in die kinderlewe met spesifieke leerinhoude vir elke 

fase: 

• Vanaf geboorte tot drie jaar moet klein kinders kennis spontaan uit die omgewing 

deur middel van die sintuie absorbeer (Standing 1957: 332). 

• Tussen die ouderdom drie tot ses jaar leer kinders goeie maniere en skryfkuns. 

• Sewe- tot twaalfjariges se rede (intellek) moet geoefen word en hulle leer ook 

grammatika (spraakkuns) (ibid 1957: 338-339). 

• Vanaf twaalf tot sestien jaar leer jeugdiges morele waardes en moet hulle vakke 

neem soos onder andere Musiek, Taalkunde, Kuns, Wiskunde, Aardrykskunde, 

Biologie, Kosmologie (studie van die heelal), Plantkunde, Dierkunde, Fisiologie, 

Sterrekunde, Anatomie en Geskiedenis (Montessori 1976: 115-119). 

• Wanneer die adolessent die ouderdom van agtien jaar bereik, kan hy/sy studies 

aan 'n universiteit voortsit (Montessori 1989a: 12). 
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Die leerinhoud is so ingedeel om aan te pas by die ouderdomsgroepe en ontwikke

lingsvermoens van kinders. Dit vergemaklik die aanleer van kennis en die inoefening 

van sekere vaardighede soos lees, skryf, reken en handewerk. Die kind word dus vir 

elke fase deur middel van 'n veelsydige opvoedings- en onderwysplan as 'n waardige 

burger vir 'n demokrasie voorberei. 

4.3.4 Die individualiteit van die kind 

Montessori het die individualisering van die kind as belangrik geag. Volgens 

Montessori is die opvoeding en onderwys individueel van aard. Sy het oar die 

opvoeding en onderwys die volgende gese: 'Now, child life is not an abstraction; it is 

the life of inidividual children. There exists only one real biological manifestation: the 

living individual; and towards single individuals one by one observed, education must 

direct itself (Montessori soos aangehaal deur Verster 1989: 172). 

In die Montessori-klas bestaande uit drie-, vier- en vyfjarige leerlinge het elke leerling 

sy eie werkruimte met 'n tafel, steel en mat. Die kind se individualiteit word gerespek

teer want geen ander leerling mag sander sy toestemming sy werkruimte binnegaan 

nie. Die onderwyser moet oak die leerling se individualiteit en privaatheid beskerm 

(Orem 1966: 31-32). Montessori se siening toon ooreenkoms met die individualiteits

beginsel van die demokrasie waarvolgens elke persoon se individualiteit en persoon

likheid gerespekteer moet word. 

Gedurende die verskillende wordingsfases in die kinderlewe is sekere aangebore kragte 

en vermoens gereed om tot ontplooiing te kom. Elke ontwikkelingsperiode verteenwoor

dig die tydstip vir die aanleer van sekere kennisinhoude of vir die inoefening van sekere 

vaardighede (Verster 1989: 174). Wanneer die leerling spontaan 'n bepaalde soort 

kennis wil verwerf, moet die onderwyseres gegradeerde leermateriaal voorsien sodat 

die lerende jongeling ooreenkomstig sy besondere verwagtinge besig sal wees sander 

enige inmenging of direkte leiding van die onderwyseres (ibid 1989: 174). Die leerling 

sal ooreenkomstig sy besondere verwagtinge spontaan sy taak uitvoer. 

Die gegradeerde leermateriaal is spesiaal ontwerp vir die maksimale individuele 

ontwikkeling van elke kind. Die leermateriaal is gegradeer in ooreenstemming met die 

volgende opeenvolgende fases wat die kind moet deurloop: 
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• 'n hoe mate van kraginspanning; 

+ moeiliker bewegings vir individuele leerlinge met verskillende moontlikhede sodat 

die kind kan deelneem aan die aktiwiteite wat 'n hoe mate van bekwaamheid of 

hantering vereis (Montessori 1965: 185-194). 

Die kind se aanvanklike leer moes geskied deur kontak met soveel moontlik 

voorwerpe. Daarom meet die onderwyser nie die beweging in die rigting van die 

abstrakte verhaas nie. Die individuele leerling sal spontaan wanneer hy daartoe 

gereed is in 'n spesifieke sensitiewe periode die konkrete voorwerpe verruil vir die 

abstrakte. Die volgende aktiwiteit socs deur Lillard verduidelik, dien as 'n 

insiggewende voorbeeld: 'A solid wooden triangle is sensorially explored. Separate 

pieces of wood representing its base and sides are then presented, and the triangles 

dimensions discovered. Later, flat wooden triangle's are fitted into wooden puzzle 

trays, then on solidly colored paper triangles, then on triangles outlined with a heavy 

colored line, and finally on the abstraction of thinly outlined triangles' (Lillard 1972: 62). 

Die demokratiese beginsel ten opsigte van die erkenning van die individualiteit van die 

mens is hier ter sprake omdat die vermoens van die leerling in 'n spesifieke sensitiewe 

periode vir aanvangsonderwys in aanmerking geneem word. 

4.3.5 Die sosialisering van kinders 

Montessori wil in haar opvoeding en onderwys ook die gesonde sosialisering van die 

kind bevorder. Gesonde sosialisering is van groot waarde vir 'n demokratiese 

samelewing omdat die mens 'n sosiale wese is en met sy medemens in die 

gemeenskap moet kan assosieer en saamleef. Die leerling moes dus nie slegs 

gedurende pouses of uitstappies 'n sosiale lewe ontwikkel nie, maar ook in die 

klaskamer (Verster 1989: 179). 

Hoewel elke leerling afsonderlik werk, mag twee of meer leerlinge oak saamwerk 

(Orem 1966: 32). Leerlinge in 'n groep wat verteenwoordigend is van verskillende 

ouderdomme (drie-, vier- en vyfjariges) verrig op verskillende tydstip verskillende 

werksaamhede en werk teen verskillende tempo's. Die ouer kinders kan die jongeres 

help en inspireer wanneer dit nodig geag word (Lillard 1972: 7 4). Die leerlinge in die 

groep leer ook om 'n ander se poging(s) te respekteer (Montessori 1964: 228). Die 

leerlinge in die groep leer mekaar ken en aanvaar want die sosiale goedkeuring laat 
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hulle by die groep inskakel (Potgieter 1978: 263-264). Leerlinge kry op die wyse 

geleenthede om sosiale kwaliteite soos samewerking, verantwoordelikheid en respek 

vir ander aan te leer. Hierdie sosiale kwaliteite word van elke demokratiese burger 

verwag. 

Die hantering van die leermaterial word met oefeninge aangevul wat vir die sosiale 

lewe van waarde is. Montessori verduidelik: 'The material is a help, because we only 

have one set of material in a class, so if one child is using the piece another child 

wants he must wait until the first child has finished with it and put it back in its place' 

(Montessori 1989b: 23). Die leerling leer verdraagsaamheid, en respek vir die 

eiesoortigheid van andere. Op die wyse word die kind se aanpassingsvermoens 

versterk en word hy gemotiveer om positiewe eienskappe soos ordelikheid en 

samewerking te internaliseer. Hierdie sosiale eienskappe is belangrik vir die vestiging 

van 'n demokratiese samelewing. 

Taalvaardigheid moes aangeleer word deur gesprekke te voer met die onderwyser en 

medeleerlinge. Die onderwerpe vir bespreking moes veral uit die kind se bekende 

leefwereld kom: sy ervaring tuis en byvoorbeeld sy buurmense (Montessori 1912: 

124). Op die wyse leer die leerling dus hoe om met ander mense te kommunikeer. 

Die kleuters het oor 'n klubkamer ('clubroom') beskik waar Ieerlinge informeel met 

mekaar kon kommunikeer deur spontaan gesprekke te voer, te speel en te Iuister na 

musiek (Orem 1966: 43). 

Montessori het kinders volgens hul ouderdom in verskillende georganiseerde groepe 

ingedeel; daar is aan elke groep 'n verskillende status toegeken. 'n Groepleier neem 

die leiding en gee bevele wat gehoorsaam en uitgevoer moet word deur elke lid van 

die groep. Montessori beweer dat in hierdie georganiseerde groepe kinders 

gestimuleer word om eienskappe te ontwikkel wat 'n voorvereistes is vir 'n suksesvolle 

gemeenskapslewe soos individualiteit, simpatie en liefde. Die jeugdiges in die groep 

toon wedersydse simpatie, ondersteuning en is trots op mekaar se aktiwiteite 

(Montessori 1989b: 27). Die beoefening van wedersydse simpatie, liefde, 

ondersteuning en erkenning van ander se werk dien dus as noodsaaklike 

voorbereiding vir 'n latere suksesvolle demokratiese burgerskap. 
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Godsdiensbeoefening is vir Montessori 'n sosiale aangeleentheid aangesien die kerk 

fees- en herdenkingsdae vier. Sy het aanbeveel dat kinders hul ouers alreeds vanaf 'n 

vroee leeftyd na kerkbyeenkomste moes vergesel. Volgens Montessori moes aan 

Godsdiensonderrig 'n regmatige plek soos Geskiedenis, Aardrykskunde en enige 

ander vak in die skool toegeken word (ibid 1989b: 38). Hierdeur het Montessori laat 

blyk dat sy rekening hou met die kulturele konteks waarin kinders hul bevind. Kinders 

wat hul ouers na kerkbyeenkomste vergesel, gee uiting aan hul demokratiese reg op 

godsdiensvryheid - een van die kenmerke van 'n ware demokrasie. 

4.3.6 Die selfaktiwiteit van die kind 

Montessori het geglo dat elke kind oor die vermoe tot selfontplooiing beskik. Dit is 

daarom die jongeling se plig om op grond van hierdie vermoe onder leiding van die 

opvoeder self sy potensialiteite ten volle te ontplooi. Die leerlinge kan slegs dinge vir 

hulself doen in 'n voorbereide omgewing. 'n Voorbereide omgewing, so beweer Mon

tessori, is 'n klaskamer wat funksioneel georganiseer is vir die vrye ontwikkeling van 

elke kind. Die klaskamer self en die meubels is ontwerp volgens die kind se ouderdom 

en grootte. Leermateriaal is ordelik gerangskik op rakke sodat die kind dit maklik kon 

bereik (Lillard 1972: 56-57). Hierdie gunstige strukturering van die leeromgewing vir 

die kind hou verband met die demokratiese opvatting dat elke mens oor optimale en 

gelyke kanse moet beskik om sy moontlikhede te ontplooi. Die klem val terselfdertyd 

egter ook op die aktiewe deelname van die leerder: sy aandeel is ewe belangrik. 

Die onderwyser moet op die agtergrond bly, die leerlinge dophou en slegs hulp 

verleen wanneer dit nodig is. Hieroor maak Montessori die volgende insiggewende 

stelling: 'It is necessary for the teacher to guide the child without letting him feel her 

presence too much, so that she may be always ready to supply the desired help, but 

may never be the obstacle between the child and his experience' (Montessori soos 

aangehaal deur Verster 1989: 178). Die onderwyser moet rigtinggewer wees aan die 

spontane selfaktiwiteite van die leerling met die oog op die natuurlike ontplooiing van 

al sy potensialiteite. 

Die kleuter moes self met kubusse van verskillende groottes 'n taring bou op 'n groen 

mat, beginnende met die grootste kubus (Montessori 1912: 174). Op hierdie wyse leer 

hy selfwaarneming, vergelyking, oordeel, redenering en om besluite te neem. Die 
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jong kind word voorberei as 'n intelligente burger vir 'n demokrasie wat self kan 

oordeel, redeneer en vir homself kan besluite neem. Montessori het dieselfde meto

des van aktiewe leer aangewend om kinders te leer lees. Kinders tussen drie en 'n 

half tot vier en 'n half het geleer lees en skryf deur eers die letters van skuurpapier wat 

op gladde papier vasgeplak is te betas, dit spelenderwys uit te soek en na te trek 

(Cole 1950: 570-571). Daama het lees en spelling gevolg wanneer hulle enkele 

klankbeelde gekombineer en daama self gevorm het (Standing 1957: 117). Die 

telkuns, optel en aftrek is beoefen met behulp van apparatuur van verskillende lengtes 

en kleure (Rombouts 1958: 172). 

Leermateriaal is so gestruktureer dat 'n leerling self sy foute kon ontdek en minder 

afhanklik van die onderwyser word. 'n lnteressante voorbeeld is die houtblok met gate 

van verskillende groottes en 'n silinder vir elke gat ' ... a child cannot put a cylinder into 

a hole too small for it, and if he puts one into too large a hole he will have at the end of 

the exercise a cylinder left that will not go into the only remaining hole' (Cole 1950: 

570). Sou die kind 'n tout begaan, sal hy dit self agterkom. Die leerling leer sodoende 

om op selfstandige wyse te leer en foute te korrigeer. Hy moet dus verantwoordelik

heid neem vir suksesse en mislukkings, 'n eienskap wat hoog geag word deur 'n 

demokrasie. 

In die kleuterhuis moes die vierjarige leerlinge middagetes voorberei en as kelners 

diens doen (Fisher 1965: 18). Die jong kind is dus van jongs af geleer om vrywillig aan 

sy medemens 'n diens te lewer. 

Montessori het ook klem gele op hand-oog-koordinasie, 'n voorvereiste vir sommige 

beroepe. Ouer leerlinge moes die volgende selfaktiwiteite beoefen: die vas- en 

losknoop van knope, hakies, ogies, drukkertjies en strikke; en die inryg van artikels 

(Montessori 1912: 145). 

Net soos vir die jonger kinders het Montessori geleenthede geskep vir die adolessent 

om onder leiding van die onderwyser sy verskillende vermoens self te ontplooi. Die 

jeugdiges moes aktief deelneem aan aktiwiteite soos: 

+ toneelspel in 'n storie of poesie, toesprake, debatte en besprekings waar eie 

idees ook geopper kon word; 
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• koorsang en die hantering van musiekinstrumente; 

• teken, ontwerpkuns en handewerk (Montessori 1976: 115-116). 

Montessori het die waarde daarvan ingesien om die kind se aktiwiteite te baseer op 

aktiwiteite wat in sy volwasse lewe van horn geverg sou word. Die kind se aktiwiteite is 

dus altyd voltrek in terme van die gemeenskapsideaal van die demokratiese 

uitwisseling van idees binne die raamwerk van samewerking. 

Montessori het voorgestel dat die sekondere skool 'n winkel in die naaste dorp moes 

vestig. Landelike skoolkinders van die sekondere skool sou hier kon handel dryf met 

tuin- en landbouprodukte en artikels wat hulle self vervaardig het, of artikels van arm 

mense wat hulle versamel het (ibid 1976: 108). Op hierdie wyse sou die adolessent 

gaandeweg vertroud kon raak met ekonomiese beginsels. 

4.3. 7 Die verwerwing van vryheid 

Montessori was 'n voorstander van vryheid in die onderwys. Sy was gekant teen 

gedwonge ontwikkeling en alles wat die kind in sy vrye spontane beweging kon 

hinder. Sy beklemtoon dat vryheid noodsaaklik is vir die voile ontplooiing van die 

kindernatuur. Daarom moet die opvoeder toesig hou, leiding gee en nooit sy eie 

mening afdwing nie. 

Sy verkondig vryheid vir die leerling omdat die kind deur vryheid: 

• self uit die leermateriaal in die klaskamer die kies waarmee hy op 'n bepaalde 

stadium wil en kan werk en self op enige geskikte plek sy aktiwiteite uitvoer; 

• in die klaskamer rondbeweeg en 

• sy sosiale verhoudinge uitwerk (Verster 1989: 175). 

Die Montessori-skoal en -klaskamer was so ingerig om die gesonde vrye beweging 

van die leerlinge te bevorder. Benewens die omvattende voorraad leermateriaal het 

die leerlinge: 

• 'n aangename klaskamer met kindermeubels gehad (verskuifbare tafels, stoele 

en bedjies vir kinders); 

• 'n ruim speelterrein waar die kinders vryelik kon speel; 
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+ pragtige tuine; 

+ en troeteldiertjies wat hulle self moes versorg (ibid 1989: 178). 

Leerlinge moes ook die klaskamer, meubels en tuine versorg. Op die wyse is kinders 

geleer om eienskappe soos verantwoordelikheid en pligsgetrouheid deel van hulself te 

maak. Demokratiese vryheid veronderstel vryheid wat verantwoordelikheid en 

pligsgetrouheid insluit. 

Montessori wou leerlinge soveel vryheid as moontlik in die skool toelaat om eie 

sosiale verhoudinge met ander leerlinge te kan stig. Sy was van mening dat kinders 

vryheid nodig het om self hul probleme op te los. Die vroee en herhaaldelke 

inmenging van die opvoeder in die voorbereiding van die kind se sosiale lewe kon 

slegs nadelig daarop inwerk (Lillard 1972: 55). Sy beweer dat kinders ontstem en 

ge"irriteerd voel wanneer die opvoeder onnodiglik met hul bedrywighede inmeng 

(Montessori 1964: 228). Wanneer kinders gekonfronteer word met probleme put hulle 

genot daaruit om dit self op te los (Lillard 1972: 55). Leerlinge moes dus toegelaat 

word om hul eie inisiatief en ontdekkingsvaardigsvaardighede ongehinderd te 

beoefen. 

Dit het egter nie betaken dat daar geen grense was nie. Hoewel die leerlinge 

maksimum vryheid in die onderrigsituasie moes geniet, waarsku Montessori teen 

bandeloosheid: 'The liberty of the child should have as its limit the collective interests; 

as its form, what we universally consider good breeding. We must, therefore check in 

the child whatever offends or annoys others, or whatever tends towards rough or ill

bred acts. But all the rest, - every manifestation having a useful scope - whatever it 

be, and under whatever form it expresses itself, must not only be permitted, but must 

be observed by the teacher' (Montessori 1912: 87). Die leerling word dus nie in 

vryheid toegelaat om te doen wat hy wil nie. Die onderwyser is teenwoordig om die 

ideale onderrigsituasie te voorsien, die leerlinge se vryheid waar nodig te beperk en 

om ordelikheid te verseker. Hierdie soort vryheid wat kinders in die leersituasie gebied 

moes word, kan gesien word as voorbereiding vir 'n demokrasie waarin 

verantwoordelike vryheid en nie absolute vryheid nie, moes geld. 
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4.3.8 Ferme dog simpatieke gesagsleiding 

Montessori was 'n voorstander van getemperde tug wat feitlik onopvallend moes 

geskied. Volgens haar moes dissipline die gevolg wees van 'n innerlike orde wat 

sigself binne elke kind voltrek word en nie vanwee uiterlike dwang nie (Pistorius 1976: 

240). Die vrywillige aanvaarding van gesag en selfdissipline is 'n hoeksteen van die 

demokrasie. Montessori se siening van orde deur middel van konsensus en die 

algemene aanvaarding van waardes en reels is 'n belangrike voorwaarde vir 'n 

demokratiese gemeenskap. 

Konstruktiewe werk, so beweer Montessori, is die die beste teenwig vir negatiewe 

gedrag. Daarom moet die leerling spontaan besig wees met interessante en 

betekenisvolle opdragte wat die onderwyser moet kontroleer (Montessori 1964: 263-

264). Die leerling sal kalm en gelukkig werk sodat daar geen nodigheid sal wees vir 

beloning en straf nie. Beloning en straf is volgens Montessori eksterne faktore wat die 

leerling dwing tot dissipline (Montessori 1912: 103-106). Die leerling moet 

selfdissipline deur 'n besef van eie verantwoordelikheid verwerf (ibid 1912: 86). Die 

kind moet onder toesig van die onderwyser leer om tusen goed en kwaad te onderskei 

deur horn nie toe te laat om medeleerlinge te beledig, te hinder en onbeleefd op te 

tree teenoor hulle nie (ibid 1912: 87). Wanneer die kind tussen goed en kwaad kan 

onderskei sal hy volgens Montessori gedissiplineerd wees (ibid 1912: 93). Die individu 

is ook gedissiplineerd wanneer hy beheer oor homself kan uitoefen en sy gedrag kan 

reguleer wanneer dit van horn verwag word. 

Montessori is van mening dat orde in die klaskamer noodsaaklik is vir effektiewe leer. 

'n Ordelike klas het die voordeel dat kinders innerlik dissipline sal aanvaar. Die 

onderwyser kan ordelikheid in die kind se optrede versterk deur: 

+ die spel met leermateriaal te laat verloop volgens die beplande aktiwiteite; 

+ leermateriaal net vir die doel waarvoor dit ontwerp is te gebruik; 

+ en om te sorg dat die omgewing waarin die leerling horn bevind altyd ordelik sal 

wees. Elke voorwerp moet op sy spesifieke plek wees sodat die kind die 

materiaal vir sy aktiwiteite kan vind (Lillard 1972: 57). Die aanleer van ordelikheid 

in die kind se lewe dien as voorbereiding vir 'n gemeenskapslewe waar 

ordelikheid van elke individu verwag word. 
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Die volwassene mag nie die kind tiranniseer (dwing) en die kind se wilsvermoe 

ondermyn deur sy wil op die kind af te dwing nie. Die volwassene moet die kind eerder 

ondersteun in die ontwikkeling van sy wilsvermoe. Lillard verduidelik dat die kind in die 

Montessori-klas ' ... must be aided in developing his will by being encouraged to 

coordinate his actions towards a given end and to achieve something he himself has 

chosen to do' (ibid 1972: 53). Die leerling moet dus sy wilsvermoe vryelik kan gebruik, 

maar moet gerig word deur 'n gegewe doel wat vooropstaan en sy handelinge rig. Die 

demokrasie wil oak die individu geleentheid bied om sy wilsvermoens vryelik te 

gebruik en ontwikkel; die individu se wil moet egter gerig word deur waardes wat 

algemeen deur ander lede van die demokratiese orde waarin hy ham bevind, aanvaar 

word. 

4.4 JOHN DEWEY (1859-1952) 

4.4.1 Lewe en werk 

John Dewey word in sekere kringe beskou as die grootste opvoedkundige filosoof van 

die twintigste eeu (Coetzee 1970: 347). Hy is op 20Oktober1859 as die derde van 

vier seuns van sy ouers, Archibald en Lucina Dewey in Burlington, Vermont in die 

Verenigde State van Amerika gebore {Wirth 1966: 4; kyk oak Coetzer & Van Zyl 1989: 

50). Hy het in New Engeland opgegroei waar die godsdiens en politiek 'n direkte 

invloed op sy filosofie en demokratiese opvoedingsidees gehad het (Curtis & 

Boultwood 1977: 463). 

Nadat Dewey sy hoerskoolloopbaan deurloop het, gaan hy in 1875 na die Universiteit 

van Vermont in Burlington waar hy Dierkunde bestudeer. Na afloop van sy 

voorgraadse universiteitsopleiding het sy tante, Clara Wilson, hoof van die hoerskool 

in South Oil City, Pennsylvania, ham 'n onderwyspos aangebied. Hy het die aanbod 

aanvaar en Burlington in September 1879 verlaat. Vanaf 1879 tot 1892 was Dewey 

visehoof van die driemanskool in South Oil City en verantwoordelik vir die onderrig 

van Latyn, Algebra en die natuurwetenskappe (Coetzer & Van Zyl 1989: 52). Hierna 

gaan hy as nagraadse student in die filosofie na die Johns Hopkins Universiteit waar 

hy in 1884 sy doktorsgraad in die Filosofie verwerf met die titel: The Psychology of 

Kant (Coetzer & Van Zyl 1989: 53). In 1884 word hy aangestel as professor in die 

Departement Filosofie aan die Universiteit van Michigan (ibid 1989: 53). In Julie 1886 

is hy met Alice Chapman getroud. Na 'n dienstydperk van vier jaar aanvaar hy 'n 
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aanstelling aan die Universiteit van Minnesota. Hy was slegs vir ses maande 

verbonde aan die Universiteit van Minnesota, want op 1 Oktober 1889 word hy vir 'n 

tweede termyn aangestel as hoof van die Departement Filosofie aan die Universiteit 

van Michigan (Coetzer & Van Zyl 1989: 54). 

In 1894 word Dewey as hoof van die Departement Filosofie, Psigologie en 

Pedagogiek aan die Universiteit van Chicago aangestel. Met behulp van sy vrou bring 

hy die sogenaamde Laboratoriumskool tot stand wat in Januarie 1896 met sestien 

leerlinge en twee onderwysers open (Meyer 1975: 281). Hierdie inrigting was ook 

bekend as die Eksperimentele Skoal, Dewey Skoal, of die Chicago Skoal. Die skoal 

was 'n laboratorium vir die Departement van Pedagogiek aan die Universiteit van 

Chicago (Coetzer & Van Zyl 1989: 55). Die funksie van die laboratoriumskool was om 

nuwe opvoedingsidees wat in ooreenstemming sou wees met Dewey se teorie oor die 

opvoeding en onderwys in die praktyk te toets (Potgieter 1978: 255). In die sewe jaar 

van die bestaan van die skoal het die leerlingtal gegroei tot een honderd en veertig 

leerlinge, met drie en twintig onderwysers en instrukteurs asook tien assistente 

(gegradueerdes van die Universiteit van Chicago) (Meyer 1975: 281; kyk ook Coetzer 

& Van Zyl 1989: 65). In 1903 het die laboratoriumskool met die Chicago Manual 

Training School en die South Side Academy saamgesmelt (Coetzer & Van Zyl 1989: 

65; kyk ook Coetzer 1982: 98-99). Die daaropvolgende jaar het Dewey Chicago 

verlaat en 'n professoraat in Filosofie aan die Columbia Universiteit van New York 

aanvaar (Coetzer 1982: 99; kyk ook Curtis & Boultwood 1977: 466-467). 

Sy vrou is op 14 Julie 1927 oorlede na bykans een en veertig jaar se getroude lewe. 

Nadat Dewey sy laaste taak as emiritus professor van 1930-1935 aan Columbia 

Universiteit afgehandel het, het hy op akademiese vlak steeds aktief gebly (Coetzer 

1982: 30-31). In 1934 het hy byvoorbeeld Suid-Afrika amptelik besoek en die South 

African Education Conference ender die voogdyskap van The New Education 

Fellowship toegespreek. Dewey het drie referate: 'The need for a philosophy of 

education', 'Growth in activity', en 'What is learning?' gelewer (Coetzee 1970: 347; kyk 

ook Coetzer 1982: 195). Hierdie referate sou 'n bydrae lewer tot 'n ondersoek na 

onderwysaanpassings in 'n veranderende wereld (Coetzer 1982: 195), 

Die New Education Fellowship is in 1915 tydens die Eerste Wereldoorlog deur 



79 

onderwyshervormers gevestig wat daarvan bewus geword het dat daar na die oorlog 

'n behoefte sou wees aan 'n beweging wat horn sou beywer vir na-oorlogse 

hervorming. Onderwys moes daarin 'n groot rol speel (Coetzer 1982: 195-196). 

In 1946, op sewe en tagtigjarige ouderdom, is Dewey met sy tweede vrou, Roberta 

Grant Dewey, getroud. Op 11 Junie 1952 is hy na 'n kort siekbed oorlede (Coetzer 

1982: 31). 

Dewey het 'n omvangryke en insiggewende literatuur nagelaat waarvan die volgende 

die belangrikste geskrifte is: 

+ In My pedagogic creed (1897) het Dewey sy opvoedingsfilosofie uiteengesit. 

+ The school and society (1899) bevat die kurrikuluminhoude vir sy 

Laboratoriumskool. 

+ In The child and the curriculum (1902) word die kurrikuluminhoude van sy 

Laboratoriumskool uiteengesit. 

+ In Schools of tomorrow (1915) wat Dewey saam met sy dogter, Evelyn, geskryf 

het, word 'n uiteensetting gegee van nuwe idees oor die opvoedingsmetodes van 

die progressiewe skole van sy tyd (Coetzer 1982: 29). 

+ Democracy and education (1916) bevat Dewey se belangrikste uitsprake oor 

opvoedende onderwys in 'n demokratiese konteks. 

+ In Human nature and conduct ( 1922) en Experience and nature ( 1925) word 

Dewey se etiese idees met betrekking tot eksperimentele naturalisme uiteengesit 

(ibid 1982: 30). 

+ In How we think (191 O) sit hy sy idees oor die epistemologie (kennisleer) uiteen. 

+ In sy Experience and education (1938) bespreek Dewey die meriete van sowel 

die tradisionele as die progressiewe onderwys (ibid 1982: 30). 

Dewey se beskouings en uitsprake oor die opvoeding en onderwys word vervolgens 

ondersoek om te bepaal in watter mate hy die demokrasie daarin laat meespreek. 

4.4.2 Doel van die opvoeding 

Die doel van die opvoeding is vir Dewey die sosialisering van die individu. Hoewel hy 

nie ten gunste was van die formulering van 'n einddoel vir die opvoeding nie omdat die 
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besondere behoeftes van die gemeenskap voortdurend verander, stel hy nietemin 

karaktervorming as vernaamste opvoedingsdoel. 'n Goeie karakter beteken vir Dewey 

sosiale bruikbaarheid en beroepsbruikbaarheid. Die staatsburger moet dus 'n burger 

wees met sosiale belangstelling, insig en daadkrag, wat aangepas is by sy omgewing 

en sy bydrae tot die rekonstruksie (hervorming) en verbetering van die maatskaplike 

lewe sal lewer (Dewey 1916: 140-141; kyk ook Coetzer 1982: 89). 

Burgerlike bruikbaarheid is vir Dewey die kern van demokratiese burgerskap soos 

onder andere: 

+ die vermoe om met ander mense te kommunikeer; 

• deel te he aan ervaring; 

+ kennis voort te bring en te geniet; 

+ deel te neem aan ontspanning; 

• en om vryetyd nuttig en waardevol te benut (Dewey 1916: 141). 

Beroepsbruikbaarheid betaken dat die individu beroepsopleiding in die algemeen en 

daarna industriele opleiding moet ondergaan ter voorbereiding vir die beroep waarop 

hy besluit. Die klem het geval op die individu wat by die demokratiese samelewing op 

sinvolle wyse moes inskakel. 

Saam met die sosiale aspek is die demokratisering van die gemeenskap ook 'n 

opvoedingsdoel. Die demokrasie is vir Dewey nie slegs 'n soort regeringsvorm nie; dit 

is 'n lewenswyse van assosiasie en kommunikasie met die medemens (ibid 1916: 

101). 

In die skool moes 'n gevoel van sowel nasionalisme as internasionalisme gekweek 

word. Dewey het die begrip demokrasie uitgebrei tot die ganse mensdom, omdat die 

mensheid vir horn een was. Dewey stel dit duidelik dat die opvoeding moet strewe na 

' ... the breaking down of those barriers of class, race, and national territory which kept 

men from perceiving the full import of their activity' (ibid 1916: 101). Die opvoeding en 

onderwys in die skool moes dus strewe na demokratiese boustene soos gelykmaking, 

wereldburgerskap en wereldregering. 
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4.4.3 Die erkenning van die gelykwaardigheid van kinders 

Dewey het die demokratiese standpunt gehuldig dat alle mense (dus ook kinders) 

gelykwaardig is en gelyke kanse in die opvoeding en onderwys moet kry. Daarom was 

hy 'n voorstander van die openbare skool waar almal dieselfde geleenthede sou kry 

en gelykwaardig sou wees in teenstelling met die privaatskool wat hoofsaaklik bedoel 

was vir kinders van welgestelde ouers en kinders kweek met 'n elitistiese 

ingesteldheid. 

Hy onderskei drie tydperke in die laerskooljare van die kind waarvolgens leerlinge in 

bepaalde ouderdomsgroepe onderrig ontvang: 

• Gedurende die speelperiode (vier tot agt jaar) word die kind gehelp met sy 

sosiale en persoonlike verhoudinge. Die kind se leefwereld is een: hy ervaar nie 

klaskamerstudie, die huis en die gemeenskap as los entiteite nie. Tydens hierdie 

lewensfase moet kinders natuurlikerwys gerig word op konstruksie, ondersoek 

(ontdekking) en kommunikasie. Betreklik min klem word dus gale op intellektuele 

formulerings en bewuste nadenke (refleksie). Die kind se belangstelling is van 

nature gerig op sy gesinslewe, sy natuurlike omgewing en sy individuate self en 

dit moes aangemoedig en uitgebou word (selfontdekking deur aktiwiteit) (Coetzer 

1982: 107). Die rede hiervoor is ' ... so that he would gain scientifically sound 

ideas of the basic functions of people in the home and neighbourhood; of plant, 

animal, and human life and their interdependence on each other' (Wirth soos 

aangehaal deur Coetzer 1982: 107). Vanuit hierdie kennis word leerlinge ingelei 

in 'n studie van primitiewe volke, ander beskawings en in die studie van 

elementere wetenskap (Coetzer 1982: 108). Skryfkuns en stelselmatige 

blootstelling aan Aardrykskunde onderwys word in die laaste jaar aangebied. 

• Die arbeidsperiode (nege tot twaalf jaar) word gekenmerk deur die kind se 

vermoe om gekompliseerde werk te verrig. Dewey het gemeen dat die kind op 

hierdie ouderdom gereed was vir die meer tegniese vaardighede. Deur horn in 'n 

tuin, 'n werkswinkel, of kombuis te plaas, leer die kind onder meer die natuur 

ken; leer hy die nywerhede ken; hy leer ook fisiologie en gesondheidsleer (die 

liggaam en sy versorging). Lees-, skryf-, en rekenvaardigheid moes ook nou 

spesiale aandag ontvang (ibid 1982: 108). 

• Gedurende die intellektuele periode (tien tot vyftien jaar) moes die klem verskuif 

word na meer gekompliseerde ondersoek naamlik refleksie en veralgemenings. 
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Dit is beskou as 'n oorgangsfase: met behulp van meer gespesialiseerde studie 

moes leerlinge vir die sekondere skool voorberei word (ibid 1982: 108). Die doel 

van die meer gespesialiseerde studie in die hierdie fase sou wees dat die leerling 

'n waardering sal ontwikkel en belangstel in vakke soos onder andere Aardryks

kunde, Fisiologie, Chemie, Fisika, Geskiedenis en Wiskunde (ibid 1982: 108). 

4.4.4 Die individualiteit van die kind 

Hoewel Dewey klem gele het op die sosiale inskakeling van die kind by die 

gemeenskap, het hy die individualiteit van die kind as ewe belangrik geag. Volgens 

horn beskik die kind oor bepaalde unieke latente kragte, neigings en impulse wat deur 

die opvoeding en onderwys tot volle ontplooiing gebring moet word (Dewey s j: 60). 

In die opvoeding moes daar voorsiening gemaak word vir die natuurlike belangstelling 

van elke kind. Die opvoeder moes dus kennis dra van die volgende vier aangebore 

neigings van die kind wat tydens elke leerfase bevredig moet word: 

+ die sosiale aanvoeling wat duidelik blyk uit die kind se omgang met andere, sy 

gesprekke en handelinge; 

+ die konstruksiedrang wat tot uitdrukking kom in sy omgang met en bewerking 

van stof deur daaraan bepaalde vorme, afmetings en groeperings te gee; 

+ die intellektuele weetgierigheid of ondersoekdrang wat uit die vorige twee 

ontstaan; 

+ die kind se kreatiewe skeppings- of kunsdrang wat tot uiting kom in woord, skrif 

of teken, en wat ook uit die eerste twee drange ontstaan (Coetzer 1982: 109). 

Dit is interessant dat die hoe waarde wat Dewey aan die individualiteit van die kind 

toeken, saamhang met sy siening van die intrinsieke aard van die kind. Die kind is vir 

horn 'n unieke wese, dog toon universele kenmerke ten opsigte van sy ontwikkelings

fases en behoeftes. Hierdie bepaalde siening van die mens wat tegelyk unieke en 

universele kenmerke toon, is 'n voorwaarde vir 'n demokratiese onderwysstelsel. 

Die leerling, so verklaar Dewey, moet ooreenkomstig sy psigiese en fisieke aanleg 

ontwikkel en opgevoed word. Probleme moet gegradeer word volgens die vermoens 

van die leerling sodat hy daarvoor gereed is en ge"interesseerd kan wees in dit wat hy 

doen (Dewey 1966a: 175). 
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Die leerder moet in probleemsituasies ingelei word wat nie te maklik is om op te los 

nie en wat horn uitdaag (Dewey s.j.: 102). Die leerder moet ook bewus gemaak word 

van die eindresultate en die doel van sy handeling (Dewey 1966a: 171-174). 

4.4.5 Die sosialisering van kinders 

Dewey beklemtoon nie net die individualisering van die kind nie, maar heg ook groot 

waarde aan die sosialisering van leerlinge in die skool. Hy lewer 'n pleidooi vir 'n 

gesonde balans tussen die indivuele en die sosiale aspek van die opvoeding en 

onderwys: 'I believe that this educational process has two sides - one psychological 

and one sociological; and that neither can be subordinated to the other ... Without 

insight into the psychological structure and activities of the individual, the educative 

process will ... be haphazard and arbitrary' (Dewey 1967a: 20). Dewey sien dus die 

sosiale ontwikkeling van die leerling as voorbereiding vir sy vermoe om met sy 

medemens in 'n demokrasie te kommunikeer. 

Die skool moet volgens Dewey 'n weerspieeling van die samelewing wees en van die 

lewe met al sy fasette, met ander woorde 'n samelewing in die kleine (ibid 1967a: 22). 

Dit sal dan die opvoeding tussen die huis en skool oorbrug en die kind sal sosiaal 

volledig voorberei kan word vir sy toetrede tot die gemeenskapslewe. Die skool moet 

dus vir die kind nie lewensvreemd wees nie, maar 'n sosialiseringsinstelling wees wat 

die nodige sosiale interaksie verskaf vir sy latere suksesvolle inskakeling in die 

samelewing (ibid 1967a: 25). Die skool is vir Dewey dus nie slegs 'n instelling waar die 

kind vir die lewe voorberei word nie; dit moet die lewe self weerspieel (ibid 1967a: 25). 

Op skool moet leerlinge deur saam te lewe verantwoordelikheid, sosiale insig, 

inisiatief en samewerking aanleer - persoonskwaliteite wat belangrik is vir die 

vestiging van 'n demokratiese samelewing. 

Die leerling moet volgens Dewey opgevoed word tot 'n burger wat belangstelling toon 

in gemeenskapsake. Dit impliseer 'n burger met insig en daadkrag, iemand wat 

aangepas is by sy omgewing en sy bydrae waar nodig tot die uitbouing en verbetering 

van die maatskaplike lewe sal lewer (Dewey 1916: 140-141). Die demokrasie het 

bekwame en intelligente staatsburgers nodig om hierdie belangrike taak te vervul. 
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4.4.6 Die selfaktiwiteit van die kind 

Dewey beklemtoon die selfaktiwiteit van leerlinge in die skoal omdat hy hulle prakties 

wil voorberei om nuttige en skeppende burgers van die demokratiese samelewing te 

word. Daarom het hy 'n doen-en-werkskool (Laboratoriumskool) gevestig wat 

selfaktiwiteit van die leerling ender leiding van die onderwyser as uitgangspunt 

aanvaar het. 

Volgens Dewey meet die leerstof praktiese waarde besit omdat die kind tot sosiale 

bruikbaarheid opgevoed word vir die praktiese lewe. In die Laboratoriumskool het 

Dewey handwerkvakke socs houtwerk, naaldwerk en kookkuns in die leerplan 

ingesluit omdat hy van mening was dat kinders leer of ervaar deur te doen. Dewey het 

juis hierdie handvaardigheidsvakke gekies omdat elkeen verskillende vaardighede 

vereis en omdat hulle te make het met die mees basiese behoeftes van die mens: 

ender andere die van behuising (houtwerk), kleding (naaldwerk) en voedsel 

(kookkuns) (Coetzer 1982: 111). Die wyse waarop houtwerk, naaldwerk en kookkuns 

onderrig is in die Laboratoriumskool word beskryf in die volgende aanhaling: 'All the 

children (boys and girls being treated alike) have cooking, sewing, and carpentry, 

besides incidental work with paper and pasteboard. From one to two hours a week are 

given to sewing, cooking, and carpentry respectively. Each group of children prepares 

its own luncheon once a week, being responsible for the setting of the table, reception 

of guests, and the serving of the meal. This is found to afford a positive motive for the 

cooking, as well as to give it a social value. In the carpentry shop no rigid series of 

exercises is [sic] followed. The aim is to adapt the tools and materials to the muscular 

and mental power of the child. The things made are, in first place, the articles needed 

in the school work ... All of this active individual experience makes a background, 

especially in earlier groups, for the later studies (Mayhew et al socs aangehaal deur 

Coetzer 1982: 112). Die leerling moet dus in die skool aktiwiteite beoefen wat 'n 

nabootsing is van die alledaagse aktiwiteite van die huishouding en 

beroepsaktiwiteite. Hierdie vaardighede dien as voorbereiding vir die leerlinge om 

uiteindelik bruikbare lede van 'n demokratiese samelewing lewe te word. 

4.4. 7 Die verwerwing van vryheid 

Dewey heg groat waarde aan die vryheid van die kind omdat net socs die 

volwassene, dit sy demokratiese reg is. 
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In die Laboratoriumskool is leerlinge toegelaat om eie inisiatief aan die dag te le en 

hulle voortdurend by nuwe situasies aan te pas. Hoewel leerlinge se spontane uitinge 

gelei is deur die onderwyser, is hut ondersoekende denke nie deur die outokratiese en 

voorskriftelike optrede van die onderwyser gedemp nie (Coetzer 1982: 100-101 ). 

Hierdie soort vryheid moet as demokratiese vryheid beskou word. Die leerling se 

denke word nie beheers deur die onderwyser nie, hoewel die onderwyser altyd 

teenwoordig is om begeleiding te gee. Hierdie onderwysfilosofie is in lyn met 

demokratiese denke waar die individu se persoonlike vryheid slegs aan bande gele 

word deur die belange van die gemeenskap. Daar is dus geen sprake van ongebonde 

vryheid wat kan aanleiding gee tot bandeloosheid en chaos nie. 

Dewey se eksperimentele onderrigmetode toon 'n noue verwantskap tussen vryheid, 

gebondenheid en pligsbesef. Die eksperimentele metode, ook bekend as die 

probleemoplossingsmetode bestaan uit die volgende vyf stappe: 

+ Terwyl die leerder met die leerinhoud gekonfronteer word, word hy bewus van 'n 

probleem; hy voel deur 'n hindernis geblokkeer. Dit wek by horn die begeerte om 

die ongerymdheid te herstel deur die probleem op te los. 

+ Omdat die leerder van die ongerymdheid in die data bewus word, formuleer hy 

hipoteses wat voorlopige antwoorde of veralgemenings verskaf wat as moontlike 

oplossings kan dien. 

+ Nadat die leerder 'n oorsig oor die probleemsituasie verkry en hy dit vergelyk het 

met kennis of ervaring waaroor hy reeds beskik, toets hy dit aan die hand van sy 

hipoteses (voorlopige antwoorde). Hy kan daarna stappe begin oorweeg om die 

ongerymdheid in sy leeraktiwiteit te herstel. 

+ Nadat die leerder die hipoteses getoets het, poog hy om die resultate en 

afleidings te verifieer. 

+ As laaste stap kom die leerder tot sekere gevolgtrekkings. Dit mag uitloop op of 

die aanvaarding, of die wysiging, of die verwerping van hipoteses. Dit mag egter 

die leerder ook tot die gevolgtrekking bring dat die beskikbare bewyse horn nie 'n 

basis vir optrede voorsien nie. In die laaste geval sal die hipotese dus verwerp 

word. Die leerder het geen insig in die aangeleentheid verkry nie (ibid 1982: 

101-102). 

'n Ongedissiplineerde ingesteldheid by sommige leerlinge kon nie die probleem-
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oplossingsmetode van Dewey socs hierbo uiteengesit akkommodeer nie omdat dit 

dissipline, verantwoordelikheid en pligsbesef vereis . 

Tydens groepsbesprekings is leerlinge aan die Laboratoriumskool geleenthede gebied 

om hul idees vryelik met mekaar uit te ruil. 

Volgens Dewey meet die onderwys deurentyd aan die eise van 'n nuwe tyd voldoen. 

Daarom moes onderwysers aan die Laboratoriumskool leerstof op so 'n wyse aanbied 

dat leerlinge veranderinge as wenslik en vemuwing as natuurlik beskou (Coetzer & 

Van Zyl 1989: 71 ). Die demokratiese vryheid van die leerlinge is duidelik uitgespel 

deurdat hulle nie beperk is in die soeke na die nuwe nie. 

Hoewel Dewey in sy onderwysfilosofie die vryheid van die leerling verkondig, skakel 

dit nie beheer uit nie. Die leerling leer deur persoonlike ervaring wat waardevol en wat 

behou meet word en dit word die basis vir beheer (Coetzer 1982: 91 ). 

4.4.8 Ferme dog simpatieke gesagsleiding 

Dewey het geglo aan die aangebore goedheid van die mens. Daarom veroordeel hy 

uiterlike dwang en tug socs dit algemeen in die tradisionele skole van sy tyd toegepas 

is. Volgens horn meet onderworpenheid, gehoorsaamheid en gewilligheid verkry word 

deur sosiale insig, selfstandigheid, ondernemingsgees, selfaktiwiteite en ideale (ibid 

1982: 80). 

Sowel die gesag van die onderwyser as die medeverantwoordelikheid van die kind vir 

sy opvoeding word deur Dewey beklemtoon. Hy het geglo die kind moet ontplooi tot 

'an integrated child, able to work more and more on his own initiative and under his 

own guidance - a child who is maturing, who is both educating and being educated, 

and whose education continues throughout life' (Mayhew et al socs aangehaal deur 

Coetzer 1982: 101). Dewey gun die kind sy demokratiese reg om met die nodige 

leiding van die opvoeder self te ontplooi tot 'n selfstandige en verantwoordelike lid van 

die samelewing. 

Volgens Dewey is dissipline op belangstelling, motivering en volharding gebaseer. 

Daarom moes die leerstof by die kinderlike vermoens, neigings en belangstelling 
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aansluit. Dit moet die kind se denke en werkywer aanspoor (Coetzer 1982: 92). In 

Dewey se Laboratoriumskool was die dissipline informeel en ontspanne deurdat 

leerlinge vryelik in die klaskamer kon rondbeweeg om hulle werk op verskillende 

plekke afgehandel te kry en ook met mekaar te gesels (ibid 1982: 117). Dewey het 

dissipline ondergeskik gemaak aan die aard van die taak wat afgehandel moet word. 

Hy het die rede vir sy siening soos volg verduidelik: 'the project, the exercise, the 

activity, determined what is proper or correct behaviour' (Dewey soos aangehaal deur 

Coetzer 1982: 118). lndien die kind se belangstelling aangespoor word en sy 

volharding uitgedaag word deur 'n betekenisvolle opdrag wat hy moet afhandel, sal 

die kind gedissiplineerd wees. 

Die onderwyser en leerlinge was gesamentlik verantwoordelik vir goeie orde in die 

skool. Die uitgangspunt was dat leerlinge in die skool op demokratiese wyse voorberei 

moes word vir die gemeenskapslewe deur hulle verantwoordelikheid te leer, te help tot 

eie inisiatief, hulle sosiale insigte te vorm en hulle toe te laat om alles in die omgewing 

vryelik te ervaar (Coetzee 1970: 350). 

Volgens Dewey moet die kind opgevoed word tot leierskap en onderhorigheid aan 'n 

demokratiese samelewing. Hieroor het hy soos volg geskryf: 'The child must be 

educated for leadership as well as for obedience. He must have power of self

direction, and power of directing others, powers of administration, ability to assume 

positions of responsibility' (Dewey s j 30). Enige ware demokrasie het bekwame leiers 

op die gebied van opvoeding en onderwys, ekonomie, politiek en maatskaplike lewe 

nodig om sy voortbestaan en sukses te verseker. 

4.5 PAULO FREIRE (1921-1997) 

4.5.1 Lewe en werk 

Paulo Freire is op 19 September 1921 in Recife, Noordoos-Brasilie gebore. Sy ouers, 

Joaquim Themistocles en Edeltrus Neves Freire, het tot die middelklas behoort. Die 

Groot Depressie wat die Verenigde State van Amerika in 1929 getref het, het oak 

Brasilia getref en die ekonomie van die land drasties verander; armoede het ook in 

Recife geheers. Die Freire-familie het drasties verarm. Paulo was ondervoed en hy 

het 'n twee-jaar-agterstand op skoal gehad (Collins 1977: 5; kyk ook Cohn 1988: 3; 

Elias 1994: 1-2). 
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Ten spyte van sy probleme, het Freire sy skooloopbaan suksesvol voltooi. Hy studeer 

aanvanklik in die Regte en Filosofie aan die Universiteit van Pernambuco in Brasilie 

(Elias 1994: 2). Nadat hy gegradueer het werk hy as prokureur vir 'n werkersunie 

(Cohn 1988: 3). In 1944 is hy getroud met Elza Maia Costa Oliveira. Sy was 'n 

primereskool-onderwyseres in Recife en is later bevorder tot hoof van die skool. Uit 

hul huwelik is drie dogters en twee seuns gebore {Collins 1977: 6; kyk ook Elias 1994: 

2). Freire het later die regsberoep laat vaar om as welsynsbeampte en Direkteur 

verbonde aan die Departement van Onderwys in Pernambuco te werk (Collins 1977: 

6; kyk ook Elias 1994: 3). Hier het hy in aanraking gekom met stedelike armoede en 

die maatskaplike probleme wat daarmee gepaard gaan. Wat horn veral gepla het was 

die wyse waarop geletterdheidsprogramme aangepak is: die onderwysmetodes wat 

gevolg is, die filosofiese beginsels in geletterdheidsprogramme, asook die rol en 

moontlikhede van onderskeidelik die onderwyser en volwasse leerders (Asia 1995: 

28). 

Freire se belangstelling in die onderwys in die algemeen en geletterdheidsonderwys in 

die besonder het daartoe gelei dat hy in 1959 'n doktorsgraad in die Filosofie van die 

Opvoeding aan die Universiteit van Recife voltooi het. In sy proefskrif het hy sy 

alternatief vir die bestaande onderwyspraktyk van sy tyd uiteengesit (Elias 1994: 3; 

kyk ook Asia 1995: 28). Hy aanvaar later 'n aanstelling as professor in Geskiedenis en 

Filosofie van die Opvoeding aan die Universiteit van Recife {Elias 1994: 3). 

In 1962 het hy by die Popular Culture Movement in Recife betrokke geraak. Die lede 

van hierdie organisasie het van verskillende soorte visuele hulpmiddels gebruik 

gemaak om besprekings van onderwerpe soos nasionalisme, ontwikkeling en 

geletterdheid in groepsverband te stimuteer. Tydens die groepbesprekingsessies is 

daar met bewussynsvormende of psigo-sosiale onderrigmetodes geeksperimenteer. 

Die deelnemers is deur hierdie soort onderrigmetode van geselekteerde aspekte van 

die vermelde onderwerpe bewus gemaak. Die sukses wat met hierdie metode behaal 

is, het Freire daartoe beweeg om dit ook in geletterdheidsprogramme in Recife aan te 

wend (Elias 1994: 3-4; kyk ook Asia 1995: 28). 

In Junie 1962 het 'n vriend van Freire, Paulo de Tarso die Minister van Onderwys in 

Brasilie geword. Die sukses wat Freire met sy geletterdheidsonderwys behaal het, het 
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daartoe gelei dat De Tarso opdrag gegee het dat Freire se geletterdheidsprogramme 

landswyd georganiseer moet word. Tussen Junie 1963 en Maart 1964 is voorberei

dings getref vir die implementering van 'n nasionale geletterdheidsprogram in Brasilia. 

Gedurende hierdie tyd is opleidingskursusse vir koordineerders/ fasiliteerders in feitlik 

alle groat stede aangebied. Duisende belangstellendes het die opleidingskursusse 

deurloop. Die beplande 1964-geletterdheidsprogram se oogmerk was om ongeveer 

twintig duisend 'culture circles' of besprekingsgroepe dwarsoor Brasilia te stig om 

sodoende die ongeveer twintig miljoen ongeletterdes in Brasilia te bereik. Die militere 

staatsgreep op 1 April 1964 waarin die regering van President Joao Goulart omver 

gewerp is, het egter 'n einde aan Freire se geletterdheids-programme gebring (Elias 

1994: 6; kyk ook Asia 1995: 41). Freire se geletterdheids-onderwys is weens beweer

de staatsondermynende aktiwiteite stopgesit (Asia 1995: 41) en hy is in hegtenis 

geneem omdat hy as 'n gevaarlike liberalis beskou is (Elias 1994: 7; kyk ook Asia 

1995:41). 

Na sewentig dae gevangenskap is Freire vrygelaat. Sy Brasiliaanse burgerskap is van 

horn ontneem en hy is uit die land verban (Elias 1994: 7-8). Hy en sy gesin het toe na 

Chili gevlug waar hy vyf jaar lank betrokke was by die United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organisation en die Chilean Institute for Agrarian Reform se 

programme vir volwasse landbou- en geletterdheidsonderwys (Freire 1993: 13; kyk 

ook Cohn 1988: 4; Collins 1977: 13). 

In 1969 besoek hy die Universiteit van Harvard in die Verenigde State van Amerika 

waar hy as besoekende professor klasgee by die Harvard Centre for Studies in 

Education and Development. Hy word ook lid van die Centre for the Study of 

Development and Social Change (Collins 1977: 18; kyk ook Elias 1994: 10). Hierdie 

twee organisasies was gesetel in Cambridge, Massachusettes (Elias 1994: 10). 

In 1971 vestig hy horn in Geneve (Switserland) en stig in 1971 die Institute for Cultural 

Action. Hierdie organisasie het met Freire se metode van onderwys geaksperimenteer 

(ibid 1994: 11-12). Vanaf 1975 word hy aangestel as opvoedkundige adviseur by die 

Onderwyskantoor van die Wereldraad van Kerke in Geneve (Collins 1977: 23; kyk ook 

Cohn 1988: 4). Sy werksaamhede laat horn toe om toegang te kry tot die 

onderwysprogramme van Derdewereldlande soos Peru (Suid-Amerika), Angola, Mo-
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sambiek, Tanzanie (Afrika), Guinee-Bissau (Noordwes-Afrika), Nicaragua (Sentraal

Amerika), Grenada ('n eiland in die Karibiese See oos van Sentraal-Amerika), Sao 

Tome en Principe (twee eilande in die Golf van Guinee wes van Sentraal-Afrika). Sy 

geletterdheidsprogramme was egter nie net beperk tot Derdewereldlande nie; hy het 

ook lesings gelewer by seminare en simposiums in Kanada, ltalie, Iran, lndie en Au

stralie. In 1973 het die Open University in Engeland 'n eredoktersgraad aan horn toe

geken vir sy uitstaande werk op die terrain van geletterdheidsonderwys (Elias 1994: 

11 ). 

Toe Figueiredo in 1980 President van Brasilie word, is aan vyf duisend Brasiliaanse 

ballinge amnestie toegeken. Freire is ook toegelaat om terug te keer na Brasilie. 

Vanaf 1989 tot 1991 het hy gedien as Sekretaris van Onderwys in Sao Paulo, Brasilie. 

(ibid 1994: 13). Freire het op 1 Mei 1997 gesterf. 

Hoewel Freire se opvoedings- en onderwysidees begin het met volwassene 

geletterdheid is sy werk ewe relevant vir kinders (Cohn 1988: 13). 

Freire het sy idees oor die opvoeding en onderwys in die volgende belangrike 

geskrifte uiteengesit: 

• In Education as the practice of freedom (1967) word Freire se 

geletterdheidsonderwysmetode uiteengesit (Elias 1994: 8). 

• Pedagogy of the oppressed ( 1968) is 'n uiteensetting van sy teorie oor 

rewolusionere onderwys (ibid 1994: 9-1 O). 

• Education for critical consciousness (1974) is 'n inleiding tot Freire se filosofie 

en geletterdheidsonderwys in Brasilie (ibid 1994: 8). 

• Pedagogy in process (1978) bevat hoofsaaklik briewe wat Freire aan Mario 

Cabral, 'n Kommissaris van die Staat vir Opvoeding en Kultuur in Guinee-Bissau 

geskryf het. Hierdie briewe handel oor sy geletterdheidsveldtog in Guinee-Bissau 

(Elias 1994: 12). 

• The politics of education (1985) omvat referate, artikels en gesprekke wat met 

Freire gevoer is oor 'n tydperk van twintig jaar. Sy idees oor geletterdheid, land

bouhervorming, maatskaplike werk, politieke opvoeding, hervorming van die 

kerk, liberale teologie en 'n skoolsisteem word in hierdie werk uiteengesit (ibid 

1994: 13). 

• Literacy: reading the word and the world (1987) is 'n versameling van referate, 
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opstelle en twee gesprekke tussen Freire en Donaldo Macedo. In hierdie werk 

gee Freire 'n uiteensetting van hoe om te leer lees en skryf en die belangrikheid 

van die rol van die biblioteek om geletterdheid te bevorder. 

+ Leaming to question: a pedagogy of liberation (1989) is 'n weergawe van 'n 

gesprek tussen Freire en Antonio Faundes, 'n Chiliaanse professor in Filosofie. 

Die onderwerpe wat bespreek word is: die voordele van 'n boek in dialoogvorm, 

intellektueles wat uit Brasilia verban is, die rol van ideologie, opvoedkundige 

filosofie, politiek en opvoeding en volkskultuur (ibid 1994: 14). 

Net soos by Rousseau, Montessori en Dewey word daar vervolgens ondersoek in 

watter mate Freire die demokrasie-ideaal in sy opvoedings- en onderwysidees 

aangespreek en uitgebou het. 

4.5.2 Doel van die opvoeding 

Freire het die demokratiese bestel in Brasilia gedurende sy tyd nie as 'n 'ware 

demokrasie' beskou nie. Volgens horn was die oorgrote meerderheid van die 

bevolking nog nie gereed vir die totstandbrenging van 'n demokrasie nie. Volgens 

Freire is die bevolking gedwing om die stigting van die Brasiliaanse republiek in die 

negentiende eeu, die groei van nywerhede tydens die laaste deel van die negentiende 

eeu en die groei van 'n industriele samelewing na 1945 as 'toeskouers', sonder 'n reg 

tot deelname of enige inspraak te beleef (Freire 1973: 21, 22, 30; kyk ook Collins 

1977: 11; Asia 1995: 29). Freire noem dit 'n 'culture of silence' (Freire 1973: 29). Slegs 

die grondeienaars en welgesteldes het politieke regte gehad (Collins 1977: 11 ). Die 

ekonomiese veranderinge van Brasilia teen die middel van die twintigste eeu, het 

Freire as 'n gunstige geleentheid vir die vestiging van 'n 'ware demokrasie' beskou. 

Hierin moes die opvoeding en onderwys 'n belangrike rol speel (Collins 1977: 11; kyk 

ook Asia 1995: 29). 

Freire se oogmerke met sy geletterdheidsonderwys in Brasilia was om die 

'onderdrukte' massa op te voed om op 'n 'rasionele, kritiese en demokratiese' wyse 

aan die ontwikkeling van Brasilia deel te neem. Om hierdie doel te bereik, moes die 

onderwys 'n sosiaal-politieke inslag he en voortdurend die leerders se houding 

verander om demokratiese ingesteldhede by hulle in te skerp (Collins 1977: 12; kyk 

ook Freire 1973: 16; Asia 1995: 29). Die 'onderdruktes' was mense wat nie kon lees of 
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skryf nie, wat polities maklik onderdruk is en selde probeer het om hul lewensom

standighede te verbeter (Unisa 1996: 30). 

In die plek van die sogenaamde 'onderwys vir verslawing' van sy tyd het Freire 'n 

alternatiewe onderwys, naamlik 'onderwys vir bevryding' ten doel gestel. Freire 

beskou 'onderwys vir verslawing' ('domestication') as 'n proses waardeur die 

bevoorregte groepe gepoog het om die vermeende vyandiggesindheid van die 

'uitgebuite en onderdrukte klasse' te beheer of te neutraliseer om die heersende 

sosio-ekonomiese en politieke bedeling in die Brasiliaanse samelewing te handhaaf 

(Freire 1994: 97; kyk ook Asia 1995: 30). Die 'onderdruktes' is verhinder om inspraak 

te he in sosio-politieke aangeleenthede en sodoende gedwing tot 'n willose 

aanvaarding van die heersende ekonomiese en sosio-politieke bestel (Asia 1995: 30). 

Freire se bevrydingsonderwys was daarop gemik om by 'onderdruktes' 'n kritiese 

bewussyn te skep en die 'intransitiewe' ingesteldheid van die leerders in 'n kritiese 

ingesteldheid te omskep (ibid 1995: 30). 'n 'lntransitiewe' ingesteldheid is 'n 

bewussynvlak waar die 'onderdruktes' feitlik geen benul het van hoe die ekonomiese 

en sosiaal-politieke kragte op hulle bestaansituasie inwerk nie (ibid 1995: 30). 'n 

Kritiese bewussyn kan volgens Freire die 'onderdruktes' in staat stel om deur middel 

van praxis hulle bestaansituasie in die samelewing ten goede ten omvorm (Collins 

1977: 21; kyk ook Freire 1973: 43; Asia 1995: 30). Praxis, oftewel nadenke oor 'n 

bepaalde praktiese toestand wat gepaard gaan met sosiale optrede ten einde 'n 

negatiewe situasie te verbeter, is nodig (Asia 1995: 30). Freire se bewusmaking

strategie met onderdruktes om hul lewensomstandighede self te verbeter, is in pas 

met die siening dat elke mens die demokratiese reg het om opgevoed te word en om 

deel te neem aan die ekonomiese en sosiaal-politieke bedrywighede van die 

samelewing. 

Freire se doel met sy geletterdheidsveldtog in Sao Tome en Principe was om al die 

landsburgers te bemagtig om die rekonstruksie (hervorming) van die ekonomie, 

politiek-maatskaplike lewe en tegnologie te bevorder. Die temas van sy 

geletterdheidsveldtog was: 

+ 'Comprehension of the work process and the productive act in its complexity; 

+ ways to organize and to develop production; 
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+ the need for technical training (which is not reduced to a narrow, alienating 

specialization); 

+ comprehension of culture and its role, not only in the process of liberation, but 

also in national reconstruction; 

+ problems of cultural identity, whose defense should not mean the ingenuous 

rejection of other cultures' contributions' (Freire & Macedo 1987: 67). 

Die geskrifte van Freire wat in die geletterdheidsonderwys gebruik is, verwys na die 

bovermelde fundamentele temas (ibid 1987: 67). Hierdie temas is gebruik as inleiding 

vir geletterdheidsonderwys, politieke geletterdheid en onderwerpe vir debatte (ibid 

1987: 67). Die voortbestaan en uitbouing van enige gemeenskap en ook van die 

demokrasie is aangewese op ekonomiese, politieke, maatskaplike en tegnologiese 

ontwikkeling. Freire se geletterdheidsprogramme was gemik op die bemagtiging van 

die individu op alle gebiede sodat volle demokratiese deelname verseker kon word. 

4.5.3 Die erkenning van die gelykwaardigheid van kinders 

Freire het die belangrikheid van die gelykwaardigheidsbeginsel beset want die 

leerders het in groepe in kultuursirkels ('culture circles') onderwys ontvang waarin 

almal gelykwaardig behandel is. Die betekenis en samestelling van sodanige 'sirkels' 

beskryf Freire in die volgende aanhaling: 'Through this project, we launched a new 

institution of popular culture, a culture circle, since among us a school was a 

traditionally passive concept. Instead of a teacher, we had a coordinator; instead of 

lectures, dialogue; instead of pupils, group participants; instead of alienating syllabi, 

compact programs that were broken down and codified into learning units' (Freire 

1973: 42). Die leerders is in hierdie kultuursirkels krities bewus gemaak van die 

leefwereld waarin hulle bestaan. Dialogiese onderwys is voortdurend gebruik en die 

kultuursirkels was 'n vorm van besprekingsgroepe. 

In Brasilia en Chili (1965 tot 1969) moes leerders die geletterdheidsprogram in groepe 

volgens onderrigvlak in twee fases voltooi (Elias 1994: 17-23). Die onderriginhoud 

spreek die konkrete lewensomstandighede van die leerders aan. Die leerplan bestaan 

uit aanknopingswoorde ('generative words'). Dit is woorde wat die moontlikheid het 

om, namate die mense die woorde begryp, nuwe aanverwante woorde te genereer 

(Freire 1973: 159; kyk ook Collins 1977: 12, 16; Elias 1994: 18-19, 22). Die leerplan 
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vir die eerste leerfase sluit, afhangende van die betrokke mense se lewensom

standighede, woorde in soos agterbuurte, (stukkie) grond, werk, safaris, regering, vlei 

('swamp') en rykdom. Hierdie woorde moes lei tot besprekings oor dringende 

probleme soos armoede, eiendomsreg, verdeling van grand, werk, salarisse, 

regeringsmag, euwels van prostitusie en ongelyke verdeling van rykdom (Elias 1994: 

19). Die leerders moes ook die alfabet leer, woorde vorm, skryf en koerante lees (ibid 

1994: 19-22). 

Nadat die eerste fase bemeester is, moes die tweede fase, naamlik politieke 

geletterdheid deurloop word. Die leerplan sluit aanknopingstemas in soos 

ontwikkeling, onderontwikkeling, afhanklikheid, oorheersing, vryheid, propaganda, 

reklame, opvoeding, armoede en werkloosheid (Collins 1977: 13; kyk ook Elias 1994: 

19, 22). Net soos die aanknopingswoorde, moes die aanknopingstemas lei tot die 

generering van aanverwante temas (Elias 1994: 22-23). 

Leerders moes ook tydskrifartikels, koerante en boeke lees (ibid 1994: 23). Die 

leerinhoud is so ingedeel dat die leerders in groepe op dieselfde vlak van onderrig die 

betrokke geletterdheidsprogram kan voltooi. 

Net soos in Brasilia en Chili het die leerders in Sao Tome en Principe die 

geletterdheidsprogram in groepe volgens onderrigvlak in twee fases voltooi. Leerders 

het twee Popular Culture Notebooks gebruik - handleidings vir leerders wat Freire 

self geskryf het. 

Die eerste Popular Culture Notebook is vir die eerste leerfase bedoel. Daarin verskyn 

ook twee foto's met bypassende sinne. Die 'Notebooks' was bedoel vir die verbetering 

van lees- en skryfvaardighede. Die leerinhoud bevat ook sleutelwoorde soos mense, 

gesondheid, radio, skoal, plantasie, land, plant, produk, skoffel, saai, oorsprong en 

kennis (Freire & Macido 1987: 69-71). Wanneer die leerder kon lees en skryf moes hy 

aan die hand van gegewe tekste sinne en stories skryf (ibid 1987: 71-75). Nadat die 

leerders die eerste fase bemeester het, volg die tweede fase met behulp van die 

tweede Popular Culture Notebook. Hierdie leerfase omsluit politieke geletterdheid. Die 

leerinhoud sluit temas in soos: 

+ Hoe om te studeer 
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+ Nasionale rekonstruksie (hervorming) van die samelewing 

+ Werk en transformasie (omvorming) 

+ Die stryd om vryheid 

+ Die skep van 'n nuwe samelewing 

+ Kultuur en identiteit 

+ Korrekte denkpatrone (Elias 1994: 26-28; kyk ook Freire & Macedo 1987: 75-

93). 

Freire se geletterdsprogramme was dus meer as 'n program om mense te leer lees en 

skryf; dit was terselfdertyd 'n bewusmakingsprogram waarin leerders oor hut politieke 

en sosiale identiteit en deelname m6es nadink. Daar is geen twyfel dat die leerstof 'n 

bepaalde politieke ideologie, naamlik die demokrasie voorgestaan het nie. Freire het 

dit egter nie as indoktrinering beskou nie; die bewusmaking van mense oor hul 

demokratiese regte het hy as 'n basiese en diepgaande reg beskou. Hier vind ons die 

demokratiese siening van die gelykwaardigheid van alle mense omdat die leerders as 

gelykwaardig beskou word en in groepe dieselfde onderwys ontvang. 

4.5.4 Die individualiteit van die kind 

Freire benadruk die individualiteit van die mens omdat die mens volgens horn 'n 

roeping en individuele regte het om ten volle mens te word. Die leerder moet dus 

daarvan bewus gemaak word dat hy 'n individu is met 'n eie identiteit en eie 

moontlikhede (Hammen-Poldermans & van Vroonhoven in Bergman 1983: 266). 

Volgens Freire het elke mens 'n roeping en reg om tot volle mens te ontplooi. Die 

'onderdrukkers' se ontneming van die 'onderdruktes' van hul individuele regte om ten 

volle mens te word moes daarom in die ban gedoen word. Die roeping en individuele 

regte van die mens sluit vir Freire dinge in soos om: 

+ dit wat in die wereld voorkom te kan benoem; 

+ in dialoog met die wereld te tree; 

+ die gang en rigting van die geskiedenis te be"invloed en te bepaal; 

+ die kultuurwereld waarin die mens leef waar nodig te hervorm (Unisa 1996: 31). 

Die bovermelde roeping en individuele regte mag niemand ontse word nie, want dan 
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word die menswaardigheid aangetas en word die mens as minderwaardig beskou en 

slegs nuttig geag om as arbeider en produseerder diens te verrig (Freire 1973: 3; kyk 

ook Freire 1985: 68). Freire se demokratiese siening van die intrinsieke gelykwaar

digheid van alle mense hang nou saam met sy siening van die mens: dialogiese 

onderwys moet gepaard gaan met 'n intense geloof in die individu en sy vermoens om 

te kan skep en meedoen (Freire 1993: 71-72). 'n Demokratiese bestel wat reg wil laat 

geskied aan elke burger voorveronderstel dat die vermoens van die individu erken en 

eerbiedig moet word. Slegs deur middel van die sogenaamde dialogiese onderwys 

kan die volle ontplooiing van die individu gerealiseer word wat uiteindelik volledige en 

sinvolle deelname aan 'n demokrasie moontlik maak. 

4.5.5 Die sosialisering van kinders 

Freire het die belangrikheid van sosialisering verkondig omdat die mens met die 

medemens saamleef en assosieer. Leerders het in kultuursirkels in groepe onderwys 

ontvang omdat dit as die geskikte milieu beskou is waar hulle kon sosialiseer. 

Die mens is vir Freire nie 'n ge·isoleerde wese nie; die mens staan volgens horn altyd 

in verhouding met ander mense en met die wereld (Freire 1973: 3). Freire beskryf 

menslike bestaan as dinamiese interaksie, 'implying eternal dialogue between man 

and man, between man and the world, between man and his Creator. It is this 

dialogue which makes of man a historical being' (ibid 1973: 17-18). Die mens bestaan 

in die wereld in voortdurende sosiale verhouding met die medemens en die Skepper 

met wie hy moet kommunikeer. 

Dialoog in die opvoeding en onderwys is nie net die oordra van kennis nie maar ook 

die aanleer van sosiale kwaliteite. Daarom is Freire van mening dat dialogiese 

onderwys onderhewig moet wees aan die volgende vereistes: 

+ Dit moet in 'n gees van liefde vir die medemens en die wereld geskied. 

+ Gesonde dialoog kan nie in 'n atmosfeer van dominansie en onderdrukking 

plaasvind nie. 

+ Die dialoog moet nederig van aard wees. Die gesindheid van die deelnemers 

mag daarom nie meerderwaardig wees nie. Die herskepping van die wereld 

gedoog nie enige vorm van arrogansie nie. 
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+ Dialoog moet gepaard gaan met geloof in die mens en sy moontlikhede om te 

kan skep asook geloof in die roeping van alle mense om ten volle mens te word. 

+ Dialoog moet plaasvind in 'n gesindheid van liefde, nederigheid en geloof sodat 

dit 'n verhouding van wedersydse respek en vertroue tot gevolg het. Hierdie 

respek en vertroue is egter afhanklik van die deelnemers se woorde en dade wat 

heilsaam moes wees. 

+ Gesprekke moet in 'n atmosfeer van hoop plaasvind. Die menslike toestand van 

wanhoop wat ontstaan het as gevolg van 'n onregverdige bestel, moet vervang 

word met omstandighede wat die moontlikheid van 'n beter en meer menslike 

bedeling inhou (Freire 1993: 71-73; kyk ook Unisa 1996: 32-33). 

Persoonseienskappe soos liefde, nederigheid, hoop, geloof, vertroue en respek vir 

ander mense is van waarde vir die leerder omdat dit 'n gees van optimisme skep wat 

as boustene dien vir die onderlinge kommunikasie met die medemens in die 

demokratiese samelewing. 

Dialogiese onderwys moet daarop ingestel wees om leerders bewus te maak van die 

dehumaniserende aard van hul ongesonde bestaan in die samelewing. Die oorsake 

daarvan moet nagespeur word en hulle moet gelei word om hierdie lewensituasie te 

veroordeel en as veranderbaar te beskou. As deel van die omvormingsgebeure 

verwys die leerders na 'n gegewe situasie en vervang dit met 'n ander opvatting van 

die werklikheid. Die leerders beskryf die nuwe siening van die sosiale werklikhede en 

breek met hulle 'culture silence' (Asia 1995: 31-32). Die mens se demokratiese reg 

om betrokke te raak by die omvorming van sy lewensituasie in die samelewing en 

sodoende bemagtig te word, word hiermee duidelik uiteengesit. 

Freire voer aan dat die verwerwing van kennis ('knowing') 'n sosiale aktiwiteit 

veronderstel, hy beklemtoon dat kennis van die werklikheid verwerf word deur middel 

van kommunikasie (dialoog) met ander: Freire is van mening dat 'There is no longer 

an 'I think', but 'we think'. It is the 'we think' which established the 'I think' and not the 

contrary' (Freire 1973: 137). 

Die demokratiese samelewing is volgens Freire gegrond op Christelike beginsels soos 

vryheid, geregtigheid, gelykheid en liefde teenoor die medemens (Elias 1994: 80). 
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4.5.6 Die selfaktiwiteit van die kind 

Freire het die selfaktiwiteit van die leerders onder leiding van die opvoeder/koordi

neerder/fasiliteerder hoog aangeskryf, Die opvoeder moes die leerder slegs lei tot 

selfontplooiing. 

Leerders word nie gesien as passiewe ontvangers van informasie en blote 

memoriseerders nie, maar aktiewe deelnemers in besprekingsgroepe. Freire stel dit 

duidelik: 'Acquiring literacy does not involve memorizing sentences, words, or 

syllables - lifeless objects unconnected to an existential universe - but rather an 

attitude of creation and re-creation, a selftransformation producing a stance of 

intervention in one's context' (Freire 1973: 48). Studie is gegrond op selfaktiwiteite 

soos skepping, herskepping, uitvinding en omvorming van die werklikheid {kultuur). Dit 

laat op demokratiese wyse reg geskied aan die leerder om self sy kreatiwiteit te 

ontplooi. 

Freire voer aan dat kennisverwerwing met die stel van 'n probleem 'n aanvang neem. 

Die probleem moet egter verband hou met die leefwereld van die leerder sodat dit vir 

horn moontlik is om aktief deel te neem aan die bespreking van die probleem; op die 

wyse word kennis gegenereer. Temas soos nasionalisme, politieke rewolusie in 

Brasilia, ontwikkeling, stemreg en demokrasie is byvoorbeeld as probleme gestel wat 

deur die leerder onder leiding van die onderriggewer self te bowe gekom moes word 

(Freire 1973: 42, 159; Collins 1977: 13). Volgens Freire sal die mens deur middel van 

sy probleemoplossingsmetode kritiese kennis verwerf wat nodig is om horn met 

sukses binne 'n demokratiese staatsvorm te handhaaf (Unisa 1996: 34). Dit is die 

mens se demokratiese reg om tot volle mens te ontplooi deur denkend by sy eie 

menswording betrokke te wees. 

Leerders moes onder leiding van die koordineerder die werklikheid soos dit deur 

prente met bypassende opskrifte of woorde van bekende situasies voorgehou word 

self blootle, ontleed en kritiseer. Die volgende is voorbeelde wat in geletterdheidspro

gramme in Brasilia en Chili (1965-1969) bespreek is om die antropologiese betekenis 

van kultuur uit te lig: 

+ 'Man in the world and with the world, nature and culture; 

+ Dialogue mediated by nature; 
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• Unlettered hunter; 

• Lettered hunter (lettered culture); 

• The hunter and the cat; 

• Man transforms the material of nature by his work; 

• A vase, the product of man's work upon the material of nature; 

• Poetry (The bomb); 

• Patterns of behaviour' (Freire 1973: 62-79). 

Aan die hand van bovermelde prente is die mens uitgewys as die maker van kultuur 

en sy verhouding tot die wereld en sy vermoe om dit deur arbeid te omvorm is sterk 

beklemtoon. Die mens word georienteer ten opsigte van kultuur en sy verhouding tot 

die wereld sodat hy demokraties kan deelneem aan die transformering van kultuur en 

die samelewing. 

Die leerders in Sao Tome en Principe moes self gegewe tekste uit die Popular Culture 

Notebooks lees. Die inhoud van hierdie tekste was afgestem op politieke en 

ekonomiese geletterdheid: 'With the MLSTP (Liberation Movement of Sao Tome and 

Principe) we are building a society in which everyone participates for the well-being of 

all. We need to be watchful against those who are trying to bring back the system of 

exploitation of the majority by a dominant minority' (Freire & Macedo 1987: 72). Nadat 

die leerder die teks geleer het (eerstens stillees en daama hardoplees) moes hy die 

inhoud verwoord en met sy medeleerders bespreek. 

Die leerder moes ook verhale lees uit die Popular Culture Notebooks en dit herskrywe. 

Daama moes die leerder sy eie storie skryf soos onder andere oor die verlede, die 

stryd om vryheid, verset teen die koloniale regering, kultuur (dans, musiek, partytjies), 

die hedendaagse stryd om vryheid, rekonstruksie, gemeenskap en geskiedenis (Freire 

& Macedo 1987: 74). Die demokratiese reg van elkeen om ook self deelname te he 

aan sy kreatiewe ontplooiing word hier verteenwoordig. 

Freire het aanbeveel dat leerders self klassieke boeke krities moet lees. Wanneer 

hulle woorde se betekenisse wil naslaan moet hulle 'n woordeboek raadpleeg. lndien 

die woorde se betekenisse nie in gewone woordeboeke verskyn nie moet 

sosiologiese, fisiologiese en etimologiese woordeboeke geraadpleeg word. Lees moet 
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dus 'n soort navorsing wees (Shor & Freire 1987: 84). Die student leer om toenemend 

selfstandiger en verantwoordeliker te word. 

4.5. 7 Die verwerwing van vryheid 

Freire beklemtoon die vryheidsbeginsel omdat leerders volgens horn vryheid verwerf 

deur bevrydingsonderwys. 

Die bevryding van die 'onderdruktes' is volgens Freire nie die taak van rewolusionere 

politieke leiers en van predikante of deskundiges met edele bedoelings nie; 

'onderdruktes' moet self vryheid verwerf deur 'n proses van bewuswording (Bergman 

1983: 266). Bewuswording betaken dat die 'onderdrukte': 

+ daarvan bewus word dat hy iemand is met 'n eie identiteit en eie moontlikhede; 

+ ook bewus word van die oorsake van onderdrukking en wat daaraan gedoen kan 

word; 

+ ontdek dat sy probleme en ervarings deur ander in soortgelyke omstandighede 

gedeel word; 

+ horn in hierdie groep vind/ervaar (Bergman 1983: 266-267; kyk ook Unisa 1996: 

31). 

Die onderwys moet so ontwerp word dat dit die kritiese bewussyn van die 

'onderdruktes' aanspreek om so die bevryding tot menswording moontlik te maak. 

Sodanige onderwys sou tot die geestelike bevryding van 'onderdrukte' mense en tot 

die verbreking van die knellende bande van onderdrukking lei (ibid 1983: 267). 

Freire was gekant teen die outokratiese en manipulerende onderrigmetodes van sy 

tyd omdat leerders as passiewe objekte beskou is (Freire 1978: 24; kyk ook Freire 

1985: 101 ). Leerders is nie die vryheid gebied om vrae te stel of om sekere 

standpunte te bevraagteken nie (Freire 1985: 100). Studente moes kitsklaar kennis 

passief aanvaar, herhaal en memoriseer (Freire 1978: 24; kyk ook Freire 1985: 100). 

Onderwysers of dosente is beskou as die besitters van kennis en die studente gesien 

as 'lee houers' wat deur 'deposito's' van opvoeders 'gevul' moes word. Freire noem 

hierdie soort onderwys 'banking education' (Collins 1977: 80; kyk ook Freire 1985: 

100; Asia 1995: 30). Hierdie passiewe kennisverwerwing het studente dus nie die 

geleentheid gebied om vryelik hulle vermoens ten voile te ontplooi nie. In die plek van 
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sodanige onderwysmetodes het Freire die demokratiese onderwysmetode, naamlik 

die dialoogmetode toegepas. In die dialogiese onderwys is die opvoeder en leerder 

saam deelnemers aan die opvoeding en onderrigsituasie waarin die omstandighede 

waarin leerders leef bespreek word (Shor & Freire 1987: 92-93). Die opvoeder is 

terselfdertyd student en die student terselfdertyd opvoeder. Die een moet dus van die 

ander kan leer (Collins 1977: 84). Dit skep 'n atmosfeer van vryheid waarin die leerder 

demokratiese vryheid kan verwerf. 

Hoewel die leerders volgens Freire voortdurend na vryheid moet strewe, maan Freire 

dat dit met verantwoordelikheid gepaard moet gaan (Freire 1993: 29). 

4.5.8 Ferme dog simpatieke gesagsleiding 

Freire is 'n voorstander van die soort gesag wat perke, vryheid en matige tug 

kombineer (Shor & Freire 1987: 91). 

Hoewel die opvoeder en leerder gelyke vennote in die dialogiese onderwys is, is die 

opvoeder die gesagsdraer. Die opvoeder moet die leerder konfronteer met die 

werklikheid in die vorm van 'n relevante probleem. Hy moet ook die leerder lei om 

toenemend 'n meer kritiese beeld van die werklikheid op te bou (Freire 1985: 55). 

Die opvoeder se gesag mag nie ontaard in blote mag nie. Die onderwyser(s) moet 'n 

atmosfeer van vryheid in die klaskamer skep (Shor & Freire 1987: 91 ). In 'n 

onderhoud wat Shor met Freire gevoer het, beskryf Freire die verwantskap tussen 

gesag en vryheid soos volg: 'The question nevertheless is for authority to know that it 

has its foundation in the freedom of the others, and if the authority denies this freedom 

and cuts off this relationship, this founding relationship, with freedom, I think that it is 

no longer authority but has become authoritarianism. As well, if the freedom side of 

the dialectic does not meet authority because authority renounces itself, denies itself, 

the tendency is for freedom to stop being freedom in order to become license' (ibid 

1987: 91). Opvoeders moet dus hul gesag binne die perke van demokratiese vryheid 

beoefen (ibid 1987: 91 ). 

Lyfstraf as 'n vorm van dwang moes volgens Freire vermy word. Oortredende leerders 

moet eerder getug word deur hulle ernstig aan te spreek. Tug moet slegs toegepas 
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word wanneer dit noodsaaklik is (ibid 1987: 93). Demokrasie, vryheid en gesag moet 

interafhanklik en gesamentlik geskied. 

Leerders kan volgens Freire gedissiplineer word deur aktief te poog om kennis te 

verwerf ('knowing') omdat selfdissiptine deur hardwerkenheid ingeskerp word (ibid 

1987: 80). Hy doen ook 'n beroep op mense om hulle te dissiplineer ten opsigte van 

hul werk, studies, en daaglikse lewe (Freire & Macedo 1987: 79). 

4.6 'N UITKOMSTEGEBASEERDE ONDERWYS- EN LEER
BENADERING IN SUID-AFRIKA 

Die inwerkingstelling van die nuwe onderwyskurrikulum van Suid-Afrika, Kurrikulum 

2005 is vanaf Januarie 1998 voorlopig slegs vir graad 1-leerders geoogmerk. Die 

nuwe kurrikulum is 'n ingrypende verandering van onderwys in Suid-Afrika aangesien 

dit: 

+ onderwys en opleiding integreer; 

+ lewenslange leer vir alle Suid-Afrikaners moontlik maak; 

+ op uitkomste, eerder as inhoud gebaseer is; 

+ alle leerders toerus met kennisbevoegdhede en ingesteldhede wat nodig is om 

sukses te behaal nadat hulle hul opleiding deurloop het; 

+ 'n kultuur van menseregte, veeltaligheid, multikulturalisme en 'n sensiwiteit vir die 

waardes van versoening en nasiebou omsluit; 

+ daarop gerig is om denkende en bevoegde burgers vir die toekoms op te lei 

(Unisa 1997: 3). 

Die nuwe kurrikulum berus op 'n uitkomstegebaseerde benadering tot onderwys en 

opleiding. Uitkomstegebaseerde onderwys en leer is leerdergesentreerd: die klem val 

op wat die leerder behoort te weet, te verstaan, en te kan word, eerder as op wat die 

onderwyser beoog om te bereik. Dit beteken dat: 

+ leerders nie slegs kennis moet verwerf nie, maar moet verstaan wat hulle leer en 

in die leergebeure toepaslike vaardighede, houdings en waardes moet ontwikkel; 



103 

+ leerders aktiewe deelnemers van die leergebeure word en verantwoordelikheid 

moet dra vir hul eie leer; 

+ leerders die geleentheid gebied moet word om afhangend van hulle individuele 

vermoens en ontwikkelingsvlakke teen hulle eie tempo en op verskillende 

maniere te werk (Unisa 1997: 4). 

Onderwysers en leerders konsentreer binne hierdie onderwysraamwerk op spesifieke 

voorafbepaalde uitkomste of uitslae wat aan die einde van elke leergebeure bereik 

moet word. Spesifieke uitkomste het betrekking op die spesifieke kennis, begrip, 

vaardighede, waardes en houdings wat leerders in elk van die sogenaamde leerareas 

moet toon (ibid 1997: 8). Leerders in die Mens- en Sosiale wetenskappe moet 

byvoorbeeld in staat wees om aktief te kan deelneem aan die bevordering van 'n 

regverdige, demokratiese en regverdige samelewing (Unisa 1997: 9; kyk ook 

Department of National Education 1997b: 46; Van der Horst & McDonald 1997: 54; 

Tiley & Goldstein 1997: 15). 

Vakke soos dit tradisioneel aan Suid-Afirkaanse skole onderrig is (aardrykskunde, 

geskiedenis en biologie) sal nie meer in die Algemene Onderwys- en Opleidingsfase 

onderrig word nie. In plaas daarvan sat alle leer gebaseer wees op agt leerareas 

(Unisa 1997: 7). Die vakke word ge"integreer in verskillende leerareas omdat die 

uitkomstegebaseerde onderwys en leer die integrasie van leer beklemtoon. Die nuwe 

kurrikulum vergemaklik hierdie integrasie van leerinhoude omdat die kurrikulum op 

leerareas gebaseer is (Van der Horst & McDonald 1997: 48). Die Raad van 

Onderwysministerie het die volgende agt leerareas geTdentifiseer. 

+ Taal, geletterdheid en kommunikasie 

+ Wiskundegeletterdheid, wiskunde en wiskundige wetenskappe (getalle, 

wiskunde, statistiek). 

+ Mens- en Sosiale wetenskappe {aardrykskunde, geskiedenis, demokratiese 

opvoeding, ontwikkelingstudies, omgewingsleer, sedeleer en godsdiens, 

bruikbaarheid en sosiale diensbaarheid) 

+ Natuurwetenskappe {integrale wetenskappe, biologie, wetenskap, natuurkundige 

wetenskap, landbouwetenskappe, ingenieurswese) 

+ Tegnologie {tegniese onderwys, informatika, toegepaste kuns en wetenskappe) 
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+ Kuns en kultuur (visuele ekspressie en uitvoerende kunste, musiekonderwys, 

liggaamlike opvoeding) 

+ Ekonomiese en bestuurswetenskappe (ekonomiese opvoeding, finansiele 

bestuur, besigheidsopvoeding en entrepreneurskap, openbare bestuur) 

+ Lewensorientering (gesondheidsopvoeding, beroepsopleiding, lewenslange 

leervaardighede, interpersoonlike ontwikkeling, godsdiens, liggaamlike 

opvoeding (Tiley & Goldstein 1997: 16). 

4.6.1 Die doel van die opvoeding 

Kurrikulum 2005 beoog om aan leerders geleenthede te verskaf om hul voile 

potensiaal as aktiewe, verantwoordelike en bevoegde burgers te ontwikkel. Sodanige 

burgers moet 'n konstruktiewe rol kan speel in 'n demokratiese, nie-rassistiese en 

regverdige gemeenskap. Leerders moet kan ontwikkel tot 'n gebalanseerde 

persoonlikheid, toegerus met die nodige lewensvaardighede. Die uitkomstegeba

seerde onderwys- en leerbenadering wil burgers ontwikkel wat sake kan bedink, 

probleme kan oplos en aktief en produktief kan bydra tot die verandering en 

verbetering van die Suid-Afrikaanse gemeenskap (Van der Horst & McDonald 1997: 

6). Hierdie vooruitgang kan slegs bereik word deur klem te plaas op onderwysers se 

kennis, deskundigheid en motivering en ook op leerders se bereidheid en 

verantwoordelikheid om hardwerkend te wees (ibid 1997: 6). 

Met hierdie nuwe kurrikulum word leerders voorberei met die nodige kennis, 

bevoegdhede en orientering wat hulle in staat sal stel om sukses te kan behaal nadat 

hul die skool verlaat of hulle opleiding deurloop het (Department of National Education 

1997a: 1, 21). 

4.6.2 Die erkenning van die gelykwaardigheid van kinders 

Die uitkomstegebaseerde onderwys- en leerbenadering benadruk die 

gelykwaardigheidsbeginsel; leerders word in groepe volgens fases onderrig: 

+ Vanaf geboorte tot negejarige ouderdom word gekonsentreer op die liggaamlike 

verstandelike, emosionele, ekonomiese, geestelike, morele en sosiale 

ontwikkeling (ibid 1997a: 31). 

+ Die kind se formele opvoeding neem 'n aanvang op sesjarige ouderdom en sluit 
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vier skoolfases in, naamlik, 'n funderingsfase (grade 1, 2 en 3), 'n intermediere 

fase (grade 4, 5 en 6), 'n senior fase (grade 7, 8 en 9) en 'n verdere 

opleidingsfase (grade 10, 11 en 12). Die eerste drie skoolfases behels nege jaar 

verpligte 'gratis' onderwys (Department of National Education 1997a: 31; kyk oak 

Du Tait 1997: 125; Unisa 1997: 6). 

Die kurrikulum vir die eerste drie fases is socs volg ingedeel om aan te pas by die 

ontwikkelingstadium van leerlinge: 

• In die grondslagfase meet leerlinge ontplooi tot aktiewe, verantwoordelike en 

bekwame burgers sodat hulfe 'n konstruktiewe rel kan speel in 'n demokratiese 

gemeenskap wat gekenmerk word deur nie-rassisme en regverdigheid. Die 

ontwikkeling van die leerder in totaliteit behoort te lei tot 'n gebalanseerde 

persoonlikheid, iemand met die nodige lewensvaardighede (Department of 

National Education 1977b: 4; kyk oak Department of National Education 1997c: 

3-4; Department of National Education 1997d: 4; Department of National 

Education 1997f: 4-5). Leerinhoude word aan die hand van drie leerprogramme, 

naamlik geletterdheid, syfergeletterdheid en lewensvaardighede aangebied 

(Department of National Education 1997c: 21-23). Leerprogramme bestaan uit 

kursusse of leereenhede (leerstof gekombineer met 'n bepaalde metodologie) 

deur middel waarvan leerders die verwagte leeruitkomste kan bereik. Dit is die 

werktuie deur middel waarvan die kurrikulum by die verskillende leersentra 

ge"implementeer word en is vergelykbaar met die gewese 'skoolvakke'. 

Leerprogramme bestaan uit stelle leeraktiwiteite wat gerig is op bepaalde 

leeruitkomste, terwy/ die leerders daaraan werk (Unisa 1997: 15; kyk oak 

Department of National Education 1997e: 37). Die leerprogramme is sodanig 

ontwerp dat leerders gelyke kanse gegee word om te bewys dat hulle die 

verwagte leeruitkomste behaal het (Van der Horst & McDonald 1997: 145). 

• Die leerinhoude vir die intermediere fase is grootliks verbandhoudend 

('contextualised') en integrerend van aard (kruiskurrikulere temas of 

onderwerpe). Op die wyse begin leerders die verhouding tussen materiaal, 

gebeure, omstandighede en mense begryp en is in staat om die konsekwensies 

van hierdie verhoudings af te lei. Dit het betekenisvolle implikasies vir die 

selektering van leerinhoud, onderrig- en leeraktiwiteite om die vermelde 

vermoens ten volle te ontwikkel (Department of National Education 1997b: 5; kyk 



106 

ook Department of National Education 1997c: 4-5; Department of National 

Education 1997d: 5; Department of National Education 1997f: 5). In hierdie fase 

moet leerders vyf leerprogramme deurloop, naamlik, Taalgeletterdheid en 

kommunikasie; Wiskundige geletterdheid, wiskunde en wiskundige 

wetenskappe, Natuurwetenskappe en tegnologie; Mens- en sosiale ekonomiese 

en bestuurswetenskappe; en Kuns en kultuur en lewensorientering (Department 

of National Education 1997d: 26-27). 

+ In die senior fase word leerders blootgestel aan redevoering en die oplos van 

probleme. Die leerinhoude is daarom minder verbandhoudend, meer abstrak en 

meer gebaseer op spesifieke leerareas as in die vorige twee fases. Daar moet 

duidelike bewys gelewer word dat die leerders voorberei word vir die lewe na 

skoolverlating soos vir beroepe, inrigtings vir verdere opleiding en die volwasse 

lewe in die algemeen. Die leerders word deur middel van leerprogramme ingelig 

oor beroepe en verdere onderwys- en opleidingsgeleenthede, die verwesenliking 

van hul toekomstige verwagtinge asook regte en verantwoordelikhede as 

burgers in 'n demokrasie en in 'n multikulturele gemeenskap. Net soos in die 

funderings- en intermediere fase moet vakke (temas), teorie en praktyk 

ge"integreer word (Department of National Education 1997b: 5-6; kyk ook 

Department of National Education 1997c: 5; Department of National Education 

1997d: 5; Department of National Education 1997f: 6). Die leerinhoude vir hierdie 

fase word vervat in agt leerprogramme, naamlik Taal, geletterdheid en kommuni

kasie; Mens- en sosiale wetenskappe; Tegnologie; Wiskundegeletterdheid, 

wiskunde en wiskundige wetenskappe; Natuurwetenskappe; Kuns en kultuur; 

Ekonomiese en bestuurswetenskappe; en Lewensorientering (Department of 

National Education 1997f: 26-27). 

+ Die verdere onderwys- en opleidingsfase word aangebied deur senior sekondere 

skole, tegniese kolleges, streekopleidingsentrums, private persona en private 

kolleges, private opleidingsentrums, private ondernemings, industriele sentrums 

en gemeenskapsentrums. Hierdie fase berei die leerlinge voor vir hoer 

onderwys, onderwys en opleiding, beroepsonderwys, beroepe en 

entrepreneurskap (Department of National Education 1997b: 6; kyk ook 

Department of National Education 1997c: 6; Department of National Education 

1997d; 6-7; Department of National Education 1997f: 7). 
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Die verdere onderwys- en opleidingskomitee is tans besig om voorstelle vir hierdie 

leerfase te ontwerp. Daar is egter tot dusver nag baie min werk gedoen oar die 

kurrikulum vir hierdie fase. 

Nadat die leerders hul skoolloopbaan deurloop het, kan hulle die kollege of universiteit 

betree waar tersiere onderwys en opleiding aangebied word. 

4.6.3 Die individualiteit van die kind 

Die individualisering van die leerling word benadruk. Die leerling word as unieke mens 

erken met sy eie bevoegdhede en eie agtergrond wat van die van ander kan verskil. 

Leerlinge word gehelp om teen hul eie individuele tempo sukses te behaal (Unisa 

1997: 18). Wanneer leerlinge aktief betrokke is by die leerdergesentreerde kurrikulum 

word hulle in staat gestel om besondere talente te ontdek en hoe om dit te ontwikkel 

(Department of National Education 1997a: 27). Leerlinge se selfvertroue word 

gevestig omdat hulle toegelaat word om teen hul eie tempo te ontwikkel (ibid 1997a: 

27). Die demokratiese reg van die mens om individueel te ontplooi word dus hiermee 

aangemoedig. 

'n Uitkomste van die lewensorientering-leerarea is dat leerders hulself moet verstaan 

en aanvaar as unieke en waardevolle mense. Leerders moet demonstreer dat hulle 

hierdie uitkomste bereik het deur onder andere kennis van hutself as unieke individue 

op te doen, en hul eie moontlikhede te besef en waardeer (Department of National 

Education 1997b: 225-226). Gedurende die funderingsfase behoort leerlinge kennis 

oar hulself as unieke persone te verwerf. Leerlinge word daarvan bewus gemaak dat 

mense verskillende uiteenlopende vermoens en geaardhede het met betrekking tot 

verstandvermoens, emosies, gees, en liggaam en dat dit juis die interverwantskap van 

al hierdie hoedanighede is wat die moontlikheid bied om tot 'n gebalanseerde persoon 

te ontwikkel. Die intermediere leerlinge moet 'n goeie begrip he van hoe 

selfaanvaarding en die aanvaarding van ander nodig is vir iemand om te kan ontwikkel 

tot 'n gebalanseerde individu. In die senior fase moet leerlinge hul kulturele agtergrond 

wat verband hou met hul persoonlike groei verstaan en onafhanklike denke en eie 

inisiatief aan die dag le {ibid 1997b: 222, 226). Hiervolgens word die individualiteits

beginsel van die demokrasie sterk beklemtoon. 
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4.6.4 Die sosialisering van kinders 

Samewerking in groepe speel 'n belangrike rol in die nuwe kurrikulum. Samewerking 

in groepe verseker dat die demokrasie tot sy reg kom in die klaskamer aangesien alle 

leerlinge geleenthede kry om 'n bydrae te lewer oor hulle leerervaringe. Groepe kan 

uit vier, vyf of meer lede bestaan. Elke groep moet verteenwoordigend wees van albei 

geslagte, verskeie rasse- of etniese groepe, en bo-gemiddelde, gemiddelde en 

ondergemiddelde leerlinge insluit (Van der Horst & McDonald 1997: 131). Die 

voordeel van die groepwerk is dat groeplede mekaar kan help om die leerstof te 

bemeester deur vasvraewedstryde en spanbesprekings (ibid 1977: 131). Leerlinge se 

vaardighede om in groepe saam te werk sat gaandeweg verbeter en hulle sal die 

verskillende individue en kulture waardeer wat in die Suid-Afrikaanse klaskamers 

gevind word (ibid 1977: 128). 

'n Leeruitkomste-onderwysbenadering van die Mens- en Sosiale wetenskappe 

beteken dat leerlinge op dialogiese wyse aktief moet deelneem aan die leerproses. 

Hierdie leerproses moet demokraties van aard wees. Leerlinge moet bewys kan lewer 

dat hierdie uitkomste behaal is deur te demonstreer dat hulle met ander (medemens) 

kan saamleef in 'n gees van verantwoordelikheid, raadpleging, kommunikasie en die 

nakoming van reels en etiese kodes. Besluitnemingsprosedures behoort in die 

funderingsfase persoonlik ervaar te word waarna 'n bespreking daaroor gevoer moet 

word. Leerlinge word dus toegerus om die demokratiese beginsel, naamlik om na 'n 

ander se standpunte te luister en dit te eerbiedig, te realiseer. In die intermediere fase 

word van leerlinge verwag om 'n demokratiese proses in die skool, klub, 'n plaaslike of 

nasionale verkiesing te ondersoek. Die senior-fase-leerlinge moet die demokratiese 

bestel in Suid-Afrika met 'n demokrasie van 'n ander gemeenskap vergelyk en die 

ooreenkomste en verskille verduidelik (Department of National Education 1997b: 59). 

4.6.5 Die selfaktiwiteit van die kind 

Die selfaktiwiteit van die leerders word beklemtoon aangesien hulle self moet ontplooi 

onder leiding van die onderwyser. Leerlinge word blootgestel aan die oplossing van 

probleme, ondersoeke, ontleding van probleme, die voortbring van idees en die 

assessering daarvan (Van der Horst & McDonald 1997: 143). 

Die leerlinge is aktiewe deelnemers in die klaskamer onder leiding van die onderwyser 
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as fasiliteerder en hulpverlener. Om die aktiewe deelname van die leerlinge te 

verseker moet 'n demokratiese atmosfeer in die klaskamer geskep word. Daar behoort 

geleenthede aan leerlinge gebied te word om krities en kreatief te wees en om dinge 

vir hulself te ontdek (Unisa 1997: 18). 

Leerlinge moet probleme ondersoek wat hulle werklik ervaar soos onder meer huidige 

of twispunte van die verlede, belangrike idees in daaglikse situasies, gebeure aan die 

orde van die dag en navorsingsliteratuur (Van der Horst & McDonald 1997: 143). 

'n Uitkomstegebaseerde onderwyssiening van die Ekonomiese en bestuursweten

skappe is dat leerlinge betrokke moet wees by entrepreneurskapsaktiwiteite. Leerlinge 

sal bewyse moet kan lewer dat hulle hierdie uitkoms bereik het deur die behoeftes in 

die gemeenskap te identifiseer. In die basiese fase, intermediere fase en senior fase 

moet leerlinge navorsing onderneem en data versamel deur waarneming, asook 

vraelyste oor die wyse waarop behoeftes bevredig kan word deur aankope en 

produksie. Leerlinge in die funderingsfase konsentreer op behoeftes op plaaslike vlak. 

In die intermediere fase word op die behoeftes op plaaslike sowel as provinsiale 

vlakke gefokus. Die senior-fase-leerlinge konsentreer op behoeftes op plaaslike, 

provinsiale, nasionale en internasionale vlakke (Department of National Education 

1997b: 197). Leerlinge word op hierdie wyse meer bewus van die verantwoordelikheid 

teenoor die omgewing en ook teenoor ander mense. 

4.6.6 Die verwerwing van vryheid 

Die vryheidsbeginsel word beklemtoon omdat leerlinge soos volg vryheid toegelaat 

word: 

Leerlinge word vrye geleenthede toegelaat om dinge krities te bevraagteken en om 

ook 'n persoonlike mening uit te spreek oor afgehandelde leerinhoude 

Hoewel leerlinge toegelaat word om teen hulle eie tempo werkstukke te voltooi, moet 

dit binne buigsame tydraamwerke ('time frames') geskied (ibid 1997b: 27). Leerlinge 

word voorberei vir 'n demokrasie waar vryheid nie absolute vryheid veronderstel nie, 

en ook beperkinge en behoorlikheidseise insluit. 
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4.6.7 Ferme dog simpatieke gesagsleiding 

'n Uitkomstegebaseerde siening van onderwys en die wyse waarop leer moet 

plaasvind, heg groot waarde aan die voorbereiding van leerlinge om hulle as goed 

toegeruste burgers en leiers in 'n demokrasie te vestig. 

Die onderwyser kan ordelikheid, selfdissipline, pligsgetrouheid en verantwoordelikheid 

by die leerlinge inskerp deur van hulle te verwag om klaskamerreels en -prosedures te 

gehoorsaam en uit te voer. Voorbeelde van klaskamerreels en -prosedures is onder 

meer: 

+ Al die nodige leermateriaal moet na die klas gebring word. 

+ Leerlinge moet op hul sitplekke wees en gereed wees om te werk wanneer die 

les begin. 

+ Medeleerlinge moet gerespekteer word en beleefde optrede word vereis. 

+ Ander persone se besittings moet gerespekteer word. 

+ Leerlinge moet luister en stilsit wanneer iemand anders praat. 

+ Niemand mag 'n medeleerling slaan, stamp of beseer nie. 

+ Skoolreels moet gehoorsaam word 

+ Die bywoningsregister moet daagliks voltooi word. 

+ Leerlinge moet die klaskamer ordelik verlaat. 

+ 'n Rooster vir die skoonmaak van die klaskamer en die versorging van plante 

moet nagekom word. 

+ 'n Tydraam vir die inlewering van werkopdragte en huiswerk moet nagekom word 

+ Die wyse waarop 'n leerling die onderwyser se aandag verkry moet aan 

hoflikheidsreels voldoen. 

+ Hulpverlening onderling of die wyse waarop interaksie in die klaskamer plaasvind 

moet nie die orde of die verloop van die leerproses versteur nie (Van der Horst & 

McDonald 1997: 98-99). 

Die onderwyser moet ontwrigtende gedrag, traagheid, onoplettendheid, geselsery, 

byname noem ('name calling'), aggressie, stampery en leerlinge wat hulle skuldig 

maak aan vuisgevegte, verontagsaming van akademiese werk en die weiering om 'n 

instruksie te volg aanspreek (ibid 1977: 102). 
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Oortredende leerlinge moet, wanneer dit noodsaaklik is, gestraf word. Hoewel geen 

lyfstraf toegedien mag word nie, kan die onderwyser tug deur: 

+ die oortreding met die betrokke leerling te bespreek; 

+ in privaatheid te straf; 

+ die positiewe verhouding te herstel nadat straf opgele is (ibid 1997: 102-103). 

Die leerlinge kan gedissiplineer word deur: 

+ verantwoordelike gedrag in die klaskamer te beklemtoon; 

+ 'n ferme klaskamerkontrole te handhaaf en onderdrukking en onmenslike 

optrede teenoor leerlinge te vermy; 

+ leerlinge duidelik in te lig hoe hulle gedrag moet wees en dit gereeld in te skerp; 

• die hoof en ouers se ondersteuning te verkry; 

+ beslis te wees in die handhawing van dissipline (ibid 1997: 104). 

Die besliste onderwyser is dus positief, ferm en konsekwent en beheer sy klas nie 

deur dwang en dreigemente nie. Hy is eerder demokraties deur ondersteunend te 

wees en 'n leeromgewing te skep waar die leerlinge se selfbeheer en -dissipline 

bevorder word. 

4. 7 SAMEVATTING 

Soos uit die voorafgaande inhoude blyk, het Rousseau, Montessori, Dewey en Freire 

'n insiggewende en waardevolle bydrae gelewer tot die vestiging en uitbouing van 

demokrasie in die opvoeding en onderwys. Die nuwe uitkomstegebaseerde onderwys

en -leerbenadering in Suid-Afrika weerspieel heelwat van hierdie opvoedkundiges se 

idees. 

Rousseau se pleidooi dat die opvoeder elke kind se geaardheid en aangebore 

vermoens moet bestudeer en daarvolgens moet opvoed lewer 'n waardevolle bydrae 

tot die individualiteitsbeginsel van die demokrasie. Die geleenthede wat hy skep vir 

selfontplooiing lewer 'n bydrae tot die demokratiese ideaal dat elkeen in 'n groot mate 

self deelname moet he aan die ontwikkeling van sy potensialiteite. Sy voorbereiding 

van die kind om uiteindelik volle vryheid met verantwoordelikheid te verwerf 
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beklemtoon die vryheidsbeginsel van die demokrasie in die opvoeding. Sy poging om 

morele standvastigheid in die jeug te vestig alvorens hul beroepstoetrede in die 

samelewing 'n werklikheid word, benadruk die belangrikheid van sosialisering met 

verantwoordelike en selfstandige medegangers in die samelewing. Rousseau se 

opvatting dat die kind sender enige eksterne dwang moet ontwikkel en self tot die 

aanvaarding van die goeie moet kom is van groot waarde vir demokratiese 

gesagsaanvaarding. Sy beskouing oor die opvoeding van die meisie is egter 

ondemokraties. Sy moes liggaamsoefening kry hoofsaaklik om sterk kinders voort te 

bring, geleer word om te sing, te dans, klere te maak en te gehoorsaam om die man te 

behaag. Die dogter moes vroeg 'n sedelike en godsdienstige opvoeding kry sodat sy 

onderdanig en vlytig sal wees en goed sal huishou. Sy moes ook 'n beperkte 

hoeveelheid onderrig in die beginsels van lees, skryf, teken en reken ontvang 

(Rousseau 1970: 137-148). 

Montessori lewer 'n groot bydrae tot die individualiseringsbeginsel van die demokrasie 

omdat sy sterk klem le op die individuele ontwikkeling van die kind om ooreenkomstig 

sy begeertes en vermoens op 'n bepaalde leeftydsfase besig te wees om 'n uitdaging 

die hoof te bied. Haar beklemtoning van selfaktiwiteit is van besondere waarde vir die 

demokrasie omdat die kind moet leer deur self iets te doen; hy moet 'n probleem of 'n 

uitdaging self aanpak en oplos met geringe hulp deur die opvoeder. Haar opvatting 

oor die balans tussen vryheid en gesag in die opvoedingsituasie het 'n bydrae tot die 

vestiging van demokratiese vryheid in die opvoeding gelewer omdat die leerling 

daarvolgens verantwoordelike vryheid moes verwerf. Sy wil die kind opvoed vir 'n 

demokratiese samelewing waar gesag vrywillig aanvaar word. 

Dewey wil opvoed vir 'n demokrasie, 'n daarom maak hy die skool 'n sosiale installing 

wat gebaseer is op demokratiese beginsels. Hy verskaf geleentheid vir die 

ontwikkeling van die individualiteit van die kind. Deur sy bydrae tot die 

selfaktiwiteitsbeginsel wil hy kinders opvoed tot skeppende en aktiewe burgers van die 

demokrasie. Sy opvoeding tot sosiale doeltreffendheid, dit wil se om vry, volledig en 

skeppend deel te neem aan die demokratiese gemeenskapslewe lewer 'n besondere 

bydrae tot die groei van die gemeenskap. Sy opvatting dat vryheid gepaard moet gaan 

met verantwoordelikheid en pligsbesef verteenwoordig 'n gesonde beskouing van wat 

met demokratiese vryheid bedoel word. 
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Freire se poging om die menslike van die mens te herstel deur sy 

geletterdheidsonderwys lewer 'n bydrae tot die demokratiese reg van elkeen om 'n 

gesonde opvoeding en doeltreffende onderwys te ontvang. Sy siening dat alle mense 

gelykwaardig is en gelyke kanse in die opvoeding en onderwys moet ontvang 

verteenwoordig 'n ware beskouing van die gelykwaardigheidsbeginsel van die 

demokrasie. Volgens Freire beklemtoon die individuele regte van mense die 

kernbeginsel van die demokrasie. Die herbeklemtoning van dialogiese onderwys fewer 

'n bydrae tot die gesonde sosialisering van leerders wat belangrik is vir 'n 

demokratiese gemeenskapslewe. Die aanwending van die probleemstelling en dialoog 

as onderrigmetode om leerders aktief by die leergebeure te betrek benadruk die 

demokratiese siening dat elke individu in 'n groot mate self moet deelneem aan die 

ontwikkeling van sy moontlikhede. Freire wil die kind voorberei vir die demokrasie 

waar verantwoordelike vryheid en vrywillige gesagsaanvaarding geld. 

Met uitkomstegebaseerde onderwys en leer word daar beoog om persone te lewer 

wat 'n konstruktiewe rol kan speel in 'n demokratiese, nie-rassistiese en regverdige 

gemeenskap. Net soos Freire word die beginsel van gelykwaardigheid erken. Die 

erkenning van die leerling as 'n unieke mens in hierdie onderwysbenadering eerbiedig 

ook die individualiteitsbeginsel van die moderne demokrasie. Die aanleer van sosiale 

vaardighede berei leerlinge voor vir 'n demokratiese samelewing wat hulle volledige 

deelname vereis: hulle moet kan kommunikeer en met medeburgers saamleef. Die 

vryheid om met ander in dialogiese gesprek te tree en 'n eie mening uit te spreek 

vestig die beginsel van demokratiese vryheid reeds van vroeg af by die kind. Gesag 

gekombineer met ordelikheid, selfdissipline, verantwoordelikheid en liefdevoHe tug en 

dissipline vestig 'n kultuur van demokratiese gesag in die opvoeding. 



HOOFSTUK5 

'n Terugskouing oor die studie, 'n evaluering daarvan, 
enkele aanbevelings en gevolgtrekking 

5.1 INLEIDING 

In hierdie slothoofstuk word 'n terugskou en evaluering van die demokrasie in die 

opvoedingsidees en -praktyke wat bestudeer is onderneem en enkele aanbevelings 

met betrekking tot demokrasie in die opvoeding (in Suid-Afrika) word aangebied. 

5.2 'N TERUGSKOU OOR DIE STUDIE 

5.2.1 Plato (427-347 vC) 

Reeds in Plato se opvoedingsidees is die kernbeginsels van die demokrasie te 

bespeur. Sy uitsprake oar 'n diversiteit van beroepskeuses toon demokratiese idees 

omdat hy melding maak van verskille in begaafdheid en aanlegte wat in die keuse van 

beroepe tot uiting kom. In sy ideale gemeenskap moes die 'mense van brans' (die 

werkersklas) beroepe soos produsente, boere, handelaars en ambagsmanne 

beoefen. Die tweede stand, die 'mense van silwer', was mense wat as polisiemanne 

en soldate diens moes verrig om die staat te beveilig en te verdedig. By die 'mense 

van goud' (die hoogste stand) was die rede oorheersend en uit hulle geledere moes 

die regeerders, die wetgewers en die opvoeders kom. Hierdie klasseindeling was nie 

gegrond op ondemokratiese en toevallige aangeleenthede soos rykdom of geboorte 

nie, maar op die natuurlike vermoens (rede, wil en begeertes) van elke individu (kyk 

hfst 2, par. 2.2.2). In sy skoolorganisasie handhaaf Plato die beginsel van 

gelykwaardigheid van almal omdat leerlinge ooreenkomstig hulle graad van rypheid 

en ouderdom in groepe onderrig word (kyk hfst 2, par. 2.2.3). 

Plato se kindbeeld voldoen in 'n groat mate aan die erkenning van die 

individualiteitsbeginsel omdat hy die hulpbehoewendheid van die kind raaksien en 

besef het dat jeugdiges kwesbaar is vir skadelike en negatiewe omgewingsinvloede 

(kyk hfst 2, par. 2.2.4). Hy verklaar dat kinders in skole onderrig moet word omdat dit 

die sosiale instelling is waar hulle geleenthede gebied word om te sosialiseer (kyk hfst 
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2, par. 2.2.5). Hy wou die jeug van sy tyd deur middel van selfaktiwiteite voorberei vir 

die gemeenskap waarin hy 'n aktiewe deelname moes he. Rekenkunde moes onderrig 

word deur spele met appels en konkrete voorwerpe voordat oorgegaan word tot die 

oplossings van abstrakte probleemsituasies. By skrifonderrig moes leerlinge voorsien 

word van 'n tablet waarop letters met 'n stilus gevorm is sodat hulle die lettervorm 

daarop kan natrek. Die geletterdheid van mense word deur 'n demokrasie hoog 

aangeskryf omdat dit aktiewe en meelewende demokratiese deelname verseker (kyk 

hfst 2, par. 2.2.6). Plato handhaaf die vryheidsbeginsel want die opvoeder moes nie 

onnodig met die kind se spel inmeng nie; sy taak was slegs om toesig te hou sodat 

hulle ordelik speel en mekaar nie benadeel nie (kyk hfst 2, par. 2.2.7). Plato voorsien 

'n demokratiese gesagsuitoefening waar die jeug gelei word tot aanvaarding van 

gesag en dissipline. Hy is die mening toegedaan dat waar tug ter sprake kom, die 

balans tussen vryheid en gesag gehandhaaf moet word (kyk hfst 2, par. 2.2.8). 

5.2.2 Marcus Fabius Quintilianus (35-100 nC) 

Quintilianus wou die jeug opvoed tot goeie burgerskap deur hulle te bemagtig om 

hulle volle bydrae te lewer tot die bevordering van die Romeinse samelewing en staat 

van sy era (kyk hfst 2, par. 2.3.2). Hy voorsien gelyke opvoeding op grond daarvan dat 

leerlinge volgens hut ouderdom in fases ingedeel is. Quintilianus spreek horn uit teen 

diskriminasie op grond van geslag en wys daarop dat moeders en dogters ook op 

opvoeding aangewese is (kyk hfst 2, par. 2.3.3). Hy beklemtoon dat in die opvoeding 

rekening gehou moet word met die verskillende nature en neigings van kinders (kyk 

hfst 2, par. 2.3.4). Quintilianus het skoolonderwys verkies bo huisonderwys omdat 

leerlinge in die skoolmilieu met mekaar kon wedywer, vriendskappe sluit en van ander 

leer (kyk hfst 2, par. 2.3.5). Gesonde sosiale interaksie is 'n basiese kenmerk van die 

demokratiese samelewing. Quintilianus het geeis dat leerlinge onder leiding van die 

onderwyser die nodige vryheid gegun moet word om selfaktiwiteite te beoefen vir die 

bevordering van onafhanklikheid, selfstandigheid en oorspronklikheid. Hy het 

aanbeveel dat leerlinge leer lees met behulp van ivoorletters waarmee hulle self kon 

woorde bou; hulle moes leer skryf deur ingesnyde lettertjies met 'n griffel te volg. 

Die geletterdheid van mense, soos reeds vermeld, word in demokratiese samelewings 

hoog aangeslaan. Quintilianus beklemtoon dat die kind se geheue gevorm moes word 

deur talle gedigte te memoriseer. Ter voorbereiding vir die skool van retoriek moes 
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sekere werke deur leerlinge geparafraseer word. Ouer kinders moes as rolmodelle vir 

jonger leerlinge dien wat hulle waargeneem en nageboots het. Deur middel van die 

dialoogmetode het die onderwyser met behulp van vrae die leerlinge tot selfuitvinding 

aangespoor (kyk hfst 2, par. 2.3.6). Hy wou kinders voorberei vir 'n demokratiese 

samelewing waar gesag vrywillig aanvaar word. Sy beskouing van tug en dissipline 

was dat dit moes lei tot die aanvaarding van selfdissipline (kyk hfst 2, par. 2.3.8). 

5.2.3 Aurelius Augustinus (354-430 nC) 

Augustinus se siening dat die jeug opgevoed moet word tot eerlikheid, waarheid, 

goedheid en liefde teenoor God en sy medemens bevorder die ideaal van 

selfverwesenliking van die individu en gesonde menseverhoudings in terme van 'n 

demokratiese samelewing (kyk hfst 2, par. 2.4). Augustinus se fokus op slegs die 

Christelike godsdiens is 'n afwyking van die gelyke behandeling van godsdiensregte in 

terme van 'n moderne demokrasie. In 'n hedendaagse demokrasie moet elke persoon 

se godsdiensoortuiginge eerbiedig word en mense moet hul godsdiens kan beoefen 

waar, hoe en wanneer hul wil; selfs vrydenkers het die reg om hul ateTstiese 

oortuigings in'n demokratiese bestel uit te leef (kyk hfst 1 par. 1.7.3.6). Augustinus 

handhaaf op selektiewe wyse die beginsel van gelykheid omdat sy skoolorganisasie 

voorsiening maak vir laer, elementere en hoer onderwys vir seuns (kyk hfst 2, par. 

2.4.3). Hier vind ans diskriminasie op grand van geslag omdat dogters van formele 

onderwys uitgesluit is. 

Augustinus erken die individualiteitsbeginsel omdat hy die kind beskou het as iemand 

wat uniek is; die onderrig moes aanpas by die karakter, natuurlike speellus en 

ouderdom van elke leerling (kyk hfst 2, par. 2.4.4). Leerlinge moes sosiale 

aanpasbaarheid aanleer deur in skole saam te speel, saam kennis van grammatika op 

te doen en deur middel van kommunikasie in aanraking te kom met persone wat 

korrek praat. 

Augustinus het selfaktiwiteite as waardevol beskou. Deur die toepassing van die 

vraag-en-antwoordmetode moes leerlinge gelei word om denkend en deur 

selfaktiwiteite probleme op te las. Spraak moes aangeleer word deurdat kinders dit 

akoesties waarneem en naboots. Die speellus van die leerlinge mag nie negeer word 

nie omdat dit die leerlus aanwakker. In die onderrig van Retoriek moes leerlinge 
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redevoerings van beroemde redenaars in aksie waarneem en naboots (kyk hfst 2, par. 

2.4.6). 

Die vrye wilsvermoe moes gepaard gaan met verantwoordelikheid (kyk hfst 2, par. 

2.4.7). Augustinus was 'n voorstander van streng gesag en het aan tug sy regmatige 

plek in die opvoeding toegeken. Liggaamstraf moes die sondige natuur van die jeug 

beheer. Die opvoeder mag egter nie straf uit haat, wraaksug of woede nie. Die straf 

moes eerder met Christelike liefde getemper word. Soos in ons eie demokrasie is 

liggaamstraf verbied. Die Suid-Afrikaanse Skolewet, 84 van 1996 verbied lyfstraf. 

Enige persoon wat hierdie reel oortree, is skuldig aan 'n misdryf en by 

skuldigbevinding strafbaar met 'n vonnis wat vir aanranding opgele kan word 

(Staatskoerant 1996: 11). Dit word ondersteun deur die Suid-Arikaanse Grondwet 

(afdeling 12) waarvolgens elkeen geregtig is om nie op 'n wrede, onmenslike en 

vernederende wyse behandel of gestraf te word nie (Potgieter et al 1997: 62). By die 

uitoefening van dissipline vereis Augustinus dat die onderwyser in liefde moet optree 

en horn by die individuele geaardheid van sy leerlinge aanpas (kyk hfst 2, par. 2.4.8). 

5.2.4 Desiderius Erasmus (1466-1536) 

Vir Erasmus was die einddoel van alle opvoeding die sedelik-godsdienstige vorming 

om van diens te wees vir die kerk, staat, gemeenskap en huis (kyk hfst 3, par. 3.2.2). 

Hy ontken nie die beginsel van gelykheid nie omdat hy daarvoor voorsiening maak dat 

kinders in groepe op grond van ouderdom opgevoed en onderrig moes word (kyk hfst 

3, par. 3.2.3). Erasmus beklemtoon die individualiteit van elke kind omdat hy geglo het 

dat elke mens volgens sy eie aard opgevoed en erken moes word. Klassieke fabels, 

byvoorbeeld die van Aesopus was volgens Erasmus vir aanvangsonderwys 

noodsaaklik omdat die romantiese aard van die fabels in ooreenstemming is met die 

ondersoekende kindernatuur. Volgens horn moet daar nie gehaas word met die 

ontsluiting van leerinhoude nie omdat die kind makliker leer indien hy gereed is vir die 

bemeestering van sekere leerstof. Leerlinge wat nie aanleg het vir vakke soos 

Grammatika of Retoriek nie, moes toegelaat word om ander vakke soos Musiek 

Rekenkunde en Aardrykskunde te neem {kyk hfst 3, par. 3.2.4). 

Erasmus het die onderwys en opvoeding as belangrik vir die sosiale aanpassing van 

kinders beskou; hy het daarom aanbeveel dat kinders in publieke skole onderwys 
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moet ontvang (kyk hfst 3, par. 3.2.5). Hy voorsien selfaktiwiteite onder begeleiding van 

die opvoeder sodat die jongmense hulle moontlikhede self ontwikkel. By 

aanvangsonderwys het die leerlinge na boeiende verhale soos Castor and Pollux, 

Romulus and Remus en, die fabels van Aesopus geluister. Leerlinge moes met 

behulp van ivoorletters self woorde bou en die werke van goeie skrywers lees om 

sodoende taalvaardigheid aan te leer. Vir leesonderrig het hy gernustreerde leesboeke 

vir klein kinders aanbeveel sodat hulle na die illustrasies kon kyk terwyl die 

onderwyser die verhale voorlees. Die geletterdheid van mense in 'n demokrasie word 

deur Erasmus sterk benadruk (kyk hfst 3, par. 3.2.6). 

Vryheid moes verantwoordelikheid en selfdissipline insluit (kyk hfst 3, par. 3.2.7). 

Erasmus was 'n voorstander van die soort gesag en dissipline wat die jeug sal 

voorberei vir vrywillige gesagsaanvaarding. Hy het dreigemente, dwang en 

onbeheersde optrede in die dissiplinering van kinders afgekeur omdat dit nie 

vereenselwigbaar is met liefdevolle gesagsuitoefening nie. Volgens horn kan 

dissiplinere probleme uitgeskakel word deur 'n belangstelling vir studie by die kind te 

kweek deur middel van goeie en interessante onderrigmetodes. 'n Liefde vir die 

onderwyser moes aangemoedig word (kyk hfst 3, par. 3.2.8). 

5.2.5 Johan Amos Comenius (1592-1670) 

Met die veelsydige kennis waartoe Comenius die kind wil opvoed, kan individue waar 

moontlik 'n bydrae lewer op die gebied van die politiek, ekonomie, kunste en 

opvoeding ter bevordering van die demokratiese staat. Hy was van mening dat dit 

moontlik is om alle mense (kinders) iets oor alles te leer op skool. Hierdie universele 

(pansofiese) kennis sluit nie 'n gedetailleerde kennis van alle kunste en wetenskap vir 

elke individu in nie, maar genoegsame kennis om hulle in staat te stel om 'n redelike 

oordeel oor sake te kan uitspreek (kyk hfst 3, par. 3.3.2). Hy het daarvoor gepleit dat 

alle kinders sonder onderskeid en sosiale status in skole formele onderwys moet 

ontvang. Hy glo onderwys is die demokratiese reg van almal omdat alle mense 

gelykwaardig is (kyk hfst 3, par. 3.3.3). Hy het die onderwys van die kind ingedeel 

volgens ouderdom en vlakke van rypheid (kyk hfst 3, par. 3.3.3). 

Die opvoeding was vir Comenius 'n individuele aangeleentheid. Die leerling mag nie 

oorlaai word met werk nie en die leerstof moes by die lerende kind se ouderdom, 
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vermoens en belangstelling aansluit. Sy siening van die kind as 'n unieke individu is in 

lyn met die demokratiese beginsel wat erkenning verleen aan die individualiteit van 

elke mens (kyk hfst 3, par. 3.3.4). 

Comenius wou die leerling opvoed vir die gemeenskap omdat hy die kind gesien het 

as 'n sosiale wese wat met sy medemens saamlewe. Leerlinge moes op 'n vroee 

stadium georienteer word ten opsigte van die pligte en verantwoordelikhede van 

gemeenskapsleiers soos mediese dokters, offisiere in die leer, ministers, kanseliers, 

sekretarisse, ambassadeurs, agente, senatore en prokureurs; hierdie vroee 'kyk' na 

moontlike beroepe sou die kind orienteer om uiteindelik in die gemeenskap tot diens 

te kan wees (kyk hfst 3, par. 3.3.5). Hy het groat waarde geheg aan selfaktiwiteite wat 

onder leiding van die onderwyser moes geskied. Die skoal moes 'n werkswinkel wees 

waar leerlinge leer skryf, praat, sing en redeneer. Leerlinge moes praktiese werk soos 

smeewerk, kerf, verf en dans beoefen, self verhale lees en met medeskoliere kompe

teer: hulle moes byvoorbeeld vasstel watter leerlinge afgehandelde werk die beste 

onthou en die beste kan skryf, sing en tel (kyk hfst e, par. 3.3.6). Comenius het die 

demokratiese beginsel met betrekking tot vryheid gehandhaaf waarin die verwerwing 

van die kind se vryheid onder leiding van die opvoeder belangrik is. In die moeder

skool het jong kinders vryelik praktiese werk gedoen soos om objekte van een plek na 

'n ander te skuif, dinge te rangskik, iets te ontwerp, te sny, los te maak en af te rol. 

Leerlinge moes toegelaat word om vrae te stel met betrekking tot leerinhoude tydens 

onderrig of oor afgehandelde werk (kyk hfst 3, par. 3.3.7). Hy veroordeel lyfstraf en wil 

die jeug opvoed vir die demokrasie waar gesag wat deur die goeie voorbeeld en 

voorlewing van volwasse identifkasiefigure voorgeleef word, vrywillig en spontaan 

ge"internaliseer word (kyk hfst 3, par. 3.3.8). 

5.2.6 John Locke (1632-1704) 

Locke wit die kind opvoed tot verantwoordelikheid, selfbeheersing, selfrespek, eerbied 

en naasteliefde waarmee elke burger van die demokrasie toegerus moes word (kyk 

hfst 3, par. 3.4.2). Hoewel Locke se opvoeding en onderwys hoofsaaklik bedoel was 

vir die bevoorregte seuns van die aristokrasie, handhaaf hy die gelykwaardigheids

beginsel ten opsigte van die diegene wat hy in sy opvoedingstelsel ingesluit het (kyk 

hfst 3, par. 3.4.3). Locke diskrimineer egter teen die dogters van die bevoorregte volk 
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en ook teen die kinders van die gewone landsburgers. Gelyke beregtiging ontbreek 

dus. 

Die opvoeding was vir Locke 'n individuate aangeleentheid omdat hy geglo het dat 

mense (kinders) individueel verskil en daarvotgens opgevoed moet word (kyk hfst 3, 

par. 3.4.4). Sy opvoeding is deurgaans vir die sosialisering van die jeugdiges bevatlik 

omdat die kind opgevoed word vir 'n gemeenskap waarin hy moet leef en werk. 

Kinders moes nie slegs in die huisopvoeding deur die ouers en 'n tutor onderrig 

ontvang nie, maar moes ook in skole onderrig word sodat hulle met die portuurgroep 

en met ander kon sosialiseer. Deur middel van spele as onderrigmetode kon leerlinge 

met mekaar kommunikeer en ook van mekaar leer. Die jeug moes ook opgevoed word 

om met selfrespek, eerbied en liefde teenoor die naaste op te tree. Kinders moes 

geleer word om mededeelsaam, vriendelik en spontaan op te tree teenoor ander 

persona (kyk hfst 3, par. 3.4.5). Locke het die vryheid van die mens beklemtoon en 

het deur middel van aangename spele, vrye geleenthede geskep om jongmense voor 

te berei as vrye, verantwoordelike, pligsgetroue, gehoorsame en selfgedissiplineerde 

burgers vir die demokrasie (kyk hfst 3, par. 3.4.7). Hy het streng maar simpatieke 

gesagsuitoefening voorgestaan. Die jeugdige moes gedurende sy eerste lewensjare 

aan die gesag van ouers onderwerp word om goeie gewoontes en sedes aan te leer. 

Wanneer die kind se oordeelsvermoens ontwikkel het en hy goeie dade uit sy eie kan 

doen moes die opvoeder horn met minder strengheid behandel. Die opvoeder moet 

meer vryheid aan die kind toestaan en 'n beroep doen op sy eer en gewete (kyk hfst 

3, par. 3.4.8). 

5.2.7 Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 

Rousseau was sterk gekant teen die feitlik uitsluitlik godsdienstige en leerstellende 

onderwys van sy tyd wat die kind slegs vir 'n lewe in die hiernamaals voorberei het. Hy 

het 'n opvoeding voorgestaan wat die mens sou voorberei om horn by die aardse lewe 

aan te pas (kyk hfst 4, par. 4.2.2). Rousseau het geglo dat alle mense (kinders) op 

gelyke behandeling geregtig is; kinders moes in groepe ooreenkomstig hul ouderdom 

opgevoed en onderrig word (kyk hfst 4, par. 4.2.3). Hy beklemtoon in die opvoeding 

die individualiteit van die kind omdat elke kind se geaardheid en aangebore vermoens 

in aanmerking geneem word. Jeugdiges moes ooreenkomstig hulle vermoens 

opgevoed word (kyk hfst 3, par. 4.2.4). 
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Rousseau se pogings om morele standvastigheid in die jeug te vestig alvorens hulle 

beroepstoetrede in die samelewing 'n werklikheid word, beklemtoon die belangrikheid 

van sosialisering met verantwoordelike selfstandige medeburgers in die samelewing 

(kyk hfst 4, par. 4.2.5). Volgens horn moet die opvoeding geskied deur ervaring (kyk 

hfst 4, par. 4.2.6). Rousseau se siening was dat die kind voorberei moes word om 

uiteindelik voile vryheid met verantwoordelikheid te verwerf (kyk hfst 4, par. 4.2.7). 

Kinders moes sander eksteme dwang ontwikkel en self tot die aanvaarding van die 

goeie kom (kyk hfst 4, par. 4.2.8). 

5.2.8 Maria Montessori (1870-1952) 

Die oogmerk met die opvoeding is vir Montessori karaktervorming. In die demokrasie 

word daar van die individu goeie persoonseienskappe soos liefde en naastediens 

teenoor die medemens verwag. Leerlinge moet nie slegs intellektueel ontplooi nie; ook 

hulle vermoens ten opsigte van nadenke en eie inisiatief en onafhanklike keuses moet 

ontwikkel word. Die kind word voorberei vir 'n demokratiese bestel waarin hy nie stegs 

met die massa moet meegaan nie, maar ook 'n eie oordeel moet kan fel, eie inisiatief 

moet kan neem en self keuses moet kan maak. Haar opvoeding vir die jeugdiges is 

gerig op hut aanpassingsvermoens by nuwe omstandighede en arbeidsvorme. Die 

demokrasie vereis dat die jeug opgevoed moet wees om te kan inskakel by 

voortdurend veranderende lewensomstandighede en verskillende beroepe in 'n snel 

veranderende samelewing (kyk hfst 4, par. 4.3.2). 

Montessori handhaaf die demokratiese opvatting ten opsigte van gelykwaardigheid en 

veelsydige onderwys vir alle kinders omdat kinders onderrig ontvang in groepe 

volgens verskillende wordingsfases (kyk hfst 4, par. 4.3.3). Sy het skerp klem gele op 

die individuele ontwikkeling van die kind om ooreenkomstig sy begeertes en vermoens 

op 'n bepaalde leeftydsfase besig te wees en uitdagings die hoof te bied (kyk hfst 4, 

par. 4.3.4). Die kind moes sosiale vaardighede aanleer. Leerlinge moes op skoal nie 

slegs gedurende pauses of uitstappies 'n sosiale lewe opbou nie, maar ook in die 

klaskamer. Hoewel leerlinge afsonderlik werk, mag twee of meer persone ook 

saamwerk. Omdat daar slegs een stet leermateriaal in 'n klas beskikbaar was, moes 

leerlinge wag totdat die eerste leerlinge dit klaar gebruik het. Die leerlinge leer op die 

wyse verdraagsaamheid, respek vir ander se aanpassingsvermoens, ordelikheid en 
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samewerking wat belangrik is vir die vestiging en uitbouing van 'n demokratiese 

samelewing (kyk hfst 4, par. 4.3.5). 

Die kind moes onder leiding van die opvoeder self sy potensialiteite ontplooi. Die 

kleuter moes self met kubusse van verskillende groottes 'n taring bou op 'n groen mat, 

beginnende met die grootste kubus. Op hierdie wyse leer hy self waarneming, 

vergelyking, oordeel, redenering en om besluite te neem. Die kind word voorberei vir 

sy rot as 'n deelnemende burger vir 'n demokrasie wat self kan oordeel, redeneer en 

self besluite kan neem. Die ouer leerlinge moes ook selfaktiwiteite soos die vas- en 

losknoop van knope, hakies, ogies, drukkertjies en strikke en die inryg van artikels, 

beoefen vir die koordinasie van die vingers, dit wil se om die hand en vingers akkuraat 

en goed te gebruik. Die adolessent moes deelneem aan toneelspel en koorsang en 

ook teken, ontwerpkuns en handwerk beoefen (kyk hfst 4, par. 4.3.6). 

Hoewel leerlinge vryheid in die onderrigsituasie geniet, is hulle nie toegelaat om te 

doen wat hulle wit nie. Die onderwyser moes teenwoordig wees om die ideate 

onderrigsituasie te voorsien, die leerlinge se vryheid waar nodig te beperk en om 

ordelikheid te verseker (kyk hfst 4, par. 4.3.7). Sy wil opvoed vir 'n demokrasie waar 

gesag uiteindelik vrywillig aanvaar word (kyk hfst 4, par. 4.3.8). 

5.2.9 John Dewey (1859-1952) 

Dewey het die jeug doelbewus opgevoed vir 'n demokrasie. Sy doel met die 

opvoeding is die vorming van 'n staatsburger met sosiale belangstelling, insig en 

daadkrag, wat aangepas is by sy omgewing en 'n bydrae tot die rekonstruksie en 

verbetering van die maatskaplike lewe sat lewer (kyk hfst 4, par. 4.4.2). Hy was 'n 

voorstander van die openbare skoal waar almal dieselfde geleenthede sou kry en 

gelykwaardig sou wees in teenstelling met die elitistiese ingesteldheid van die 

privaatskool wat hoofsaaklik bedoel was vir kinders van welgestelde ouers (kyk hfst 4, 

par. 4.4.3). Dewey het die individualisering van die kind as belangrik geag aangesien 

die opvoeding volgens horn voorsiening moet maak vir die natuurlike belangstelling 

van elke kind (kyk hfst 4, par. 4.4.4). Hy het die skoal as 'n sosiale instelling gesien 

wat op demokratiese beginsels gebaseer moet wees (kyk hfst 4, par. 4.4.5). 
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Dewey benadruk die selfaktiwiteit van leerlinge in die skool omdat hy kinders op 

praktiese wyse wil voorberei om nuttige en skeppende burgers van die demokratiese 

samelewing te word. In die Laboratoriumskool wat hy in Chicago gevestig het, het 

Dewey handwerkvakke soos houtwerk, naaldwerk en kookkuns in die leerplan 

ingesluit omdat hy van mening was dat kinders leer of ervaar deur te doen. Hierdie 

handvaardigheidsvakke is gekies omdat elkeen verskillende vaardighede vereis en 

omdat hulle met die oog op die mees basiese behoeftes van die mens soos onder 

andere die van 'n dak oor die kop (houtwerk), kleding (naaldwerk) en voedsel 

(kookkuns) voorsiening maak (kyk hfst 4, par. 4.4.6). 

Dewey het groot waarde aan die vryheid van die kind geheg omdat hy die vryheid van 

die individu as 'n menslike reg beskou (kyk hfst 4, par. 4.4.7). Volgens Dewey was 

onderwysers en leerlinge gesamentlik verantwoordelik vir goeie orde in die skoot. Op 

hierdie wyse word leerlinge in die skool demokratiese wyse voorberei vir die 

gemeenskapslewe deur hulle verantwoordelikheid te leer, te help tot eie inisiatief, 

hulle sosiale insigte te vorm en hulle toe te laat om alles in die omgewing vryelik te 

ervaar (kyk hfst 4, par. 4.4.8). 

Dewey wou sy demokratiese ideaal vir die opvoeding en onderwys op die volgende 

wyse verwesenlik: 

+ Die demokrasie verwerp die beginsel van eksterne gesag, daarom moet hy 'n 

plaasvervanger vind in die vorm van vrywillige aanvaarding van gesag (Coetzer 

1982: 57). 

+ Om die bewussyn ondergeskik te stel aan parate kennis in handboeke is vir 

Dewey 'n miskenning van die demokratiese ideaal. Daarom moes kinders leer 

deur middel van die probleemoplossingsmetode (ibid 1982: 57). 

+ 'n Demokrasie wil 'n teorie van kennis daarstel waarin een ervaring rigting en 

betekenis sal gee vir 'n daaropvolgende ervaring - dus 'n empiriese basis vir 

kennisuitbreiding (ibid 1982: 57). 

+ Sosiale veranderinge wat die skool direk raak, kan slegs in 'n demokratiese 

samelewing teweeggebring word. Sodanige veranderinge moet ewolusioner 

geskied sodat wanorde en ontsporing nie daaruit voortvtoei nie (ibid 1982: 57). 

+ Die demokrasie bied die geleentheid vir maksimum groei vir die meeste mense 

van 'n samelewing (ibid 1982: 57). 
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• Gepaardgaande hiermee reken 'n progressiewe samelewing individuele verskille 

as waardevol, want sodoende word die moontlikheidsvoorwaarde geskep vir die 

groei van die demokratiese gemeenskap waarvan hulle lede is (ibid 1982: 58). 

+ Sosiale kontrole gebaseer op wedersydse belange en verandering (groei) wat 

weer op sy beurt gebaseer is op sosiale interaksie, is 'n fundamentele kenmerk 

van die demokratiese samelewing (ibid 1982: 58). 

+ Dewey aanvaar dat elke individu oor intrinsieke waarde en waardigheid beskik. 

Die kind se huidige ervarings, sy uniekheid, belangstelling en probleme moet in 

die bepaling van 'n opvoedingsprogram in ag geneem word (ibid 1982: 58). 

• Die jeugdige moet so opgevoed word dat hy positiewe waardes sal kan 

onderskei. Hier sinspeel Dewey op die etiese ideaal (ibid 1982: 58). 

+ 'n Demokratiese benadering in die onderwys impliseer 'n bepaalde manier 

(metode) waarop te werk gegaan word. Dewey beroep horn in die verband op 'n 

metode soos skikkings ('adjustments') deur ondersoek, bespreking, 

beraadslaging ('conference') en die beginsel van meerderheidbeslissing 

('majority rule') (ibid 1982: 58). 

• In sy demokratiese ideaalstelling voorsien Dewey 'n skoolstelsel wat toeganklik 

sal wees vir almal op 'n volkome vry en gelyke grondslag, ongeag ras, kleur, 

lewensbekouing, oorsprong, geslag of sosiale status. Sodanige opvoeding en 

onderwys sou volgens Dewey die kinders van die vereistes kwaliteite voorsien 

wat hulle weerbaar en bevoeg sou maak om die probleme van 'n voortdurend 

veranderde wereld te bowe te kom (ibid 1982: 58-59). 

5.2.10 Paulo Freire (1921-1997) 

Freire wou met sy geletterdheidsonderwys in Brasilia die 'onderdrukte' massas 

opvoed om op 'n 'rasionele, kritiese en demokratiese' wyse deel te neem aan die 

ontwikkeling van Brasilia (kyk hfst 4, par. 4.5.2). Hy het die belangrikheid van die 

gelykwaardigheidsbeginsel besef, want leerders het in groepe in kultuursirkels 

onderwys ontvang waarin almal gelykwaardig behandel is (kyk hfst 4, par. 4.5.3). Hy 

benadruk die individualisering van die mens omdat elke mens volgens horn 'n roeping 

en reg het om tot voile mens te ontplooi (kyk hfst 4, par. 4.5.4). Volgens Freire 

impliseer 'n demokratiese samelewing beginsels soos vryheid, geregtigheid, gelykheid 

en liefde teenoor die medemens (kyk hfst 4, par. 4.5.5). 
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Freire het selfaktiwiteit van die leerders onder leiding van die onderwyser hoog 

aangeskryf. Die leerders was aktiewe deelnemers in besprekingsgroepe. Studie is 

gegrond op skepping, herskepping, uitvinding en omvorming van die werklikheid 

(kultuur) (kyk hfst 4, par. 4.5.6). Hy benadruk die vryheidsbeginsel omdat leerders 

vryheid verwerf deur 'bevrydingsonderwys' (kyk hfst 4, par. 4.5.7). Dissipline moes 

aangeleer word deur aktief te poog om kennis te verwerf omdat selfdissipline deur 

hardwerkendheid ingeskerp word (kyk hfst 4, par. 4.5.8). 

5.2.11 'n Uitkomstegebaseerde onderwys- en leerbenadering in 
Suid-Afrika 

Die sogenaamde Kurrikulum 2005 beoog om aan leerlinge geleenthede te verskaf om 

hulle voile potensiaal as aktiewe, verantwoordelike en bevoegde burgers te ontwikkel 

sodat hulle 'n konstruktiewe rol kan speel in 'n demokratiese, nie-rassistiese en 

regverdige gemeenskap (kyk hfst 4, par. 4.6.1). Uitkomstegebaseerde onderwys en 

leer beklemtoon die gelykwaardigheid van mense omdat leerlinge in groepe volgens 

fases onderrig ontvang (kyk hfst 4, par. 4.6.2). Die individualisering van mense word 

benadruk omdat die leerling as unieke mens erken word met sy eie bevoegdhede en 

eie agtergrond wat van die van ander kan verskil (kyk hfst 4, par. 4.6.3). 

Leeruitkomste van die mens- en sosiale wetenskappe betaken dat leerlinge op 

dialogiese wyse aktief moet deelneem aan die leerproses. Hierdie leerproses moet 

demokraties van aard wees. Dit betaken dat leerlinge hulle aan demokratiese sosiale 

strukture moet kan onderwerp en aktief daaraan moet deelneem. Hulle deelname 

berus op verteenwoordiging. Besluitneming berus op verantwoordelike raadpleging en 

die identifisering van reels (kyk hfst 4, par. 4.6.4). 

Die selfaktiwiteit van die leerling word beklemtoon aangesien hulle onder leiding van 

die onderwyser self moet ontplooi. Leerlinge word blootgestel aan die probleme, die 

voortbrenging van idees en die assessering daarvan. Leerlinge moet probleme 

ondersoek wat hulle werklik ervaar soos ou of huidige twispunte, belangrike idees in 

daaglikse situasies, gebeure aan die orde van die dag en navorsingsliteratuur (kyk 

hfst 4, par. 4.6.6). Om die aktiewe deelname van leerlinge te verseker moet 'n 

demokratiese atmosfeer in die klaskamer geskep word. (kyk hfst 4, par. 4.6.5). 

Leerlinge word die vryheid gegun om sake krities te bevraagteken en om ook 'n 
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persoonlike mening uit te spreek oor afgehandelde leerinhoude. Hoewel die leerlinge 

toegelaat word om teen hul eie tempo werkstukke te voltooi, meet dit ook geskied 

binne buigsame tydraamwerke. Op hierdie wyse word die leerlinge voorberei vir 'n 

demokrasie waar vryheid nie absolute vryheid veronderstel nie, maar ook beperkinge 

en verantwoordelikhede insluit (kyk hfst 4, par. 4.6.6). Die onderwyser kan ordelikheid, 

selfdissipline, pligsgetrouheid en verantwoordelikheid by die kinders inskerp deur van 

hulle te verwag om klaskamerreels en -prosedures te gehoorsaam en uit te veer. Die 

besliste onderwyser is positief, ferm en konsekwent en beheer sy klas nie deur dwang 

en dreigement nie. Hy is eerder demokraties deur ondersteunend te wees en 'n 

leeromgewing te skep waar leerlinge se selfbeheersing en dissipline bevorder word 

(kyk hfst 4, par. 4.6.7). 

5.3 EVALUERING 

5.3.1 Plato (427-347 vC) 

Plato toon demokratiese idees in sy uitsprake oor beroepskeuse en differensiasie. Die 

jeugdige moes opgevoed word om sy plek as werker, beskermer en regeerders van 

die staat in te neem, afhangende van sy aanleg en vermoens. In beginsel word alle 

kinders dieselfde geleenthede gebied sodat hul vermoens uiteindelik hul stand sou 

bepaal. As die regte werker op die regte plek is, !ewer hy die beste diens aan die 

gemeenskap en dit lei tot die hoogste mate van individuele vryheid en sosiale 

stabiliteit. Hy handhaaf die gelykwaardigheid van mense omdat hy aan alle kinders 

opvoedingsgeleenthede voorsien. Plato ontken nie die individualisering van die 

leerling nie omdat die opvoeder moes vasstel waarvoor die kind aangele is. Sy 

beklemtoning van die sosiale vorming van die elke leerling bevorder die sosiale 

vorming van die individu. In skate het leerlinge gesosialiseer en geleenthede gekry om 

hulle talente self te ontwikkel deur middel van spele. Deur middel van gimnastiek, 

beeldende kunste en musiek moes kinders kultureel opgevoed word om 'n geed 

gebalanseerde karakter op te bou. Selfaktiwiteite socs deur Plato verkondig sou die 

jeug van sy tyd voorberei vir aktiewe deelname aan die gemeenskapslewe. Vryheid 

socs deur Plato gepredik, vereis van elke burger verantwoordelikheid, plig, 

gehoorsaamheid en selfdissipline. Hy voorsien 'n demokratiese gesaguitoefening 

waar die kind gelei word tot onderwerping aan gesag en dissipline, want wanneer tug 

ter sprake kom, moes die balans tussen vryheid en gesag gehandhaaf word. 
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'n Leemte in Plato se onderwys- en opvoedingsiening is egter sy negering van die 

waarde van die ouerhuis in die kind se vorming. Deur die gesin as sosialiseringsagent 

uit te skakel en slegs op staatsbelange te fokus, verarm hy nie net die kind se vorming 

nie, maar is sy siening ook ondemokraties aangesien ouers 'n aandeel in die 

opvoeding van hulle kinders ontse word. Hiervolgens is die kinders se onderwerping 

aan gesag en dissipline eensydig gefokus op en uitgelewer aan die staat. Die 

dwangkarakter van die staat bots met die vryheidsbeginsel van die demokrasie. Plato 

eerbiedig mense nie as persona nie, maar beskou hulle bloat as werktuie van die 

staat. 

5.3.2 Marcus Fabius Quintilian us (35-100 nC) 

Quintilianus se beskouing dat die jeug opgevoed moet word tot goeie burgerskap en 

hulle gawes moet aanwend om die samelewing te bevorder, is 'n siening wat 

samewerking en konsensus veronderstel - 'n belangrike voorwaarde vir die 

vooruitgang van die staat en gemeenskap. Hy beperk sy opvoeding egter tot seuns 

van adellike afkoms hoewel hy meen dat hulle gelyke opvoeding moet ontvang. In 

ooreenstemming met die gebruike van sy tyd het die opvoedingstelsel slegs 

voorsiening gemaak vir seuns van bevoorregte ouers. Dogters en kinders uit die 

gewone burgerstand is van formele onderwys uitgesluit. 

Quintilianus se opvatting dat die onderwys by die kindernatuur moes aansluit 

beklemtoon die groot waarde wat die demokrasie heg aan die erkenning van 

individuele verskille van mense. Hy was 'n voorstander van gesonder sosiale 

interaksie op skool omdat dit die voorloper is van latere sosiale interaksie in die groter 

samelewing. Quinitilianus se beklemtoning van selfaktiwiteit vind aansluiting by die 

demokratiese ideaal waarvolgens elke burger aktief en verantwoordelik moet 

deelneem aan die eise van die samelewing. Sy opvatting dat leerlinge 'n groot mate 

van vryheid toegelaat moet word om onafhanklik, selfstandig en verantwoordelik te 

word, vind weerklank in die ideaal van demokratiese vryheid. Sy voorskrif dat gesag 

met empatie getemper moet wees en lyfstraf vermy moes word, is in lyn met 

demokratiese gesagsuitoefening omdat die soort gesag die waardigheid van die mens 

eerbiedig. 
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5.3.3 Aurelius Augustinus (354-430 nC) 

Augustinus se beskouing dat die jeug opgevoed moet word tot eerlikheid, waarheid en 

liefde teenoor God en medemens lewer 'n waardevolle bydrae tot die 

selfverwesenliking van die individu en die vestiging en uitbouing van die demokratiese 

samelewing. Sy mening dat vryheid gepaard moet gaan met verantwoordelikheid is in 

lyn met moderne denkwyses oor demokratiese vryheid. Augustinus wil die kind sosiaal 

opvoed om vir die demokratiese gemeenskap van waarde te wees. Sy opvatting dat 

die vrye ontwikkeling van kennis egter onderworpe moet wees aan kerklike 

goedkeuring is heeltemal teenstrydig met hedendaagse opvattings oor individuele 

vryheid en die beginsel dat godsdiensvryheid saamhang met die vryheid van die 

individu om enige veld te ondersoek en enige oortuiging te huldig, al stem dit nie 

ooreen met die van die meerderheid nie (solank dit nie die vryheid van andere aantas 

nie). 

5.3.4 Desiderius Erasmus (1466-1536) 

Erasmus se ywer vir verantwoordelike vryheid, sy erkenning en respek vir individuele 

verskille in terme van die aanleg van elke mens en sy mensgesentreerde houding ten 

opsigte van gesag, tug en dissipline is 'n sienswyse wat 'n voorloper is van moderne 

opvattings oor die rot van die individu en die uitbouing van die demokrasie. Sy 

erkenning van die regte van almal vir opvoedingsgeleenthede beklemtoon die 

gelykwaardigheidsbeginsel. Deur sy beklemtoning van selfaktiwiteite van die kind wil 

hy die jeug voorberei om aktief en skeppend deel te neem aan die demokratiese 

gemeenskapslewe. Dogters moes volgens Erasmus slegs opgevoed word om goeie 

Christenvroue, doeltreffende vroue in die huis en moeders te wees (Pistorius 1976: 

369). Hoewel 'n mens in gedagte moet hou dat Erasmus 'n produk van sy tyd was, en 

hy slegs op 'n beperkte skaal voorsiening maak vir die opvoeding van dogters, is dit 

nogtans onaanvaarbaar dat vroue van onderwysgeleenthede uitgesluit word. Net soos 

hul manlike ewekniee moet hulle ook 'n bydrae te kan lewer tot die uitbouing van die 

ekonomiese, maatskaplike, politieke, kulturele en opvoedkundige sektore van die 

demokratiese samelewing: 

5.3.5 Johan Amos Comenius (1592-1670) 

Comenius se sienswyse dat kennis die voorwaarde is vir die vooruitgang van die 
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mensdom is ook 'n voorwaarde vir die vestiging van 'n demokrasie. In terme van die 

demokratiese ideaal is gelyke geleenthede vir almal 'n belangrike vertrekpunt. Elke 

mens is dus geregtig op onderwys en opvoeding en moet 'n bydrae kan lewer tot die 

ontwikkeling van die gemeenskap. Sy erkenning en respek vir die kindernatuur in die 

onderwys en opvoeding is versoenbaar met die individualiserings-beginsel. Deurdat 

die leerling te alle tye selfaktiwiteite onder leiding van die onderwyser beoefen, leer hy 

selfstandigheid, pligsgetrouheid en verantwoordelikheid. 

Sy uitgangspunt dat opvoeding 'n positiewe leerervaring moet wees wat vryheid, 

vreugde en genot insluit, impliseer dat die leerder waarde sal heg aan dit wat hy leer. 

Op die wyse vind 'n internalisering van bepaalde waardes en norme plaas wat 'n 

voorwaarde is vir die vestiging en uitbouing van 'n demokratiese vryheid in die 

opvoeding. 

Matige, dog simpatieke tugmaatreels en dissipline soos deur Comenius gepredik, is 

versoenbaar met demokratiese gesagsuitoefening. Hoewel hy getemperde tug 

voorgestel het, was dit nie altyd demokraties toegepas nie, aangesien lyfstraf as 

laaste uitweg toegedien moes word. Lyfstraf word deur ware demokrasiee afgekeur. In 

terme van hedendaagse humanistiese opvattings oor die regte van die individu sou 

ons Comenius kon kritiseer dat hy wel ten gunste van lyfstraf was. In terme van die 

demokratiese ideaal kan ons Comenius egter nie kritiseer nie omdat sy 

opvoedingsfilosofie die waardes van sy tyd weerspieel: lyfstraf is nie deur die 

meerderheid mense gesien as 'n skending van 'n individu se regte nie. Comenius le 

egter groot klem op liefde en medemenslike respek wat 'n onlosmaaklike deel van 

gesag is. Die kind word op liefdevolle wyse gelei tot vrywillige onderwerping aan 

gesag: hy aanvaar gesag omdat die waardes wat voorgehou word sy/haar eie 

waardes geword het. Hierdie eie vorming en onderwerping aan gesag is kenmerkend 

van 'n demokratiese onderwysideaal waar die onderwyser as rolmodel vir die leerling 

dien deur positiewe voorlewing. 

5.3.6 John Locke (1632-1704) 

Locke kan beskou word as 'n belangrike medebouer van die Engelse demokrasie en 

volkskarakter. Hy het gelyke beregtiging vir alle mense voorgestaan, gepleit vir 

politieke en godsdienstige verdraagsaamheid en aangedring op onderwys aan alma! 
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ooreenkomstig hul aanleg en aard. Sy standpunt dat opvoeding en onderwys prakties 

van aard moes wees, maatskaplike waarde moes he en die individuele verskille van 

leerlinge in ag moes neem, is belangrike aspekte van sy onderwysfilosofie. Hy was 'n 

voorstander van vrye geleenthede wat die jeug kon voorberei vir hul latere rol as vrye 

verantwoordelike, pligsgetroue en selfgedissiplineerde burgers. Soos Comenius, was 

Locke egter ook die produk van sy tyd en sy onderwysfilosofie weerspieel dit. Vir horn 

was formele onderwys feitlik uitsluitlik vir seuns van die hoer klasse van die bevolking 

bedoel. Hy diskrimineer teen die dogters van die hoer klasse en die kinders van die 

minderbevoorregtes. Dit is natuurlik in stryd met hedendaagse demokratiese 

opvattings oor gelyke geleenthede vir alle kinders. Die reg op basiese onderwys wat in 

artikel 32(a) van die 1993-Grondwet van Suid-Afrika verleen word, beklemtoon 

byvoorbeeld dat alle persona wetlik kan aanspraak maak op basiese onderwys 

(Staatskoerant 1995: 40). 

Hoewel Locke horn sterk uitgespreek het teen fisieke lyfstraf, was hy tog van mening 

dat liggaamlike straf in kritiese situasies en met omsigtigheid toegedien moes word. 

Hoewel lyfstraf nog tot onlangs deur die meeste Westerse lande in skole toegepas is, 

het veranderde idees oor menseregte die praktyk feitlik laat verdwyn. Die Suid

Afrikaanse Skolewet, 84 van 1996 wat 'n interpretasie van ons Grondwet is, verbied 

lyfstraf in skole. Enige persoon wat hierdie reel oortree, is skuldig aan 'n misdryf en by 

skuldigbevinding strafbaar met 'n vonnis wat vir aanranding opgele kan word (Staats

koerant 1996: 11 ). Dit word ook ondersteun deur die Suid-Afrikaanse Grondwet, 

Afdeling 12, waarvolgens elkeen geregtig is om nie op 'n wrede, onmenslike en 

vernederende wyse behandel of gestraf te word nie (Potgieter et al 1997: 62). 

5.3.7 Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 

Rousseau se antropologiese siening en sy onderwysfilosofie was 'n belangrike 

voorloper van die moderne demokrasie. Hy sien die mens as 'n unieke persoon met 

bepaalde regte. Sy onderwysideaal van gelyke onderwysgeleenthede vir almal is in 

lyn met sy siening van 'n samelewing wat op persoonlike vryheid gebou is. Sy beklem

toning van die noodsaaklikheid van vryheid tot selfontplooiing en selfkontrole is 'n 

waardevolle en belangrike bydrae tot hedendaagse demokratiese staats- en onder

wysfilosofie. Rousseau se beskouing oor die onderwys en opvoeding van die dogter 

en haar plek in die samelewing is egter geheel en al ondemokraties in terme van 'n 
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moderne demokratiese ideaal en 'n growwe miskenning van regte. 'n Dogter moes 

byvoorbeeld liggaamsoefening doen hoofsaaklik om sterk kinders voort te bring; sy 

moes geleer word om te sing, te dans, klere te maak en onderdanige gehoorsaamheid 

te betoon om van diens te wees in 'n patriargale sameleweing. Die dogter moes vroeg 

'n sedelike en godsdienstige opvoeding kry sodat sy onderdanig en vlytig sou wees en 

goed sou huishou. Sy moes slegs 'n beperkte hoeveelheid onderrig in die beginsels 

van lees, skryf, teken en reken ontvang. Rousseau se patriargale sienswyse is egter 

deur sy tydgenote gedeel en 'n historiese terugskou moet derhalwe nie veroordelend 

wees nie. Sy idees oor menslike vryheid en sy egalitere siening van menseregte was 

nietemin 'n belangrike bousteen vir latere staats- en onderwysfilosofiee wat die 

demokrasie-filosofie verder verfyn en uitgebou het. 

5.3.8 Maria Montessori (1870-1952) 

Montessori se waardevolle bedrae tot die vestiging en uitbouing van die demokrasie in 

die onderwys en opvoeding le in haar beklemtoning van die individualisering van elke 

kind en die vrye selfaktiwiteit en selfopvoeding. Die balans wat in die 

opvoedingsituasie soos deur Montessori verkondig, gehandhaaf moet word, lewer 'n 

belangrike bydrae tot die vestiging en uitbouing van moderne onderwysfilosofiee. 

Grondliggend aan haar onderwysfilosofie is die ideaal van demokratiese vryheid. 

Hoewel sy vryheid toelaat in die opvoeding is dit beperkte vryheid aangesien die 

leermateriaal op een bepaalde manier gebruik en tot die fynste detail voorgeskryf 

word. 

5.3.9 John Dewey (1859-1952) 

Dewey se stelling dat kinders vir die gemeenskapslewe opgevoed moet word waarin 

hulle eendag sal leer en werk, is 'n sienswyse wat vandag algemeen aanvaar word. 

Hy verskaf waardevolle geleenthede vir die ontplooiing van die individualiteit van die 

kind. Volgens Dewey moet verandering en vernuwing deurlopend in die skoal 

plaasvind; dit stel kinders in staat om aanpasbare mense te word om die probleme 

van 'n veranderende wereld te bowe te kom. Vir die Suid-Afrikaanse gemeenskap is 

hierdie standpunt van Dewey belangrik: die Suid-Afrikaanse samelewing en daarmee 

saam die onderwysstelsel, het ingrypende politieke en maatskaplike veranderinge 

ondergaan. Die transformasie na 'n demokratiese samelewing het op onderwysvlak 

onmiddellik voelbaar geword. Dewey le veral klem op die ontwikkeling van die skep-
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pende denke, eie inisiatief, vindingrykheid en kreatiwiteit van die kind, 'n belangrike 

voorwaarde vir tegnologiese en wetenskaplike vooruitgang van die samelewing. 

Dewey se onderwysfilosofie is in lyn met modeme opvattings oor demokratiese 

vryheid. Die individu wat reeds op skool voorberei is om horn sosiaal in 'n samelewing 

te orienteer en in te skakel, kan as 'n geordende en ingeligte persoon by die lewe 

aanpas. Die opvoedeling behoort dus goed in en aan te pas in 'n demokratiese 

gemeenskap. Sy probleemoplossingsmetode help nie net die leerling in die 

verwerwing van eerstehandse kennis nie, maar ontwikkel ook die vermoe om helder 

wetenskaplik-ondersoekend en selfstandig te dink. 

Dewey se opvatting dat die kind se vryheid nie onnodig beperk moet word nie en dat 

vryheid gepaard gaan met verantwoordelikheid en pligsbesef verteenwoordig 'n 

ewewigtige beskouing van ware demokratiese vryheid. Hy wou 'n vrywillige selfdissi

pline by kinders vestig deur leerlinge ge"interesseerd te hou in die werk wat afge

handel moes word sodat eksterne dwang vermy word. Dewey voorsien 'n skoolstetsel 

wat vry is van diskriminasie omdat dit toeganklik sal wees vir almal op 'n volkome vry 

en gelyke grondslag, ongeag ras, kleur, lewensbeskouing, oorsprong, geslag of 

sosiale status. Dewey se onderwysfilosofie verteenwoordig 'n moderne siening wat 

grootliks ooreenstem met die filosofie van Suid-Afrika se demokratiese onderwysstel

sel en grondwet. 

5.3.10 Paulo Freire (1921-1997) 

Freire se poging om die menslike van die mens en sy waardigheid deur volwassene

geletterdheidsprogramme te herstel, lewer 'n besondere bydrae tot die reg van elkeen 

om 'n gesonde en doeltreffende opvoeding te ontvang. Sy standpunt dat alle manse 

gelykwaardig is en gelyke kanse in die opvoeding moet ontvang, is 'n sienswyse wat 

nou aansluit by 'n demokratiese onderwysfilosofie. Die roeping en individuele regte 

van mense soos deur Freire verkondig, benadruk die individualiteitsbeginsel. Freire se 

beklemtoning van dialogiese onderwys bevorder nie net die gesonde sosialisering van 

mense nie, maar lei tot bevrydende opvoeding en kennis. Die aanwending van 

probleemoplossing as onderwysmetode benadruk die selfaktiwiteit van die leerder. 

Freire benadruk die vryheidsbeginsel omdat sy samelewingsiening mense as aktiewe 

deelnemers sien. Sy bewusmakingsproses ('conscientisation') was juis daarop gemik 

om mense bewus te maak van hut regte en moontlikhede. Mense moes voortdurend 
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strewe om vryheid tot verantwoordelikheid te verwerf. Sy opvatting dat selfdissipline 

deur hardwerkendheid ingeskerp moet word skakel alle vorme van eksterne dwang en 

gesag uit. 

5.3.11 'n Uitkomstegebaseerde onderwys- en leerbenadering in 

Suid-Afrika 

Die uitkomstegebaseerde onderwys en leer beoog om persone te lewer wat 'n 

konstruktiewe rol in 'n demokratiese, nie-rassistiese en regverdige gemeenskap kan 

speel. Die gelyke onderwys wat die uitkomstegebaseerde onderwys en leer benadruk, 

is 'n uitvloeisel van 'n bepaalde mensbeeld en filosofie, naamlik die ideologie van 

demokrasie wat op die beginsel van die gelykwaardigheid van alle mense berus. Die 

erkenning van die mens as 'n unieke wese eerbiedig die individualiteitsbeginsel van 

die demokrasie. Die aanleer van sosiale vaardighede berei leerlinge voor vir 'n 

demokratiese samelewing waarin hulle moet kan kommunikeer en saamleef met 

medeburgers. Op praktiese onderwysvlak word selfaktiwiteite in 'n demokratiese 

atmosfeer in die klaskamer bevorder. Die vrye geleenthede om te argumenteer en 'n 

eie mening uit te spreek weerspieel die basiese reg van vryheid van spraak, met 

ander woorde die vryheid om mede-ordeskeppend op te tree. Hiermee saam hang 

egter gesag wat gekombineer word met ordelikheid, selfdissipline, verantwoordelik

heid en liefdevolle tug en dissipline om 'n demokratiese ingesteldheid by die leerling 

tuis te bring. 

5.4 ENKELE AANBEVELINGS MET BETREKKING TOT DIE 
ONDERWYS EN OPVOEDING IN SUID-AFRIKA 

5.4.1 Onderwysbeplanners, opvoeders en onderwysers behoort kennis te neem 

van voorbeelde van demokratiese idees en praktyke in die onderwys en opvoeding 

waama in hierdie studie verwys is. Demokratiese beginsels soos die erkenning van 

die gelykwaardigheid van kinders, die individualisering van die kind, die sosialisering 

van kinders, selfaktiwiteit, verantwoordelike vryheid en ferme dog simpatieke 

gesagsleiding behoort deurlopend in die opvoeding en onderwys eerbiedig te word. 

5.4.2 Om vir 'n demokratiese leefwyse op te voed, word aanbeveel dat die 

morele en intellektuele talente van die gemeenskap ontdek moet word deur aan almal 
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'n gepaste opvoeding en opleiding te verskaf sodat geen vermoens, vaardighede of 

bekwaamheid verkwis word nie. Die beginsel van gelykwaardigheid van alma! moet 

gevestig word as onderwyskultuur en op spesifieke wyse by die opvoedingstelsel 

ingesluit word. Dit moet nie net op implisiete wyse plaasvind nie; dit moet op 

eksplisiete wyse aan alma! wat deel het aan die onderwyssituasie voorgehou word. 

Die skool moet op so 'n wyse georganiseer wees dat die leerlinge ooreenkomstig hul 

graad van rypheid en ouderdom onderwys ontvang. Multikulturele onderwys bied 

besondere uitdagings aan die sensitiewe en innoverende onderwyser wat die ideale 

van 'n demokratiese samelewing sy eie gemaak het. Multikulturele onderwys

personeelsamestellings by skole is egter waar 'n begin gemaak moet word vir 'n 

verdraagsame samelewing wat die uniekheid van elke individu uit 'n bepaalde etniese 

of kulturele groep sal respekteer. 

5.4.3 In die huidige moderne industriele en tegnologiese eeu behoort begaafde 

leerlinge en minder begaafde leerlinge nie net intellektueel opgevoed te word nie, 

maar ook moreel gevorm word om as bevoegde burgers in 'n demokrasie aan te pas. 

Hoewel kinders in skole voorberei word vir beroepe, behoort hulle ook opgevoed te 

word tot eerlikheid, waardigheid, goedheid, respek vir ander en liefde teenoor God en 

die medemens. 

5.4.4 Geletterdheidsprogramme en basiese volwassene-onderwys kan met vrug 

aangewend word vir agtergeblewenes en leerders buite die formele skoolopset. 

5.4.5 Daar behoort deurlopend 'n gesonde balans tussen individualisering en 

sosialisering in die opvoeding en onderwys gehandhaaf te word omdat die demokrasie 

individualisering sowel as sosialisering beklemtoon. Dialogiese interaksie is 'n 

voorwaarde vir 'n gesonde demokrasie en daarom moet onderwysprogramme so 

gestruktureer word dat gesonde debatvoering 'n leefwyse word. In die opvoedings- en 

onderwystaak mag geeneen van die twee (individualisering en sosialisering) 

ondergeskik ('subordinate') gestel word aan die ander of verontagsaam word nie. 

5.4.6 Godsdiensvryheid word as 'n basiese vryheid in terme van die demokrasie 

gesien. Kinders is dus geregtig op godsdienstige opvoeding (ook by multikulturele 
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skole). Aan Godsdiensonderrig moet 'n regmatige plek net soos Geskiedenis, 

Aardrykskunde, Bedryfsekonomie en enige ander vak in die skool toegeken word. 

Godsdiensonderrig moet egter op die basis van vrywillige bywoning geskied. 

5.4. 7 Sekere selfaktiwiteite onder leiding van die onderwyser waarna in hierdie 

studie verwys is kan met vrug in die klaskamer aangewend word wat 'n demokratiese 

atmosfeer sal skep en bevorder. Dit sluit onder meer die volgende in: 

+ Deelnemende ondersoeke. Leerlinge word in groepe ingedeel en beplan self 

onderwerpe. Die leerlinge moet inligting versamel wat verband hou met die 

onderwerp. Sommige of alle groepe in die klas verskaf 'n aanbieding van hulle 

bevindinge. Die leerlinge en onderwyser kan elke groep se bydrae assesseer. 

+ Kritiese en skeppende denke. Hierdie selfaktiwiteite is gegrond op skepping, 

herskepping, uitvinding en omvorming van die werklikheid (kultuur). Dit geskied 

deur die leerinhoud self bloot te le, te ontleed en kritiseer. 

+ Probleemoplossing. Probleme moet verwant wees aan die leefwereld van die 

leerling sodat dit vir horn moontlik is om aktief deel te neem aan 

probleembesprekings waardeur denke gestimuleer en kennis voortgebring word. 

Temas soos historiese of huidige twispunte, belangrike en aktuele sake van die 

dag en demokrasie kan ondersoek word. 

+ Leerlinge moet aktief betrokke wees by redevoering, navorsing, groepwerk, 

spanwerk, debatte, rolspel en die uitvoering van eksperimente. 

5.4.8 Leerlinge behoort in skole deur die onderwyser en ouers 

gelei te word tot selfdissipline en vrywillige gesagsaanvaarding. Die 

opvoeder/onderwyser moet ondersteunend wees en 'n leeromgewing skep waar 

kinders se selfbeheer en -dissipline bevorder word. 

5.4.9 Die nuwe Suid-Afrikaanse kurrikulum behoort die volledige en 

gebalanseerde ontplooiing van al die moontlikhede van die leerling ten doel te he: 

leerinhoude moet by die leerfase van leerlinge aanpas. Daar behoort tydens elke 

leerfase nie net gekonsentreer te word op die intellektuele vorming van die kind nie, 

maar daar moet ook voorsiening gemaak word vir die liggaamlike, emosionele, 

geestelike en sosiale ontwikkeling van leerders. 
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5.4.10 In die skoolvoorligtingsprogram behoort in die opvoeding en onderwys 

gestrewe te word na die verwerwing en handhawing van vrede en 'n ingesteldheid by 

die kind om vreedsaam in 'n demokratiese Suid-Afrika te leef. Elke Suid-Afrikaanse 

skool moet in sy voorligtingsprogram prominensie verleen aan vredesopvoeding. 

Die skoolvoorligtingsprogram kan onderwerpe soos onder meer die volgende insluit: 

+ die genesing ('healing') van leed ('wounds') wat haat, wraak, wantroue en 

geweld in die nuwe Suid-Afrika kan ontlont deur versoening en vredemaking; 

+ die identifisering van die oorsake van rasse- en etniese konflikte en hoe vreed

same oplossings gevind kan word; 

+ strategiee en vaardighede vir vredemaking; 

+ die betekenis van 'n mensliewende ('humane') demokratiese Suid-Afrikaanse 

gemeenskap wat verdraagsaamheid, medemenslike respek, vredemaking en 

samewerking bewerkstellig. 

5.4.11 In terme van die Skolewet 84 van 1996 word voorsiening gemaak dat die 

Suid-Afrikaanse skoolstelsel vry is van diskriminasie. In terme van die beginsels wat 'n 

moderne demokrasie onderle, moet skole toeganklik wees vir almal op 'n volkome vry 

en gelyke grondslag, ongeag ras, kleur, lewensbeskouing, geslag, sosiale status, 

etniese of sosiale herkoms en seksuele orientasie. 

5.4.12 'n lnteressante en waardevolle toevoeging tot verdere navorsing oor die 

demokrasie in die opvoeding, sou 'n opvolgstudie wees wat op die aan- en 

afwesigheid van demokratiese waardes en praktyke in die geskiedenis van skole en 

onderwysstelsels fokus. Die rekonstruksie van onderwys in Suid-Afrika is 'n 

onvoltooide en voortdurende proses wat onbevange terugskouing, beskouing en 

vooruitskouing verg. 'n Studie wat veral die geskiedenis van Suid-Afrikaanse skole en 

onderwysstelsels onder die loep neem, sou die potensiaal vir 'n volkome 

demokratiese onderwysstelsel in Suid-Afrika kon uitwys en belig. 

5.5 GEVOLGTREKKING 

Uit die voorafgaande studie is dit duidelik dat die boustene vir 'n suksesvolle demokrasie 

juis in die onderwysstelsel ingebou moet word. Die ideologie van demokrasie is nie slegs 
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die ideologie van groot Westerse nasies soos Amerika wat dit ten alle koste wil 'uitvoer ' na 

alle regerings nie. Die wortels daarvan kan teruggevind word in antieke beskawings soos 

die van die Grieke en Romaine. Die miskenning van die regte van vroue en die van slawe 

in antieke tye druis wet teen modeme opvattings van menseregte in, maar die belangrike 

fondament vir 'n modeme demokrasie is in hierdie tye gele, naamlik die gedagte dat mense 

wesenlik gelyk is en dat 'n regverdige bestel een is waarin mense gelyke kanse moet he. 

Die waarde van 'n egte demokrasie le juis in die waardes wat die ideologie onderle, 

naamlik gelyke status, gelyke kanse vir almal en 'n gelyke inspraak in die regerings

vorm. Hoewel die Suid-Afrikaanse Grondwet die individuate regte van die individu 

verskans, is dit belangrik dat die waardes wat die moderne demokrasie voorhou op 

implisiete en eksplisiete wyse deel gemaak word van die onderwysstelsel. Alleen 'n 

algemene internalisering van hierdie waardes sal verseker dat die demokrasie nie net 

'n formele politieke vorm aanneem nie, maar dat die idee van aktiewe deelname, 

meelewing, dialoog met ander en verdraagsaamheid teenoor andere deel word van 

die ge·internaliseerde waardestelsel van elke individu. Die huidige uitkomste

georienteerde onderwysprogram is juis hierop afgestem. 

Afgesien van die waardes wat die huidige onderwysprogram op intrinsieke wyse by 

kinders wil vestig en uitbou, is die praktiese uitkoms hiervan die gedifferensieerde 

uitkomste wat voorsien word. Kinders begin op gelyke vlak skoolgaan, maar algaande 

kom hut natuurlike potensiaal na vore. Die individualiseringsbeginsel is 'n belangrike 

komponent van individuele vryheid binne 'n regverdige onderwysstelsel. 'n Kind het 

binne hierdie onderwysraamwerk die vryheid om algaande te ontwikkel in die rigting 

waarin hy aangele is. Hierdie aanlegte word versterk en uitgebou namate hy vorder. 

Wanneer hy uiteindelik die skoal verlaat, is hy iemand wat nie alleen bewus gemaak is 

van sy eie moontlikhede nie; sy opleiding laat horn toe om spesifieke werk te doen wat 

by sy aanleg pas. Die suksesvolle toepassing van die huidige onderwysbeleid sat 

grootliks daarvan afhang of onderwysers die waarde daarvan besef en dit uitdra in die 

wyse waarop hulle kinders opvoed en leer. 

Uit die historiese oorsig van hoe die demokrasie in onderwysfilosofiee en -stelsels tot 

uiting kom, blyk dit dat geeneen van die opvoeders of onderwysfilosowe 'n onderwys

stelsel voorsien het wat aan al die vereistes van 'n moderne demokrasie voldoen nie. 

Teoreties voldoen die huidige uitkomstegebaseerde onderwysprogram in Suid-Afrika 
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wel aan al die vereistes. 'n Leemte in die stelsel bly egter steeds die ekonomiese reali

teite van post-apartheid Suid-Afrika: swakker opgeleide onderwysers in tradisioneel 

swart skole en 'n ongelyke verspreiding van kapitaal en onderwysers. Alie onderwy

sers sal uiteindelik heropgelei word met betrekking tot uitkomstegebaseerde onder

wys. Die program sluit 'n bewusmaking in van die basiese boustene van die demokra

sie en die waardes wat daarmee saamhang. Demokratisering op onderwysvlak sal nie 

oornag geskied nie, maar solank daar opvoeders soos Freire is wat pynlike maat

skaplike ongelykhede deur middel van onderwys wil regstel, sal die waardes en filo

sofie wat die demokrasie onderle, ook in die onderwys tot uiting kom. 



BIBLIOGRAFIE 

African National Congress Constitutional Committee, 1990. A Bill of rights for a new 

South Africa - a working document. Bellville: Centre for Development Studies. 

Asia, H P 1995: Vorme van 'Bevrydingsonderwys' in Latyns-Amerika, die VSA, 

Tanzanie en die RSA. 'n Histories-vergelykende studie. Ongepubliseerde MEd

verhandeling. Universiteit van Suid-Afrika. 

Augustine, A 1957. The confessions of St. Augustine. Translated by Tobie Matthew. 

London: Collins. 

Basson, A J 1971. Die demokratiese gedagte in die opvoeding. Stellenbosch: 

Universiteit van Stellenbosch. (Ongepubliseerde DEd-proefskrif). 

Bergman, H A (red) 1983: Onderwijskundigen van de twintigste eeuw. Amsterdam: 

Wolters-Noordhoff. 

Bernard, S C (ed) 1986. The new book of knowledge. Volume 4. Danbury: Grolier Inc. 

Birchenall, M S S 1970. A comparative historical and philosophical study of the 

educational theories of John Amos Comenius (1592-1670), Friedrich Froebe! 

(1782-1852) and Maria Montessori (1870-1952). Michigan: University Microfilms 

Inc. (Unpublished PhD dissertation). 

Boyd, W 1950. The history of Western education. London: Adams & Charles Black. 

Brubacher, J S 1947. A history of problems of education. New York: MacGraw-Hill. 

Coetzee, C H S 1982. Demokrasie en opvoeding: 'n eksemplariese studie in die 

Historiese Opvoedkunde. Stellenbosch: Universiteit van Stellenbosch (Onge

publiseerde MEd-verhandeling). 

Coetzee, J Chr 1970. lnleiding tot die Historiese Opvoedkunde. Johannesburg: 

Voortrekkerpers. 

Coetzer, I A 1982. Die pedagogiese bedrae van John Dewey - 'n herwaardering. 

DEd-proefskrif. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. 



140 

Coetzer, I A & van Zyl, A E 1989. Die historiese opvoedkunde: enkele eietydse 

opvoedingsvraagstukke. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. 

Cohen, A & Garner, N 1967. Readings in the history of educational thought. London: 

University Press. 

Cohn, S L 1988. Paulo Freire: the man and his educational theory. Historical 

Materials, (060) (ED307200). 

Cole, L 1950. A history of education. New York: Holt. 

Collins, DE 1977. Paulo Freire, his life, works and thought. New York: Paulist. 

Comenius, J A 1923. The great didactic. Translated into English by M W Keatinge, 

part II. London: A & C Black. 

Comenius J A 1956. The school of infancy. Edited and introduced by E M Eller. 

Chapel Hill: University of North Carolina Press. 

Comenius, J A 1967. The great didactic. Translated into English by MW Keatinge, 

part I. New York: Russel & Russel. 

Concise Oxford Dictionary. 1983. S.v. 'democracy.' Oxford: Clarendon. 

Cubberley, E P 1920. The history of education. Boston: Houghton Mifflin Company. 

Curtis, SJ & Boultwood, M EA 1977. A short history of educational ideas. London: 

University Tutorial Press. 

Dempsey, M W 1978. Virtue's new treasury of knowledge. London: Macdonald & Co 

Ltd. 

Department of National Education 1997(a). Curriculim 2005. Lifelong learning for the 

21st century. Pretoria: Government Printer. 



141 

Department of National Education 1997(b). Discussion Document: Curriculum 2005. 

Specific outcomes. Assessment criteria. Range statements. Grades 1 to 9 

Pretoria: Government Printer. 

Department of National Education 1997(c). Foundation phase (grades R to 3). Policy 

document. Pretoria: Government Printer. 

Department of National Education 1997(d). Intermediate phase (grades 4 to 6). Policy 

document. Pretoria: Government Printer. 

Department of National Education 1997(e). Outcomes based education in South 

Africa. Background information for education. Pretoria: Government Printer. 

Department of National Education 1997(f). Senior phase, (grades 7 to 9). Policy 

document. Pretoria: Government Printer. 

Dewey, J 1916. Democracy and education. New York: Macmillan. 

Dewey, J s a Educational essays. London: Blackie & Sons Limited. 

Dewey, J 1967a. 'My pedagogic creed', in M S Dworkin (red), Dewey on education: 

selections. New York: Teachers College. 

Dewey, J 1966a. 'Psychology and education', in: F W Garforth (ed), Dewey: selected 

educational writings. London: Heinemann. 

Dewey, J 1967b. 'The child and the curriculum', in M S Dworkin (ed}, Dewey on 

education: selections. New York: Teachers College. 

Dewey, J 1966b. 'The Dewey School', in F W Garforth (red), Dewey: selected 

educational writings. London: Heinemann. 

Dewey, J 1967c. 'The school and society', in MS Dworkin (ed), Dewey on education: 

selections. New York: Teachers College. 

Du Toit, P 1997. Kurrikulum 2005: Uitkomsgebaseerde evaluering - die taak van die 

onderwyser in die voorkoming van leerprobleme. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir 

Opvoedkunde 1997, 17(3). Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. 



142 

Elias, J L 1994. Paulo Freire: pedagogue of liberation. Malabar: Krieger. 

Encyclopaedia Britannica. 1986. S v 'democracy.' Chicago: Encyclopaedia, Britannica, 

Inc. 

Erasmus, D 1964a. De pueris statim ac liberaliter instituendis libel/us. Translated into 

English by W H Woodward, Desiderius Erasmus concerning the aim and method 

of education. New York: Bureau of Publications. 

Erasmus, D 1964b. De Ratione Studii. Translated into English by W H Woodward, 

Desiderius Erasmus concerning the aim and method of education. New York: 

Bureau of Publications. 

Erasmus, D 1968. The education of a Christian prince. Translated into English by L K 

Born. New York: Norton. 

Faure, A M Kriek, D J Labuschagne, G S du P Louw, A, en Venter, A J 1988. Suid

Afrika en die demokrasie. Pinetown: Owen Burgess. 

Fisher, DC 1912. A Montessori mother. New York: Henry Holt 

Fisher, D C 1965. Montessori for parents. Massachusetts: Robert Bentley. 

Freire, P 1973. Education for critical consciousness. New York: Seabury. 

Freire, P & Faundez, A 1989. Learning to question: a pedagogy of liberation. Geneva: 

WCC Publications. 

Freire, P & Macedo, D 1987. Literacy: reading the word and the world. London: 

Routledge and Kegan Paul. 

Freire, P 1978. Pedagogy in process: the letters to Guinea-Bissau. London: London 

Writers and Readers. 

Freire, P 1993. Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum. 

Freire, 1985. The politics of education: culture, power and liberation. Massachusetts: 

Bergin & Garvey. 



143 

Frost, F J 1969. Democracy and the Athenians. Aspects of ancient politics. New York: 

John Wiley & Sons. 

Gericke, J D 1971. John Locke se filosofie van die natuurreg. Pretoria: Universiteit van 

Pretoria (Ongepubliseerde MEd-verhandeling). 

Graves, F P 1927. A history of education. New York: MacMillan. 

Gunter, C F G 1977. Aspekte van die teoretiese opvoedkunde. Stellenbosch: 

U niversiteitsuitgewers. 

Gunter, CF G 1976. Opvoedkundige essays. Stellenbosch: Universiteitsuitgewers. 

Hamiliton, E & Huntington, C 1966. The collected dialogues of Plato. New York: 

Bollingen Foundation. 

Hattersley, A F 1930. A short history of democracy. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Hearnshaw, F JC 1918. Democracy at the crossways. London: MacMillan. 

Henning, M 1997. Curriculum 2005: what are learning areas and learning 

programmes? How will assessment take place?: The educator's link. May/June 

1997, 2 (2) 

Holden, B 197 4. The nature of democracy. London: Thomas Nelson and Sons. 

Horne, H H 1932. The democratic philosophy of education. New York: MacMillan. 

Howie, G 1969. Educational theory and practice in St. Augustine. London: Routledge 

& Kegan Paul. 

Hughes, A G 1951. Education and the democratic ideal. Nine talks to teachers. 

London: Longmans. 

Janssen, J & Visser, S 1970. Van Plato tot Decroly. Studieboek der historische 

pedagogiek. Purmerend: J Muusses. 



144 

Killen, R 1996. Outcomes-based education: rethinking teaching. A paper presented at 

the University of South Africa, Pretoria, 15 October 1996. 

Kruger, E G (red) 1994. Opvoeding - verlede, hede en toekoms. Pretoria: Euro

Publikasies. 

Lillard, PP 1972. Montessori: A modern approach. New York: Schocken Books. 

Locke, J 1927. Some thoughts concerning education. With introduction and notes by 

R H Quick. Cambridge: Cambridge University Press. 

Locke, J 1964. Some thoughts concerning education. Abridged and edited with an 

introduction and commentary by F W Garforth. London: Heinemann. 

Locke, J 1975. An essay concerning human understanding. Edited with an 

introduction, critical apparatus and glossary by P H Nidditch. Oxford: Clarendon 

Press. 

Lucas, CJ 1972. Our Western educational heritage. New York: MacMillan. 

Martin, C J 1994. The feasibility of Montessorian education in the primary school: a 

historico educational exposition. Unpublished DEd dissertation. University of 

South Africa. S L: S N. 

Meyer, A E 1975. Grandmasters of educational thought. New York: McGraw-Hill. 

Montessori, M 197 4. Childhood education. Translated by A M Joosten, Chicago: 

Henry Regney. 

Montessori, M 1989a. Education for a new world. The Clio Montessori series, volume 

5. England: Clio Press. 

Montessori, M 1976. From childhood to adolescence, including Erdkinder and the 

function of the University. Translated from the French by the Montessori 

Educational Research Centre. New York: Schocken. 

Montessori, M 1964. The absorbent mind. Wheaton: Theosophical Press. 



145 

Montessori, M 1991. The advanced Montessori Method. Scientific pedagogy as 

applied to the education of children from seven to eleven years. I spontaneous 

activity in education. Translated by F Simonds and L Hutchinson. The Clio 

Montessori series, volume 9. Engeland: Clio Press. 

Montessori, M 1989b. The child, society and the world: unpublished speeches and 

writings. The Clio Montessori series, volume 7. Oxford, England: Clio Press. 

Montessori, M 1912. The Montessori method. Translated by A E George with an 

introduction by H W Holmes. London: William Heinemann. 

Montessori, M 1995. The secret of childhood. Translated and edited by B B Carter. 

London: Sangam. 

Montessori, M 1989{c). To educate the human potential. The Clio Montessori series, 

volume 6. England: Clio Press. 

Orem, R C 1966. A Montessori handbook: 'Dr Montessori's own handbook'. New York: 

Capricorn Books. 

Pistorius, P 1976. Gister en vandag in die opvoeding. Potchefstroom: Pro Rege. 

Plato, 1972. The laws. Middlesex: Penguin. 

Plato, 1974. The Republic. Middlesex: Penguin. 

Potgieter, F J (red) 1978. Geskiedenis van die opvoeding vir onderwysstudente. 

Johannesburg: McGraw-Hill. 

Potgieter, F J & Swanepoel C B 1968. Temas uit die historiese pedagogiek. Pretoria: J 

L van Schaik, Bpk. 

Potgieter, J M, Visser, P, Van der Bank, A J, Mothata M S & Squelch, J M 1997. 

Understanding the SA Schools Act. What public school governors need to know. 

Pretoria: Department of Education. 

Power, E J 1970. Main currents in the history of education. New York: McGraw-Hill. 



146 

Quintilian, 1958. lnstitutio Oratoria, vol 1. Loeb Classical Library. Translated By H E 

Butler, London: Heinemann. 

Rombouts, F R S 1958. Historische pedagogiek. Tilburg: Zwijsen. 

Rousseau, J J 1974. Emile. Translated by B Foxley and introduction by P D Jimack. 

London: Dent & Sons. 

Rousseau, J J 1970. Emile for today. Selected, translated and interpreted by W Boyd. 

London: Heinemann. 

Rousseau, J J 1962. The Confessions Book I and II in The minor educational writings 

of Jean Jacques Rousseau. Selected and translated by W Boyd. New York: 

Teachers College Press. 

Rusk, R R 1956. The doctrines of the great educators. London: Macmillan. 

Sahakian, M L & Sahakian W S 1975. John Locke. Boston: Twayne Publishers. 

Schapera, I 1965. The Khoisan people of South Africa. London: Routledge & Kegan 

Paul. 

Spinka, M 1967. John Amos Comenius: that incomparable Moravian. New York: 

Russel & Russel. 

Shor, I & Freire, P 1987. A pedagogy for liberation: dialogues on transforming 

education. Massachusetts: Bergin & Garvey. 

Staatskoerant, 1996. Suid Afrikaanse Skolewet 84 van 1996. Kaapstad: 15 November 

1996. Volume 377. Nommer 17579, 

Staatskoerant, 1995. Witskrif oor onderwys en opleiding. Kaapstad: 15 Maart 1995. 

Volume 357. Nommer 16313. 

Standing, E M 1957. Maria Montessori: her life and work. London: Hollis & Carter. 

Tiley, J & Goldstein, C 1997. Understanding Curriculum 2005: an introduction to 

outcomes-based education for foundation phase teachers. Sandton: Heinemann. 



147 

Ulrich, R 1968. History of educational thought. New York: D van Nostrand. 

Unisa 1988. Departement Historiese Opvoedkunde: OH0401-T. Studiebrief 

104/1988. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. 

Unisa 1996. Departement Historiese Opvoedkunde: IED100-9. Studiebrief 105/1996. 

Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. 

Unisa 1997. Fakulteit Opvoedkunde. EDUFAC-N. Studiebrief 301/1997. Pretoria: 

Universiteit van Suid-Afrika. 

Van der Horst, H & McDonald, R 1997. Outcomes-based education: a teacher's 

manual. Pretoria: Kagiso. 

Van der Velde, I (red) 1964. Grote denkers over opvoeding. Groningen: Erven P. 

Noordhoff. 

Van Rensburg, CJ J Landman, WA 1985. Fundamenteel-Pedagogiese begripsver

klaringe - 'n inleidende orientering. Pretoria: NG. Kerkboekhandel. 

Van Vuuren, J C G J. 1976. Orientering in die Pedagogiek. 'n Studieboek vir 

beginners. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. 

Venter, I S J & Van Heerden, S M 1989. Die fundering van die Historiese Opvoed

kunde: 'n inleiding. Pretoria: Euro-Publikasies. 

Verster, T L (red) 1989. 'n Histories-opvoedkundige verkenning van kleinkinderop

voeding. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. 

Verster, T L (red) 1982a. Opvoedingstemas in tydsperspektief Deel 1. Pretoria: 

Butterworth. 

Verster, T L (red) 1982b. Opvoedingstemas in tydsperspektief Deel 2. Pretoria: 

Butterworth. 

Wirth, AG 1966. Dewey as educator: his design for work in education 1894-1904. 

New York: John Willey and Sons. 


	Button229: 
	Button230: 
	Button231: 
	Button232: 
	Button233: 
	Button234: 
	Button235: 
	Button236: 
	Button237: 
	Button238: 
	Button239: 
	Button240: 
	Button241: 
	Button242: 
	Button243: 
	Button244: 
	Button245: 
	Button246: 
	Button247: 
	Button248: 
	Button249: 
	Button250: 
	Button251: 
	Button252: 
	Button253: 
	Button254: 
	Button255: 
	Button256: 
	Button257: 
	Button258: 
	Button259: 
	Button260: 
	Button261: 
	Button262: 
	Button263: 
	Button264: 
	Button265: 
	Button266: 
	Button267: 
	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 
	Button4: 
	Button5: 


